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The Effect of Educational Research Workshop on Learning Statistics 
and Research by Dental Students of Isfahan University of Medical 
Sciences 
Pedram Iranmanesh1, Saber Khazaei2, Naeimeh Nasri3, Ali Moeini4, Mahsa Shakour5* 

Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
 
Abstract 
Introduction: The importance of research among students is known for all educational and 
research administrative staff. Involving students in research projects leads to an increase of 
knowledge and competency in research among students, and improves students’ ability to 
analyze studies in basic and clinical sciences. The main aim of this study was to determine the 
effectiveness of workshop on learning statistics and research by dental students in Isfahan 
University of Medical Sciences in 2012. 
Materials and Methods: The study was experimental. 50 dental students from Isfahan 
University of Medical Sciences participated in a 3-day workshop. We used a pretest and posttest 
in four panels to evaluate the process of learning in the workshop. The data were analyzed 
through paired t-test and ANOVA using SPSS software, version 19.0. Using the Cronbach's 
alpha, we found the reliability of 0.81 and 0.83 for the pre-test and the post-test, respectively. 
Results: 47 students participated in the workshop and the pretest and posttest. The mean score in 
the pretest was 8±3.6 and in the posttest 9.75±3. The difference between the participants’ mean 
score in the pretest and posttest was significant (Paired t-test, P-value=0.007). Of course, in the 
analysis of the scores, we found that the difference between the mean score of questions related 
to the statistics panel in the pretest and posttest was not significant (P=0.13).  
Conclusion: The results of this study showed that holding workshops could be effective for 
learning research by students. Of course, it is recommended to use more effective teaching 
methods to train students on statistics. 
Keywords 
Research, Workshop, Teaching, Undergraduate Period, Dental Students  

  
   چکیده

 يدرگیر. آشکار است یو پژوهش پزشک یآموزش اندرکاران امور تمام دست يبرا ییدانشجو يها پژوهش یتاهم :مقدمه

تحلیل  يالزم برا يها دانشجویان شده و توانایی یمنجر به افزایش اطالعات و عملکرد پژوهش ی،پژوهش يها دانشجویان در طرح

 یپژوهش یريبر فراگ یقکارگاه روش تحق یرتأث یینهدف از مطالعه حاضر تع. نماید یرا فراهم م یمطالعات علوم پایه و بالین

  .بود 1391اصفهان در سال  یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک یاندانشجو

روش به  اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک یاننفر از دانشجو 50 ،يا مطالعه مداخله یندر ا :ها روش و مواد

 یکقبل از شروع کارگاه  یروند آموزش یابیارز يبرا .شرکت کردندروش تحقیق روزه  3 یاريدر کارگاه اخت ،شماريگیري سر  نمونه

 يها ها با روش داده. در کارگاه گرفته شد کنندگان کتآزمون از چهار پانل کارگاه از شر پس یکو پس از اتمام کارگاه  آزمون یشپ

 ییدأت یپژوهش ینپرسشنامه به کمک متخصص ییروا. شد یلو تحل یهتجز 19نسخه  SPSS زاراف با استفاده از نرم آنووا وتی  آزمون

  .بود 83/0و  81/0 آلفاي کرونباخ، اساس آن بر یاییو پا شد
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و  آزمون یشکنندگان در پ نمرات شرکت یانگینم. آزمون کارگاه شرکت کردند و پس آزمون یشنفر در پ 47 تعداد :نتایج

 یانگیننمرات سؤاالت معلوم شد م یلدر تحل). =007/0P(بود  دار یآنها معن بین اختالف و 75/9±3 و 8±6/3 یبترت آزمون، به پس

پانل آمار معنادار  ی، ول)>05/0p(جز پانل آمار قبل و بعد از آموزش تفاوت معنادار بود  مختلف به يها مربوط به پانل االتنمره سؤ

  ).=18/0p(نبود 

بجز مبحث  یانپژوهش دانشجو یريدر آموزش و فراگ تواند یم یقکارگاه روش تحق يداد که برگزارنشان  یجنتا :گیري نتیجه

  .در نظر داشت يمتفاوت و مؤثرتر یآموزش آمار روش آموزش يبرا یدواقع شود و با یدآمار مف

  

  واژگان کلیدي

    یپزشک یلی،تکم یالتاز تحص یشآموزش، دوره پ یق،کارگاه، تحق

  

  مقدمه

 توان یم یفقط در صورت یو در دندانپزشک] 1،2[آموزش پژوهش است  ی،سالمت، یک قسمت مهم از آموزش پزشک در نظام

کار  داشته باشد را در کارخود به یازن یندهکه ممکن است در آ ییراتیو تغ یاموزدرا ب یددندانپزشک، بتواند علم جد یکداشت که  یدام

و  یپژوهش يها اند که انجام فعالیت مطالعات مختلف ثابت کرده یاز طرف]. 3[بداند  یخوب بهمحقق باشد و پژوهش را  یککه  یردگ

پس از  یپژوهش يها و فعالیت یعلم ییارتباط مستقیم با توانا یی،در طول دوران دانشجو یتحقیقات يها درگیر شدن در پروژه

. آشکار است یو پژوهش پزشک یرکاران امور آموزشاند تمام دست يبرا ییدانشجو يها پژوهش یتاهم]. 4،5[التحصیلی دارد  فارغ

 و اطالعات افزایش به منجر ها، عالوه بر پر کردن قسمتی از خأل پژوهشی در دانشگاه یپژوهش يها دانشجویان در پروژه يدرگیر

عالوه ]. 6،7[نماید  اهم میفر آنهارا در  یتحلیل مطالعات علوم پایه و بالین برايالزم  يها دانشجویان شده و توانایی پژوهشی عملکرد

آورد که  را فراهم می) Biomedical( یپزشک یستزبه علوم  یورود دانشجویان پزشک ياي برا زمینه یبر این تحقیقات دانشجوی

 أثیرتواند ت بر این اساس تشویق دانشجویان و ایجاد انگیزه در آنان می]. 8[گردد  محسوب می یاین امر یکی از اهداف آموزش پزشک

  ].2[سطح دانش و پژوهش در جوامع تأثیرگذار باشد  يسزایی در پر کردن خأل پزشکان پژوهشگر داشته و در ارتقاب

گذشته روند رو به کاهش داشته و در حال حاضر نیاز به پژوهشگران علوم پایه دو دهه  یتعداد پزشکان پژوهشگر در ط متأسفانه

بر این ]. 9[خواهد داشت  يا اهمیت ویژه یدانشجوی هاي در این بین نقش پژوهشتبدیل شده است که  یبه یک امر بحران یو بالین

سطح  يکردن خأل پزشکان پژوهشگر داشته و در ارتقا تواند تأثیر بسزایی در پر در آنان می انگیزهاساس تشویق دانشجویان و ایجاد 

 يها به پژوهش و شغل ینیز، تمایل دانشجویان پزشک در طی پانزده سال گذشته]. 2[ باشد یدانش و پژوهش در جوامع تأثیرگذار م

از کشورها بر آن شدند تا آموزش پژوهش و درگیر شدن دانشجویان پزشکی با  يبر این اساس بسیار. کاهش یافته است یدانشگاه

در آموزش  ییدانشجو يها پژوهش یتهاساس نقش کم ینبر هم]. 10[را در برنامه آموزشی خود قرار دهند  یتحقیقات يها طرح

اهللا در مورد  نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه یدر زمینه بررس يا مطالعه 1374سال  در .شود یتر م پژوهش برجسته

به  يکننده در این طرح، عالقه بسیار زیاد بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه کلیه دانشجویان شرکت. تحقیق و پژوهش انجام شد

 ینا یجنتا ینهمچن. اند را یک نیاز پزشکی قلمداد کرده یتحقیقات يها فعالیت ددرصد از این افرا 81اند و  داشته یتتحقیقا يها فعالیت

 اند یدهرا گذران یقدرصد کارگاه روش تحق 9/1داشتند و فقط  یسابقه کار پژوهش یاندرصد از دانشجو 8/3مطالعه نشان داد که تنها 

سنجش نگرش این افراد نسبت  يبرا یو پیراپزشک زشکیپ يها دانشجویان رشته يبر رو 1380ل که در سا ییدر مطالعه اعال]. 11[

 50وجود دارد و  يدرصد دانشجویان معتقد بودند که در امر تحقیق موانع زیاد 72به پژوهش در دانشگاه ایالم انجام شده است، 

اکثر  ی،پژوهش يکه از نظر توانمند دهد ینشان م مطالعات ].12[را ضعیف توصیف کردند  يا درصد از آنها امکانات و منابع کتابخانه

مطالعه ]. 13-15[بودند  یداشته اما در سطح قابل قبول پژوهش یینپا يتوانمند ین،و شاغل یو دندانپزشک یپزشک یاندانشجو

 یداسات وهشیکرد پژکه عمل دهد ینشان م یزکل کشور انجام شده است ن یدندانپزشک یعلم یئته ياعضا ینکه در ب يسراسر

ارائه  تواند یمعتقدند که پژوهش م یدندانپزشک یناست که متخصص یدر حال ینو ا] 16[کم بوده است  1383در سال  یدندانپزشک

است، به  ییضعف به علت کمبود آموزش مناسب در دوره دانشجو یناست که ا ینبر ا اعتقاد ].17[را ارتقا دهد  یخدمات دندانپزشک

 يآموزش بخش آمار براي ها کارگاه واقعاً یاکه آ ین، اما ا]16،18[ دانند یها را مؤثر م کارگاه يپژوهشگران برگزار یلدل ینهم

از  یکی یگر،که بر اساس مطالعات د یژهو را دارد، به یشترب بررسیبه  یازنه، ن یامؤثر هستند  یآموزش يها بخش یگرد یا و ها پژوهش

مطالعه  ینها متفاوت است، بنابرا بخش یهبا بق يمبحث آمار یتاست و ماه يآمار ینهدر زم یکاف یموانع انجام پژوهش، عدم آگاه
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 یدندانپزشک یاندانشجو یقتحق روش يها بخش یگرو د يبخش آمار یادگیريبر  یقکارگاه روش تحق یرتأث یابیحاضر، با هدف ارز

  .انجام شد 1391اصفهان در سال  یدانشگاه علوم پزشک
  

 ها روشمواد و 

 50تعداد . صورت گرفت یقآموزش پژوهش در قالب کارگاه روش تحق یبررس يبرا يا مداخله یبررس یکصورت  مطالعه به ینا

و کلیه سر شماري بود گیري  روش نمونه .کارگاه شرکت کردند یناصفهان در ا یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک یاننفر از دانشجو

توانست در  دانشجویی که به هر دلیل نمی. در مطالعه شرکت کردند تحقیق را انتخاب کرده بودند دانشجویانی که واحد درسی روش

 1391ساعت در خرداد ماه  21روزه و  3کارگاه  یک یط یبرنامه آموزش ینا .شد حذف می ،بیش نیمی از ساعات کارگاه شرکت کند

 :بود یلذ يها شده و شامل پانل ریزي مهبرنا

 .مسأله یانب یبررس یات،عنوان، اهداف و فرضنگارش : اول پانل

  .اطالعات يآور روش اجرا و مشکالت جمع یاطالعات، بررس يآور انواع مطالعات، روش جمع: دوم پانل

  .حجم نمونه یینتع یلی،آمار تحل یفی،آمار توص یري،گ نمونه يها روش: سوم پانل

  .یاخالق در پژوهش و سرقت علم یسی،نو رفرنس: چهارم پانل

کنندگان در کارگاه  آزمون از شرکت و پس از اتمام کارگاه پس آزمون یشکارگاه، قبل از شروع کارگاه پ یروند آموزش یابیارز براي

ارائه شده در کارگاه،  هاي یآزمون از مضمون سخنران و سؤاالت پس یپژوهش یاديبن یمبر اساس مفاه آزمون یشسؤاالت پ. گرفته شد

. بود 83/0و  81/0کرونباخ برابر با  يآلفا ياالت برمبناؤس یدرون یاییپا. شد ییدآن تأ ییروا پژوهشی و توسط کارشناسان یطراح

اول و دوم و  يها از پانل. یدطرح گرد اي ینهآزمون در همه پانل ها برابر و در مجوع ده سؤال چهارگز و پس آزمون یشتعداد سؤاالت پ

 یادگیري یندفرا يارتقا يکارگاه برا یندر ا. سه سؤال طرح شد) آمار(سوم  پانل سؤال و از 7) جز آمار همه مباحث به(چهارم 

مسلط  یپژوهش یتهکم يفرد از اعضا یکهر گروه  يبرا. یمکرد یمنفره تقس 5گروه  10کنندگان در کارگاه را به  شرکت یان،دانشجو

ها موظف  عنوان داده شده و گروه یکبه هر گروه  ،هاز شروع کارگا یشپ ینهمچن. در نظر گرفته شد یارعنوان گروه به پژوهش به

به  یانها که همان پاسخ دانشجو داده. دهند یلعنوان ارائه شده را تحو یرامونپ یقاتیطرح تحق نویس یشکارگاه پ یانشدند در پا

و  یهتجز 19نسخه   SPSS افزار با استفاده از نرم آنووا و زوج تی ،مستقل تی يها ها بود، با آزمون نلاپ یگرو د يسؤاالت پانل آمار

تحلیل نمرات نمرات شرکت کنندگان با رعایت محرمانه ماندن  .در نظر گرفته شد ي، به عنوان سطح معنادار05/0مقدار  .شد یلتحل

 .ن به ایشان اعالم شدیاو ارزیابی شد و در پا
  

 ها یافته

بیشترین نمره . برگزار شد، شرکت کردند 1391که در خرداد ماه نفر از دانشجویان دندانپزشکی در کارگاه روش تحقیق  50تعداد 

میانگین نمرات . بود 4و  0ب آزمون به ترتی آزمون و پس پیش و کمترین نمره کسب شده در 16 ،ها کسب شده در آزمون

 ,007/0Paired t-test( دار بودبود که این اختالف معنا 75/9±3و  8±6/3آزمون به ترتیب  پسو آزمون  کنندگان در پیش شرکت

P-value=(. داري مشاهده نشد، اختالف معناکنندگان به تفکیک ورودي آزمون توسط شرکت بین نمرات کسب شده در پیش 

)05/0One-way ANOVA, P-value>( ) 1جدول(.  
 

  ها به تفکیک ورودي آزمون آزمون و پس نتایج پیش: 1جدول 

  آزمون نمرات آزمون و پس بین پیش P  هاي مختلف بین ورودي P  بیشترین نمره  ن نمرهکمتری  10میانگین نمره از   تعداد  ورودي  آزمون

  8  6  7±1/1  4  87  آزمون پیش

05/0P>  

05/0P<  

88  11  4/4±8  0  12  

89  29  6/3±48/8  0  16  

90  3  2±8  6  10  

  16  0  8±6/3  47  هاهمه ورودي

  16  10  13±5/2  4  87  آزمون پس

05/0P>  

88  11  6/3±27/9  4  14  

89  29  7/2±5/9  4  16  

90  3  1/1±6/8  8  10  

  16  4  74/9±3  47  هاهمه ورودي
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  آزمون بر اساس جنس پیش آزمون و مقایسه نتایج پس :2جدول 

  تعداد  جنس
  میانگین نمره

  )10از(پیش آزمون 

  میانگین نمره

  )10از( آزمون پس

P )تی زوجی(  

آزمون و  بین پیش

  آزمون نمرات پس

P 
  )تی مستقل(

آزمون  بین نمرات پس

  دو جنس

P(Repeated 
measures) 
آزمون  بین نمرات پس

  دو جنس

  >05/0P  3/10±6/2  3/8±5/3  %)72( 34  زن
05/0P<  05/0P>  

  <05/0P  1/8±6/3  1/7±9/3  %)7/27( 13  مرد

  

اي روش تحقیق، اهداف، بیان مسئله، ه االت مربوط به پانلؤشد، میانگین نمره س مشخصاالت ؤدر تجزیه و تحلیل نمرات س 

، اما در مورد پانل آمار قبل و بعد از آموزش، تفاوت )>05/0p(مبانی روش تحقیق تفاوت معنادار بود انواع روش مطالعه و دیگر 

  ).=P-value 18/0(معنادار نبود 

. نث بودندمؤ%) 3/72( نفر 34مذکر و %) 7/27( نفر 13آزمون کارگاه شرکت کردند که  آزمون و پس نفر در پیش 47تعداد  

اختالف  و )<05/0Paired T-test, P-value(دار نبود آزمون معنا آزمون و پس یشکنندگان مذکر در پ میانگین نمرات شرکت

بررسی  براي ).=005/0Paired T-test, P-value(دار بود آزمون معنا آزمون و پس نث در پیشکنندگان مؤ میانگین نمرات شرکت

مشخص شد که  ،هاي مکرر با استفاده از طرح اندازه جنسیت دانشجویان در آموزش ارائه شده کارگاه روش تحقیق به دانشجویان اثر

بدین معنی که آموزش مورد نظر چه در زنان و چه در  ).<05/0Repeated measures, P-value( جنسیت در آموزش اثر ندارد

  .)2دولج( ودبمردان داراي نتیجه یکسانی خواهد 

  

  گیري یجهبحث و نت

اصفهان  یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک یاندانشجو یپژوهش یريبر فراگ یقکارگاه روش تحق یرتأث یحاضر به بررس مطالعه

در کرواسی انجام شده بود، عنوان شد که دانشکده علوم پزشکی زاگرب در سال  Vodopivecاي که توسط  در مطالعه. پرداخت

، اما در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، براي آشنایی ]14[گذرانند  علمی می ژوهشاجباري درسی به نام مبانی پ دوم، یک واحد

شود که در آن دانشجویان با  روزه روش تحقیق برگزار می 3 یاريبا مبانی پژوهش، هر ترم یک کارگاه اخت یدانشجویان دندانپزشک

طور عملی به تمرین آنچه در آن روز  هر روز، به انشوند و در پای یقاتی آشنا میهاي مورد نیاز براي انجام یک طرح تحق حداقل

کل نمونه  یابیرا در ارز یآموزش يها ، مؤثر بودن کارگاه]15[ یگرمطالعه همچون مطالعات د ینا یجهر چند نتا. پردازند اند، می خوانده

 ی،آموزش يها کارگاه يجز برگزار است، الزم است به اشاره کرده Edmundsطور که  رسد همان به نظر می ینشان داد، ول

از  یاندرك دانشجو یشکه او مطرح کرده است، افزا ییاز راهبردها. آن انجام شود یادگیريپژوهش و  یشافزا يبرا ییراهبردها

]. 19[است  یه درسپژوهش در برنام یژهعالقمند به انجام آن باشند و اختصاص زمان و یانکه دانشجو ییها پژوهش، ارائه پروژه

 شود یروز براي تمرین پژوهش اختصاص داده م 3و تنها  شود یکشور انجام م يها دانشگاه یشترکه تاکنون در ب اي رنامهب ینبنابرا

همانند آنچه در کرواسی  یدرس یزير و برنامه] Edmunds ]19 يراهبردها یريکارگ کافی نیست و تدوین یک واحد آموزشی و به

ناقص و مطالعه مقاالت مختلف و با  يها دانشجویان باید با تصحیح پروپوزال مچنینه. باشد یدمف تواند یم] 14[ شود انجام می

در  یعنیمختلف بودند،  هاي يکنندگان از ورود که که شرکت درحالی .هاي الزم را کسب کنند  تحقیق مهارت ینددر فرا یعمل یريدرگ

ها اختالف معنادار نداشته و در سطح  آن ینشان داد که سطح اطالعات پژوهش زمونآ یشقرار داشتند، پ یلیسطوح متفاوت تحص

کارگاه  یداد که اثربخش انآزمون نش سطوح مختلف در پس یاندانشجو ینمعنادار نبودن اختالف ب ینهمچن. قرار دارند یمشابه

در آموزش  توانند یم یآموزش يها طالعات، کارگاهم یگرندارد و همچون د یرشته دندانپزشک یاندر دانشجو یلیبا مقطع تحص یارتباط

  .پژوهش مؤثر باشند

 ياشکال در مباحث آمار یشترینآزمون، مشخص شد که ب و پس آزمون یشبه سؤاالت پ یاندانشجو یده پاسخ یزانم یابیِارز در

مورد نمره چند سؤال مربوط به پانل  در یول شد یم یدهنمره د یشها افزا آزمون مربوط به کل پانل بود و هرچند که در نمره کل پس

 یريکارگ جداگانه کارگاه آمار و به يبرگزار ینبود و تفاوت معنادار نبود، بنابرا ییجز آزمون پیشآزمون از  نمره پس یشآمار افزا

در  یابیارزکه با کمک خود  یزو همکاران ن Murdochدر مطالعه . شود یم یهتوص تر یطوالن یآموزش فعال در مدت زمان يها روش

درصد از  13که فقط  یدندرس یجهنت ینشده بود، به ا یبررس شیمختلف پژوه هاي یطهدر ح یپزشک یاندانشجو يمورد توانمند

دارند و  یکاف يها توانمند داده يآمار یلشواهد و تحل یاطالعات، بررس يآور جمع ی،پژوهش هاي روش یطهدر هر چهار ح یاندانشجو

 ینداز فرا یول دانند یپژوهش را م یدفوا یانگرفتند که درست است که دانشجو یجهتوانمند هستند و نت ها یطهح یفقط در بعض یهبق
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سال  یالنالتحص فارغ یندر مطالعه خود، متوجه شدند که از ب1991در سال  Jacobsو  Cross اما]. 20[ندارند  یپژوهش فهم درست

 ینا% 45مقاله منتشر شده داشتند و  یکها حداقل  آن% 75داده بودند که انجام  یقاتیکار تحق% 90دانشگاه استنفورد،  1991

 دهد یرا نشان م یخوب یپژوهش ي، آمار توانمندMurdochنسبت به مطالعه حاضر و  یجنتا یناول بودند که ا یسندهنو یاندانشجو

  ].13[کردند  یدآنها بر بحران کمبود محقق تأک ین،با وجود ا یول

 ينیازها و خألها یوقت. است يدر هر کشور یدانشجویان بر این باورند که دانشگاه مهمترین نهاد پژوهش گفت یدبا یتنها در

آید عدم توازن میان تقاضا و عرضه  هم در جریان تحقیقات نباشند، آنچه پیش می یاجرای يبرآورد نشود و نهادها یموجود به درست

عدم وجود مدیریت صحیح و نهاد اجرایی است، مدیریتی که  یگر،سئله مهم دم ینهمچن. منابع نخواهد بود و این، یعنی هدر داد

 شود یم یشنهادپ ینبنابرا. کوچک تحت نظارت داشته باشد يها در مقیاس یپژوهش يها را در طرح یانبتواند آموزش دانشجو

پس از ورود به  یاندانشجو شود و یگیريشده پ یزير برنامه يها صورت سلسله کارگاه به یاندانشجو) Follow up( یشرفتپ

ها  کارگاه یرسا یان،دانشجو یپژوهش هاي یتهآشنا شوند و سپس کم یقروش تحق یدر کارگاه مقدمات یپژوهش یمدانشگاه، ابتدا با مفاه

  :کنند یزير برنامه یانآموزش دانشجو يبرا یررا با روند ز

با  ییکارگاه آشنا یسی،نو کارگاه منبع یکی،الکترون يها ر بانکجستجو د يها با روش ییکارگاه آشنا یق،روش تحق یشرفتهپ کارگاه

  .نویسی و کارگاه مقاله SPSSافزار  و نرم يآمار یممفاه
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