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  يعلوم پزشك آموزش در حوزه شده چاپ  زبان يبه مقاالت فارس ينگاه
  

  يوسفي رضايعل، زيطاهره چنگ، *يمحمد فخار
  

 

  چكيده
 يرشته كمك م نيدر ا ندهيآ قاتيتحق ريمس نييبه تع يدر علوم پزشك آموزش در حوزه شده چاپ  قاتيتحق تيوضع يبررسمقدمه: 

 1393در طول سال  يعلوم پزشك آموزش در حوزه شده چاپ زبان  يمقاالت فارس يكم يمحتوا ليتحل يمطالعه با هدف بررس نيكند. ا
  .ديانجام گرد
 ليمورد تحل1393سال در  يپزشك آموزش فعال در حوزه يپژوهش يمجله علم 9در  شده چاپ مقاالت  هيمطالعه كل نيدر ا: ها روش

، نوع مقاله، روش سندهيهمچون عنوان مقاله، تعداد نو ازيمورد ن يرهايمتغ ؛مطالعه متن كامل مقاالت مطالعه شد ني. در ا قرارگرفت
  گرديد.. داده ها با استفاده از آمار توصيفي تحليل ديمورد مطالعه و موضوعات مورد مطالعه استخراج گرد يمطالعه، حجم نمونه، گروهها

% به روش مطالعه و 41، تحت مطالعه ري% به متغ97 شده يقرار گرفت. در عنوان مقاالت بررس ليمقاله مورد تحل 366تعداد نتايج: 
مقاالت  % 42% به زمان مطالعه اشاره داشتند. 11% به محل مطالعه و 39 نياشاره داشتند. همچن % به مداخله13مطالعه و  مورد يها گروه
  و سبك تفكر بود. انيسالمت دانشجو تيوضع، سيتدر يها روش قيتحق موضوعات مورد نيتر شايعند. بود يفيتوص

مقاالت چاپ شده  يفيو ك يكم يسال متمركز بود. بررس كيمقاالت چاپ شده در طول  يكم ليتحل يمطالعه بر رو نياگيري:  نتيجه
  .دينما يفراهم م را يعلوم پزشك آموزش در حوزه يقاتيو تحق يآموزش يها يگذار استيس يالزم برا يها داده، بعد يها سالدر 

  
  قاتيكاربرد تحق، يپزشك آموزش، يكم يمحتوا ليتحلهاي كليدي:  واژه

  162تا  157 ):16(17؛ 1396در علوم پزشكي/  آموزش مجله ايراني

  
مقدمه  

نوپا است كه در حال  رشته كي يپزشك آموزش رشته
). 1(است توسعه و گسترش آن ، يا قلمرو حرفه نييتع
منتسب به علوم  يها رشته رمجموعهيرشته در ز نيا

). در 2(است ها رشته نياز ا زيمتما كنيسالمت است و ل
علوم  يها رشته گريرشته از د نيا زيخصوص تما

 يپزشك آموزش قاتيكه تحق تاس دهيگرد انيسالمت ب
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و ازنظر  گردد يمحسوب م )soft(نرم  قاتيجزء تحق
علوم  قاتيبا تحق يتر بيششباهت  قيروش تحق

 يتجرب قاتيانجام تحق ني). همچن3دارد( ياجتماع
 نيدر ا )randomized controlled trialشده ( يتصادف

افراد مورد  رايز ،ستين ريپذ امكان يآسان  رشته به
هستند  يرشته پزشك ديو اسات انيدانشجو لباًپژوهش غا
 ياخالق يها شمحققان را با چال آنها يساز يكه تصادف
 اثرات مداخالت گري). از طرف د4(كند يمواجه م
در درازمدت  يآموزش يامدهايبر پ يآموزش

مدت ممكن است توسط  نياست و در ا يابيدست قابل
  ).5(رديگ قرار  تأثيرگر تحت  عوامل مخدوش

در نسل سوم از رشد خود  يپزشك آموزش در قاتيتحق
 High(باال تأثير بي). مجالت با ضر6(قرارگرفته است

Impact همچون (Medical Teacher  وMedical 
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education خود اقدام به  تيدر طول چند دهه از فعال
ه رشته نمودند و ب نيشده در ا  نشر مطالعات چاپ

 آموزش قاتينه تحقيزم در يگريمجالت متعدد د جيتدر
 آموزش راني). در ا7(اند كرده تيشروع به فعال يپزشك
. است علوم سالمت قاتيدر تحق نينو يا عرصه يپزشك

 رانيا يعلوم پزشك يها در دانشگاه ريدر سه دهه اخ
 يانداز راه يپزشك آموزش مراكز مطالعات و توسعه

 آموزش امر به رشد و توسعه مطالعات نيشده است. هم
 ريدر ده سال اخ رانيكمك كرده است. در ا يزشكپ

در  شده چاپ  قاتيو تحق يپزشك آموزش تعداد مجالت
 ي). بررس8داشته است( يريگ چشم شيمجالت افزا نيا

 نييتع يمجالت برا نيدر ا شده چاپ  قاتيتحق تيوضع
ضرورت است.  كيرشته  نيدر ا ندهيآ قاتيتحق ريمس

 مقاالت چاپ يكم ليمطالعه به تحل نياساس ا نيبر هم
 1393در طول سال  يپزشك آموزش شده در حوزه 

  پرداخته است.
  

  ها روش
مقاالت منتشر  يكم يمحتوا ليصورت تحل مطالعه به نيا

مطالعه  نيگرفت. در ا  انجام 1393شده در طول سال 
 يمجله علم 9شده در   چاپ قاتيمقاالت حاصل از تحق

شامل دو  يپزشك آموزش فعال در عرصه يپژوهش
، بابل) ي(دانشگاه علوم پزشك يپزشك آموزش فصلنامه

در علوم  آموزش يراهبردها يوهشپژ - يدو ماهنامه علم
علوم  آموزش پژوهش در، اهللا) هي(دانشگاه بق يپزشك
 آموزش توسعه، )النيگ ي(دانشگاه علوم پزشك يپزشك

 توسعه، زنجان) ي(دانشگاه علوم پزشك يدر علوم پزشك
، اهواز) ي(دانشگاه علوم پزشك شاپور يجند آموزش
(دانشگاه علوم  يپزشك آموزش توسعه در يراهبردها

 يدر علوم پزشك آموزش يرانيمجله ا، هرمزگان) يپزشك
مجله مركز مطالعات و ، اصفهان) ي(دانشگاه علوم پزشك

 ي(دانشگاه علوم پزشك يكعلوم پزش آموزش توسعه
(دانشگاه  يپزشك آموزش توسعه در يها ) و گامزدي

قرارگرفت. متن كامل  ليكرمان) مورد تحل يعلوم پزشك
دانلود شد.  يصورت دست  مجالت به تياز سا تمقاال
، عنوان مقاله اتيهمچون خصوص ازيمورد ن يرهايمتغ

، حجم نمونه، روش مطالعه، نوع مقاله، سندهيتعداد نو
مورد مطالعه و موضوعات مورد مطالعه  يها گروه

تعداد مقاالت مورد  يدر مطالعات مرور. دياستخراج گرد
 يتمام تينها در.ديبه عنوان نمونه لحاظ گرد يسبرر
نرم افزار تحليل آماري علوم  ها وارد داده

 از آمارتوصيفي استفاده باشد و  SPSS-20اجتماعي
  قرار گرفت. ليمورد تحل داده ها

  
  نتايج
 يمجله علم 9مطالعه مقاالت چاپ شده در  نيدر ا

 يپزشك آموزش زبان فعال در حوزه يفارس يپژوهش
تعداد  1393قرارگرفت. در طول سال  يكم ليمورد تحل

است. در  دهيمجالت به چاپ رس نيمقاله در ا 366
شده است كه  دهيمقاالت د سندگانيتعداد نو يكم يبررس

. در ندبود تر بيش اي سندهينو رچها ي% از مقاالت دارا47
% به 97شد كه  دهيد شده چاپ عنوان مقاالت  يبررس
% به 41، % به روش مطالعه41، وابسته تحت مطالعه ريمتغ

% 39، شده  انجام% به مداخله 13، مطالعه مورد يها گروه
  % به زمان مطالعه اشاره داشتند. 11به محل مطالعه و 

تعداد چهار مطالعه ، حجم نمونه مورد مطالعه يبررس در
داشتند كه به علت اثرات باال مورد  1000 ينمونه باال

كنار گذاشته شد.  هاليتعداد نمونه از تحل نيانگيم يرو
و  يهمبستگ، يفيتعداد نمونه به مطالعات توص نيباالتر
تعداد نمونه به  نيتر كم. شتاختصاص دا يسنج روان

 ي. تعداد نمونه مطالعاتشتدا ختصاصا يقيمطالعات تلف
به  ورده شده است.آ 1بر حسب روش مطالعه در جدول 

ها، در سه روش مطالعه مقدار  علت پراكندگي زياد داده
براورد  تر بيشانحراف معيار حجم نمونه از ميانگين آن 

  شده است.
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  1393زبان چاپ شده در طول سال  يمطالعات و حجم نمونه مورد مطالعه در مقاالت فارس يفراوان :1 جدول
  فراواني مقاالت و حجم نمونه مطالعاتي آنها   روش مطالعه

  راف معيارحميانگين و ان درصد فراواني
  33/212±28/166 42 توصيفي
  37/233±33/138 25 همبستگي

  69/80±72/101 16  تجربي و نيمه تجربي
  80/34±81/56 7 كيفي

  67/39±99/28 5  مقاالت مروري
  20/199±58/200 5/1 سنجيروان

  50/33±09/19 5/0  مطالعات تلفيقي
  64/37±25/36 3  هاي مطالعهديگر روش

  
گروه مورد مطالعه در مقاالت را گروه  نيتر بيش

 اني. در مندداد لي% موارد) تشك32( يراپزشكيپ
 ندبود ييها گروه نيتر شايعپرستاران از ، راپزشكانيپ

گرفته   انجام آنها در مورد يپزشك آموزش قاتيكه تحق
 لي% مقاالت را پزشكان تشك 9در  جامعه پژوهشاست. 

پزشكان و  يبر رو زمان هم قاتي% تحق13 .ندداد يم
 يبر رو قاتي% تحق12گرفته است.   انجام راپزشكانيپ

علوم سالمت متمركز بوده است.  يها رشته هيكل دياسات
شده   انجام يپزشك آموزش در رشته قيتحق كيتنها 
 يها رشته انيدانشجو يبر رو قاتي% تحق8). 9است(

گرفته   موزان مدارس انجامآ دانش ايو  يفن، يتيعلوم ترب
انجام و  ييموش صحرا يبر رو زين، قيتحق كياست. 

  ). 10گزارش شده است(
، مجالت يتمام نيدر ب قيتحق موضوع مورد نيتر شايع
با  آنها سهيو مقا سيتدر يها روش يبر رو قيتحق
 گري% از كل مقاالت). از د20( بوده است گريكدي

 تيوضعبه  توان يم يمورد بررس عيموضوعات شا
% 6 (تفكر  يها وهيو ش )% مقاالت7 (سالمت دانشجو

به چاپ  ياشاره نمود. تعداد ده مطالعه تجرب )مقاالت
با آزمون قبل و  يبود كه به صورت دو گروه دهيرس

 يمطالعات تجرب ي). تمام14تا11بود( دهيگرد يبعد طراح
 گريكديبا  آنها سهيو مقا سيتدر يها روشمورد  در
  . بود

  بحث
مقاالت چاپ  يكم يمحتوا ليمطالعه در جهت تحل نيا

علوم  آموزش زبان حوزه يشده در مجالت فارس
مطالعه  نيدر ا انجام شد. 1393در طول سال  يپزشك

عنوان مقاالت انجام گرفت. الزم به  يبر رو ليتحل نياول
به خوانندگان  يانيذكر است كه عنوان مطالعه كمك شا

 ي. در بررسدينما يم ازيكردن مقاالت مورد ن دايدر پ
شده است كه اغلب مطالعات به  دهيمقاالت د نيعناو
از  تر كم كنيول ندوابسته تحت مطالعه اشاره داشت ريمتغ
به روش مطالعه و  آنها نياز مقاالت در عناو يمين

  مطالعه اشاره شده است.  مورد يها گروه
 اي سندهياز مطالعات تعداد چهار نو يميحدود ن در

متعدد  سندگانيمشاركت نو گرنمايانداشتند كه  تر بيش
 شيو افزا يگروه قاتينشان از تحق و است در مطالعات

چند ممكن  )؛ هر15(دارد يقاتيجامعه تحق يداد علمبرون
نشانه مشاركت ، سندگانيتعداد نو شيافزا شهياست هم

  ). 16نباشد( قيدر انجام تحق تر بيشافراد  يقعوا
 اي يفيشده توص از مطالعات انجام يمياز ن شيب

و  يفيمطالعات توص يباال وعيبودند. ش يهمبستگ
در مطالعات  يپزشك آموزش در مطالعات يهمبستگ

 دهيمطالعه د ني). در ا17هم گزارش شده است( يقبل
 يها و تست مدل يشده است كه تنها دو مطالعه به طراح

) و همكاران Cook( كوك دهياند. به عق پرداخته يآموزش
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به انجام مطالعات  يپزشك آموزش الزم است در
و توسعه  جاديكه به ا )clarification( يحيتوض
توجه  ،پردازند يرشته م ازيموردن يها هيو نظر يها مدل
شده  دهيمطالعه د نيدر ا ).18مبذول گردد( يتر بيش

 نهيدر زم قيتنها در جهت تحق يمطالعات تجرب است كه
 آنها سهيو مقا سيتدر يها روشبا  تبطموضوعات مر

  مورد استفاده قرار گرفته است. 
 تيوضع يمقاله به بررس كيتنها ، مطالعه نيا در

جامعه ). 9پرداخته است( يپزشك آموزش انيدانشجو
پرستاران و  شده  منتشردر اغلب مطالعات  پژوهش

 آموزش . الزم به ذكر است كه حوزهندبود راپزشكانيپ
علوم  گريد يها حوزه گريدر د آموزش با يپزشك

مطالعات آنان در  جيادارد و نت ياديسالمت اشتراكات ز
حال  نيكاربرد دارد. با ا تيقابل يپزشك آموزش رشته

بر  شده چاپ  قاتياز تحق يشده است كه تعداد دهيد
موزان انجام آو دانش  يتيعلوم ترب انيدانشجو يرو

 انجام شده در خارج از حوزه قاتيشده است. تحق
حل مشكالت  يبرا يكاربرد چندان يعلوم پزشك آموزش

گونه  نيا رشيدر زمان پذ ديرشته ندارد و مجالت با نيا
 در حوزه آنها جيبودن نتا يچاپ به كاربرد يمقاالت برا
  توجه داشته باشند.  يپزشك آموزش

تحليل مقاالت چاپ شده در اين مطالعه شامل 
 يكه تمام با توجه به اين ،هاي زير بود محدوديت

 نيدر ا يپزشك آموزش مطالعات انجام شده در حوزه
 يمطالعه قادر به بررس نيارسند.  نمي مجالت به چاپ

 آموزش در حوزه اتقيمقاالت حاصل از تحق يتمام
از مقاالت  ينبود. الزم به ذكر است برخ يعلوم پزشك

در مجالت  يپزشك آموزش در حوزه قاتيحاصل از تحق
علوم  يها حوزه يپژوهش يا مجالت علميزبان  يسيانگل

 يمجالت مورد بررس ني. همچنرسند يسالمت به چاپ م
به مجالت را به  يمقاالت ارسال يمطالعه تمام نيدر ا
مورد پذيرش واقع از مقاالت  يبرخرسانند و  نمي چاپ

 يمحتوا ليمطالعه تنها بر تحل نيا ني. همچننمي شوند
مقاالت متمركز شده است و الزم است در مطالعات  يكم
شود.  يگذار هيمقاالت سرما يفيك ليتحل يبر رو يبعد

بعد  يها سالمقاالت در  يو كم يفيك تيوضع يبررس
چاپ شده در روند توسعه و تكامل مقاالت  تواند يم

  را روشن سازد. يدر علوم پزشك آموزش مجالت
  

  گيري نتيجه
 زبان چاپ شده در حوزه يمقاالت فارس يكم ليدر تحل
از  ييپرستاران سهم باال، يعلوم پزشك آموزش

مطالعه  نيو همچن ندمطالعات را به خود اختصاص داد
نوع مطالعات بود.  نيتر شايع سيتدر يها روش يبر رو

اندك بود و  يپزشك آموزش مطالعات خاص رشته
 كي يپزشك آموزش هخاص رشت قاتيتوسعه تحق

مقاالت چاپ  تيوضع گردد يم هيتوص ضرورت است.
 رديقرار گ سهيو مقا يبعد مورد بررس يها سالشده در 
و  يآموزش يها يگذار استيس يالزم برا يها تا داده

  .ديبدست آ يعلوم پزشك آموزش در حوزه يقاتيتحق
  

  قدرداني
طرح  يها از داده يقسمت ليمقاله حاصل تحل نيا

 در مركز مطالعات 394566 به شماره مصوب يقاتيتحق
. است اصفهان يدانشگاه علوم پزشك يپزشك آموزش

 ها كه در استخراج داده يمقاله از همكاران نيا سندگانينو
  .ندينما يم يتشكر و قدردان ،ندداشت يبا ما همكار
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Abstract 
 
Introduction: Review of published research in the field of medical education helps determine the direction 
of future research. The aim of this study was to perform a quantitative content analysis of Persian language 
articles published in the field of medical education during 2014. 
Methods: In this study, all articles published in nine scientific journals in the field of medical education 
during 2014 were reviewed. The variables were extracted from the full-text of articles including title, the 
number of authors, type of article, research methodology, sample size, research population and topics. The 
collected data were analyzed using descriptive statistics. 
Results: A total of 366 articles were analyzed. In the titles of articles, 97% of the articles referred to 
research variable, 41% to research methodology and research population, and 13% to research 
intervention. Also, 39% of the articles referred to the site and 11% to the time of the research. 42% of 
articles were descriptive. The most common topics were teaching methods, student health status and thinking 
style. 
Conclusion: This study focused on the analysis of published articles during a one-year period. Qualitative 
and quantitative analyses of publications in later years would provide the necessary information for 
research and educational policy-making in medical education. 
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