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   پزشكي  عموميهاي دكتراي نامه هاي روش تحقيق در پايان شاخصوضعيت 

  )1367- 84(دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  ****ييرضا منصور دكتر ؛***واليي ناصر  مهندس؛ **عزيزي  فريدون دكتر ؛*بومي كوه ژاله

  *مهوش كهريزي؛ *بهمن مهربان 

  چكيده 
 داراي اهميت ويژه شناسي تحقيق براي دانشجويان است آموزش دانش، مهارت و روشكه  دليل اين هنامه ب  پايان :سابقه و هدف

هاي پزشكي عمومي دانشگاه علوم  نامه گانه روش تحقيق در پايان هاي ده  شاخصبررسيمطالعة حاضر به منظور  لذا .مي باشد

  . انجام گرفت1367-84هاي  سال طيپزشكي كرمانشاه

نامه پژوهشي دانشجويان دوره پزشكي عمومي دانشگاه علوم   پايان218 تحليلي -وصيفيين مطالعه تدرا :ها مواد و روش

 زماني بنج دوره  ها در نامه ميانگين نمرات پايان .دش بررسي اي گيري چندمرحله با استفاده از نمونه  سال 18 طيپزشكي كرمانشاه

 ،نعنوا شامل ده شاخص روش تحقيق  به مربوطنه  گزي91ليست كه حاوي  چك با استفاده از يك ها داده. گرديدمقايسه 

امتياز  وآوري   بود، جمعمنابعو گيري  هنتيج  ها، بحث، يافته  ، روش اجرابازنگري متون، اهداف و فرضيات،  له،أچكيده، بيان مس 

پنج يكرت در ل براساس مقياسكه  شد فرض 20نامه   يك پاياننمره  حداكثر. برحسب اهميت  نسبي تعيين شدها نآهر يك از

  . شد استفادهو تست تعقيبي توكيآناليز واريانس  ،، تي كايمجذورهاي  ها آزمون  تحليل دادهبراي. قرارگرفت رده

 بوده 20  از77/8± 11/3 هاي مورد بررسي نامه ياناپ در گانه هاي ده نمره كل شاخصميانگين كه  دها نشان دا يافته: ها  يافته

ها در مرتبه متوسط،   بقيه شاخص،اند  اخذكردهرتبه خوبكه » ها يافته«  و  رتبه بسيارخوبكه»  نوانع« هاي  جز شاخص هب. است

 نمره ).>001/0P(داد گانه نشان هاي ده شاخصميانگين  تفاوت معناداري را در نمره تيآزمون . دشتنضعيف يا نامناسب قرار دا

 ،62/8±53/2 ،73/7±36/2 ترتيب به هاي زماني دوم تا پنجم به دوره در، دبو 90/5±54/1زماني اول  دوره ها كه در  نامه كل پايان

هاي زماني دوم، سوم،  ها در دوره نامه  امتياز كل پايان ميانگين،به عبارت ديگر.  افزايش يافت40/12±33/2 و 41/2±28/11

 آزمون آناليز واريانس .زايش يافته است درصد اف93/9 و 85/30، 94/11، 5/30ترتيب  چهارم و پنجم نسبت به دوره قبلي خود به

تعقيبي آزمون  ).>001/0P(  نشان داد  مورد مطالعه دوره زمانيپنج ها در نامه تفاوت معناداري را بين ميانگين نمره كل پايان

  . )>001/0P ( تفاوت معناداري با يكديگر داشتند،جز دو دوره ههاي زماني  ب توكي نشان داد همه دوره

رسد  چنين به نظر مي. دنشان داها  نامه  پايانگانه روش تحقيق در  هاي ده شاخص تدوين  ه حاضر سير بهبودي را درمطالع :بحث

به  هاي روش تحقيق و دسترسي سريع شركت اساتيد راهنما در كارگاه، ها نامه نامه پايان ينيكه عواملي از قبيل زمان، تغيير آ

  .ها را فراهم آورده است نامه وند تدوين پايانموجبات بهبودي در رهاي اطالعاتي  بانك

 »1385تابستان :    پذيرش1/10/83: دريافت«   رمانشاه كنامه، دكتراي عمومي پزشكي، روش تحقيق، پايان: كليدواژه ها 
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  قدمهم
فردي براي دريافـت درجـات      وشتاري  نامه يك اثر ن    پايان

 هـزار   15علمي و تخصصي است كه در حـدود ده  تـا             

ينـد بحـث و     اشود و موضوع آن طي فر       كلمه نگارش مي  

 ).1( گردد  اهنما انتخاب مي  مذاكره بين دانشجو و استاد ر     

 6نامـه    در دوره آموزش پزشكي عمومي در ايران، پايـان        

واحد درسي است تا دانـشجو در طـول دوره تحـصيلي            

ل پژوهشي و چگونگي انجام يـك       ياي با مسا   گونه خود به 

هاي پرورش    راه يكي از رسد    به نظر مي   .تحقيق آشنا شود  

يـك  محققان خوب تـشويق دانـشجويان بـراي نوشـتن           

 علـت چنـد   بـه   ها   نامه پايان). 2( نامه پژوهشي است   پايان

نامـه، در واقـع     نخست آنكه پايان :باشند  داراي اهميت مي  

شناسـي تحقيـق بـراي       مهـارت و روش     آموزش دانـش،  

ـ  بنابراين، ضرورت دارد كه چ     .دانشجويان است  ارچوبي ه

ـ مناسب و يكنواخـت بـراي ارا    ه ايـن واحـد آموزشـي    ي

نامـه بـه     هـر پايـان     از طرف ديگر،    . ده گرد يپژوهشي ارا 

گردد كـه    عنوان الگويي براي ساير دانشجويان قلمداد مي      

ـ     سـاختار مرسـوم دانـشگاه بـه آن          ي در به عنوان مرجع

و كيفيـت   هايي با    نامه براين وجود پايان  ابن ؛كنند مي مراجعه

 احساس  خصوصمحتواي مناسب براي راهنمايي در اين       

هـا    نامـه   تـدوين پايـان    همچنـين وضـعيت   ). 3( شود مي

تواند انعكاسـي از ميـزان توجـه مـسئولين دانـشگاه،             مي

ــ ــشجويان بـ ــا و دانـ ــاتيد راهنمـ ــن اسـ ــد ه ايـ واحـ

پژوهشي مهم باشد كه به صـورت تـدريجي در           آموزشي

هاي علمي دانشگاه و كـسب اعتبـار    دهي به فعاليت   جهت

كيفيـت  نامه از     زيرا هرچه پايان   ؛باشد علمي آن دخيل مي   

 قابليت تبديل آن به مقاله بيشتر       ،ري برخوردار باشد  ت قوي

دانيم يكـي از معيارهـاي تعيـين         خواهد بود و چنانكه مي    

شـده آن    اعتبار علمي هر دانشگاهي تعداد مقـاالت چـاپ        

پژوهشي داخـل يـا خـارج از        -دانشگاه در مجالت علمي   

دادن در كشور آلمان، همانند ايران، انجام        .باشد  كشور مي 

نامه به منظور اخذ عنـوان       هشي در قالب پايان   يك كار پژو  

 ،)5 و 4 (دكتري براي دانشجويان پزشكي اجبـاري اسـت       

توجـه   شده در مجالت پزشكي با     ولي تعداد مقاالت چاپ   

به جمعيت و تعداد دانـشجويان پزشـكي، در مقايـسه بـا             

 -فنالند و هلند    كشورهاي كوچكي مانند سوئد، دانمارك،    

 كمتر اسـت    - نامه اختياري است   كه در آن كشورها پايان    

در ايـــران تحقيـــق جـــامعي از تعـــداد مقـــاالت ). 2(

 ولـي بـه نظـر       ،ها وجود نـدارد    نامه شده از پايان   استخراج

 زيـرا در    ؛انـد  ها مقاله شـده    دودي از آن  عرسد تعداد م   مي

نامه ها داراي    گرفته اكثر پايان   مطالعات محدودي كه انجام   

از سوي ديگـر مطالعـه      . )7 و   6( اشكاالت اساسي هستند  

هـا   نامـه   كيفي پايان  يبر تأثير عامل زمان در ارتقا     ديگري  

همچنين در مطالعـات ديگـر بهبـودي در     ). 8(تأكيد دارد   

-11 و   2(ها گزارش شده اسـت     نامه وضعيت تدوين پايان  

9.(  

 در  ضنتايج تحقيقات ذكرشده  نمايانگر وجـود تنـاق        

 مـرتبط بـا      چند متغير  ،از سوي ديگر  .  است خصوصاين  

رسـاني و    پژوهش مانند گسترش استفاده از خدمات اطالع      

هاي اطالعاتي  از طريق شـبكه جهـاني، ممنوعيـت            بانك

هـا و     تـدوين دسـتورالعمل     و عنوان پايان نامه   بهو  ترجمه  

ضرورت   هاي اخير،    نامه در سال   هاي نگارش پايان   نامه ينيآ

ـ ؛سازد ها را مطرح مي   نامه بررسي پايان  ر دن مطالعـه   لذا اي

هاي دكتراي عمومي پزشكي دانشگاه علـوم        نامه روي پايان 

 انجـام   1384پزشكي كرمانشاه از بدو تأسيس لغايت سال        
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هاي روش تحقيـق در      كارگيري شاخص  هتا نحوه ب  گرفت  

  .دگيرها مورد ارزيابي قرار  آن

  
  اه مواد و روش

 826 از كل .تاس تحليلي-اين مطالعه از نوع توصيفي

دانشجويان دوره پزشكي عمومي نامه پژوهشي  ايانپ

 لغايت 1367 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از سال

 نمونه محاسبه حجم « با استفاده از فرمول1384 اسفند

 -نامه  پايان218   تعداد»براي نسبت در جامعه محدود

گيري  نمونه ا استفاده از ب-ها در هر سال براساس تعداد آن

در داخل هر  بندي براي هر سال و طبقه(اي  چندمرحله

و مورد  ندشد انتخاب ) تصادفي سادهسال به روش

 ليست  با استفاده از يك چكها داده .ندبررسي قرار گرفت

 گزينه آن مربوط به مشخصات كلي 4  كه گزينه91حاوي 

گانه  هاي ده  شاخص بهمربوط آن گزينه 87نامه و  پايان

، ) گزينه6( چكيده  ،) گزينه6( نعنوا شاملروش تحقيق 

، اهداف ) گزينه6 (بازنگري متون  ،)گزينه 11( لهأبيان مس

 ها يافته  ،)گزينه21( روش اجرا ،) گزينه7 (و فرضيات

  و منابع) گزينه2(گيري نتيجه  ،)گزينه5 (، بحث)گزينه19(

هاي  ن كارگاهابود، توسط يك نفر از مدرس ) گزينه4(

 ار با استفاده از روايي ابز.آوري شد روش تحقيق جمع

 از آزمون مجدد پايايي با استفاده.   تعيين شدااعتبار محتو

دليل عدم وجود ابزار  هب.  دست آمد ه ب93/0ابزار 

هاي مربوط  استاندارد و همچنين عدم ارزش يكسان گزينه

گزينه از  86هر يك از امتياز وزني گانه  هاي ده به شاخص

نفر از اساتيد  8  امتياز توسط1 حداكثر  تا1/0 حداقل

هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي و  روش تحقيق دانشگاه

نهايي هر  )امتياز( ن نمرهآبراساس  مشخص و كرمانشاه

عنوان : گرديد  تعيينليذگانه به قرار  هاي ده يك از شاخص

، اهداف و 2، بازنگري منابع 2له أ، بيان مس2، خالصه 5/0

، 4ها  يافته، 4 روش تحقيق و نحوه اجرا ،5/1فرضيات 

براين . 1 و منابع 5/0ا هگيري و پيشنهاد ، نتيجه5/2بحث 

بر شد كه   فرض 20نامه   يك پاياناساس حداكثر نمره

هاي  كل شاخص هايي كه نمره نامه پايانيكرت لمقياس طبق 

   ضعيف، 01/4-8 بود نامناسب، 0-4ها  گانه آن ده

 به 01/16-20 خوب و 01/12-16 متوسط، 12-01/8

همچنين در اين  .شد ن خيلي خوب درنظرگرفتهعنوا

ها در پنج دوره زماني  نامه پژوهش ميانگين نمرات پايان

هاي  نامه دليل تعداد كم پايان هب .مورد مقايسه قرار گرفت

سال  5هاي اين  نامه پايان 1367-72هاي  پژوهشي در سال

كه از   در حالي،شد به عنوان يك دوره  زماني درنظرگرفته

هر سه سال به عنوان يك دوره   1384 لغايت 1373سال 

مجذور هاي  ها آزمون  تحليل دادهبراي. زماني لحاظ گرديد

 مورد  تعقيبي توكي آزمونوآناليز واريانس  ،تي ،كاي

  .استفاده قرار گرفت

  
  ها فتهاي

هاي ده گانه    ست كه امتياز كل شاخص     ا  مبين آن  1جدول  

 بـوده   20 از    77/8± 11/3هاي مورد بررسي     نامه در پايان 

اي ليكـرت در رده        گزينـه  5است كـه براسـاس مقيـاس        

دهـد   همچنين  اين جدول نشان مي     . گيرد متوسط  قرار مي   

 خيلـي خـوب و    كه نمـره    »  عنوان«هاي   جز شاخص  هكه ب 

هـا در    ص بقيه شاخ  ،اند  كه نمره خوب اخذ كرده    » ها يافته«

 تـي آزمـون   . امناسب قرار دارند  مرتبه متوسط، ضعيف يا ن    

ها نـشان    ميانگين نمره اين شاخص    تفاوت معناداري را در   

  ). >001/0P(دهد  مي



 

 

 ) 180  (  ....هاي دكتراي   نامه در پايانهاي روش تحقيق  شاخصوضعيت  – بومي ژاله كوه

گانه  هاي ده دهد كه نمره كل شاخص نشان مي 2 جدول

 در 40/12±33/2 به 9/5±54/1 از 1367-72هاي  در سال

 اين ،به عبارت ديگر. سيده است ر1382-84هاي  سال

ها  نامه كه ميانگين نمرات كل پاياندهد  جدول نشان مي

   و1367-72هاي   يعني سال،در دو دوره  زماني اول

 در حد ضعيف، در دو دوره  زماني بعدي 75-1373

 در رده متوسط و 1379-81 و 1376-78هاي  يعني سال

 رده خوب در 1382-84هاي  در مقطع آخر يعني سال

 ري را بينتفاوت معناداآناليز واريانس . قرار گرفته است

 هاي زماني مختلف ها دردوره نامه يانگين نمرات كل پايانم

 

 218گانه در  هاي ده  ميانگين و انحراف معيار شاخص-1جدول 

نامه دوره دكتراي عمومي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  پايان

 1367-84هاي  كرمانشاه در سال

گانه روش  هاي ده شاخص

  تحقيق

  20امتياز اخذشده بر مبناي 

µ±SD*  

  00/17 ± 67/3  عنوان

  42/10 ± 10/5  چكيده

  47/5 ± 85/2  هألبيان مس

  48/2 ± 63/4  بازنگري متون

  74/4 ± 28/7  اهداف و فرضيات

  97/9 ± 10/3  روش اجرا

  50/12 ± 76/3  ها يافته

  23/8 ± 71/6  بحث

  33/6 ±  01/7  گيري نتيجه

  41/9 ± 09/7  منابع 

  77/8 ± 11/3  كل

  >P 001/0 =زمون نتيجه آ*

  ). >P 001/0(فوق نشان داد

هاي  منظور تعيين تغييرات ميانگين امتياز كل شاخص       به

هـاي زمـاني مـورد مطالعـه         گانه روش تحقيق در دوره     ده

درصد تغييرات در هر مقطع نسبت به دوره قبلي محاسـبه           

 ميانگين نمـره    ،دهد   نشان مي  3طور كه جدول   همان. گرديد

ترتيـب   هاي زماني مورد بررسي به     ر دوره ها د   نامه كل پايان 

.  افزايش يافته اسـت  درصد93/9 و   85/30،  94/11،  5/30

  ).>P 001/0(داد آماري معناداري را نشان  تفاوتتيآزمون 

هـا را در      نامـه    روند تغييرات ميانگين در پايان     1نمودار

دهد كه مبين بهبود      هاي زماني مورد بررسي نشان مي       دوره

  آزمـون بـا اسـتفاده از   .هاسـت  نامـه   ايانوضعيت تدوين پ  

ـ هاي دوگا  تعقيبي توكي مقايسه     زمـاني   ه بـين پـنج دوره     ن

-75جز دو دوره     هب ها انجام گرفت كه نشان داد همه دوره      

 1382-84 با   1379-81  و )=219/0p( 1376-78 با   1373

)304/0 P=(   ــتند ــديگر داش ــا يك ــاداري ب ــاوت معن   تف

)001/0P=.(  

  

گانه در  هاي ده و انحراف معيار امتياز كل شاخص ميانگين -2جدول 

نامه دوره دكتراي عمومي پزشكي دانشگاه  علوم پزشكي   پايان218

  1367-84هاي  كرمانشاه به تفكيك پنج دوره زماني در سال

  دوره زماني

  )سال(

  20ها برمبناي  امتياز كل شاخص  تعداد پايان نامه

µ±SD*  

72-1367  41  54/1 ± 9/5  

75-1373  59  36/2 ± 73/7  

78-1376  57  53/2 ± 62/8  

81-1379  31  41/2 ± 28/11  

84-1382  30  33/2 ± 40/12  

  >P 001/0 = نتيجه آزمون*
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  1367-84هاي  نامه دوره دكتراي عمومي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال  پايان218روند تغييرات ميانگين نمره كل  -1نمودار
  

گانه روش  هاي ده روند تغييرات ميانگين امتياز كل شاخص -3ول جد

نامه دوره دكتري عمومي پزشكي دانشگاه علوم   پايان218تحقيق در 

  1367-84هاي  پزشكي كرمانشاه در سال

امتياز كل شاخص   دوره زماني

  هاي ده گانه

درصد تغيير نسبت به 

  *دوره قبلي 

72-1367  5/1±9/5  -  

75-1373  4/2±7/7  5/30  

78-1376  53/2±62/8  94/11  

81-1379  41/2 ± 28/11  85/30  

84-1382  32/2 ±470/12  93/9  

  >P 001/0=  نتيجه آزمون*

  
  بحث

  گانه  هاي ده داد كه نمره كل شاخص ها نشان يافته

 كيهاي دكتراي عمومي پزش نامه روش تحقيق در پايان

  بوده است كه براساس مقياس20 بر مبناي 11/3±77/8

در . گيرد اي در رده متوسط قرار مي  گزينه5ليكرت 

هاي دكتراي  نامه كه پايان) 8( مطالعه پيروي و همكاران

عمومي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي را از 

  ،1367-68يق در سه دوره زماني شناسي تحق نظر روش

 ميانگين ند،ا مورد بررسي قرار داده 1373-74و  71-1370

و حداكثر  بوده 42/34ها  نامه اخذشده پايانمتياز كل ا

با توجه به آنكه حداكثر  .است بوده 136ها  نامه امتياز پايان

نمره كل  و ميانگين   بوده20ها در تحقيق ما  نامه امتياز پايان

 100 چنانچه اين دو ميانگين را به ، است77/8ها  نامه پايان

 ،رب شود ض5 يعني ميانگين مطالعه ما در ،تبديل كنيم

 در اين صورت . خواهد شد44گاه ميانگين مطالعه ما  آن

هاي مورد بررسي در تحقيق ما  نامه وضعيت بهتر پايان

 اوالً :تواند علل متفاوتي داشته باشد ميمشهود است كه 

به . نددو تحقيق متفاوتشده در  هاي زماني انتخاب دوره

 در هاي مورد بررسي نامه عبارتي بيش از يك سوم پايان

 است كه 78 تا 75هاي  مربوط به سالحاضر تحقيق 

شده در كشور وضعيت بهتر  براساس تحقيقات انجام

  هاي  هاي ذكرشده نسبت به سال ها در سال نامه پايان

3031575941N =
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عنوان مثال در  ؛ بهنشان داده شده است 73-74 و 71-70

هاي دوره پزشكي  نامه ر روي كليه پاياندتحقيقي كه 

   نتايج نشان داد ،ور انجام گرفتعمومي در سراسر كش

نسبت به  1377-78هاي  هاي سال نامه كه امتياز پايان

). 2( افزايش معناداري يافته است 1370-71هاي  سال

دوماً ). 5(اي مشابه دست يافت  سبحاني نيز به نتيجه

ق ميتواند علت ديگري تفاوت در حجم نمونه دو تحقي

سوماً اين تفاوت ممكن .  باشدآمده دست بهبراي نتايج 

كار رفته در دو تحقيق  هاست ناشي از روش اجرا و ابزار ب

 گزينه با اعمال امتياز وزني به 91در تحقيق حاضر . باشد

هر گزينه مورد بررسي قرار گرفته است كه در تحقيق 

 بدون احتساب امتياز ها گزينه) 8( پيروي و همكاران

ها نشان داد كه  يافته.  اند وزني  مورد بررسي قرار گرفته

گانه مورد بررسي در اين تحقيق  دههاي  از بين شاخص

بررسي «امتياز خوب، » ها يافته«امتياز عالي، » عنوان«

ها امتيازهاي ضعيف  امتياز نامناسب و بقيه شاخص» متون

رسد علت بهتربودن  به نظر مي. اند يا متوسط دريافت كرده

 نسبت به »ها يافته«و » عنوان«هاي  وضعيت شاخص

 كه اولي مربوط به تصويب شدابهاي ديگر آن  شاخص

نامه و ديگري مربوط به جلسه دفاع از  عنوان پايان

 موجب كسب ليذنامه است كه ممكن است به علل  پايان

اول آنكه در  :امتياز بهتر توسط اين دو شاخص شده باشد

نما ها توسط اساتيد راه نامه اغلب موارد عناوين پايان

پذيرد؛ دوم  را مي د و دانشجو آن شو ميانتخاب و تعيين 

ها اين بخش مورد  نامه آنكه در هنگام تصويب عنوان پايان

 و اشكاالت آن به حداقل يردگ  ميتوجه ويژه قرار

 بنابراين در تدوين آن دقت بيشتري انجام ؛رسد مي

 . گيرد مي

ز  كه كسب امتيارسد به نظر مي»  ها يافته«در مورد 

 ها نامه اول اينكه در اغلب پايان: خوب به داليل ذيل باشد

تجزيه و تحليل آماري توسط اساتيد مشاور آمار و يا با 

 اهميت دوم اينكه .گيرد راهنمايي اساتيد راهنما انجام مي

ها  نامه ها در جلسات دفاع از پايان ه بخش يافتهيويژه ارا

تر در تدوين طلبد كه موجب دقت بيش اي را مي توجه ويژه

هاي مورد  نامه اغلب پايانسوم اينكه . گردد اين بخش مي

نياز به تجزيه و تحليل و اند  بررسي از نوع توصيفي بوده

 و موجبات اخذ امتياز خوب در اين ندخاصي نداشت

مطالعه پيروي و همكاران  .ندا قسمت را فراهم آورده

 باشد يها م در قسمت يافتهآمده  دست بهييدكننده نتايج أت

مطالعه سبحاني و همكاران نشان داد كه تنها نقطه . )8(

ها بوده  هاي مورد بررسي بخش يافته نامه قوت در پايان

ها در اين  نامه  از كل پايان درصد1/68كه  طوري ه ب،است

در تحقيق حاضر ). 7(اند بخش داراي كيفيت عالي بوده

هاي چكيده، روش اجرا، بحث و منابع در رده  شاخص

ها،  ترين اين شاخص ند كه يكي از مهمشتتوسط قرار دام

دانيم كه پايه اصلي  مي. باشد مي» روش اجرا«شاخص 

.  آن استوار استيكاربرد نتايج هر تحقيق بر نحوه اجرا

توان به نتايج حاصل از آن   نمي،اگر اين پايه سست باشد

» ايروش اجر«شاخص ، از سوي ديگر. اعتماد كرد

ها  نآها علتي براي ممانعت از تبديل  نامه ضعيف  در پايان

ر علمي قابل چاپ است كه اهميت آن ببه يك مقاله 

شده در يك  هيتعداد مقاالت ارا. كس پوشيده نيست هيچ

بندي  هرتبدانشگاه يكي از عوامل مهم در طرح 

. ن اهتمام ورزيدآهاي كشور است كه بايد به  دانشگاه

نمره روش اجرا در بودن  ينيشايد يكي از علل مهم پا

ليست ما به ابزار  ست كه در چك اتحقيق حاضر آن
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تحقيق، نحوه تعيين اعتبار و اعتماد آن، همچنين به 

در ... ها و متغيرها، نوع متغير و مقياس سنجش آن

 در ولي ،ها امتيازي تعلق گرفته است نامه پايان

اي به اين موارد نشده  نامه اشاره دستورالعمل نگارش پايان

در اين موارد و هر آنچه   لذا دانشجو نسبت به؛ستا

اي بدان نشده  ها اشاره نامه دستورالعمل نگارش پايان

مورد را از دست  توجه بوده و بنابراين امتياز آن  بي،است

  . داده است

هـاي مهـم در      چنانكه گفته شد يكي ديگر از شاخص      

 ،قـرار گرفتـه اسـت     » متوسـط « اين تحقيق كه در سـطح     

شايد بتوان گفت نوشتن بحـث   .  باشد مي» ثبح«شاخص  

نامه است   رين كار در تدوين يك پايان     ت ترين و مشكل   مهم

كـافي و   » بررسي متون «شود مگر با       و اين مهم ميسر نمي    

تـرين   كه نتايج نـشان داده اسـت ضـعيف          همچنان  .غني

بازنگري «هاي مورد بررسي شاخص      نامه شاخص در پايان  

علـت   .قرار دارد » نامناسب« رده   بوده است كه در   »  متون

هاي مـورد بررسـي      نامه  درصد پايان  100  تقريباً چيست؟

مطالب ايـن بخـش      و بودند» كليات«نام   هداراي بخشي ب  

اي جـز    از كتب درسي بازنويـسي شـده كـه نتيجـه           عيناً

در بـر    اتالف وقت دانـشجو را     خستگي و  افزايش هزينه، 

 ي تـدوين وگـاه  اين قسمت به عنوان بررسي متون  . ندارد

كه كفايت   تعدادي مقاله نيز در اين بخش آورده شده بود        

مرور «بيني است كه با يك       پيش  پس قابل  .الزم را نداشتند  

. عالي يا خوب نخـواهيم داشـت     » بحثي «،نامناسب» متون

و اهميت توجـه    » كليات«اين موضوع لزوم حذف بخش      

  را در  تبـا اسـتفاده از مقـاال      » بررسـي متـون   «ويژه بـه    

  .دهد كيد قرار ميأها مورد ت نامه پايان

ها به   نامه كل پايان  بررسي روند تغييرات ميانگين امتياز    

هاي زماني نشان داد كه در هر دوره  زمـاني            تفكيك دوره 

در تحقيق  . نسبت به دوره قبلي افزايش وجود داشته است       

هـاي پژوهـشي     نامه پيروي و همكاران ميانگين امتياز پايان     

ترتيـب    به 1373-74و  1370-71،  1367-68ي  ها طي سال 

 را  ي بوده است كه تفاوت معنادار     97/39  و 93/31،  4/23

هـاي مـورد بررسـي       نامـه  بندي و محتواي پايـان     در قالب 

سبحاني هم در مطالعه خود متذكر       ).8(گزارش كرده است  

 هايي كه پس از سـال  نامه  از پايان درصد 50شده است كه    

از وضعيت   1371-72هاي   به سال  نسبت   ،شده هيارا 1373

زاده از   لـيكن آصـف   ). 7(تري برخوردار مي باشند    مناسب

هـاي مـورد     نامـه  مطالعه خود نتيجه گرفت كه اكثر پايـان       

د و  يـستن شناسي تحقيق برخـوردار ن     بررسي از غناي روش   

  ). 6( باشند داراي اشكاالت اساسي مي

 

  گيري نتيجه
همانند انجام شده   شود اغلب مطالعات     چنانكه مالحظه مي  

هـا   نامـه  مطالعه حاضر سير بهبودي را در محتـواي پايـان         

رسد كه عواملي از قبيل      چنين به نظر مي   . اند گزارش نموده 

ـ  يثير عامل زمان، افزايش تعـداد اعـضا       أت ت علمـي   أ هي

پژوهش و به تبـع آن      اين  ها از قبيل دانشگاه مورد       دانشگاه

ه اختـصاص وقـت     افزايش تعداد اساتيد راهنما و درنتيج     

نامه پايان   يني راهنمايي دانشجويان، تغيير آ    برايبيشتر آنان   

هرچند  كه هنوز داراي اشكاالتي است ـ شـركت   -نامه ها

هـاي روش تحقيـق و دسترسـي         اساتيد راهنما در كارگاه   

هاي اطالعاتي موجبات بهبـودي در       سريع به بانك   آسان و 

 نبايـد   ولي ؛ است ها را فراهم آورده    نامه روند تدوين پايان  

از نظر دور داشت كه هنوز تا وضـعيت مطلـوب فاصـله             



 

 

 ) 184  (  ....هاي دكتراي   نامه در پايانهاي روش تحقيق  شاخصوضعيت  – بومي ژاله كوه

رونـد  بخـشيدن بـه       بايد با سـرعت    زيادي وجود دارد و   

   .نويسي كوشيد نامه بهبود وضعيت پايانبراي  كنوني

نامه كـه در     اين تحقيق نشان داد كه هر بخش از پايان        

ده اي نش  ها به آن توجه ويژه     نامه دستورالعمل نگارش پايان  

شـايد ايـن    .  مورد غفلت دانشجو قرار گرفته است      ،است

ـ       صـورت   هموضوع بدان علت است كه اين دستورالعمل ب

 با  شايسته است  لذا   ؛كلي و غيرعيني تدوين گرديده است     

استفاده از اساتيد فن اين دستورالعمل را از حالـت كلـي        

با ذكر جزئيات بـه      و بندهاي مربوط به آن را     نمود  خارج  

توان اميدوار بود     مي صورت   در آن  . درآورد صورت عيني 

كه راهنمـاي دانـشجو در توجـه بـه جزئيـات مهـم در               

ــان ــا شــ نامــه پاي ــستگي، وه ــمن پيــشگيري از خ د و ض

سردرگمي، صرف هزينه و وقت فراوان موجبـات بهبـود          

ها را فراهم آورد و نويدبخش       نامه در وضعيت تدوين پايان   

هايي  نامه شده از پايان   آن باشد كه  تعداد مقاالت استخراج      

  . كه بر يك اسلوب صحيح استوارند، فزوني يابد 

  
   و قدردانيتشكر

همچنـين از     و از استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر محرابي      

اساتيد ارجمندي كه در تهيه  ابزار اين  تحقيـق و امتيـاز              

 . ميكمال تشكر و امتنان را دار     ،  را ياري دادند  ا  وزني آن م  

 كتابـداران محتـرم كتابخانـه        كليـه  ميمانههاي ص  همكاري

 مرحومـه   ويـژه  ه ب كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي    مركزي  

خـصوصي  مخانم شراره   خانم فرح رستمي و سركار    سركار

  .  ميرا ارج مي نه
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Introduction: Dissertations are important part of medical practitioner students training modules and 

may increase their knowledge and skills in the research methodology. This research was conducted to 

study ten research methodology indexes in medical student's dissertations in Kermanshah University of 

Medical Sciences from 1988 to 2005. 

Materials and Methods: This is an analytical-descriptive study. 218 general medical practitioner 

student original dissertations were selected in randomization based on their graduation year during 18 

years. According to the number of dissertations and graduation year they were divided into five sub-

groups and the mean scores of the dissertations were compared in these time periods. Data was 

extracted using a check list consisting of 91 items related to 10 research methodology indices; title‚ 

abstract‚ problem statement‚ literature review‚ objectives and hypotheses‚ material and methods‚ 

findings‚ discussion ‚ conclusion and references by one of well trained lecturers. The score were given 

to each of the indexes, were determined in terms of their relevant importance. Distinct mark 

dissertations were assumed 20 scores and divided into five categories based on Likert Scale. Chi-

square test, independent T- test, ANOVA and Post -hoc Tukey’s test were used for statistical analysis.  

Results: The mean and standard deviation of the total scores in ten research methodology indices was 

8.77±3.11 out of 20 for these dissertations. Except title index and findings index that received very high 

scores, the rest indices received moderate, weak, and very weak scores. The mean and standard 

deviation of the total scores in10 research methodology indices in the first periodical section was 

5.90±1.54 which increased to 7.73±2,36, 8.62±2.53, 11.28±2.41, 12.40±2.33 respectively for the 

second, third, fourth and fifth periodic sections. In other words, the means and standard deviation of 

the total scores in the second, third, fourth and fifth periodic sections in comparison with the first 

section increased 30.5%, 11.94%, 30.85% and 9.93% respectively. ANOVA test showed significant 

difference between total scoresُ mean in five periodic sections. According to Post–hoc Tukey’s test there 

were significant differences between all the time periods except two of them. 

Conclusion: Present study showed an improving trend in ten research methodology indices during the 

last 18 years. We can conclude that some factors such cchanging dissertations writing instructions,  

attending in research methodology workshops, increasing facilities to access to medical databases  may 

be the main causes of this improvement trend.  
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انتـشارات معاونـت    : تهـران ،  اولچاپ  . نامه و گزارش در علوم پزشكي      نامه نگارش مقاله، پايان    ينيآ.  سعيد  زاده آصف -1
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  .11-17 :فحاتص ،، دوره ششم، شماره دوم1382 تابستان ؛حكيم
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5. Ernst E. Medicine in Germany. Lancet 1997; 349 (9050): 508. 

مجله دانشكده پزشـكي    . التحصيل دانشگاه علوم پزشكي قزوين     هاي دانشجويان فارغ   نامه بررسي پايان . زاده سعيد   آصف -6
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 25،  شـماره    سال هفتم؛1377، سال مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن     . تحقيقاتي دانشجويان پزشكي  

  .1-8 :فحاتص   ،26و 

هاي پزشكي و ارزيـابي   نامه تغييرات كمي و كيفي پايان. اهللا آذرگشب اذن ، گچكار لطيف،فاطمه   فكري،اهللا  پيروي حبيب -8

  .97-105 :، صفحات1378پژوهنده، شماره چهاردهم تابستان مجله . ها عوامل مؤثر بر آن

 1377 و 1373هـاي   التحصيالن سال هاي پزشكي در دو گروه فارغ    نامه بررسي وضعيت و مقايسه پايان    . پور حميد   انوري -9

  .1378 مرداد  ؛اي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه نامه دكتراي حرفه پايان. گاه علوم پزشكي كرمانشاهدانش

نامـه كارشناسـي ارشـد پرسـتاري         پايان.  دانشگاه تربيت مدرس   ي تحقيق يها نامه ارزشيابي پايان . محمدعليزاده سكينه  -10

  .1370، سال دانشگاه علوم پزشكي تربيت مدرس

11. Kolahi AA, Mohammadi A. The relation between executing of thesis policies and medical student's theses 
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