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بررسی وضعیت پایاننامههای مقاطع دکتری عمومی و تخصصی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
از نظر مشارکت در تولید علم
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زمینه و هدف :پایاننامﻪها ،مﻨابﻊ اﻃﻼعاتی ارزشمﻨدی میباشﻨد کﻪ بﻪ دﻟیﻞ ماهیﺖ و ویﮋگی ﺧاصشان ،نقﺶ مﻬمی در پیکره دانﺶ ایفا میکﻨﻨد .مطاﻟعﻪ
حاضر با هدف بررﺳی وضعیﺖ پایاننامﻪهای مقاﻃﻊ دکﺘری عمومی و تﺨﺼﺼی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر مشارکﺖ در توﻟید علم انجام شد.
روش کار :این پﮋوهﺶ بﻪ روش مقطعی -تحلیلی ،وضعیﺖ پایاننامﻪهای انجام شده در مقاﻃﻊ دکﺘری عمومی و تﺨﺼﺼی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ﻃی ﺳالهای  1390-93را بررﺳی نمود .ابﺘدا اﻃﻼعات پایاننامﻪها از معاونﺖ پﮋوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان دریافﺖ گردید .ﺳپس
اﻃﻼعات بر اﺳاس نوع ﻃرح ،نوع مطاﻟعﻪ ،میزان تبدیﻞ بﻪ مقاالت فارﺳی و انگلیسی ،چاپ در مجﻼت داﺧلی و ﺧارجی و نمایﻪ شدن در پایگاههای
اﻃﻼعاتی مﻬم ،در دو گروه پزشکی عمومی و تﺨﺼﺼی مورد بررﺳی قرار گرفﺖ .جﻬﺖ تجزیﻪ و تحلیﻞ دادهها از نرمافزار  SPSSاﺳﺘفاده شد.
یافتهها :در مجموع 643 ،پایاننامﻪ بررﺳی شد کﻪ  342مورد ( 53درصد) مربوط بﻪ گروه تﺨﺼﺼی و  301مورد ( 47درصد) مربوط بﻪ گروه عمومی
بود 267 .پایاننامﻪ ( 41/5درصد) بﻪ صورت مقاﻟﻪ در مجﻼت داﺧلی و ﺧارجی چاپ شده بود 13/4 .درصد از مقاالت در پایگاه اﻃﻼعاتی Scopus
نمایﻪ شده بود .میانگین نمره پایاننامﻪهای مقاﻃﻊ عمومی و تﺨﺼﺼی بﻪ ترتیب  19/22 ± 0/70و  19/15 ± 0/85بود.
نتیجهگیری :با وجود تعداد زیاد پایاننامﻪهای مقاﻃﻊ دکﺘری عمومی و تﺨﺼﺼی باﻟیﻨی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،تعداد کمی از این پایاننامﻪها
مﻨجر بﻪ توﻟید مقاﻟﻪ علمی و پﮋوهشی میشود و ﺳﻬم چاپ مقاﻟﻪ مورد اﺳﺘﻨاد در مجﻼت بیناﻟمللی بسیار اندک اﺳﺖ .نوشﺘن پایاننامﻪ نﻪ تﻨﻬا فرصﺖ
مﻨاﺳبی برای آموزش مﻬارتهای پﮋوهشی و آشﻨایی فراگیران با روشهای تحقیق اﺳﺖ ،بلکﻪ انﺘشار نﺘایج آنها در مﻨابﻊ معﺘبر علمی ملی و بیناﻟمللی
میتواند موجب گسﺘرش دانﺶ گردد.
کلید واژهها :پایاننامﻪ ،دکﺘری عمومی ،دکﺘری تﺨﺼﺼی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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بررﺳی وضعیﺖ پایاننامﻪهای مقاﻃﻊ دکﺘری عمومی و...

مقدمه

حیاتبﺨﺶ عباﺳی و همکاران

برنامﻪ درﺳی فارغاﻟﺘحﺼیﻼن دانشگاهی ،بﻪ کارگیری یافﺘﻪها و

پﮋوهﺶ وجﻪ مﻬمی از فعاﻟیﺖهای انسانی محسوب میشود

بﻬرهبرداری از آنها در محیط عملی اﺳﺖ ( .)2این امر با انﺘشار

کﻪ بﻪ رشد و توﺳعﻪ دانﺶ بشری کمک مینماید .عﻼوه بر این،

نﺘایج پایاننامﻪها در مﻨابﻊ معﺘبر علمی ملی و بیناﻟمللی میسر

تﻼش میکﻨد تا از ﻃریق جمﻊآوری ،تحلیﻞ و تفسیر برنامﻪریزی
شده و نظاممﻨد دادهها ،بﻪ راهحﻞهای قابﻞ اعﺘمادی برای حﻞ
مسایﻞ دﺳﺖ یابد ( .)1امروزه بﺨﺶ زیادی از تحقیقات نظاممﻨد،
در دانشگاهها و مراکز آموزش عاﻟی انجام میشود و هدف عمده

میشود .انﺘشار نﺘایج در مجﻼت داوری شده ،نﻪ تﻨﻬا ارزش
علمی و اعﺘبار این مﻨابﻊ را بﻪ جامعﻪ علمی نشان میدهد ،بلکﻪ
نﺘایج را در دﺳﺘرس کاربران باﻟقوه قرار میدهد ( )5و موجب
گسﺘرش مرزهای دانﺶ و توﻟید انبوه علم میگردد.

آنها ،توﺳعﻪ و گسﺘرش دانﺶ فعلی ،از میان بردن ابﻬام یافﺘﻪهای

انجام پﮋوهﺶ در رشﺘﻪهای مﺨﺘلف علوم پزشکی و بﻬداشﺘی،

پیشین ،تکمیﻞ و بﻬبود ﺳطح دانﺶ و در نﻬایﺖ ،بﻪ کارگیری

باعث پیشرفﺖ و ارتقای علم پزشکی میشود .این امر کﻪ در

نﺘیجﻪ دانﺶ ﺧلق شده در جامعﻪ اﺳﺖ .حجم زیادی از این

زمره فعاﻟیﺖهای دانشکده پزشکی و علوم وابسﺘﻪ اﺳﺖ ( ،)8با

مطاﻟعات در قاﻟب پایاننامﻪ ارایﻪ میشود .بسیاری از مقاالت

بررﺳی مﺘﻐیرهای مﺨﺘلف و روابط بین آنها ،مﻨجر بﻪ توﻟید علم

علمی نیز برگرفﺘﻪ از این پایاننامﻪها و رﺳاﻟﻪها میباشﻨد .بﻨابراین،

میگردد .این تحقیقات زمانی میتواند باعث ارتقای ﺳﻼمﺖ

میتوان گفﺖ کﻪ پایاننامﻪها نقﺶ مﻬمی در توﻟید دانﺶ جدید

جامعﻪ شود کﻪ برای ایجاد تﻐییرات در زمیﻨﻪهای اجﺘماعی،

ایفا میکﻨﻨد (.)2

ﺳیاﺳی ،ﺳیسﺘمهای بﻬداشﺘی -درمانی و گروههای جمعیﺘی بﻪ

در بین دورههای مﺨﺘلف آموزش عاﻟی ،میتوان بﻪ نقﺶ و

کار رود ( .)9 ،10یکی از عواملی کﻪ ﺳبب ﺧشﻨودی

مﻨزﻟﺖ باالی دوره تحﺼیﻼت تکمیلی اشاره نمود .این دوره بﻪ

پﮋوهشگران میشود ،بﻪ بار نشسﺘن نﺘایج پﮋوهﺶ آنها اﺳﺖ و

دﻟیﻞ همراه ﺳاﺧﺘن آموزش و پﮋوهﺶ ،مﻨبﻊ مﻬمی برای توﻟید

در صورتی کﻪ نﺘایج کار آنها بﻪ دالیﻞ گوناگونی بدون اﺳﺘفاده

علم بﻪ شمار میرود ()3؛ چرا کﻪ پایاننامﻪها بﻪ عﻨوان مﺼداق

بماند ،ممکن اﺳﺖ از ادامﻪ کار ﺧودداری کﻨﻨد .بﻪ کارگیری

بارز بﺨﺶ پﮋوهﺶ و مبﻨای برنامﻪ تحﺼیلی این دوره ،میتوانﻨد

یافﺘﻪهای پﮋوهشی ،عﻼوه بر این کﻪ چرخ پﮋوهﺶ را در راه

یکی از مﺼادیق توﻟید علم باشﻨد ( .)4پایاننامﻪهای مقطﻊ

توﺳعﻪ و پیشرفﺖ بﻪ حرکﺖ در میآورد ،نیروی محرکی برای

دکﺘری ،یکی از اجزای مﻬم تحﺼیﻼت تکمیلی و مﻨبﻊ مﻬمی در
انﺘشارات علمی دانشگاهها هسﺘﻨد ( .)5در واقﻊ ،این مﻨابﻊ
ارزشمﻨد ،مﻼکی هسﺘﻨد کﻪ نﻪ تﻨﻬا دانشجویان با بﻪ کارگیری

انجام مطاﻟعات آیﻨده نیز میباشد .آنچﻪ امروزه بﻪ شکﻞ یک
مشکﻞ جدی ریشﻪ دوانده اﺳﺖ ،بیتوجﻬی بﻪ نقﺶ کاربردی
پایاننامﻪها و فاصلﻪ گرفﺘن از حاﻟﺖ مطلوب آنها در جامعﻪ

آنها میتوانﻨد فعاﻟیﺖهای تحﺼیلی ﺧود را تکمیﻞ کﻨﻨد ،بلکﻪ

علمی کشور میباشد ( .)11مﻨﺘشر نشدن محﺘوای پایاننامﻪها،

میتوانﻨد گامی در جﻬﺖ ارتقای رشﺘﻪ تحﺼیلی ﺧود نیز بردارند

یکی از دالیﻞ بدون کاربرد ماندن آنها اﺳﺖ (.)12

( .)4عﻼوه بر این ،معیار مﻨاﺳبی برای ارزیابی تواناییهای علمی،

در حال حاضر شکاف بزرگی بین پﮋوهﺶ و عمﻞ وجود

شﺨﺼی و مﻬارتهای تجربی و باﻟیﻨی دانشجویان بﻪ شمار

دارد کﻪ علﻞ و عمق آن بﻪ درﺳﺘی قابﻞ برآورد نیسﺖ ( .)13در

میرود .همچﻨین ،ارایﻪ یک پایاننامﻪ ﺧوب میتواند ﺳرآغاز

ایران نیز فاصﻟﻪ زیادی بین پﮋوهﺶ و عمﻞ مشاهده میشود.

ﺳلسلﻪ پﮋوهﺶهای مفﺼﻞتر و اﺳاﺳیتر در دانشگاهها باشد (.)6

ﺳاالنﻪ تعداد زیادی از تحقیقات در قاﻟبهای مﺨﺘلف انجام

انﺘظار میرود کﻪ پایاننامﻪهای دورههای تحﺼیﻼت تکمیلی

میشود کﻪ ممکن اﺳﺖ نﺘایج آنها بایگانی گردد .همچﻨین ،نﺘایج

دانشگاهها بﻪ بیان مشکﻼت بپردازند و بﻪ دانﺶ علمی یک رشﺘﻪ

بعضی از پایاننامﻪهای تدوین شده فقط در کﺘابﺨانﻪها باقی

کمک کﻨﻨد ( .)7بﻨابراین ،یکی از اهداف ﻃراحی پایاننامﻪ در

میماند و مﻨﺘشر نمیشود .بﻨابراین ،پﮋوهشگران از نﺘایج آنها
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مجلﻪ گامهای توﺳعﻪ در آموزش پزشکی

مطلﻊ نمیشوند و زمیﻨﻪ تکرار فراهم میگردد .در این صورت نﻪ

پزشکی کرمان از نظر مشارکﺖ در توﻟید علم پرداﺧﺖ .بدین

تﻨﻬا دانﺶ جدیدی بﻪ مجموعﻪ دانﺶ کشور افزوده نمیشود،

مﻨظور ،همﻪ پایاننامﻪهایی کﻪ دانشجویان دو مقطﻊ تحﺼیلی

بلکﻪ زمان و هزیﻨﻪ قابﻞ توجﻬی صرف کارهای تکراری میشود.

دکﺘری عمومی و تﺨﺼﺼی ﻃی ﺳالهای  1390-93تدوین کرده

بدین ترتیب ،مقادیر زیادی از امکانات ماﻟی دوﻟﺖ و بﺨﺶ قابﻞ

و بﻪ واحد معاونﺖ پﮋوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم

مﻼحظﻪای از نیرو و وقﺖ اعضای هیﺄت علمی دانشگاهها هدر

پزشکی کرمان تحویﻞ داده بودند ،مورد بررﺳی قرار گرفﺖ.

میرود (.)12

تحلیﻞ محﺘوا روشی اﺳﺖ کﻪ برای بررﺳی محﺘوای آشکار

در مطاﻟعات ارزیابی پایاننامﻪها ،شکاف بین پﮋوهﺶ و عمﻞ

پیامهای موجود در یک مﺘن مورد اﺳﺘفاده قرار میگیرد .در این

مشﻬود اﺳﺖ .ارزیابی  318پایاننامﻪ فارغاﻟﺘحﺼیﻼن رشﺘﻪ

روش ،محﺘوای آشکار و پیامهای موجود در مﺘون مورد بررﺳی

پزشکی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور نشان داد کﻪ

بﻪ صورت نظاممﻨد و کمی توصیف میشود ( .)17همچﻨین،

فقط  106پایاننامﻪ مقاﻟﻪ چاپ شده داشﺘﻨد ( .)8از 516

آزمون نظاممﻨد و تکرارپذیر نمادهای ارتباﻃی اﺳﺖ کﻪ بر اﺳاس

پایاننامﻪ گیاهان دارویی دانشکدههای داروﺳازی نیز فقط 38

قوانین معﺘبر اندازهگیری ،ارزشهای عددی بﻪ مﺘن نسبﺖ میدهد

عﻨوان بﻪ صورت مقاﻟﻪ در نشریات معﺘبر علمی -پﮋوهشی

و ﺳپس روابط بین این ارزشها با اﺳﺘفاده از روشهای آماری

فارﺳی مﻨﺘشر شده بودند ( .)14همچﻨین ،بررﺳی پایاننامﻪهای

مﻨاﺳب ،تحلیﻞ میشود (.)18

دانشجویان رشﺘﻪهای مﺨﺘلف پزشکی در دانشگاههای فرانسﻪ

ابﺘدا دادههای مورد نیاز (اﻃﻼعات مربوط بﻪ پایاننامﻪهای

نشان داد کﻪ تﻨﻬا  17درصد آنها در یک مجلﻪ معﺘبر علمی بﻪ

مورد نظر) از معاونﺖ پﮋوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چاپ رﺳیدهاند ( .)15اغلب پایاننامﻪهای دوره دکﺘری بیﻬوشی

دریافﺖ شد .ﺳپس اﻃﻼعات پایاننامﻪها شامﻞ نوع ﻃرح (بﻨیادی،

در اﺳپانیا نیز مﻨجر بﻪ چاپ مقاﻟﻪ در مجﻼت معﺘبر بیناﻟمللی

کاربردی ،بﻨیادی -کاربردی و جامعﻪنگر) ،نوع مطاﻟعﻪ (بررﺳی

نمیشوند (.)16

بیماران ،مقطعی ،مورد -شاهد ،همگروهی ،مداﺧلﻪای یا

هدف از انجام مطاﻟعﻪ حاضر ،بررﺳی وضعیﺖ پایاننامﻪهای

کارآزمایی باﻟیﻨی ،تجربی و مدیریﺖ ﺳیسﺘم بﻬداشﺘی) ،میزان

دوره دکﺘری عمومی و تﺨﺼﺼی دانشجویان دانشکده پزشکی

تبدیﻞ بﻪ مقاالت فارﺳی و انگلیسی ،چاپ در مجﻼت داﺧلی و

دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر مشارکﺖ در توﻟید علم بود.

ﺧارجی ،نمایﻪ شدن در پایگاههای اﻃﻼعاتی مﻬم از جملﻪ

بﻨابراین ،ﺳعی گردید عﻼوه بر بررﺳی وضعیﺖ این پایاننامﻪها

 Index Copernicus ،Embase ،ISC ،Scopus ،PubMedو

از ﻟحاظ ویﮋگیهایی مانﻨد نوع ﻃرح ،نوع مطاﻟعﻪ و ،...نﺘیجﻪ و

 ISIو چاپ مقاالت بﻪ تفکیک زیرگروههای آموزشی در فرم

ﺳرانجام پایاننامﻪها از ﻟحاظ درصد چاپ آنها بﻪ صورت

جمﻊآوری دادهها ثبﺖ گردید .در نﻬایﺖ ،دادهها با اﺳﺘفاده از

مقاالت فارﺳی و انگلیسی در مجﻼت داﺧلی و ﺧارجی و

روشهای آمار توصیفی (فراوانی ،فراوانی نسبی ،شاﺧص

میزان نمایﻪ شدن آنها در پایگاههای اﻃﻼعاتی معﺘبر نیز مورد

مرکزی میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمونهای  χو

بررﺳی قرار گیرد.

 )Independent tدر نرمافزار  SPSSنسﺨﻪ version 16, ( 16

2

 )SPSS Icn., Chicago, ILمورد تجزیﻪ و تحلیﻞ قرار گرفﺖ.

روش کار
این پﮋوهﺶ از نوع مقطعی -تحلیلی بود کﻪ با اﺳﺘفاده از
روش «تحلیﻞ محﺘوا» بﻪ بررﺳی وضعیﺖ پایاننامﻪهای مقطﻊ
دکﺘری عمومی و تﺨﺼﺼی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم

نﺘایج بﻪ دﺳﺖ آمده در دو گروه پزشکی عمومی و تﺨﺼﺼی
مقایسﻪ گردید .نمره پایاننامﻪ و شاﺧص تﺄثیر نیز در صورت
وجود در دو گروه پایاننامﻪها مورد مقایسﻪ قرار گرفﺖ.
مطاﻟعﻪ

حاضر

با

کد

اﺧﻼق
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 ،IR.KMU.AH.REC.1395.17در کمیﺘﻪ اﺧﻼق ﺳازمانی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان تﺄیید شد.

حیاتبﺨﺶ عباﺳی و همکاران

مطاﻟعﻪ تفاوت معﻨیداری مشاهده نشد (.)P = 0/069
در مجموع ،نﺘیجﻪ  267پایاننامﻪ ( 41/5درصد) بﻪ صورت
مقاﻟﻪ ارایﻪ شده بود .از  118پایاننامﻪ ( 18/4درصد) مقاﻟﻪ فارﺳی

یافتهها

وجود داشﺖ کﻪ  40مورد (13/3درصد) مربوط بﻪ مقطﻊ دکﺘری

در تحقیق حاضر 643 ،پایاننامﻪ دانشکده پزشکی دانشگاه

عمومی و  78مورد ( 22/8درصد) مربوط بﻪ مقطﻊ دکﺘری

علوم پزشکی کرمان مورد بررﺳی قرار گرفﺖ 301 .پایاننامﻪ (47

تﺨﺼﺼی بود و بین دو گروه اﺧﺘﻼف معﻨیداری وجود داشﺖ

درصد) مربوط بﻪ دوره دکﺘری عمومی و  342پایاننامﻪ (53

( 148 .)P = 0/002مقاﻟﻪ ( 23/0درصد) بﻪ زبان انگلیسی نوشﺘﻪ

درصد) مربوط بﻪ دوره دکﺘری تﺨﺼﺼی بود .بیشﺘرین تعداد

شده بود کﻪ از این تعداد 34 ،مورد ( 11/3درصد) بﻪ مقطﻊ

پایاننامﻪها ( 279مورد 43/7 ،درصد) از نوع کاربردی و کمﺘرین

دکﺘری عمومی و  114مورد ( 33/3درصد) بﻪ مقطﻊ دکﺘری

آنها ( 35مورد 5/5 ،درصد) از نوع جامعﻪنگر بود .از نظر روش

تﺨﺼﺼی اﺧﺘﺼاص داشﺖ و از این نظر بین دو گروه تفاوت

تحقیق ،تفاوت معﻨیداری بین دو گروه پایاننامﻪهای مقاﻃﻊ

معﻨیداری مشاهده گردید (.)P = 0/001
 220مقاﻟﻪ ( 34/2درصد) در مجﻼت داﺧلی و  47مقاﻟﻪ (7/3

عمومی و تﺨﺼﺼی وجود داشﺖ (.)P = 0/011
 290پایاننامﻪ ( 45/3درصد) بﻪ روش مقطعی انجام شده بود

درصد) در مجﻼت ﺧارجی چاپ شده بود .بین پایاننامﻪهای

و پس از آن روش مداﺧلﻪای بیشﺘرین ( 142مورد 22/2 ،درصد)

مقاﻃﻊ عمومی و تﺨﺼﺼی از نظر میزان چاپ در مجﻼت داﺧلی

روش مورد اﺳﺘفاده پﮋوهشگران بود .دانشجویان مقطﻊ دکﺘری

اﺧﺘﻼف معﻨیداری وجود داشﺖ ( ،)P = 0/001اما از ﻟحاظ

تﺨﺼﺼی ،از روش مدیریﺖ ﺳیسﺘم بﻬداشﺘی اﺳﺘفاده نکرده

چاپ در مجﻼت ﺧارجی تفاوت معﻨیداری مشاهده نشد

بودند .بین دو گروه پایاننامﻪهای عمومی و تﺨﺼﺼی از نظر نوع

(( )P = 0/224شکﻞ .)1

دکتری تخصصی

دکتری عمومی
47.10%

19.60%
8.50%

6%

مجالت خارجی

مجالت داخلی

شکل  .1توزیع فراوانی پایاننامهها بر اساس میزان چاپ در مجالت داخلی و خارجی

4

دوره شانزدهم شماره اول

مجلﻪ گامهای توﺳعﻪ در آموزش پزشکی

بیشﺘرین تعداد مقاالت ( 59مورد 9/2 ،درصد) در مجلﻪ

 86مقاﻟﻪ ( 13/4درصد) حاصﻞ از پایاننامﻪها در پایگاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان چاپ شده بود و پس از آن مجلﻪ «

 Scopusو کمﺘرین آنها ( 4مورد 0/6 ،دصد) در پایگاه

 22( » Addiction &Healthمقاﻟﻪ 3/4 ،درصد) قرار داشﺖ.

 Index Copernicusنمایﻪ شده بود .اﺧﺘﻼف معﻨیداری بین

توزیﻊ فراوانی مقاالت چاپ شده بﻪ تفکیک رشﺘﻪ تﺨﺼﺼی

پایاننامﻪهای مقاﻃﻊ عمومی و تﺨﺼﺼی از نظر نمایﻪ شدن در

نشان داد کﻪ  22/6درصد مقاالت مربوط بﻪ رشﺘﻪ تﺨﺼﺼی

پایگاههای اﻃﻼعاتی  PubMed ،Scopusو  ISIمشاهده شد

داﺧلی بود و پس از آن بیشﺘرین تعداد مقاالت در رشﺘﻪهای

( ،)P = 0/001اما این پایاننامﻪها از نظر نمایﻪ شدن در

اﻃفال ( 84مورد 13/1 ،درصد) و زنان ( 64مورد 10/0 ،درصد)

پایگاههای اﻃﻼعاتی Embase ،)P = 0/133( ISC

مﻨﺘشر شده بود .کمﺘرین تعداد مقاالت در ارتباط با رشﺘﻪ

( )P = 0/228و  )P = 0/257( Index Copernicusتفاوت

اوروﻟوژی ( 8مورد 1/2 ،درصد) بود (.)P = 0/001

معﻨیداری را نشان ندادند (شکﻞ .)2
دکتری تخصصی

دکتری عمومی
18.40%

17.30%
13.50%
10.80%

9.60%
7.60%
3.70%

0.30%

1%

Index
Copernicus

1.20%

4%

0.30%

Embase

ISI

PubMed

ISC

Scopus

شکل  .2توزیع فراوانی پایاننامهها بر اساس میزان نمایه شدن در پایگاههای اطالعاتی

میانگین نمره پایاننامﻪهای مقاﻃﻊ عمومی و تﺨﺼﺼی بﻪ

(صفر) بود.

ترتیب  19/22 ± 0/70و  19/15 ± 0/85بود کﻪ بین دو گروه
تفاوت معﻨیداری مشاهده نشد ( 53/6 .)P = 0/263درصد از
مقاالت در مجﻼتی مﻨﺘشر شده بودند کﻪ شاﺧص تﺄثیر داشﺘﻨد و

بحث و نتیجهگیری
یکی از مﻬمترین رﺳاﻟﺖها و فعاﻟیﺖهای دانشگاههای علوم

میانگین شاﺧص تﺄثیر آنها 0/81 ±0/65 ،بود .میانگین شاﺧص

پزشکی ،توﻟید علم از ﻃریق پﮋوهﺶ در حوزههای علوم

تﺄثیر در گروه مقاالت مربوط بﻪ پایاننامﻪهای مقاﻃﻊ عمومی و

پزشکی اﺳﺖ .این امر موجب پیشرفﺖ و ارتقای علم پزشکی

تﺨﺼﺼی بﻪ ترتیب 1/00 ± 0/66 ،و  0/76 ± 0/06گزارش شد

میشود؛ چرا کﻪ بر پایﻪ نﺘایج پﮋوهﺶها میتوان تﺼمیمات

کﻪ این تفاوت معﻨیدار نبود ( .)P = 0/346میانگین شاﺧص تﺄثیر

تشﺨیﺼی ،درمانی و مدیریﺘی اتﺨاذ کرد .قسمﺖ عمده

مقاالت در گروه جراحی مﻐز و اعﺼاب نسبﺖ بﻪ ﺳایر گروهها

فعاﻟیﺖهای پﮋوهشی دانشگاههای علوم پزشکی در قاﻟب

بیشﺘر ( )0/70 ± 0/12و در گروه داﺧلی (روماتوﻟوژی) کمﺘر

پایاننامﻪ میباشد .انﺘشار و اشاعﻪ نﺘایج این فعاﻟیﺖها میتواند
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بررﺳی وضعیﺖ پایاننامﻪهای مقاﻃﻊ دکﺘری عمومی و...

مرزهای دانﺶ را توﺳعﻪ دهد و باعث بﻪ رﺳمیﺖ شﻨاﺧﺘﻪ شدن

ممکن اﺳﺖ دانشجو و اﺳﺘاد راهﻨما آن را فقط بﻪ عﻨوان یک

کسانی شود کﻪ نﺘایج را کسب کردهاند.

واحد درﺳی مورد توجﻪ قرار دهﻨد ( .)24عﻼوه بر این ،در

نﺘایج بررﺳی  643پایاننامﻪ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم

برﺧی موارد ممکن اﺳﺖ کمبود وقﺖ ،عدم آشﻨایی با روشهای

پزشکی کرمان نشان داد کﻪ نﺘایج  267پایاننامﻪ ( 41/5درصد) بﻪ

نگارش مقاالت علمی ،کمبود بودجﻪ ،تﺄثیر کم پایاننامﻪ و مقاﻟﻪ

صورت مقاﻟﻪ ارایﻪ شده بود .نﺘایج مطاﻟعات پیشین نیز نشان داده

حاصﻞ از آن در ﺳرنوشﺖ شﻐلی افراد و همچﻨین ،شرکﺖ در

اﺳﺖ کﻪ میزان انﺘشارات حاصﻞ از پایاننامﻪها کم میباشد

آزمون دﺳﺘیاری ،باعث عدم انگیزه برای نوشﺘن مقاﻟﻪ در اﺳﺘادان

( .)5 ،19 ،20بﻪ عﻨوان نمونﻪ ،تجزیﻪ و تحلیﻞ انﺘشارات تحقیقات

و دانشجویان شود.

باﻟیﻨی پﮋوهﺶهای مقطﻊ دکﺘری  39دانشگاه بین ﺳالهای 2000

یکی از نکاتی کﻪ در اجرای فعاﻟیﺖهای پﮋوهشی از جملﻪ

تا  2010حاکی از آن بود کﻪ  47/6درصد پایاننامﻪها هیچ

پایاننامﻪها برای جوامﻊ علمی بسیار مﻬم اﺳﺖ ،اﺳﺘفاده از

انﺘشارات قابﻞ توجﻬی توﻟید نکردهاند ( .)20بﻪ عقیده Dhaliwal

روشهای پﮋوهشی مﻨاﺳبی اﺳﺖ کﻪ بﺘواند بﻪ برآوردن نقﺶ نﻬایی

و همکاران ،حجم کاری آموزشی پﮋوهشگران ،تعﻬدات حرفﻪای

پایاننامﻪها کمک کﻨد ( .)7در مطاﻟعﻪ حاضر ،بیشﺘرین تعداد

روزمره و مشکﻼت ماﻟی از جملﻪ موانﻊ انﺘشار نﺘایج پایاننامﻪها

پایاننامﻪهای مورد بررﺳی روی اﺳﺘفاده از مطاﻟعات مقطعی بود.

اﺳﺖ ( .)21با وجود این کﻪ این مﻨابﻊ اﻃﻼعاتی ارزشمﻨد با

در پﮋوهﺶ پورثانی و امینپور بیشﺘر از روش کاربردی اﺳﺘفاده

هدف آموزشی در برنامﻪ درﺳی دانشجویان بﻪ کار میرود ،انﺘشار

شده بود ( .)25در بسیاری از تحقیقات نیز بیشﺘرین فراوانی مربوط

نﺘایج آنها در قاﻟب مقاﻟﻪ میتواند مﻬارتهای پﮋوهشی و

بﻪ مطاﻟعات مقطعی میباشد ( .)23 ،26-28انﺘﺨاب روش مقطعی

نوشﺘاری دانشجویان را افزایﺶ دهد ( )22و بﻪ جامعﻪ تحقیقاتی

ممکن اﺳﺖ بﻪ این دﻟیﻞ باشد کﻪ این نوع مطاﻟعات تا حدودی

و آموزش عاﻟی کمک کﻨد تا نقاط قوت و ضعف تحقیقات

ارزان ،امن و آﺳان میباشد ( .)22همانگونﻪ کﻪ نﺘایج پﮋوهﺶ

فارغاﻟﺘحﺼیﻼن را شﻨاﺳایی نمایﻨد ( .)23عﻼوه بر این ،با انﺘشار

حاضر نشان داد ،روش مداﺧلﻪای در اجرای  22/2درصد

مقاﻟﻪ مسﺘﺨرج از پایاننامﻪ ،نﺘایج بﻪ دﺳﺖ آمده از آن در دﺳﺘرس

پایاننامﻪهای مورد بررﺳی بﻪ کار رفﺘﻪ بود .در تحلیﻞ محﺘوای

کاربران باﻟقوه (پزشکان یا محققان) قرار میگیرد و این امر باعث

پایاننامﻪهای مقطﻊ دکﺘری ﺧدمات اجﺘماعی دانشگاه فلوریدا،

توﺳعﻪ و گسﺘرش دانﺶ در یک حوزه ﺧاص میشود .مقاالت

تمرکز  13/49درصد پایاننامﻪها بر روی پﮋوهﺶهای مداﺧلﻪای

حاصﻞ از پایاننامﻪهای پزشکی میتواند با کشف علﻞ بیماریها

بود ( .)29در تحقیق مشابﻪ دیگری در مﺼر ،مطاﻟعات

و راههای اصﻼح آنها ،بﻪ پیشگیری و کﻨﺘرل بیماریها و بﻬبود

مداﺧلﻪای در  5درصد پایاننامﻪها مشاهده شد ( .)22این نوع

وضعیﺖ ﺳﻼمﺘی افراد کمک کﻨد.

تحقیقات زمان و تجربﻪ بیشﺘری نیاز دارند .عﻼوه بر این ،گران

بررﺳی وضعیﺖ ﻃرحهای تحقیقاتی اجرا شده در دانشگاه
تﻬران ﻃی ﺳالهای  2004تا  2006نشان داد کﻪ نﺘایج بیشﺘر

میباشﻨد و ممکن اﺳﺖ مﻨابﻊ ماﻟی بیشﺘری برای تحقق آنها
الزم باشد (.)22

ﻃرحها ( 62درصد) بﻪ صورت مقاﻟﻪ در مجﻼت داﺧلی چاپ

توﻟیدات علمی هر کشور ،زبان و ابزار حضور آن کشور در

شده اﺳﺖ ( )24کﻪ با یافﺘﻪهای تحقیق حاضر مطابقﺖ نداشﺖ.

جامعﻪ جﻬانی علمی اﺳﺖ کﻪ در کﻨار ﺳایر توﻟیدات علمی جﻬان

علﺖ عدم همﺨوانی نﺘایج بﻪ این علﺖ اﺳﺖ کﻪ شاید

معﻨیدار میشود .بﻨابراین ،تﻨﻬا افزایﺶ توﻟیدات علمی و محﺼور

پﮋوهشگران از ابﺘدای ﻃراحی یک ﻃرح و گرفﺘن اعﺘبار

ماندن آنها در فضای تحقیقاتی و علمی کشورها نمیتواند

تحقیقاتی برای اجرای آن ،با هدف انﺘشار نﺘایج پیﺶ میروند؛ در

مقدمات شﻨاﺳاندن آنها را بﻪ عﻨوان چﻬرهای جﻬانی در صحﻨﻪ

حاﻟی کﻪ در مورد پایاننامﻪها وضعیﺖ بﻪ این صورت نیسﺖ و

علم فراهم کﻨد و باعث حرکﺖ بﻪ ﺳوی توﺳعﻪ پایدار شود .این
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موضوع از ﻃریق انﺘشار توﻟیدات علمی در قاﻟب مجﻼت و

درمان و پیگیری بیماریهای داﺧلی اقدام مینمایﻨد .مﺄموریﺖ

عرضﻪ آنها بﻪ پایگاههای معﺘبر بیناﻟمللی امکانپذیر ﺧواهد بود

این رشﺘﻪ ،تربیﺖ مﺘﺨﺼﺼانی اﺳﺖ کﻪ ضمن ارایﻪ عاﻟیترین

( .)30در حقیقﺖ ،یکی از مﻬمترین شاﺧصهای رشد علمی و

ﺳطوح مراقبﺖ ،تشﺨیص و درمان علمی و مبﺘﻨی بر شواهد برای

فرهﻨگی هر جامعﻪای ،چاپ توﻟیدات علمی آن در مجﻼت

بیمار ،نگرش جامعﻪنگر و حرفﻪای داشﺘﻪ باشﻨد و در آموزش

بیناﻟمللی اﺳﺖ ( .)31بر اﺳاس نﺘایج پﮋوهﺶ حاضر34/2 ،

علوم پزشکی ،توﻟید علم ،پﮋوهﺶ و اﺧﻼق پزشکی فعال باشﻨد.

درصد مقاالت در مجﻼت داﺧلی و  7/3درصد در مجﻼت

بیشﺘرین مقاالت مﻨﺘشر شده در تحقیق حاضر مربوط بﻪ رشﺘﻪ

ﺧارجی مﻨﺘشر شده بود کﻪ با یافﺘﻪهای تحقیقات پیشین ()22 ،32

تﺨﺼﺼی داﺧلی بود .با توجﻪ بﻪ نقﺶ مﻬم مﺘﺨﺼﺼان داﺧلی در

مشابﻬﺖ داشﺖ 68/9 .درصد پایاننامﻪهای دانشگاه کانال ﺳوئز

نظام ﺳﻼمﺖ و نیاز روزافزون کشور ایران و کشورهای مﻨطقﻪ بﻪ

مﺼر در مجﻼت ملی و  31/1درصد در مجﻼت مﻨطقﻪای/

این رشﺘﻪ تﺨﺼﺼی و ارتباط تحﺼیلی این رشﺘﻪ با رشﺘﻪهای

بیناﻟمللی انﺘشار یافﺘﻪ بود ( .)22اغلب پایاننامﻪهای مﻨﺘشر شده

مﺨﺘلف فوق تﺨﺼﺼی داﺧلی ،انﺘشار نﺘایج پﮋوهﺶهای مربوط

در دانشکده پزشکی پرو ( 80درصد) در اﺳپانیا و در مجﻼت

بﻪ این رشﺘﻪ میتواند اهمیﺖ ﺧاصی در ارتقای ﺳطح آموزش و

پرو و  17پایاننامﻪ ( 20درصد) در مجﻼت ﺧارجی انﺘشار یافﺘﻪ

پﮋوهﺶ دﺳﺘیاران و در نﺘیجﻪ ،درمان بیماران و تﺄمین ﺳﻼمﺖ

بود ( .)32بﻪ عقیده  Van Teijlingenو  ،Hundleyانﺘﺨاب

جامعﻪ داشﺘﻪ باشد .در مطاﻟعﻪ علیشری و همکاران ،بیشﺘرین

مجلﻪ میتواند تحﺖ تﺄثیر عواملی مانﻨد نیاز بﻪ رﺳیدن بﻪ

درصد تبدیﻞ پایاننامﻪ بﻪ مقاﻟﻪ بﻪ گروه جراحی اعﺼاب (66/7

مﺨاﻃبان علمی مﻨاﺳب ،زمان بین ارﺳال مقاﻟﻪ و انﺘشار بعدی آن

درصد) و پس از آن بﻪ گروه جراحی عمومی ( 15/7درصد) و

و ﺳطح اعﺘبار علمی مجلﻪ باشد کﻪ اغلب توﺳط شاﺧص

ﺳپس بﻪ گروه داﺧلی ( 7/5درصد) اﺧﺘﺼاص داشﺖ (.)8

تﺄثیرگذاری ارزیابی میگردد (.)33

 86مقاﻟﻪ مﻨﺘشر شده ( 13/4درصد) از پایاننامﻪها در پایگاه

مطاﻟعﻪ حاضر یک اﻟگوی بومی در انﺘشارات مورد بررﺳی را

 Scopusنمایﻪ شده بود .پس از آن 11/7 ،درصد مقاالت در

نشان داد .در حقیقﺖ ،بیشﺘرین تعداد مقاالت ( 9/2درصد)

 ISCو  11/0درصد در مجﻼت نمایﻪ شده در  PubMedمﻨﺘشر

حاصﻞ از پایاننامﻪهای دانشکده پزشکی در مجلﻪ دانشگاه علوم

شده بودند کﻪ این نﺘایج نسبﺖ بﻪ یافﺘﻪهای مطاﻟعات مشابﻪ

پزشکی کرمان مﻨﺘشر شده بود .در یک پﮋوهﺶ مشابﻪ« ،مجلﻪ

( )21 ،22 ،34کمﺘر بود .میزان انﺘشار مقاالت حاصﻞ از

پزشکی دانشگاه پرو» حدود یک ﺳوم پایاننامﻪهای دانشکده

پایاننامﻪهای دانشکده پزشکی  Angersفرانسﻪ در مجﻼت

پزشکی پرو را مﻨﺘشر کرده بود ( .)32شاید یکی از دالیﻞ این امر

 16/0 ،PubMedدرصد ( )34و در پﮋوهﺶ  Nour-Eldeinو

این باشد کﻪ مجلﻪ دانشگاه بﻪ ﺧوبی شﻨاﺧﺘﻪ شده اﺳﺖ .از ﻃرف

همکاران 13/3 ،درصد ( )22گزارش شد .در تحقیق Dhaliwal

دیگر ،ممکن اﺳﺖ دانشجویان از انﺘشار ﺳایر مجﻼت مشابﻪ برای

و همکاران نیز میزان انﺘشار مقاالت حاصﻞ از پایاننامﻪهای

نشر مقاالت ﺧود آگاهی نداشﺘﻪ باشﻨد .انﺘشار نﺘایج تحقیقات،

تحﺼیﻼت تکمیلی در مجﻼت  30/0 ،PubMedدرصد برآورد

پﮋوهﺶها و پایاننامﻪها در مجﻼت معﺘبر علمی با نمایﻪهای

گردید ( .)21انﺘشار مقاالت در مجﻼت  PubMedمیتواند با

جﻬانی ،نقﺶ مﻬمی در ثبﺖ دانﺶ بشری و معرفی محققان در

دامﻨﻪ مجلﻪ و کیفیﺖ نسﺨﻪهای ارﺳال شده مرتبط باشد (.)22

ﺳطح بیناﻟمللی ایفا میکﻨد.

پایگاههای اﻃﻼعاتی پزشکی مانﻨد  PubMedامکان دﺳﺘرﺳی بﻪ

بیماریهای داﺧلی ،یک رشﺘﻪ تﺨﺼﺼی باﻟیﻨی پزشکی اﺳﺖ

آﺧرین یافﺘﻪهای تحقیقاتی در عرصﻪ درمان و تشﺨیص

کﻪ دانﺶآموﺧﺘگان آن با کسب دانﺶ ،مﻬارت ،نگرش و

بیماریها در تمام زمیﻨﻪهای پزشکی و علوم وابسﺘﻪ را فراهم

رفﺘارهای الزم ،در جﻬﺖ پیشگیری ،ارزیابی ،تشﺨیص ،مراقبﺖ،

مینماید .انﺘشار مقاالت در این پایگاهها میتواند باعث افزایﺶ
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بررﺳی وضعیﺖ پایاننامﻪهای مقاﻃﻊ دکﺘری عمومی و...

قابلیﺖ بازدید از آنها در جوامﻊ علمی و گسﺘرش مرزهای دانﺶ

باقی نماند .بدین ترتیب ،این مﻨابﻊ ارزشمﻨد بیﺶ از پیﺶ در

شود (.)21

دﺳﺘرس کاربران باﻟقوه ﺧود قرار میگیرند و مقدمات شﻨاﺳاندن

نﺘایج مطاﻟعﻪ حاضر نشان داد کﻪ میانگین نمره پایاننامﻪهای

هر کشور بﻪ عﻨوان چﻬرهای جﻬانی در صحﻨﻪ علمی فراهم

مقاﻃﻊ عمومی و تﺨﺼﺼی بﻪ ترتیب  19/22 ± 0/70و

میگردد .عﻼوه بر این ،یکی از اهداف اصلی آموزش عاﻟی در

 19/15 ± 0/85بود .میانگین کﻞ نمره پایاننامﻪهای

مقاﻃﻊ تحﺼیﻼت تکمیلی (کارشﻨاﺳی ارشد و دکﺘری) ،آشﻨایی با

فارغاﻟﺘحﺼیﻼن رشﺘﻪ پزشکی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی

اصول و مبانی تحقیق علمی میباشد .انجام پﮋوهﺶهای مسﺘقﻞ

ایران 18/86 ± 2/10 ،گزارش گردید ( .)8در پﮋوهﺶ رضاﺧانی

و ارایﻪ نﺘایج آن بﻪ صورت پایاننامﻪ در این مقاﻃﻊ ،تمریﻨی اﺳﺖ

مقدم و همکاران نیز میانگین ارزشیابی پایاننامﻪهای رشﺘﻪ

کﻪ دانشجویان میتوانﻨد این اصول و مبانی را در عمﻞ بﻪ اجرا

آموزش بﻬداشﺖ دانشگاههای علوم پزشکی تﻬران ،تربیﺖ

درآورند .مﻬارتهایی کﻪ دانشجویان ﻃی این مرحلﻪ میآموزند،

مدرس و علوم پزشکی ایران بﻪ تفکیک مقطﻊ تحﺼیلی برای

مبﻨای فعاﻟیﺖهای پﮋوهشی آنان در آیﻨده ﺧواهد بود.

دانشجویان مقاﻃﻊ دکﺘری عمومی و تﺨﺼﺼی بﻪ ترتیب  88/28و
 90/84بﻪ دﺳﺖ آمد ( )11کﻪ این نﺘایج با یافﺘﻪهای بررﺳی

پیشﻨﻬادها
-1

برگزاری کارگاههای آموزش روش تحقیق و

حاضر مطابقﺖ نداشﺖ و بین نمره ارزشیابی دو مقطﻊ تحﺼیلی

مقاﻟﻪنویسی برای اﺳﺘادان و دانشجویان جﻬﺖ افزایﺶ کیفیﺖ

تفاوت معﻨیداری مشاهده نشد.

مقاالت و پایاننامﻪها
-2

نﺘیجﻪگیری
انﺘشار نﺘایج پایاننامﻪهای دانشجویی (ﺳطح عمومی،
تﺨﺼﺼی و فوق تﺨﺼﺼی) بﻪ عﻨوان مﻨابﻊ ارزشمﻨد پﮋوهشی در
مﻨابﻊ معﺘبر علمی ملی و بیناﻟمللی ،میتواند در جﻬﺖ ارتقای
ﺳطح علمی جامعﻪ مؤثر باشد .همانگونﻪ کﻪ بررﺳی وضعیﺖ
پایاننامﻪهای دفاع شده مقاﻃﻊ دکﺘری عمومی و تﺨﺼﺼی
دانشکده پزشکی کرمان نشان داد ،کمﺘر از نیمی از این

در نظر گرفﺘن امﺘیاز ویﮋهای برای چاپ مقاالت در

مجﻼت معﺘبر ملی و بیناﻟمللی
-3

بررﺳی نقاط قوت و ضعف پایاننامﻪها و اقدام بﻪ رفﻊ

آنها
-4

فراهم کردن تسﻬیﻼت و امکانات ماﻟی جﻬﺖ انﺘشار

نﺘایج پایاننامﻪها
-5

بررﺳی علﻞ عدم انﺘشار نﺘایج پایاننامﻪهای انجام شده

پایاننامﻪها بﻪ صورت مقاﻟﻪ در مجﻼت مﻨﺘشر شدند و ﺳﻬم
انﺘشار این مقاالت در مجﻼت ﺧارجی کمﺘر از مجﻼت داﺧلی

سپاسگزاری

بوده اﺳﺖ .میزان نمایﻪ شدن این مقاالت در پایگاههای اﻃﻼعاتی

مطاﻟعﻪ حاضر برگرفﺘﻪ از پایاننامﻪ مقطﻊ دکﺘری عمومی

نیز چﻨدان قابﻞ توجﻪ نبود .بﻨابراین ،توصیﻪ میگردد تمﻬیداتی

پزشکی ،مﺼوب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اندیشیده شود تا نﺘایج پایاننامﻪها بیشﺘر بﻪ صورت مقاﻟﻪ در مﻨابﻊ

میباشد .بدینوﺳیلﻪ از کلیﻪ افرادی کﻪ در انجام این پﮋوهﺶ

معﺘبر علمی انﺘشار یابد و فقط در حد انﺘشار بﻪ صورت پایاننامﻪ

همکاری نمودند ،تقدیر و تشکر بﻪ عمﻞ میآید.

Importance and benefits of the doctoral thesis for
;medical graduates. GMS J Med Educ. 2016
33(1): Doc8.
Nili MR, Nasr AM, Akbari N. Examination of the
quality of guidance master’s degree theses.
Daneshvar behavior, 2007; 14(24): 111-22.
][In Persian
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