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Abstract
The present study aimed to investigating methodology of theses in Ardabil
University of Medical sciences. This research is descriptive - analytic study.
The study population included all defended dissertations in the period from
2011 to 2014, there were 229 volumes held at the Central Library of Ardabil
University of Medical Sciences. To collect data researcher-made checklist
that was used to approve research specialist. The results showed that between
the present situation and the optimal situation in terms of all methodological
components, such as: designing the research project (2.9), subjects (1.73),
measuring instruments (1.45), method of implementation (1.71) and
expression of data analysis method (2.16), there is a significant difference .
Therefore, the third chapter of dissertations in Ardabil University of Medical
Sciences is below the desired level.
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تشریحرانامهپایانمختلفهايبخشکهدستورالعملیتدوینوهانامهپایانمرتبارزیابیونویسینامهپایان
.)1393،رحیمیمنصوریان،،ابراهیمنوه.(کردنداعلامهانامهپایانکیفیتدرتأثیرگذار،نماید

هايدانشگاهدرآموزِش پژوهش باهدفنامهپایاننوشتن توجه به این نکته که باوبا عنایت به مطالب فوق 
و،به طور اعمتحقیقیکارقسمت یک ترینمهمکه نتیجه گرفتتوانمیلذا شودمیعلوم پزشکی انجام 

دانشجویان هاينامهپایانررسی بحاضر بامطالعه براین اساس ن است آشناسیروش،به طور اخصنامهپایان
:سخگویی به سوال اساسی زیراستبه دنبال پا1393لغایت1390هايسالبیل طی ددانشگاه علوم پزشکی ار

کیفیت روش شناسی پایان نامه هاي دانشگاه علوم پزشکی اردبیل چگونه است؟ 
کارروش 

را کلیهاین تحقیق ماري آجامعه. باشدمی،تحلیلی- توصیفینوعاز،آنماهیتواین تحقیق با توجه به هدف 
مجموعاًدفاع شده بودند و1390- 1393هايسالطی کهدانشگاهمرکزيکتابخانهدرموجودهاينامهپایان
گردآوريمنظوربه.گرفتندقراربه صورت همه شماري مورد بررسی کهدادندمیتشکیل ،بودنامهپایان229

ابتدا با استفاده از مطالعات ،براي تهیه چک لیست.شداستفادهساختهمحققلیستچکازاطلاعات
، گردیداقدام هاروشلازم براي فصل هايمؤلفهمربوطه  نسبت به استخراج کتبومتون مروروايکتابخانه

سپس با استفاده از نظر متخصصان پژوهشی که معاونان ومدیران پژوهشی دانشگاههاي علوم پزشکی بودند 
ردار مورد تایید قرارگرفت وبا استفاده از ضریب همگرایی کندال مولفه هایی که از همگرایی بالایی برخو



ارزیابی فصل چک لیست بدست آمده، براي بررسی وبودند به عنوان چک لیست مورد استفاده قرار گرفت،
طرحهايمؤلفهبهمربوطگویه4که شامل. تنظیم گردیدگویه26واساسیمؤلفه5نامه، درسوم پایان
بیانگویه5واجراروشگویه6،گیريابزاراندازهگویه6ها،آزمودنیبهمربوطهايمؤلفهگویه4پژوهش،

روایی محتوایی چک لیست نیز توسط اساتید متخصص بررسی وتایید بود.بررسیموردهادادهتحلیلروش
شد.

5چک لیست در اختیار متخصصان قرارگرفت تا اهمیت گویه ها را در مقیاسبراي تعیین وضع مطلوب،
اهمیت هرکدام از گویه ها به عنوان وضعیت مطلوب درجه ایی لیکرت تعیین کنند لذا بدینوسیله درجه 

.ومورد نظر متخصصان تعیین گردید
وآموزشیمعاونتازمجوزدریافتازکه بعدبودبه این صورتبراي تعیین وضع موجود نیز روش کار

نفصل سوم کلیه پایابه کتابخانه مرکزي،مراجعهواردبیلپزشکیعلومدانشگاهآوريفنوتحقیقات
ضمن به این ترتیب که گرفتندقراردفاع شده بودند مورد بررسی 1390- 1393هايسالکه طی هایینامه

علمی اساتید ومرتبهتعداد،دانشجوتعدادوجنس شامل هانامهپایاناستخراج اطلاعات عمومی موجود در
پژوهش،طرح:اساسیمؤلفه5درهانامهپایانسومفصلنگارشاطلاعات اختصاصی شامل، مشاوروراهنما 

به اطلاعات. گرفتندقراربررسیموردهادادهتحلیلروشبیانواجراروشگیري،ابزاراندازه،هاآزمودنی
به عنوان متخصصانانتظارموردوضعیتبابه عنوان وضع موجودهانامهپایانفصل سوم بررسیازدست آمده 

وتجزیه براي. گردیدمحاسبهراموجودوضعومطلوبوضعبینشکافومقایسه شده ،وضع مطلوب
در تعیین و مطالعه استخراج گردید تحلیلیونتایج توصیفی 22spssافزارنرمازبا استفاده هادادهتحلیل

تی تک نمونه ایی  استفاده شد.آزمونومورد انتظار از آزمون کاي دو  و وضعیتتفاوت وضع موجود 
دانشجویانهمچنین،لیستچکتهیهدرکنندگانمشارکتنامتحقیقایناخلاقیولاصرعایتمنظوربه
.گردیدارائهکلیصورتبهنتایجوماندمحرمانههانامهپایانمشاوروراهنمااتیدسوا

هایافته
اینازکه یک دانشجو بودهانامهپایان%100نویسنده .گرفتقرارمورد بررسی نامهپایان229مطالعه ایندر

استاد) داراي یک %8/83معادل (نامهپایان192) زن بودند.%8/49(نفر114ومرد)%2/50(نفر115، تعداد



9بودند از:راهنمابودند. مرتبه علمی اساتید راهنمااستاد) داراي دو %2/16معادل (نامهپایان37وراهنما
اساتید راهنما یافت بیندرعلمی مربی مرتبه،) استادیار9/42%(نفر97)دانشیار و1/53%(نفر120استاد،) %4(نفر

نشد.
) داراي یک استاد 3/77مورد(177تعداد اینازداراي استاد مشاور بودند که نامهپایان)%98(226تعداد

ود نامشخص بنامهپایان16اساتید مشاور علمیرتبه. استاد مشاور بودند2)داراي 7/22%(نامهپایان52مشاور و
داراي استاد مشاور با مرتبه علمی حداقل 4/90%مورد معادل 207داراي استاد مشاور نامهپایان213ازو

داراي مرتبه علمی مربی  بودند.6/2%معادل مورد6استادیار بودند و
18)بنیادي و%3مورد معادل ( 7)روش تحقیق کاربردي،%89مورد معادل (204شده درکاربردهبهروش 

استفاده کرده بودند.توسعهو) از روش تحقیق 8/7%رد معادل (مو
شدهارائه1شمارهجدولدربررسیموردهاينامهپایاندرشدهارزیابیمتغیرهايفراوانیدرصدوتوزیع
.است

شدهارزیابیمتغیرهايفراوانیدرصدوتوزیع1جدول شماره 

درصدنامهپایانتعدادمتغیر

جنست دانشجو
1152/50مرد

1148/49زن

نامهپایانروش تحقیق به کاریرده شده در 

2041/89کاربردي

73بنیادي

189/7توسعهوتحقیق 

رتبه استادراهنما
979/42استادیار
1201/53دانشیار
94استاد

1773/77یک  مشاورتعدادمشاور
527/22دومشاور

وراهنمااستادیکدارايفقطدرصد8/83معادلمورد192تعداد،نامهپایان229تعدادازنتایج نشان داد
دادنشاندوخیآزموننتایج. باشدمیراهنمااستادیکازبیشتردارايدرصد2/16معادلنامهپایان37تعداد

همچنین.داردودوجدارمعنیتفاوتاردبیلپزشکیعلومدانشگاهدرموجودو وضعمطلوبوضعبین



استادمشاوریکازبیشتردرصد7/22معادلمورد52تعداداردبیلپزشکیعلومدر دانشگاهنامهپایان229از
نشاننتایجترتیببدین. نکردندرعایترامشاوراستادیکازبیشتردرصد3/77معادلمورد177اندوداشته
يدارمعنیتفاوتمشاوراستادتعدادازلحاظموجودتو وضعیمتخصصاننظرموردمطلوبوضعبیندادکه

متخصصاننظرمورداز وضعیتترپاییناردبیلپزشکیعلومدر دانشگاهوضعیتمعنیبدین. وجوددارد
.باشدمی

.دهدمیرا نشان مشاورومربوط به اساتید راهنما نتایج آزمون کاي اسکوئر2جدول شماره 
مشاوروراهنما اساتیدبهمربوطلوبمطهايشاخص2جدول شماره 

dfSigمورد انتظارشدهمشاهدههامؤلفهورودي

نما
راه

تاد
داس

عدا
1921/17927/41039/0فراوانیفقط یک راهنمات

8/832/78درصد

379/49فراوانیبیشتر از یک راهنما
2/168/21درصد

اور
دمش

ستا
دادا

از یک مشاورتربیشتع
528/708/2301001/0فراوانی

7/229/30درصد

بدون مشاورفقط یک مشاوریا
1772/158فراوانی

23/771/69درصد

نتایج نشان داد ،شدمیهانامهپایانمربوط به فصل سوم هايمؤلفهمتغیرهاي اصلی تحقیق که شامل اساسبر
) 1,6(اردبیلپزشکیعلومدر دانشگاههانامهپایانموجودوضعمیانگینو) 4,6(وبمطلوضعیتمیانگینبین

طرحبهمربوطهايگویهکلیهکهمعنیاینبه.داردوجود) 2,9(شکافپژوهشطرحتنظیمنظراز
وداردزیاديفاصلهمطلوبوضعبااردبیلپزشکیعلومدانشگاهدرنامهپایانسومفصلدرپژوهش

ازروشتبیینو)3,55(بودنکیفییاکمینظرازتحقیقروشتبیینهايگویهبهمربوطشکافترینیشب
گویه مجموعدرشکافنتایج آزمون تی تست تک نمونه ایی نشان دادهمچنین. باشدمی) 3,47(هدفنظر

.استدارمعنی%99اطمینانسطحدرموجودو وضعمطلوبوضعبینپژوهشروشهاي 
وضعیتمیانگینبینهاآزمودنیيمؤلفهبهمربوطهايگویهمجموعدرشکافمیزاندادنشاننتایج

شکافدادنشانآزمون تی تک نمونه ایی نیز. آمددستبه1,73برابر) 3,1(موجودو وضع) 4,8(مطلوب



مطلوبوضعازهانیآزموددرموجودوضعکهمعنیبدین. استدارمعنی%99اطمینانسطحدرموجود
تعیینروشذکرو)2,62(نمونهحجمتعییناحتمالیدقتبیانبهمربوطشکافترینبیشو. استپایین
.بود) 1,57(نمونهحجم

شکاف)4,7(مطلوبوضعیتو)3,2(موجودوضعمیانگینبینسوم نیز فصلدرگیريابزاراندازهنظراز
سطحدرهاگویهمجموعدرشکافوتفاوتدادنشاننیز تی تک نمونه اییآزمون .داردوجود1,45

گیرياندازهابزار مؤلفهمربوط به هايگویهدرشکافوتفاوتترینبیشو هست دارمعنی%99اطمینان
درمنفیشکافاماداردوجودهاگویهمجموعدردارمعنیمثبتشکافاگرچه. دیده شد) 3,4(روایی
در دانشگاهوضعیتبودنبهترمعنايبه)- 0,69(پرسشنامهدردموگرافیکهايویژگیشدنگنجاندهمؤلفه
شد.مشاهدهنیزاردبیلپزشکیعلوم

درهادادهتحلیلروشنظراز) 2,3(موجودو وضع) 4,5(مطلوبوضعیتمیانگینبیندادنتایج نشان 
کهمعنیاینبه.استدارمعنی%99اطمینانسطحدروت تفااینودارد وجود) 2,16(شکافهانامهپایان
بااردبیلپزشکیعلومدانشگاهدرنامهپایانسومفصلدرهادادهتحلیلروشبهمربوطهايگویهکلیه

.دارد زیاديفاصلهمطلوبوضع
مربوط به،اردبیلکیپزشعلومدر دانشگاههانامهپایانسومفصلپایین ترین سطح کیفیت دادنشاننتایج

گویه از ترینکیفیتبیهمچنین. باشدمی99/2دارمعنیشکاف باو5از6/1نگارش طرح پژوهش با میانگین
بودن با کیفیوکمینظرتعیین روش تحقیق از گویه هاي فصل سوم مربوط به مربوط به هايمؤلفهمیان 

بود.44/3شکافو3/1میانگین با ابزار ایاییپوروایی گیرياندازهو5/3شکافو1/1میانگین 
مربوطهايمؤلفهازیکهرهايگویهتکتکبهمربوطایینمونهتکتیآزموننتایج4شمارهجدول

.دهدمینشانراهانامهپایانشناسیروشبه



هانامهپایانشناسیروشهايمؤلفهاينمونهنتایج آزمون تی تک :4جدول 

شکافيدارمعنیtوضع موجودوضع مطلوبپژوهشطرحايهگویه
SD±x̄SD±x̄

1,155,46001.2,92±4,10,7±0,9مقدمهنوشتن
1,184,70001.3,55±4,60,6±0,7بودنکیفییاکمینظرازتحقیقروشتبیین

1,261,00001.3,47±4,60,8±0,6)سعهتووتحقیقیاکاربردي(بنیادي،هدفنظرازتحقیقروشتبیین
2,720,40001.2,16±4,81,6±0,4تجربیشبهیاتجربییاتحلیلییاتوصیفینوعنظرازتحقیقمتدولوژيتبیین

2,318,89001.2,52±4,82,2±0,5تحلیلیمطالعاتدرآزماییکاریاگروهیهمیاشاهديموردمطالعاتکردنمشخص
4,61,685,7001.2,99مجموع 

هایآزمودنگویه هاي 
3,417,62001.1,42±4,81,2±0,4مشخصمکانیوزمانیمقطعتحقیق درموردجامعهتعیین

3,216,61001.1,57±4,81,4±0,3ذکر روش تعیین حجم نمونه
2,224,62001.2,62±4,81,6±0,4تعیین حجم نمونهاحتمالیدقتبیان

3,113,43001.1,33±4,51,5±0,3گیرينمونهروشتوضیح
4,83,122,36001.1,73مجموع

گیريگویه هاي ابزاراندازه
4,29,60001.0,65±4,91,04±0,3اطلاعات استفاده شده استآوريجمعابزاریا ابزارهایی که براي نمودن مشخص 

-0,080,69-4,81,72±4,15,9±0,9پرسشنامهدردموگرافیکهايویژگیگنجانده شدن 
3,810,57001.0,83±4,71,1±0,5)تجهیزاتو(اعم از لوازم گیرياندازهتوضیح روش اجراي ابزار 

3,711,82001.0,98±4,71,2±0,5گیريشرح مراحل استفاده از ابزار اندازه
1,348,60001.3,44±4,81,1±0,5روایی ابزارگیرياندازه
1,447,33001.3,40±4,81,1±0,5پایایی ابزارگیرياندازه

4,73,217,28001.1,45مجموع
اجرا گویه هاي  روش

2,716,48001.1,65±4,41,4±0,7زمانیترتیببهتحقیق انجاممراحلتوضیح
1,338,26001.2,42±3,80,9±0,8تحقیقمراحلانجامترسیم نمودار

3,513,10001.1,18±4,71,3±0,5آنچگونگیوآزموناجراياشاره به
3,69,87001.0,85±4,51,3±0,6نشدهاشارهدیگرهايقسمتکه درتحقیقمراحلاجراییجزئیاتاشاره به

3,216,93001.1,41±4,61,2±0,7تحقیقدرآماري مورد استفاده هايروشام مشخص نمودن تم
1,731,8001.2,75±4,41,3±0,8متغیرهاازیکهر در مورديآماريهاروشازهر کدامکاربردنمودنمشخص

4,42,731,73001.1,71مجموع
هادادهر وش  تحلیل 

4,5تحقیقهايدادهتلخیصوتنظیمنحوهتوضیح ± 6,02,6 ± 1,419,65001.1,92
4,5تحقیقهايدادهتوصیف براياستفادهموردتوصیفیاشاره به آمار ± 7,02,9 ± 1,417,88001.1,65

7,4تحقیقهايیافتهتحلیلبراياستفادهمورداستنباطیآماربه روش هاياشاره ± 6,03,4 ± 1,412,96001.1,24
4,1آماريهايآزمونازاستفادهدلیلذکر ± 9,01,3 ± 9,048,96001.2,80
4,6مربوطهجداولوآماريهايآزمونارائه ± 6,01,4 ± 1,145,11001.3,18

5,42,340,39001.2,16مجموع



گیرينتیجهوبحث 
علوم پزشکی اردبیل در دانشگاهدانشجویی هايمهناپایاندرتحقیق شناسیروشاین تحقیق به منظور بررسی 

این تحقیق مشابه با نتایج. هستند کاربرديتحقیقروشاز نوع هانامهپایان%89نشان داد  نتایج. انجام شد
تحقیقوتمایل کمتر دانشجویان به انجام مطالعات بنیادي که استایراندرشدهانجامنتیجه برخی از مطالعات 

طباطباییدانایی،،مومنیزرشناس، شقاقیان(،)1386(جواهري، )1383(برقعی دهندمیرا نشان عهتوسو
زیاد هزینهوبه دلیل مشکلات اجرایی وعدم امکانات مناسب مانند کمبود وقت دانشجویان تواندمیکه )1391

تحقیقات باشد.گونهاینبراي انجام 
هانامهپایانتمامدریک دانشجو به عنوان پژوهشگرصرفاً ضر وجودحامطالعهازآمدهدستبهیکی از نتایج 

1971سالازساله20دریک بررسی 1درموتمک. بودهانامهپایاناززیادي تعداددرراهنمااستادیکو
افزایش این. افزایش یافته است%39به %10مطالعات چند مرکزي ازهاسالاین طیدرنشان دادند که 1991تا

در. )1383(امینی ثانی،سزاوار،لطف الله زادهمطالعه استمکاندربهبود وضعیت طراحی مطالعات دهندهنشان
که مطالعات چند آنجایی گفت ازتوانمیعلوم پزشکی با مطالعه فوق در دانشگاهتفاوت وضعیت تبیین

بودن تعداد مطالعات چند کم. دبالا نیاز دارکارگروهیوهزینه،زمانبه،مرکزي علاوه بر طراحی دشوار
ضعف در توان انجام کارگروهی دهندهنشانتواندمییا مشاور راهنمااستادیا عدم وجود چند مرکزي و

واساتید بیندرتیمیکارباشد که مستلزم اشاعه فرهنگ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اساتید یا دانشجویان 
نیز که به علوم پزشکی اردبیل در دانشگاه) 1394(وهمکارانباقیاست. نتایج مطالعه نقی زادهدانشجویان

عدم کهطوريبهموید این نکته است،پرداخته بودندعلمیهیئتبررسی موانع تحقیقاتی از نظر اعضاي 
تواندمینکته اینوگزارش شده بوداز مواردي بود که جزو موانع مهم پژوهشی تیمیکاروجود  علاقه به 

نتایج مطالعه حاضر باشد.دلایلازی خود یک
گویه هاي اکثردرموجودوبین وضعیت مطلوب نتایج حاصل از بررسی متغیرهاي اصلی مطالعه نشان دادند 

هايمؤلفهنقایص عمده ایی در دهندهنشانکهداردوجوددارمعنیشکاف نامهپایانشناسیروشهايمؤلفه
نمایدمقایسهمطلوبوضعیتباراسومفصلوضعیتکهاییمطالعهچندهر.باشدمیشناسیروشمربوط به 

1 McDermott



اندپرداختههانامهپایانشناسیروشبررسیبهنحويبهکهدیگرمطالعاتازبسیاريبامانتایجامانشدیافت
،گیريهنمونروش،خود نشان دادند نوع مطالعهمطالعهدرنیز همکارانوزرشناس دارد ازجمله خوانیهم

هاينامهپایاندراطلاعات به طور صحیح گردآوريابزاروپایاییوروایی،تعیین حجم نمونهچگونگی
.)1391زرشناس وهمکاران ((ذکر نشده بودشیرازپزشکیدندان
کلیه همکارانوشهبازي. )1383خلیلی وفلاح (د(نیز با نتایج ما هم خوانی دارفلاحوخلیلی مطالعهنتایج 

گزارش درصد71وعدم توجه به حجم نمونه را درصد2/40برابرراشناسیروششاخص هاي مربوط به 
درنیزو همکارانخادمی همچنین. که مشابه نتایج مطالعه حاضر است)1389،شهبازي وهمکاران(کردند

ودافاه،فرضیهمطالعه خود در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درصد خطاهایی را در قسمت تدوین 
ما هم هايیافتهکه با برخی از )1390،وهمکارانخادمی (نمونه گزارش کردندحجموآماري آنالیزهاي

خوانی دارد.
مطلوب ارزیابی نسبتاً دانشگاه خوارزمی را در هانامهپایانشناسیروشنیز اگر چه همکارانونوه ابراهیم 

هانامهپایاناکثر دروداردقراررتبه ترینپاییندراسیشنروشروش پژوهش در کنندمیاما گزارش کنندمی
گیرينمونهیا نتیجه قید نشده بوده است وعدم توجیه روش پیامد،اجرافرایند،روش پژوهش به لحاظ هدف

همگی با نتایج مطالعه ما که.)1393، نوه ابراهیم وهمکاران(اندکردهاز عمده مشکلات فصل سوم عنوان نیزرا
دارد.بقتمطا

علوم در دانشگاههانامهپایانپژوهشی شناسیروشنه چندان مطلوب از وضعیتآمده  حاکیدستبهنتایج 
وجود تنها یک استاد راهنما یا یک کرد گیرينتیجهتوانمیموجود هايیافتهاساسبراست.پزشکی اردبیل 
دانشجویان همچنین. به کارگروهی است دانشجویانونشان از عدم تمایل اساتیدهانامهپایاناستاد مشاور در 

مربوطنامهپایانسومفصلقسمتترینضعیفنحوي که بهدارندنگارش متدولوژي  تحقیق ضعف شیوهدر
تمام تواندمینقص این قسمت وباشد مینامهپایانیک پژوهشیکارتنظیم طرح پژوهش است که سرآغاز به

ببرد.لسؤانتایج حاصله را زیر 



پیشنهادات
سوي باید ازدانشجوییهاينامهپایاننگارشوتدوینروندبرتردقیقوبیشترنظارترسدمینظربه

با نامهپایاننگارشوسطح آگاهی دانشجویان درزمینه تدوین پروپوزال بردنبالابراي وشدهاعمالمسئولان 
براي دانشجویان جهت تحقیق روشهايکارگاهبرگزاريیاوپمفلت هاي آموزشی دادنقراراختیاردر

از استفادهوانجام کارگروهیبراي دانشجویانوتشویق اساتید همچنین .اهتمام ورزندارتقا کیفی فصل سوم 
موثر باشد.هانامهپایانکیفیت ءارتقادرتواندمیهانامهپایاندرماري نیز آمشاور 

قدردانی
پزشکی علومدانشگاهپژوهشیواز همکاري صمیمانه معاونت آموزشی دانندمیظیفه وخودبرنویسندگان 

کتابخانه مرکزي دانشگاه که شرایط این مطالعه را فراهم کارشناسانوهمکاري  مسئولان همچنینواردبیل 
نمودند قدردانی نمایند.
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