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  يدندانپزشك يعموم يدكترا يها نامه شناسي پايان روش تيفيك
  

  ، شهال مؤمني دانايي، سيد حميدرضا طباطبايي*، سهيال شقاقيانالدن زرشناس
  

 

  چكيده
 ،يقيكار تحق كيقسمت  نيتر كه مهم نيبه ا تيو با عنا انيدانشجو يها بر رشد علم نامه پايان تيفيك ريبا توجه به تاث: مقدمه
دندانپزشكي  يمقطع دكتراي عموم انيدانشجو يها نامه شناسي پايان روش تيفيك يشناسي آن است، مطالعه حاضر به منظور بررس روش

  .صورت گرفت رازيش يدانشكده دندانپزشك رد 1387 تيلغا 1385 يها سال نيب
در دانشكده دندانپزشكي شيراز با استفاده از  85-87 يها سال نيب يعموم ينامه مقطع دكترا پايان 124 يمطالعه مقطع نيدرا: ها روش

منظور اين به . اي پژوهش ساخته شامل دو بخش صورت گرفت ها توسط پرسشنامه آوري داده جمع. شد يانتخاب و بررس يروش سرشمار
  .دوطرفه انجام شد يو آزمون آنوا يطرفه، توك كي يوابسته، تست آنوا ريغ يآزمون تاز 

سهم و بيان صحيح روش كار  يليو تحل) ينيبال ييكارآزما(اي  بودند و مطالعات مداخله يها از نوع مقطع نامه دو سوم پايان باًيتقر: نتايج
  .را به خود اختصاص داده بودند يقيتحق يها نامه از پايان يزيناچ

 يو باال بردن آگاه ييدانشجو يها نامه و نگارش پايان نيتر بر روند تدو قيو دق شتريارائه شده، نظارت ب جيبا توجه به نتا: گيري نتيجه
قرار دادن  اريو در اخت هيتوص يسينو و پروپوزال قيروش تحق يها كارگاه ينامه با برگزار نگارش پايان يچگونگ نهيدر زم ديو اسات انيدانشجو
  .ها مؤثر باشد نامه پايان تيفيتواند در بهبود ك مي قيمراكز مشاوره تحق تيفيارتقاي ك نيهمچن. گردد مي شنهاديپ يموزشآ يها پمفلت

  
  تحقيق تيفيك ي،دندانپزشك انيدانشجو ،قيشناسي تحق روش: هاي كليدي واژه

  209تا  202 ):3(12؛ 1391خرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  مقدمه 

 جاديدر ا رومندين يو پژوهش همواره به عنوان ابزار قيتحق
از  يكيكه  يو توسعه، مورد توجه بوده به طور رييتغ

                                                 
گروه عضو  ي،اجتماع يپزشك ،)ادياراست( شقاقيان سهيالدكتر : نويسنده مسؤول *

 يدانشگاه علوم پزشك ،رازيش يدانشكده دندانپزشك ،جامعه نگر يدندانپزشك يآموزش
   sshaghaghian@yahoo.com . رانيا ،رازيش ،رازيش

 ييو ماما يدانشكده پرستار ،يآموزش پرستار يدكترا يدانشجو، زرشناس الدن
 يدانشگاه علوم پزشك ،آموزش قاتي، عضو مركز مطالعات و تحق)س(حضرت فاطمه 

 مومني دانايي شهالدكتر ؛ )ladanzar@ymail.com( .رانيا راز،يش راز،يش

 قاتيآموزش و مركز تحق قاتيعضو مركز مطالعات و تحق ،يگروه ارتودنس ،)استاد(
 رانيا راز،يش راز،يش يزشكدانشگاه علوم پ راز،يش يارتودنس

)smomenidanaei@yahoo.com ( حميد رضا طباطبايي سيددكتر ؛ 
 راز،يش راز،يش يدانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشك ،يولوژيدمي، گروه اپ)ارياستاد(
 )tabatabaee@sums.ac.ir. (رانيا

  28/1/91: ، تاريخ پذيرش16/1/91: ، تاريخ اصالحيه6/8/90: تاريخ دريافت مقاله

علم  ديتول ،يعلوم پزشك يها دانشگاه يها رسالت نيتر مهم
 ي، درمانيصيتشخ ميهرگونه تصم. پژوهش است قياز طر
شود بر  اتخاذ مي يعلوم پزشك يها كه در رشته يتيريو مد

اكثر  انيم نياستوار است و در ا قاتيتحق جينتا هيپا
مقوله، در قالب  نيانجام شده در ا يقاتيتحق يها پروژه
 نيبا ا ايدر سراسر دن انيامروزه دانشجو. نامه هستند پايان

با ساختار  ييها نامه پايان ديانتخاب روبرو هستند كه با
نامه خود را  پايان ايو  سنديبخش بنو 5تا  4در قالب  يسنت

 تيفيمطالعه درباره ك .)1(به صورت مقاله ارائه دهند
 يآموزش دانشگاه ستميس يها برا ها و پروژه نامه پايان
 تيفيبردن ك تواند به باال مي رايدارد ز ياديز تياهم

از  يكي ييدانشجو يها نامه پايان). 2(ها كمك كند نامه پايان
قدرت اعتماد  شيهستند كه هدف آنها افزا يقاتيتحق يابزارها
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  يعموم يدكترا يها نامه انيشناسي پا روش تيفيك  و همكارانالدن زرشناس
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 يبه نفس و پرورش قدرت ابداع و ابتكار در راستا
دانشگاه به  ينسب نانيكشور و حصول اطم ييخودكفا
و  قيتحق شرفتهيپ يها آموختگان با روش دانش ييآشنا
الزم است  نيبنابرا. است يعلم يدستاوردها نيآخر

خود به انجام  يليرشته تحص يها از جنبه يكيدانشجو در 
). 3(آن را ارائه دهد جيو نتا ردازدبپ يقاتيكار تحق
و  ياديبن قاتيبا انجام تحق يعلوم پزشك يها دانشگاه
 فايرا در امر توسعه جامعه ا يمهم ارينقش بس يكاربرد

 قيتوان از طر نقش را مي نياز ا يكه بخش مهم ندينما مي
تعداد مقاالت منتشر  ژهيو به و يپژوهش يها تيگزارش فعال

  ).4(قرار داد يابيشده توسط آنها مورد ارز
 يبرا يمعرف خوب يقاتيطرح تحق كي گريد ياز سو
 قيتحق ييتوانا ،ينيو بال يتجرب يها مهارت ،يذهن ييتوانا

ها و بحث  آوري داده جمع موضوع مشخص، كي رامونيپ
 نيا. است يريگ جهينت تيدر مورد گزارش طرح و در نها

دانشجو را سبب  ياز رشد علم ييها رهياعمال، همه زنج
از  يجزئ ييدانشجو يها نامه رو پايان نياز ا). 3(شوند مي

گردد و به عنوان  ها محسوب مي دانشگاه يآثار پژوهش
دانشجو را  يعلم تيققدرت ابتكار و خال ،يقاتيتحق يابزار

و  يدرمان ،يحل مشكالت علم يتا در راستا زديانگ بر مي
 جيكه ارائه نتا يياز آن جا). 5(جامعه گام بردارد يبهداشت

 كي شرفتيشاخص پ يالملل نيب يدر مجالت علم قاتيتحق
نگارش  افتهيتوسعه  يجامعه است، در اغلب كشورها

برخوردار بوده و نگارش خوب  ييباال تينامه از اهم پايان
  .)6(دانشجو است يها ييو توانا يآن نشانگر بلوغ علم

و  يقاتيتحق يها كه ساختار مناسب طرح يتيتوجه به اهم با
روند بر رشد  نيكه ا يريدارد و تاث ييدانشجو يها نامه پايان
 يفيك يگذارد، ضرورت بررس دانشجو مي يعلم

كه در  يپژوهش. شود احساس مي ييدانشجو يها نامه پايان
و همكاران در دانشگاه علوم  يتوسط جواهر 86سال 
و  يشنهاديپ يقاتيتحق يها طرح يرو نيقزو يپزشك
 يها طرح% 56انجام شد، نشان داد كه  ييدانشجو قاتيتحق
اشكال  يدارا يريشده در روش نمونه گ شنهاديپ يقاتيتحق

گلستان  يعلوم پزشكاي كه در دانشگاه  در مطالعه .)3(بودند
 انيتا پا 1375 يها سال يها نامه ساختار پايان يبررس يبرا

 يها نامه پايان% 4/49گرفت نشان داده شد كه  مانجا 1383
بودند و  يفياز نوع توص% 35و ياز نوع مقطع يمورد بررس

را به خود اختصاص داده  يدرصد كم يمطالعات تجرب
در  1384كه در سال  يقيتحق جينتا نيهمچن .)1(بودند

رفسنجان انجام شد، نشان داد  يدانشكده پزشك
استاد راهنما بودند نسبت به  ود يكه دارا ييها نامه پايان
 تيفياستاد راهنما استفاده كرده بودند از ك كيكه از  ييآنها
  .)4(برخوردار بودند يبهتر

نكته كه  نيبه مطالب فوق و در نظر داشتن ا تيبا عنا
شناسي آن است و  روش يقيكار تحق كيقسمت  نيتر مهم

اثرگذار است، مطالعه  ،يكل جيروش انجام شده بر نتا يدرست
 يها نامه شناسي پايان روش تيفيك يحاضر به منظور بررس

 يدندانپزشك يمقطع دكترا ي عموم يدندانپزشك انيدانشجو
 يدر دانشكده دندانپزشك 1387 تيلغا 1385 يها سال نيب
دانشگاه،  نيآن به مسؤول جيگرفت تا با ارائه نتا انجام رازيش
ها به منظور رشد و  نامه پايان تيفيبهبود ك يبرا ييكارها راه

به دست  جيارائه شود و با عرضه نتا انيدانشجو يبلوغ علم
در  يسهم باالتر يدر مجامع علم زين قاتيتحق نيآمده از ا

  .ميبه دست آور ايپبشرفت علم در دن
  

  ها روش
بعد از كسب  ،يمقطع يفيمطالعه توص نيمنظور انجام ابه 

دانشكده، فصل مواد و  يمجوز از دانشگاه و معاونت آموزش
مقطع  يدندانپزشك انيدانشجو يها نامه پايان هيكل يها روش
 124( 87 تيلغا 85 يليدفاع شده در سال تحص يعموم
 كلقابل ذكر است كه تعداد . ديگرد يبررس) نامه پايان
در  كه نينامه به علت ا پايان 5عدد بود كه  129ها  نامه پايان

در كتابخانه موجود نبودند از مطالعه حذف  يزمان بررس
ليست محقق  آوري اطالعات از چك به منظور جمع. شدند

ليست، ابتدا  چك نيا هيبه منظور ته. ساخته استفاده شد
 وبر متون  يها با استفاده از مرور فصل روش اتيضرور
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  و همكاران الدن زرشناس يعموميدكترا يها نامه انيشناسي پاروشتيفيك
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و مقرر شد كه در هر  ديكتب مربوطه استخراج گرد
 يشامل جنس و تعداد دانشجو ينامه اطالعات عموم پايان
راهنما و مشاور، مرتبه  دينامه، تعداد اسات دهنده پايان ارائه
نامه و نوع  راهنما و مشاور، سال دفاع از پايان دياسات يعلم

شامل نوع مطالعه، روش  يطرح و اطالعات اختصاص
پژوهش، ابزار  طيهدف، مح تيحجم نمونه، جمع ،يريگ مونهن

 يآن و آزمون آمار ييايو پا ييآوري اطالعات، روا جمع
سپس با بحث و . رنديقرار گ يابيرد ارزااستفاده شده مو

 ،يولوژيدمياپ« نيمركب از متخصص يتبادل نظر در گروه
مربوط به هر  يها نهيگز »يآمار، آموزش و دندانپزشك

ي به طور د،يگرد يطراح ييچهارتا اسيقسمت بر اساس مق
عدم «در هر قسمت درجه رعايت معيار مورد نظر از  كه
بود و نمره تعلق گرفته به هر  »و كامل حيذكر صح«تا  »ذكر

 نيهمچن. ديگرد نييانتخاب شده، تع نهيقسمت براساس گز
ذكر  شده در صورت عدم يابيمقرر شد كه به مورد ارز

 »نمره دو«، ذكر ناقص »كينمره «، ذكر اشتباه »صفر هنمر«
 بيترت نيبه ا. رديتعلق گ »نمره سه«و كامل  حيو ذكر صح

 يينامه، نمره نها مورد در هر پايان 9 يبا توجه به بررس
توانست  مي 27صفر تا  نينامه ب تعلق گرفته به هر پايان

 ديساتليست توسط مشاوره با ا چك ييروايي محتوا. باشد
و آمار مورد تأييد قرار گرفت و به  يولوژيدمينظر اپ صاحب

 نييتع دياسات نيتوافق ب بيآن ضر ييايپا نييمنظور تع
  .)Kappa= 9/0(ديگرد

كننده هر گونه  يابيكه ارز يبه منظور كاهش خطا، در موارد
 ريمورد نظر داشت، با سا نهيگز حيبه انتخاب صح يشك

مشورت  دياسات ريبا سا ازياعضا گروه و در صورت ن
 يابيارز يبرا يشتريكه به اطالعات ب ينمود و در صورت مي
به . شد مينامه مشاوره  پايان يداشت، با استاد راهنما ازين

، اطالعات و قيتحق نيدر ا ياصول اخالق تيمنظور رعا
نامه  راهنما و مشاور پايان ديو اسات انياسامي دانشجو

انجام  يبرا ييكارها حرمانه ماند و نتايج به منظور ارائه راهم
در اختيار  انيو منسجم توسط دانشجو حيصح قاتيتحق

  .ژوهشي دانشكده قرار داده شد معاونت آموزشي و پ

 ياطالعات به نرم افزار آمار ،يآمار ليو تحل هيتجز يبرا
SPSS-17  با استفاده از آمار  يفيتوص يها افتهيوارد و

) اريو انحراف مع نيانگيم ،يو درصد فراوان عيتوز( يفيتوص
شناسي  هاي با روش نامه پايان سهيبه منظور مقا. شد يبررس

 يها در گروه صشناسي ناق با روش يها نامه صحيح با پايان
نمره تعلق گرفته شده به  اريو انحراف مع نيانگيمختلف، م

 ريغ يها با استفاده آزمون ت از گروه كيها در هر نامه پايان
، تست آنوا )Independent Sample T Test( وابسته

)ANOVA Test(ي توك آزمون تعقيبي ، و)post hoc 

Tukey Test (قرار گرفت، سپس به منظور  يابيمورد ارز
كه  ييرهايمتغ هيعوامل مخدوش كننده، كل ثرا يبررس

 025/0كمتر از  طرفه كيآنها در آزمون  يسطح معنادار
 Two Way ANOVA( طرفه دو يشد، به آزمون آنوا

Test (يآمار ليو تحل هيدر تمام مراحل تجز. وارد شدند ،
  .در نظر گرفته شد 05/0كمتر از ) α( يسطح معنادار

  
  نتايج

نامه مورد بررسي قرار گرفت كه  پايان 124در اين مطالعه 
بود كه از  ، يك دانشجو%)3/61(نامه  پايان 76نويسنده 
پسر و %) 6/26(نفر  33دختر و %) 6/34(نفر  43اين تعداد 
 ندو دانشجو بود كه از اي  ،%)7/38(نامه  پايان 48نويسنده 

 26هر دو دانشجو پسر و در %) 9/12(مورد  16در تعداد 
%) 8/4(مورد  6هر دو دانشجو دختر و در %) 9/20(مورد 

%) 5/89(111 .يك دانشجو دختر و يك دانشجو پسر بود
استاد  كي يشده دارا يبررس يها نامه مورد از پايان

. دو استاد راهنما بودند يدارا%) 5/10(مورد  13 راهنما و
 91 ارياستاد: استادان راهنما عبارت بودند از يمرتبه علم

و  يمرب%) 4/2(3 ، استاد%)21(26 اري، دانش%)5/73(نفر
و  اريو دانش%) 8/0(1 اريو دانش ي، مرب%)8/0(1 ارياستاد

ها  نامه از پايانمورد %) 3/36( 45تعداد  %)6/1(2استاد 
مورد، بدون %) 7/63(79استاد مشاور بودند و در  يدارا

سال دفاع . شده بود نينامه تدو استاد مشاور پايان
شده سال  يبررس يها نامه مورد از پايان%) 9/37(47
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مورد %) 5/39(49و  1386سال مورد %) 6/22(28، 1385
  .بود 1387 يليسال تحص

 ينامه بررس پايان 124از %) 1/37(نامه  پايان 46مطالعه  نوع
 يفياز نوع توص%) 6/22(عدد  28 ،يمقطع يفيشده توص

%) 3/32(عدد  40شاهد،  - مورد%) 4/2(عدد  3ي، ليتحل
  .موارد بودند ريسا%) 6/5(عدد 7اي و  مداخله

شناسي  روش تيفينمره كل ك اريو انحراف مع نيانگيم
 1جدول  در يمورد بررس يرهايمتغ كيها به تفك نامه پايان

و  نيانگيم سهيجدول، مقا نيبر اساس ا. ارائه شده است
ها  نامه شناسي پايان روش تيفينمرات ك اريانحراف مع

 گارندهتعداد دانشجويان ن يها طهيدر ح توسط آزمون تي
وجود استاد   ا وتعداد اساتيد راهنم  نامه، جنس دانشجو، پايان

آزمون آنوا  نمشاور تفاوت معناداري را نشان نداد همچني
شناسي در  روش تيفينمرات ك اريو انحراف مع نيانگيم نيب
 يمعنادار يتفاوت آمار زيمرتبه علمي اساتيد راهنما ن طهيح

 اريو انحراف مع نيانگيم بينكه  يصورت در. را نشان نداد
هاي دفاع شده به  نامه شناسي پايان روش تيفينمرات ك

و نوع مطالعه  )=038/0p(نامه  سال دفاع پايان كتفكي
)032/0p=( آزمون تعقيبي. بود اداريتفاوت آماري معن 

 »86و  85« لهاي سا نامه نشان داد كه بين پايان زين يتوك
)811/0(p=  87و  85«و «)059/0=p (  تفاوت آماري

و  86«هاي سال  نامه پاياناداري وجود نداشت، اما بين معن
87 «)028/0=p (ي شد به طور دهاداري ديتفاوت آماري معن
شناسي  روش تيفينمره ك نيانگيم 87در سال  كه

 ياستفاده از تست توك نيهمچن. ها كاهش داشت نامه پايان
اي و مطالعات  مداخله عاتمطال نينشان داد كه تفاوت ب

انواع  ريسا نيما با )=020/0p(معنادار است  يليتحل- يمقطع
  .تفاوت معنادار نبود نيمطالعات ا

شده در  يابيارز يرهايمتغ يو درصد فراوان عيتوز
  . ارائه شده است 2جدول  در يمورد بررس يها نامه پايان

  
  رازيش يدانشگاه علوم پزشك يدكترا در دانشكده دندانپزشك يها نامه شناسي پايان روش تيفينمره ك اريو انحراف مع نيانگيم :1 جدول

 آماره آزمون  P value ميانگين و انحراف معيار  متغير

 =388/0T 699/0† 38/11±71/4 يك نفر تعداد دانشجو
 72/11±09/5 دو نفر 

 =388/0T 659/0† 21/11±56/4 زن جنس دانشجو
 61/11±06/5 مرد 

 =169/1T 245/0† 34/11±77/4 يك نفر راهنماتعداد اساتيد
 00/13±41/5 دو نفر 
 استاديار 

 دانشيار

92/4±32/11 ††548/0 604/0F= 

 13/12±27/4 مرتبه علمي اساتيد راهنما
 33/9±500/8 استاد 

 =680/0T 680/0† 75/11±17/5 دارد استاد مشاور
 37/11±67/4 ندارد 
 366/3T 038/0†† 12/12±50/4 85سال 

 82/12±07/5 86سال نامه سال دفاع از پايان
 18/10±80/4 87سال 
 =042/3F 032/0†† 60/11±94/4 مقطعي توصيفي 

 28/13±72/5 مقطعي تحليلي نوع طرح
 00/10±60/3 شاهدي-مورد 
 82/9±74/3 ايمداخله 

  .طرفه  است تست آماري استفاده شده، آزمون آناليز واريانس يك - ††. تست آماري استفاده شده، آزمون تي مستقل است - †
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 يدكترا در دانشكده دندانپزشك يها نامه شناسي پايان روش تيفيك يمورد بررس يرهايمتغ يو درصد فراوان عيتوز :2جدول 
 رازيش يدانشگاه علوم پزشك

  موارد ارزيابي شده
  )درصد(تعداد : مقياس پاسخ

اشتباه ذكر شده ذكر نشده است
  است

ناقص ذكر شده 
  است 

درست و كامل ذكر 
  شده است 

 )4/19(24 )7/9(12 )8/4(6 )1/66(82 نوع مطالعه

 )1/12(15 )9/8(11 )9/8(11 )1/70(87  گيريروش نمونه

 )2/28(35 )9/12(16 )5/10(13 )4/48(60  روش آماري به كار رفته

 )4/6(8 )1/8(10 )2/70(87 )3/15(19 حجم نمونه

 )9/66(83 -  )8/29(37 )3/3(4  محيط پژوهش

 )5/56(70 -  )5/43(54 )0(0  جمعيت هدف

  )8/46(58   )1/33(41 )1/20(25   آوري اطالعاتابزار جمع
  )29(36  )6/1(2 )2/3(4 )2/66(82  آوري اطالعات روايي ابزار جمع
  )9/12(16  )8/0(1 )8/4(6 )5/81(101 رابزا آوري اطالعات پايايي ابزار جمع

 
  بحث

در  قيشناسي تحق روش يبه منظور بررس قيتحق نيا
 يدر دانشكده دندانپزشك ييدانشجو يها نامه پايان

پژوهش  جينتا. انجام شد رازيدانشگاه علوم پزشكي ش
 يها از نوع مقطع نامه دو سوم پايان باًينشان داد كه تقر

سهم ) ينيبال ييكارآزما(اي  هستند و مطالعات مداخله
را به خود اختصاص داده  يقيتحق يها نامه پايان زكمتري ا

مطالعات  يبرخ جهيمشابه با نت قيتحق نيا جينتا. است
در مطالعه مشابه  .)7و1(است رانيدر ا گريانجام شده د

نوع  نيشتريب ،يفيمطالعات توص زين ايدر اسپان يگريد
به خود اختصاص داده  قيمطالعه را تا زمان انجام تحق

و همكاران  يمطالعه جواهر افتهيبا  جهينت نيكه ا .)8(بود
گزارش كرده  يرا مطالعات تجرب قاتياز تحق% 5/35كه 

تواند به علت تفاوت  اختالف مي نيا. داشت رتيبودند مغا
و  يدر مطالعه جواهر .در جامعه مورد پژوهش باشد

و گزارش  يشنهاديپ يقاتيتحق يها طرح ،ارانهمك
 ييدانشجو يقاتيتحق تهيانجام شده توسط كم يها طرح
 يشده بود كه تأكيد آنها بر انجام كارها يابيارز

مقاالت  ياست اما آنچه از بررس) 3(يتجرب
كمتر  ليبه دست آمده تما )10تا7و5و4و2و1(متعدد

است كه  يو تجرب يليبه انجام مطالعات تحل انيدانشجو
و عدم امكانات مناسب  ييمشكالت اجرا ليتواند به دل مي

انجام  يبرا اديز نهيو هز انيوقت دانشجو كمبودمانند 
ضرورت  يمطالعه فعل جينتا. باشد قاتيگونه تحق نيا

ها به سمت  نامه موضوعات پايان شتريسوق دادن هر چه ب
 رو نيازا. دهد يرا نشان م يليو تحل ياديبن يها موضوع

مناسب نسبت به  داتيالزم است با فراهم آوردن تمه
  .گردد قدامموجود ا تيبهبود وضع

 ييدانشجو يها نامه از مشكالت موجود در پايان يكي
استاد راهنما در  كيمطالعه، وجود  نيشده در ا يبررس

 يمطالعه كشور كيدر . ها بود نامه از پايان ياديتعداد ز
موارد همكاران % 45و همكاران در  يثان ينيتوسط ام

و ) McDermott(مك درموت  .)7(ها دو نفر بودند طرح
تا  1971ساله از سال 20 يبررس كيدر  زيهمكاران ن

ها مطالعات چند  سال نيا ينشان دادند كه در ط 1991
 شيافزا نيا. است افتهي شيافزا% 39به % 10از  يمركز

ات در مكان مطالع يطراح تينشان دهنده بهبود وضع
عالوه بر  يمطالعات چند مركز رايز .)10(مطالعه است

 ازيباال ن يو كارگروه نهيدشوار، به زمان، هز يطراح
 يعدم همكار ايو  يعدم وجود مطالعات چند مركز. دارد
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تواند نشان دهنده ضعف  مشاور مي ايچند استاد راهنما 
باشد كه  انيدانشجو اي دياسات يدر توان انجام كارگروه

و  دياسات نيدر ب يميمستلزم اشاعه فرهنگ كار ت
  .است انيدانشجو

نشدن ارتباط واضح  دهيبه دست آمده، د جينتا گرياز د
در  يشناس روش تيفياستاد راهنما با ك يمرتبه علم نيب
باشد كه  نيبه نفع ا تواند ينكته م نيا. بود ها نامه انيپا

 يكاف نامه انينگارش پا نهيارائه شده در زم يها آموزش
  .نيست

مطالعه  نيشده در ا يبررس يها نامه پايان شتريب در
نوع مطالعه، روش : از جمله يمورد بررس يرهايمتغ

 ييايو پا ييحجم نمونه، روا نييتع ي، چگونگيريگ نمونه
ذكر  حيآوري اطالعات، به طور كامل و صح ابزار جمع

 نياي در ا عمده صيدهد نقا نشده بود كه نشان مي
و  يثان ينيام قيمشابه با تحق هها وجود دارد ك مقوله

در  زيو همكاران ن) Thomas(توماس  .)7(همكاران است
محدود  ليشناسي را از دال خود ضعف روش يبررس

نگر دانستند و اشاره كردند كه  ندهيبودن مطالعات آ
هدف همه مطالعات  ديبا يقو يبا متدولوژ ييها طرح
تعداد  شجو،عدم ارتباط جنس دان. )11(باشد يپزشك
 تيفيراهنما، وجود استاد مشاور و نوع طرح با ك دياسات

 ديدهد كه با دفاع شده، نشان مي يها نامه پايان يمتدولوژ
ذكر شده  كيدموگراف يجز فاكتورهاه ب يگريعوامل د

 ييتوان به عدم آشنا عوامل مي نياز جمله ا. مؤثر باشند
نامه و  نگارش پايان يبا اصول كل ديو اسات انيدانشجو

ذكر  ياز پارامترها كيذكر هر  تيآنان از اهم يعدم آگاه
بر  يو نظارت ناكاف يمنابع مال تيشده، محدود

  .ها اشاره كرد نامه پايان
دانشكده در  نيا يها نامه پايان هيبه كل يعدم دسترس
 نيا يها تياز محدود يكي يمورد بررس يها محدوده سال

توان به  مي قيتحق نيا يياز مشكالت اجرا.پژوهش است
ها از كتابخانه اشاره كرد كه  نامه عدم اجازه خروج پايان

خاص  يدر ساعات نياز محقق كيمشكل هر  نيحل ا يبرا
خود را انجام  يكردند و بررس به كتابخانه مراجعه مي

ها،  نامه پايان يفيالزم است به منظور ارتقاي ك .دادند مي
و چه  يچه به لحاظ آموزش، چه منابع مال شتريامكانات ب

 انيدانشجو يبرا قاتيتحق ياجرا نديفرآ نهيدر زم تيحما
تر و  قيو دق شتريب قاتيتحق يالزم برا زهيتا انگ ديفراهم آ

، نظارت نيعالوه بر ا. گردد جاديا شانيتر در ا حيصح
 يها نامه و نگارش پايان نيتر بر روند تدو قيو دق شتريب

در  ديو اسات انيدانشجو يو باال بردن آگاه ييدانشجو
 يها كارگاه ينامه با برگزار نگارش پايان يچگونگ نهيزم

و  يسيو پروپوزال نو قيتحق يها متعدد در مورد روش
شده  يطراح يآموزش يها قرار دادن پمفلت ارياخت در
مراكز مشاوره  تيفيارتقاي ك نيهمچن. گردد مي شنهاديپ

  .ها مؤثر باشد نامه پايان تيفيتواند در بهبود ك مي قيتحق
  

  گيري نتيجه
تر بر  قيو دق شتريمطالعه نشان داد نظارت باين  جينتا

الزم است  ييدانشجو يها نامه و نگارش پايان نيروند تدو
 ديو اسات انيدانشجو يراستا باال بردن آگاه نيو در هم
نامه با  و نگارش پايان روپوزالپ نيتدو يچگونگ نهيدر زم
 يبرگزار ايو  يآموزش يها قرار دادن پمفلت اريدر اخت
 هيتوص يسيو پروپوزال نو قيروش تحق يها كارگاه

 انيو دانشجو دياسات قيبه تشو ازين نيهمچن. گردد مي
مراكز مشاوره  جاديو ا يگروه يجهت انجام كارها

 يتجرب يها رحجهت انجام ط يالتيو ارائه تسه ياتيقتحق
 زيها مؤثر باشد ن نامه پايان تيفيتواند در بهبود ك كه مي
  .شود مي هيتوص
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Abstract 
 
Introduction: Considering the impact of dissertations on students’ improvement in scientific knowledge and 
regarding the fact that methodology is the cornerstone of every research endeavor; the present study aimed 
to investigate the research methodology applied in dissertations of general dentistry students in School of 
Dentistry at Shiraz University of Medical Sciences which were accomplished throughout 2006 to 2008. 
Methods: Using census sampling, this cross-sectional study was conducted on 124 theses of general 
dentistry at Dentistry School of SUMS presented throughout 2006 to 2008. A researcher-made questionnaire 
was the data collection tool and the data were analyzed using independent t-test, one-way ANNOVA, two-
way ANNOVA, and Tukey test  
Results: Findings showed two-thirds of the dissertations were cross-sectional studies, and analytical and 
intervention research studies accounted for a small proportion of the samples. Also, in the methodology had 
been thoroughly and properly explained. 
Conclusion: Given the results, more closely-monitored supervision is felt necessary. Workshops and 
pamphlets on scientific writing and research might also help raise students’ awareness on research writing 
patterns and procedures. Improving the quality of services provided by research counseling could be of 
further help in this regard. 
 
Keywords: Research Methodology, Thesis, Dentistry students, Research Quality,  
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