
 

 6331، پاییز  3یشاپور، سال هشتم ،شماره ی آموزش جندی پژوهشی توسعه-ی علمیفصلنامه

 شاپور   ی آموزش جندی مجله ی توسعه                     

 ی آموزش علوم پزشکی     توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

 69، پاییز 3ی  سال هشتم، شماره                                                                                                                                                          

  

 اساس  بر کشور یپزشک علوم یهادانشگاه در هدفمند نامه انیپا کی یها لفهؤم ییشناسا       

 نظریه داده بنیاد
 ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده ،یتیترب علوم روهعلمی، گعضو هیأت :  بابالن زاهد عادل
 .رانیا ل،یاردب

 محقق دانشگاه ، یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده ،یتیترب علوم گروهعضو هیأت علمی،  :ایک ینیمع یمهد 
 .رانیا ل،یاردب ،یلیاردب

 ل،یگ اردب ل،یگ اردب یپزشگک  علگوم  دانشگگاه  ،یپزشک دانشکده ه،یپا علوم گروهعضو هیأت علمی،  :یباق زاده ینق عباس

 .رانیا

 .رانیا ل،یاردب یپزشک علوم دانشگاه یلیتکم التیتحص و یآموزش امور معاون :*میقد بابازاده خان مژگان

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 التیتحص و یآموزش امور معاون دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی و :ولئی مس سندهینو*

 .رانیا ل،یاردب یپزشک علوم دانشگاه یلیتکم

      Email: m.khanbabazade@arums.ac.ir 

نقش  که به دلیل ماهیت و ویژگی خاصی که دارند، ،با ارزش هستند ها از منابع اطالعاتی نامه پایان :چكیده

زیادی از امکانات مالی دولت و بخش قابل توجهی از نیرو و  کنند و همه ساله مقدار می مهمی در پیکره دانش ایفا

نامه  های یک پایان شناسایی مؤلفه پژوهش هدف این .شودها صرف آن می اعضای هیأت علمی دانشگاه وقت

 .بود علوم پزشکی کشور های دانشگاه هدفمند در

 تعداد آماری جامعه .شد نجامابنیاد  داده نظریه روش از استفاده با که ،است کیفی های پژوهش نوع از پژوهش این

 از استفاده باکه ، بودند های علوم پزشکی کشور معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاه کلیه از متشکلنفر،  96

 در کنندگان مشارکت عنوان همین تعداد به لذا .به اشباع رسید 33 نفر اطالعات در گردآوریهدفمند،  گیری نمونه

 روایی و اعتبار به دست آوردن برای .شد پاسخ گردآوری پرسشنامه باز وسیله به ها داده. شدند انتخاب پژوهش

 بررسی محتوا تحلیل روش به ها داده .شد استفاده پژوهش در کننده شرکت غیر خبرگان مرور روش از ها  داده

  .شدند

دست آمده ه های ب شناسه. قرارداده شد( مفاهیم)ناسه ش 33 که در داخل ،کد به دست آمد 462 ها، ازتحلیل پاسخ

های فرآیندی  نامه، مؤلفه های ورودی پایان مؤلفه)ی عمده  مقوله 3 که مفهوم اصلی جای گرفتند 43قالب  درنیز 

ل مفاهیم اولیه و تحلی تجزیه و از ترکیب وآنها استخراج گردید و  از( امهن  خروجی پایانهای  نامه و مؤلفه پایان

نهایت طبق رویکرد سیستماتیک نظریه داده  در .ای انتخاب شد نامه هدفمند به عنوان مقوله هسته ها، پایانمقوله

 آن اساس بر نهایی مدل و تدوین راهبردهایی گر مداخله شرایط و ای زمینه علّی، شرایط شرایط به توجه با وبنیاد 

عوامل ورودی،  مان بهتوجه تواً نامه و با نگرش سیستمی به پایان که گیری شد در نهایت نتیجه و گردید ارائه

 .های علوم پزشکی دست یافت های هدفمند در دانشگاه نامه توان به پایان فرآیندی و خروجی می

 

 .داده بنیاد، نگرش سیستمی ، هدفمندسازی نظریه پزشکی، علوم نامه، پایان :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 اصلی عوامل از پژوهش، و تحقیق امر به توجه       

 شمار به جامعه هر تکنولوژیک و علمی شکوفایی

 را حقیقت این پیشرفته کشورهای وضعیت. آید می

 به آموزش راه از تنها فن و دانش که سازد می آشکار

 مدیون کشورها این پیشرفت بلکه آید نمی دست

 همکاران، و یدستجرد دیوح)است پژوهش و تحقیق

1361 .) 

یکی از مهمترین واحدهای به عنوان نامه  نگارش پایان

علگگوم درسگگی دانشگگجویان برنامگگه ریگگزی  درسگگی در

محسگوب  پگژوهش   با هدف توسعه تحقیگق و پزشکی 

بگه عبگارت    .(4662 نی اینیمین وهمکگاران، )می شود 

هگای دانشگجویی یکگی از ابزارهگای      دیگر پایگان نامگه  

تحقیقاتی هستندکه هدف آنها افزایش قدرت اعتمگاد  

ورش قگدرت ابگداع و ابتکگار در راسگتای     به نفس وپگر 

به  حصول اطمینان نسبی دانشگاه خودکفایی کشور و

های پیشرفته تحقیق  آشنایی دانش آموختگان با روش

الزم است  اینبنابر. است آخرین دستاوردهای علمی و

های رشته تحصیلی خگود بگه    دانشجو در یکی از جنبه

 ارایگه دهگد   نتگای  آن را  انجام کارتحقیقاتی بپردازد و

هگا از   نامگه  پایگان واقگع   در (.1366 همکاران، برقعی و)

با ارزش هستند که به دلیل ماهیگت و   منابع اطالعاتی

نقش مهمی در پیکره دانگش   ویژگی خاصی که دارند،

زیادی از امکانات مالی  کنند و همه ساله مقدار ایفا می

اعضگای   دولت و بخش قابگل تگوجهی از نیگرو و وقگت    

ایگن   از. هگا صگرف آن مگی شگود     دانشگاه هیأت علمی

توانگد بگه عنگوان    های ارائه شگده مگی   پایان نامهمنظر 

 نیگز بهبود وضعیت سگالمت جامعگه    اساسی در منبعی

 .(1366همکگاران،  رضگاخانی و )شگوند   در نظر گرفتگه 

 مختلگ   در قالگب هگای   قاتیتحق ادییساالنه تعداد ز

در  .شود یم یگانیاکثر آنها با  یکه نتا ،شود یانجام م

در کشگور   یمجله در گروه پزشک 166بالغ بر  هر سال

کننگد   یمگ  مقالگه را چگاو و منتشگر    هگزار  نیچنگد ما 

 . (1334 کالهی،)

در  نامگه در حقیقگت   شگده پایگان   موارد ذکگر  عالوه بر

هگای ذهنگی،    ارزیابی دانشجویان از خود درباره توانایی

میگزان بلگو     های تجربی و بالینی و همچنگین  مهارت

 گگذار بگوده و هگم مسگیری    علمی و منطقی آنان تأثیر

هگای تحلیگل    برای یگادگیری روش تحقیگق و مهگارت   

دانشگجویان فگراهم   انتقادی مقاالت چاو شده را برای 

 (. 4666 هالوارسون، الندگرین و)سازد می

نگگارش پایگان نامگه فرصگت     ، گونه که ذکر شگد  همان

تگگا دانشگگجو بتوانگگد در طگگول دوره    ،مناسگگبی اسگگت 

سگاالنه  . با چگونگی انجام تحقیق آشنا شگود  تحصیلی

دانشگجو در مقگاطع مختلگ     فار  التحصگیلی هگزاران   

. تحصیلی هر کدام مشروط به دفاع از پایان نامه است 

 هگای  دیگر پایگان نامگه آخگرین بخگش دوره     به عبارت

 ای کارشناسی ارشد وتحصیلی تکمیلی از جمله دوره

در  ،ظگ  اسگت  ؤمدانشگجو  است که طگی آن  پزشکی 

های تحصیلی خگود بگه انجگام     های رشته یکی از زمینه

صگورت پایگان   ه کار تحقیقی بپردازد و نتگای  آن را بگ  

از . هگای موجگود ارائگه نمایگد     نامگه یننامه، مطابق با آئ

 محقق علمی شناسنامه نوعی به نامهن پایاطرف دیگر 

 به .باشد نمی تصحیح یا تعویض هرگز قابل که است

 صحیح، بنابراین ارائه شود،نیز نمی ابطال عالوه هرگز

 یگک  گگزارش  بگه عنگوان   نامه پایان مدون و استاندارد

ها  نامه پایان .است برخوردار فراوانی اهمیت از پژوهش

هگای   به عنوان یکی از منابع اطالعاتی در زمره فعالیت

ارشگد و  پژوهشی اسگت کگه دانشگجویان کارشناسگی     

 همکاران، خائمی و)به تدوین آن هستند دکترا موظ 

1366.) 
 بگرای  هگا  پگروژه  و ها پایان نامه دربارة کیفیت مطالعه

چگون   دارد، زیادی اهمیت دانشگاهی آموزش سیستم

 کمگک  هگا  پایگان نامگه   کیفیت بردن باال به می تواند

سبک نوشتن پایگان  . (4662 همکاران، و ریگوجو)کند

ی مختلگ  یکسگان نیسگت و در    هگا  دانشگگاه های  نامه

سیار متنوعی از آئین نگارش های کشور انواع ب دانشگاه

 میرصگمدی و )گیگرد   نامه مورد استفاده قرار می پایان

کنون در کشگور مگا   از همین رو، تا.  (1323 ،همکاران

هگای دانشگجویان    طالعات متنوعی بر روی پایان نامهم

کگه در بیشگتر    های مختل  به عمل آمده اسگت  رشته

یگا   هگا و  ارزشگیابی شگیوه نگگارش پایگان نامگه      آنها به

به کارگرفتگه شگده پرداختگه شگده     های تحقیق  روش

 . است

 ایران دانشگاه12 هایهنام پایان روی که ای مطالعه در

بگه   1322-1323و1326_-1321تحصگیلی  سگال  در

 ها، نامهپایان امتیاز که است شده مشخص عمل آمده،



 ...هامن یانپاک ای یه فهولی میاساشن                                                                                                              581

 6331، پاییز  3یشاپور، سال هشتم ،شماره ی آموزش جندی پژوهشی توسعه-ی علمیفصلنامه

 تحصگیلی  مقطع دو در و محتوایی، ساختاری نظر از

 در ایگن تغییگر   ولگی  ،اسگت  کگرده  تغییگر  نظر مورد

-1321سگال  در .است بوده بیشتر محتوایی، راستای

 متون بررسی را ها نامه پایان حجمدرصد  34، 1326

 هگای  بخگش  محتگواترین  از بگی  که دادند می تشکیل

 از قدیمی یگا  کتب ترجمه از زیرا ،تاس ها نامه پایان

 ،شگد می استفاده مدالین اطالعاتی های بانک خالصه

 آن از یا باشد داشته موضوع با ارتباطی این که بدون

 محققگان  بررسگی،  در این .دباش شده علمی استفاده

نامگه   پایگان  سگاختار  رعایگت  چنگد  هر، گرفتند نتیجه

 .است اهمیت دارای نیز آن محتوای اما ،است ضروری

-1321سگال  در 163 از هگا  نامگه  امتیگاز پایگان   میانه

 نشگان  افگزایش  1322-1323سال در 433 به 1326

خلیلگگی همچنگگین (. 1334 کالهگگی،) اسگگت داده

م پزشگگگکی قگگگزوین از ارزشگگگیابی دردانشگگگگاه علگگگو

 ای دکتری دندانپزشکی نتیجه گرفتگه شگد  ه نامه پایان

 هگا از نظگر سگاختاری و    نامگه  مجموع اکثر پایان که در

 دقگت و بایستی محتوایی شرایط مناسبی داشتند ولی 

خلیلی )ی صورت گیرد توجه بیشتر در جزئیات نگارش

 اقبگال  در مطالعه دیگری بهادری وبنی. (1333 وفالح،

 و نمایگه سگازی   توصیفگرهای انطباق میزان (1363)

علوم  دانشگاه پزشکی رشته های نامه  پایا های کلیدواژه

 و فارسگی  پزشگکی  اصگطالحنامه  بگا  تهگران  پزشگکی 

MESH  میزانکه  نتیجه گرفتند و را بررسی کردند 

 واژه هگای  کلیگد  و فارسی های کلیدواژه در همخوانی

 ای مطالعگه  در. است پایینی سطح در دو هر انگلیسی

 موفگق  هگای  نامگه  پایگان  روی بگر ( 4663)دیگوی   که

 آلمگان  در پزشگکی  دانشجویان ناتمام های نامه وپایان

 در بیشتر ها ن نامه پایا درصد موضوع 26 داد، انجام

 را مگوارد  رصگد د 49 و هگای آزمایشگگاهی    زمگین 

بگر اسگاس نتگای      داد تشگکیل مگی   بگالینی  موضوعات

 در هگا   نگام  پایگان  بگا  مگرتبط  مشکالتهمین مطالعه 

 ماننگد  مواردی ،نامه پایان سرپرستی و طراحی زمینه

 کگامالً  برنامگه  وجگود ، علمگی  سؤال یک روشن طرح

 قبل آماری مشاوره و تحقیق اجرای برای شده تعری 

 در موجگود  های کاستی جمله از، عملی کار شروع از

 بگرای  کگافی  وقگت  صرف. بود تحقیق طراحی زمینه

 دانشجو ساختن مند  جهت عالق در تالش ،نامه پایان

 شده، تعیین کاری حجم رعایت ت وتحقیقا زمینه در

 پایگان  سرپرستی زمینه در مشکالتازجمله  مواردی

  .عنوان شده است ها نامه

متگرین موانگع شگرکت    ای در کانگادا مه  نتگای  مطالعگه  

نامه را از دیگدگاه   های مربوط به پایان نمودن در پروژه

دانشجویان زمان دسترسی به اساتید راهنما، آمگوزش  

روش تحقیگگق و عگگدم دریافگگت بگگازخورد مناسگگب از   

( 4616 همکگاران،  سیمنس و)نمودندتکالیفشان بیان 

عوامل مرتبط با عملکرد پژوهشگی را   (4666)ویچین 

های تایلند بررسگی و اسگتدالل کگرد کگه      در دانشگاه

عوامل محیطی، سازمانی، فگردی و حرفگه ای، عوامگل    

د وابستگی اجتمگاعی و جمعیگت شگناختی بگا عملکگر     

س مبانی نظگری  اسابر . پژوهشی در ارتباط می باشند

توان عوامگل  یوری سازمانی م در خصوص بهره موجود

وری پژوهشگی دانشگجویان را در    عمده مرتبط با بهگره 

چهگگار عامگگل اصگگلی محیطگگی، سگگازمانی، مگگدیریتی و 

 ویلیگامز، ) عوامل مربوط به دانشگجویان خالصگه کگرد   

، ویچگگین و (4669)حگگاجینیکوال و سگگوتریو   (.4663

مقگاالت  وری پژوهشی را تعداد  بهره( 4611)همکاران 

-یگ  مگی  چاو شده در یک دوره زمانی مشگخص تعر 

هگای   از نظر آنان عوامل مؤثر بر کیفیت فعالیگت . کنند

توان با تعداد مقاالت چاو شده هر پژوهشی را نیز می

همچنگین  . گیگری نمگود  فرد در مجالت علمگی انگدازه  

تعداد ارجاعات به کارهای علمی نیز یگک عامگل مهگم    

طی این مطالعه  .باشدمی ارزیابی کیفیت کار پژوهشی

 دهگی و جهت ها نامهای هدفمند کردن موضوع پایانبر

 توصگیه شگده اسگت    سنجی پژوهشگی  ها اولویت به آن

 ویچگگین وهمکگگاران، ؛ 4669 حگگاجینکوال وسگگوتریو، )

 (.1333 باب الحوایجی، سیدین و؛ 4666

 محققگان در  هرکگدام از  شودهمانگونه که مشاهده می

هگایی از فصگول    مطالعه قسگمت به  رشته خاصی صرفاً

نامگگه یگگا رسگگاله  پایگگان سگگاختار ویگگا شگگکل ظگگاهری و

العگات مربگوط بگه رشگته     ایگن مط  اند که اکثر پرداخته

زمینگگه  ی مشگگابهی در باشگگد و مطالعگه  کتابگداری مگگی 

این بنابر .نامه یافت نشد های یک پایان ؤلفهشناسایی م

 تجربیگات  و عالقگه  وبندی مگوارد ذکگر شگده     با جمع

 یک از پژوهش تحقیق و اجرایی حوزه در پژوهشگران

 پیرامگون  آنهگا  دانشگگاهی  و علمگی  تخصگص  و سگو 

حساسیت  ایجاد باعث دیگر سوی از رساله نامه و پایان

 بگا  .شگد  نامگه  خصگوص پایگان   در ذهنشگان  در نظری
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تحقیگق و پگژوهش بگه ویگژه      حوزه ادبیات به مراجعه

 از جگامع  مگدلی  که شد مشاهده نامه دانشجویی پایان

 که بود جا این از.ندارد نامه وجودیک پایان های مؤلفه

 پژوهشگران ذهن در پژوهش اصلی سؤالهای و موضوع

  :گرفت شکل

های علوم دانشگاه نامه دریک پایان اصلی های مؤلفه

 پزشکی کدامند؟

 نامه علوم پزشکی مناسبیک پایان برای مدلی چه

 است؟

 ها مواد و روش
 نام به کیفى پژوهش از خاصى نوع پژوهش این روش

Gr) بنیگگاد  داده نظریگگ   ounded Theor y 

Met hod) اسگت  ابگزار   هم داده بنیاد، نظریه. است 

 انجگام  بگرا   اسگت  تکنیکگى  هگم  و نظریه ایجاد برا 

 روش ایگن  از دقیقگى  تعری  البته .کیفى ها  پژوهش

 بر تعاری  از طیفى آن برا  معموالً لذا و ندارد وجود

 شده ارائه گوناگون منابع در تخصصى ها  هواژمبنا  

 (.4612، استرواسکوربین و )است 

 ابزار پژوهش نمونه و ،جامعه

 معاونگان  هیگ کل از متشگکل  پگژوهش  نیا آماری جامعه

 در کگه  یپزشگک  علگوم  یهادانشگاه یپژوهش رانیومد

 عنگوان  بگه  بودنگد  نظگر صاحب قیوتحق پژوهش نهیزم

 .شدند گرفته نظر در مطالعه نیا در خبرگان

داده ) مطالعگه  بگودن  کیفی به توجه با این پژوهش در

بگا  . شگد  اسگتفاده  گیری هدفمنگد نمونه روش از (بنیاد

 داده آوری جمگع  فرآیند نظری، گیرینمونه استفاده از

محققگان   آغاز گردید به طگوری کگه   نظریه تولید برای

تحلیگل   و آوری، کدگگذاری  جمگع  را هگا  داده همزمگان 

 ظهگور  هنگام تا خود نظریه بهبود منظور به ونمودند 

 .ها را ادامه دادند داده وریآجمع آن،

به دست  های اولیه این تحقیق از منابع اصلی زیر داده

 :آمد

نامگه علگوم    هگای یگک پایگان    مؤلفه شناسایی منظور به

نظگران ایگن   وصگاحب  متخصصگان  به بود الزم پزشکی،

 آنهگا  نظگرات  از مدل طراحی در و حوزه مراجعه شود

نظگران  صگاحب  لیسگتی از  لگذا ابتگدا   .گگردد  اسگتفاده 

مگدیران   معاونگان و  شگامل  پژوهشگی علگوم پزشگکی   

 تهیه های علوم پزشکی سراسرکشور پژوهشی دانشگاه

 سگپس . بگود  نفگر  96این جامعه آماری  که تعداد شد

بگاز پاسگخ بگرای     سگؤال  4پرسشنامه پژوهش، حگاوی  

الکترونیکی ارسال تعدادی از اعضای جامعه به صورت 

بندی نظرات جمع تحلیل و تجزیه و روند ارسال و. شد

-وسگی  نظران پژوهش در نفربه دست آمده از صاحب

ادامگگه ارسگگال  لگگذا از .بگگه اشگگباع رسگگید( 33) هشگگتم

 آوری جمگع . مه به نفگرات بعگدی امتنگاع شگد    پرسشنا

 بگه  پایان دی مگاه  تا و آغاز 1362 مهرماه از اطالعات

  .انجامید طول

گگردآوری   هنگگام  در بنیگاد  داده ی که نظریگه از آنجای

 ایگن  در و نیسگت  قایگل  برا  خود محدودیتى ها هداد

 گونگاگون  فنگون  و منگابع  از تواند مى پژوهشگر روش،

گیگرد   بهگره  خگود  پگژوهش  هگا   هگگردآور  داد  برا 

نظر ،  گیر  نمونه فرآیند ادامه در شد سعى بنابراین

 نظریگه  بگه  تگر  سگریع  بتگوان  که شود منابعى جستجو

 افراد ازضرورتاً  ها اینکه نمونه به توجه با  یافت دست

 مربگوط  نظر  و تخصصى ادبیات و شوند نمى تشکیل

 یک ها  یادداشت ،مثابه به تواند مى نیز حوزه یک به

 تلقگى  تحلیگل  و هگا  داده واحگد  میگدانى،  تحقیگق 

و  ها کتاب ، بنابراین(1364 همکاران، لقمان نیا و)شود

امه و رساله  و همچنگین  ن مقاالت معتبر در حوزه پایان

نامگه در   هگای نگگارش پایگان    نامگه  شگیوه  ها و نامه آیین

 دستور ر نیز درهای مختل  علوم پزشکی کشو دانشگاه

  .شود آور  جمع بیشتر  داده ها  تا گرفت قرار کار

سگه روش   از تحقیگق  ایگن  در هگا  داده تحلیگل  جهگت 

 محگوری  ، کدگگذاری (Open coding) باز کدگذاری

(Axial coding ) انتخگگگگگگگگابی کدگگگگگگگگگذاریو 

(Sel ect i ve coding )شگگده اسگگت اسگگتفاده 

 (.4611 همکاران، کوهن و)

 سگپس  و سازی پیاده ها پرسشنامه کلیه محتوی ابتدا

 های که داده ترتیب بدین .شد انجام آنها باز کدگذاری

 درج، کاغگذ  روی هگا  در پرسشگنامه  شگده  آوری جمگع 

 بگه  پگاراگراف  و خط به خط و تحلیل تجزیه با سپس

، گردیگد  ایجاد باز کدهای موجود های نوشته پاراگراف

 عگین  موارد برخی در و ها نوشته از اقتباسی این کدها

 و از تجزیگه  بگاز  کد 204 مجموع در. بود نوشته خود

   .آمد دست به پرسشنامه 33 تحلیل
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 کدگذار ِ در آمده دست به کدها  بعد ، گام در و

 هگا  ه در داد شگده  کشگ   ها  هپدید 462 اساس بر باز

  .شدند بند دسته مفهوم 33در  مجموعاً

دست آمده از کدگذاری همفاهیم ب 1 جدول شماره 

کدگذاریمرحلهدر سپس. باز را نشان می دهد

 کدگذار  از آمده دست به کدها  میان از محوری،

 سایرین در از بیش رسید نظر به که آنهایى باز،

 واقع در .شدند انتخاب آیند، مى بعد  به کار مراحل

کننده، انسجام  تفکیک دهنده، پاالیش مرحله این

 .است باز کدگذار  در مفاهیم کننده منظم و دهنده

هر ها با یکدیگر به  این کار هم با مرتبط کردن مقوله

ها در واحدها   نحو ممکن و هم با شکستن مقوله

مرحله همچنین در این  .انجام گرفتپذیرتر کنترل

دست آمده در کلیه سعى شد به مفاهیم مشابه به 

انتخاب نام مقوالت بر  .سؤاالت عنوانى داده شود

مشابهى است که از اساس مفاهیم مشترك و 

یعنى عنوان یک  .دست آمده استکدگذار  باز ب

یمى است که ه مفاهمقوله پیوند دهنده و ارتباط دهند

 .اند ط یا مشابهبا هم مرتب

دقیقبررسیباهمراهکهانتخابیبندیکدمرحلهدر

درپژوهشگرانقبلی بودمرحلهدو کدبندیوها داده

قالبدرراآنهاو پرداختهتحلیلبهها دادهعمق

اصلیهدفوای زمینهنظریهکه همانای نظریه

کریزول، ) استبودهموقعیتدركبرایپژوهش

تعیینازپسفرآیندایندرکه نمودندارائه،(4614

نامه هسته، تحت عنوان پایانیامحوریمقوله

قالبدررامحوریمقولهحولمقوالتسایرهدفمند

ترسیم استراوس وکربینسیستماتیک پارادایمیمدل

اصلیبعدسه دارایپارادایمی مدلاین.گردید

 پیامدهاوفرآیندهاوتعامالتشرایط،شامل

(Consequences) آن راشرایطبعدکهباشد می 

شرایطعلی،شرایطوجهسهقالبدرتوان می

 و نیکورب) مزاحمیاگر مداخلهشرایطوای زمینه

قسمت درکهآوردنمایش دربه(.4612 استرواس،

یها جنبهازکدامهرتوضیحبهاختصاربهها یافته

 خواهیم پرداختپیامدوتعامالتشرایط،

خالصهطوربهراپژوهشانجامروشو مراحل

 کردمشاهده1شکلدرتوان می

 
 مراحل و روش انجام پژوهش: 1نمودار

 
 ها یافته
 نامه های ورودی پایان مؤلفه( 1    

و سگبب تحگرك    شگوند  عناصری که وارد سیستم مگی 

ورودی یا درونداد سیستم  گردند به عنوان سیستم می

بگه سگخنی دیگگر،    (  1331رئگوفی،  ( آیندبه شمار می

مجموعه امکانات و منابع مورد نیاز بگرای اجگرای یگک    

مفگاهیم   .نامند داد یا ورودی سیستم می را درون یندآفر

ح ذیگل  اصلی بدست آمده از کدگذاری محوری به شر

 .می باشند

 دانشجو(1-1

نامه  فرآیند تهیه پایان ترین عنصر در محوری

 در رو دانشگاهی، دانشجو است که مستقیماً با مسأله

های فکری خالق، وی را به انتخاب  فعالیت است و رو

، توان ، عالقهانگیزه. کندموضوع پژوهش هدایت می

، امانتداری و پشتکار ، دقت، نظم، صداقتعلمی

نگارش  دانشجو از عوامل مهم در توفیق وی در تهیه و

 .نامه استمطلوب پایان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
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 آمگوزش  نظگام  هگر  اصلی هسته و ثقل واقع مرکز در

 تمگام  و هسگتند  آن (دانشگجویان ) عگالی، فراگیگران  

 ایجاد منظور به دانشگاه مختل  های بخش های تالش

 دانشگجویان  عملکگرد  و رفتگار  در مطلگوب  تغییگرات 

 درونگدادهای  عنگوان  بگه  دانشجویان .گیردمی صورت

 اهمیتگی  با و ممتاز های ویژگی دارای دانشگاهی نظام

 دانشگگاه،  بگه  ورود هنگگام  در آنهگا  وضگعیت  .هستند

 و دانشگاه در تحصیل حین در آنان آموزشی رفتارهای

 محگیط  از خگروج  هنگام آنان شدة کسب ایه قابلیت

 .است اساسی و مهم هایمؤلفه از دانشگاه آموزشی

 و ها رویه برای یادگیری ظرفیت ارتباطی، های مهارت

 له،أمسگ  حل و گیری تصمیم ظرفیت جدید، هایمهار

 در دانگش  کگاربرد  شگرایط، قابلیگت   تحلیگل  های مهار

 احسگاس  گروهگی،  فعالیگت  قابلیگت  خگاص،  زمینگ  

 بگا  کار مشکالت ناشناخته، به راجع تعهد در اطمینان

 جملگه  از طراحی، های قابلیت توسع  و نظارت حداقل

 تجگگارب پژوهشگگی در کگگه هسگگتند هگگایی مهگگارت

یمنگی  ) هسگتند  مهگم  تکمیلگی  تحصیالت دانشجویان

ران مطالعگه  نظگ صگاحب  کگه (. 1333مظفری،  و دوزی

های خام حاصل از کدگگذاری   حاضر نیز بر اساس داده

 .به آن اذعان داشتند باز

 استاد راهنما( 4-1

بیشتر مربوط  ،گرفتند طبقه قرارهایی که دراین  قولهم

. آموزشی اساتید راهنمگا اسگت   های علمی و به ویژگی

مشگگاوره تحقیقگگات دانشگگجویی،   اصگگوالً، راهنمگگایی و

 امگامی میبگدی و  )ترین مرحله آمگوزش اسگت    پیچیده

اینکه استاد راهنما پژوهشگگری توانگا   (. 1332 کمالی،

. باشگگگد، شگگگرط الزم اسگگگت، ولگگگی کگگگافی نیسگگگت 

 رهبری به موقع افکار و ای ارزنده، هدایت وه راهنمایی

 اسگت و  ذهنیات دانشجو، جهگت دهنگده اسگاس کگار    

توانگد بگه انسگجام     استاد راهنمای خبره و توانمند مگی 

فکگگری دانشگگجو و آزاداندیشگگی وی کمگگک کنگگد و او  

کند، افکار او را  قدرت فکر کردن دانشجو را تقویت می

 دهد سازمان می

ذهنیات  نه بروز افکار وگفتگو، زمی و با بحث و

 تواند استاد راهنما می. آورد دانشجو را فراهم می

دانشجو زنده کند و با ایجاد انگیزه،  خالقیت را در

های وی را فراهم  وز توانمندیزمینه پیشرفت و بر

 (.1663دونالد و همکاران، )آورد 

 مشاور استاد (3-1

 استاد مشاور یکی از اعضای گروه تحقیقاتی است که

یکی از  .کننده آن استکامل دهنده وعمدتاً یاری

مواردی که در مورد استاد مشاور اهمیت دارد، این 

است که جو صمیمی بر او و استاد راهنما حاکم باشد 

و سفارش شده است که دانشجو درباره گزینش استاد 

های الزم  مشاور، با استاد راهنما مشورت و هماهنگی

 (.1332 یبدی وکمالی،امامی م) عمل آورده را ب

 سرمایه (2-1

 وجگود  آمگوزش  کیفیگت  بگر  مؤثر عوامل از دیگر یکی

 پژوهشی و آموزشی هایبودجه قالب در اعتبارات الزم

 اتاق از اعم آموزشی فضاهای سرانه وضعیت .باشد می

 وجگود  مبگین  و نیگز  آزمایشگگاه  درس، کگالس  کگار، 

 باشگد مگی  دانشکده در قبولی قابل و مطلوب وضعیت

 دانش تبلور برای مساعد زمینه بودن فراهم نشانگر که

 محگور  دانگایی  هگای  شگاخص  توسگعه  و  علگم  تولید و

 اعم آموزشی های ساختزیر بر تأکید با اصوالً باشد می

 نیگز  و کگافی  و مجگرب  اسگاتید  داشگتن  اختیگار  در از

 از تگوان مگی  قبگول  قابگل  فیزیکی امکانات و تجهیزات

 مگؤثرترین  و تگرین  مهگم  عنوان به آن نقش و آموزش

 یگاد  سوم هزاره های چالش با مقابله برای جوامع ابزار

را مهمترین مانع پژوهشی اعضگای  کرده و موانع مالی 

 .(1366همکاران، کریمیان و)ت علمی بیان نمود هیأ

شرایط الزم برای  لوازم و( 1363)همکاران  و بهی مهر

-مگه نا را جزو عوامل مؤثر در پایان پژوهش وپژوهشگر

منابع مالی،  هایی مانند محدودیت از دانند و مینویسی 

های طگوالنی   و روال هازمانی، فقدان همکاری سازمان

 .گویند روی دانشجویان سخن می ، پیشاداری

  تکنولوژی ارتباطات و اطالعات دانشگاه (3-1

 هگای  ه پایگگا  بشگری  دانگش  های زمینه همه در امروزه

 و آخگرین  و دانشگمندان  دارد وجود پیوسته اطالعاتی

 هگای  ه پایگگا  ایگن  طریگق  از را هگا  یافتگه  روزآمگدترین 

 دهه در گسترش اینترنت .آورند می دست به اطالعاتی

 مگردم  از بسگیاری  دسترسگی  بگر  ای ویژه تأثیر 1666

 .داشته است الکترونیکی اطالعاتی منابع به جهان

ها در رفگع نیازهگای محققگان، کمبگود      ضع  کتابخانه

رسگانی، پگایین بگودن     تجهیزات نگوین اطگالع  وسایل و 

گذاری و اعتبارات پژوهشی و عدم اقبگال   حجم سرمایه

بخش خصوصی در این زمینه، دولتی بگودن نهادهگای   
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پژوهشی و ضع  شدید فرهنگ تعاون و کگار جمعگی   

میگگان پژوهشگگگران و مراکگگز تحقیقگگاتی، از جملگگه     

 های موجود در حوزه پژوهش اسگت  ها و چالش دغدغه

 (.1361 الهی،لفض)

 نامهعوامل فرآیندی پایان( 4

جریان عملیات یک سیستم است که بر  :فرایند   

گیرد و به واسطه آن بر ارزش  روی درونداد صورت می

 عالقبند،)شود  و سودمندی درونداد  افزوده می

گیرنده چگونگی به عبارت دیگر فرآیند در بر (.1366

دست آمده از ه ب عوامل فرآیندی و باشد انجام کار می

 .باشد حله کدگذاری محوری به شرح زیر میمر

 نامه انتخاب موضوع پایان( 1-4

 "چگونه ما فکرمی کنیم"در کتاب ( 1633)دیوئی 

یک  اولین مرحله تحقیق احساس وجود :گوید می

 کار در است، به این معنی که پژوهشگر، "مشکل"

 گردیده است روهروب "مشکلی"یا  "مانع" خویش با

 ،فشارکی و کوشا) حل آن ابهام یا تردید دارد که در

1364.) 

آن دست  ، ازتنظیم موضوع تحقیق له انتخاب وأمس

ندارد،  کید بیشترأمسائل مهمی است که نیاز به ت

توان  نوع فعالیت تحقیقی مثبتی را نمی چون هیچ

 پیش مشخص و آنکه موضوع آن، از صورت داد مگر

با توجه به همین مالحظات است . معین گردیده باشد

تنظیم موضوع پژوهش را باید  انتخاب و مسألهکه 

باید . نهایت تعمق بررسی کرد در زدگی وبدون شتاب

یاز برای داشت که قسمت اعظم وقت مورد ن نظر در

ریزی مراحل اولیه که  انجام تحقیق صرف برنامه

انتخاب روش  تعیین موضوع پژوهش،: از نداعبارت

ها  تحلیل یافته انتخاب روش تجزیه و انجام پژوهش و

، ابتدای تحقیق ظ  است که درمحقق مو. شود می

را که مایل است در آن پژوهش کند،  حوزه وسیعی

البته باید گفت که این انتخاب بسته . مشخص سازد

شود که  اما توصیه می. استبه سلیقه شخص محقق 

 اش باشد که مورد عالقه کندای را انتخاب  محقق حوزه

 عینی را از موضوعی در کنجکاوی واقعی و قصد و و

انگیزه  غیر این صورت، او آن حوزه داشته باشد، در

موفقیت  احتماالً داشت و کافی برای پژوهش نخواهد

 سی  نراقی، نادری و) کرد شایانی کسب نخواهد

1364 .) 

 نامه تصویب موضوع پایان( 4-4

اکنون وقت  ،راحل اولیه انتخاب موضوعاز انجام م بعد

آن رسیده که موضوع پژوهشی در صورت توافق استاد 

سسه به تصویب شورای پژوهشی مؤ دانشجو راهنما و

، استاد قبل از آن در این مرحله و .یا دانشگاه برسد

 دیگر افراد که از این امکان را دارند دانشجو راهنما و

 یا استادان مشاور و راهنمای دوم تحت عنوان استاد

های  شدن موضوعبا توجه به تخصصی .کمک بگیرند

دهند که    ها ترجیح می پژوهشی، امروزه اغلب دانشگاه

 یا استادان راهنما و و استاد مشتمل بر تیم سرپرستی،

نامه را بر  مسؤولیت هدایت یک پایان استادان مشاور،

دان تواند شامل استااین تیم به ویژه می .عهده بگیرند

ماری نیز شناسی تحقیق و یا مشاوران آبه روشآشنا 

 .گردد

این مرحله مورد  در های تحقیق باید کلیه مقدمه

تحقیق به رشته تحریر  پیشنهاد در گرفته و توجه قرار

به ویژه امکانات  ،امکانات الزم بودجه و .درآید

همین مرحله  در صورت لزوم باید آزمایشگاهی، در

تصویب یک  چرا که پس از .گردددرخواست  برآورد و

به  تغییرات بعدی به سختی و معموالً طرح پژوهشی،

 همکاران، رضاییان و) خواهد بود پذیرندرت امکان

1333 .) 

وری اطالعات آ مطالعات مختل  در زمینه جمع( 3-4

 نامه و پس از تصویب پایان ها و تجزیه و تحلیل داده

تحت نظر تواند دانشجو می ،مقدماتیطی مراحل 

 تحقیقاتی خود خود، کار مشاور استاد استاد راهنما و

برای این مرحله ممکن است که . را شروع نماید

 های خود نیازمند آن باشد که برخی از مهارتدانشجو 

. وزدهای جدیدی را بیام یا مهارت را پرورش داده و

های خاص تحقیق،  برای نمونه، آشنایی با شیوه

 بی نقادانه، تجزیه وجستجوی منابع، ارزشیا

با حیوانات آزمایشگاهی،  ماری، شیوه کارآهای  تحلیل

آوری اطالعات، فنون مصاحبه، آشنایی  های جمع شیوه

ی با اخالق پژوهش به ویژه آشنای افزارها وبا برخی نرم

این قبیل  هایی ازموضوع و( 4663 ،دودانی)و نگارش 

پروژه پژوهشی نیازهای انجام پیش توانند بخشی ازمی

 .برگیردر را د

 نامهنگارش فصول مختل  پایان( 2-4
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اجرای پژوهش، زمان نگارش متن اصلی فرا  پس از

 پروپوزال و البته با توجه به اینکه قبالً. رسد می

پیشینه پژوهش تدوین شده است، شروع نگارش به 

این مرحله  بلکه در. نقطه صفر نیست معنای شروع از

 بسط مطالب گردآوری ازماندهی ودانشجو باید به س

نامه باید تمام  در نگارش متن پایان. شده بپردازد

قسمت بعد به آن اشاره  که در اصول نگارش علمی

 نامه باید روان ومتن پایان. رعایت شود ،شد خواهد

بین اجزای متن باید نوعی . ابهام باشد عاری از

 که تمام اجزای آن را به پیوستگی منطقی دیده شود

نامه باید یک این، متن پایان عالوه بر. هم مرتبط سازد

های آن به  تمام بخش در دانشجو دست باشد و

 نامه وفادار ملیاتی ارائه شده درابتدای پایانتعاری  ع

 . بماند

 نامه پایان فرآیند دفاع از( 3-4

های دنیا دانشجویان دوره دکتری  اغلب دانشگاه در

 پس از ظ  هستند،تحصیالت تکمیلی مو عمومی و

 نامه، آن را به دانشگاه تحویل دهند اتمام گزارش پایان

ای  نامه در جلسه یانپس ازتعیین داور یا داوران پا و

ضمن ارایه گزارشی شفاهی از  و یابند رسمی حضور

های احتمالی  های داوران و پرسش خود، به پرسش کار

 در(. 1336 منصوریان،)حاضران پاسخ دهند  سایر

های سخنرانی دانشجو نقشی  دفاع مهارت جلسه

 است روایتی صادقانه از ناچار اساسی دارد، زیرا او

بین  مانی کوتاه که معموالًز در را ها تالش خود ماه

ارائه  شود، بینی میپن  دقیقه پیش سی تا چهل و

کی که برای ارائه در زمان اند بدیهی است که در. کند

ترین نکات اشاره شود، باید به مهم نظر گرفته می

جلسه دفاع  این صورت حاضران در غیر شود، در

فرآیند پژوهش  دقیقی از توانند برداشت درست و نمی

 .به دست آورند

 نامه های مربوط به خروجی پایان مؤلفه( 3

چیزهگگایی اسگگت کگگه یگگک سیسگگتم بگگه    :برونگگداد

هگای مجگاور خگود صگادر       محگیط خگود یگا سیسگتم    

 قبلگی  م بگا هگدف  کند یا آنچه کگه یگک سیسگت    یم

تولیگد   (غیگر منتظگره  ) و یگا اتفگاقی   (طبگق انتظگار  )

در زیگگگر بگگگه   (1361 الهگگگی، فضگگگل)کنگگگد  مگگگی

دسگگت آمگگده از مفگگاهیم اصگگلی   ههگگای بگگ  مقولگگه

 . پردازیم می

 (علمی ساختار اصول نگارش و) پایان نامه ساختار( 1-3

 جهت چند از تکمیلی تحصیالت مقاطع های نامه پایان

 در امه،ن پایان آنکه نخست .باشند می دارای اهمیت

 تحقیق شناسی روش و دانش، مهارت آموزش واقع

 بنابراین ضرورت باشد، ها می دوره این دانشجویان برای

 این ارائه برای و یکنواخت مناسب چهارچوبی که دارد

 هر طرف دیگر، از .گردد ارائه پژوهش آموزش واحد

 دانشجویان سایر برای الگویی عنوان به نامه پایان

 از اطالع برای و مرجع عنوان به که گردد قلمداد می

. کنند می مراجعه آن به مرسوم دانشگاه ساختار

 برای مناسب با ساختار هایی نامه پایان وجود بنابراین

جعفری و ) شود می احساس زمینه این در راهنمایی

 (.1334همکاران، 

 پژوهش گزارش اصلی ساختار (2008) فردریک

 عنوان، نویسنده قبیل از مواردی شامل را علمی

 ها، یافته شناسی، روش مقدمه، چکیده، ،(نویسندگان)

 ها پیوست و تشکر، منابع و گیری، تقدیر نتیجه و بحث

 نادری و (.1363 همکاران، نوه ابراهیم و)داند می

 تدوین مطالب در اصول تنظیم و( 1364)سی  نراقی 

  : اند نموده ترسیم زیر به صورت پایان نامه را

عنگگوان؛ پیشگگگفتار، تشگگکر و قگگدردانی؛    صگگفحه

 جگگداول؛ فهرسگگت مطالگگب؛ فهرسگگت فهرسگگت

 صگگل دوم ف :طگگرح تحقیگگق  -فصگگل اول اشگگکال؛

روش سگگگابقه موضگگگوع تحقیگگگق؛ فصگگگل سگگگوم    

هگای تحقیگق ؛فصگل     یافتگه  -تحقیق؛ فصگل چهگارم  

هگگای تحقیگگق؛   تحلیگگل یافتگگه  تجزیگگه و -پگگنجم

وپیشگنهادها؛ فصگل   خالصگه تحقیگق    -فصل ششگم 

نادری،سگگگگگی  ) .منگگگگگابع ومپخگگگگگذ؛ پیوسگگگگگت

 (1334نراقی،

به نظر جان بسگت گگزارش تحقیگق اعگم از رسگاله،      

پایان نامه و یا هگر نگوع گگزارش کوتگاه تگر معمگوالً       

از یک  الگگوی  اسگتاندارد شگده پیگروی مگی کنگد       

، وی رئگگگوس مطالگگگب زیگگگر را ترتیگگگب متگگگداول  

 :عنوان ها بیان می کند

 ل یا پیشگفتاربخش او( ال 

 سازمان اصلی گزارش   ( ب

 بخش منبع( ج

 دارد بخگش  سگه  علمگی  نامگه  پایگان  یگک  سگاختار 

 سگاختار  نهگایی  شگکل  در  .پایگان  و آغگاز، میانگه  
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 زیگر  مطالگب  دارای توانگد  مگی  نامگه  پایگان  یگک 

 :باشد

 دانگی،  قگدر  و تشگکر  چکیگده،  عنگوان،  صفحه: آغاز

 فهرسگگت شگگکلها، فهرسگگت محتگگوا، فهرسگگت

 فهرسگگت هگگا، پیوسگگت فهرسگگتجگگداول، 

 پژوهش؛ نظری مبانی و اصطالحات، کلیات

 رویگه  و گیگری  انگدازه  ابگزار  و پگژوهش  روش :میانه

 نتای  و آماری تحلیل و تجزیه اجرایی، های

 منگابع  پیشگنهادها،  و گیگری  نتیجگه  و بحگث  :پایان

 .ها پیوست لغات، فهرست کتابشناسی، یا

 پایگان  یگک  در قسگمتها  ایگن  تمگام  اسگت  ممکگن 

 یگک  طگرح  ایگن  امگا  باشگد  نداشگته  وجگود  نامگه 

 دانشگجویان  کگه  کنگد  مگی  فگراهم  را ساختار اصلی

 ریگگزی برنامگگه آن براسگگاس تواننگگد مگگی

 (.1336فیضی وگرامی پور،)کنند

نمگگگره کسگگگب شگگگده توسگگگط دانشگگگجو در  ( 4-3

 جلسه دفاع 

، بگگه  جلسگگه دفگگاع پایگگان نامگگه از آنجائیکگگه صگگورت

خواهگگد رسگگید،   امضگگای اعضگگاو گگگروه تحقیقگگاتی 

یت، مسگگؤولکیفیگگت و کمیگگت کگگار، بیگگانگر نقگگش،  

تعهگگگد و مؤیگگگد تگگگالش علمگگگی کلیگگگه اعضگگگای  

 (.4663امامی میبدی،) تحقیقاتی است

کلیگگگه دانشگگگگاه هگگگا اعگگگم ازدانشگگگگاههای وزارت 

علگوم یگا دانشگگگاههای وابسگته بگه وزارت بهداشگگت     

وآمگگوزش پزشگگکی غالبگگا فگگرم هگگا ودسگگتورالعمل    

هگگای مشخصگگی بگگرای ارزیگگابی پایگگان نامگگه هگگای   

دانشگگجویان دارنگگد کگگه برپایگگه آیگگین نامگگه هگگای    

شگگورای عگگالی برنامگگه ریگگزی تهیگگه و در اختیگگار    

شگگود تابراسگگاس آن نمگگره    داوران قگگرار داده مگگی 

 .پایان نامه توسط داوران ثبت گردد

ازمطالعه دستورالعمل ها وآیین نامه های داخلی وفرم 

فرم های ارزیابی )های ارزیابی داوران دردانشگاهها 

 دانشگاهوساف ل،یاردب یپزشک علوم دانشگاهداوران 

چنین برداشت می شود از جمله عوامل ( 1363اراك،

معموالً داوران در دادن نمره به پایان ومعیارهایی که 

نامه درنظر می گیرند می توان به اهمیت علمی 

فصول   موضوع و ایجاد نوآوری، کیفیت تدوین

مختل  پایان نامه، نتیجه گیری مناسب از یافته ها،  

ارائه ایده ها و طرح های جدید برای کارهای آینده، 

نامه، رعایت استاندارد های الزم در نگارش پایان 

قدرت بیان مطالب و پاسخگویی به سواالت در جلسه 

دفاع، رضایت استاد راهنما از دانشجو وارائه مقاله 

 .اشاره کرد

 یا کتابچاو مقاله (  3- 3

یت و تالش گروه مسؤولای که با احساس  نامه از پایان

تحقیقاتی مذکور و به روش علمی تهیه ، تدوین و 

پژوهشی -علمی  مقاله حداقل یک  ارزیابی شود، ارائه

  .دور از انتظار نیست

 توسط که های بسیاری نامه متاسفانه پایان

 انجام اساتید به راهنمایی و مختل  مقاطع دانشجویان

 گاه وهیچ مانده کتابخانه ها باقی در فقط اند شده

 مطلع آن نتای  از محققین دیگر و اند نیافته انتشار

برقعی )ندارند  جایی نیز تصمیمات اتخاذ در نشده و

 (1366وهمکاران ،

تجاری سازی یافته های تحقیقاتی،تولیددانش، ( 2-3

 اختراع

دانشگگگاهها بگگه عنگگوان مراکگگز و مراجگگع مصگگرف    

کننگگده و تولیگگد کننگگده اطالعگگات در صگگ  اول     

شگگگاخص هگگگای توسگگگعه اطالعگگگاتی در جوامگگگع   

یعنگگی دانشگگگاه بگگا  . دانگگایی محگگور خواهنگگد بگگود  

ان متعگدد در حگوزه هگای    توجه بگه حضگور فراگیگر   

مختل  علگوم و بگا وجگود مدرسگین و اسگاتید مگی       

دریافگگت  فرآینگگدتوانگگد جایگگگاه بسگگیار مهمگگی در  

طگگرق  ایفگگا نماینگگد، بدینگونگگه کگگه از    اطالعگگات

مختلگگ  و بگگا توجگگه بگگه اسگگتاندارد هگگا و نیگگاز      

را  دریافگگت شگگدهسگگنجی هگگای موجگگود اطالعگگات  

مگگورد پگگردازش و تحلیگگل هگگای آکادمیگگک قگگرار    

ده و در یگک فرآینگد مبگادالتی مبتنگی بگر شگگیوه      دا

طالعگات بگه دانگش    اآموزشگی و انتقگال    های نگوین 

 (.1363جاودانی،) نمایند پذیران منتقل

 تیگگبگگا اولو یموضگگوعات انتخگگاب مطابقگگت ( 3-3

 بگه  توجگه  ی بگگااسگناد باالدسگت   دانشگگاه و  یهگا 

 زیگادی  انگرژی  و زمگان  هزینگه،  و پگژوهش  اهمیت

شگگود،  مگگی پژوهشگگی فعالیتهگگای صگگرف کگگه

 موضگوعی  گرایشگهای  در اثرگگذار  شگرایط  شناخت

 عگواملی  چگه  اینکگه  و علمگی  حگوزه  یک تحقیقات
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مگی   مشگخص  را گگرایش هگا   ایگن  و سگوی  سگمت 

 .(4666افقهگی وبگاقری،  ) مگی یابگد   اهمیگت  کننگد 

 دانشگگاه هگا   در همگواره  تحقیگق  مسگأله بنگابراین  

 منظگور  بگه  .اسگت  بگوده  بنیگادین  ارکگان  از یکگی 

 از یکگی  کشگور  آمگوزش عگالی در   سگطح  ارتقگای 

 نیگز   و کیفیگت  ارتقگای  هگای  سیاسگت  و راهبردها

 هماهنگگ  آمگوزش عگالی،   بخشگی  اثگر   و کگارایی 

 نیگاز  بگا  هگا  دانشگگاه  آموزشگی  های برنامه ساختن

 (.1334طایی،).است کار بازار و جامعه

 تکگگرار دانشگگگاه هگگا، هگگای چگگالش از یکگگی

 دانشگگجویان بگگین در تحقیگگق موضگگوعات

  و مسگائل  بگا آنکگه   اسگت،  تکمیلگی  تحصگیالت 

 اعگالم  آنهگا  قطعیگت  و بررسگی  قبال که موضوعاتی

 ایگن . ندارنگد  تحقیقگات  تکگرار  بگه  نیگاز  است، شده

 شگده  سگبب  مگوازی کگاری هگا    و  تکرارهگا  قبیگل 

-نامگه پایگان  در خالقیگت  و نگوآوری  روح تگا  اسگت 

 اینگونگگه و شگگود کمرنگگگ دانشگگجویی هگگای

  .بگیرند خود به کاربردی شکل کمتر تحقیقات

 بحث 
عنوان بهنامه هدفمندپایانمقولهپژوهشایندر     

تمامیاساساینبر شدانتخاب ایهستهمقوله

قرارمقولهاینزیرتوانمینوعیبهرادیگرمقوالت

کردفرضمقولهاینباارتباطدروداد

 نظام رویکردازاستفادهباداده بنیادنظریهاساس  بر

وتعامالتفرآیندها،شرایط،گیرندهدر برکهدار

اقدامایزمینهنظریهارائهبهنسبتمی باشدپیامد

های فرآیندی  مؤلفهعمده،مقولهاساس،اینبر. شد

مقوله  برعلیشرایطعنوانبهنامهخروجی پایان و

 استگذاشتهتأثیر( نامه هدفمندپایان)ای هسته

نامه نیز به عنوان عوامل ورودی پایانهای مؤلفه

روی مقوله  ثر از شرایط علی است برأای که متزمینه

های مؤلفهگذارد همچنین تعدادی از ای اثر میهسته

 گردد برثر میأفرآیندی که از شرایط علی مت ورودی و

شرایطاینمی گذارد که تأثیرروی مقوله محوری 

موجبهم بامتقابلکنشتعامل ودربعدیسه

آنپیامدکهشودنامه مینگرش سیستمی به پایان

 .نامه هدفمندمی شود های پایانمؤلفهشناسایی 

های مختلفی نظریه نامه چیست،پایان اینکه هدف در

 ا شایستگی پژوهشیربرخی آن  .ابراز شده است

(Research competence ) وعده ای آن را صرفا

 و( Scholarly work) یک کار پژوهشی وتحقیقی

 Contribution to)بعضی آن را ارتقای سطح دانش

knowledge )همکاران، میزانی و) می دانند 

1366). 

رساله  یا نامهپایان که این است است مهم آنچه

 این به شود،می شامل را نظرات این همه پژوهشی

 کاملی تحقیقی و پژوهشی خود کار نوع  در که دلیل

-می صورت علمی روش با آن مراحل تمام زیرا است

 هر در که جدیدی دستاوردهای همچنین با گیرد،

 ترپیش گامی بشری دانش شودمی حاصل نامهپایان

 (.1363 همکاران، نوه ابراهیم و)رود می

مقوالت استخراج گردیده از  طبق نظرات ارایه شده و

پژوهش هدف نهایی از ارایه واحدهای درسی دوره 

های پزشکی نیز، تربیت افرادی است دکتری رشته 

گیری از اطالعات موجود، منظم کردن که توانایی بهره

 در نهایت اتخاذ  گیری وتحلیل، نتیجه آنها، تجزیه و

ارایه طرح درمان یا مشاوره مبتنی  تصمیم مناسب و

 همزمان ذهن پویای خود شواهد را داشته باشند و بر

این چنین تفکر . دارندرا در عرصه پژوهش فعال نگاه 

مندی، نه تنها به اطالعات علمی نیاز دارد، بلکه نظام

تثبیت جدیدترین  آن زاییده بنیادی شدن و بیش از

پژوهشی در  ساختارهای پذیرفته شده آموزشی و

 هسته اصلی هر ذهن دانشجویان است که مرکز ثقل و

شاید به .نظام آموزش عالی را تشکیل می دهند 

ترین بستر پژوهش در بعد گفت که اصلیجرات بتوان 

 و رادافشار)دانشجویی نگارش پایان نامه است 

نامه به پس نگاه سیستمی به پایان(. 1336 همکاران،

آن لحاظ  طریقی که بتوان نقش تک تک عناصر را در

 نگرش سیستمی .رسدضروری به نظر می کرد الزم و

(Systems Approach ) را با هر هدف و در هر

ا که به کار گیریم، از پدیده ها در کلیتی نظام مند کج

با ارتباطات متقابل عوامل و اجزای تشکیل دهنده، به 

همراه محیط پیرامونی و بازخوردهای آن صحبت به 
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این ناشی از اتفاق نظری است که  آورد ومیان می

درباره تعری  سیستم به شکل اعم وجود دارد که 

داند که در ی مرتبط میای از اجزاسیستم را مجموعه

 .کندپذیر، هدف خاصی را دنبال میای تعری رابطه

مطابق این نگرش برای هر موضوع مورد مطالعه به 

 روش سیستمی، حداقل مواردی همچون درون داد

(In put)، فرایند (Process)برون داد ، (Output) ،

 .شونددر ارتباط با هم دیده می

 گیرینتیجه

مگگدل پگگارادایمی ارایگگه شگگده در ایگگن تحقیگگق         

بعگد سگه دراسگت آمگده  4 شکلدرکهگونه همان

خروجگی کگه   هگای  مؤلفگه :شگامل کگه انگد ارائه شگده 

، نمگره کسگب   نامگه پایگان  در برگیرنده ساختار علمگی 

چگاو مقالگگه   ،شگده توسگط دانشگجو در جلسگگه دفگاع    

هگگای تحقیقگگاتی،  سگگازی یافتگگه تجگگاری، یگگا کتگگاب 

بگگا   یموضگگوعات انتخگگاب  مطابقگگت   دانگگش،  تولیگگد 

عوامگگل ی و اسگگناد باالدسگگت دانشگگگاه و یهگگاتیگگاولو

 ،نامگگگهانتخگگگاب موضگگگوع پایگگگان :فراینگگگدی شگگگامل

مطالعگگات مختلگگ  در  ،نامگگهتصگگویب موضگگوع پایگگان

-آوری اطالعگگات تجزیگگه و تحلیگگل دادهزمینگگه جمگگع

فرآینگگد نامگگه، هگگا،  نگگگارش فصگگول مختلگگ  پایگگان  

هگگا بگگه بگگه در قسگگمت یافتگگهنامگگه کگگه پایگگان دفگگاع از

هگگای مؤلفگگههگگم بگگهشگگرایط .تفصگگیل اشگگاره شگگد

هگگای توانگگایی: نامگگه شگگاملمربگگوط بگگه ورودی پایگگان

و  آموزشگگی دانشگگجو، اسگگاتید راهنمگگا    پژوهشگگی و

تکنولگگوژی ارتباطگگگات   مشگگاور، سگگگرمایه و  اسگگاتید 

از شگامل تعگدادی   ای هگم  زمینگه  شگرایط  .پگردازد می

عنگگوان مشگگکالت  فراینگگدی تحگگت  عوامگگل ورودی و

 سگگرمایه، امکانگگات و و مربگگوط بگگه دانشگگجو، اسگگاتید 

هگگگای داخلگگگی نامگگگهآیگگگین تکنولگگگوژی، مقگگگررات و

. ارایگه گردیگده اسگت   گگر، مداخلگه شگرایط  همچگون 

 پگر با مدل جدید ارایه شگده توسگط پگژوهش حاضگر    

متقابگل کلیگه عوامگل    کگنش وتعامگل واضگح اسگت   

نامگگه تهیگگه یگگک پایگگانموجگگبهگگم ذکگگر شگگده بگگا

-أمگان بگه اجگزای پایگان    توجگه تو  شود وهدفمند می

عگگث شناسگگایی  نامگگه بگگه عنگگوان یگگک سیسگگتم با   

نامگه هدفمنگد بگه عنگوان پیامگد      های یک پایانمؤلفه

  .باشداین چرخه می

 
 های یک پایان نامه هدفمند مؤلفهمدل جدید شناسایی : 2نمودار

 تگأثیر  نامگه و بنابراین با نگرش سیستمی به یک پایان

متقابل اجگزای آن اعگم از عوامگل ورودی، فرآینگدی و     

نامگه هدفمنگد   پایانا کرد که یک عتوان ادخروجی می

 .باشدمی

 قیمالحظات تحق و  تیمحدو

 جامعه نظرات از استفاده، قیتحق تیمحدود عمده     

دانشگاه های علوم پزشکی  یپژوهش انریمد و انمعاون

درحالی  بود یپژوهش صاحبنظران و خبرگان عنوان به

 لحگاظ  از افگراد  نیگ ا برای محققان مشگخص نبگود  که 

، درواقگع  یحقگوق  ازنظگر  ایگ  انگد  بودنده خبره یقیحق

 پسگگت لیگ دل بگه  ،خبگگره گگاه یجا درآنگان   قرارگگرفتن 

بوده یا خبرگی آنان دلیگل انتصگاب    آنان یفعل وسمت

ایشان به سمت معاون یا مدیر پژوهشگی بگوده اسگت؟    

 علگوم  یهگا  دردانشگگاه  صگرفا  مطالعگه  نیگ ا نیهمچن

 انجگام  یپزشگک  علوم یها نامه انیپا یرو بر و یپزشک

 نگام در ایگن مطالعگه و تمگام مراحگل آن      .اسگت  شگده 

معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی 

 بگه   ینتگا  و مانگد  محفگوظ  آنها یدانشگاه یوابستگ و

 .دیگرد گزارش یجمع صورت
 تشكر و قدردانی

 از داننگد  می وظیفه خود بر نگارندگان وسیله بدین    

هگای علگوم    مدیران پژوهشی دانشگگاه  معاونان و کلیه

 دراختیگار  را خگود  ارزنگده  نظگرات  کگه  پزشکی کشور

 معاونگت  از ضمن در. نمایند تشکر و تقدیر گذاشتند،

 پزشگکی  علگوم  دانشگگاه  فنگاوری  و پگژوهش  محتگرم 

 می قدردانی نمودند، مهیا را مطالعه فرصت که اردبیل

 .گردد
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Abstract: These are valuable sources of information. They play a crucial role in the body of 

knowledge. A large amount considerable energy and time of faculty members of universities 

are spent on them every year. This research aimed at identifying the components of a 
purposive thesis in the country’s universities of medical sciences.  

This research, which was conducted using grounded theory method. The statistical 

population consists of 60 individuals including all the deputies and directors of the country’s 

universities of medical sciences. Data of 38 individuals using purposive method. Therefore, 
38 individuals were saturated as the research participants. The data were collected using an 

open-ended questionnaire. Non-participating experts’ revision method was used for 

achieving reliability and validity of the data and the data were analyzed using the method of 
content analysis.   

Two-hundred and four codes were obtained by the analysis of responses, which were then 

placed in 53 IDs (concepts). The IDs were placed within 23 basic concepts and three major 
concepts (input components of thesis, process components of thesis, and output components 

of thesis) were extracted from them. The purposive thesis was selected as the core category 

after combining and analyzing the primary concepts and categories. Finally, some strategies 

were formulated as per the systematic approach of grounded theory with respect to the causal 
conditions, underlying conditions, and confounding conditions and the final model was 

presented based on that.  

It is possible to achieve purposive theses in the universities of medical sciences while 
considering a systematic attitude toward thesis factors into consideration 

Keywords: Thesis, Medical sciences, Grounded theory, Systematic approach, Targeting. 

*Corresponding author: PhD Student in Educational Administration, Mohaghegh 

Ardabili University, Employed in the management of academic affairs and graduate 

studies in Medical Sciences University of Ardabil, Iran. 
 

 

 

 

 

 

 

 


