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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 یاریبس زیرا. میهست یپزشکدر توسعه دانش آموزش علوم  یفیمطالعه ک هایامروزه شاهد استفاده روز افزون از روش

 و ارائه یمعنادار مشکالت آموزش یواکاو یبرا یفیک یکردهایرو ازمندیها، مسائل و سؤاالت حوزه آموزش ندهیاز پد

(. محققان حوزه 1است) یژرف بافت آموزش لیو شناخت و تحل مختلف ننفعایتجارب ذ ق  یدرک عم یکارها، بررسراه

ا به زبان رمطالعه  هاییدگیچیتا پ دهدیامکان را م نیبه مخاطبان ا یفیاز مطالعه ک نهیگزارش به کیمعتقدند  یفیمطالعات ک

العه از روند مط ایو  مشکل حل یبرا جیداشته باشند و از نتا ینقادانه مطالعه مشارکت فعال یساده درک کنند، در بررس

 (. 2)ندیاستفاده نما یآت هایپژوهش یطراح یبرا

و محققان  انیاز دانشجو یاریبس یبرا یفیگزارش مطالعه ک کی یگزارش و انتشار پژوهش، نگارش علم تیرغم اهمیعل

 شهیاذعان داشتند هم (Corbin) &Straussو اشتراوس نیاست. کورب زیچالش برانگ یفیک هایپژوهش طهیتازه کار در ح

 هایبوده و روش دهیچیپ یفیک مطالعاتساختار  رایبرخوردار است، ز یادیز هاییاز دشوار یفیمطالعه ک کینگارش 

ز خود ارابطه مهم است  نیمداوم ذهن محقق است. در ا یریبر تامل و درگ مبتنی و متنوع هاداده نوع و هاداده یآورجمع

نامه، انی)گزارش طرح، پا یعلم هایاز آن را در قالب یبخش ایهمه  توانیو چگونه م ستیمطالعه چ یاصل امیپ میکن سؤال

 یمختلف یاستانداردها نیاز محققان به تدو یال، برخسؤ نی(. در پاسخ به ا3نگارش کرد؟) یمقاله، کنفرانس( به درست ساله،ر

 SRQRوCOREQ ، ENTREQابزارها شامل  نتریجامع و متداول که اندپرداخته یفیمطالعه ک کی یعلم دهیگزارش یبرا

 است.

و  (Tong)است که توسط تونگ  یتمیآ 32 ستیچک ل ،یفیگزارش مطالعه ک یبرا یقیتلف یارهایمع ای COREQ ابزار

نگارش مطالعات  یبراموجود  هایستیلبر چک یفیک لیو تحل یمطالعه مرور کیابزار بر گرفته از  نیشد. ا نیهمکاران تدو

پژوهش و  میت طهیح در یفیمطالعه ک یگزارش ده یارهایتا با مع کندیمورد نظر به محققان کمک م ستیاست. چک ل یفیک

مطالعه در سه بخش  یطراح طهی(، حاریمع 8کنندگان )و ارتباط با مشارکت یفرد یهایژگیدر دو بخش و یریپذانعکاس

و گزارش  هاداده لیدر دو بخش تحل هاافتهیو  لیتحل طهی( و حارمعی 15) هاداده یروش گردآور و طیمح ،یچارچوب نظر

 هایبر مصاحبه و گروه یمبتن هایروش ژهیبه و یفیانواع مطالعات ک ی( آشنا شوند. ابزار مربوطه برااریمع 9) هاافتهی
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 (. 4متمرکز مناسب اعالم شده است)

و  (Tong)توسط تونگ  2012سالمت، در سال  یفیک قاتیدر گزارش تحق تیتحت عنوان ارتقاء شفاف ENTREQ ابزار

 هایاستاندارد جهت گزارش روش یارهایابزار شامل مع نیشد. ا شنهادیجامع پ یمطالعه مرور کیبر  یمبتن همکاران

 ،یشناسبعد شامل مقدمه، روش 5در  اریمع 21 یدارا ENTREQاست.  ایچند مرحله یفیدر مطالعات ک هاافتهی بیترک

 (.5)استشده  انیو با مثال ب فیبه همراه توص اریها است که هر معافتهی بیو ترک تیفیک یابیمرور و انتخاب متون، ارز

مطالعه مرور  کی یط و همکاران (O'Brien) نیاو برا توسط ،یفیگزارش مطالعه ک یتحت عنوان استانداردها SRQRابزار

به  SRQR. ابزار دیگرد یطراح یفیانواع مطالعات ک یبرا 2014مختلف گزارش پژوهش در سال  هایبر دستورالعمل یفیک

 کردیپژوهش، رو سؤال ایله، هدف أمس انیخالصه، ب ان،در ساختار عنو یفیاستاندارد گزارش مطالعه ک 21و شرح  فیتوص

در  یمسائل اخالق ،یریگنمونه هایو بافتار، روش نهیزم ،یریپذمطالعه، مشخصات پژوهشگر و انعکاس میو پارادا یفیک

 پردازشمطالعه،  یواحدها ها،داده یگردآور هایتکنولوژی و ابزار ها،داده یگردآور هایمورد مشارکت کنندگان، روش

 یادغام با مطالعات قبل ،یتجرب هایارتباط با داده ر،یو تفس بیمطالعه، ترک تیفیک شیافزا هایکتکنی ها،داده لتحلی ها،داده

 (. 2)پردازدیم هانهیهز نیمأتعارض منافع و ت ها،تمحدودی ها،حوزه رسای به آن انتقال و هاو کاربرد داده

اجرا و  ،یاز روند طراح حیو صح قیجامع، عم یگزارش نیتدو شامل یفیک قیتحق کردیرو اتیاز ضرور یکی ،یطور کل به

 یاستانداردها و ابزارها نیو تدو یاست. هدف از طراح قیتحق ندیدر فرا ییمطالعه انجام شده به عنوان گام نها جینتا

ان مطالعه به مخاطب یانتقال علم یبرا نانهیبزیجامع و ر یدیداشتن د یمحققان برا تیهدا یفیمطالعات ک دهیگزارش

 انیمقاله به دانشجو نیشده در ا یمعرف یابزارها ،یفیگزارشات مطالعات ک ینگارش علم تیفیبهبود ک ی(. در راستا2)است

 یبرا ییراهنما نوانتا از آن به ع دنماییدر حوزه آموزش کمک م یفیدر مقطع دکترا و پژوهشگران تازه کار ک ژهیبه و

 .ندیاستفاده نما یفیک مطالعات گزارش یاصولنگارش 
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