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چکیده
هدف :آموزش مبتنی بر شواهد به کارگیری بهترین شواهد علمی در کلیه ابعاد آموزش می باشد .به دالیلی نظیر عدم دسترسی به منابع علمی معتبر
و کمبود وقت تمایل کمی به استفاده از شواهد الکترونیکی در آموزش وجود دارد .این مطالعه با هدف طراحی چارچوبی برای معیارهای ارزیابی منابع
الکترونیکی آموزش مبتنی بر شواهد انجام گردیده است.
روشها :مطالعه توصیفی کاربردی حاضر به روش دلفی انجام شد .جامعه آماری را  12نفر از متخصصان و خبرگان گروه پزشکی مبتنی بر شواهد،
آموزش پزشکی ،پزشکی اجتماعی ،کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و
برخی دانشگاههای دیگر کشور مبتنی بر شواهد تشکیل دادند .ابزار گردآوری داده چکلیست محقق ساخته بود .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از
نرمافزار  Excelاستفاده شد و برای تکتک دادهها شاخص  CVRو  CVIمحاسبه شد و براساس جمعبندی نظرات حاصل معیارهای غیرضروری حذف
گردید.
معیارهای مربوط به گروه بازیابی و خدمات وبسایت بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و معیارهای گروههای پوشش ،کارایی ،ارزیابی پیوند و ارزیابی راهنما
به دلیل عدم کسب نمره الزم از چارچوب نهایی حذف گردیدند.
نتیجهگیری :مطالعه حاضر منتج به تدوین چارچوب معیارهای ارزیابی منابع الکترونیکی آموزش مبتنی بر شواهد با  60معیار شد تا به عنوان یک
ابزار در جهت ارزیابی منابع الکترونیکی آموزش مبتنی بر شواهد مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژهها:

آموزش الکترونیک ،مبتنی بر شواهد ،آموزش پزشکی.

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 1399/6/10 :اصالح نهایی99/8/26 :

پذیرش مقاله99/9/30 :

ارجاع :محمدزاده زینب ،مسرت الهام ،داودی سمیه ،سیمین طیاری ،شایان ندا ،ولی زاده نیلوفر .تدوین چارچوب معیارهای ارزیابی منابع الکترونیکی برای آموزش مبتنی بر شواهد در علوم
پزشکی .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1398 .؛ (.55-62 :6)3

اخیر جهان کنونی در حوزه آموزش ،استفاده مدبرانه و منطقی از شواهد

مقدمه:
همراه با گسترش شبکه اینترنت همه بخشهای جامعه از جمله بخش

مفهومی به نام آموزش مبتنی بر شواهد (EBE: Evidence Based

آموزش را تحت تأثیر قرار داده است [ .]1از سویی دیگر یکی از تمایالت

) Educationشده است تا دانشجویان بتوانند با استفاده از بهترین شواهد

نویسنده مسئول:
الهام مسرت
گروه انفورماتیک پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
تلفن+989124866896 :

پست الکترونیکیelhammaserat@gmail.com:

0000-0003-1359-8024 :ORCID
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نتایج :براساس یافتهها از بین  182معیاری که در چکلیست اولیه بود در نهایت  60معیار مورد تایید متخصصین قرار گرفته و وارد چارچوب شدند.

محمدزاده و همکاران

منابع الکترونیک و آموزش مبتنی بر شواهد

و بر طبق مناسبترین اصول و شیوههای آموزشی بهترین برنامههای

پاسخ در ارتباط با یک مشکل ،جستوجوی شواهد برای پاسخ دادن به

آموزشی را دریافت کنند [.]2

سوال ،ارزیابی شواهد ،کاربرد شواهد ،ارزشیابی عملکرد می باشد [.]7

منظور از شواهد ،کلیه پروندههای پزشکی ،مطالعات مقطعی،

هر چند دانشجویان نگرش مثبتی به «آموزش مبتنی بر شواهد» با

مطالعات مشاهدهای ،مطالعات فیزیولوژیک ،تجربههای ثبت شده ،تجارب

استفاده از منابع الکترونیک دارند و بهکارگیری شواهد در فرآیند آموزش

غیرنظاممند و مطالعات بالینی است که در قالب مقاالت اصلی،

موجب افزایش توانایی و رضایت آنان از سیستم آموزشی میشود ،اما

بررسیهای سیستماتیک ،دستورالعملها ،طرحهای تحقیقاتی،

آمادگی الزم برای کنار گذاشتن روشهای سنتی تدریس را ندارند زیرا در

پایاننامهها ،گزارشها و چکیده همایشها در مجالت مختلف یا پایگاه

کنار تمام مزایای ذکر شده عواملی مانند فقدان مهارتهای دستیابی به

دادههای الکترونیکی منتشر میشوند .در بین این شواهد فعالیتهای

منابع علمی معتبر ،کمبود وقت ،عدم حمایت مالی و  ...موجب عدم

تحقیقاتی که آزمایشهای کنترل شده دارند ،سطح باالتری از شواهد

استفاده از شواهد میشود [.]6،7
هرچند منابع الکترونیکی باعث میشوند دانشجویان نیازهای

نسبت به منابع دیگر را دارا میباشند [.]3
پس از تکوین و اجرای پزشکی مبتنی بر شواهد مفهوم دیگری به نام

اطالعاتی خود را بدون محدودیت مکانی و زمانی بدست بیاورند و نیز

«آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد» جهت افزایش سطح سالمت مردم و

بسیاری از محرومیتها و محدودیتهای منابع سنتی را ندارد ،ولی اگر

ترویج استفاده از بهترین شواهد به جای استفاده از نظرات شخصی در

منابع الکترونیکی به درستی انتخاب شوند ،توانایی پاسخگویی به سواالت

تصمیمگیریهای آموزشی به وجود آمد [ .]4اگرچه آموزش مبتنی بر

فعاالن در این حوزه را خواهند داشت [ .]8هدف مطالعه حاضر طراحی

شواهد از پزشکی شروع شد اما اکنون به همه عرصههای علوم پزشکی و

چارچوب معیارهای ارزیابی منابع الکترونیکی در آموزش مبتنی بر شواهد

سالمت نفوذ کرده است .از آنجایی که رشتههای علوم پزشکی

در علوم پزشکی می باشد.

ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به عموم مردم جامعه هستند و
نقش مهم و حیاتی در ارتقاء و حفظ سالمت جامعه ایفا میکنند الزم

مواد و روشها:
این مطالعه از نوع توصیفی -کاربردی میباشد و با استفاده از روش

است تا دانشجویان این رشتهها خود را با آخرین اطالعات علمی همگام
با توجه به حجم باالی اطالعات در حوزه پزشکی و بهروزآوری روزانه

متخصصان و خبرگان در حوزه آموزش مبتنی بر شواهد شامل  12نفر از

اطالعات و منسوخ شدن بسیاری از آنها به دنبال پیشرفت علم موجود و

اساتید گروه پزشکی مبتنی بر شواهد ،آموزش پزشکی ،پزشکی اجتماعی،

طوالنی بودن زمان ورود اطالعات در کتب مرجع ،کتابها و نیز اساتید

کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطالعات

نمیتوانند راهنمای مناسبی برای دانشجویان این حیطه باشند ،بنابراین

سالمت بودند .شرکت متخصصان در مطالعه به صورت اختیاری بوده و در

الزم است آموزشی صورت بگیرد که مبتنی بر شواهد به روز باشد ،زیرا

صورت تمایل ،پرسشنامه برای آنها ارسال می گردید .به دلیل کم بودن

ایفای نقش آموزشی مانند نقشهای درمانی و پژوهشی نیاز به شواهد

جامعه ،نمونهگیری انجام نشد و تمام متخصصان در مطالعه شرکت داده

علمی دارد و تصمیمگیری بر مبنای نظرات و اعتقادات شخصی میتواند

شد.

سبب انحراف در آموزش شود و تنها آموزش و به تبع آن تصمیمگیری بر

به منظور استخراج معیارهای مناسب ،ابتدا جستجوی مقاالت در

مبنای شواهد است که سبب افزایش صالحیت دانشجویان و ارتقا سطح

موتورهای جستجو و پایگاههای اطالعاتی معتبر مانند ،Scopus

سالمت جامعه خواهد بود [.]5

 Web of Science ،ProQuest ،Science Direct ،PubMedو

آموزش مبتنی بر شواهد به معنی به کارگیری بهترین شواهد علمی
تصمیمگیری درباره نحوه ارائه آموزش میباشد [ .]6آموزش مبتنی بر
شواهد حاوی به دست آوردن مهارت در پنج مرحله تنظیم سوال قابل

 EBSCOhostو بدون محدودیت زمانی انجام گردید.
کلیدواژههای مورد استفاده در جستجو به زبان انگلیسی شامل
Web- ،Evidence-Based Medicine ،Electronic Resource

،Based Education

،Electronic-Learning

،Evaluation

 Evidence Based Education In Nursingو Evidence-Based
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سازند تا بتوانند مراقبتهایی باکیفیت باالتری را به مردم ارائه دهند.

پیمایشی در سال  1398شمسی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش

محمدزاده و همکاران

منابع الکترونیک و آموزش مبتنی بر شواهد

 Educationبودند از عملگرهای بولی  ANDو  ORبرای جستجوی

به محور طراحی ساختاری با معیارهای سایر محورها ادغام شدند و برخی

ترکیبی استفاده گردید .برای جستجو در پایگاههای داده فارسی نیز از

دیگر از معیارها حذف شدند) و در نهایت  14محور باقی مانده با 180

کلیدواژههای آموزش مبتنی بر شواهد ،آموزش علوم پزشکی ،آموزش

معیار وارد مطالعه شد .معیارهای مربوط به محور جستوجو در ابتدا

الکترونیکی ،منابع الکترونیکی و یادگیری الکترونیک استفاده گردید .پس

شامل  38معیار بودند ،که در نهایت پس از تایید روایی توسط متخصصان

از مطالعه کامل مقالهها تعدادی از آنها به علت مطابقت کم یا حتی عدم

 14معیار با شاخص CVRباالی  0/78توسط متخصصین انتخاب شدند

مطابقت با موضوع از روند تحقیق خارج شد و در ادامه برای تکمیل

(جدول  .)1قابل ذکر است که اعداد درج شده در ردیف اول کلیه جداول

اطالعات ،پژوهشگران تعدادی مقاله انتخاب کردند؛ در نهایت معیارهای

مربوط به منابع استفاده شده میباشد.

که برای ارزیابی منابع الکترونیکی الزم بودند ،استخراج گردید این معیارها

جدول  -1معیارهای مربوط به جستوجو

در نهایت در قالب  182معیار فرعی در  14گروه اصلی (جستوجو،

معیارهای مربوط به جستوجو ()12-9

CVR
0/78

CVI
0/88

1

1

0/78

1

امکان استفاده از عملگرهای کوتاهسازی (ریشهسازی)

1

1

عنوان مجله

1

1

پایایی و انتخاب مناسبترین معیارها از روش دلفی در دو راند استفاده

عنوان مقاله

1

1

موضوع مقاله

1

0/88

شد .برای انجام روایی محتوایی به ازای هریک از آیتمهای مورد بررسی با

رتبه مجله

1

0/78

موضوع مجله

1

1

نمایش ،بازیابی ،کاربرپسندی ،کارایی ،ارزیابی خدمات وبسایت ،پیوندها،

جستجوی ساده

راهنما ،عینیتگرایی ،پوشش ،کیفیت آموزشی ،امکانسنجی علمی و

جستجوی پیشرفته

سایر معیارها) طبقهبندی شدند.
پس از تایید معیارها توسط تیم پژوهشی ،به منظور تعیین روایی و

امکان جستجوی عبارتی

پنج سوال ضمیمه در قالب یک چکلیست طراحی شد که این

چکیده

چکلیست به تعداد  12نفر از متخصصین فرستاده شد تا در مورد هر

ارائه فهرست موضوعی نشریهها

1

0/88

0/78

0/88

آیتم راجع به سادگی ،مرتبط بودن ،ضرورت داشتن ،اهمیت و وضوح در

زبان طبیعی منطبق با واژههای کنترل شده

1

0/78

جستجوی واژههای موضوعی

1

1

قالب پرسشهای چند گزینهای پاسخ دهند .بهمنظور رعایت ضوابط

سهولت محدود کردن مجموعهها

1

0/78

یافتههای پژوهش در اختیار شرکتکنندگان قرار داده شد .مالحظات

نهایت  9معیار با شاخص  CVRباالی  0/78توسط متخصصین انتخاب

اخالقی نیز شامل کسب رضایت آگاهانه کتبی ،اطمینان از محرمانه بودن

شدند .معیارهای مربوط محور بازیابی در ابتدا شامل  8معیار بودند ،که در

اطالعات و آزاد بودن در شرکت یا عدم شرکت در مطالعه ،بوده است.

نهایت  4معیار با شاخص  CVRباالی  0/78توسط متخصصین انتخاب

براساس پاسخهای به دست آمده برای مرتبط بودن ،شاخص  CVIو

شدند (جدول .)2

برای ضرورت نیز شاخص  CVRمحاسبه گردید .به منظور تجزیه و
تحلیل دادهها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

یافتهها:
بعد از بررسی جامع مقاالت در کل  15محور شامل جستجو،
نمایش ،بازیابی ،کاربرپسندی ،ارزیابی کارایی ،ارزیابی خدمات وبسایت،
ارزیابی پیوندها ،ارزیابی راهنما ،عینیتگرایی ،پوشش ،کیفیت آموزشی،
مربوط برای ارزیابی منابع الکترونیکی بدست آمد که در مرحله اول محور

معیارهای مربوط به نمایش()14،13،10
عنوان مقاله
عنوان مجله
کلیدواژه
سال انتشار
تعداد استناد به مقاله
مرتبسازی و رتبهبندی
محدودیت تعداد استنادها
تاریخچه جستوجو
قابلیت تغییر پیش فرض نمایش پیشینه بر
اساس نویسنده ،تاریخ انتشار و عنوان

CVR

CVI

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0/88
0/88

1

0/88

طراحی ساختاری از بین محورها حذف گردید (بعضی از معیارهای مربوط
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امکانسنجی علمی ،طراحی ساختاری ،طراحی تکنیکی و سایر معیارهای

جدول  -2معیارهای مربوط به نمایش
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اخالق پژوهش ،اطالعات کافی در مورد هدف و نحوه اجرا و نیز استفاده از

معیارهای مربوط به محور نمایش شامل  21معیار بودند ،که در
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منابع الکترونیک و آموزش مبتنی بر شواهد

معیارهای مربوط به محور کاربرپسندی در ابتدا شامل  12معیار
بودند ،که در نهایت  2معیار با شاخص  CVRباالی  0/78توسط
متخصصین انتخاب شدند (جدول .)3
CVI

CVR

1
1

1
1

وجود پیوند به صفحه اصلی در هر صفحه
حرکت به صفحات قبل و بعد

معیارهای مربوط به امکانسنجی ()9،15،17،19،20
امکان دسترسی و دانلود مطالب آموزشی

متخصصین انتخاب شدند (جدول .)8
جدول  -8معیارهای مربوط به طراحی تکنیکی

 3معیار با شاخص  CVRباالی  0/78توسط متخصصین انتخاب شدند

معیارهای مربوط به طراحی تکنیکی ()17،18،21،22

(جدول .)4

طراحی بصری ،جالب و مؤثر
استفاده راحت کاربران از منبع

جدول  -4معیارهای مربوط به خدمات وبسایت
CVI

CVR

1
1
1

1
1
1

قابلیت انتقال و دانلود
تحویل مدرک

 0/78توسط متخصصین انتخاب شدند (جدول.)9

الکترونیکی) با شاخص  CVRباالی  0/78توسط متخصصین انتخاب
شدند (جدول .)5
جدول  -5معیارهای مربوط به عینیتگرایی
1

1

معیارهای مربوط به محور کیفیت آموزشی در ابتدا شامل  21معیار
بودند ،که در نهایت  7معیار با شاخص  CVRباالی  0/78توسط
متخصصین انتخاب شدند (جدول .)6
جدول  -6معیارهای مربوط به کیفیت آموزشی
کیفیت سادسازی منابع
قابل دستیابی بودن اهداف بیان شده
مطابقت بین مخاطب ،محتوا و اهداف
بیان واضح اهداف آموزشی و اهداف یادگیرنده
مناسب بودن منابع الکترونیکی برای طیف گستردهای از
سبکهای یادگیری /تدریس توانایی انجام کار مستقل در
دانشجویان توسط منابع الکترونیکی
ارائه ابزار مناسب برای ارزیابی مناسب منابع

CVR
1
1
1
1

CVI
1
1
1
1

1

1

1

1

جدول  -9سایر معیارهای مربوط به ارزیابی منابع الکترونیکی
معیارهای مربوط به طراحی تکنیکی ()17،18،21،22
منابع
محتوا
صحت و درستی
هدف و مخاطبان
پوشش موضوعی
همپوشانی موضوعی
مساله حق مولف
اثر بخشی اطالعات
ارزش اطالعات یا اعتبار
زبان
رضایت کاربر
بیان استانداردها به صراحت و قابل استنباط بودن
متمرکز و استاندارد بودن دستورالعملهای ذکر منابع
عاری بودن از خطا و مطالب منسوخ در محتوای ارائه شده در
منابع
منابع قابل فهم و قابل استفاده بودن منابع برای مدرسان
مورد توجه قرار گرفتن معیارهای فنی منابع
کیفیت محتوا

CVR
1
1
1
1
1
1
1
1
0/78
1
0/78
1
1
0/78

CVI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0/78
1
0/78

1
0/88
1

هیچکدام از معیارهای محور کارایی ( 5معیار) ،محور راهنما (4
معیار) ،محور ارزیابی ( 2معیار) و محور پوشش ( 2معیار)  CVRباالی
 0/78را کسب نکرد و وارد چارچوب نهایی نشدند.

بودند ،که در نهایت معیار (وجود شواهدی از سوگرایی در محتوای منبع

شده است .از نظر ایشان معیارهای بازیابی و خدمات وبسایت دارای

الکترونیکی) با شاخص  CVRباالی  0/78توسط متخصصین انتخاب

اهمیت بیشتری نسبت به سایرین هستند و معیارهای عینیتگرایی،

شدند (جدول .)7

امکانسنجی علمی و کاربرپسندی اهمیت کمتری دارند.
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CVI

CVR

معیارهای مربوط به کیفیت آموزشی ()9،12،15،17،18

1
1

1
1

ابتدا شامل 51معیار بودند ،که در نهایت 17معیار با شاخص  CVRباالی

که در نهایت معیار (وجود شواهدی از سوگرایی در محتوای منبع

معیارهای مربوط به عینیتگرایی ()10،16،17

CVR

CVI

در نهایت سایر معیارهای مربوط برای ارزیابی منابع الکترونیکی در

معیارهای مربوط به محور عینیتگرایی در ابتدا شامل 2معیار بودند،

وجود شواهدی از سوگرایی در محتوای منبع الکترونیکی

1

1

بودند ،که در نهایت  2معیار با شاخص  CVRباالی  0/78توسط

معیارهای محور خدمات وبسایت شامل  6معیار بود ،که در نهایت

معیارهای مربوط به وبسایت
دانلود)9،10،16
گزینههای (

CVR

CVI

معیارهای مربوط به محور طراحی تکنیکی در ابتدا شامل  5معیار

جدول  -3معیارهای مربوط به کاربرپسندی
معیارهای مربوط به کاربرپسندی ()9،16

جدول  -7معیارهای مربوط به امکانسنجی علمی
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نمودار  -1درصد قبولی معیارها از نظر متخصصین

بحث و نتیجهگیری:

در ایران نیز در طی مطالعه شیخشعاعی و همکاران کتابخانههای

عملکرد مبتنی برشواهد و راهکارهای مناسب برای آموزش آن

دیجیتالی از نظر معیارهای دسترسی به وبسایت ،جستجو ،بازخورد

میتواند قضاوت بالینی اثربخش را تقویت نماید .تاثیرات رشد فناوری بر

کاربران ،مشارکت آنالین و اشتراک منابع مورد بررسی قرار گرفتند که از

یادگیری الکترونیکی در حوزه ی علوم پزشکی بسیار چشمگیر بوده است

بین این معیارها دسترسی به وبسایت ،بازخورد کاربران و جستجو

و از طرفی بررسی منابع یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی اهمیت

بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند [.]29

فراوانی دارد .این امر ایجاب میکند که آموزش پزشکی به صورت مداوم
تحت بازنگری قرارگرفته و با رفع کاستیها در ارتقاء آن کوشش شود.

امتی و همکاران در خود  12پایگاه پزشکی مبتنی بر شواهد را
براساس مولفههای جستجو مانند جستجوی ساده ،جستجوی تخصصی،

منابع اینترنتی وب آموزشی ،معیارهای ،سهولت استفاده ،کیفیت مقاله،

سؤاالت بالینی ،جستجو با استفاده از الگوی سؤاالت بالینی ،جستجوی با

قابلیت دسترسی و کارایی بیشترین نمره را کسب کرده بودند .و معیارهای

استفاده از عملگرهای بولین ذخیره استراتژی جستجو ،انعطافپذیری،

سرعت دسترسی ،رضایت کاربر و پلت فرم کمترین امتیاز را کسب کرده

جستجوی نام نویسندگان ،سهولت خروج و  ...را مورد بررسی قرار دادند.

بودند [.]8

یافتههای آنها نشان داد که مؤلفه های جستجو با استفاده از عملگرهای

در طی مطالعهای دیگر با عنوان ارزیابی منابع الکترونیکی در کتابخانه
های آموزشی Idiegbeyan ،و همکارانش منابع الکترونیکی را از نظر

بولین ،جستجوی عبارتی ،کوتاهسازی و ریشهسازی جستجو ،بیشترین
امتیاز و سایر مؤلفه ها امتیاز پایینی کسب کردند [.]11

معیارهایی چون ارتباط موضوعی ،پوشش موضوعی ،هزینه ،رضایت کاربر،

میزان انطباق منابع پزشکی مبتنی بر شواهد براساس معیار Ovid

دسترسی آزاد ،عینیت ،صحت و اعتبار مورد بررسی قرار دادند .که

توسط آزاده و همکارانش مورد بررسی قرار گرفت که  8پایگاه پزشکی

معیارهای هزینه ،پوشش موضوعی و اعتبار بیشترین امتیاز را از نظر پاسخ

مبتنی بر شواهد کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران را

دهندگان کسب کرده بودند و معیارهای دسترسی آزاد و عینیت کمترین

براساس معیار ارزیابی  Ovidاز نظر معیارهای جستجو ،نمایش ،خدمات

امتیاز را کسب کرده بودند [.]27

وبسایت ،پیوندها ،راهنما و کارایی مورد بررسی قرار گرفت [.]10

 Clinical Key ،Cochraneو  Up to Dateمورد بررسی قرار دادند.

ارزیابی منابع الکترونیکی آموزش مبتنی بر شواهد منتج از  60معیار بود،

آنها در این بررسی معیارهای جستجو ،نمایش ،خدمات وبسایت،

معیارهای مربوط به بازیابی و خدمات وبسایت بیشترین نمره (50

پیوندها ،راهنما وکارایی را در نظر گرفتند؛ که با توجه به یافتههای آنها،

درصد) را از نظر متخصصین کسب کردند و معیارهای کارایی ،ارزیابی

جستجو ،راهنما و خدمات وبسایت بیشترین امتیاز را داشتند [.]28

پیوند و ارزیابی راهنما کمترین نمره (صفر درصد) را کسب کردند.
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:سهم نویسندگان

شایان ذکر است با توجه به نتایج از نظر متخصصان معیارهای بازیابی

 نگارش پروپوزال و کمک،زینب محمدزاده (نویسنده اول) ارائه ایده

و خدمات وبسایت دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایرین هستند و

 درصد؛ الهام مسرت (نویسنده دوم و مسئول) طراحی25 به نگارش مقاله

 امکانسنجی علمی و کاربرپسندی اهمیت،معیارهای عینیتگرایی

) درصد؛ سمیه داودی (نویسنده سوم25 مطالعه و کمک به نگارش مقاله

.کمتری دارند

 درصد؛ سیمین20  کمک به نگارش مقاله،جمعآوری و آنالیز دادهها

:تشکر و قدردانی

 کمک به نگارش مقاله،طیاری (نویسنده چهارم) جمعآوری و آنالیز دادهها
 درصد؛ ندا شایان (نویسنده پنجم) جمعآوری دادهها و تایید نسخه10

 دانشگاه علوم،نویسندگان بدینوسیله از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 درصد؛ نیلوفر ولیزاده (نویسنده ششم) جمعآوری دادهها و10 نهایی

پزشکی هرمزگان و همچنین کمیته تحقیقات دانشجویی و دانشکده

. درصد10 تایید نسخه نهایی

مدیریت و اطالعرسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز قدردانی
..مینماید

:حمایت مالی
:تأییدیه اخالقی

این مقاله از طرف هیچ گونه نهاد یا موسسهای حمایت مالی نشده و
.تمام منابع مالی آن از طرف نویسنده اول یا نویسندگان تامین شده است

IR.TBZMED.VCR. این مطالعه دارای تاییدیه اخالقی به شماره

. از دانشگاه علوم پزشکی تبریز استREC.1398.254

:تعارض منافع
.در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد
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Original Article
Abstract
Aim: Evidence-based education is the use of the best scientific evidence in all aspects of education and
integration of professional knowledge with empirical evidence in education. There is little desire to use
electronic evidence in education for reasons such as lack of access to credible scientific resources and
lack of time. The purpose of this study was to design an electronic resources evaluation framework for
evidence-based education in medical sciences.

[ DOI: 10.29252/jmis.6.3.52 ]

[ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2022-12-04 ]

Methods: This applied descriptive study was performed by Delphi method. The statistical population
consisted of 12 specialists in evidence-based medicine, medical education, social medicine, medical
librarianship and information, medical informatics and health information management of Tabriz
University of Medical Sciences and some other universities. The data collection tool was a researchermade checklist. The Excel software was used for analyzing the data and CVR and CVI indices were
calculated for each data set.
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Results: Finally, of 182 criteria in the initial checklist, 60 criteria were approved by experts and entered
the framework. The criteria related to the recovery and website services received the highest score by the
specialists. The criteria of coverage, efficiency, hyperlink and guideline were omitted from the final
framework due to not obtaining the required score.
Conclusion: The present study resulted in developing a framework of criteria for evaluating electronic
resources of evidence-based education with 60 criteria for evaluating electronic resources of evidencebased education in medical sciences.
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