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هاي مقاطع تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي  نامه ها و ساختار پايان ويژگي
  1368-78اصفهان در دهه 
  

  فريبا جعفري، فروزان طبيبيان، طيبه فاطمي
  

  

  

   چكيده
 مهم و با ارزش اطالعات ها، يكي از منابع نامه  پايان.مقدمه

هاي دانشگاهي از  باشند كه بويژه براي استفاده در كتابخانه مي
نامه در واقع تصويري است از  پايان. اهميت خاصي برخوردارند

بررسي . قالب مورد پذيرش دانشگاه در ارائه نتايج يك پژوهش
نامه در يك مقطع زماني بيانگر خط سير پژوهش  موضوعات پايان

اي با هدف  مطالعه, بنابراين. باشد ي در همان مقطع ميدانشگاه
هاي مقاطع تحصيالت  نامه ها و ساختار پايان تعيين ويژگي

  .تكميلي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد
هاي مقاطع تحصيالت  نامه كليه پايان,  در پژوهش حاضر.ها روش

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از 1368- 78تكميلي در دهه 
نتايج و , ها در بر داشتن مقدمه، روش(نامه  حاظ ساختار پايانل

, )بنيادي و كاربردي  - بنيادي، كاربردي( و نوع پژوهش  )بحث
بررسي قرار گرفت و  اي مورد  تجربي، نيمه تجربي و مشاهده

  .ليست مربوط به آن تكميل شد چك
 درصد مربوط به 9/83, هاي مورد بررسي نامه  از پايان.نتايج

 درصد Ph.D. ،3/6 درصد مقطع دكترا 9/8تراي عمومي، دك
نتايج .  درصد مربوط به دكتراي تخصصي بود9/0كارشناسي ارشد و 

هاي مقاطع  نامه  درصد كل پايان6/96اين مطالعه نشان داد كه 
اند   كاربردي بوده- درصد بنيادي4/3كاربردي و , تحصيالت تكميلي

                                                 
 گروه فارماكولوژي، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم )استاديار(دكتر فريبا جعفري 

 .اصفهان,  درماني استان اصفهان-پزشكي و خدمات بهداشتي
jaffari@pharm.mui.ac.ir   

هاي پژوهشي معاونت   در دفتر هماهنگي طرح79140اين پژوهش با شماره 
پزشكسي اصفهان ثبت و هزينه آن از طرف آن معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

  .پرداخت شده است

همچنين . تفاوت بوده استهاي مختلف م كه نسبت آن در دانشكده
 تحليلي، - درصد توصيفي22ها توصيفي،  نامه  درصد پايان7/47
 درصد تجربي 26 درصد نيمه تجربي و 6/3 درصد تحليلي، 6/0

اي بين  هاي قابل مالحظه تفاوت, نامه از لحاظ ساختار پايان. بودند
  .هاي مختلف وجود داشت دانشكده
دادن هر چه بيشتر  نتايج اين مطالعه ضرورت سوق .بحث

ها به سمت موضوعات بنيادي و تحليلي را  نامه موضوعات پايان
تواند به عنوان راهنمايي  همچنين اين نتايج مي. دهد نشان مي

ها مورد استفاده قرار  نامه براي استراتژي تدوين موضوعات پايان
نامه در  هاي مشاهده شده در ساختار پايان تفاوت. گيرد

ضرورت تدوين الگويي جامع را براي , لفهاي مخت دانشكده
نامه در كل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  تدوين و نگارش پايان
  .سازد مطرح مي, كه از آن تبعيت شود

, تحصيالت تكميلي, نامه پايان,  ساختار.هاي كليدي واژه
  .پژوهش كاربردي, پژوهش بينادي

  
  

  مقدمه
عاتي مهم و با ارزش ها به عنوان يكي از منابع اطال نامه پايان

هاي دانشگاهي از اهميت خاصي  باشند كه بويژه در كتابخانه مي
با توجه به اين اصل كه يكي از رسالتهاي مهم . برخوردارند

تشويق و هدايت دانشجويان به امر پژوهش، اختراع، , دانشگاه
ها در اين راستا  نامه آوري و خالقيت است، نقش پايان اكتشاف، نو

  .گردد  مشخص ميبيش از بيش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-174-fa.html


  هاي مقطع تحصيالت تكميلي امهن ساختار پايان

  17/  9  شماره1382سال / ايراني آموزش در علوم پزشكي   مجله

هاي مقاطع تحصيالت تكميلي از چند جهت داراي  نامه پايان
آموزش دانش، نامه، در واقع  نخست آن كه پايان. باشند اهميت مي

اين مقاطع مهارت و متدولوژي تحقيق براي دانشجويان 
ضرورت دارد كه چهارچوبي مناسب و , بنابراين) 2و1(باشد مي

از طرف . آموزش پژوهش ارائه گردد  ارائه اين واحدبراييكنواخت 
نامه به عنوان الگويي براي ساير دانشجويان قلمداد  ديگر، هر پايان

ع و براي اطالع از ساختار مرسوم جگردد كه به عنوان مر مي
 با هايي نامه وجود پايان, بنابراين. كنند ميدانشگاه به آن مراجعه 

  .شود اس ميساختار مناسب براي راهنمايي در اين زمينه احس
توانند انعكاسي از خط  ها مي نامه همچنين موضوعات پايان

دهي  سير پژوهشي دانشگاه باشند كه به صورت تدريجي در جهت
هاي علمي دانشگاه و كسب اعتبار علمي آن دخيل  به فعاليت

، د در دانشگاه علوم پزشكي اصفهاندر بررسي مقدماتي. دنباش مي
هماهنگي در روش نگارش و هاي مختلف، عدم  بين دانشكده

هاي دانشگاهي فهرست  در كتابخانه. نامه مشاهده شد قالب پايان
به پژوهش حاضر . ها و اطالعات ديگري در دست نبود نامه پايان

هاي مقاطع تحصيالت  نامه منظور تعيين ويژگي و ساختار پايان
طراحي گرديد ) ازلحاظ ساختار ظاهري و نوع پژوهش(تكميلي 
نامه مشخص گردد چند  ه به استانداردهاي نگارش پايانتا با توج

در ده ساله اخير بر اساس هاي علوم پزشكي  نامه درصد از پايان
 همچنين با بررسي نوع پژوهش .اند استانداردهاي فوق تدوين شده

هاي دانشگاهي در دهه اخير را  به عمل آمده بتوان روند پژوهش
 و هابي به راهكاربه تصوير كشيد و اين تصوير در دستيا

هاي كارآمدتر در عملكرد پژوهشي دانشگاه مفيد واقع  سياست
  .شود

  
  ها روش

ها از طريق  نامه در يك مطالعه توصيفي، ويژگي ساختار پايان
ابتدا كتابخانه مركزي . مراجعه به كتابخانه مورد بررسي قرار گرفت

شد كه  كوشش بررسي وها  نامه  دستيابي به فهرست جامع پايانبراي
دست  آوري شود وليكن به دليل عدم جامعيت و در اطالعات جمع

هاي هر دانشكده  نامه تكوين بودن اين فهرست، اطالع و بررسي پايان
  .عمل آمده بطور جداگانه و با مراجعه به كتابخانه آن دانشكده ب

هاي مقاطع تحصيلي تكميلي دانشگاه علوم پزشكي  نامه كليه پايان
 به صورت ,نامه بود  پايان3735 كه به تعداد ,1378  تا1368سال از 

نفر از  اطالعات توسط دو. سرشماري مورد بررسي قرار گرفت
آوري  ليست جمع طريق تكميل يك چك كارشناسان كتابداري و از

 . بررسي مدارك مستند بود, روش گردآوري اطالعات.گرديد

نامه را  نبخش اول، پايا. گرديد ليست پژوهش شامل سه بخش مي چك
بندي  نمود و خود به دو جنبه تقسيم نظر نوع پژوهش بررسي مي از

، )Basic(بنيادي هاي   نوع پژوهش از جنبه پژوهش- 1 :شد مي
–Experimental) كاربردي – و بنيادي(Applied)كاربردي 

development) از جنبه را  نوع پژوهش - 2 .)6تا3(نمود مي بررسي
و تجربي و نيمه )  تحليلي– و توصيفيتوصيفي، تحليلي(اي  مشاهده
  ).10تا7(داد مورد كنكاش قرار ميتجربي 

بخش دوم چك ليست شامل بررسي استانداردهاي تدوين 
بيان مسأله، مرور بر ( مقدمه :جمله  معيار از11نامه و به صورت  پايان

نوع پژوهش، روش اجرا، روش تجزيه و (، روش )، اهداف تحقيقتونم
گيري، منابع، خالصه فارسي و  ها، بحث، نتيجه  يافته،)تحليل اطالعات

  .خالصه انگليسي بود
نامه بر اساس اين معيارها و  امتياز كلي رعايت استاندارد پايان

صفر تا باتوجه به دارا بودن هر يك از امتيازهاي فوق به صورت امتياز 
  .گرديد  محاسبه مي11

نظر اطالعات  نقطه نامه از در همين بخش ساير مشخصات پايان
نامه، سال ارائه، مقطع، رشته تحصيلي،  عمومي شامل شماره پايان

  .گرفت نامه، گروه آموزشي نيز مورد بررسي قرار مي عنوان پايان
نامه  گذاري صفحات پايان ليست شامل نحوه شماره بخش سوم چك

  .بود
  :الزم به ذكر است تعاريف زيردر اين پزوهش بكار رفته است

 به اينكه بخشي از اين بررسي به روش تحقيق مورد  با توجه.الف
هاي محقق براي بررسي سه روش  فرض پيش. استفاده پرداخته است

پژوهش  و كاربرديش  پژوه،مورد استفاده يعني پژوهش بنيادي
  :ير بوده استزاربردي به شرح  ك- بنيادي

 پژوهشي است كه عمدتاً در جهت گسترش .پژوهش بنيادي
ن در نظر گرفتن استفاده علمي خاص براي كاربرد مرزهاي دانش بدو

 .گيرد آن انجام مي

 پژوهشي است به منظور كسب دانش جديد كه .پژوهش كاربردي
استفاده علمي خاص براي نتايج حاصل از آن در نظر گرفته شده و در 

 .گيرد جهت حصول به هدف كاربردي خاص انجام مي
باشد كه با  ك مي يك كار سيستماتي.كاربردي -بنياديپژوهش 

گيري از دانش موجود حاصل از تحقيق و تجربه علمي در جهت  بهره
هاي نوين و يا  توليد مواد و وسايل جديد، برقراري پروسه و سرويس

  .گيرد شده انجام مي اصالح آنچه قبالً توليد و يا اجرا مي
باشد اما به دليل  بندي فوق مورد اختالف نظر مي گرچه تقسيم

ز سوي معاونت پژوهشي در اين پژوهش نيز به اين شكل پذيرش آن ا
  .كار گرفته شده استه ب
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هاي  روشنظران مختلف، به  مطالعات اپيدميولوژيك از نظر صاحب .ب
بندي  ترين شيوه تقسيم كاربرديدر اينجا، . شوند بندي مي گوناگون تقسيم

 : شرح زير انتخاب گرديدبه
نوع مداخله آزاد باشد و ها و  چنان كه محقق در انتخاب نمونه

بتواند مثالً يك دارو را بطور تصادفي و به ميزان دلخواه به يكي از 
اي  هاي مورد مطالعه بدهد، نوع مطالعه وي تجربي يا مداخله گروه

(Experimental or interventional study)شود  ناميده مي .
عني نه يانجام دهد، چنان كه محقق نتواند هيچ يك از كارهاي فوق را 

ها و نوع مداخله را انتخاب كند و نه در ميزان مداخله آزاد باشد، به  نمونه
 اي اي يا غير مداخله اين دسته مطالعات مشاهده

(Noninterventional or observational study) گفته 
نوع مداخله آزاد باشد ها و  نهايتاً اگر محقق در انتخاب نمونه. شود مي

محدود باشد و يا ) مثالً دو تجويز يك دارو( مداخله ولي در ميزان انجام
ها را به دلخواه  بالعكس در ميزان انجام مداخله آزاد باشد ولي نتواند نمونه

 انجام دهد، به (Randomization)انتخاب نمايد يا تقسيم تصادفي 
 Quasi experimental)  يا شبه تجربياين مطالعات نيمه تجربي

study)گردد  اطالق مي.  
نامه در ايزو بالغ بر   تعداد استانداردهاي قيد شده براي نگارش پايان.ج

 زمينه يا حوزه 22توان اين استانداردها را در  باشد كه مي  مورد مي95
 :ها عبارتند از بندي نمود اين حوزه مختلف تقسيم

گذاري  شمارهها،  ها، شماره گذاري بخش نامه  فيزيكي پايانشكل
 هروي جلد، صفح ماتي، بدنه اصلي، بخش انتهايي،ها، بخش مقد صفحه

، حق ISSN و ISBNهاي  نامه، اختصاص شماره عنوان، عنوان پايان
گفتار، فهرست مندرجات، فهرست  نامه، چكيده، پيش مؤلف، غلط

و جداول، متن اصلي، تصاوير، منابع و مĤخذ، ضمائم، نمايه، ر تصاوي
  .)12و11(هاي فارسي نامه موارد خاص پايان

ها متغير  تعداد استانداردهاي مطرح شده در هر يك از اين حوزه
 در حوزه منابع و مأخذ تعداد مواردي كه ,باشد چنان كه بطور مثال مي

 تعداد »تصاوير« مورد و در حوزه دوالزم است رعايت گردند 
  .ت مورد اس8استانداردهاي قيد شده بالغ بر 

كثرت  ,ها در دهه اخير امهن نگارش پايانهاي  روشبا توجه به تعدد 
هاي مورد بررسي و عملي نمودن انجام بررسي، از بين  نامه تعداد پايان

 مورد بررسي قرار مطالعهاستانداردهاي فوق، فقط موارد مذكور در 
  .گرفت

 بررسي و به صورت توزيع SPSSافزار  اطالعات حاصل با نرم
,  گرديد، به عالوههاي مختلف ارائه فراواني، ميانگين فراواني در سال

 – مقايسه ميانگين فراواني تحقيقات كاربردي با تحقيقات بنياديبراي
 tنامه از آزمون  كاربردي و نيز مقايسه امتياز كلي استانداردهاي پايان

  .استفاده شد
  

  نتايج
تعداد نامه مورد بررسي قرار گرفت كه   پايان3735تعداد 

 مورد 637. پزشكيمربوط به دانشكده )  درصد62( مورد 2314
)  درصد2/17( مورد 642, دانشكده داروسازي)  درصد1/17(

دانشكده پرستاري ) درصد 2/3( مورد 120 ،دانشكده دندانپزشكي
در مجموع . دانشكده بهداشت بود)  درصد6( مورد 22و مامايي و 

 منطبق با رشته ،ها، از لحاظ موضوع نامه  در صد كل پايان5/97
 درصد 5/2نامه بود و فقط  ي اول پايانتخصصي استاد راهنما

نامه در رابطه با تخصص استاد راهنماي دوم يا   موضوع پايان،موارد
  :ها به ترتيب نامه پاياندرجه تحصيلي . استاد مشاور بود

  ,.Ph.D درصد دكترا 9/8,  درصد دكتراي عمومي9/83
  . درصد دكتراي تخصصي بود9/0 درصد كارشناسي ارشد و 3/6

 -بنيادي درصد 4/3ها كاربردي و  نامه صد از پايان در6/96
. پژوهش كامالً بنيادي در هيچ موردي مشاهده نشد. كاربردي بود

ها را به تفكيك دانشكده و نوع  نامه پايانجدول يك توزيع فراواني 
  .دهد پژوهش نشان مي

  
  .ها به تفكيك دانشكده و نوع پژوهش نامه  فراواني پايان.1جدول 
  كاربردي- بنيادي اربرديك دانشكده
 %4/21 %6/60 پزشكي

 %8/9 %4/19 داروسازي
 %8/68 %4/17 پزشكي دندان

 %0 %7/0 بهداشت
 %0 %2 پرستاري

  
ها بر اساس نوع پژوهش از ديدگاه  نامه  توزيع فراواني پايان

 درصد 26: اي، تجربي و نيمه تجربي بدين گونه بود مشاهده
 6/0, توصيفي درصد 7/47, ي درصد نيمه تجرب6/3, تجربي

  .تحليلي- درصد توصيفي22درصد تحليلي و 
نظر رعايت استانداردهاي  هاي پژوهش نشان داد كه از يافته

، ) درصد7/20( مورد 774 خالصه فارسي در ,نامه نگارش پايان
بيان مسأله در ) درصد 44( مورد 1644خالصه انگليسي در 

 5/28( مورد 1063، مرور مطالب در ) درصد6( مورد 225
، روش اجرا در ) درصد1/6( مورد 228، اهداف تحقيق در )درصد

 19( مورد 709، ذكر نوع پژوهش در ) درصد73( مورد 2725
 55( مورد 2088، ذكر روش تجزيه و تحليل آماري در )درصد
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ها در تكميل   مورد يافته116مشاهده شده است و حدود ) درصد
  . بود(Missing)ليست از دست رفته  چك

 درصد كل 15فقط در حدود  ,از لحاظ تفكيك نتايج و بحث
در بقيه موارد به ها داراي بخش مجزاي نتايج و بحث بوده و  نامه پايان

  .صورت توأم در يك فصل بيان شده است
   مورد161دهي صحيح، فقط  از لحاظ نحوه رفرانس

به (دهي  نامه داراي الگوي صحيح رفرانس پايان)  درصد3/4(
  .بوده است)  در متن، يا الفباييعتيب ارجاتر

به ترتيب , نامه گذاري صفحات پايان از لحاظ نحوه شماره
باال و , باال و مركز,  درصد موارد در باال و راست49و 1/23، 5/0

 درصد موارد در پايين و 3/1 و 9/22، 1/0نامه و  چپ پايان
  .راست، پايين و مركز، پايين و چپ صفحه بوده است

ها در مقاطع  نامه د و امتياز كلي رعايت استاندارد پايانرون
  . نشان داده شده استدوپنج ساله در جدول 

  
هاي مقاطع تحصيالت  نامه  ميانگين فراواني ساليانه پايان.2جدول 

, تكميلي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به صورت تحقيقات كاربردي
  . كاربردي و امتياز كلي آنها- بنيادي

 1374- 78 1368- 73  شنوع پژوه
 7/94±28/2 58/98±76/0 كاربردي
 3/5±29/2 42/1±76/0  كاربردي- بنيادي

 88/9±43/0 28/6±94/0 امتياز كلي رعايت استاندارد

  
 ساله پنجمقاطع ساليانه در براي مقايسه ميانگين فراواني 

فراواني  نتايج نشان داد كه .شد استفاده t تحصيلي از آزمون 
بطور  73-68هاي  ها در سال نامه بردي در پايانتحقيقات كار

  بوده است78- 74هاي  داري بيش از سال معني
)003/0P= 94/3 وt= (كاربردي در –وليكن تحقيقات بنيادي 

 78-74هاي داري كمتر از سال  بطور معني73-68هاي  سال
)003/0P= 94/3 و-t= (همچنين امتياز كلي رعايت .بوده است 

 زداري بيشترا معني بطور 78-74هاي  ها در سال نامه استاندارد پايان
  ).-=84/7t و =000/0P(بود  73- 68 هاي سال

- 73(هاي مورد بررسي به دو گروه اول  بندي سال در گروه
 - بنياديقيقات ميزان تح) 1374- 78(و گروه دوم ) 1368

هاي  بيشتر از سالحدود سه برابر  1374-78هاي  كاربردي سال
  . بوده است73- 68

  

  بحث
شناسنامه علمي محقق است كه هرگز ,  نوعيهنامه ب پايان

هرگز ابطال نيز , به عالوه. باشد قابل تعويض يا تصحيح نمي
نامه به  ارائه صحيح، استاندارد و مدون پايان, بنابراين, شود نمي

  .عنوان گزارش يك پژوهش از اهميت فراواني برخوردار است
 مربوط  ها نامه پايانصد كل  در9/83, عمل آمدهه در بررسي ب

 دانشجويان موردنامه در   واحد پايان.باشد به دكتراي عمومي مي
 .)13(دهد  واحد درسي اجباري را تشكيل مي6پزشكي 
هاي دانشكده پزشكي، فقط  نامه رغم تعداد زياد پايان علي

, اند و در اين ميان  كاربردي بوده-  درصد موارد، بنيادي4/21
هاي  نامه  درصد موارد پايان8/68زشكي با داشتن دانشكده دندانپ

هاي مختلف را دارا  رتبه اول در بين دانشكده,  كاربردي- بنيادي
  .بود

ها بر اساس تعاريف  نامه بندي پايان الزم به ذكر است طبقه
مورد پذيرش معاونت پژوهشي صورت گرفته است و اين احتمال 

در ساير منابع روش وجود دارد كه با مفاهيم تئوريك مطرح شده 
  .تحقيق تا حدودي متفاوت باشد

ضمن بررسي كيفيت تحقيقات پزشكي در , اي در مطالعه
كشور هلند، وجود نقايصي در طراحي و اجرا را در اكثريت اين 
تحقيقات گزارش نموده و اذعان داشته براي پاسخ به سؤاالتي 

بايد كه مكررًا در تجارب روزمره باليني با آن مواجه هستيم، 
, تحقيقاتي با طراحي مناسب انجام شوند، در غير اين صورت

نتايج حاصل به دليل داشتن سوگيري، قابل تعميم به جمعيت 
پژوهشگر برخي از سؤاالت مهمي را كه . باشد مورد مطالعه نمي

انتخاب , باشند در حين طراحي آماري براي محقق مطرح مي
، و )د افراد در هر گروهتعدا(افراد مورد مشاهده، تعداد مشاهدات 

هاي مورد مطالعه  نحوه انتخاب و ورود افراد در هر يك از گروه
هاي  دارد عالوه بر طراحي صحيح، روش نمايد و اظهار مي ذكر مي

آماري مناسب براي تجزيه و تحليل اطالعات نيز از قبل بايد 
  ).14(انتخاب و مشخص شوند

ماري را عامل هاي آ مطالعه ديگري هم توجه ويژه به روش
 ).15(داند مهمي در جهت ارتقاي كيفيت تحقيقات پزشكي مي

هاي كاربردي و توصيفي در  نامه تفوق چشمگير پايان
ه ه ناشي از مواجتواند هاي مورد بررسي مي نامه مجموعه پايان

 و عملي بودن يپذير  امكان,محققان با مشكالت واقعي در عرصه
بررسي آماري . ود باشداجراي آنها با توجه به شرايط موج

هاي مذكور و بررسي كيفيت مقاالت حاصل از اين  نامه پايان
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تواند  باشد كه مي ها توسط نويسنده در دست انجام مي نامه پايان
برخي مشكالت و نقايص احتمالي را كه نيازمند مداخله و 

نظر به تفاوت ماهيت و مشكالت . روشن سازد, ريزي است برنامه
 علوم پايه و باليني، بكارگيري مقياسي متفاوت اجرايي تحقيقات

هاي علوم پايه در هيأت مميزه، از  براي ارزيابي مقاالت و پژوهش
پيشنهادهاي نويسنده براي ايجاد انگيزه در محققين علوم پايه 

 .باشد مي
نامه به عنوان بخشي از آموزش   لحاظ گذراندن پاياناز

در . وجود دارداوتي ي متفها الگو, مختلفكشورهاي در ,پزشكي
 فنالند و انگلستان اسپانيا،آلمان، : برخي كشورهاي اروپايي مانند

. نيستنامه براي اخذ مدرك پزشكي عمومي ضروري  گذراندن پايان
روسيه، اسلواني، اتريش كشورهايي مثل آمريكا، همچنين در 

 از فراغت از تحصيل، مدرك پزشكي خود را پسدانشجويان بالفاصله 
  ).16(دارند  ميدريافت

هاي مقاطع تحصيالت  نامه  از لحاظ كيفيت نيز پايان,به عالوه
 مورد بررسي و موشكافي قرار گيرد و عوامل مؤثر در د بايتكميلي

اي در مورد  در مطالعه.  بازنگري شودواجراي آنها استخراج 
 نامه پايانديدگاه اساتيد در مورد مشكالت و روند اجرايي 

 كثر ا,مي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهانتحصيلي پزشكي عمو
 دوره پزشكي عمومي ضروري ي را برانامه پاياناساتيد وجود 

 اساتيد كيفيت درصد 6/59 ,در همين مطالعه. اند نستهدا
 درصد 1/28 نظر خود را خوب و زيرهاي اجرا شده  نامه پايان

  ).17(اند متوسط ارزيابي نموده
هاي موفق و  نامه ن روي پايابر  ديگر كه مطالعهدر
 , دانشجويان پزشكي در آلمان انجام شدناتمامهاي  نامه پايان

هاي  در زمينه) درصد 40(ها بيشتر  نامه موضوع پايان
تشكيل  موضوعات باليني  موارد رادرصد 26.  بودآزمايشگاهي

 زمينه طراحي و درها  نامه مشكالت مرتبط با پايان. داد مي
 علمي سؤال يك نردي مانند طرح روش موا,نامه سرپرستي پايان

 اجراي تحقيق براي تعريف شده الً، وجود برنامه كام)درصد 53(
 11(  قبل از شروع كار عمليآماريو مشاوره ) درصد 31(

.  بودهاي موجود در زمينه طراحي تحقيق از جمله كاستي) درصد
 تالش در جهت ,)درصد 57(نامه   وقت كافي براي پايانصرف
و ) درصد 37 (تحقيقات ساختن دانشجو در زمينه مند عالقه

 هاز جمل) درصد موارد 45(رعايت حجم كاري تعيين شده 
  .)16(ها بود نامه  پايانتيسسرپرمشكالت در زمينه 

اي كه در مورد دامنه و كيفيت تحقيقات پزشكي  در مطالعه
 مجله كه در زمينه پزشكي و 41در انگلستان به عمل آمده، 

 به چاپ رسيده بود مورد بررسي قرار 1985ل سالمتي در سا
اي بر  با توزيع طبقه( مقاله به صورت تصادفي 246گرفت و 

 مولفه تحقيقي براي 18. انتخاب شد) اساس طراحي مطالعه
هاي مطالعه بررسي  دهي و كاربرد يافته برآورد كيفيت گزارش

 درصد تحقيقات گزارش شده، مربوط به 80بيش از . گرديد
باليني بود و در آنها ذكري از همكاري اپيدميولوژيست يا پزشكان 

بيش از نيمي از مطالعات توصيفي و . متخصصين آمار نشده بود
هاي  برخي از مؤلفه.  درصد از آنها كار آزمايي باليني بود17فقط 

 درصد مطالعات وجود 52دهي، در  آماري مهم مانند ميزان پاسخ
بويژه در انتخاب , قيقنداشت و مشكالت مهمي در هدايت تح
گيري، كنترل عوامل  موارد كنترل، عينيت ابزار انداره

هاي آماري و نتايج حاصل در  كننده، و استفاده از آزمون مخدوش
هاي  در پايان نويسندگان برگزاري دوره. اين مقاالت وجود داشت

كوتاه مدت را براي ارتقاي كيفيت تحقيق الزم آموزشي 
ج مطالعه حاضر از لحاظ تفوق مطالعات نتاي). 18(اند دانسته

  .توصيفي با نتايج مطالعه فوق، همخواني دارد
هاي مختلف و آمار  نامه در دانشكده ارائه پايانالگوي تنوع 

نامه، ضرورت  مربوط به دارا بودن استانداردهاي نگارش پايان
ها را  تدوين الگويي جامع، يكنواخت و قابل اجرا در كليه دانشكده

بيش , نامه ان الگوي مورد پذيرش دانشگاه براي ارائه پايانبه عنو
  .سازد از پيش نمايان مي

با بررسي روند پژوهشي در طي دهه مورد بررسي، به نظر 
گذاري جدي در خصوص  ريزي و سرمايه رسد الزم است برنامه مي

هاي بنيادي انجام پذيرد و اين مسأله همراه  پرداختن به پژوهش
ريزي  لمي و تجهيزاتي دانشگاه در برنامهبا تقويت بنيه ع

  .گردد استراتژيك دانشگاه لحاظ 
به  با توجه به نتايج اين مطالعه و مرور مقاالت ,در مجموع

  :شود  زير پيشنهاد مي موارد،ها نامه منظور بهبود كيفيت پايان
  .يان مقاطع تحصيالت تكميليآموزش روش تحقيق به دانشجو - 
ها و  نامه با ذكر حداقل پايانتدوين طرح درس براي  - 

 .هاي يادگيري پژوهش براي دانشجويان هر رشته ضرورت
 .ها نامه رفع مشكالت موجود در روند اجرايي پايان - 
ها توسط  نامه توجه بيشتر به تقويت سرپرستي مستقيم پايان - 

 .ها نامه اساتيد راهنما و حمايت مالي پايان
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هاي روش  مدت و يا كارگاه  آموزشي كوتاههاي دورهبرگزاري  - 
تحقيق و آمار در سطوح مقدماتي تا پيشرفته براي اعضاي هيأت 

 قطعي - اي كه طي مراحلي مانند استخدام رسمي علمي به گونه
يا ارتقا به مراتب دانشياري و استادي منوط به ارائه گواهي پاياني 

هاي  الزم به ذكر است در حال حاضر كارگاه. ها باشد اين آموزش
 و به نظر شود وش تحقيق صرفاً در سطح مقدماتي ارائه مير

بندي   در حالي كه سطحريزي مطلوبي ندارد رسد برنامه مي
كارگاه روش تحقيق، در صورت داشتن طرح درس و محتواي 

 ,كنندگان دوره نامه پاياني براي شركت مشخص و ارائه گواهي
لي يك بويژه اگر طي هر دوره مشروط به طراحي و سرپرستي عم

تواند نقش به   مي،تحقيق مرتبط با موضوعات آن دوره باشد
 .سزايي در ارتقا و كيفيت پژوهشي دانشگاه داشته باشد

موارد فوق اگر در روند اجرايي معاونت آموزشي و پژوهشي  - 
 .نهادينه و قانونمند گردد، ضمانت اجرايي خواهد داشت

استفاده در تمام نامه براي  تدوين راهنماي جامع نگارش پايان - 
 .هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشكده

 كه در طي آنها آموزش ي در مطالعات مختلفات فوقپيشنهاد
هاي تحقيق يا مقاله نويسي با عملكرد مثبت و موفق  مهارت

بخشي آن  همراه بوده است مكرراً تجربه شده و مؤيد اثر
  ).21 تا 19(باشد مي
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