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بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه ،استادیارمتخصصطباورژانس،:ولؤنویسنده مس*

: چکیده پزشکی دانشجویان دیدگاه پایانشناخت موضوع انتخاب مورد در راهنما استاد و تواندیمنامه

هدفازانجام.سالمتدرکشوریاريدهديریزانآموزشیرادراصالحوارتقايسطحپژوهشدرعرصهبرنامه

حاضربررسیمعیارهايدانشجویانپزشکیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبرايانتخابموضوعيمطالعه

نفرازدانشجویانپزشکیکهبیشتر129تحلیلی،-توصیفیيدراینمطالعه.باشدیمنامهواستادراهنماپایان

باهاداده.نامهبودپرسشهادادهابزارگردآوري.کارورزيقرارداشتند،موردپرسشقرارگرفتنديدردورههاآن

 آزموندقیقفیشر ویا آزمونکاياسکور از نرميلهیسوبهاستفاده تحلیلقرارSPSSافزار موردتجزیهو

گرفت پایان3/56. تهیه به عالقه بدون دانشجویان از درصد آن انجام به مجبور را خود .دانستندیمنامه،

سادهبودنوزمانبر"نامهواستادراهنماازطرفدانشجویان،بهترتیبمعیارانتخابموضوعپایاننیترعیشا

"موضوعنبودن برايبهفرجامرساندن"و بود"نامهانیپاهمکارياستادراهنما نامه،پایانيعالقهبهتهیه.

نامهتوسطدانشجویانوانتخابموضوعتوسطخوددانشجوازعواملتأثیرگذاربرزمانانتخابموضوعپایان

نامهولیهمچونعدمعالقهبهتهیهپایاناکثریتدانشجویانپزشکیبهدالی.معیارهايانتخابیدانشجویانبود

.نامههستندتمامکردنپایانترعیسرهرچهبهدنبالسربازيوطرحپزشکیوامتحاندستیاري،يوجوددوره

برنامهيهاتیحمااقداماتیهمچون ایجادتغییراتاساسیدر معنويو دورهيمالیو سربازي،يآموزشی،

دربهبوددیدگاهدانشجویانونیزتواندیمطرحپزشکیوامتحانپذیرشدستیارازجملهاقداماتیاستکه

.ثمربخشباشدهانامهافزایشکیفیتپایان

دانشجویانپزشکی،استادراهنما،نامهموضوعپایان: ها کلیدواژه

 

mailto:aminidrafshin@yahoo.com


65                                      امینیوهمکاران

   19311931و پاییز و پاییز     تابستانتابستان، ، 44یی  شمارهشماره  وم،وم،سسسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  فصلنامهفصلنامهدو دو 

 مقدمه

سالمتباتولیددانشجدیديپژوهشدرعرصه

آوردنوريبهتروفرآهمآازطریقرهنمونشدنبهفن

شواهدتصمیم بر مبتنی بهبود،گیري موجب تنها نه

شدهيشیوه سالمت ارتقاي مبناي بر بلکه،زندگی

برايتوسعه اقتصاديمحسوبيضرورتی و اجتماعی

هايدانشگاهدرهمینراستا،(.1935پورامینی.)شودمی

علومپزشکیباانجامتحقیقاتبنیاديوکاربردينقش

کهنمایندمیجامعهایفايدرامرتوسعهبسیارمهمیرا

 ایننقشرا طریقگزارشتوانمیبخشمهمیاز از

منتشرهايفعالیت مقاالت تعداد ویژه به و پژوهشی

 توسط دادهاآنشده قرار ارزیابی کلیمینستر)مورد

2555 آثارينامهپایان(. از جزئی نیز دانشجویان

 هادانشگاهپژوهشی عنوانگردندمیمحسوب به که

ابزاريتحقیقاتی،قدرتابتکاروخالقیتعلمیدانشجو

 بر علمی،انگیزدمیرا مشکالت حل راستاي در تا

بهداشتیجامعهگامبردارد (.1939کالهی)درمانیو

همین از توسعهباشدروشاید اغلبکشورهاي در که

يازنامهوانتخابموضوعاتکاربردیافتهنگارشپایان

اهمیتباالییبرخورداراست نامههرچنداهمیتپایان.

گرفته قرار تردید و شک مورد مطالعات برخی در

براي(1935دیز) بهترینراه که شده ولینشانداده ،

تشویق عمومی پزشکی در خوب محققان پرورش

پایان یک نوشتن به پزشکی ودانشجویان خوب نامه

(.1931امامیمیبديو1935پورامینی)واقعیاست

معیارهاينامهپایان تنها نه پزشکی دانشجویان

 ارزیابی براي هايتواناییخوبی و هايمهارتعلمی

 و بالینی و است،تواناییتجربی دانشجو شخصی هاي

سرآغازيتواندمیمناسبينامهیکپایانيهبلکهارای

 در پژوهش روند پیشبرد باشداهدانشگاهبراي

1939صمديمیر) .) از هايویژگیترینمهمیکی

دریکیازمیتواندنامهایناستکهپایان دانشجورا

 ايحرفهموضوعات ، )توانمندسازد (.1933پیروي

نامهدارد،دراهمیتیکهنوشتنپایانتمامسفانهبامتأ

پایان به دانشجویان اغلب وایران یکوحشت با نامه

 نگرندمیدلهره موجب امر این پایانشودمیو تا

يدوره لحظهاآنتحصیلی هبه ناخوشایندهاي و تلخ

اینموضوعدرنگارش(.1939میرصمدي)شودمبدل

.دانشجویانپزشکیبیشترمحسوساستهاينامهپایان

نامهواستادچگونگیانتخابموضوعپایانمیان،دراین

دانشجویان سوي از اهمیتراهنما از نیز پزشکی

انجامبه در قدم اولین که چرا است، برخوردار سزایی

بهحسابپایان آیدمینامه اینمطالعهسعیشده. در

یافتنمعیارهايانتخابموضوعپایان با نامهواستتا

پزشکی، دانشجویان از تعدادي طرف از راهنما استاد

پایهايانگیزه انجام جهت پزشکی نامهاندانشجویان

.موردبررسیقرارگیرد

 

 ها مواد و روش

مطالعه  -توصیفیيدراین از129تحلیلی، نفر

دانشجویانپزشکیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی

روشنمونه پژوهششدندبه وارد دسترس، .گیريدر

مطالعهج کارورزانپزشکیيشاملکلیه،معیتمورد

در که بود بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

یاهايبیمارستان بودند کار به مشغول دانشگاه این

ولیجهتهاآنکارورزييدوره بود رسیده اتمام به

پایان امور بودندانجام نشده التحصیل فارغ هنوز .نامه

( مهر ورودي دانشجویان 1934یعنی بهمن ،1939،

 1939مهر بهمن دانشجویان1932، از تعدادي و

فارغهايورودي هنوز که بودندباالتر .(التحصیلنشده

 گردآوري سؤاالتاينامهپرسشها،دادهابزار که بود

اطمحققاينامهپرسش از متشکل العاتفرديساخته

شامل)دانشجویان،سؤاالتمرتبطباگرایشبهپژوهش

تهیه به سابقهپایانيعالقه و پژوهشیينامه ،(کار

پایان موضوع با مرتبط سؤاالت و)نامه انتخاب زمان

وسؤاالتمرتبطبا(نامهمعیارهايانتخابموضوعپایان

 راهنما معیارهايانتخاباست)استاد انتخابو ادزمان

راهنما بود( انتخاب. معیارهاي که سؤاالتی مورد در

پایان پرسشقرارموضوع مورد را راهنما استاد و نامه

،چندمعیاربهعنوانگزینهقراردادهشدوهردادندمی

همزمانعالمتتوانستمیفرد گذاريچندینمعیاررا

کند پرس. صاحبنظرانروایی و اساتید توسط شنامه

طریقضریبآلفايکرونباخوشدییدتأ پایاییآناز

يبرايانجامتحقیق،پسازتهیهمحاسبهگردید/.13

پرسشپرسش هانامهنامه، دانشگاههايبیمارستاندر

 بهشتی شهید پزشکی هايبیمارستان)علوم امام:
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ا(ع)حسین آیت ، شهید... حکیم، لقمان طالقانی،

زانبهصورتدربینکارور(مدرسوشهدايتجریش

دسترس در ،تصادفی و آنهاتوزیع تکمیل از پس

درهانامههمچنینتعداديازپرسش.آوريگردیدجمع

تماسبا"بینکارورزانیکهبرايگذراندنواحددرسی

سپس"جامعه و توزیع داشتند، حضور دانشکده در

گردیدجمع آوري دوره. که کارورزييدانشجویانی

بودهاآن پایانبرايامّابهاتمامرسیده نامهانجامامور

فارغ تحقیقهنوز این در نیز بودند نشده التحصیل

شدند داده شرکت جمع. پرسشمتعاقب ،هانامهآوري

برايتوصیف.شدوارد SPSSافزارآماريدرنرمهاداده

درصدهاداده و فراوانی معیار، انحراف میانگین، از

شد ارائه.استفاده درصديبراي نظرسنجی، نتایج

مثبتهايپاسخمثبتازکلافرادونیزکلهايپاسخ

ارا هگردیدیدادهشده نهایتبرايمقایسه. نتایجيدر

یاآزموناسکورومختلفازآزمونکايهايزیرگروهدر

 فیشر شددقیق استفاده .0.05>P عنوان سطحبه

گرفتهشديدارمعنا نظر در يوسیلهبهمینتایجتما.

موردارزیابیقرار SPSSنرمافزارآماري11ينسخه

.گرفت

 ها یافته

کنندهدراینمطالعهکهتحتنفرشرکت129از

 گرفتند، و6/51پرسشقرار مرد درصد6/93درصد

درصدازافرادنیزازدانشجویان3/6همچنین.زنبودند

بودندورودي کشور از خارج شرکت. کنندگانبیشتر

(درصد3/62) بین ،15 دوره13تا شروع از يماه

ماه3درصدازافراد،4/91گذشتهبود؛هاآنکارورزي

سپريشدهبودهاآنکارورزييیاکمترازشروعدوره

ماهیابیشتر13،](درصد3/6)نفر12[افراديوبقیه

دوره در که يبود دورهبردندیمکارورزيبهسر يیا

بودهاآنکارورزي برايبهاتمامرسیده انجاماموراما

فارغپایان هنوز بودندنامه نشده التحصیل مورد. در

به(درصد3/56)گرایشبهپژوهش،بیشتردانشجویان

یلبهدلنامهنداشتندوبهتهیهپایانياعالقهطورکلی

پایان اینکه دورهجزئنامه را،پزشکیاستيیاز خود

 آن انجام به دانستندیممجبور افراد3/95. از درصد

يموردپرسشقرارگرفته،حداقلبرايیکباردرتهیه

 مقاله)مقاله در نامشان درج با ) .اندداشتههمکاري

درصدازدانشجویاننیزبهجاياینکهخودشان3/15

،قصدداشتنداینکاررابهنامهراانجامدهندامورپایان

درصدازافرادتمایلداشتند9/13.دیگرانواگذارکنند

پایان میانموضوعاتمقطعکهموضوع از را نامهخود

درصدنیزتمایل1/25بالینیانتخابکنندوبرعکس

پایانکهداشتند میانينامهموضوع از را خود

دادهيهااسخپ.موضوعاتمقطععلومپایهانتخابکنند

معیارهاي به مربوط سؤال به دانشجویان توسط شده

پایان شمارهانتخابموضوع نمودار در آورده1ينامه

کنندهبیشازتوضیحاینکههرفردشرکت.)شدهاست

درموردانتخاب.(انتخابکندتوانستیمیکمعیاررا

دادهشدهتوسطدانشجویانبهيهاپاسخاستادراهنما،

درس راهنما استاد انتخاب معیارهاي به مربوط ؤال

است2ينمودارشماره )آوردهشده توضیحاینکههر.

شرکت فرد را معیار یک از بیش توانستیمکننده

کند شماره.(انتخاب انتخاب2يجدول معیارهاي

پایان بهموضوع عالقه که دانشجویانی طرف از نامه

داشتندپایانيتهیه انتخابیرانامه معیارهاي با

،دانستندیمآنيدانشجویانیکهخودرامجبوربهتهیه

عالمت را معیار هر افراديکه اساسدرصد گذاريبر

معیارهاي9يجدولشماره.استکرده،مقایسهاندکرده

ازطرفدانشجویانیکهعالقهبه انتخاباستادراهنما

پایانيتهیه با را داشتند انتخابینامه معیارهاي

تهیه به مجبور را خود که آدانشجویانی ني

رادانستندیم معیار هر که افرادي درصد اساس بر ،

.،مقایسهکردهاستاندکردهگذاريعالمت

ارتباطبینزمانانتخابموضوع4يجدولشماره

پایان با دانشجویان توسط معیارنامه بیشترین

برايعالمت شده پایانگذاري موضوع ازانتخاب نامه

 نشان را دانشجویان دهدیمطرف از1/55. درصد

خودراانتخابينامهدهندگانهنوزموضوعپایانپاسخ

بودند نکرده پایان. موضوع انتخاب زمان بابین نامه

 موضوع انتخاب درآنمعیارهاي دانشجویان طرف از

معنا ارتباط معیارها دبرخی وجود آماري بهدار اشت،

خودراينامهعنوانمثالبینافراديکهموضوعپایان

دوره افراديکهيدر با بودند کارآموزيانتخابکرده

درنیمه بودنديآنرا در،دومکارورزيانتخابکرده

و"نامهسادهبودنوزمانبرنبودنموضوعپایان"معیار
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موردعالقهينامهمرتبطبارشتهانتخابموضوعپایان"

معنا"تخصصی شدتفاوت مشاهده ترتیب)داري به

523/5P =  (= 521/5Pو سای. ایندر در معیارها ر

داريمشاهدهنگردیدموردتفاوتمعنا درصداز2/52.

 و پسر دختر،1/61دانشجویان دانشجویان از درصد

بودنوزمانبرنبودنموضوعپایان" به"نامهساده را

از یکی پایانعنوان موضوع انتخاب ينامهمعیارهاي

بودندخودعالمت کرده نظرگذاري از اختالف این که

معنا نبودآماري (=254/5P)دار سایر. بین همچنین

دانشجو موضوعمعیارهاي انتخاب براي پسر یان

داريارهايدانشجویاندخترتفاوتمعنانامهبامعیپایان

شجویانپسرودرصدازدان11همچنین.مشاهدهنشد

1/51 دختر، دانشجویان از استاد"درصد همکاري

 رساندن فرجام برايبه عنوان"نامهانیپاراهنما به را

معیارهاي از خودیکی راهنماي استاد انتخاب

عالمت که بودند کرده نظرگذاري از نیز اختالف این

.(=535/5P)دارنبودآماريمعنا

معیارهايدانشجویانپسربرايبینبیشترهمچنین

مع با راهنما استاد دخترانتخاب دانشجویان یارهاي

میاندانشجویانیکهدر.داريمشاهدهنشدتفاوتمعنا

پایان یاموضوع بودند کرده انتخاب خودشان را نامه

 بودند نکرده انتخاب خودشاناماهنوز داشتند تمایل

 )انتخابکنند نه راهنماو (استاد معیارد3/63، رصد

پایان" موضوع به از"نامهعالقه یکی عنوان به را

گذاريکردهنامهعالمتانتخابموضوعپایانيهامالک

در حالیکه در موضوعبودند، که دانشجویانی میان

یاهاآنينامهپایان بود انتخابکرده راهنما استاد را

1/94هد،تمایلداشتنداینکاررااستادراهنماانجامد

 که بودند گذاشته عالمت را معیار این ایندرصد

معنا نیز آماري نظر از بوداختالف .(=511/5P)دار

155درصدازدانشجویانوروديداخلکشورو3/53

کشور، از خارج از ورودي دانشجویان از درصد

رساندن" فرجام به براي راهنما استاد همکاري

عنوانیکی"نامهانیپا به معیارهايانتخاباستادرا از

کهایناختالفگذاريکردهبودندراهنمايخودعالمت

درسایرمعیارها.(=123/5P)دارنبودازنظرآماريمعنا

 .داريبینایندوگروهمشاهدهنشدهمتفاوتمعنا

 

   بحث

پایانیارهايمع موضوع طرفانتخاب از نامه

 موردبررسیدرهايیطهحدانشجویانپزشکییکیاز

بوديمطالعه ما . وهمکارانيامطالعهدر کهرادافشار

انجامدادهبودند،بیشتریناهمیتدر(1935رادافشار)

پایان موضوع وانتخاب منابع به دسترسی را نامه

رشته در راهنما استاد به عالقه بايامکانات، مرتبط

متدولوژيآسانموضوع،کوتاهبودنزماناجرا،نیازبه

نامهبهيمحدودوعالقهبهموضوعپایانباحجمنمونه

(وهمکارانایزاک)درتحقیق.خوداختصاصدادهبود

پایانینترمهم موضوع انتخاب با مرتبط ينامهعامل

عالقهيدوره دکترا، استي بوده موضوع به دانشجو

یارهايمعترینیعشامانیزيدرمطالعه(.1333ایزاک)

:نامهازطرفدانشجویانبهترتیبانتخابموضوعپایان

سادهبودنوزمانبرنبودنموضوع،عالقهبهموضوع،

بهتیقابل تبدیل مقاله پایانو موضوع ينامهانتخاب

رشته بودکهبهطورموردعالقهتخصصیيمرتبطبا

 باشدیمقبلیهايیافتهنسبیمطابقبا از. یکیدیگر

مطالعههايیطهح این در بررسی معیارهاي،مورد

.انتخاباستادراهنماازطرفدانشجویانپزشکیبود

مطالعه همکارانيدر و بیشترین،رادافشار

احساس و عالقه را راهنما استاد انتخاب در اهمیت

استاد، به سریع و راحت دسترسی استاد، با راحتی

گیربودنباالترازاستاد،سهلرضایتدانشجویانسال

تواناییاستاددرچاپنتایج نامهپایانحاصلازاستاد،

بهصورتمقالهوتوانعلمیباالياستادراهنمابهخود

درتحقیقاتانجام(.1935رادافشار)اختصاصدادهبود

پیترزومبروکونیزولشومکآلیسشدهتوسط

اختصاص بیشترینامتیازبهدسترسیبهاستادراهنما

2555مبروک)داشت نیزيدرمطالعه(. ترینیعشاما

طرفدانشجویانبه از راهنما معیارهايانتخاباستاد

رساندن:ترتیب فرجام به براي راهنما استاد همکاري

نامهدرانیپايهیته،دردسترسبودناستاد،نامهانیپا

 زمان کمترمدت استایقبلییآشنا، بودند،با برتر

استا د نظر تحقیقاتییعلماز آسانو استادو گیري

زمینه در نسبیپایانيراهنما طور به که بود نامه

دراینمطالعهنشان.باشدیمقبلیهايیافتهمطابقبا

مجبور3/56دادهشدکه درصدازدانشجویانخودرا
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تهی پایانيهبه نتایجدانندیمنامه با مطابق که

رادافشاريدرمطالعه.رادافشاروهمکارانبوديمطالعه

 نیز همکاران 51و نظردرصد صرف به دانشجویان

پایان نگارش از بودننمودن اختیاري صورت در نامه

طورهمچنینهمان(.1935رادافشار)پاسخمثبتدادند

مطالعه شددر گفته يکه انتخابترینیعشاما معیار

پایان وموضوع بودن ساده دانشجویان، طرف از نامه

(.1ينمودارشماره)نامهبودزمانبرنبودنموضوعپایان

وقتیدانشجویانخودراکهتصورکنیمتامنطقیاست

پایان انجام به مجبور بدانند، مالکشانینترمهمنامه

پایان موضوع انتخاب براي برنامه زمان و بودن ساده

مشاهدهاست،همچنانکهدرهمینمطالعهآننبودن

 که پایانترینیعشاشد موضوع انتخاب درمعیار نامه

نامهداشتند،پایانيبیندانشجویانیکهعالقهبهتهیه

بودهاستونهسادهبودن"نامهعالقهبهموضوعپایان"

م نبودن بر زمان مورو این در که اختالفوضوع، د

بهمندعالقهداريبینبیشترمعیارهايدانشجویانمعنا

راپایانيتهیه خود که دانشجویانی معیارهاي با نامه

بهتهیه وجودداشتدانستندیمآنيمجبور جدول)،

(.2يشماره

معیارترینیعشاهمچنیناینمطالعهنشاندادکه

دربیندانشجویانیکهعالقه مندانتخاباستادراهنما

برتربودناستادراهنمااز"نامهداشتند،پایانيبهتهیه

بودهاستوبرعکسدرمیان"وتحقیقاتییعلمنظر

تهیه به مجبور را خود که نامهپایانيدانشجویانی

دانستندیم کمترانیپايهیته"، زمان مدت در "نامه

بود راهنما استاد انتخاب معیار اینبیشترین در که ،

معنا اختالف نیز معیارهايمورد بیشتر بین داري

 تهیهمندعالقهدانشجویان معیارهايپایانيبه با نامه

،وجوددانستندیمآندانشجویانیکهخودرامجبوربه

ينامهازجنبهگذراندنپایان(.9يجدولشماره)داشت

کشورهايیکوظیفه تمام در دانشجو براي آموزشی

نیست اجباري پایان. دانشجویاننگارش براي نامه

دوره گذراندن و انگلیس در دريپزشکی تحقیقی

 برخیاز آلمانو اجبارييهادانشکدهاسترالیا، امریکا

دیز2559لواسور)نیست 2552و است(دیز)(. معتقد

 بودن اجباري ناکارآمدي دورهپایانکه در ينامه

دهه چند از عمومی رسیدهيپزشکی اثبات به قبل

)است 2552دیز اجباريياعده(. که باورند این بر

ازيواحدهانمودنچنین برايآندسته درسیتنها

از پس که شود گرفته نظر در دانشجویانی

فارغ در و پژوهشگر عنوان به هايیطمحالتحصیلی

دانشگاهیجذببازا کار دانشجویانشوندیمر سایر و

به نوعی به و پژوهش علمی روش فراگیري حد در

(.1939چنگیز)نامهرابگذرانندواحدپایاناختیاريشکل

پایان بودن اختیاري صورت در مسلم طور نامه،به

پایان حالتیيهانامهکیفیت از بهتر بسیار شده ارائه

باشدوبخواهداینيآنکهفردمجبوربهتهیهشودیم

هرچه برايگذراندنتریعسرکاررا انجامدهدوتنها

پژوهشبیاورد به رو اینواحددرسی الزمبنابراین،.

پیدانمودتادانشجویانبهصورتیدرگیرییهاراهاست

بهتحقیقشوندکهمحیطیآکندهازخالقیتورقابت

اوجود این و گردد نهادینه تحقیق تا مستلزمآید مر

برنامه در اساسی مدتياصالحات دراز در آموزشی

یکیازموضوعاتیکهپژوهش(.1939کالهی)باشدیم

حاضربهآنپرداخته،بررسیارتباطبینزمانانتخاب

نامهتوسطدانشجویانبامعیارهايانتخابموضوعپایان

.ازطرفدانشجویانپزشکیاستنامهموضوعپایان

جدولشمارههمان در که مشخصشده4يطور

سويدانشجویانیکه انتخابیاز بیشترینمعیار است،

دوره پایانيدر انتخابکارآموزيموضوع را خود نامه

که حالی در بود، موضوع به عالقه بودند، کرده

نیمه در که موضوعيدانشجویانی کارورزي دوم

دهبودنوزمانسانامهخودراانتخابکردهبودند،پایان

.ودقراردادهبودندرامالکانتخابخبرنبودنموضوع

کهدرجدولشمارههمچنینهمان مشخص4يطور

پایان موضوع انتخاب زمان چه هر است بهشده نامه

شود،معیارهايیمتحصیلینزدیکيزماناتمامدوره

 بهانتخابموضوع و گرفته فاصله موضوع به عالقه از

سمتوسويسادهبودنوزمانبرنبودنموضوعپیش

رودیم دوره. وجود امر این علت را،سربازييشاید

امتحاندستیارياستکه شرکتدر طرحپزشکییا

 تایمباعث دورهشود اواخر در پزشکی يدانشجویان

 چه هر فکر به خود التحصیلفارغتریعسرتحصیلی

باشند شدن مطالعه. همکاراندر و رادافشار ي

1935رادافشار) نقشمؤثر( به دانشجویان اگرچه نیز
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باپایان خود علمی اطالعات و توان افزایش در نامه

ولیبیشتردرصد44 هاآنپاسخمثبتاعتقادداشتند،

م را درسی واحد امتحاناین به پرداختن براي انعی

ورو دستیاري رادافشار.دانستندیمدي مطالعه

1935رادافشار)وهمکاران ) که داد درصد4/96نشان

پژوهشی طرح یک در حداقل پزشکی دانشجویان

درصد3/95حاضرنیزيشرکتداشتندکهدرمطالعه

ازافرادموردپرسشقرارگرفته،حداقلبرايیکباردر

يتهیه همکاري اندداشتهمقاله این. در همچنین

موضوعترینیعشا،العهمط که دانشجویانی معیار

هنوزپایان یا بودند کرده انتخاب خودشان را نامه

 بودند نکرده اماانتخاب داشتند تمایل خودشانتا

 کنند راهنماو)انتخاب استاد (نه موضوع"، به عالقه

معیاردانشجویانیترینیعشابود،درحالیکه"نامهپایان

پایان موضوع انتخابهاآنيهنامکه راهنما استاد را

کردهبودیاتمایلداشتنداینکاررااستادراهنماانجام

 "نامهانیپاسادهبودنوزمانبرنبودنموضوع"دهد،

بود . مطالعه نتایج مطابق یافته (2515کانتر(این

کهبراساسآنهرگاهدانشجویانخودموضوعباشدیم

عالقه باشند، انتخابکرده بیشتريبراييپژوهشرا

بهنتایجدهندیمنگارشنشان نیز داورپناه بهزاديو ؛

یافتند دست 1933بهزادي)مشابهی موضوع(. این

نامهتوسطخوددانشجورااهمیتانتخابموضوعپایان

 راهکدهدیمنشان باید وکه تشویق در را آن ارهاي

مطالعه به نسبت دانشجویان براييترغیب هدفمند

 همان از پژوهشی سؤاالت آغازینيهاترمیافتن

تحصیلوتعاملوتبادلاطالعاتبیناستادراهنماو

دانشجوجستجوکرد،همانگونهکهرادافشاروهمکاران

مطالعه چنینيدر به برايدانشجویانايیجهنتخود

(1935رادافشار) دندانپزشکیدستیافتند

نتیجهگرفتتوانیمکهبیانشدبراساسآنچه

کهاکثریتدانشجویانپزشکیبهدالیلیهمچونعدم

تهیه به دورهپایانيعالقه وجود یاينامه، سربازي

طرحپزشکیونیزشرکتدرامتحانپذیرشدستیار،

کنندیمنامهخودانتخاببرايانجامپایانموضوعاتیرا

کهسادهبودهودرعینحالزمانبرنباشدوبراياین

 دنبالکار به که راهنماییهستند درهاآناساتید را

پایان رساندن فرجام به دهدزودتر یاري طبق.نامه

کیفیت افزایش شاهد ما اگرچه شده انجام مطالعات

،ولی(1939وکالهی1933پیروي)یمابودههانامهپایان

بهاهدافيمشخصنیستکهادامه را روندکنونیما

ازگنجاندنپایان برنامهموردانتظار آموزشیينامهدر

دوره برساندي عمومی لذا(.1939کالهی)پزشکی

گذارانومتولیانریزان،سیاستبرنامهضرورياستکه

ازیکسو :راهکارهاییهمچونامرآموزشوپژوهش،

برنامه در تغییرات و معنوي حمایت مالی، يحمایت

عالقه برايایجاد دانشجویانپزشکیيآموزشیرا در

دوره در را تغییراتی دیگر سوي از و بگیرند يجدي

 دستیار پذیرش امتحان و پزشکی طرح بهسربازي،

وجود به مانعیياگونهآورند تنها نه عوامل این که

 دانشجویانبراي رغبت باعث بلکه نباشد، پژوهش

هایتمحدوداینمطالعهبا.پزشکیبهامرپژوهشگردد

توانیمهاآنيومشکالتینیزمواجهبودکهازجمله

کرد اشاره موارد این به کارورزان: دسترسنبودن در

جنسبهخصوصکارورزانهانامهبرايپرکردنپرسش

دانشگاههايیمارستانبیبین،مسافتطوالنمؤنثیازن

 در کارورزان که بهشتی کارهاآنشهید به مشغول

بودند،عدمهمکاريبرخیدانشجویانبرايپاسخدادن

پرسش سؤاالت وجودبه عدم همچنین و نامه

مطالعاتیيهانامهپرسش چنین انجام براي استاندارد

 براي آخر مورد ایجاديهاپژوهشکه نیز مشابه

.(935رادافشار)یتکردهاستمحدود

پیشنهادهباتوجهبهنتایجب دستآمدهازاینمطالعه،

:گرددیم

1- شناخت براي بهيهاراهمطالعاتی عالقه ایجاد

دردانشجویانپزشکیانجامگرددپایاننامهيتهیه

پزشکیصورتبگیرديهانامهحمایتمالیازپایان-2

شر-9 زمان، در دورهتغییراتی چگونگی و يایط

 ایجاد پزشکی طرح و افزایشتمایلتاسربازي باعث

پایاننامهشودانجامدانشجویانپزشکیبه

4- دستیار پذیرش امتحان چگونگی در بهتغییراتی

انگیزهوجود افزایش به منجر که دانشجویانيآید

پایان انجام براي پزشکی نامه .شود



...بررسیمعیارهايانتخابموضوع                            66

   19311931و پاییز و پاییز     تابستانتابستان، ، 44یی  شمارهشماره  وم،وم،سسسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  فصلنامهفصلنامهدو دو 

 

References 

Amini Pour, MR; Ghasemi, MH 2000, Evaluation of Research Proposals and Medical 

Students Theses, Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health 

Services, Vol. 8, No. 2, pp. 96-89. (Persian) 

Behzadi, H; Davarpanah, MR 2009, Factors Influencing Graduate Students Research 

Experience in Ferdosi University of Mashhad, Studies in Education & Psychology, Vol.10, 

No.2, pp. 250-227. (Persian). 

Changiz, T; Adibi, P; Hosseini, M 2003, Supervisors' Attitudes Regarding Problems in 

Doctoral Thesis Process at Esfahan University of Medical Sciences, Iranian Journal of 

Medical Education, Vol. 9, pp. 32-24. (Persian) 

Diez, C; Arkenau, C; Meyer-Wentrup, F 2000, The German Medical Dissertation….Time to 

Change?, Acad Med, Vol. 75, No.8, pp. 861-3. 

Diez, C; Arkenau, C; Meyer-Wentrup, F 2002, Execution and Quality of Attention Paid to 

Medical Doctoral Theses at the Faculty of Medicine at the University of Wurzburg as seen by 

the Doctoral Candidates in their 5
th

 and 6
th

 Year of Study, Gesund Heits Wesen, Vol. 64, 

No.7, pp. 437-42.  

Emami Meybodi, A; Kamali Dehkordi, P 2007, Those Involved in Writing University 

Theses, J  Economic Political Information, Vol. 22, No. 5-6, pp.238-243.  

Issac, PD; Koenigskenecht, RA; Malaney, GD 1989, Factors Related to Doctoral Dissertation 

topic selection, Research in Higher Education, Vol. 30, No. 4, pp. 373-57. 

Kanter, P; Boninger, M; Troen, P 2010, Implementation of a longitudinal mentored scholarly 

project: an approach at two medical schools, Vol.85, No.3, pp. 429-37. 

Kilminster, SM; Jolly, BC 2000, Effective supervision in clinical practice settings: a literature 

Review, MEDICAL EDUCATION, Vol.34, pp.827-840. 

Kolahi, AA; Farsar, AR; Molavi Nojoomi, M et al 1998, Comparison of Dissertations Quality 

of Medical Students in the Academic Years of 1991-92 and 1998-99: A Study on 14 Medical 

Schools in Iran, Hakim Research Journal Vol. 6, No.2, pp.17-11. (Persian) 

Levasseur, G; Schweyer, FX 2003, Research in general medicine, role of the medical thesis, 

Sante Publique, Vol.15, No.2, pp. 203-12.  

Mabrouk, PA; Peters, K 2000, Student Perspectives on Undergraduate Research Experiences 

in Chemistry and Biology, CUR Quarterly, Vol.21, pp.33-25. 

Mir Samadi, MM; Chehrei, A; BagherZadeh, AH 2003, An Investigation of  Methodological 

Format Preparation of These by Medical Students of Iran University of Medical Sciences and 

Health Services, Journal of Iran University of Medical Sciences, Vol.9, No. 32, pp. 750-741. 

(Persian)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kant%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Boninger%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Troen%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Levasseur%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schweyer%20FX%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12891817


65                                      امینیوهمکاران

   19311931و پاییز و پاییز     تابستانتابستان، ، 44یی  شمارهشماره  وم،وم،سسسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  فصلنامهفصلنامهدو دو 

Peyrovi, H; Fekri, F; Gachkar, L 1999, Quantitative and Qualitative Changes in Medical 

Student's Thesis: An Evaluation of Contributing Factors, Pejouhandeh Quarterly Research 

Journal, Vol. 4, No.14, pp. 105-97. (Persian) 

Radafshar, G; Sobhani, AR; Sadegh, F 2010, Survey the Attitudes towards Thesis Writing 

Process among Students of Guilan University of Medical Sciences, Journal of Guilan 

University of Medical Sciences, Vol.19, No.74, pp. 97-86. (Persian) 



...بررسیمعیارهايانتخابموضوع                          61

   19311931و پاییز و پاییز     تابستانتابستان، ، 44یی  شمارهشماره  وم،وم،سسسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  فصلنامهفصلنامهدو دو 

The attitude of medical students towards the criteria for selection of supervisor 

attendance and Dissertation topic in Shahid Beheshti University of Medical 

Science 

 
Hamid Derakhshanfar 

1
 

Ali Shahrami 
1
 

Hamidreza Hatam abadi 
1
 

Afshin  Amini
1*

 

 Eisa Sharifi
2
 

1
  Faculty member of , Shahid beheshti University of medical sciences, Tehran, Iran 

2 
Medical Doctor, Shahid Beheshti University of medical sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding Author: Associate Professor, emergency medicine, Imam hosein hospital, 

Shahid Beheshti University of medical sciences 

Email: aminidrafshin@yahoo.com 

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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