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  طرح همكاران هاي فعاليت  بر نظارت يتپژوهش سازنده: اهم يك يجادا يبرا يموانع احتمال

 
 1ييميثم روستا

  

  

 28/12/1395تاريخ پذيرش:   20/10/1394تاريخ دريافت: 

 
رود  بخشي به سمت مطالعات كاربردي مي و توان امروزه تحقيقات علوم پزشكي

ها در  تر و تكرار ارزيابي هاي بزرگ كنند با پوشش حجم نمونه كه تالش مي

فواصل زماني تعيين شده، تأثير مداخالت درماني بر روند تغييرات پاسخ بيمار به 

تري مورد تحليل قرار دهند.  ها را به صورت دقيق درمان و مدت دوام اين پاسخ

انجام چنين مطالعاتي به طور طبيعي، مستلزم همكاري گروهي از محققان از 

ها، تحليل نتايج و انتشار گزارش است؛  آوري داده زمان طراحي مطالعه تا جمع

تر  اي كه در كشور ما از طريق مشاركت دادن دانشجويان مقاطع پايين پديده

مسلط به طرح  در كنار افراد متخصص و گردد. به عبارت ديگر، محقق مي

ها،  آوري مستندات و داده تر در جمع تجربه اي يا كم پژوهش، افراد غير حرفه

نوشته اوليه به كار گرفته  ها جهت تحليل و حتي تنظيم دست سازي داده آماده

شوند. نتايج برخي مطالعات اخير نشان داده است كه واگذار كردن مصاحبه و  مي

تواند منجر به ارايه  تجربه، مي اي يا بي رفهها به افراد غير ح آوري داده جمع

افزايش ارزش مطالعه  ،هاي مازاد در مورد شركت كنندگان و در نهايت ديدگاه

شود كه حضور اين  . در كنار نتايج مثبت، اين سؤال مطرح مي)1(نهايي گردد 

هاي انجام  آوري شده و تحليل هاي جمع تواند بر دقت داده افراد تا چه ميزان مي

  شده به ويژه در مطالعات توصيفي و كيفي مؤثر باشد؟ 

ه عوامل مخدوشگر، شناخت دقيق متغيرهاي اصلي (مستقل) و توجه ب

آوري اطالعات به نحوي كه نظرات  فرعي (وابسته) و طراحي دقيق روش جمع

شخصي آزمونگر (ان)، كمترين تأثير را در گزارش فرد مورد بررسي از شرايط 

شود. به  خود نداشته باشد، كليد اصلي موفقيت يك طرح تحقيقاتي محسوب مي

انگاري،  ها، سهل آوري و ثبت دقيق داده آگاهي از اهميت جمععدم جهت،  همين

پذيري و يا فراموش كردن ثبت برخي از متغيرها به داليل  و مسؤوليت تعهدعدم 

رو سازد و  تواند يك طرح تحقيقاتي غني را با چالش روبه مختلف، به راحتي مي

آن تأثير منفي بگذارد. از  گيري منطقي و علمي بر توانايي تحليل نتايج و نتيجه

اي در پيشگيري از سوء رفتارهاي پژوهشي، حياتي  رو، آموزش افراد غير حرفه اين

 اصولاي باشد كه عالوه بر رعايت  . اين آموزش بايد به گونه)2(رسد  به نظر مي

 انتشار و اجرا طراحي، شامل شپژوه يندافرهاي مختلف  بخش بر حاكم اخالقي

ها و گزارش صادقانه  آوري داده ، موارد ديگري همچون دقت در جمع)3( نتايج

 فرايند در اختالل گونه هر بروز صورت در عملكردها را نيز تضمين نمايد تا

 .يافت مشكل براي حلي راه بتواناطالعات،  ثبت و آوري جمع

بررسي ارتباط مشكالت رفتاري كودكان مبتال به «اي كه با عنوان  مطالعه

تازگي در مجله  به »: مطالعه مقطعيافسردگي مادران ه باسال13تا  7 فلج مغزي

، نمونه خوبي از عدم توجه )4( بخشي منتشر گرديد پژوهش در علوم توان

باشد. در  آزمونگران به ثبت دقيق و كامل كليه اطالعات مورد درخواست مي

هاي مورد بررسي  شناسي نمونه پژوهش مذكور، الزم بود كليه اطالعات جمعيت

همچون نوع فلج مغزي، عملكرد حركتي كودك، تشنج كودك، تنفس كودك، 

درامد ماهيانه خانواده و مدت زمان تشخيص  تعداد فرزندان خانواده، اشتغال مادر،

آوري  بيماري گزارش گردد. در مطالعه مذكور، چهار مصاحبه كننده به جمع

هاي از دست رفته در هر يك از متغيرهاي  تعداد داده 1اطالعات پرداختند. شكل 

دهد. در اين مطالعه به دليل اهميت رازداري، مسؤوالن مدارس  فوق را نشان مي

نام و مشخصات كودكان را ندادند و به همين جهت، پس از كشف  بتاجازه ث

ها، امكان تماس مجدد با شركت  آوري داده اختالل روي داده در فرايند جمع

ها ميسر نبود. مجموعه اين عوامل، باعث شد تنها  نامه كنندگان و تكميل پرسش

ان مبتال امكان مقايسه ارتباط ميان متغير اصلي (شدت مشكالت رفتاري كودك

به فلج مغزي) و متغير فرعي (سطح افسردگي مادران) فراهم گردد و هر نوع 

تحليل در مورد عوامل احتمالي مؤثر بر نتايج گزارش شده، غير ممكن بود. 

ها قابل  ها و تفاوت همچنين، در مقايسه با مطالعات مشابه، علل بروز شباهت

يل نتايج، استفاده از آزمون بحث نبود. از سوي ديگر، در مراحل ابتدايي تحل

آماري نامناسب توسط متخصص آمار، باعث انحراف تيم پژوهش از نتايج واقعي 

هاي موازي اصالح شد و  تر نتايج و انجام آزمون گرديد. اين خطا با مطالعه دقيق

  كامالً متفاوتي گزارش گرديد.   در نهايت، پژوهش با نتيجه

  

 
  رهايمتغ از كي هر در رفته دست از يها داده تعداد .1شكل 

  

شود كه عالقمندان به پژوهش و افراد غير  بر همين اساس، پيشنهاد مي

تر، قبل از مشاركت در فعاليت پژوهشي، با شركت در  تجربه اي و كم حرفه
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هاي اطالعاتي،  پردازي، جستجوي پايگاه هاي آموزشي ايده كارگاه

افزارهاي پژوهشي  ش و كار با نرمنويسي، اخالق در پژوه نويسي، مقاله پروپوزال

ها و   افزارهاي مديريت منابع و آمار در مراكز آموزشي معتبر، مهارت مانند نرم

هاي  تر فعاليت كميته ريزي دقيق دانش خود را ارتقا دهند. در همين راستا، برنامه

هاي علوم پزشكي متولي امر  تحقيقات دانشجويي كه در حال حاضر در دانشگاه

  تواند كارگشا باشد. باشند، مي ژوهش به دانشجويان مقاطع مختلف ميآموزش پ

هاي الزم در تيم اجرايي،  در كنار احساس مسؤوليت و برخورداري از مهارت

نظارت بر فعاليت اين تيم، برگزاري جلسات منظم با هدف رسيدگي به مشكالت 

حل ثبت ها و حضور محقق اصلي در م آوري داده احتمالي در طي فرايند جمع

اطالعات به فراخور نياز اعضاي تيم اجرايي، تضمين كننده سالمت علمي 

پژوهش خواهد بود. محقق اصلي موظف است در محدوده طرح تحقيقاتي خود، 

آوري شده توسط  با كليه عواملي كه مي تواند بر صحت اطالعات جمع

از بروز همكارانش اثر گذارد، آشنا باشد و با مداخله زودهنگام و هدفمند، 

 خطاهاي احتمالي جلوگيري نمايد. 

شرط اول در قابل اعتماد بودن نتايج يك  ،انتخاب آزمون آماري مناسب

رود. محقق اصلي موظف است با علم آمار آشنا باشد و بتواند  به شمار ميپژوهش 

نتايج تحليل آماري انجام شده را به شكل صحيح تفسير و گزارش نمايد. تمايل 

محقق در اثبات فرضيه خود، نبايد بر روش آماري مورد استفاده و نحوه تحليل 

م سردبيري مجالت منتشر آن تأثيرگذار باشد. در كنار آن، تيزبيني داوران و تي

تواند احتمال هر  كننده نتايج تحقيق در به چالش كشيدن تحليل انجام شده، مي

داوري و اعمال نظر شخصي بر نتايج مطالعه را به حداقل رساند. رعايت  نوع پيش

هاي الزم جهت اتخاد رويكردهاي آماري مختلف، خودداري از بازي  فرض پيش

ها به منظور جلوگيري از  ل مخدوشگر و كنترل آنها و توجه به عوام با داده

باشد. به  تأثيرشان بر نتايج واقعي مطالعه، الزمه گزارش صحيح نتايج مطالعه مي

عنوان مثال، در مطالعه فوق در صورتي كه مادران از لحاظ افسردگي در سه 

بندي  تقسيم» و شديد و بسيار شديد طو مرزي، خفيف و متوس طبيعي«گروه 

، P=  047/0و  )2χ Likelihood Ratio( نمايي با استفاده از آزمون درستشوند، 

دار ميان  نتايج به صورت كامالً معكوس و نشان دهنده وجود ارتباط معني

  مشكالت رفتاري كودك و افسردگي مادر به دست خواهد آمد.

تواند تمام  پژوهش يك فعاليت گروهي است كه يك فرد به تنهايي نمي

به  اعضاي تيمتعهد هاي آن را به صورت صحيح اجرا نمايد. بنابراين،  بخش

آنچه در دقيق گزارش آنان در  صداقتانجام صحيح وظايفي كه بر عهده دارند، 

حب امتياز ، در كنار نظارت صحيح از سوي صافرايند تحقيق اتفاق افتاده است

انجام پژوهش، حاميان مالي و تيم انتشار دهنده نتايج (دفتر مجالت و گروه 

ي به ويژه در كاربردهاي  ارتقاي كيفيت پژوهش تواند تضمين كننده مي داوران)،

  .بخشي باشد هاي علوم پزشكي و توان زمينه

  

؛ 1395ي پژوهش در علوم توانبخش. طرح همكاران هاي فعاليت  بر نظارت يتپژوهش سازنده: اهم يك يجادا يبرا يموانع احتمال .ميثم ييروستا ارجاع:
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References 
1. Garfield S, Jheeta S, Jacklin A, Bischler A, Norton C, Franklin BD. Patient and public involvement in data collection for 

health services research: a descriptive study. Research Involvement and Engagement 2015; 1: 8. 
2. Rezaeian M. How to protect young researchers from research misconduct. J Rafsanjan Univ Med Sci 2015; 13(11): 1019-20. 

[In Persian]. 
3. Afshar L, Hoseini M, Mahmood A. Ethical considerations in educational research. MEDICAL HISTORY 2011; 3(8): 65-91. 

[In Persian]. 
4. Roostaei M, Abedi S, Khazaeli K. The relationship between behavioral problems in 7 to 13 year old children with cerebral 

palsy and maternal depression: a cross-sectional study. J Res Rehabil Sci 2015; 11(6): 401-6. [In Persian]. 
  


