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چکیده
اي پزشـکی، از نظـر تولیـد    به عنوان آخرین بخش دوره دکتري حرفهبه منزله فعالیتی پژوهشی و نامه پایان:زمینه و هدف

هاي دفـاع شـده در   نامهپایانبنابراین، هدف از انجام این بررسی، تعیین درصد انتشار . لم و تکنولوژي بسیار با اهمیت استع
.باشدپژوهشی می-علمیمجالتدر 1372-1386هاي دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله سال

مـورد بررسـی قـرار    نامه دفاع شده پایان502با روش سرشماري، تعداد )pFollow u(مطالعه پیگیر این در : هامواد و روش
نامـه، تعـدادي   سپس براي تعیین سرنوشـت پایـان  وآوري اطالعات ثبت شد در فرم جمعنامه هر پایاناطالعات ابتدا . گرفت
هايآزمون(مار توصیفی و تحلیلی هاي آبا استفاده از روشها داده. خارجی مورد جستجو قرار گرفتو هاي داده داخلیپایگاه

.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند)و همبستگیt،مجذور کاي
در مجـالت علمـی تحـت داوري همتایـان منتشـر و در      %) 1/21(مـورد  106نامـه دفـاع شـده،    پایان502تعداد از : هایافته
نامـه  پایـان 111بـه ترتیـب   ،علوم پایه و بالینیندپارتما13در مجموع در .هاي علمی قابل جستجو نمایه شده بودندپایگاه

تعلـق گرفتـه بـود؛ امـا     19-20بین اي نمره%) 5/71(نامه پایان359به . انجام شده بود%) 9/77(نامه پایان391و %) 1/22(
. ري برخـوردار بودنـد  تـر از نمـره بهتـ   هاي قدیمینامههاي اخیر دفاع شده بودند در مقایسه با پایانهایی که در سالنامهپایان

.سال بود9/2±31/2میانگین فاصله زمانی بین سال دفاع و سال انتشار مقاله برابر با 
هـاي دوره پزشـکی عمـومی در    نامـه از پایـان نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه نسبت مقـاالت منتشـر شـده    : گیرينتیجه

رفـع مشـکالت   . آل هنـوز فاصـله زیـادي دارد   ا وضعیت ایـده اما توضعیت خیلی نامطلوبی ندارد دانشکده پزشکی رفسنجان، 
تواند راهکار مناسـبی  هاي بالینی مینامهت علمی بالینی و استفاده از اساتید علوم پایه در راهنمایی پایانپژوهشی اعضاي هیأ

.ها باشدنامهبراي بهبود وضعیت انتشار این پایان
یدانشکده پزشک،نامه، انتشار، مقالهپایان: هاي کلیديواژه
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مقدمه
تالشی منطقی و با ساختاري منظم، براي پژوهش، 

ها و از میان پدیدهگسترش دانش و حقیقت و کشف
وسیع در هاي به موازات پیشرفت. ]1[باشدها میرویداد

اي اهمیت گستردهاین زمینه نیز پژوهش در ،علم پزشکی
].2[پیدا کرده است

ورهاي مختلـف، جایگـاه  کشودرپیشرفتعللازیکی
اي سـرمایه مشـکالت .استکشورهاآندرپژوهشمنزلت
و هـا  دانشـگاه درتحقیقـات اسـتراتژي نبودن، گرانپژوهش

،بـالینی مطالعـات بـه بیشتر پژوهشگرانتمایلسسات، مؤ
رموجـود د هايمحدودیتجملهازکمبود پزشکان محقق 

. نـد ان شـده عنـوا در حیطـه علـوم سـالمت   پژوهشانجام
توانـد بـه  می، تحقیقاتمسیردرمشکالت موجودشناخت

سالمت،عرصهدرتانمایدکمکتوسعهحالدرکشورهاي
].3[یابنددستمناسبیهايپژوهشبه

هـاي پژوهشـی  فعالیـت امـروز مرهـون  پزشـکی  دانش
ــکان، دانشـــجویان ــت پزشـ ــان اسـ ــر محققـ ]. 4[و دیگـ

، شـناخت تـوان دبایپزشکی آموختگان و دانشجویان دانش
و هاي خود را کسب نمایند مشکالت رشتهتجزیه و تحلیل

حـوزه  مناسب در جهت حل مشـکالت  هاي ژوهشبا ارائه پ
نامـه  پایـان ].5[دنـ جامعـه گـام بردار  و سـالمت بهداشت

با که باشدشامل شش واحد درسی میدانشجویان پزشکی 
تـدوین  . گـردد اسـاتید راهنمـا و مشـاور اجـرا مـی     هدایت 

هـاي  علمی و مهارتهاي ارزیابی توانایینامه عالوه بریانپا
در فعالیت پژوهشیعنوان یک بالینی دانشجو، به تجربی و

نیز نقـش مهمـی دارد   ها پیشبرد روند پژوهش در دانشگاه
در اغلب کشورهاي توسعه یافتـه نگـارش   از این رو .]7-6[

خـوب  نامه از اهمیت باالیی برخوردار بوده و نگـارش پایان
].8[دانشجو استو پژوهشیآن نشانگر بلوغ علمی

هاي علـوم پزشـکی بـا انجـام     در همین راستا، دانشگاه
پیشـرفت  در امـر  هـا  نامـه نگارش و انتشار پایانتحقیقات، 

]. 8[کننـد  ایفـا مـی  نقـش اساسـی   جامعه علمی پژوهشی 
و میـزان نشـر نتـایج    هاي پژوهشیفعالیتبررسی وضعیت 

بـه  هـا  نامـه به ویژه پایانها دانشگاهدرم شده مطالعات انجا
در توســعه هــاآنثیر أمیــزان تــوشــناخت وضــع موجــود

از طرف دیگر، سرعت روند . کندکمک میتحقیقات جامعه
تحقیق و توسعه و همچنـین فاصـله میـان وضـع فعلـی و      

].7[سازدمطلوب را روشن می
زمینه وضعیت نشر در مطالعات مشابه اندکی 

صورت پذیرفته ها در مجالت علمی پژوهشی نامهپایان
، مطالعات داخلی بر روي بررسی دانشاکثرتمرکز واست

هاي علوم نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی دانشگاه
اي در مطالعه].9-11[پزشکی پیرامون پژوهش بوده است

مورد از 318و همکاران به ارزیابی Alishiriکه 
لتحصیالن پزشکی دانشگاه علوم اهاي فارغنامهپایان

106نتایج نشان داد که ،پرداختنداهللا تهران بقیهپزشکی
بوددر مجالت علمی پژوهشی انتشار یافتهمقاله) 3/33%(
،)%7/66(نامه به مقاله تبدیل پایاننسبت بیشترین و

تبدیل میزانمربوط به گروه جراحی اعصاب بود و
علوم پایه نسبت بهبالینی نامه به مقاله در گروه پایان

]. 12[بودبیشتر
371و همکاران بر روي Borgheiاي که در مطالعه

دانشگاه علوم پزشکی گرگان،نامه دانشجویان پزشکیپایان
از %9/50اند، نتایج حاصل نشان داد که انجام داده

اند و ها انتشار یافتهها در مجالت و یا کنگرهنامهپایان
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% 1/35لمی بالینی و علوم پایه به ترتیب عهیأتاعضاي 
ها را به صورت مقاله منتشر کرده بودند نامهاز پایان% 70و
]13 .[

هاي دانشجویان نامهاي که بر روي پایانمطالعه
هاي فرانسه انجام هاي مختلف پزشکی در دانشگاهرشته

هاي نامهاز نتایج پایان%17شده است، نشان داد که تنها 
اند که رسی در یک مجله معتبر به چاپ رسیدهمورد بر

باشددرصد بسیار پایینی براي یک کشور پیشرفته می
]14.[

در مقابل، در پژوهشی که به بررسی میزان فعالیت
تحقیقاتی دانشجویان در آلمان پرداخته است، گزارش 
شده است که تعداد زیادي از دانشجویان پزشکی در 

ا به صورت قسمتی از کارشان آلمان، فعالیت تحقیقاتی ر
دهند و معموالً از در دوره دکتري با جدیت کامل انجام می

شود و یک پوستر یا اي منتشر مینتایج هر تحقیق مقاله
].15[سخنرانی شفاهی به ازاي هر دانشجو وجود دارد 

اي برنامهرسد که به نظر میسفانه، در کشور ایران متأ
لعات محققان وجود ندارد و براي استفاده از نتایج مطا

ها به منظور حل مسأله و رفع هنوز پژوهش در دانشگاه
مشکالت جامعه نیست و انجام تحقیقات با توجه به منافع 

].11[گیرد شخصی صورت می
محققان ایرانی طی چند سال گذشته رشد البته 

در زمینه انتشار نتایج مطالعات خود در قالب اي فزاینده
و بسیاري از این مقاالت برگرفته از اند هداشتمقاله 

هایی است که توسط دانشجویان مقاطع مختلف نامهپایان
هاي نامهنتایج بسیاري از پایاناما هنوز .اندانجام شده

گاه انتشار ها باقی مانده و هیچشده فقط در کتابخانهتدوین
روند و دیگر محققان از نتایج آن مطلع نشده و در نیافته

فرآیند تبدیل در].16[نیز جایی ندارندگیري میمتص
مراحل مختلفی بایستی طی شودبه عمل،پژوهش نتایج 

- در مجالت علمیمطالعه انتشار نتایجآن،اولین گامکه 
یابد که نتایج هر زمانی تحقق میو اینباشدمیپژوهشی

در قالب یک مقاله تحقیقی به رشته تحریر نامهپایان
در یکی از مجالت معتبر علمی و پژوهشی به درآمده و 

.زیور طبع آراسته گردد
هدف از انجام بررسی حاضر تعیین سرنوشت از این رو، 

هاي دفاع شده در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم نامهپایان
از نظر 1372- 1386هاي پزشکی رفسنجان در فاصله سال

پژوهشی- در قالب مقاالت علمیهاآندرصد انتشار 
.باشدمی

هامواد و روش
بـا روش سرشـماري   )Follow up(گیـر  پیاین مطالعه

نامه دوره پزشـکی عمـومی دفـاع شـده در     پایان502روي 
تـا پایـان سـال    1372دانشکده پزشکی رفسنجان از سال 

ــداد  . انجــام شــد1386 ــن تع ــین سرنوشــت ای ــراي تعی ب
، SIDداخلــی اينامــه دفــاع شــده، ســه پایگــاه دادهپایــان

Magiran وIranMedexــاه داده ــار پایگ ــارجیو چه اي خ
ISI, Scopus, PubMed وGoogle Scholar  ــد ــا کلی ب

نامه، نـام دانشـجویان، اسـاتید    عنوان پایانیی شامل هاواژه
.راهنما و مشاور مورد جستجو قرار گرفت

در صورت تأیید چاپ مقاله توسط هر یک از این هفت 
ــوط   ــات مرب ــاه، اطالع ــه پایگ ــاپ، ب ــال چ ــانس ــام ، زب ن

سـایر  . گردیـد مینمایه مجله ثبت ونوع مقاله نویسندگان، 
نامــه شــامل جنســیت پژوهشــگر، رشــته  اطالعــات پایــان

تعداد استاد راهنما، تعـداد اسـتاد مشـاور، سـال     تحصیلی،
در نیـز  نامه نامه، نمره و زمینه مطالعاتی پایاندفاع از پایان
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به منظور رعایت اصـول  . دآوري اطالعات ثبت شفرم جمع
اخالقی پژوهش، در انتشار نتایج نامی از دانشـجو، اسـاتید   

.راهنما، مشاور و نویسندگان مقاله درج نشده است
نامــه پــس از آوري شــده از هــر پایــانهــاي جمــعداده

با استفاده . گردید17نسخه SPSSافزارکدگذاري وارد نرم
و آمـار ) نمـودار رسم جـدول و  (هاي آمار توصیفی روشاز

هـا  داده) همبسـتگی و t، مجذور کـاي هايآزمون(تحلیلی 
ها سـطح  در کلیه آزمون. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

. در نظر گرفته شد05/0ي معادلدارمعنی

نتایج 
نامه در دانشکده پزشکی پایان502در مجموع 

نامه پایان172. رفسنجان مورد ارزیابی قرار گرفت
%) 4/59(مورد 298توسط دانشجویان مؤنث، %) 3/34(

توسط دانشجویان %) 4/6(مورد 32دانشجویان مذکر و 
تعداد . مذکر و مؤنث به صورت مشترك انجام شده بود

نفر بود و اغلب 1-4نامه بین دانشجوي نویسنده هر پایان
نگارش توسط یک دانشجو%)5/76(384ها، نامهپایان

%) 7/83(نامه پایان420نامه، داد پایاناز این تع. شده بود
توسط دو %) 3/16(مورد دیگر 82توسط یک استاد و 

استاد راهنمایی شده بودند از لحاظ تعداد استاد مشاور 
مورد 41داراي یک استاد مشاور،%) 8/53(مورد 270

نیز %) 38(مورد 191داراي دو استاد بودند و %) 2/8(
اظ زمینه مطالعاتی، از لح.استاد مشاور نداشتند

بالینیو علوم پایه، اپیدمیولوژيها در سه زمینۀ نامهپایان
106نامه دفاع شده، پایان502از مجموع .انجام شده بود

در مجالت علمی پژوهشی انتشار یافته بود %) 1/21(مورد 
16به زبان فارسی و %) 9/84(مقاله 90و از این تعداد،

همچنین . انگلیسی چاپ شده بود، به زبان%)1/15(مقاله 

بوده و ) تحقیقی(تمام مقاالت منتشره از نوع علمی اصیل 
چاپ شده هاآننمایه مجالتی که مقاالت فارسی در 

.پژوهشی برخوردار بودند-بودند، همگی از رتبه علمی 
نوع ها با توجه به متغیرهاي نامهوضعیت انتشار پایان

دانشجو، تعداد استاد ، تعداد دانشجوجنسدپارتمان، 
، زمینه مطالعاتی و سال دفاع از مشاورتعداد استاد راهنما، 

بین انتشار مقاله کهگردیدو مشخص نظر آماري بررسی 
ها با نوع دپارتمان، تعداد استاد راهنما، زمینه نامهاز پایان

داري وجود ارتباط آماري معنیمطالعاتی و سال دفاع 
).1جدول(داشت 

دانشجو انجام کیتوسط هانامهانیاکثر پایبه طور کل
که توسط ییهانامهانیپاجیانتشار نتازانیاما م. شده بود

که ییهاآندو دانشجو نگارش شده بودند، نسبت به 
% 7/33(دو برابر باًیدانشجو انجام شده بود، تقرکیتوسط 

دار ن اختالف از نظر آماري معنیو ایبود%) 5/18در برابر 
).p=002/0(بود

ي اساتید راهنما به دو گروه کلی علوم پایه هادپارتمان
. تقسیم شدند) دپارتمان7با (و بالینی ) دپارتمان6با (

در %) 1/22(نامه پایان111نتایج نشان دادند که 
در %) 9/77(مورد 391ي علوم پایه و هادپارتمان
موع از مج. ي علوم بالینی انجام شده بودندهادپارتمان

مورد 65ي علوم پایه هادپارتماننامه، در پایان502
مورد 41ي علوم بالینی هادپارتمانو در %) 9/36(
.به صورت مقاله منتشر شده بودند%) 6/16(

هاي انجام شده در نامهحالی که تعداد پایاندر 
بیشتر از ) برابر5/3(به مراتب بالینی ي علوم هادپارتمان

ا نتیجه آزمون آماري مجذور کاي نشان ، امگروه پایه بود
هاي تحت نامهداد که نسبت انتشار مقاله براي پایان
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به ) %9/36(هاي علوم پایه دپارتمانراهنمایی اساتید 
هاي نامهداري از نسبت انتشار در پایانصورت کامالً معنی

) %6/16(هاي علوم بالینی دپارتمانتحت راهنمایی اساتید 
.)>001/0p(بیشتر بود 

مختلفا متغیرهاي وضعیت انتشار مقاله بارتباط - 1جدول

وضعیت انتشار
متغیر

نتیجه آزمونعدم انتشارانتشار یافته

نوع دپارتمان
70) 1/63(41) 9/36(علوم پایه

001/0p< ،1=df ،416/21=χ2

326) 4/83(65) 6/16(بالینی

جنسیت دانشجو
235) 9/78(63) 1/21(مؤنث

940/0p< ،2=df ،124/0=χ2 135) 5/21(37) 5/21(مذکر
26) 3/81(6) 8/18(مشترك

تعداد دانشجو

313) 5/81(71) 5/18(نفر1

002/0p< ،3=df ،153/15=χ2
69) 3/66(35) 7/33(نفر2
12) 100(0) 0(نفر3
2) 100(0) 0(نفر4

تعداد استاد راهنما
337) 2/80(83) 8/19(رنف1

065/0p< ،1=df ،828/2=χ2

59) 72(23) 28(نفر2

تعداد استاد مشاور
152) 6/79(39) 4/20(بدون استاد مشاور

101/0p< ،2=df ،593/4=χ2 217) 4/80(53) 6/19(نفر1
27) 9/65(14) 1/34(نفر2

زمینه مطالعاتی
39) 2/58(28) 8/41(علوم پایه

001/0p< ،2=df ،959/19=χ2 232) 6/82(49) 4/17(علوم بالینی
125) 2/81(29)8/18(اپیدمیولوژي

سال دفاع
72-76)4/21 (36)6/78 (132

016/0p< ،2=df ،229/8=χ2 81-77)9/14 (26)1/85 (149
86 -82)7/27 (44)9/78 (115

مترین تعداد نگارش ، ک1386تا 1372از سال 
و 1373مربوط سال %) 8/1(مورد 9نامه یعنی پایان

مربوط به %) 8/9(مورد 49بیشترین تعداد نگارش معادل 

بیشترین تعداد انتشار مقاله حاصل از .بود1375سال 
مقاله و مربوط به 11نامه در یک سال معادل پایان
). 1نمودار (بود 1386و 1376هاي سال
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ها و وضعیت انتشار مقاله بر حسب نامهمقایسه تعداد پایان-1نمودار
سال دفاع

میانگین نمره اخذ شده از هیأت داوران براي همه 
بین . بود11/19±77/0هاي مورد بررسی معادل نامهپایان

داريمعنینامه همبستگیبین سال دفاع و نمره پایان
شده دفاعهاينامهپایاننحوي که وجود داشت، به 

هاي نامهپایاننسبت به از نمره بهتري هاي اخیر سال
همچنین . )p،453/0=r=001/0(برخوردار بودندترقدیمی

هاي نامه، میانگین نمره پایانtبر اساس آزمون آماري 
هاي منتشر نشده به نامهمنتشره از میانگین نمره پایان

یگر، به عبارت د. )p=006/0(تر بود داري بیشصورت معنی
هایی که نمرات باالتري داشتند، بیشتر به تولید نامهپایان

.مقاله منجر شده بودند
نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین فاصلۀ زمانی 

سال با 9/2±31/2بین سال دفاع و سال انتشار مقاله 
سال بعد 16سال قبل از دفاع تا حداکثر 2دامنه حداقل 

.از دفاع بود
فقط %) 8/3(مقاله 4مقاله منتشر شده، 106در میان 

در هر مقالهسندهیتعداد نومیانگین . یک نویسنده داشتند
نویسنده 4یا 3و بیشتر مقاالت داراي نفر بود3برابر با 

این در حالی بود که نام . بودند%) 26و % 36به ترتیب (
% 8/70استاد راهنما در تمام موارد، نام استاد مشاور در 

موارد در میان نام % 8/37نام دانشجو فقط در مقاالت و
اگرچه وجود نام دانشجو . نویسندگان مقاالت وجود داشت

و استاد مشاور به عنوان نویسنده، در مقاالت منتشر شده 
ي علوم بالینی هادپارتماني علوم پایه از هادپارتماندر 

.دار نبودبیشتر بود، اما این اختالف از نظر آماري معنی

بحث
نگـارش و  هاي علوم پزشکی با انجام تحقیقـات،  دانشگاه
جامعـه  پیشرفت علمی پژوهشـی  در امر ها نامهانتشار پایان

هـاي  فعالیـت بررسـی وضـعیت   . کنندایفا مینقش اساسی 
درو میــزان نشــر نتــایج مطالعــات انجــام شــده پژوهشــی

وبه شناخت وضـع موجـود  ها، نامهبه ویژه پایانها دانشگاه
کندکمک میدر توسعه تحقیقات جامعههاآنثیر ن تأمیزا

]8-7.[
دانشـکده  درنامهپایان502مجموعپژوهش، درایندر

و Sobhaniکـه نسـبت بـه تحقیقـات     شـد بررسیپزشکی
بـا  همکـارش وKhalili، ]7[نامـه  پایـان 267باهمکاران 

21بـا و همکـارش Asef zadeh، ]17[نامـه  پایـان 136
نامـه پایـان 266بـا و همکـاران Davami، ]18[مـه ناپایان

، ]20[نامـه  پایـان 180بـا و همکـاران  Ghenaatiو] 19[
. شودتري محسوب میجامعه آماري بزرگ

ــا   ــایج ایـــن مطالعـــه، تنهـ از % 1/21بـــر اســـاس نتـ
در 1386تــا 1372هــاي دفــاع شــده از ســال نامــهپایــان

مـی معتبـر   دانشکده پزشکی به شکل مقاله در مجـالت عل 
نتـایج و آمـار انتشـار دانـش حاصـل از      . منتشر شده اسـت 

ها در مطالعه حاضر نسبت به نتایج تحقیقات ذیل نامهپایان
اي بـر  و همکـاران در مطالعـه  Asef zadeh: باشدکمتر می

گزارش کردند %8/23نامه دانشجویان دستیاري روي پایان
ه علـوم  و همکارش در دانشـگا Amini Pour؛ مطالعه ]21[
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هـاي  نامـه از نتـایج پایـان  % 28پزشکی یزد نشـان داد کـه   
هاي عـادي بـه صـورت    نامهاز نتایج پایان% 18تحقیقاتی و 

در ].22[انـد  مقاله در مجالت مختلف علمی منتشـر شـده  
ــه ــه مطالع ــر روي  Borgheiاي ک ــز ب ــاران نی 371و همک

ل انـد، نتـایج حاصـ   نامۀ دانشجویان پزشکی انجام دادهپایان
ها ها در مجالت و یا کنگرهنامهاز پایان% 9/50نشان داد که 

].13[اند انتشار یافته
هـاي  شاید علت این اختالف شرایط متفـاوت دانشـگاه  

نامــه، کمتــر بــودن موانــع و    کشــور در انتشــار پایــان  
ت علمـی و  أهاي چاپ مقالـه بـراي اعضـاي هیـ    محدودیت

خـی مطالعـات   بـرخالف بر . مورد مطالعه باشـد یاندانشجو
هاي دوره تخصصی پزشکی یـا در  نامهفوق که بر روي پایان

ها انجام شده بود، ها در کنگرهنامهرابطه با میزان ارائه پایان
هـاي دانشـجویان مقطـع    نامـه مطالعه صـرفاً پایـان  در این

در مجـالت  هـا آنپزشکی عمومی و مقاالت چاپ شـده از  
. علمی معتبر مورد بررسی قرار گرفت

تحت يهانامهانیپايبراو تبدیل به مقالهنسبت انتشار
برابـر  2بـیش از  ،هیعلوم پايهادپارتماندیاساتییراهنما

دیاسـات ییتحـت راهنمـا  يهـا نامـه انیـ پابراي نسبت این 
. بـود )%6/16در برابـر  % 9/36(ینیعلوم بـال يهادپارتمان

ــکــمو دارمعنــیایــن اخــتالف  ــودن انتشــار مقال از ه تــر ب
ت علمی بـالینی احتمـاالً بـه    یأتوسط اعضاي ههانامهپایان

دلیل نداشتن انگیزه کافی، کمبود وقت، پایین بودن ارزش 
ها، عدم تأمین بودجـه بـراي اجـرا،    نامهو اعتبار علمی پایان

مشکل بودن نگارش مقاله و نداشتن همکـار بـراي نگـارش    
مکاران که و هBorgheiاین موضوع در مطالعه . مقاله باشد

علمـی بیـان کـرده    هیأتعلت عدم چاپ را از زبان اعضاي 

بودند؛ به عنوان موانع ذکر شده از سوي اساتید بالینی نیـز  
. ]13[خوردبه چشم می

و همکـاران در دانشـگاه   Changizهمچنین در مطالعه 
و Malekzadehعلوم پزشـکی اصـفهان و مطالعـه مـروري     

نامـه  عنوان موانع انتشار پایانهمکاران نیز این دالیل را به 
.]23-24[انددر نظر گرفته

ت أشود موانع و مشکالت اعضاي هیچنانکه مالحظه می
هاي مختلف تقریبـاً مشـابه اسـت و ایـن     علمی در دانشگاه

هــاي نشــانگر نقصــان در آمــوزش اســاتید در زمینــه روش
].25[باشد نویسی میتحقیق، تجزیه و تحلیل و مقاله

ر دالیل ذکر شـده در مـورد اسـاتید، بایـد عـدم      عالوه ب
نامه تمایل دانشجو در تهیه مقاله به دلیل تأثیر اندك پایان

در سرنوشت شغلی وي، مشکالت مربوط به خـدمت نظـام   
وظیفه، شرکت در آزمون دستیاري، نبودن فرصت و زمـان  

لـذا  . نامه و مقاله را مد نظر داشـت کافی براي نگارش پایان
در یانبـراي مشـارکت دانشـجو   کافی انگیزهننمودفراهم 
در مطالعــه . اســتضـروري نمســئوالتوسـط عرصــهایـن  

Rezaeianها و موانع دانشـجویان در امـر   در زمینه کاستی
تحقیقات، عالوه بر برخی موارد فوق، به عدم زمان یا عالقه 

علمی براي هدایت و نظارت بـر چنـین   هیأتکافی اعضاي 
ت در نگارش مقاله، عدم رعایت اصول تحقیقاتی، عدم مهار

ت علمـی و  أاخالقی در پژوهش توسط برخـی اعضـاي هیـ   
].26[سرکوب عالقه و انگیزه دانشجو نیز اشاره شده است 

در این بررسی، میانگین فاصله زمانی بین سـال دفـاع و   
در این مورد . سال بود9/2±31/2سال انتشار مقاله برابر با 

نبود که با این مطالعه مقایسه تحقیق مشابهی در دسترس 
.گردد

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

7.
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.7.1.7
https://journal.rums.ac.ir/article-1-1648-en.html


هاي دفاع شده درنامهبررسی نسبت مقاالت منتشر شده از پایان538

1392، سال 7، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

جنس دانشجو، تعداد ها با نامهبین وضعیت انتشار پایان
استاد مشاور، تعداد استاد راهنما و زبان مقاله رابطه آمـاري  

البته میزان انتشار دانش حاصـل  . نداشتوجودداريمعنی
هایی که از وجود دو استاد راهنما و یا دو استاد نامهاز پایان

هرچند کـه ایـن   . بردند به نسبت بیشتر بودشاور بهره میم
مـین اخـتالف   دار نبـود، امـا ه  اختالف از نظر آماري معنی

شاید به دلیل وقت و دقـت بیشـتري باشـد کـه دو اسـتاد      
کننـد و  نامـه صـرف مـی   راهنما و یا مشاور براي یک پایـان 

دانشجو را نسـبت بـه جوانـب مختلـف موضـوع راهنمـایی       
ــی ــدمـ ــی . نماینـ ــاران Rezaeianدر بررسـ و ] 8[و همکـ

هـایی کـه از دو اسـتاد    نامـه پایـان ] Kolahi]27همچنین 
و استاد مشـاور اسـتفاده نمـوده بودنـد، از کیفیـت      راهنما 

. بهتري برخوردار بودند
ها توسط یک دانشجو انجـام  نامهبه طور کلی اکثر پایان

هـایی کـه توسـط دو    نامـه اما میزان انتشار پایـان . شده بود
یی کـه توسـط   هـا آندانشجو نگارش شده بودند، نسبت به 

برابر و از نظر آمـاري  دو یک دانشجو انجام شده بود، تقریباً
بـه دلیـل   بود که ایـن احتمـاالً  )p=002/0(دار کامالً معنی

تـر  تر، صرف وقت و دقت بیشمطالعه در یک موضوع وسیع
. باشـد نامه حاصـله مـی  از سوي دو نفر و کیفیت بهتر پایان

الزم به ذکر است که در مورد ارتباط بین تعداد دانشـجو و  
در دسـترس نبـود تـا بـا     وضعیت انتشار، تحقیق مشـابهی 

امـروزه در دنیـا بـراي انجـام     . مطالعه حاضر مقایسـه شـود  
هاي گروهی جاي کـار فـردي را   کارهاي تحقیقاتی، فعالیت

گرفته است و چـه بسـا بتـوان ایـن ایـده را در تهیـه یـک        
نامه نیز به کار گرفت تا دانشـجویان تجربـه یـک کـار     پایان

. گروهی را داشته باشند

، 1386تا 1372طالعه نشان داد که از سال نتایج این م
هاي دفـاع شـده در هـر سـال در دانشـکده      نامهتعداد پایان

پزشکی سیري نزولی داشته، در حـالی کـه تعـداد مقـاالت     
هـاي اخیـر نسـبت بـه گذشـته سـیر       منتشر شده در سال
توان بـه  از دالیل احتمالی این امر می. صعودي داشته است

هاي اخیـر نسـبت   ورودي در سالکاهش تعداد دانشجویان 
ــاتید در    ــه گذشــته، مشــارکت بیشــتر دانشــجویان و اس ب

، هـا آنهاي روش تحقیق و ایجاد انگیزه و عالقـه در  کارگاه
تـر بـه منـابع    فراهم شدن امکانات بیشتر و دسترسی آسان

، تخصیص امتیاز بـه اسـاتید   )مثالً از طریق اینترنت(علمی 
ها و افـزایش تعـداد و   نامهایاندر ازاي راهنمایی و مشاروه پ

پژوهشی داخلی و خـارجی در مقایسـه   تنوع مجالت علمی
. با گذشته اشاره کرد

هـا داراي نمـره خـوب و عـالی بودنـد و      نامـه اکثر پایان
میـــانگین نمـــره اخـــذ شـــده از هیـــأت داوران معـــادل 

توان کیفیت مطلوب بود، که دلیل آن را می77/0±11/19
فاع شده در دانشکده پزشـکی رفسـنجان و   هاي دنامهپایان

هاي روش تحقیق براي تمامی دانشـجویان  برگزاري کارگاه
از بدو تأسیس به منظـور ارتقـاء کیفیـت نگـارش و توجـه      

].8[نامه دانست داوران به اصول صحیح نگارش پایان
و همکارش در Khaliliاین نتایج در مقایسه با مطالعه 

همخوانی داشت و بـا نتـایج   1/19با میانگین ] 17[قزوین 
8/18و همکاران در ایران با میـانگین  Mirsamadiمطالعه 

اهللا بـا  و همکاران در دانشـگاه بقیـه  Alishiriو مطالعه ] 6[
و همکاران در Fallahzadehو مطالعه ] 12[8/18میانگین 

هاي دانشکده دندانپزشکی یـزد بـا میـانگین    نامهمورد پایان
.انی نداشتهمخو] 28[85/14
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البته نتایج این چنین نشان دادنـد کـه وضـعیت نمـره     
ها از گذشـته تـاکنون نیـز سـیر صـعودي بـارزي       نامهپایان

داشته است که احتماالً دلیل پیش گفته براي این موضـوع  
. باشدنیز صادق می

و همکـاران در سـال   Borgheiدر تحقیقی کـه توسـط   
ده پزشکی گرگـان  هاي دانشکنامهروي ساختار پایان1384

ها مشـخص و  نامهانجام شد، روند رو به بهبود کیفیت پایان
و این روند با توجه به نتایج مذکور در ] 13[گزارش گردید 

.خوردبهبود انتشار نتایج و ارتقاء نمرات به چشم می
از %) 9/84(مـورد  90نتایج مطالعـه حاضـر نشـان داد    

فارسـی چـاپ شـده    ها به زبـان  نامهمقاالت حاصل از پایان
بودند که دلیل آن احتماالً تسلط بهتر نویسندگان به زبـان  
فارسی و عدم مهارت کافی در ترجمه فارسی بـه انگلیسـی   

. باشدمی
هدایت و راهنمایی درصد زیادي از در این مطالعه 

بر عهده اعضاي هیأت علمی )%77/9(ها نامهپایان
از ) %22/1(ي ترهاي بالینی و راهنمایی تعداد کمگروه
با . هاي علوم پایه  بوددر گروههاآنها با همتایان نامهپایان

هاي کارآموزي و کارورزي و توجه به طوالنی بودن دوره
هاآنبا استادان بالینی و دوريدانشجویانترنزدیکی بیش

از اساتید علوم پایه در زمان انتخاب موضوع، گستردگی 
ي بیشتر دانشجویان به مباحث مندهاي بالینی، عالقهرشته

بر موضوعات یانعلوم بالینی، تسلط علمی بیشتر دانشجو
ها قابل نامه، این یافتهبالینی براي نگارش و ارائه پایان

، ]13[و همکاران Borgheiانتظار است و نتایج مطالعات 
Alishiri 12[همکاران[،Figueredo و همکاران]و ] 29

Ogunyemi همخوانی دارد] 30[و همکاران.

بیـان شـده اسـت،    Rezaeianطور که در مطالعـه  همان
نویسنده مقاله کسی است که نقشی اساسی در طراحی یـا  

آوري اطالعات و یا تحلیل و تفسـیر پـژوهش داشـته    جمع
نامـه،  که در نگارش یـک پایـان  با توجه به این. ]31[باشد 

همـی را  دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور نقش بسیار م
به عنوان هاآنکنند، اما متأسفانه در خصوص نقش ایفا می

نویسندگان مقاالت مورد بررسی، بر خالف انتظـار بـود بـه    
طوري که در تمام مقاالت نام استاد راهنما درج شـده بـود   
اما نـام دانشـجو و اسـتاد مشـاور کمتـر از حـد انتظـار در        

.مقاالت دیده شد
، عـدم رعایـت اخـالق    یکی از دالیل مهـم ایـن مسـئله   

نویسندگی در میان پژوهشگران است که متأسـفانه منجـر   
. شـود محققان واقعی یک مقاله میحقوقبه نادیده گرفتن

کـه نگـارش   اشتباه البته شاید دالیل دیگري مانند این باور 
نامه به عنوان چند واحد درسی وظیفه دانشجو اسـت  پایان

هـا،  نامـه از پایـان و یا نقش ضعیف استاد مشـاور در برخـی   
. بتواند این واقعیت خالف انتظار را توجیه کند

هـاي اطالعـاتی داخلـی مـورد جسـتجو      در میان پایگاه
Magiran وSIDها را بـه  ترین دامنه اطالعات و مقالهبیش

هـاي خـارجی   خود اختصاص داده بودند و در میـان پایگـاه  
Google Scholar برتري را داشتاین.

پیشنهادها 
بــراي نزدیــک کــردن فاصــله دانــش و عمــل و بهبــود  

ها در دانشگاه علوم پزشـکی  نامهوضعیت انتشار نتایج پایان
:شودزیر ارائه میهايرفسنجان پیشنهاد

هــاي روش تحقیــق و مقالــه برگــزاري مســتمر کارگــاه.1
براي دانشجویان ) ترجیحاً به صورت کار گروهی(نویسی 

ت علمی أو اعضاي هی
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نامـه از نظـر   هـاي پیشـنهادي پایـان   رحگذاري طارزش.2
اي از اسـاتید و محققـان برتـر و بـا     علمی توسط کمیتـه 

هاآنتجربه هر دانشگاه قبل از تصویب 
هـاي  نامـه ارزشیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف پایـان .3

دانشجویان پزشکی هر چند سال یک بار و اقدام به رفـع  
هاآنموانع موجود براي ارتقاء کیفیت 

کـردن تسـهیالت و امکانـاتی ماننـد بکـارگیري      فراهم.4
هـاي آموزشـی، در اختیـار    کارشناسان پژوهشی در گروه

.... قرار دادن منابع مالی و 
توسـط  نامـه  انتشار نتایج حاصل از هر پایانتشویق به .5

مربوطـه؛ بـراي   هـاي آموزشـی   گروهدانشجویان زیر نظر 
لـه در  هـایی کـه بـه صـورت مقا    نامهپایانمثال در مورد 

اي در نظر رسند، امتیاز ویژههاي معتبر به چاپ میمجله
.گرفته شود

نامه در قالب یک کار تیمی، توسـط دو  نگارش هر پایان.6
نفر دانشـجو و حـداقل یـک اسـتاد مشـاور و در صـورت       
امکان از دو استاد راهنما با تأکید بر وجود حـداقل یـک   

هاي علوم پایه استاد از گروه
هــاي آموزشـی کــه دانشــجویان کمتــر  در مـورد گــروه .7

باشند، میهاآننامه در مند به انتخاب موضوع پایانعالقه
.دالیل آن بررسی و در صورت امکان رفع شود

هـاي  نامههاي ارزیابی شده و پایاننامهدر هر سال پایان.8
و اسـاتید  ) یان(برگزیده انتخاب و معرفی شوند و دانشجو

. تشویق قرار گیرندمورد هاآنراهنما و مشاور 

نامه بـه عنـوان   لحاظ نمودن مقاله مستخرج از پایان.9
هــاي هــاي پــذیرش دســتیاري در رشــتهیکــی از معیــار

تخصصی 
از آنجا که فقط تعـداد محـدودي از دانشـجویان در    .10

کنند امـا  هاي روش تحقیق در دانشگاه شرکت میکارگاه
شـنهاد  باشد، لـذا پی نامه براي همه ضروري میارائه پایان

نویسـی بـه دروس   شـود درس روش تحقیـق و مقالـه   می
هاي علوم پزشکی به خصوص رشته پزشکی اضـافه  رشته
.شود

گیرينتیجه
مطالعه نشـان داد اگرچـه نسـبت   نیاجینتادر مجموع

یعمـوم یدوره پزشکيهانامهانیمقاالت منتشر شده از پا
ینـامطلوب یلـ یختیرفسنجان، وضـع یدر دانشکده پزشک

رفـع  . اسـت يادیهنوز فاصله زآلدهیاتیاما تا وضع،داردن
و اسـتفاده از  ینیبالیعلمتأیهياعضایمشکالت پژوهش

تواندیمینیباليهانامهانیپاییراهنمادرهیعلوم پادیاسات
هـا نامهانیپانیانتشار اتیبهبود وضعيبرایراهکار مناسب

.باشد
تشکر و قدردانی 

شورايمصوبنامه بخشی از نتایج پایاناین مقاله حاصل 
. باشدمی617شماره بهرفسنجانپزشکیکده دانشپژوهشی

امور پژوهشی نیز وي مذکورشورامحترماعضايازوسیلهبدین
دانشکده پزشکی و نیز همه اساتیدي که در اجراي این مطالعه 

.شودما را همکاري نمودند، صمیمانه قدردانی می
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Background and Objectives: Thesis as a research activity and also the final part of the curriculum of medical

students may be a vital source for the production of science and technology. Therefore, the aim of this study was

to evaluate the percentage of students' theses approved for the MD degree in Rafsanjan University of Medical

Sciences (RUMS) that published in the peer-reviewed Journals between 1993-2007.

Materials and Methods: In this Follow up study, all 502 defended theses in Rafsanjan School of Medicine were

investigated. The data were firstly collected in the designed checklists. The Iranian and international databases

were then searched to determine how many of these theses had been published. Data were analyed by descriptive

statistics and analytical (χ2, t student and correlation) methods.

Results: Out of 502 theses, 106 cases (21.1%) had been published in peer-reviewed journals and indexed in the

searchable databases. In all 13 departments of basic and clinical sciences, 111 (22.1%) and 391 theses (77.9%)

were fulfilled, respectively. Three hundred and fifty nine theses (71.5%) had obtained a score between 19 and

20 (out of 20). Theses performed in the recent years had obtained higher scored than the older ones. The mean

time between the defense time of the theses and their publications was 2.9±2.31 years.

Conclusions: The results of this study showed that the proportion of published articles extracted from theses

was relatively satisfactory but far from the ideal condition. Resolving research problems of clinical academic

members as well as for clinical theses, receiving professional supervision or consultation from professors of

departments of basic sciences is suggested to improve the publication rates.
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