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  آموختگان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد هاي دانش نامه ها و ساختار پايان ارزيابي ويژگي
  

  ، سهراب محب، فاطمه عزالديني٭زاده حسين فالح
  
  

  چكيده
 هـاي  نامـه  يات و ساختار پايـان هدف از اين مطالعه ارزيابي خصوص. آيند ها به عنوان يكي از منابع مهم اطالعاتي به شمار مي نامه پايان :مقدمه

  .دانشجويان از نظر روش تحقيق بود
جلـد از   176به تعداد  1383تا  1377آموختگان رشته دندانپزشكي از سال  هاي دانش نامه در اين مطالعه توصيفي، كليه پايان :ها روش

  .نظر ساختار پژوهش، نوع مطالعه و نتايج مورد بررسي قرار گرفت
 8درصـد تحليلـي و    8/6تحليلي،  -درصد توصيفي 5/16درصد تجربي،  6/17ها توصيفي،  نامه نيم درصد پايان سي و هفت و :نتايج

درصد نمـره   8/64ها از نظر نگارش و روش تحقيق نمره كيفيت عالي،  نامه ده و دو دهم درصد پايان. درصد كارآزمايي باليني بودند
  .درصد نمره ضعيف داشتند 6/0درصد نمره كيفيت متوسط و  2/24كيفيت خوب، 

نامه توسط اساتيد راهنمـا و هـدايت دانشـجويان بـه سـمت موضـوعات تحليلـي و تجربـي          بايد نظارت بيشتر روي كيفيت پايان :گيري نتيجه
  .است ها چشمگير نامه همچنين لزوم آموزش بيشتر روش تحقيق و آمار به دانشجويان و تدوين الگويي جامع براي نگارش پايان. صورت گيرد

  .نامه، تحقيق، دندانپزشكي نامه، پايان ساختار پايان :هاي كليدي واژه
  157تا  154): 1(8؛ 1387بهار و تابستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  

  مقدمه 
نامه گزارشي است كامل از يك تحقيق كه محقق آن را  پايان

ن كه مشروط بر اي. به عهده گرفته و به پايان رسانيده است
مراحل موضوع بحث را از همان زماني كه به شكل سوژه يا 

اي بوده، تا وقتي كه به شكل نتايج مدون و مرتب، با  انديشه
). 3تا1(ادله، براهين، مدارك مستدل شده است، در برگيرد

نامه يا رساله معموالً اولين تجربه تحقيقاتي دانشجو است  پايان
دكترا موظف به  و دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و

نامه دانشجويي از  به همين دليل، پايان. نگارش آن هستند
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. بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، يزد دانشكده
hofaab@yahoo.com 

سهراب محب، دندانپزشك؛ دكتر فاطمه عزالديني، دانشيار گروه راديولولوژي 
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزددانشكده 

)afsan40@yahoo.co.uk.(  
اصالح  21/4/86به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  5/7/85اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 30/9/86شده و در تاريخ 

اهميت خاصي برخوردار است و هرگونه توجه و دقت در امر 
نامه نويسي و ارتقاي كيفيت آن در آينده تحقيقاتي كشور  پايان

  ).4و2(بسيار مفيد خواهد بود
تواننـد انعكاسـي از خـط سـير      ها مـي  نامه موضوعات پايان

وهشي دانشگاه باشند كه به صورت تدريجي، در جهت دادن پژ
هاي علمي دانشـگاه و كسـب اعتبـار علمـي آن دخيـل       به فعاليت

مطالعـه حاضـر بـه منظـور تعيـين ويژگـي و       ). 5و1(باشـند  مي
آموختگـان رشـته دندانپزشـكي     هـاي دانـش   نامـه  ساختار پايان

اي نگارش ها با توجه به استاندارده نامه طراحي گرديد، تا پايان
نامه و روش تحقيق مورد بررسي و ارزيـابي دقيـق قـرار     پايان
  .گيرند

  
  ها روش

به روش . اين مطالعه به صورت توصيفي انجام گرديد
 آموختگان رشته دندانپزشكي هاي دانش نامه سرشماري، كليه پايان

ابزار . مورد بررسي قرار گرفتند 1383تا  1377از سال 
ليست بررسي مستندات،  ت چكآوري اطالعات به صور جمع
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ساخته بود كه توسط يك نفر ارزياب از طريق بررسي  محقق
روايي پرسشنامه به وسيله اخذ . گرديد ها تكميل مي نامه پايان

نظر كارشناسي از اساتيد تأمين شد و براي تأمين پايايي، كليه 
  .ها توسط يك نفر تكميل شد نامه پايان

نامه، به سؤاالتي كه پاسخ بلي  براي تعيين نمره كيفيت پايان
و صفر تعلق گرفت و به سؤاالتي كه  1و خير داشتند، نمره 

و يا  5/0يا  1بود، نمره » نداشت«و » ناقص«، »كامل«پاسخ آنها 
سؤال كه اهميت بيشتري داشتند، نمرات  5براي . صفر داده شد

  .كرد و صفر تغيير مي 1، 5/1به صورت 
گفـت و دارا بـودن    توجه به موارد پيش نامه، با نمره كيفيت پايان

 20هر يك از امتيازهاي تعريف شده، بـه صـورت امتيـاز صـفر تـا      
پس از مشخص شدن نتايج، اطالعـات  . توسط محقق محاسبه گرديد

ــا اســتفاده از نــرم  و آمــار  SPSS-13 افــزار وارد رايانــه شــد و ب
و تحليل واريانس نتايج تجزيـه و   t-testهاي  توصيفي و آزمون

  .تحليل شد
  

  نتايج
مورد  نامه دندانپزشكي پايان 176در اين پژوهش، در مجموع 

 2/14درصد مربوط به بخش اندو،  7/22بررسي قرار گرفت كه 
 4/11درصد بخش ترميمي،  5/12درصد مربوط به بخش پريو، 

درصد  1/9درصد راديولوژي،  2/10درصد بخش جراحي، 
 8/6دهان و دندان، هاي  درصد بخش بيماري 8/6بخش پروتز، 

شناسي  درصد آسيب 7/1درصد اطفال،  4/3درصد ارتودنسي، 
تعداد دانشجوياني كه . درصد خارج از دانشكده بودند 2/1و 

درصد يك نفر، در  5/83نامه شركت داشتند، در  در يك پايان
  .درصد سه نفر بودند 3/2درصد دو نفر و در  2/14

ها داراي يك استاد  هنام نود و هفت و هفت دهم درصد پايان
چهل و سه و . درصد داراي دو استاد راهنما بود 3/2راهنما و 

 7/55ها استاد مشاور نداشت و  نامه دو دهم درصد پايان
درصد داراي دو استاد  1/1درصد داراي يك استاد مشاور و 

  .مشاور بود
نگارش  هاي اين مطالعه نشان داد كه رعايت استانداردهاي يافته

هاي مختلف آن متفاوت است، به نحوي كه  مه در بخشنا پايان
، )درصد 4/57(مورد  101در قسمت بيان و اهميت مسأله، در 

 1/88(مورد  155چگونگي ذكر منابع و بررسي متون در 
 5/91(مورد  161، مناسب بودن اهداف تحقيق در )درصد

، )درصد 9/86(مورد  153، سؤاالت و فرضيات در )درصد
، صحيح بودن )درصد 1/59(مورد  104در  تنظيم متغيرها

محاسبه صحيح ) درصد 3/69(مورد  122گيري در  روش نمونه
  .مشاهده شده است) درصد 3/69(مورد  122حجم نمونه در 

ها كامالً به اهداف  نامه هفتاد و دو و هفت دهم درصد پايان
درصد فقط به برخي  3/27مورد نظر دست يافته بودند و در 

جدول يك نوع مطالعه را در . داده شده بوداهداف پاسخ 
  .دهد هاي مورد بررسي نشان مي نامه پايان

  
-  هاي دانش نامه توزيع فراواني نوع مطالعه در پايان :1جدول 

  آموختگان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
  فراواني  نوع مطالعه
  66%)5/37(  توصيفي
  31%)6/17(  تجربي

  29%)5/16(  يليتحل - توصيفي
  14%)8(  كارآزمايي باليني

  9%)1/5(  نگر تحليلي گذشته
  3%)7/1(  نگر تحليلي آينده
  24%)6/13(  ساير موارد

  176%)100(  جمع
  

نامـه از نظـر نگـارش و روش     ميانگين نمرات كيفيـت پايـان  
درصـد داراي نمـره    2/10بـود كـه    85/14±71/1تحقيق برابـر  

، )17تــا  1/14(رصــد نمــره خــوب د 8/64، )20تــا  1/17(عــالي 
درصـد نمـره    6/0و ) 14تـا   1/10(درصد نمـره متوسـط    4/24

  .ضعيف داشتند
  

  بحث
ها توصيفي  نامه در مطالعه حاضر، نزديك به يك سوم پايان

بودند و كارآزمايي باليني و مطالعه تجربي سهم كمتري از 
  .ها را به خود اختصاص داده بودند نامه پايان

هاي  نامه بر روي پايان 1382كه در سال  اي در مطالعه
مقاطع تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام 

ها توصيفي،  نامه ندرصد پايا 7/47شده مشخص گرديده كه 
درصد  29درصد تحليلي و  6/0تحليلي،  -درصد توصيفي 22

مقايسه اين نتايج با مطالعه حاضر . مطالعات تجربي بودند
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تحليلي در بين هاي از نوع  نامه نشانگر بيشتر بودن پايان
اي  در مطالعه. است دانشجويان دندانپزشكي در مطالعه ما بوده

از مطالعات از نوع توصيفي بودند و  در انگلستان، بيش از نيمي
  ).6(درصد از نوع كارآزمايي باليني بوده است 17تنها 

در خصوص رعايت استانداردهاي الزم در نگارش 
نامه در اين مطالعه، اكثريت  هاي مختلف پايان قسمت
 75(ها نمره كيفيت خوب و باالتر از آن را دارا بودند  نامه پايان

در دانشكده مديريت و  1371ه در سال اي ك در مطالعه). درصد
رساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد، كمتر از  اطالع

ها بطور كامل معيارهاي يك تحقيق علمي  نامه درصد پايان 10
  ).7(را دارا بودند

  گيري نتيجه
در مجموع، با توجه به نتايج مطالعه فوق و ساير منابعي كه 

ها  نامه منظور بهبود كيفيت پاياندر اين زمينه وجود داشت، به 
  :گردد موارد زير پيشنهاد مي

روش تحقيق به صورت عملي به دانشجويان، خصوصاً 
داده  دانشجويان دوره تكميلي دندانپزشكي و بهداشتكاران آموزش

  شود؛
دانشجويان دندانپزشكي به سمت مطالعات تحليلي و 

 هاي باليني هدايت شوند؛ كارآزمائي

ها توسط استاد راهنما و  نامه پايان براي سرپرستي
 مشاوران همكاري بيشتري صورت گيرد؛

الگويي استاندارد توسط مسؤولين پژوهشي بـراي نگـارش   
  .ها در نظر گرفته شود نامه پايان
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Evaluating the Characteristics and Structure of Dentistry Graduated Students' Theses in 
Shahid Sadughi University of Medical Sciences 

 
Fallahzadeh H, Moheb S, Ezzedini F. 

 
Abstract 
 
Introduction: Theses are considered as one of the main sources of information. The aim of 
this study was to evaluate the characteristics and structures of students' theses  as well as 
their research methodology. 
Methods: In this descriptive study, all dentistry students' theses from the year 1998 till the 
year 2004 (176 theses), were investigated based on the aspects of thesis' structure, research 
methodology, and the results. 
Results: Thirty seven point five percent of theses were descriptive, 17.6% were 
experimental, 16.5% were descriptive-inferential, 6.8% were inferential, and 8% were 
clinical trials studies. Ten point two percent of the theses gained excellent quality score, 
64.8 percent gained good quality score, 24.2 percent gained moderate quality score, and 0.6 
percent gained poor quality score in writing and research methodology. 
Conclusion: More supervision should be placed on theses quality by supervisors. It is also 
suggested to encourage students towards inferential and experimental studies. Moreover, the 
need to train students in regard to research methodology and statistics is emphasized and it 
is recommended to develop a comprehen-sive guideline for writing theses. 
 
Keywords: Thesis structure, Thesis, Research, Dentistry. 
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