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 چكيده
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Introduction: In the education system in the country, thesis works as a way to solve research problems and thesis 

presentation is based as part of the research. To improve the quality of dissertations, it is essential to have an accurate 

evaluation of the objectives, practical process, process and efficiency of the course by supervisors, graduates and students. 

The purpose of this study was evaluation of the view point of senior and graduated students and supervisor teachers of 

Mashhad dental school about thesis. 
Materials & Methods: Forty eight supervisors, 40 students and 50 graduates from Mashhad dental school participated in 

this cross sectional descriptive study in the year 2010. Three questionnaires, which proved to be valid and reliable, were used 

for data collection. Results were analyzed according to the frequency distribution of variable and average of description. 

Common questions were compared by Kruskal-Wallis test at a significance level of 95%. 

Results: The data indicated that the effect of thesis presentation on the activities leading to production and basic science and 

increase in professional knowledge and skills were average while it was very effective in teaching research methods. 

Students, graduates and supervisors together agreed on the completion of a joint research project in the early years of school 

and covering an education subject about thesis goals. Supervisors estimated the effect of thesis result in community to be 

more than that of the graduates (P=0.03). In addition, supervisors had less agreement on thesis as a voluntary course 

compared to students and graduates (P=0.01). 

Conclusion: Based on findings of this study, because of the great amount of budget and time spent on thesis, it is better to 

optimize the presented results and recommendations in this regard. It also seems that the greatest impact on improving the 

process would be created through revising the rules, creating supportive organizations actively and purposeful management 

of the issues and activities associated.  
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التحصيالن سال  نفر از فارغ 04نفر از دانشجويان سال ششم و  84نفر از اساتيد راهنما،  84 ،مقطعي –در اين مطالعه توصيفي :ها مواد و روش

نامه بود كه روايي و  پرسشسه ابزار گردآوري اطالعات،  .مورد پرسش قرار گرفتند 48-44ال تحصيلي دانشكده دندانپزشكي مشهد در س 48

و سواالت مشترك با آزمون كروسكال توصيف  ،و ميانگيني پژوهشي به صورت توزيع فراواني نسبي ها پايايي آن مورد تاييد قرار گرفت. يافته

 گرديد. % مقايسه 0داري  واليس در سطح معني

و تاثير آن  و دانش حرفه اي متوسط ارزيابي شد ها ي منجر به توليد و علوم پايه و افزايش مهارتها ميزان تاثير پايان نامه در فعاليت :ها يافته

ي ها گذراندن يك پروژه تحقيقي مشترك در سال التحصيالن و اساتيد در فارغي تحقيق زياد برآورد شد. دانشجويان و ها در آموزش روش

نامه در جامعه را  تاثير نتايج پاياناساتيد  .زين تحصيل و گذراندن واحد آموزشي براي آشنايي با اهداف پايان نامه با يكديگر موافق بودندغاآ

 با اختياري كردن پايان نامه در مقايسه با دانشجويان و فارغ التحصيالن اساتيدعالوه  ، به(=40/4P) ندالتحصيالن تخمين زد بيشتر از فارغ

 .(=40/4P) داشتند توافق كمتري

 نهاداتاز نتايج و پيش بهتر استشود  ي پژوهشي و تحقيقاتي هزينه و وقت بسياري صرف ميها  كه در مورد پايان نامه از آنجائي نتيجه گيری:

رسد بيشترين تاثير در بهبود اين  مي به نظرهمچنين . گردداستفاده بهينه ي اين مطالعه، ها با در نظر گرفتن محدوديتارائه شده در اين زمينه 

در اين واحد،  ها  كننده به صورت فعال و جدي و مديريت هدفمند موضوعات و فعاليت ايجاد تشكيالت سازماني حمايت ،روند با بازبيني قوانين

 ايجاد خواهد شد.

 التحصيل. فارغ ،استاد راهنما، دانشجوي دندانپزشكي، نامه پايان :یی کليدها  واژه
 . 40-38:  1/ شماره  08دوره  0031دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال  مجله

 

 مقدمه

ی علوم ها ی پژوهشی در دانشگاهها  یکی از فعالیت

ای  توسط دانشجویان دکترای حرفه نامه پایانپزشکی، ارائه 

معیاری برای ارزیابی توانایی فردی در  است که به عنوان

ی بیشتر ها ارتزمینه تحقیق علمی و همچنین کسب مه

نوشتن و تدوین  (1).رود می تجربی و بالینی دانشجو به کار

ی ها مهارت ی ذهنی وها نامه باعث افزایش تواناییپایان

همچنین توانایی شخص برای تحقیق پیرامون یك  تجربی و

بحث در مورد  و ها آوری دادهموضوع خاص، جمع

پژوهشگر  (2و3).باشد می گیرینتیجه گزارش طرح و نهایتاً

نامه با دیگران ارتباط برقرار کرده و  از طریق نوشتن پایان

که یك روش  ،دانش تولید شده را از طریق انتشار

با  (4).دهد در دسترس همگان قرار می ،یادگیری است

این واحد درسی دارای  مزایای ذکر شده، وجود تمام

در مورد  اساتیدمعایب و مشکالتی از جمله دانش ضعیف 

فقدان وقت کافی برای  ،ی تحقیقها ل و روشاصو

راهنمایی دانشجویان، فقدان تسهیالت سازمانی و نگارش 

بنابراین موفقیت آن  (2و5).باشد ها می نامطلوب پایان نامه

وابسته به کیفیت منابع علمی، همکاری سازمانی،  کامالً

دسترسی به اساتید راهنمای مجرب و راهنمایی و روند 

است. به همین جهت، شورای اعتباربخشی اجرایی مناسب 

آموزش پزشکی تخصصی آمریکا معتقد است که برای 

درگیر نمودن دستیاران در فرایند تحقیق، نخست باید آنها 

را در زمینه تحقیقات بالینی آموزش داد. برای آنان مزایایی 

ی شغلی یا جوایز تحقیقاتی در نظر ها از قبیل فرصت

یان مجرب و داوطلب را نیز گرفت و الزم است راهنما

 (6).فراهم نمود

Kabra افزایش را  نامه پایان مزایای، (5)شو همکار

دانش و تجربه فرد در رابطه با یك موضوع خاص، 

ی تحقیق و ها افزایش اطالعات فرد در مورد روش

و معرفی کرد همچنین ارائه و انتشار اطالعات و نتایج آن 

نامه با  آماده کردن پایانمشکالتی که دانشجویان در هنگام 

دولوژی توسط دانش ضعیف تحقیق مت .شوند یآن مواجه م

 ؛فقدان وقت برای راهنمایی دانشجویان ؛استادان پزشکی

فقدان تسهیالت سازمانی برای انجام دادن تحقیق خوب و 

باعث می شود زمان کمی برای انجام که کلینیکی زیاد  کار
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براساس نظر  (5).کردذکر  ،کار پایان نامه باقی بماند

اکثر ش، و همکار Cursieferخواهی صورت گرفته توسط 

نامه )چه پایه و  دانشجویان و اساتید رشته پزشکی، پایان

سازی دانشجویان برای طبابت  چه بالینی( را در آماده

 (7).اند سودمند ارزشیابی کرده

نامه به عنوان جزیی از آموزش پزشکی،  گذراندن پایان

طوالنی ندارد و در کشورهای مختلف از جنبه  ای تاریخچه

یك وظیفه آموزشی برای دانشجو، شرایط یکسان نیست. 

نامه برای پزشك  گذراندن پایان ،انگلستان برای مثال در

عمومی اجباری نیست و در صورت گذراندن آن مدرك 

در استرالیا  (8).شود ای پزشکی به فرد اعطا می دکتری حرفه

در آمریکا  (9).تحقیقی اجباری نیستنیز گذراندن دوره 

وضعیت ناهمگون است ولی گذراندن پایان نامه در اکثر 

 (11).اجباری نیست ها دانشکده

با وجود مقاالت متعدد در زمینه بررسی ساختار و 

ی علوم پزشکی داخل ها در دانشگاه ها نامه پایانمحتوای 

ر دخیل دی دانشجویان و اساتید ها دیدگاه ،(11-14)کشور

نسبت به این واحد درسی کمتر موضوع این فرایند، 

  بوده است. ها پژوهش

التحصیالن و دانشجویان  شناخت دیدگاه اساتید، فارغ

های تسهیل نامه، روش در مورد اهداف درس پایان

فراگیری و عقاید آنها در مورد مشکالت روند اجرایی و 

 وری از این واحد در ارتقاء همچنین اثربخشی و بهره

ریزان را با نقاط قوت  تواند برنامه آموزش دانشجویان می

وضعف شرایط موجود آشنا و امکان اصالح آن را فراهم 

 سازد. 

مطالعه کنونی با هدف تعیین دیدگاه اساتید، 

التحصیالن و دانشجویان دندانپزشکی مشهد در مورد  فارغ

  .انجام گرفت 1388نامه در سال  واحد پایان

 

 ها مواد و روش

و مقطعی، اساتید راهنما -مطالعه توصیفی در این

در  87-88دانشجویان سال ششم در سال تحصیلی 

که  87التحصیالن سال  فارغ ودانشکده دندانپزشکی مشهد 

نامه خود را  در دانشکده دندانپزشکی مشهد واحد پایان

سرشماری در خصوص دانشجویان و به روش  ،اند گذرانده

های  به روش نمونه و نامه سال ششم راهنمای پایان اساتید

مورد بررسی قرار التحصیالن،  درخصوص فارغ در دسترس

و شیوه  نامه پرسش ؛گرفتند. ابزار گردآوری اطالعات

ابتدا با کمك  صورت میدانی بود.ه گردآوری اطالعات ب

آموزشی  مسئولینو  نظران دو جلسه متمرکز با صاحب

و  ی گذشته(ها )مسئولین حال حاضر و دوره دانشکده

که از متون مشابه  نامه پایانبراساس موضوعات مرتبط با 

پس از  .پرسشنامه تهیه شد سه گردآوری شده بود،

 برای تناسب روایی صوری و محتوایی؛ اصالحات الزم

برای بررسی پایایی در دو زمان مختلف به یك گروه 

در مرحله  .دهی داده شد محدود از افراد جهت پاسخ

التحصیالن  نفر از فارغ 12نفر از اساتید،  14 ،اییبررسی پای

 نفر از دانشجویان سال ششم در فاصله زمانی یك 15و 

ماه مورد پرسش مجدد قرار گرفتند. پایایی سواالت با 

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای اساتید، 

 81/1، 88/1التحصیالن و دانشجویان به ترتیب معادل  فارغ

؛ سوال 17نامه حاوی  پرسش یك تعیین شد. 84/1و 

 ،(1)ضمیمه  التحصیالن بود مربوط به گروه فارغ

و  (2)ضمیمه  سوال 11نامه مربوط به اساتید حاوی  پرسش

 سوال بود 6نامه دانشجویان سال ششم حاوی  پرسش

سوال  8التحصیالن و  سوال فارغ 13 پاسخ .(3)ضمیمه 

ای  جهدر طیف پنج دراساتید و کلیه سواالت دانشجویان 

سوال  8 .لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم قابل ثبت بود

بین سوال  6التحصیالن و اساتید و  بین پرسشنامه فارغ
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بین سوال  3التحصیالن و دانشجویان و  پرسشنامه فارغ

 پس از تایید پایایی، پرسشنامه هر سه گروه مشترك بود.

پرسشنامه اساتید به صورت  .توزیع شدند ها پرسش نامه

التحصیالن با کمك دستیاران  حضوری توزیع شد و فارغ

با حضور در  ،سال اول و نماینده ایشان و دانشجویان

 ،سپس در تکمیل پرسشنامه همکاری کردند. ،کالس

 به ،1به دست آمده براساس اختصاص رتبه  اطالعات

با  SPSSدر  یلی زیادبه پاسخ خ 5 رتبه خیلی کم تا پاسخ

و اطالعات به صورت توصیفی  شده وارد 5/11ویرایش 

با کمك  ها سواالت مشابه بین گروه دهی شد. گزارش

 .(α=15/1) آزمون کروسکال والیس مقایسه شد

 ها يافته

به صورت حضوری ده نامه توزیع ش پرسش 65از بین 

 ندپرسش نامه را تکمیل کرد ،اتیدنفر از اس 48 برای اساتید

در حال  به کل دانشجویان سال ششم هم که .%(74)

نامه داده  پرسش ،نفر( 55) نامه بودند گذراندن واحد پایان

 %(73) نامه را تکمیل کردند ز آنها پرسشنفر ا 41که  ،شد

نامه توزیع شده در میان  پرسش 61مجموع از 

 نامه را تکمیل کردند آنها پرسشنفر از  51 ،نالتحصیال   فارغ

(83)%.  

نامه در  تاثیر پایانی پژوهش نشان داد که میزان ها یافته

گروه  ای از نظر هر دو ی حرفهها افزایش مهارت

 (8/128/2) التحصیالن و فارغ (64/17/2) دانشجویان

متوسط بود و نظر این دو گروه با یکدیگر تفاوت 

اگرچه میانگین نمره  (.=893/1P) داری نداشت معنی

 ای نامه در افزایش دانش حرفه دانشجویان در تاثیر پایان

(84/143/3) التحصیالن بود باالتر از نمره نظر فارغ 

(15/176/2)، دار نبود ولی این تفاوت معنی (115/1P= .)

 نامه در تولید علم پایه را متوسط اساتید میزان تاثیر پایان

(19/172/2و تاثیر آن در فعالیت ) ی منجر به تولید را ها

اثیر میزان ت (.52/124/2) نیز متوسط ارزیابی کردند

 ی تحقیق از نظر دانشجویانها نامه در آموزش روش پایان

(78/175/3و فارغ ) التحصیالن (61/134/3 زیاد )

داری از این  تخمین زده شد و این دو گروه تفاوت معنی

(. هر دو گروه =33/1P) نظر با یکدیگر نداشتند

( 15/186/2) ( و اساتید56/198/2) التحصیالن فارغ

نامه به صورت متوسط  نتخاب موضوع پایانمعتقد بودند ا

شود و نظرشان با  براساس نیازهای جامعه انتخاب می

با این وجود  (.=52/1P) دار نداشت یکدیگر تفاوت معنی

میزان کاربردی شدن نتایج  ،(33/124/3) از نظر اساتید

 التحصیالن نامه در جامعه بیشتر از نظر فارغ پایان

(92/118/2) دار بود فاوت معنیبود و این ت (13/1P= .)

ی موجود در کتابخانه توسط ها نامه میزان استفاده از پایان

و توسط اساتید متوسط  (74/188/1) التحصیالن کم فارغ

 دار نبود ( ولی این تفاوت معنی96/127/2) بود

(11/1P=)التحصیالن معتقد بودند کار بالینی ایشان  . فارغ

 نامه ایشان گذاشته است نتاثیر زیادی بر کیفیت پایا

(65/189/3).  میزان آشنایی دانشجویان، عالوه بر این

 اساتید خود با روش تحقیق را متوسط ارزیابی کردند

(42/12/3). به صورت متوسط از مطالب پایان  همچنین

 نامه خود استفاده کردند ی دیگر در نگارش پایانها نامه

(92/116/3). ام یك پروژه درخصوص میزان تاثیر انج

ی آغازین ها تحقیقاتی مشترك توسط دانشجویان در سال

التحصیالن این اثر را  نامه، فارغ تحصیل بر کیفیت پایان

( و 8/193/3) ( و دانشجویان35/12/4) بسیار زیاد

/( نیز زیاد ارزیابی کردند، ولی تفاوت 96/1363) اساتید

. اما (=31/1P) داری بین این نظرات وجود نداشت معنی

نامه،  درخصوص توافق با اختیاری کردن واحد پایان

( به 8/16/3) و دانشجویان (66/17/3التحصیالن ) فارغ

میزان زیاد با این امر موافق بودند ولی اساتید میزان 
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( و این تفاوت با هر دو 63/17/2) موافقتشان متوسط بود

 دار بود  التحصیالن معنی گروه دانشجویان و فارغ

(11/1P= در مورد اهمیت گذراندن واحدی برای .)

التحصیالن به میزان  نامه نیز فارغ آشنایی با اهداف پایان

( و 93/182/3) ( و دانشجویان41/118/4) بسیار زیاد

( زیاد با این امر موافق بودند و این 8/128/3) اساتید

التحصیالن  همچنین فارغ (.=13/1P) دار نبود تفاوت معنی

ی مرتبط با فعالیت پایان نامه را ها اری سازمانمیزان همک

 .(1 )جدول ( ارزیابی کردند81/131/2متوسط )

های مربوط به  که کدام قسمت از فعالیت در مورد این

% از 31کند، زمان بیشتری از اساتید صرف می نامه پایان

 ،اساتید بیان کردند که برای انجام مراحل تحقیق پایان نامه

% از آنها تنظیم 27همچنین  .کنند می وقت بیشتری صرف

دانستند و تحریر  گیری می پروپروزال را مرحله وقت

درصد از  4و  6نامه و انتخاب موضوع را به ترتیب  پایان

ها نامشخص بود  % پاسخ31دانستند،  گیرتر می اساتید وقت

که به چند گزینه اشاره کردند(.  )پاسخ نداده بودند یا این

نامه  ر زمان متوسط که صرف یك پایاندر پاسخ به مقدا

% از اساتید بیان کردند که این 35 عمومی می شود، حدود

% از 21 .زمان مشخص نیست و بستگی به نوع تحقیق دارد

تا  111% از آنها 19ساعت،  111تا  51افراد این زمان را 

% 2ساعت و تنها  51تا  11% از آنها بین 17ساعت و  211

ساعت گزارش کردند،  11را کمتر از  از اساتید این زمان

% از 42% از افراد هم پاسخ نامشخص داشتند. 6

 211تا  111التحصیالن مقدار وقت صرف شده را بین  فارغ

% از آنها این زمان 18ساعت و  211% بیش از 38ساعت، 

% از نتایج نامشخص 2ساعت بیان کردند،  111را کمتر از 

نامه بهتر است از چه  ایانکه واحد پ بود. در رابطه با این

% از اساتید سال چهارم را سال 65سالی شروع شود، 

% از اساتید 21نامه دانستند،  مناسبی برای شروع واحد پایان

آنها سال سوم را مناسب دانستند.  % از15سال پنجم و تنها 

التحصیالن سال چهارم را سال مناسبی برای  % از فارغ51

% سال 21% سال پنجم و 31ند، دانستنامه میشروع پایان

سوم را انتخاب کردند. در رابطه با مقدار مطالعه علمی 

% از 54نامه، حدود  برای انتخاب موضوع پایان

مطالعه علمی برای انتخاب موضوع  التحصیالن مقدار فارغ

 17% آنها بیش از 26ساعت،  11نامه شان را کمتر از  پایان

ساعت بیان  17تا  11 % آنها این زمان را بین21ساعت و 

کردند. در مورد مقدار هزینه صرف شده برای گذراندن 

التحصیالن این مقدار را بین  % از فارغ58نامه،  واحد پایان

% از آنها کمتر 36میلیون تومان بیان کردند،  2هزار تا  211

 2% از افراد آن را بیش از 6هزار تومان و تنها  211از 

 .میلیون تومان گزارش کردند
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 میانگین و انحراف معیار نمره به دست آمده برای نظر پاسخ دهندگان و ها فراوانی پاسخدرصد :  1جدول 

بسیار  گروه پاسخگو عنوان

 زیاد

بسیار  کم متوسط زیاد

 کم

میانگین نمره 

 انحراف معیار

 8/1 28/2 %11 %62 %21 %6 %2 یلالتحص   فارغ تاثیر پایان نامه در افزایش مهارت حرفه ای

 64/17/2 %5 %51 %21 %21 %5 دانشجو

 دانش نامه در افزایش اطالعات وتاثیر پایان

 حرفه ای

 76/2 15/1 %11 %28 %42 %16 %4  التحصیل   فارغ

 84/1 43/3  %15 %47 %18 %21 دانشجو

%11 استاد تاثیر پایان نامه در تولید علم پایه  11%  32%  38%  11% 19/1 72/2 

تاثیر پایان نامه در ایجاد روش یا فعالیت 

 تولیدی

 52/1 24/2 %1 %11 %69 %5 %15 استاد

 34/3 61/1  %14 %44 %36 %6  التحصیل   فارغ ی تحقیقها تاثیر پایان نامه در آموزش روش

 78/1 75/3  %11 %31 %35 %25 دانشجو

ی ها یازانتخاب موضوع پایان نامه بر اساس ن

 جامعه

 98/2 56/1  %34 %34 %32 _  التحصیل   فارغ

 86/2 15/1 %7 %12 %44 %12 %15 استاد

ی پژوهشی ها کاربردی شدن نتایج پایان نامه* 

 در سطح جامعه

 92/1 18/2 %24 %44 %22 %11 _ التحصیل   فارغ

 33/1 24/3 %1 %11 %69 %5 %15 استاد

 88/1 74/1 %36 %46 %14 %2 %2 التحصیل   فارغ ابخانهی کتها مطالعه پایان نامه

 27/2 96/1 %13 %55 %22 %8 %2 استاد

میزان تاثیر یك پروژه تحقیقاتی مشترك در 

 ی ابتدایی تحصیل در کیفیت پایان نامهها سال

 35/1 2/4  %11 %6 %38 46%  التحصیل   فارغ

 93/3 8/1  %11 %22 %33 %35 دانشجو

 63/3 96/1 %2 %15 %21 %42 %21 استاد

 وافق با اختیاری کردن پایان نامهمیزان ت+ 

  

 7/3 66/1 %2 %11 %31 %32 %26 التحصیل   فارغ

 8/1 6/3 %5 %15 %25 %25 %31 دانشجو

 63/1 7/2 %7 %19 %67 %6 %1 استاد

اهمیت گذراندن واحدی برای آشنایی با 

 نامه پایاناهداف 

 18/4 41/1  %5 %22 %33 %41 لالتحصی   فارغ

 82/3 93/1 %11 %15 %25 %25 %31 دانشجو

 28/3 8/1 %5 %41 %21 %31 %4 استاد

ی مرتبط برای انجام ها میزان همکاری سازمان

 نامه پایانتحقیق 

 81/131/2 %17 %48 %22 %8 %5 التحصیل   فارغ

 65/189/3  %4 %33 %33 %31 التحصیل   فارغ نامه پایانتاثیر منفی کار کلینیکی روی کیفیت 

 42/12/3  %12 %51 %28 %6 التحصیل   فارغ آشنایی اساتید با اصول تحقیق

در نگارش ها استفاده از مطالب دیگر پایان نامه

 نامه پایان

 92/116/3  %42 %38 %12 %8 التحصیل   فارغ

11/1P=       13/1+      وP=  * 
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 بحث

ه با توجه به زمان و هزینه قابل توجه نام واحد پایان

ریزی و مدیریت  تواند با برنامه صرف شده برای آن؛ می

مناسب، بازدهی مناسبی در پژوهش کشور داشته باشد. 

ارزیابی این مورد از دیدگاه افراد مختلف درگیر در فرایند 

ی منجر به ارتقا، ها ریزی تواند برای استفاده در برنامه می

اشد. نتایج این بررسی که از دیدگاه بسیار موثر ب

التحصیالن و اساتید بود نشانگر نیاز به  دانشجویان؛ فارغ

 . باشد ریزی برای ارتقا این واحد می بازبینی و برنامه

ن میزان التحصیال   فارغدر این مطالعه نشان داده شد که 

آشنایی اساتید خود با روش تحقیق را متوسط ارزیابی 

التحصیالن  فارغ ،از طرفی دانشجویان (42/12/3) کردند

و اساتید در گذراندن واحد آموزشی برای آشنایی با 

 رسد به نظر می .نامه با یکدیگر موافق بودند اهداف پایان

 به منظور افزایش دانش اساتید و دانشجویان در مورد

ی روش تحقیق و ها اصول تحقیق، برگزاری کارگاه

پژوهشی دانشجویان قبل  پروپوزال نویسی و تاسیس کمیته

این مورد  (15و16)از گذراندن این واحد درسی مفید باشد

نامه برای  واحدی قبل از پایان ارائه تواند به صورت می

آشنایی با اهداف آن و آماده نمودن دانشجویان برای 

دیگر بیان ای  در مطالعه .همسویی با اهداف این واحد باشد

ی راهنمایی ها مهارتاساتید در زمینه  شده که آموزش

تشویق دانشجویان به گذراندن کارگاه  ،دانشجویان

از جمله  ،آموزشی روش تحقیق و تامین بودجه و امکانات

تواند در بهبود دیدگاه دانشجویان و  اقداماتی است که می

در  .ثمربخش باشد نامه پایاننیز افزایش کیفیت ارایه واحد 

واحدی تحت عنوان با ارائه  % دانشجویان66این مطالعه 

اصول کلی نگارش و تدوین رساله دانشجویی موافق یا 

 (17).خیلی موافق بودند

 امه در ـن یزان تاثیر پایانـم ر،ـطالعه حاضـمراساس ـب 

ی تحقیق از نظر دانشجویان و ها آموزش روش

التحصیالن زیاد تخمین زده شد و این دو گروه تفاوت  فارغ

ی ما با ها یافته .دیگر نداشتندداری از این نظر با یک معنی

مهمترین فایده و  (5و18)توجه به مطالعات قبلی انجام شده

داند. این  نامه را آموزش روش تحقیق می هدف پایان

ه ریزی برای استفاده از این قابلیت ب ضرورت برنامه ها یافته

 دهد.  می دست آمده را نشان

 ( میزان کاربردی شدن33/124/3) از نظر اساتید

 التحصیالن نامه در جامعه بیشتر از نظر فارغ نتایج پایان

(92/118/2) دار بود بود و این تفاوت معنی (13/1P= .)

نامه را در  همچنین اساتید میزان تاثیرگذاری واحد پایان

ایجاد روش یا فعالیت تولیدی و تولید علم پایه متوسط 

در این  یتر رسد اساتید دیدگاه گسترده به نظر میدانستند. 

به علت عدم توجیه کامل  خصوص داشته و احتماالً

نامه، دانشجویان کاربردی از  دانشجو در فرایند انجام پایان

این واحد احساس نکرده و آن را فاقد فایده الزم برای 

در صورتی که کاربرد این واحد در جامعه  بینند. جامعه می

اهداف با توجه به اینکه یکی از به صورت مناسب نباشد، 

استفاده آن  ، تولید علم ونامه پایاناصلی قراردادن واحد 

به  راهزینه باالیی  زمان وو در جامعه بیان شده است، 

کند، توجه جدی مسئولین و  می سیستم آموزشی تحمیل

ی بینابینی ها استفاده از سازمان د.طلب میریزان را  برنامه

ی از تواند یک برای ارتباط مناسب با صنعت کشور، می

 ها نامه راهکارهای مناسب برای کاربردی کردن نتایج پایان

درکشور و ارائه موضوعات متناسب با نیاز کشور به 

 (19)باشد. ها دانشگاه

درخصوص میزان تاثیر انجام یك  ،حاضردر مطالعه 

ی ها پروژه تحقیقاتی مشترك توسط دانشجویان در سال

التحصیالن این  نامه، فارغ بر کیفیت پایان ،آغازین تحصیل

و دانشجویان و اساتید نیز زیاد ارزیابی  اثر را بسیار زیاد
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 .داری بین این نظرات وجود نداشت کردند، و تفاوت معنی

که ایجاد یك پروژه تحقیقاتی است بیان شده ای  در مطالعه

ی پژوهشی شده و ها باعث افزایش مهارت ،در سال چهارم

ی ها نامه رای پایانبجایگزین مفید و مناسبی تواند  می

  (21).باشد اجباری

نامه،  درخصوص توافق با اختیاری کردن واحد پایان

التحصیالن و دانشجویان به میزان زیاد با این امر  فارغ

موافق بودند ولی اساتید میزان موافقتشان متوسط بود و 

التحصیالن  این تفاوت با هر دو گروه دانشجویان و فارغ

دهنده  تواند نشان میامر که این  (.=11/1P) دار بود معنی

تفاوت نظر  نامه باشد. ناخرسندی دانشجویان از پایان

 ن در این زمینهالتحصیال   فارغاساتید با دانشجویان و 

برداشت متفاوت از  و تواند مربوط نحوه نگرش می

فشار سیستم  .در هر گروه باشد نامه پایانضرورت واحد 

نها را ناگزیر به استفاده از آ ید،برای تولید مقاله توسط اسات

تعداد مقاالت با استفاده از  دانشجویان در جهت افزایش

کند که امکان  می الوصول ی زودبازده و سهلها نامه پایان

که دانشجویان تمایل  چاپ هم داشته باشند. در حالی

شدن  التحصیل   فارغبیشتری برای گذراندن این واحد و 

 دارند.

پیشنهاداتی  نامه، کردن واحد پایان در مورد اختیاری

نامه نیز مطرح شده  درخصوص اختیاری نمودن واحد پایان

  (21).است

که گذراندن این گونه است بیان شده  طور همین 

التحصیالنی ضرورت دارد که پس از  دروس برای فارغ

فراغت از تحصیل به کارهای دانشگاهی و تحقیقاتی 

نامه به عنوان جزیی از  نگذراندن پایا (18).پردازند می

ای طوالنی ندارد و در  آموزش پزشکی، تاریخچه

کشورهای مختلف از جنبه یك وظیفه آموزشی برای 

انگلستان  دانشجو، شرایط یکسان نیست. برای مثال در

نامه برای پزشك عمومی اجباری نیست و  گذراندن پایان

ای پزشکی به  ی حرفهادر صورت گذراندن آن مدرك دکتر

در استرالیا نیز گذراندن دوره تحقیقی  (8).شود د اعطا میفر

در آمریکا وضعیت ناهمگون است ولی  (9).اجباری نیست

 (11).اجباری نیست ها نامه در اکثر دانشکده گذراندن پایان

در کشور آلمان، همانند ایران و برخالف سایر کشورهای 

اروپایی، برای اخذ درجه دکتری در طب، انجام یك کار 

نامه، اجباری است. هرچند اکثر  پژوهشی در قالب پایان

دانشجویان و اعضای هیئت علمی، پژوهش را چه در زمینه 

سازی دانشجو  علوم پایه و چه در پزشکی بالینی در آماده

دانند، ولی تعداد مقاالت چاپ شده برای طبابت مفید می

در مجالت پزشکی، با توجه به جمعیت و تعداد 

شکی، در مقایسه با کشورهای کوچکی مانند دانشجویان پز

سوئد، دانمارك، فنالند و هلند که در آن کشورها انجام 

 (22).کمتر است ،نامه اختیاری است پایان

التحصیالن به صورت متوسط از  در تحقیق ما، فارغ

نامه خود  ی دیگر در نگارش پایانها نامه مطالب پایان

گرفتن برخی مطالب  در مطالعه نخعی، کپی استفاده کردند.

% بیان شد. بنابراین اگر 58حدود  ،نامه از سایر منابع پایان

توان آن را به  به کل کشور قابل تعمیم باشد می ها این یافته

نتایج  ،عنوان مشکل اخالقی و البته پژوهشی تلقی نمود

و نیز تعمق بیشتر  ها این مطالعه ما را به سمت پژوهش

ی جایگزین آن ها نامه و راه ایاناجباری پ گذراندنپیرامون 

ی ها نامه که در مورد پایان جائی از آن (23).نماید جلب می

 ،شود پژوهشی و تحقیقاتی هزینه و وقت بسیاری صرف می

بایستی از نتایج و پیشنهادات ارائه شده در این زمینه 

میزان  ،با توجه به نتایج مطالعه حاضر .استفاده بهینه شود

ی موجود در کتابخانه توسط ها نامه ناستفاده از پایا

 ،و توسط اساتید (74/188/1) کم ،التحصیالن فارغ

دار نبود.  ( ولی این تفاوت معنی96/127/2) متوسط بود
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اساتید هر گروه آموزشی بعد از تدریس هر  بهتر است

ی ها نامه دانشجویان را ترغیب به تحقیق در پایان ،موضوع

که بعد از اتمام  ند یا ایندارای همان موضوع مشابه کن

مورد از کارهای تحقیقاتی  تدریس در پایان کالس چند

 مشابه صورت گرفته در دانشکده را بیان کنند. 

بنابراین اگرچه انجام دادن پژوهش در دوره پزشکی 

ها و فرایند عمومی و آشنا نمودن اجباری دانشجو با روش

ظر تحقیق در ظاهر کاری بسیار جذاب و موثر به ن

وابسته به کیفیت منابع  رسد، لیکن موفقیت آن کامالً می

علمی، همکاری سازمانی، دسترسی به اساتید راهنمای 

به نظر مجرب و راهنمایی و روند اجرایی مناسب است. 

رسد بیشترین تاثیر در بهبود این روند با بازبینی قوانین،  می

 کننده به صورت فعال و ایجاد تشکیالت سازمانی حمایت

ها در این  جدی و مدیریت هدفمند موضوعات و فعالیت

 واحد، ایجاد خواهد شد.

 نتيجه گيری و پيشنهادات

ین تر هزینه و توان ارزشمند ،با توجه به صرف زمان

پایان نامه نیروهای جامعه به مدت طوالنی در انجام واحد 

 و عدم بازدهی کافی و متناسب با این هزینه، به نظر

و بازاندیشی در مورد مدیریت کالن  رسد تجدیدنظر می

  این واحد ضروری است.

 تشكر و قدرداني

حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه این مقاله حاصل 

 به شماره دانشجویی نامه پایانعلوم پزشکی مشهد از 

 .گردد تشکر میتقدیر و د که بدینوسیله باش می 2241
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