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پزشكي  اي پزشكي و دندان آموختگان دوره دكتري حرفه نگرش و توانمندي پژوهشي دانش ،آگاهي
  دانشگاه علوم پزشكي همدان

  
  سعيد بشيريان ،فرشيد شمسايي ،جعفري احمد جنيدي ،بهزاد هوشمند ،محمد فالح

 

 
  چكيده
بدين . پژوهشي را در دوره تحصيل خود كسب نمايندآموختگان دوره دكتراي عمومي پزشكي بايد حداقلي از توانمندي  دانش :مقدمه

نامـه   هـاي بهداشـتي و پايـان    هاي متعددي مثل ارائه واحد درسي آمار و روش تحقيق، كارگاه روش تحقيق در سيستم منظور برنامه
دوره دكتري عمـومي  آموختگان  توانمندي پژوهشي دانش تعيين آگاهي، نگرش وهدف اين تحقيق . گردد تحقيقاتي براي آنان ارائه مي

  .بوده است 1382پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال  پزشكي و دندان
آموخته شده بودنـد بطـور تصـادفي     پزشكان كه كمتر از دو سال دانش نفر از پزشكان و دندان 60در يك مطالعه توصيفي،  :ها روش

ياي آگـاهي و نگـرش را تكميـل و يـك پروپـوزال آمـاده نمـوده و        هاي روا و پا انتخاب و از آنان خواسته شد كه هر كدام پرسشنامه
تجزيه و تحليـل   tهاي مركزي و پراكندگي و توزيع فراواني و با آزمون  و با محاسبه شاخص SPSSافزار  ها با نرم داده. تحويل دهند

  .گرديد
ميـانگين  . بـود ) نمـره  80از ( 25/55±49/6ه نگـرش  ، ميانگين نمر)نمره 22از ( 5/12±72/2ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي  :نتايج

درصد از پزشكان داراي آگاهي اندك از تحقيق بودنـد در حـالي    5/27در مجموع . تعيين گرديد) نمره 34از ( 15±27/7نمره توانمندي نيز 
دار آماري  دي پژوهشي رابطه معنيتوانمن باشركت قبلي در كارگاه روش تحقيق . درصد آنها نگرش منفي نسبت به تحقيق داشتند 3كه تنها 
  .نداشت
از نظـر توانمنـدي   . پزشكان از تحقيـق در سـطح متوسـط پـايين ولـي قابـل قبـول بـود         آگاهي اكثريت پزشكان و دندان: گيري نتيجه

ن نسبت نگرش اكثريت پزشكا. پزشكان داراي توانمندي پايين اما در سطح قابل قبول پژوهشي بودند پژوهشي، اكثر پزشكان و دندان
 .در مجموع ميزان توانمندي پژوهشي پزشكان از وضعيت مطلوب فاصله دارد. به تحقيق مثبت بود

  
  .پزشكان توانمندي، پژوهش، پزشكان، دندان :يكليدهاي  واژه
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جعفري، دانشيار گروه بهداشت محيط، فرشيد شمسايي و سعيد  جنيدي

  اه علوم پزشكي همدانبشيريان، مربيان دانشكده بهداشت دانشگ
اصالح  7/10/84به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  4/4/84اين مقاله در تاريخ 

 .پذيرش گرديده است 10/12/84شده و در تاريخ 

آموخته مراكز آمـوزش   انشاين نظريه كه وظيفه پزشكان د
عالي فقط ارائه خدمات بهداشتي و درماني است يـا عـالوه بـر    

ــافتن علــل وقــوع بيمــاري  هــا و  آن، نيازمنــد پــژوهش بــراي ي
هاي بهداشتي هستند، همواره محل چالش و نظرات ضـد   آسيب

برخي بر وظيفه نخست اصرار دارند و بـر  . و نقيض بوده است
تشـخيص درسـت و بـه موقـع     اين باورنـد كـه وظيفـه پزشـك     

ها، درمان درست و كامل آنها و در نتيجه كاهش درد و  بيماري
اي ديگر ضمن قبـول وظيفـه نخسـت     عده). 1(رنج بيماران است

براي پزشكان، معتقدند براي انجام درست اين وظيفـه، پزشـك   
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بايد روش پژوهش را نيز بداند، محقق نيز باشد تا در متن ارائه 
جست و جوي علل پيدايش آنها نيز بپـردازد   خدمات درماني به

  .ها در حيطه پزشكي اقدام نمايد و در كشف ناشناخته
به اين دليل، در برخي كشـورها مثـل ژاپـن، پزشـكاني كـه      

در يكـي    PhDشوند، بايد درجـه   هاي تخصصي مي وارد دوره
هاي  در اين كشور، در دوره. هاي تخصصي اخذ كنند از گرايش

نشـجو يـك سـال آخـر دوره را فقـط بـه       تخصصي پزشكي، دا
پردازد و براي فراغـت از تحصـيل بايـد حـداقل دو      پژوهش مي

مقاله چاپ شده در مجالت معتبر داشـته باشـد كـه حـداقل در     
عالوه بر اين، براساس برنامـه  . يكي از آنها نويسنده اول باشد

يك استاد دانشكده پزشـكي در وهلـه اول   . آموزشي آن كشور
و البته در كنار وظيفه پژوهش، به آموزش نيـز  يك محقق است 

در حالي كه در كشورهايي مثل ايران، يك اسـتاد  ). 2(پردازد مي
دانشكده پزشكي در وهله نخست، يك درمانگر خـوب بيمـاران   
بايد باشد كه در كنار آن البته به آمـوزش دانشـجوي پزشـكي    
نيز بايد بپردازد و گاهي در صورت وجود فرصت و عالقـه يـا   

به دليـل فرهنـگ و باورهـاي    . الزام، ممكن است تحقيق نيز بكند
اي بر اين اعتقادنـد كـه اساسـاً وظيفـه پزشـك       ويژه، حتي عده

تحقيق نيست و اين كار بر عهده افرادي خاص است كـه عشـق   
در . اي در ايـن حـوزه فعـال هسـتند     تحقيق دارند و بطور حرفه

ه تحقيق بداننـد  اين نظر كه پزشكان عمومي تا چه حد بايد شيو
و حتي در حين ارائه خدمت به تحقيق نيـز بپردازنـد، چـالش و    

  .مجادله بيشتري وجود دارد
هاي اخير اين گونه بـه پزشـكي نگريسـته     در ايران در سال

پزشـكي،  آموختگـان گـروه    شد كـه يكـي از وظـايف دانـش     مي
در مراكـز و  عالوه بر ارائه خـدمات بهداشـتي و درمـاني    

آموزش پزشكي هاي جديد  بويژه با نظريه .سيستم بهداشتي
 Community(نگــر  جامعــهو توجــه مخصــوص بــه پزشــكي 

Oriented Medicine(هاي بهداشتي اسـت   در سيستم ، تحقيق
تا پزشك در ميدان خدمت خويش مشـكالت حـوزه سـالمت را    

بندي و تا حد ممكن نسبت به حل آنهـا اقـدام    اولويت. شناسايي
  ).3(كند

اين مقصود و كسب توانايي در شناسـايي  براي وصول به 
اي مــرتبط بــا ســالمت فــرد و جامعــه،  و حــل مشــكالت حرفــه

شكل واحدهاي هايي به  تمهيداتي انديشيده شده و از جمله دوره
نامـه تحقيقـاتي در برنامـه     هاي آموزشـي و پايـان   درسي يا كارگاه

در دوره . بينـي شـده اسـت    پزشكي پيشتحصيلي دوره دكتراي 
اي، واحد درسي آمـار و روش تحقيـق بـه ارزش     حرفهدكتراي 

قالب واحـد درسـي بهداشـت و    دو واحد، اصول اپيدميولوژي در 
نامه به ارزش شش واحد درسي در دوره كارورزي گنجانـده   پايان

 نامه نامه پايان با تدوين آئين 73- 72هاي  همچنين از سال. شده است
نامـه   پايان دانشجويان پزشكي و با تصويب شوراي آموزشي،

دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان، و نيـز  
نامـه   با بخشنامه اخير معاونت پژوهشـي وزارت متبـوع، پايـان   

اين دانشجويان بايد تحقيقـاتي باشـد و گـردآوري مطالـب بـه      
همچنـين  . شكل مروري از كتب و نشريات علمي پذيرفته نيست

بـه شـركت دركارگـاه    وظف نامه، دانشجو م براي گذراندن پايان
تا بدين ترتيـب  ) 4(هاي بهداشتي شده است روش تحقيق در سيستم

  .تحقيق را آموزش ببيند اصول اوليه روش
هاي آموزشي در موسسه پژوهش  انديشه برگزاري كارگاه

دوره كارگاه  15ريزي آموزش عالي از تجربه بيش از  و برنامه
گاه علــوم آموزشــي روش تحقيــق گرفتــه شــده بــود كــه دانشــ

بـا   1372تـا   1368هـاي   پزشكي شهيد بهشـتي در طـول سـال   
ــت    ــراي تقوي ــاني بهداشــت ب ــوي ســازمان جه اســتفاده از الگ

چنـان  ). 5(هاي علوم پزشكي استفاده نمود پژوهش در دانشگاه
هـا بـه عنـوان الگـويي مناسـب در جهـت كسـب         كه اين كارگاه

م توانمندي پژوهشي فرض شده اما تاكنون به صـورت منسـج  
  .ها مورد ارزيابي قرار نگرفته است نتيجه برگزاري اين كارگاه
 300بـيش از  1382تـا   1365از . هـا  مطابق برخـي گـزارش  

عضو هيـأت علمـي و    7000كارگاه روش تحقيق براي بيش از 
دستيار تخصصي برگزار شـده اسـت تـا توانمنـدي پژوهشـي      

بـوده و   اي ها يك هفتـه  اغلب اين كارگاه). 6(آنان را ارتقا بخشد
. كنـد  عضو هيات علمي يا دستيار بطور عملي در آن شركت مي

ژه  گردد كـه شـخص اجـراي يـك پـرو      گواهي زماني صادر مي
هـا نـه تنهـا در مراكـز      اين كارگـاه . تحقيقاتي را فراگرفته باشد

آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت و درمان تشكيل شـد،  
  ).7(تسري پيدا كردبلكه به تدريج به كل مراكز آموزش عالي 

تمهيــدات فــوق تــا چــه حــد در ايجــاد توانمنــدي پژوهشــي 
. آموختگــان مــؤثر بــوده تــا كنــون مطالعــه نشــده اســت دانــش
رغم تأكيد وزارت متبـوع بـر امـر پـژوهش در آمـوزش و       علي

هاي مختلف آن، اغلب مطالعـاتي كـه در ايـران در زمينـه      حيطه
مختلـف   هـاي  پژوهش در آموزش انجـام شـده دربـاره بخـش    

نظرخواهي در باره شيوه ارزيابي اساتيد، تأثير . آموزش باليني
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طرح درس و در ايـن  . هاي مدون آموزش مداوم پزشكي برنامه
  ).8(ها بوده است مقوله

 1000حاصـل تحقيقـات گونـاگون در ايـن زمينـه، بــيش از      
مقاله است كه در هفت همايش سراسري آموزش پزشكي ارائه 

هـاي ديگـر آمـوزش و تعـداد      ت در حيطـه اغلب اين مقاال. شده
بسيار اندكي درباره توانايي پژوهشي پزشـكان عمـومي بـوده    

هيچ يك از اين تحقيقات اندك نيز با شيوه تحقيق حاضـر  . است
ــه اســت   ــدي پژوهشــي پزشــكان نپرداخت ــه بررســي توانمن . ب

آموختگـان و   بنابراين، براي ارزيابي توانمندي پژوهشي دانـش 
هـاي آموزشـي اجـرا     عف و قوت برنامهمشخص شدن نقاط ض

شده، تعيين نيازهـاي آموزشـي دانشـجويان در ايـن زمينـه و      
هاي موجود و تجديد نظر مناسـب   احياناً بهبود و اصالح برنامه

اي بـه شـدت احسـاس     ها، ضرورت چنين مطالعه در اين برنامه
. شد و تحقيق حاضر با اين هدف طراحي و اجرا شده اسـت  مي

ــق حا ــاهي و نگـــرش  هـــدف تحقيـ ــزان آگـ ــين ميـ ــر تعيـ ضـ
پزشــكي همــدان از  آموختگــان دكتـري پزشــكي و دنـدان   دانـش 
  .ارزيابي توانمندي پژوهشي آنان بوده است و تحقيق

 
  ها روش

، 1382مقطعـي در تابسـتان سـال     –اي توصـيفي  در مطالعه
آموختـه در   پزشكان دانش توانمندي پژوهشي پزشكان و دندان

جامعـه پـژوهش را   . ن بررسي شـد دانشگاه علوم پزشكي همدا
دوره دكتـري   81- 80و  80- 79آموختگان سال تحصيلي  كليه دانش

همـدان   پزشـكي دانشـگاه علـوم پزشـكي     اي پزشكي و دندان حرفه
با توجه به نـوع تحقيـق و مشـكالت موجـود در     . داد تشكيل مي

پزشك عمومي كه در اين تحقيق از  نفر پزشك و دندان 60اجرا، 
شـود، داراي   نـام بـرده مـي   » پزشـكان «ت عنـوان  اين افراد تحـ 

  :هاي زير بودند براي ورود به مطالعه انتخاب گرديدند ويژگي
آموخته دانشگاه علوم پزشكي همدان در مقطع دكتري  دانش

 آمـوختگي آنـان نگذشـته    اي باشند، بيش از دو سال از دانـش  حرفه
  .باشد و شاغل در سيستم بهداشتي استان باشند

نفـر از بـين كسـاني كـه      60دفي ساده، تعداد با روش تصا
بـرآورد  . واجد شرايط بودند براي اجراي تحقيق انتخاب شـدند 

درصـد پزشـكان توانمنـدي     80نمونه با فرض اين كه بـيش از  
و بـا   1/0پژوهشي مطلوب داشـته باشـند و بـا ميـزان خطـاي      

05/0=P  نفر محاسبه گرديد 61به مقدار.  

اي داشـت،   هـا مشـكالت عديـده    نظر به اينكه گردآوري داده
 پس از بررسي جوانب مختلف، براي اجراي عملـي تحقيـق، تصـميم   

گرفته شد كه افراد واجد شرايط ورود بـه مطالعـه در يـك جـا     
هـا ميسـر و ممكـن     جمع شوند تا بدين ترتيـب گـردآوري داده  

براي اين منظور، تصميم گرفته شد با دعوت از تـك تـك   . گردد
اي روش تحقيـق بـراي    يك كارگاه يك هفتهافراد واجد شرايط، 

آنها تشكيل گردد تا در حين برگـزاري كارگـاه و قبـل از ارائـه     
آوري  كننـدگان جمـع   هـاي الزم از شـركت   مباحث مربوطه، داده

هـاي   يعني، آنان قبل از شروع عملي كارگـاه، پرسشـنامه  . شود
مربوط بـه انـدازه گيـري آگـاهي و نگـرش را تكميـل نمـوده و        

الزم . تدوين و تكميل پروپوزال تحقيق خود بپردازنـد  سپس به
به ذكر است براي جلوگيري از ايجـاد هرگونـه سـوگيري، هـر     

آن . شـد  آوري مـي  بخش پروپوزال توسط افراد نوشته و جمـع 
گاه توسط مدرسين كارگاه آن مبحث ارائه شده و مورد بحـث  

  .گرفت عمومي قرار مي
، بـه افـراد   )آمـوزش  قبـل از (در روز اول برگزاري كارگاه 

كننـدگان   توضيحات الزم در مورد اهداف طرح داده شـد و شـركت  
سـپس از  . گرديدند ها بطور كامل توجيه براي پر كردن پرسشنامه

كننده خواسته شد يك عنوان تحقيق به سـليقه خـود    هر شركت
هـاي خـود بطـور     انتخاب و براي آن يك پروپوزال از آموختـه 

ضـمناً  . مختلف آن را تكميل نمايـد  هاي انفرادي طراحي و بخش
مديران كارگاه در جلسه حضور داشتند و به تكميل پروپـوزال  

در . نظارت مي كردند تا افراد از مشاوره با هم خـوداري كننـد  
بـر  . هاي مختلف يك پروپوزال تكميـل شـد   پايان كارگاه، بخش

ليستي كه قبالً طراحي شده بـود، مهـارت تحقيقـاتي     اساس چك
  .ورد ارزيابي قرار گرفتپزشكان م

آوري همه افراد در يـك كارگـاه وجـود     نظر به اينكه امكان جمع
هـاي   نداشت، به بقيه پزشـكان فـرم خـالي پروپـوزال و پرسشـنامه     

درخواست گرديد كه مربوط به آگاهي و نگرش داده شد و از آنها 
ايـن  . آنها را تكميل و ظرف دو هفته به محققـين تحويـل نماينـد   

هاي آگاهي و نگرش را در حضور  نخست پرسشنامهگروه نيز 
كننده پر كردند و تحويل دادند و سپس با توضيح اهداف  توزيع

شد كه مـتن پروپـوزال يـك تحقيـق      تحقيق، از آنها خواسته مي
  .فرضي را شخصاً و بدون كمك ديگري تكميل كنند

در . سـؤال بـود   22پرسشنامه تعيين ميـزان آگـاهي داراي   
ها، به هر پاسخ درست نمـره يـك و پاسـخ     داده تجزيه و تحليل

 اي كـه فـرد   بنابراين، حـداكثر نمـره  . نادرست نمره صفر منظور شد
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توسط  11درصد نمره يعني  50اگر . بود 22توانست بگيرد  مي
شد، به منزله داشتن آگاهي خوب از تحقيق ارزيابي  فردي كسب مي

  .گرديد شده و كمتر از آن به منزله آگاهي ضعيف تلقي مي

 5سؤال بود كه با مقيـاس   16پرسشنامه نگرش مشتمل بر 
كـامال  «با نمـره پـنج تـا    » موافقمكامالً «اي ليكرت و به صورت  نقطه

كسـب   بنـابراين، حـداقل نمـره   . با نمره يك تنظيم شده بود» مخالفم
 80و حـداكثر جمـع نمـرات نگـرش      16توسـط هـر شـخص    شده 
بيشـتر   نمره يا 40ره نگرش، نم 80كساني كه از . توانست باشد مي

كردند به منزله داشتن نگرش مثبت به تحقيق و كسب  كسب مي
ليسـت   چـك . ، داشتن نگرش منفي ارزيابي شد40نمره كمتر از 

بند بود كه  34مربوط به ارزيابي توانمندي پژوهشي نيز داراي 
بـودن،   ها، برحسب درست يا نادرسـت  هنگام بررسي پروپوزال

  .شد يك يا صفر داده ميبه هر بند نمره 

مثالً، براي عنوان تحقيق پنج سـؤال منظـور شـده بـود كـه      
هـاي خاصـي    بسته به نوع پژوهش، عنوان بايـد داراي ويژگـي  

هاي بيـان مسـأله، اهـداف، فرضـيات      به همين ترتيب، ويژگي. باشد
هـاي مختلـف    بخـش  بنابراين، مجموع نمره حاصل از. ليست شدند

 17اگـر كسـي   . شـد  مـي  34ليسـت   كپروپوزال وارد شده به چ
كـرد، داراي توانمنـدي    ليست اخذ مـي  نمره و بيشتر از اين چك

پژوهشي خوب و كمتر از آن داراي توانمندي ضعيف پژوهشي 
  .شد ارزيابي مي

هـا، از نظـرات    ليسـت و پرسشـنامه   براي تعيين روايي چـك 
استفاده گرديد كـه ايـن افـراد غالبـاً     ) نفر 10(افراد صاحب نظر 
ــاه ــار و   مدرســين كارگ ــق و متخصصــين آم ــاي روش تحقي ه

اپيدميولوژي بودند و پس از اصالح كامل آنها در تحقيق مورد 
براي تعيين پايايي چك ليسـت از مشـاهده   . استفاده قرار گرفت

ــدد    ــون مج ــنامه از روش آزم ــراي پرسش ــان و ب -test(همزم

retest (ميــزان همبســتگي بــراي پرسشــنامه . اســتفاده گرديــد
تجزيـه و  . بـود  76/0و بـراي پرسشـنامه نگـرش     89/0اهي آگ

براي . انجام گرفت SPSS-10افزار  تحليل اطالعات به كمك نرم
ــانگين  ــون   مقايســه مي ــا از آزم ــه   t-studentه ــراي مقايس و ب

دار بـودن   ها از آزمون مجذور كاي استفاده و حد معنـي  نسبت
05/0P< سـب  كنندگان آگاهانه و پـس از ك  شركت. تعريف شد

  .رضايت در آن شركت كرده بودند
  
  

  نتايج
 25(نفـر   15كننده در اين تحقيـق،   نفر شركت 60از مجموع 

درصـد   50پزشـك،  ) درصد 75(نفر  45پزشك و  دندان) درصد
درصد مرد بودند كه اين توزيع در هر دو رشته نيـز   50زن و 

پزشـكان زن و   نفر از دنـدان  8تقريباً به همين ترتيب بود، يعني 
  .نفر نيز مرد بودند 22نفر از پزشكان زن و  23نفر مرد و  7

درصد آنان اظهـاركرده بودنـد    5/42كنندكان  از كل شركت
درصد  5/57اند و  كه قبالً در كارگاه روش تحقيق شركت كرده

  .هاي روش تحقيق شركت نكرده بودند در كارگاه

سال با دامنه سني  3/27± 2/4كنندگان  ميانگين سن شركت
 81تــا  79هــاي  اغلــب آنهــا در ســال  . ســال بــود  37و  24

كنندگان  درصد شركت 30فقط حدود . آموخته شده بودند دانش
درس آمـار و روش تحقيـق خـود پاسـخ داده و      به سؤال نمره

ذكر كرده بودند كه آن را بـه خـاطر دارنـد و بقيـه آن را ذكـر      
  .بود 19تا  13دامنه نمره آمار ذكر شده از . نكرده بودند

در  كننـدگان  نتايج پژوهش نشان داد دامنه نمره آگـاهي شـركت  
و ميانگين و انحراف معيار نمـره   17تا حداكثر  7تحقيق حداقل 

درصـد پزشـكان از    5/27آگـاهي  . بـود  5/12±72/2آنان نيز 
) درصـد  5/72(و بقيه ) 11نمره آگاهي كمتر از (تحقيق ضعيف 

گري نيز از سـطح  بندي دي البته درجه. داراي آگاهي خوب بودند
و بيشتر  15آگاهي پزشكان به عمل آمد، بدين صورت كه نمره 

آگـاهي   11-14به منزله داشتن آگاهي خوب از تحقيق و نمـره  
بـا ايـن   . و كمتر آگاهي ضعيف ارزيابي شد 10متوسط و نمره 

درصـد داراي   45درصد افراد آگاهي خـوب،   5/27بندي،  درجه
نيــز آگــاهي ضــعيفي  درصــد 5/27آگــاهي متوســط بودنــد و 

هــاي پــژوهش نشـان داد كــه پزشــكان و   ســاير يافتـه . داشـتند 
پزشــكان عمــومي در مــوارد ســؤاالت مــرتبط بــا نحــوه  دنــدان

نوشتن عنوان، هدف اصلي و ويژه، خبري نوشتن فرضيه، نائل 
شدن سؤال پژوهش به اهداف جزئي و ذكر معيارهاي ورود و 

درصد موارد پاسخ  75خروج در كارآزمايي باليني، در بيش از 
درصـد پزشـكان و    50درست داده بودند در حالي كه بـيش از  

ــدان ــي     دن ــالش علم ــوان ت ــه عن ــق ب ــوارد تحقي ــه م پزشــكان ب
نوع هدف براي كاربرد نتايج حاصل از پـژوهش،   ،سيستماتيك

طـرح   ،نوع مطالعات مقطعـي  ،ذكر زمان و مكان در انواع تحقيق
مطالعـات كارآزمـايي    فرضيه در مطالعات تحليلـي، كـوركردن  

باليني، مشخص كردن معيار ورود و خروج افراد در مطالعـات  
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شــاهدي و نــوع  –توصــيفي، نــوع مطالعــه در مطالعــات مــورد
 .ها پاسخ نادرست داده بودند مطالعه براي تعيين شيوع بيماري

دامنه نمرات نگرش كسب شده توسـط پزشـكان از حـداقل    
انحراف معيار نمـره نگـرش   متغير، ميانگين و  69تا حداكثر  39
نسـبت بـه تحقيـق    ) درصد 3/3(نفر  2تنها . بود 49/6±25/55

درصـــد پزشـــكان و  96نگـــرش منفـــي داشـــتند و بـــيش از 
  .پزشكان نگرش مثبت به تحقيق ابراز نمودند دندان

ليسـت   ميانگين نمره و انحراف معيـار كسـب شـده از چـك    
 30اكثر و حـد  3با دامنه حداقل  15±27/7توانمندي پژوهشي 

درصد افراد داراي توانمندي پژوهشـي خـوب    5/47جمعاً . بود
  درصد توانمندي ضعيفي داشتند  5/52بودند و 

قـبال در  ) درصـد   5/41(نفـر   25. از كل افراد تحت مطالعـه 
ميـانگين نمـره آگـاهي ايـن افـراد      . كارگاه شركت كرده بودنـد 

 2/12و افرادي كه سـابقه شـركت در كارگـاه نداشـتند      12/13
همچنين ميانگين نمره نگرش افـراد بـا سـابقه شـركت در     . بود

ميـانگين  . بدسـت آمـد   55و بدون سابقه شـركت   3/58كارگاه 
 9/14ه دوم و گرو 1/16نمره توانمندي پژوهشي گروه نخست 

نمره نگرش و نمره توانمنـدي پژوهشـي   . بين نمره آگاهي. بود

افراد داراي سابقه قبلي شركت در كارگاه روش تحقيق با افراد 
هــا، تفــاوت مختصــري  بــدون ســابقه شــركت در ايــن كارگــاه

 .دار نبود مشاهده شد لكن اين تفاوت از نظر آماري معني

 95حقيقاتي، حدود از نظر توانمندي در طراحي يك پروژه ت
 35بين . درصد افراد عنوان تحقيق خود را درست نوشته بودند

درصد افراد نيـز از نظـر نحـوه تنظـيم اهـداف تحقيـق و        50تا 
سؤاالت پژوهش، توانايي خوبي داشتند لكن از نظر نحوه تنظيم 

گيري و برآورد حجم نمونـه تنهـا    فرضيه و بويژه روش نمونه
اغلب افراد . را بدرستي نوشته بودنددرصد اين بخش  22تا  14

كاربرد نتايج تحقيق را بيان نكرده و براي ) درصد 96بيش از (
  .تعيين حجم نمونه مستندات علمي ارائه نداده بودند

هـاي   بنـدي، ميـزان درسـتي هـر كـدام از بخـش       نتايج جمع
ليسـت   پروپوزال تنظيمي توسـط افـراد تحـت مطالعـه در چـك     

نهـايي در جـدول يـك ارائـه گرديـده       بندي مربوطه پس از جمع
  .است

ــدان   ــدي پژوهشــي پزشــكان و دن ــره توانمن پزشــكان و  نم
  .داري نداشت همچنين بين جنس مذكر و مؤنث تفاوت معني

  

  
پزشـكي   اي پزشـكي و دنـدان   آموختگـان دوره دكتـري حرفـه    هاي مختلف پروپوزال توسـط دانـش   توزيع فراواني نحوه تنظيم بخش .1جدول 

  1382علوم پزشكي همدان دانشگاه 
  نادرست  درست  هاي پروپوزال بخش

  3%)5(  57%)95(  عنوان پژوهش واضح و روشن است
  36%)60(  24%)40(  جمعيت مورد مطالعه در عنوان آمده است

  36%)60(  24%)40(  محيط پژوهش مشخص است؟
  40%)6/66(  20%)3/33(  زمان انجام پژوهش مشخص است؟

  43%)7/71(  17%)3/28(  اس موضوع تحقيق نوشته شده است؟بيان مسأله دقيقاً براس
  46%)7/76(  14%)3/23(  اطالعات مربوط به پژوهش هاي قبلي بيان شده است؟

  58%)7/96(  2%)3/3(  كاربرد نتايج مشخص شده است؟
  45%)75(  15%)25(  ضرورت انجام تحقيق توجيه شده است؟

  56%)4/93(  4%)6/6(  اند؟ هاي مبهم تعريف شده واژه
  10%)7/16(  50%)3/83(  اهداف براساس موضوع پژوهش نوشته شده است؟

  10%)7/16(  50%)3/83(  دهد؟ هدف كلي موضوع تحقيق را پوشش مي
  22%)7/36(  38%)3/63(  اهداف جزئي براساس هدف كلي نوشته شده است؟
  25%)7/41(  35%)3/58(  دهد؟ اهداف جزئي تمامي ابعاد هدف كلي را پوشش مي

  15%)25(  45%)75(  اند؟ داف جزئي با استفاده از افعال عملي نوشته شدهاه
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  28%)7/46(  32%)3/53(  اند؟ سؤاالت و فرضيات براساس اهداف نوشته شده
  38%)4/64(  22%)6/36(  ها روشن و واضح هستند؟ فرضيه

  25%)7/41(  35%)3/58(  نوع پژوهش مشخص شده است؟
  25%)7/41(  35%)3/58(  دارد؟نوع پژوهش با عنوان پژوهش تناسب 
  30%)50(  30%)50(  محيط پژوهش مشخص شده است؟
  22%)7/36(  38%)3/63(  جامعه پژوهش نوشته شده است؟

  46%)7/76(  14%)3/23(  گيري توضيح داده شده است؟ روش نمونه
  58%)7/96(  2%)3/3(  تعيين حجم نمونه مستندات علمي دارد؟

  44%)8/82(  16%)2/27(  گيري مشخص شده است؟ روش نمونه
  46%)7/76(  14%)3/23(  گيري متناسب با نوع پژوهش است؟ روش نمونه
  22%)7/36(  38%)3/63(  ها مشخص شده است؟ آوري داده ابزار جمع

  52%)7/86(  8%)3/13(  ها روايي و پايايي مطرح شده است؟ آوري داده در ابزار جمع
  49%)7/81(  11%)3/18(  روش تجزيه و تحليل اطالعات مشخص شده است؟

  15%)25(  45%)75(  بندي تحقيق تعيين شده است؟ برنامه زمان
  20%)4/34(  40%)6/66(  بندي متناسب با حجم كار است ؟ برنامه زمان

  20%)4/34(  40%)6/66(  بندي دارد؟ بودجه
  24%)40(  36%)60(  ها طراحي شده است؟ بندي براساس فعاليت بودجه

  36%)60(  24%)40(  شده است؟ بيني مشكالت تحقيق پيش
  36%)60(  24%)40(  بيني شده است؟ راه حل متناسب براساس مشكالت احتمالي پيش

  25%)7/41(  35%)3/58(  ها متناسب برآورد شده است؟ در صورت وجود آزمايشات هزينه
  
  

  بحث
مطالعه حاضر نشان داد كه آموزش روش تحقيق با شـيوه  

پژوهشـي  يـري بـر توانمنـدي    گ فعلي تأثير قابل توجـه و چشـم  
با توجه بـه جمعيـت   . پزشكي عمومي نداشته است پزشكان و دندان

آموختگان دانشگاه علوم پزشكي  هدف مطالعه حاضر كه فقط دانش
تر در اين زمينـه، الزم   شود، براي قضاوت دقيق همدان را شامل مي
تري از پزشكان عمومي در سطح كشور بررسي  است طيف گستره

  .شوند
رغم تالش گسترده و  يج مطالعه حاضر نشان داد كه علينتا
هاي متنوع، هنوز توانمندي پژوهشـي پزشـكان عمـومي     برنامه

گرچه آگاهي ايشـان از مقولـه   . در حد متوسط پايين قرار دارد
تحقيق در حد قابل قبول است، اغلب داراي نگرش مثبت نسـبت  

وين يـك  به تحقيق هستند اما در عمـل، توانـايي الزم بـراي تـد    
از بررسي جزئيات مربوط بـه  . طرح تحقيق استاندارد را ندارند

هاي تدوين شده مشخص گرديد كـه از نظـر انتخـاب     پروپوزال

موضوع تحقيق و گاهي از نظر تعيين اهداف، توانايي پزشـكان  
نسبتاً مطلوب است اما از نظر متدولوژي و نحوه حصول به آن 

از نظـر مـرور   . شـند با اهداف، اغلب دچار ضعف و مشـكل مـي  
سابقه تحقيق و بيان كاربردهاي احتمـالي نتـايج تحقيـق، اغلـب     

مشكالت يـك  . پزشكان داراي آگاهي و توانمندي پاييني هستند
توانند فهرست كنند و نتايج حاصل از اين  تحقيق را بخوبي نمي

  .توانند بنحو مناسبي ليست نمايند تحقيق را نيز نمي
گرش پزشكان نسبت به تحقيـق  از مجموع نمرات آگاهي و ن

توان استنباط نمود كه در مجموع از اين نظر پزشكان نمـره   مي
اند اگرچه نمره توانمندي ايشان انـدكي كمتـر    قابل قبولي گرفته
البته اين نكته قابل تـأملي اسـت زيـرا نمـره     . از حد قبولي است

قبولي پايين از نظر دانش نظري و آگاهي از تحقيق، به احتمـال  
از ايـن رو، بـه نظـر    . د منجر به توانمندي بـاال نخواهـد شـد   زيا
توانـد در بهبـود    بردن نمره آگاهي نيز ميرسد تالش براي باال  مي

 .پزشكان مؤثر باشد و ارتقاي توانمندي
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دربــاره توانمنــدي پژوهشــي پزشــكان عمــومي در ايــران،  
در تحقيقــي بــا مقايســه . مطالعــه محــدودي صــورت گرفتــه اســت

- 71هـاي   نامه دانشجويان پزشكي در دو دوره سال وضعيت پايان
نســبت . نامــه پايــان 407و  410بــه ترتيــب بــر روي  79- 80و  70

نامه و نيـز ميـزان اسـتفاده از     مطالب مروري به كل حجم پايان
تفـاوتي بـين   . اطالعات بيمارستاني و يا گرفتن نمونه از جامعه

ه بهبـود  دو دوره گزارش نموده و آن را بطور غيـر مسـتقيم بـ   
نامه ناشي از آموزش روش تحقيق منتسب نمـوده   كيفيت پايان

نامـه دانشـجويان    پايـان  61در تحقيقي ديگر بـر روي   ).9(است
ــتان  ــكي لرس ــاه . پزش ــر كارگ ــر روي   اث ــق ب ــاي روش تحقي ه

هــاي كيفــي و كمـي آنهــا بررســي شـده، اثــر شــركت در    جنبـه 
قبـل و بعـد از   نامه در  ها بر كيفيت تدوين و اجراي پايان كارگاه

  ).10(دار گزارش شده است معني. شركت در آنها
آموخته دوره پزشك عمومي بـه عنـوان    براي تعريف دانش

عموماً به اعضاي هيأت علمـي  . محقق، نظر واحدي وجود ندارد
شـود و   اطـالق مـي  » محقـق «دانشگاه از مرتبـه مربـي بـه بـاال     

. شوند پزشكان عمومي در آمار محققين يك كشور گنجانده نمي
اند كه انتظار آشـنايي بـا اصـول     از اين رو، برخي بر اين عقيده

روش تحقيق و به عبارتي انتظار توانمند بودن از نظر پژوهشي 
پزشك عمـومي بايـد   . از پزشك عمومي، انتظار به جايي نيست

خوب درمان كند و معضالت جامعه خـود را  خوب تشخيص دهد، 
). 11(بندي نمايد رده و اولويتاز بعد بهداشتي و سالمت شناسايي ك

بـه عنـوان يـك فـرد      به عبارتي، بيمار را در قالب جامعه ببيند و نه
در اين صورت، اگـر بـه پزشـكي بـه     . ايزوله و بدون تأثير از جامعه

نگر نگريسته شود، آشنايي پزشك عمـومي را   عنوان پزشكي جامعه
. سـازد  اپيـدميولوژيك ضـروري مـي    با حداقل اصـول مطالعـات  

مچنين اخيـراً معاونـت تحقيقـات و فنـاوري وزارت بهداشـت      ه
هــاي علــوم  پژوهشـي دانشــگاه  -بـراي بحــث ارزيــابي درونــي 

پزشكي، پزشكان عمومي را در زمره محققين محسـوب نمـوده   
و تعداد آنها را به عنوان شاخصي در اين ارزيابي لحاظ كـرده  

  .است
ي از اي بر ايـن اعتقادنـد كـه در بسـيار     از سوي ديگر، عده

بهداشـتي  مناطق، بويژه در مناطق روسـتايي، پزشـك مسـؤول    
گيري رخ دهد، پزشـك مسـؤول بهداشـتي     اگر يك همه. منطقه است

گيري و يا با اصول يك مطالعه  منطقه بايد با اصول بررسي يك همه
توصيفي آشنا باشـد تـا بتوانـد بـار و وزن هـر كـدام از مشـكالت        

اسب با آن براي كاهش اين بار، بهداشتي منطقه خود را تعيين و متن

در هر صـورت، نگـرش   ). 13و12(ريزي مناسب طراحي نمايد برنامه
آموخته دوره دكتري عمومي بايد اصول  غالب بر اين است كه دانش

بنـابراين، در دوره آموزشـي وي   ). 14(اوليه روش تحقيـق را بدانـد  
ــه ــايي برنام ــا    ه ــداتي انديشــيده شــده ت ــده شــده و تمهي گنجان
و حتـي  . هاي الزم در اين زمينه به وي تعلـيم داده شـود   حداقل
آموختگان ترغيـب بـه شـركت در كارگـاه روش تحقيـق،       دانش

نامه تحقيقاتي و گاهي شركت در كارگاه مقالـه   اجراي يك پايان
نويسي علمي، كه توانمندي اجراي يـك پـژوهش سـاده و تهيـه     

. نمايـد  گزارش اين پـژوهش بـه صـورت اسـتاندارد ارائـه مـي      
هــاي موجــود، تــوان آمــوزش  ايــن مســأله كــه روش. انــد شــده
هـاي الزم را دارنـد يـا نـه؟ موضـوع مناقشـه و چـالش         حداقل
  ).18تا15(باشد نظران مي صاحب
هاي تحقيق حاضر البتـه مطلـق نيسـت زيـرا بـه نظـر        يافته

هـا نتوانـد توانمنـدي واقعـي      آوري داده رسد اين شيوه جمع مي
نوشـتن يـك پروپـوزال تحقيـق شـايد      . دگيري كن افراد را اندازه

هـاي آن اعـم از    ترين قسمت آن باشد زيرا اگـر همـه جنبـه    مهم
ــين       ــيات و همچن ــا فرض ــداف ي ــين اه ــوع، تعي ــاب موض انتخ
متدولوژي آن درست نوشته شـده باشـد بعيـد اسـت در عمـل      

بـراي نوشـتن يـك پروپـوزال كامـل و      . منجر به مشـكل شـود  
نگيزه مناسب و شرايط همسان نقص، نيازمند زمان بيشتر، ا بي

هـا و مراجعـه بـه منـابع      محققين ضمن غور در كتابخانه. است
االمكــان پروپــوزال كامــل و  نظــر، حتــي علمــي و افــراد صــاحب

بـدين لحـاظ، در تحقيـق حاضـر نيـز،      . نمايند كاربردي تهيه مي
هاي ممكـن بسـنده    براي ارزيابي توانمندي پژوهشي، به حداقل

هنوز رسد پزشكان عمومي  يقت، به نظر ميرغم اين حق علي. شد
ــد نظــر در    از حــداقل ــابراين، ضــرورت تجدي ــد بن ــا فاصــله دارن ه

هاي موجود و طراحي راهكارهاي مؤثرتر به شدت احسـاس   برنامه
آموختگان  افزايش دروس مرتبط با تحقيق، مشاركت دانش. شود مي

 هـاي تحقيقـاتي و   هـاي مـرتبط، تهيـه و اجـراي طـرح      در بازآموزي
تواند مفيد واقع  ها با تكيه بر امكان بكارگيري آن مي گسترش كارگاه

  .شود
  

  گيري نتيجه
هاي متنوع، هنوز توانمندي  رغم تالش گسترده و برنامه علي

. پژوهشي پزشكان عمـومي در حـد متوسـط پـايين قـرار دارد     
گرچه آگاهي ايشان از مقوله تحقيق در حد قابل قبـول اسـت و   
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  .توانايي الزم براي تدوين يك طرح تحقيق استاندارد را ندارندثبت نسبت به تحقيق هسـتند، امـا در عمـل    اغلب داراي نگرش م
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Knowledge, Attitude and Research Ability of General Physicians and Dentists Graduated from Hamadan 
University of Medical Sciences 

 
Fallah M, Houshmand B, Joneidi Jafari A, Shamsai F, Bashirian S. 

 
Abstract 
 
Introduction: General physicians (GPs) and dentists have to acquire reasonable research capability during 
academic education in Iran. For this purpose, various educational programs such as: statistics and research 
methodology course, Health System Research (HSR) workshop and research thesis have been planned in 
their curriculum. The purpose of this study was to determine knowledge, attitude and research ability of 
general practitioners and dentists graduated from Hamadan University of Medical Science (HUMS). 
Methods: In a descriptive study 60 general physicians and dentists who had been graduated in the previous 
2 years, were selected randomly and asked to design a research proposal. They were also asked to complete 
a valid and reliable questionnaire containing 22 questions regarding their knowledge and attitude. The data 
was analyzed by SPSS software using frequency, mean, standard deviation, frequency and t-test.  
Results: The mean and standard deviation for knowledge and attitude were 12.5±2.72 (out of 22), and 
55.25±6.49 (out of 80), respectively. The mean and standard deviation of research capability was 
15±7.27 (out of 34). In total, 27.5% of GPs and dentists had low knowledge, while, only 3% had negative 
attitude towards research. There was no significant relationship between HSR workshop participation and 
research capability. 
Conclusion: The majority of medical doctors and dentists graduated from Hamadan University of Medical 
Sciences had low but acceptable knowledge about research methodology. More than 50% of them had low 
research capability, but more than 95% had a positive attitude towards research. In total their research 
capability was far from optimal situation.  
 
Key words: Capability, Research, Medical doctors, Dentists. 
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