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توسعه
توسعهيآموزشعلومپزشکی

دوفصلنامهيمرکزمطالعاتو


سوم،شمارهي،4تابستانوپاییز1931

سال

بررسی معیارهای انتخاب موضوع پایاننامه و استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان پزشکی
حجت درخشانفر:متخصص اطفال ،استادیار گروه طب اورژانس ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
علی شهرامی:متخصصطباورژانس،استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
حمید رضا حاتمآبادی:متخصصطباورژانس،استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
افشین امینی*:متخصصطباورژانس،استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
عیسی شریفی:پزشکعمومی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

یتواند
چکیده :شناخت دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد انتخاب موضوع پایاننامه و استاد راهنما م 
ریزانآموزشیرادراصالحوارتقايسطحپژوهشدرعرصهيسالمتدرکشوریاريدهد.هدفازانجام


برنامه
مطالعهي حاضربررسیمعیارهايدانشجویانپزشکیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبرايانتخابموضوع

دراینمطالعهيتوصیفی-تحلیلی129،نفرازدانشجویانپزشکیکهبیشتر

پایاننامهواستادراهنمامیباشد.

دادههابا
پرسشنامهبود .

دادهها
دردورهيکارورزيقرارداشتند،موردپرسشقرارگرفتند.ابزارگردآوري 

آنها

نرمافزار SPSSموردتجزیهوتحلیلقرار
لهي  
استفادهازآزمونکاياسکورویاآزموندقیقفیشربه وسی 
یدانستند.
گرفت 56/3 .درصد از دانشجویان بدون عالقه به تهیه پایاننامه ،خود را مجبور به انجام آن م 
معیارانتخابموضوعپایاننامهواستادراهنماازطرفدانشجویان،بهترتیب"سادهبودنوزمانبر

عترین
شای 
پایاننامه،
عالقهبهتهیهي  

اننامه" بود .
نبودن موضوع" و"همکارياستادراهنمابرايبهفرجامرساندنپای 
زمانانتخابموضوعپایان نامهتوسطدانشجویانوانتخابموضوعتوسطخوددانشجوازعواملتأثیرگذاربر

لیهمچونعدمعالقهبهتهیهپایاننامهو

معیارهايانتخابیدانشجویانبود.اکثریتدانشجویانپزشکیبهدالی
تمامکردنپایاننامههستند.

عتر
وجوددورهيسربازيوطرحپزشکیوامتحاندستیاري،بهدنبالهرچهسری 

آموزشی،دورهي سربازي،

مالیومعنويوایجادتغییراتاساسیدربرنامهي 

تهاي 
اقداماتی همچونحمای 
یتواند دربهبوددیدگاهدانشجویانونیز
طرحپزشکیوامتحانپذیرشدستیارازجملهاقداماتیاستکهم 
نامههاثمربخشباشد.
افزایشکیفیتپایان 

موضوعپایاننامه،استادراهنما،دانشجویانپزشکی

کلیدواژهها:
)(aminidrafshin@yahoo.com

*نویسنده مسؤول:متخصصطباورژانس،استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

امینیوهمکاران



مقدمه
پژوهشدرعرصهي سالمتباتولیددانشجدید


ازطریقرهنمونشدنبهفنآوريبهتروفرآهمآوردن

تصمیمگیري مبتنی بر شواهد ،نه تنها موجب بهبود

شیوهي زندگی بر مبناي ارتقاي سالمت شده ،بلکه

ضرورتی براي توسعهي اجتماعی و اقتصادي محسوب
دانشگاههاي

میشود(.امینیپور.)1935درهمینراستا،

علومپزشکیباانجامتحقیقاتبنیاديوکاربردينقش
مینمایندکه
درامرتوسعهيجامعهایفا 

بسیارمهمیرا
میتوان از طریق گزارش
بخش مهمی از این نقش را  
فعالیتهاي پژوهشی و به ویژه تعداد مقاالت منتشر

آنها مورد ارزیابی قرار داد (کلیمینستر
شده توسط  
نامهي دانشجویان نیز جزئی از آثار
پایان 
  .)2555
میگردند که به عنوان
دانشگاهها محسوب  

پژوهشی 
ابزاريتحقیقاتی،قدرتابتکاروخالقیتعلمیدانشجو
میانگیزد تا در راستاي حل مشکالت علمی،
را بر  
درمانی وبهداشتیجامعهگامبردارد (کالهی .)1939
شاید از همینرو باشد که در اغلب کشورهاي توسعه
یافتهنگارشپایاننامهوانتخابموضوعاتکاربردياز

هرچنداهمیتپایاننامه

اهمیتباالییبرخورداراست.
در برخی مطالعات مورد شک و تردید قرار گرفته
(دیز ،)1935ولی نشان داده شده که بهترین راه براي
پرورش محققان خوب در پزشکی عمومی تشویق
دانشجویان پزشکی به نوشتن یک پایاننامه خوب و
امینیپور1935وامامیمیبدي.)1931
واقعیاست( 
هايدانشجویان پزشکی نه تنها معیار
نامه 
پایان 
 
مهارتهاي

تواناییهاي علمی و 

خوبی براي ارزیابی 
تواناییهاي شخصی دانشجو است،

تجربی و بالینی و 
میتواند سرآغازي
نامهي مناسب 
یکپایان 

بلکهارایهي 
براي پیشبرد روند پژوهش در دانشگاهها باشد
مهمترین ویژگیهاي
صمدي  .)1939یکی از  

(میر
پایاننامهایناستکهمیتوانددانشجورادریکیاز

حرفهاي ،توانمندسازد (پیروي .)1933
موضوعات  
اهمیتیکهنوشتنپایاننامهدارد،در

متأسفانهباتمام 
ایران اغلب دانشجویان به پایاننامه با یک وحشت و
میشود تا پایان
مینگرند و این امر موجب  
دلهره  
آنها به لحظههاي تلخ و ناخوشایند
دورهي تحصیلی  

مبدلشود(میرصمدي.)1939اینموضوعدرنگارش

65
نامههايدانشجویانپزشکیبیشترمحسوساست.
پایان 

چگونگیانتخابموضوعپایاننامهواستاد

دراینمیان،
راهنما از سوي دانشجویان پزشکی نیز از اهمیت
بهسزایی برخوردار است ،چرا که اولین قدم در انجام

میآید .در این مطالعه سعی شده
پایاننامه به حساب  

استتا بایافتن معیارهايانتخابموضوعپایاننامهو
استاد راهنما از طرف تعدادي از دانشجویان پزشکی،
اننامه
انگیزههاي دانشجویان پزشکی جهت انجام پای 

موردبررسیقرارگیرد.
مواد و روشها
دراین مطالعهي توصیفی -تحلیلی 129 ،نفر از
دانشجویانپزشکیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی
به روش نمونهگیري در دسترس ،وارد پژوهش شدند.
جمعیت مورد مطالعه ،شامل کلیهي کارورزان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود که در
بیمارستانهاي این دانشگاه مشغول به کار بودند یا

آنها به اتمام رسیده بود ولی جهت
دورهي کارورزي  

انجام امور پایاننامه هنوز فارغ التحصیل نشده بودند.
(یعنی دانشجویان ورودي مهر  ،1934بهمن ،1939
مهر  ،1939بهمن  1932و تعدادي از دانشجویان
وروديهاي باالتر که هنوز فارغالتحصیل نشده بودند).

نامهاي بود که سؤاالت
پرسش 

دادهها ،
ابزار گردآوري  
محققساخته متشکل از اطالعات فردي

نامهاي 
پرسش 

دانشجویان،سؤاالتمرتبطباگرایشبهپژوهش(شامل
پایاننامه و سابقهي کار پژوهشی)،
عالقه به تهیهي  
سؤاالت مرتبط با موضوع پایاننامه (زمان انتخاب و
معیارهايانتخابموضوعپایاننامه)وسؤاالتمرتبطبا

استاد راهنما (زمان انتخاب و معیارهاي انتخاب استاد
راهنما) بود .در مورد سؤاالتی که معیارهاي انتخاب
موضوع پایاننامه و استاد راهنما را مورد پرسش قرار
میدادند،چندمعیاربهعنوانگزینهقراردادهشدوهر

چندینمعیارراهمزمانعالمتگذاري

میتوانست 
فرد 
کند .روایی پرسشنامه توسط اساتید و صاحبنظران
تأیید شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفاي کرونباخ
برايانجامتحقیق،پسازتهیهي

./13محاسبهگردید 
بیمارستانهاي دانشگاه

نامهها در 
پرسشنامه ،پرسش 

بیمارستانهاي :امام

علوم پزشکی شهید بهشتی (
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بررسیمعیارهايانتخابموضوع...

61
 15/3درصدازدانشجویاننیزبهجاياینکهخودشان
حسین(ع) ،آیت ا ...طالقانی ،لقمان حکیم ،شهید
امورپایاننامهراانجامدهند،قصدداشتنداینکاررابه

مدرسوشهدايتجریش)دربینکارورزانبهصورت
دیگرانواگذارکنند13/9.درصدازافرادتمایلداشتند
تصادفی در دسترس ،توزیع و پس از تکمیل آنها
که موضوع پایاننامه خود را از میان موضوعات مقطع
نامهها در
همچنینتعداديازپرسش 

جمعآوريگردید.

بالینیانتخابکنندوبرعکس 25/1درصدنیزتمایل
بینکارورزانیکهبرايگذراندنواحددرسی"تماسبا
نامهي خود را از میان
داشتند که موضوع پایان 
جامعه" در دانشکده حضور داشتند ،توزیع و سپس
اسخهايداده
موضوعاتمقطععلومپایهانتخابکنند.پ 
جمعآوري گردید .دانشجویانی که دورهي کارورزي

شده توسط دانشجویان به سؤال مربوط به معیارهاي
انجامامورپایاننامه

آنها بهاتمامرسیدهبودامّا براي 

انتخاب موضوع پایاننامه در نمودار شمارهي  1آورده
هنوز فارغالتحصیل نشده بودند نیز در این تحقیق
توضیحاینکههرفردشرکتکنندهبیشاز

شدهاست(.
نامهها،
شرکت داده شدند .متعاقب جمعآوري پرسش 
یتوانست انتخابکند ).درموردانتخاب
یکمعیاررام 
درنرمافزارآماري SPSSواردشد.برايتوصیف

دادهها

پاسخهاي دادهشدهتوسطدانشجویانبه
استادراهنما ،
دادهها از میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و درصد

سؤال مربوط به معیارهاي انتخاب استاد راهنما در
استفاده شد .براي ارائهي نتایج نظرسنجی ،درصد
نمودارشمارهي  2آوردهشدهاست(.توضیحاینکههر

پاسخهاي مثبت
پاسخهاي مثبتازکلافرادونیزکل 

یتوانست
فرد شرکتکننده بیش از یک معیار را م 
درنهایتبرايمقایسهي نتایج

دادهشدهارایهگردید.
انتخاب کند ).جدول شمارهي  2معیارهاي انتخاب
مختلفازآزمونکاياسکورو یاآزمون

زیرگروههاي 

در
موضوع پایاننامه از طرف دانشجویانی که عالقه به
دقیق فیشر استفاده شد P>0.05 .به عنوان سطح
پایاننامه داشتند را با معیارهاي انتخابی
تهیهي  

وسیلهي

معناداري در نظر گرفته شد .تمامی نتایج به 
یدانستند،
يآنم 
دانشجویانیکهخودرامجبوربهتهیه 

نسخهي11نرمافزارآماري SPSSموردارزیابیقرار

بر اساس درصد افرادي که هر معیار را عالمتگذاري
گرفت.
جدولشمارهي  9معیارهاي

کردهاست .
،مقایسه 

کردهاند

یافتهها
انتخاباستادراهنماازطرفدانشجویانیکهعالقهبه
نفرشرکتکنندهدراینمطالعهکهتحت

از 129
پایاننامه داشتند را با معیارهاي انتخابی
تهیهي  

پرسش قرار گرفتند 51/6 ،درصد مرد و  93/6درصد
دانشجویانی که خود را مجبور به تهیهي آن
زنبودند.همچنین6/3درصدازافرادنیزازدانشجویان
یدانستند ،بر اساس درصد افرادي که هر معیار را
م
ورودي خارج از کشور بودند .بیشتر شرکتکنندگان
کردهاند،مقایسهکردهاست.
عالمتگذاري 

( 62/3درصد) ،بین  15تا  13ماه از شروع دورهي
جدولشمارهي4ارتباطبینزمانانتخابموضوع


آنها گذشتهبود؛91/4درصدازافراد3،ماه
کارورزي 
پایاننامه توسط دانشجویان با بیشترین معیار

آنهاسپريشدهبود
یاکمترازشروعدورهي کارورزي 

عالمتگذاري شده براي انتخاب موضوع پایاننامه از

وبقیهيافراد]12نفر(6/3درصد)[13،ماهیابیشتر

یدهد 55/1 .درصد از
طرف دانشجویان را نشان م 
یبردند یا دورهي
بود که در دورهي کارورزي به سر م 
نامهي خودراانتخاب
دهندگانهنوزموضوعپایان 


پاسخ
آنها بهاتمامرسیدهبودامابراي انجامامور
کارورزي 
نکرده بودند .بین زمان انتخاب موضوع پایاننامه با
پایاننامه هنوز فارغالتحصیل نشده بودند .در مورد

معیارهاي انتخاب موضوع آن از طرف دانشجویان در
گرایشبهپژوهش،بیشتردانشجویان( 56/3درصد)به
برخی معیارها ارتباط معنادار آماري وجود داشت ،به
بهتهیهپایاننامهنداشتندوبهدلیل

عالقهاي 
طورکلی 
نامهي خودرا
عنوانمثالبینافراديکهموضوعپایان 

اینکه پایاننامه جزئی از دورهي پزشکی است ،خود را
در دورهي کارآموزي انتخاب کرده بودند با افرادي که
یدانستند 95/3 .درصد از افراد
مجبور به انجام آن م 
آنرادرنیمهي دومکارورزيانتخابکردهبودند ،در

موردپرسشقرارگرفته،حداقلبرايیکباردرتهیهي

سادهبودنوزمانبرنبودنموضوعپایاننامه"و

معیار"
داشتهاند.

مقاله (با درج نامشان در مقاله) همکاري 
دو فصلنامهی توسعهی آموزش جندیشاپور ،سال سوم ،شمارهی ،4تابستان و پاییز 1931


امینیوهمکاران
نامهمرتبطبارشتهيموردعالقه


انتخابموضوعپایان
"
تخصصی" تفاوت معناداري مشاهده شد ( به ترتیب
 P = 5/523و .)P =5/521درسایر معیارهادراین
موردتفاوتمعناداريمشاهدهنگردید 52/2.درصداز
دانشجویان پسر و  61/1درصد از دانشجویان دختر،
سادهبودنوزمانبرنبودنموضوعپایاننامه" رابه

"
نامهي
عنوان یکی از معیارهاي انتخاب موضوع پایان 
خودعالمتگذاري کرده بودند که این اختالف از نظر

آماري معنادار نبود ( .)P=5/254همچنین بین سایر
معیارهاي دانشجویان پسر براي انتخاب موضوع
پایاننامهبامعیارهايدانشجویاندخترتفاوتمعناداري

مشاهدهنشد.همچنین 11درصدازدانشجویانپسرو
 51/1درصد از دانشجویان دختر" ،همکاري استاد
اننامه" را به عنوان
راهنما براي به فرجام رساندن پای 
یکی از معیارهاي انتخاب استاد راهنماي خود
عالمتگذاري کرده بودند که این اختالف نیز از نظر

آماريمعنادارنبود(.)P=5/535
همچنینبینبیشترمعیارهايدانشجویانپسربراي


انتخاب استاد راهنما با معیارهاي دانشجویان دختر
تفاوتمعناداريمشاهدهنشد .در میاندانشجویانیکه
موضوع پایاننامه را خودشان انتخاب کرده بودند یا
هنوز انتخاب نکرده بودند اما تمایل داشتند خودشان
انتخاب کنند (و نه استاد راهنما) 63/3 ،درصد معیار
"عالقه به موضوع پایاننامه" را به عنوان یکی از
نامهعالمتگذاريکرده


انتخابموضوعپایان
مالکهاي 

بودند ،در حالیکه در میان دانشجویانی که موضوع
آنها را استاد راهنما انتخاب کرده بود یا
نامهي  
پایان 

تمایلداشتنداینکاررااستادراهنماانجامدهد94/1،
درصد این معیار را عالمت گذاشته بودند که این
اختالف از نظر آماري نیز معنادار بود (.)P= 5/511
 53/3درصدازدانشجویانوروديداخلکشورو155
درصد از دانشجویان ورودي از خارج از کشور،
"همکاري استاد راهنما براي به فرجام رساندن
اننامه"را به عنوان یکی از معیارهاي انتخاب استاد
پای 
راهنمايخودعالمتگذاريکردهبودندکهایناختالف

ازنظرآماريمعنادارنبود(.)P=5/123درسایرمعیارها
همتفاوتمعناداريبینایندوگروهمشاهدهنشد.

62
بحث
معیارهاي انتخاب موضوع پایاننامه از طرف
یطههاي موردبررسیدر
دانشجویانپزشکییکیازح 
مطالعهاي کهرادافشاروهمکاران

مطالعهي مابود .در

(رادافشار)1935انجامدادهبودند،بیشتریناهمیتدر
انتخاب موضوع پایاننامه را دسترسی به منابع و
امکانات ،عالقه به استاد راهنما در رشتهي مرتبط با
موضوع،کوتاهبودنزماناجرا،نیازبه متدولوژيآسان
يمحدودوعالقهبهموضوعپایاننامهبه


باحجمنمونه
خوداختصاصدادهبود.درتحقیق(ایزاکوهمکاران)
نامهي
مهمترین عامل مرتبط با انتخاب موضوع پایان 

يدکترا ،عالقهي دانشجو به موضوع بوده است
دوره 

یعترینمعیارهاي
درمطالعهيمانیزشا 

(ایزاک.)1333
انتخابموضوعپایاننامهازطرفدانشجویانبهترتیب:

سادهبودنوزمانبرنبودنموضوع،عالقهبهموضوع،
نامهي
قابلیت تبدیل به مقاله و انتخاب موضوع پایان 
مرتبطبارشتهي موردعالقهتخصصی بودکهبهطور

یباشد .یکی دیگر از
یافتههاي قبلی م 
نسبی مطابق با  
یطههاي مورد بررسی در این مطالعه ،معیارهاي
ح 
انتخاباستادراهنماازطرفدانشجویانپزشکیبود.
در مطالعهي رادافشار و همکاران ،بیشترین
اهمیت در انتخاب استاد راهنما را عالقه و احساس
راحتی با استاد ،دسترسی راحت و سریع به استاد،
باالترازاستاد،سهلگیربودن

رضایتدانشجویانسال
پایاننامه
استاد،تواناییاستاددرچاپنتایج حاصلاز  
بهصورتمقالهوتوانعلمیباالياستادراهنمابهخود
اختصاصدادهبود(رادافشار.)1935درتحقیقاتانجام
شدهتوسطمکآلیس و ولشونیزمبروک وپیترز
بیشترینامتیازبهدسترسیبهاستادراهنمااختصاص
یعترین
درمطالعهي مانیزشا 

داشت (مبروک .)2555
معیارهاي انتخاب استاد راهنما از طرف دانشجویان به
ترتیب :همکاري استاد راهنما براي به فرجام رساندن
اننامهدر
اننامه،دردسترسبودناستاد ،تهیهي پای 
پای 
مدت زمان کمتر ،آشنایی قبلی با استاد ،برتر بودن
استاد از نظر علمی و تحقیقاتی و آسانگیري استاد
پایاننامه بود که به طور نسبی
راهنما در زمینهي  
یباشد.دراینمطالعهنشان
یافتههاي قبلیم 
مطابقبا 
دادهشدکه 56/3درصدازدانشجویانخودرامجبور
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عدهاي بر این باورند که اجباري
است (دیز   .)2552
یدانند که مطابق با نتایج
پایاننامه م 
به تهیهي  
نمودن چنین واحدهاي درسی تنها براي آن دسته از
درمطالعهيرادافشار

مطالعهيرادافشاروهمکارانبود.

دانشجویانی در نظر گرفته شود که پس از
و همکاران نیز 51درصد دانشجویان به صرف نظر
یطهاي
فارغالتحصیلی به عنوان پژوهشگر و در مح 

نمودن از نگارش پایاننامه در صورت اختیاري بودن
یشوند و سایر دانشجویان
دانشگاهی جذب بازار کار م 
همچنینهمانطور

پاسخمثبتدادند(رادافشار.)1935
در حد فراگیري روش علمی پژوهش و به نوعی به
یعترین معیار انتخاب
که گفته شد در مطالعهي ما شا 
واحدپایاننامهرابگذرانند(چنگیز.)1939


اختیاري

شکل
موضوع پایاننامه از طرف دانشجویان ،ساده بودن و
به طور مسلم در صورت اختیاري بودن پایاننامه،
نمودارشمارهي.)1

زمانبرنبودنموضوعپایاننامهبود(

نامههاي ارائه شده بسیار بهتر از حالتی
کیفیت پایان 
منطقیاستتاتصورکنیمکهوقتیدانشجویانخودرا
کهفردمجبوربهتهیهيآنباشدوبخواهداین

یشود
م
مهمترین مالکشان
مجبور به انجام پایاننامه بدانند  ،
یعتر انجامدهدوتنهابرايگذراندن
کارراهرچهسر 
براي انتخاب موضوع پایاننامه ساده بودن و زمان بر
این واحد درسی  رو به پژوهش بیاورد .بنابراین ،الزم
نبودنآن است،همچنانکهدرهمینمطالعهمشاهده
راههایی پیدانمودتادانشجویانبهصورتیدرگیر
است 
یعترین معیار انتخاب موضوع پایاننامه در
شد که شا 
تحقیقشوندکهمحیطیآکندهازخالقیتورقابتبه
پایاننامهداشتند،
بیندانشجویانیکهعالقهبهتهیهي  

وجود آید تا تحقیق نهادینه گردد و این امر مستلزم
عالقهبهموضوعپایاننامه"بودهاستونهسادهبودن

"
اصالحات اساسی در برنامهي آموزشی در دراز مدت
و زمان بر نبودن موضوع ،که در این مورد اختالف
یباشد(کالهی.)1939یکیازموضوعاتیکهپژوهش
م
عالقهمند به
معناداريبینبیشترمعیارهايدانشجویان 
حاضربهآنپرداخته،بررسیارتباطبینزمانانتخاب
پایاننامه با معیارهاي دانشجویانی که خود را
تهیهي  

موضوعپایاننامهتوسطدانشجویانبامعیارهايانتخاب

یدانستند،وجودداشت (جدول
مجبوربهتهیهي آن م 

موضوعپایاننامهازطرفدانشجویانپزشکیاست.

شمارهي.)2

همانطور که در جدول شمارهي  4مشخص شده
 
یعترین معیار
همچنیناینمطالعهنشاندادکهشا 
است،بیشترینمعیارانتخابیاز سويدانشجویانیکه
انتخاباستادراهنمادربیندانشجویانیکهعالقهمند

در دورهي کارآموزي موضوع پایاننامه خود را انتخاب
پایاننامهداشتند"،برتربودناستادراهنمااز
بهتهیهي 

کرده بودند ،عالقه به موضوع بود ،در حالی که
نظرعلمی وتحقیقاتی" بودهاستوبرعکسدرمیان
دانشجویانی که در نیمهي دوم کارورزي موضوع
پایاننامه
دانشجویانی که خود را مجبور به تهیهي  
پایاننامهخودراانتخابکردهبودند،سادهبودنوزمان

اننامه در مدت زمان کمتر"
یدانستند" ،تهیهي پای 
م
برنبودنموضوع رامالکانتخابخودقراردادهبودند.
بیشترین معیار انتخاب استاد راهنما بود ،که در این
طورکهدرجدولشمارهي  4مشخص


همچنینهمان
مورد نیز اختالف معناداري بین بیشتر معیارهاي
شده است هر چه زمان انتخاب موضوع پایاننامه به
پایاننامه با معیارهاي
عالقهمند به تهیهي  
دانشجویان  
یشود،معیارهاي
زماناتمامدورهي تحصیلینزدیکم 

یدانستند،وجود
دانشجویانیکهخودرامجبوربهآنم 
انتخاب موضوع از عالقه به موضوع فاصله گرفته و به
نامهازجنبهي


گذراندنپایان
جدولشمارهي.)9

داشت(
سمتوسويسادهبودنوزمانبرنبودنموضوعپیش
یک وظیفهي آموزشی براي دانشجو در تمام کشورها
یرود .شاید علت این امر وجود دورهي سربازي ،را
م
اجباري نیست .نگارش پایاننامه براي دانشجویان
طرح پزشکی یا شرکت در امتحان دستیاري است که
پزشکی در انگلیس و گذراندن دورهي تحقیقی در
یشود تا دانشجویان پزشکی در اواخر دورهي
باعث م 
دانشکدههاي امریکااجباري

استرالیا،آلمانوبرخیاز
فارغالتحصیل
یعتر  
تحصیلی خود به فکر هر چه سر 
نیست (لواسور 2559و دیز( .)2552دیز) معتقد است
شدن باشند .در مطالعهي رادافشار و همکاران
پایاننامه در دورهي
که ناکارآمدي اجباري بودن  
(رادافشار )1935نیز اگرچه دانشجویان به نقش مؤثر
پزشکی عمومی از چند دههي قبل به اثبات رسیده
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امینیوهمکاران
پایاننامه در افزایش توان و اطالعات علمی خود با

آنها
44درصد پاسخمثبتاعتقادداشتند،ولیبیشتر 
این واحد درسی را مانعی براي پرداختن به امتحان
ورودي دستیاري میدانستند .مطالعه رادافشار
وهمکاران (رادافشار )1935نشان داد که  96/4درصد
دانشجویان پزشکی حداقل در یک طرح پژوهشی
شرکتداشتندکهدرمطالعهي حاضرنیز 95/3درصد

ازافرادموردپرسشقرارگرفته،حداقلبرايیکباردر
داشتهاند .همچنین در این

تهیهي مقاله همکاري 

یعترین معیار دانشجویانی که موضوع
مطالعه ،شا 
پایاننامه را خودشان انتخاب کرده بودند یا هنوز

انتخاب نکرده بودند اما تمایل داشتند تا خودشان
انتخاب کنند (و نه استاد راهنما)" ،عالقه به موضوع
یعترین معیاردانشجویانی
پایاننامه" بود،درحالیکهشا 

آنها را استاد راهنما انتخاب
که موضوع پایاننامهي  
کردهبودیاتمایلداشتنداینکاررااستادراهنماانجام
اننامه"
دهد"،سادهبودنوزمانبرنبودنموضوعپای 
بود .این یافته مطابق نتایج مطالعه )کانتر)2515
یباشدکهبراساسآنهرگاهدانشجویانخودموضوع
م
پژوهش را انتخاب کرده باشند ،عالقهي بیشتري براي
یدهند؛بهزاديوداورپناهنیزبهنتایج
نگارشنشانم 
مشابهی دست یافتند (بهزادي  .)1933این موضوع
اهمیتانتخابموضوعپایاننامهتوسطخوددانشجورا

یدهد که باید راهکارهاي آن را در تشویق و
نشان م 
ي هدفمند براي
ترغیب دانشجویان نسبت به مطالعه 
ترمهاي آغازین
یافتن سؤاالت پژوهشی از همان  
تحصیلوتعاملوتبادلاطالعاتبیناستادراهنماو
دانشجوجستجوکرد،همانگونهکهرادافشاروهمکاران
یجهاي براي دانشجویان
در مطالعهي خود به چنین نت 
دندانپزشکیدستیافتند (رادافشار)1935
یتوان نتیجهگرفت
براساسآنچهکهبیانشد م 
کهاکثریتدانشجویانپزشکیبهدالیلیهمچونعدم
پایاننامه ،وجود دورهي سربازي یا
عالقه به تهیهي  
طرحپزشکیونیزشرکتدرامتحانپذیرشدستیار،
برايانجامپایاننامهخودانتخابمیکنند

موضوعاتیرا
کهسادهبودهودرعینحالزمانبرنباشدوبراياین
آنها را در
کار به دنبال اساتید راهنمایی هستند که  
زودتر به فرجام رساندن پایاننامه یاري دهد .طبق
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مطالعات انجام شده اگرچه ما شاهد افزایش کیفیت
بودهایم (پیروي 1933وکالهی،)1939ولی
نامهها  
پایان 

مشخصنیستکهادامهي روندکنونیمارابهاهداف

نامهدربرنامهي آموزشی


موردانتظارازگنجاندنپایان
دورهي پزشکی عمومی برساند (کالهی.)1939لذا

ریزان،سیاستگذارانومتولیان

ضرورياستکه 
برنامه
امرآموزشوپژوهش،ازیکسوراهکارهاییهمچون:
حمایت مالی ،حمایت معنوي و تغییرات در برنامهي
آموزشی را براي ایجاد عالقهي در دانشجویان پزشکی
جدي بگیرند و از سوي دیگر تغییراتی را در دورهي
سربازي ،طرح پزشکی و امتحان پذیرش دستیار به
گونهاي که این عوامل نه تنها مانعی
وجود آورند به  
براي پژوهش نباشد ،بلکه باعث رغبت دانشجویان
پزشکیبهامرپژوهشگردد.اینمطالعهبامحدودیتها
یتوان
آنها م 
ومشکالتینیزمواجهبودکهازجملهي  

به این موارد اشاره کرد :در دسترس نبودن کارورزان
نامههابهخصوصکارورزانجنس
برايپرکردنپرسش 

یمارستانهايدانشگاه

مؤنثیازن،مسافتطوالنیبینب
آنها مشغول به کار
شهید بهشتی که کارورزان در  
بودند،عدمهمکاريبرخیدانشجویانبرايپاسخدادن
به سؤاالت پرسشنامه و همچنین عدم وجود
نامههاي استاندارد براي انجام چنین مطالعاتی
پرسش 

که مورد آخر براي پژوهشهاي مشابه نیز ایجاد
محدودیتکردهاست(رادافشار.)935
باتوجهبهنتایجبهدستآمدهازاینمطالعه،پیشنهاد
یگردد:
م
راههاي ایجاد عالقه به
 -1مطالعاتی براي شناخت  
تهیهيپایاننامهدردانشجویانپزشکیانجامگردد

نامههايپزشکیصورتبگیرد
حمایتمالیازپایان 

-2
 -9تغییراتی در زمان ،شرایط و چگونگی دورهي
سربازي و طرح پزشکی ایجاد تا باعث افزایش تمایل
دانشجویانپزشکیبهانجامپایاننامهشود
 -4تغییراتی در چگونگی امتحان پذیرش دستیار به
وجود آید که منجر به افزایش انگیزهي دانشجویان
پزشکی براي انجام پایاننامه شود .
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Abstract:
Determining medical students' attitudes towards the topic selection and choosing
the supervisor can be helpful in assisting programmers to better reform and
promote the level of research in the field of health in the country. The goal of this
study is the investigation of criteria which medical students of Shahid Beheshti
University of Medical Sciences select for choosing the thesis topic and
supervisor.In this descriptive-analytical study, 123 medical students that most of
them being in the internship stage were surveyed. Data gathering tool was a
questionnaire. Data were analyzed by using Chi-square test or Fisher's exact test
with SPSS software.65.9% of students disinterest to dissertation writing. The
most prevalent criterion for choosing the thesis topic and supervisor of students
was "uncomplicated and short-term topic" and "cooperator supervisor for
finishing dissertation". Interest to dissertation writing, time of the topic selection
by students and topic selection by students themselves were factors influenced
students' attitudes. Majority of medical students want to finish their dissertations
as soon as possible. Disinterest to dissertation writing, military services and
residency exam are some reasons of this fact. Financial and spiritual supports and
making basic changes in planning of medical education, military service and
residency exam has positive influence on the attitudes of medical students and
improve the quality of their dissertations.
Key words: Topic, Dissertation, Supervisor, Medical student.
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