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Background: The current survey aimed at structural evaluation of Ph.D. and MSc theses at the 
School of Medicine, Shahid Beheshti University of medical sciences in 2018, based on the ISO 7144 
to determine if the required frameworks were considered.
Methods and materials: In the present descriptive research, 66 Ph.D. and MSc theses at the School 
of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences were surveyed following content 
analysis. A list of ISO standards and their multiple indicators based on the last edition of ISO 7144 
was the main tool for the purpose of data collection. The surveyed standards include: structural and 
physical form, contents page, abstract, Chapter 3, Persian foot note, pictures, tables and charts, and 
resources. Data obtained were checked for their agreement with ISO 7144 using frequency table, 
Percent, Min, Max, Mean and standard deviation in SPSS, version 25.
Results: The degree of structural compliance was found to be %68 with PhD disertations showing 
more compliance (p<0.05). In Ph.D. studies, chapter 3, pictures, tables and charts and abstract were 
among the more considered (very High) items compared to other items of international standards and 
the least considered (very little) items were structure, resources and contents page. In MSc theses, 
grade pictures, tables and charts, contents page, and chapter 3 were among the more considered 
(very High) items compared to other items of international standards and the least considered (very 
little) items included resources, abstract, and the structure. 
Conclusions: It seems that the overall structural compliance rate is acceptable but lack of some 
indicators is a concern; thus, trainings are recommended to improve the structure of these theses.  
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مقاهل ژپوهشی

ارزیابی ساختاری پایان نامه های د کتری تخصصی PhD و کارشناسی ارشد  
د انشکد ه پزشکی د انشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی د ر سال 1397 بر 

اساس استاند ارد  جهانی ایزو 7144 
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چكيده:

نویسند ه مسئول: فهیمه باب الحوائجی
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سابقه و هد ف:  پژوهش حارض با هد ف ارزیابی ساختاری پایان نامه های د کرتی تخصصی PhD و کارشناسی ارشد  د انشکد ه پزشکی د انشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی 
د ر سال 1397 بر اساس استاند ارد  جهانی 7144 انجام شد ه تا مشخص شود  آیا چارچوبهای الزم رعایت شد ه است؟

روش مطالعه: پژوهش حارض از نوع توصیفی است که در آن تعداد 130 پایان نامه دکرتی تخصصی PhD و کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی به روش تحلیل محتوا بررسی شد. ابزار گردآوری اطالعات چک لیستی بر مبنای استاندارد ایزو 7144 و شاخص-های چندگانه هر یک بود که با استفاده از 

منت اصلی آخرین ویرایش این استاندارد فراهم شده بود. مؤلفه های بررسی شده عبارتند از: ساختار، صفحه عنوان، چکیده، فصل سوم، پانویس فارسی، تصاویر، جدول ها، 

منودارها و منابع و مأخذ که اطالعات جمع آوری شده از شدت انطباق با استاندارد ایزو 7144 در جداول توزیع فراوانی بر اساس آماره های توصیفی نظیر تعداد، درصد، 

حداقل، حداکرث، میانگین و انحراف معیار تجزیه و تحلیل و مقایسه ها از طریق آزمون تی مستقل در نرم افزار آماری SPSS 25 انجام شد.

 .)p>0/01( یافته ها: میزان رعایت ساختاری پایان نامه ها 68 درصد در جامعه برآورد شد. پایان نامه های مقطع دکرتی تخصصی بیش از کارشناسی ارشد رعایت کرده اند
در مقطع دکرتی تخصصی فصل سوم، تصاویر، جدول ها، منودارها و چکیده بسیار زیاد و ساختار، منابع و مأخذ و صفحه عنوان بسیار کم و در مقطع کارشناسی ارشد 

تصاویر، جدول ها و منودارها، صفحه عنوان و فصل سوم بسیار زیاد و منابع و مأخذ، چکیده و ساختار بسیار کم مطابق بوده اند.

نتیجه گیری: به نظر میرسد  که میزان رعایت کلی ساختاری قابل قبول باشد  اما د ر بعضی شاخصها میزان آن بسیار نازل بود ه و جای نگرانی د ارد ؛ بنابراین آموزشهای 
الزم برای ارتقای ساختاری پایان نامه ها توصیه میشود . 

واژگان کلید ی: ساختاری، پایان نامه، استاند ارد  جهانی 7144، د انشکد ه پزشکی د انشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی

مقد مه:
یکی از نوشتارهای علمی و تحقیقی که نقش قابل توجهی در تولیدهای علمی ایجاد 
می کند، پایان نامه ها هستند(1) که به عنوان منابع ردیف اول از مهم ترین ابزارهای 
پژوهش محسوب می شوند(2). همان طورکه استفاده از اصطالح های مختلف در 
بیان یک مقصود و مفهوم سبب تفسیر گوناگون و تشتت آرا در تصمیم گیری ها 
استادان،  وقت  اتالف  سبب  نیز  پایان نامه ها  در  مختلف  فرم های  وجود  می شود، 
دانشجویان و سایر مراجعه کننده ها به آن پایان نامه می شود(3) بنابراین استاندارد 
بودن پایان نامه ها سبب می شود افراد با سرعت بیشتر به اطالعات مورد نیاز خود 
دست یابند(4) و این منابع در چکیده نامه ها و نمایه نامه ها با دقت بیشتری انعکاس 

یابد(5).
استفاده  مقاالت  تهیه  برای  مرجعی  عنوان  به  پایان نامه ها  که  آنجا  از  همچنین 
باشد  کرده  رعایت  را  ایزو  شاخص های  که  پایان نامه ای  از  مقاله  تهیه  می شوند، 
بسیار آسان تر از تهیه مقاله از یک پایان نامه به هم ریخته است(6). عالوه بر این 

که انتقال اطالعات کتاب شناختی به نرم افزارهای موجود ساده تر و سریع تر انجام 
دسترسی  آن  اجزای  به  بیشتری  سهولت  با  نیز  استفاده کنندگان  سایر  و  می شود 
از  استفاده  صورت  در  پایان نامه ها،  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین  می کنند(7).  پیدا 
یک الگوي خاص و استاندارد، امکان استفاده و استناد در سطح بین المللی افزایش 
می یابد(2) بنابراین لزوم پیروي آن ها از یک روش استاندارد براي استفاده مناسب 

ضروري به نظر می رسد(5). 
نبود استراتژي واحد در مورد تدوین پایان نامه ها سبب شده است که پایان نامه هاي 
ارائه شده در سطح کشور که ساالنه تعداد زیادي را شامل می شود، بازخورد ناچیزي 
به درون سیستم آموزشی و پژوهشی کشور داشته باشند(8)، از طرف دیگر نظام 
وجود  پایان نامه ها  مورد  در  کشور  در  اطالع رسانی  و  نمایه سازي  برای  واحدي 
ندارد(9) نبود یک مرکز هدایت گر در سطح کالن و خرد سبب شده که هر دانشگاه 
این مشکل را به سبک و سیاق خود حل کرده و هر دانشکده ساختار تدوین و برای 

تنظیم پایان نامه ها ابالغ کرده که در نتیجه ناهماهنگی زیادي وجود دارد(10). 
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ارائه نتایج به شیوه ای که برای استفاده همه پژوهشگران هم زبان و غیرهم زبان 
است.  خصوص  این  در  جهانی  مشترك  استراتژی  داشتن  مستلزم  باشد،  مناسب 
بنابراین در وهله اول  باید چنین استانداردی با توافق متخصصان جهانی تدوین 
شده و در ادامه در اختیار موسسات علمی و پژوهشگران قرار می گرفت تا شیوه 

ارائه نتایج و یافته های خود را در قالب استاندارد تدوین شده توسعه دهند(11).
که  است  تخصصی  سازمانی  استاندارد)  بین المللی  (سازمان  ایزو  زمینه  این  در 
هدف این سازمان توسعه استاندارد در جهان به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای 
مبادالت بین المللی کاالها، خدمات، اشاعه و ترویج همکاری های متقابل در حوزه 
فعالیت های فرهنگی، علمی، فنی و اقتصادی است(3). استانداردهای ایزو توسط 
استانداردهای  توسعه   TC  /46 فنی  کمیسیون  می شود؛  تدوین  فنی  کمیته های 
کتابداری و اطالع رسانی را در سطح بین المللی بر عهده دارد. نام این کمیسیون 
فعالیت های  حوزه  در  استانداردهایی  توسعه  به  و  است   « بین المللی  «دبیزش 
چکیده نویسی  نمایه سازی،  خدمات  اطالع رسانی،  مراکز  کتابخانه های  علمی 
تدوین  جمله  از  مختلف  زمینه های  در  استانداردهایی  تاکنون  و  می پردازد   ... و 

پایان نامه ها ارائه داده است(7).
برای مقایسه پایان نامه ها و بررسی میزان پیشرفت در رعایت کیفیت نیز نیاز به 
وجود استانداردها و مقیاس هایی است(1). در حال حاضر استاندارد جهانی  7144 
استانداردهاي توصیه شده اي برای نگارش پایان نامه ها استفاده  می شود و شامل؛ 
فرم فیزیکی، شماره-گذاري شاخص هاي اصلی و فرعی پایان نامه، شماره گذاري 
صفحات، بخش هاي پایان نامه، بخش مقدماتی، متن پایان نامه، حق مولف، غلط-
نامه، چکیده، پیشگفتار، فهرست مندرجات، فهرست تصاویر، جدول ها، واژه نامه، 
متن اصلی، مقدمه، یادداشت ها، تصاویر، منابع و مأخذ، ضمایم، نمایه و مواردي که 
در پایان نامه هاي فارسی باید رعایت شوند، هستند که براي تدوین پایان نامه ها چه 

از نظر نگارش و چه از نظر محتواي مطلب، ارائه شده به کار می رود(6).
پایان نامه های  ساختاری  ارزیابی  تاکنون  که  این  به  توجه  با  و  مقدمه  این  با 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  در  تخصصی  دکتری  و  کارشناسی ارشد 
شهید بهشتی انجام نگرفته و خالء اطالعاتی در این زمینه به وضوح مشهود است؛ 
بنابراین پژوهش حاضر برای پوشش دادن این خالء اطالعاتی انجام گرفته و طی 
آن پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1397 با استانداردهای جهانی 7144 مقایسه و 
بر اساس عناصر تحقیق تعیین شده، ارزیابی می شوند تا میزان رعایت تعیین شود.

مواد  و روش ها:
پژوهش حاضر توصیفی انجام شده و میزان انطباق پایان نامه های کارشناسی ارشد 
و دکتری تخصصی (PhD) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در سال 1397 را با استاندارد جهانی 7144 به لحاظ ساختاری ارزیابی کرد. برای 
گردآوری داده ها از سیاهه وارسی استفاده شده است. برای طراحی سیاهه وارسی 

موسسه  با  شده  انجام  مکاتبات  توسط  ابتدا 
آخرین  ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد 
ویرایش تدوین شده استانداردهای ایزو در ایران 
از این موسسه اخذ و ترجمه شد، سپس ترجمه 
خبرگان  و  مشاور  و  راهنما  استادان  تأیید  به  آن 
حوزه کتابداری و اطالع رسانی در کتابخانه های 
ادامه  در  رسید.  پایان نامه ها  امور  و  دانشگاهی 
مشاور  و  راهنما  استادان  راهنمایی  و  کمک  با 
از میان اقالم موجود 20 مورد که قابل بررسی 
وارسی  سیاهه  آن  مبنای  بر  تا  شد  انتخاب  بود 
انتخاب  استانداردهای  شود.  تنظیم  و  طراحی 
با  پایان نامه  فیزیکی  فرم  از:  عبارتند  شده 
بخش های  شماره گذاری  آن،  زیربندی های 
شماره گذاری  آن،  زیربندهای  با  فرعی  و  اصلی 
با  مقدماتی  بخش  آن،  زیربندهای  با  صفحه ها 
زیربندهای آن، بخش نهایی با زیربندهای آن، 

جلد، صفحه عنوان با زیربندهای آن، عنوان با زیربندهای آن، شابک و شاپا، حق 
مندرجات  فهرست  آن،  زیربندهای  و  پیشگفتار  آن،  زیربندهای  با  چکیده  مولف، 
با  اصلی  متن  آن،  زیربندهای  با  جدول ها  و  تصاویر  فهرست  آن،  زیربندهای  با 
زیربندهای آن، تصویر ها و جدول ها و زیربندهای آن، فهرست منابع کتاب شناختی، 

پیوست ها و زیربندهای آن و نمایه و زیربندهای آن. 
ساختار سیاهه وارسی طراحی شده به این گونه است که برای هر پایان نامه ابتدا 
اطالعات مربوط به: مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، گرایش، دانشکده و تاریخ 
دفاع ثبت شده، سپس برای هر مورد و زیربندهای آن مطابقت داشتن و مطابقت 
نداشتن آن با استاندارد جهانی 7144 ثبت می شود و در ادامه در صورتی که آن 
موردها و زیربندهای آن با استاندارد جهانی 7144 مطابقت داشته باشند، میزان 

انطباق با استاندارد جهانی 7144 ثبت می شود. 
از روش تحلیل محتوا  برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده  شد. به این ترتیب که 
محقق با مراجعه به تک تک پایان نامه ها و ثبت اطالعات اولیه و عمومی آن ها، 
هر پایان نامه را به لحاظ میزان انطباق ویژگی های مطرح شده در سیاهه وارسی با 
استاندارد جهانی 7144 بررسی کرده و به مواردی از استانداردهای ایزو و عناصر 
نشده  رعایت  که  مواردی  و  یک  امتیاز  بود  شده  رعایت  پایان نامه  در  که  تحقیق 
بود امتیاز صفر تعلق گرفت و در ادامه میزان رعایت استانداردهای ایزو و عناصر 
تحقیق برای مواردی که امتیاز یک گرفته بودند به این ترتیب ثبت شد که اگر 
میزان انطباق با استاندارد 7144 0 تا 20 درصد بود امتیاز یک گرفته و غیرقابل 
قبول، اگر میزان انطباق با استاندارد 7144 20 تا 40 درصد بود امتیاز دو گرفته 
تا حد کمی قابل قبول، اگر میزان انطباق با استاندارد 7144 40 تا 60 درصد بود 
امتیاز سه و در حد متوسط قابل قبول، اگر میزان انطباق با استاندارد 7144 60 تا 
80 درصد بود امتیاز چهار گرفته و در حد زیاد قابل قبول و اگر میزان انطباق با 
استاندارد 7144 80 تا 100 درصد بود امتیاز پنج گرفته و کامال قابل قبول تلقی 

شدند.
نظر  مورد  جهانی  استاندارد  برای  پایان نامه ها  ساختاری  رعایت  میزان  ادامه  در 

تعیین و نقش عوامل مرتبط با آزمون کای دو قضاوت آماری شد.

نتایج:
پایان نامه  درصد   52/3 معادل  مورد   68 شد  بررسی  که  پایان نامه ای   130 از 
تخصصی  دکتری  پایان نامه  درصد   47/7 معادل  مورد   62 و  کارشناسی ارشد 
پایان نامه های  در  درصد   77/4) درصد   68 شاخص ها  کلی  رعایت  میزان  بود. 
است).  تخصصی  دکتری  پایان نامه های  در  درصد   58/6 و  کارشناسی ارشد 
همچنین میزان رعایت استانداردهای جهانی 7144 در ساختار کلی پایان نامه های 
استانداردهای  رعایت  میزان  و   2/83±0/502 شده  بررسی  کارشناسی ارشد 
شده  بررسی  تخصصی  دکتری  پایان نامه های  کلی  ساختار  در   7144 جهانی 
به  پایان نامه ها  کلی  ساختار  اجزای  انطباق  میزان  درصد  بود.   3/58±0/512

نمود ار 1. د رصد  عد م انطباق اجزای ساختار کلی پایان نامه ها به تفکیک کارشناسی ارشد  و د کتری تخصصی
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انطباق  عدم  درصد  و   1 جدول  در  تخصصی  دکتری  و  کارشناسی ارشد  تفکیک 
اجزای ساختار کلی پایان نامه ها به تفکیک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در 

نمودار 1 ارائه شده است.
پایان نامه های  عنوان  صفحه  در   7144 جهانی  استانداردهای  رعایت  میزان 
کارشناسی ارشد بررسی شده متوسط و میزان رعایت استانداردهای جهانی 7144 
درصد  بود.  زیاد  شده  بررسی  تخصصی  دکتری  پایان نامه های  عنوان  صفحه  در 
دکتری  و  کارشناسی ارشد  تفکیک  به  پایان نامه ها  عنوان  صفحه  انطباق  میزان 

تخصصی در جدول 2 ارائه شده است.

جد ول 2. توزیع صفحه عنوان پایان نامه ها بر حسب د رصد  رعایت استاند ارد  
7144 به تفکیک مقطع تحصیلی

ند ارد د ارد صفحه عنوان
میزان انطباق با استاند ارد  7144

بسیار زیاد زیاد متوسط

10004/74/790/6کارشناسی ارشد 
100000100د کتری تخصصی

* د ر هیچکد ام از موارد  مذکور میزان انطباق با استاند ارد  7144  بسیار کم و 
کم )کمتر از 40 د رصد ( نبود ه است.

میزان رعایت استانداردهای جهانی 7144 در چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد 

چکیده  در   7144 جهانی  استانداردهای  رعایت  میزان  و  متوسط  شده  بررسی 
پایان نامه های دکتری تخصصی بررسی شده زیاد بود. درصد میزان انطباق اجزای 
چکیده پایان نامه ها به تفکیک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در جدول 3 و 
درصد عدم انطباق اجزای چکیده پایان نامه ها به تفکیک کارشناسی ارشد و دکتری 

تخصصی در نمودار 2 ارائه شده است.

جد ول شماره 1: توزیع ساختار کلی پایان نامه ها بر حسب د رصد  رعایت استاند ارد  7144 به تفکیک مقطع تحصیلی 

فراوانیمقطع
میزان انطباق با استاند ارد  7144ند ارد د ارد شاخص

بسیار زیاد  زیادمتوسطکم

شد 
ی ار

ناس
ارش

ک

1000000100صحافی
1000000100رنگ
1000000100اند ازه

10009/528/514/247/8شماره گذاری شاخص های اصلی و فرعی
1000023/823/852/4شماره گذاری صفحات

19/081/0010000بخش مقد ماتی
14/285/8010000پیشگفتار

1000000100فهرست مند رجات
1000000100فهرست جد اول
23/876/2000100فهرست تصاویر

90/49/6000100فهرست نمود ارها
01000000فهرست اصطالحات تخصصی

100019/023/833/423/8متن اصلی
23/876/2000100پیوست ها
69/330/62/119/75/172/1د رصد  کل

صی
خص

ی ت
کتر

د 

1000000100صحافی
1000000100رنگ
1000000100اند ازه

1000014/323/861/9شماره گذاری شاخص های اصلی و فرعی
10000023/876/2شماره گذاری صفحات

28/571/566/6033/40بخش مقد ماتی
33/366/728/571/500پیشگفتار

1000000100فهرست مند رجات
1000000100فهرست جد اول
71/528/5000100فهرست تصاویر

1000000100فهرست نمود ارها
01000000فهرست اصطالحات تخصصی

10009/528/523/838/2متن اصلی
85/714/3000100پیوست ها
79/920/17/58/27/569/7د رصد  کل

* د ر هیچکد ام از موارد  مذکور میزان انطباق با استاند ارد  7144  بسیار کم (کمتر از 20 د رصد ) نبود ه است.

ــک  ــه تفکی ــا ب ــد ه پایان نامه ه ــزای چکی ــاق اج ــد م انطب ــد  ع ــود ار 2. د رص نم
ــی ــری تخصص ــد  و د کت کارشناسی ارش
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80 /  ملیحه پورعلی بجاربنه و همکاران

جــد ول 5. توزیــع پانویــس فارســی پایان نامه هــا بــر حســب د رصــد  رعایــت 
اســتاند ارد  7144 بــه تفکیــک مقطــع تحصیلی

ند ارد د ارد صفحه عنوان
میزان انطباق با استاند ارد  7144

بسیار زیاد زیاد متوسط
100014/223/862/0کارشناسی ارشد 
1000028/571/5د کتری تخصصی

* د ر هیچکد ام از موارد  مذکور میزان انطباق با استاند ارد  7144  بسیار کم و 
کم )کمتر از 40 د رصد ( نبود ه است.

جهانی  استانداردهای  رعایت  میزان 
پایان نامه های  سوم  فصل  در   7144
و  متوسط  شده  بررسی  کارشناسی ارشد 
میزان رعایت استانداردهای جهانی 7144 
دکتری  پایان نامه های  سوم  فصل  در 
بود.  زیاد  بسیار  شده  بررسی  تخصصی 
سوم  فصل  اجزای  انطباق  میزان  درصد 
و  کارشناسی ارشد  تفکیک  به  پایان نامه ها 
درصد  و   4 جدول  در  تخصصی  دکتری 
عدم انطباق اجزای فصل سوم پایان نامه ها 
دکتری  و  کارشناسی ارشد  تفکیک  به 

تخصصی در نمودار 3  ارائه شده است.
جهانی  استانداردهای  رعایت  میزان 
پایان نامه های  فارسی  پانویس  در   7144
و  متوسط  شده  بررسی  کارشناسی ارشد 
میزان رعایت استانداردهای جهانی 7144 
دکتری  پایان نامه های  فارسی  پانویس  در 
درصد  بود.  زیاد  شده  بررسی  تخصصی 
فارسی  پانویس  اجزایء  انطباق  میزان 
پایان نامه ها به تفکیک کارشناسی ارشد و 
شده  ارائه   5 جدول  در  تخصصی  دکتری 

است.
جهانی  استانداردهای  رعایت  میزان 
نمودارها  و  جدول ها  تصویر ها،  در   7144
بررسی  کارشناسی ارشد  پایان نامه های 
رعایت  میزان  و  زیاد  بسیار  شده 
استانداردهای جهانی 7144 در تصویر ها، 
پایان نامه های  نمودارها  و  جدول ها 
دکتری تخصصی بررسی شده بسیار زیاد 

بود. 
جهانی  استانداردهای  رعایت  میزان 
پایان نامه های  مأخذ  و  منابع  در   7144
کارشناسی ارشد بررسی شده زیاد و میزان رعایت استانداردهای جهانی 7144 در 
منابع و مأخذ پایان نامه های دکتری تخصصی بررسی شده زیاد بود. درصد میزان 
دکتری  و  کارشناسی ارشد  تفکیک  به  پایان نامه ها  مأخذ  و  منابع  اجزای  انطباق 
تخصصی در جدول 6 و درصد عدم انطباق اجزای نوع رفرنس دهی پایان نامه ها به 

تفکیک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در نمودار 4 ارائه شده است.

بحث و نتیجه گیری:
را  تحقیق  کاستی های  صداقت  نهایت  در  و  علم  از  سوگیری  بدون  تحقیق  این 
خالف  بر  و  شد  اندیشیده  پژوهش  کیفیت  ارتقای  برای  تمهیداتی  و  کرد  بیان 
تحقیقات گذشته که نتایج را فقط با میانگین و انحراف معیار بیان کرده بودند، در 
پژوهش حاضر در یک طیف از مطابقت بسیار کم تا مطابقت بسیار زیاد با استاندارد 
دانشکده  پژوهشی  مجریان  ویژه  به  و  خوانندگان  برای  آن  کاربست  و  درك  که 
بیشتر است، استفاده شد. در این جمع بندی به نظر می رسد که میزان کلی رعایت 
استاندارد جهانی 7144 برابر با 68 درصد بود (در مقطع دکتری تخصصی 77/4 
درصد و در مقطع کارشناسی ارشد 58/6 درصد) بود. تحقیق نشان داد که نتیجه 
ساختار  با  ارتباط  در  است.  متفاوت  بسیار  چهارده گانه  شاخص های  با  ارتباط  در 
کارشناسی  پایان نامه های  در  رعایت «صحافی»  میزان  بیشترین  پایان نامه،  کلی 
زیاد  بسیار  تخصصی  دکتری  پایان نامه های  در  و  درصد)   100) زیاد  بسیار  ارشد 
کارشناسی  پایان نامه های  در  «رنگ»  رعایت  میزان  بیشترین  درصد)،   100)
زیاد  بسیار  تخصصی  دکتری  پایان نامه های  در  و  درصد)   100) زیاد  بسیار  ارشد 
(100 درصد)، بیشترین میزان رعایت «اندازه» در پایان نامه های کارشناسی ارشد 

نمود ار 3. د رصد  عد م انطباق اجزای فصل سوم پایان نامه ها به تفکیک 
کارشناسی ارشد  و د کتری تخصصی

جد ول 4. توزیع فصل سوم پایان نامه ها بر حسب د رصد  رعایت استاند ارد  7144 به تفکیک مقطع تحصیلی

فراوانیمقطع
میزان انطباق با استاند ارد  7144ند ارد د ارد شاخص

بسیار زیاد  زیادمتوسطکم

شد 
ی ار

ناس
ارش

ک

90/49/60026/347/4روش پژوهش
10000000جامعه پژوهش
1000004/714/4نمونه پژوهش

76/223/80068/731/3روش نمونه گیری پژوهش
10000068/721/7ابزار پژوهش

81/019/011/753/217/65/8روش گرد آوری اطالعات پژوهش
91/38/71/98/82/920/1د رصد  کل

صی
خص

ی ت
کتر

د 

95/34/70025/040/0روش پژوهش
10000000جامعه پژوهش
10000004/7نمونه پژوهش

90/49/60000روش نمونه گیری پژوهش
1000004/914/2ابزار پژوهش

100004/914/29/6روش گرد آوری اطالعات پژوهش
97/62/300/87/311/4د رصد  کل

جد ول 3. توزیع چکید ه پایان نامه ها بر حسب د رصد  رعایت استاند ارد  7144 به تفکیک مقطع تحصیلی

فراوانیمقطع
میزان انطباق با استاند ارد  7144ند ارد د ارد شاخص

بسیار زیاد  زیادمتوسطکم

شد 
ی ار

ناس
ارش

ک

90/49/6001000ساختار
71/428/6000100هد ف

85/714/3001000روش-شناسی
100009/64/785/7یافته
10004/714/39/671/4نتایج

1000000100کلید واژه
91/28/70/73/935/759/5د رصد  کل

4/6میانگین تعد اد  کلید واژه

صی
خص

ی ت
کتر

د 

90/49/60025/0100ساختار
90/49/6000100هد ف

85/714/3000100روش-شناسی
10000014/385/7یافته
1000014/314/371/4نتایج

1000000100کلید واژه
94/45/602/34/792/8د رصد  کل

6/2میانگین تعد اد  کلید واژه
* د ر هیچکد ام از موارد  مذکور میزان انطباق با استاند ارد  7144  بسیار کم (کمتر از 20 د رصد ) نبود ه است.
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زیاد (100  بسیار  تخصصی  دکتری  پایان نامه های  در  و  درصد)  زیاد (100  بسیار 
فرعی»  و  اصلی  شاخص های  گذاری  «شماره  رعایت  میزان  بیشترین  درصد)، 
پایان نامه های  در  و  درصد)   42/8) زیاد  بسیار  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  در 
«شماره  رعایت  میزان  بیشترین  درصد)،   61/9) زیاد  بسیار  تخصصی  دکتری 
گذاری صفحات» در پایان نامه های کارشناسی ارشد بسیار زیاد (52/4 درصد) و در 
پایان نامه های دکتری تخصصی بسیار زیاد (76/2 درصد)، بیشترین میزان رعایت 

«بخش مقدماتی» در پایان نامه های کارشناسی ارشد متوسط 
(100 درصد) و در پایان نامه های دکتری تخصصی کم (66/6 درصد)، بیشترین 
میزان رعایت «پیشگفتار» در پایان نامه های کارشناسی ارشد متوسط (100 درصد) 

و در پایان نامه های دکتری تخصصی متوسط
پایان نامه های  در  مندرجات»  رعایت «فهرست  میزان  بیشترین  درصد)،   71/5)  
تخصصی  دکتری  پایان نامه های  در  و  درصد)   100) زیاد  بسیار  ارشد  کارشناسی 
در  جدول ها»  «فهرست  رعایت  میزان  بیشترین  درصد)،   100) زیاد  بسیار 
پایان نامه های کارشناسی ارشد بسیار زیاد (100 درصد) و در پایان نامه های دکتری 
تخصصی بسیار زیاد (100 درصد)، بیشترین میزان رعایت «فهرست تصویر ها» در 
پایان نامه-های کارشناسی ارشد بسیار زیاد (100 درصد) و در پایان نامه های دکتری 
تخصصی بسیار زیاد (100 درصد)، بیشترین میزان رعایت «فهرست نمودارها» 
پایان نامه های  در  و  درصد)   100) زیاد  بسیار  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  در 
دکتری تخصصی بسیار زیاد (100 درصد)، بیشترین میزان رعایت «متن اصلی» 
در پایان نامه های کارشناسی ارشد زیاد (33/4 درصد) و در پایان نامه های دکتری 
در  «پیوست ها»  رعایت  میزان  بیشترین  و  درصد)   38/3) زیاد  بسیار  تخصصی 
پایان نامه های کارشناسی ارشد بسیار زیاد (100 درصد) و در پایان نامه های دکتری 
تخصصی بسیار زیاد (100 درصد) است. بیشترین میزان رعایت «صفحه عنوان» 
پایان نامه های  در  و  درصد)   90/6) زیاد  بسیار  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  در 
پایان نامه،  چکیده  با  ارتباط  در  است.  درصد)  زیاد (100  بسیار  تخصصی  دکتری 
 100) زیاد  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  در  رعایت «ساختار»  میزان  بیشترین 
درصد) و در پایان نامه های دکتری تخصصی بسیار زیاد (100 درصد)، بیشترین 
میزان رعایت «هدف» در پایان نامه های کارشناسی ارشد بسیار زیاد (100 درصد) 
میزان  بیشترین  درصد)،   100) زیاد  بسیار  تخصصی  دکتری  پایان نامه های  در  و 
و  درصد)   100) زیاد  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  در  «روش شناسی»  رعایت 
میزان  بیشترین  درصد)،   100) زیاد  بسیار  تخصصی  دکتری  پایان نامه های  در 
و  درصد)   85/7) زیاد  بسیار  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  در  «یافته»  رعایت 
میزان  بیشترین  درصد)،   85/7) زیاد  بسیار  تخصصی  دکتری  پایان-نامه های  در 
و  درصد)   71/4) زیاد  بسیار  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  در  «نتایج»  رعایت 
میزان  بیشترین  و  درصد)   71/4) زیاد  بسیار  تخصصی  دکتری  پایان نامه های  در 
درصد)   100) زیاد  بسیار  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  در  «کلیدواژه»  رعایت 
و در پایان نامه های دکتری تخصصی بسیار زیاد (100 درصد) است. در ارتباط با 
فصل سوم پایان نامه، بیشترین میزان رعایت «روش پژوهش» در پایان نامه های 

کارشناسی ارشد زیاد (47/4 درصد) و در پایان نامه های دکتری تخصصی زیاد (40 
کارشناسی  پایان نامه های  در  پژوهش»  «جامعه  رعایت  میزان  بیشترین  درصد)، 
بسیار  تخصصی  دکتری  پایان نامه های  در  و  درصد)   100) زیاد  بسیار  ارشد 
پایان نامه های  در  پژوهش»  «نمونه  رعایت  میزان  بیشترین  درصد)،   100) زیاد 
کارشناسی ارشد بسیار زیاد (80/9 درصد) و در پایان-نامه های دکتری تخصصی 
بسیار زیاد (95/3 درصد)، بیشترین میزان رعایت «روش نمونه گیری پژوهش» در 
پایان نامه های کارشناسی ارشد متوسط (68/7 درصد) و در پایان نامه های دکتری 
در  پژوهش»  رعایت «ابزار  میزان  بیشترین  درصد)،   100) زیاد  بسیار  تخصصی 
پایان نامه-های کارشناسی ارشد متوسط (68/7 درصد) و در پایان نامه های دکتری 
گردآوری  رعایت «روش  میزان  بیشترین  و  درصد)   80/9) زیاد  بسیار  تخصصی 
در  و  درصد)   53/3) کم  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  در  پژوهش»  اطالعات 

پایان نامه های دکتری تخصصی بسیار زیاد
 (71/3 درصد) است. بیشترین میزان رعایت «پانویس فارسی» در پایان نامه های 
تخصصی  دکتری  پایان نامه های  در  و  درصد)   62) زیاد  بسیار  ارشد  کارشناسی 
رفرنس دهی «ونکوور»  رعایت  میزان  بیشترین  است.  درصد)   71/5) زیاد  بسیار 
پایان نامه های  در  و  درصد)   35/7) متوسط  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  در 
دکتری تخصصی بسیار زیاد (64/7 درصد) و بیشترین میزان رعایت رفرنس دهی 
در  و  درصد)   57/1) متوسط  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  در   «APA  »

پایان نامه های دکتری تخصصی بسیار زیاد
 (50 درصد) است. همچنین پایان نامه های دکتری تخصصی بیش از پایان نامه های 
شد  مشخص  همچنین  کرده اند.  رعایت  را   7144 ایزو  استاندارد  کارشناسی ارشد 
ترتیب  به  تخصصی  دکتری  مقطع  در  نویسی،  پایان نامه  مولفه های  بین  از  که 
میزان  بیشترین  چکیده  و  نمودارها  و  جدول ها  تصویر ها،  سوم،  فصل  مولفه های؛ 
رعایت را داشته اند و به ترتیب مولفه های؛ ساختار، منابع و ماخذ و صفحه عنوان 
کم ترین میزان رعایت را داشته اند و از بین مولفه های پایان نامه نویسی، در مقطع 
کارشناسی ارشد به ترتیب مولفه های؛ تصویر ها، جدول ها و نمودارها، صفحه عنوان 
و فصل سوم بیشترین میزان رعایت را داشته اند و به ترتیب مولفه های؛ منابع و 
مأخذ، چکیده و ساختار کم ترین میزان رعایت را داشته اند. همچنین بیشتر از روش 
ونکوور در مقایسه با روش APA، برای رفرنس دهی در پایان-نامه ها استفاده شده 

است.
داد  نشان  که   (1397) بابایی  پژوهش های  نتایج  با  همسو  آمده  دست  به  نتایج 
در مجموع پایان نامه های بررسی  شده به لحاظ استاندارد مد نظر قرار گرفته از 
وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشند و مهم ترین نقاط ضعف مربوط به بخش های 
«کلیات تحقیق»، «ارائه و تحلیل داده-ها» و «خروجی های علمی» پایان نامه ها 
است(1). زارعی و هوشمند (1396) که نشان دادند با وجود اینکه یک روند رو 
به رشد در میانگین میزان رعایت استاندارد در پایان نامه ها مشاهده می شود اما در 
مجموع میزان رعایت استاندارد پایان نامه نویسی در کل پایان نامه های بررسی شده 
از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند(3). جهانبان اسفهالن (1396) که نشان داد در 

نمود ار 4. د رصد  عد م انطباق اجزای منابع مأخذ پایان نامه ها به 
تفکیک کارشناسی ارشد  و د کتری تخصصی

ــر حســب د رصــد  رعایــت اســتاند ارد   ــع و مأخــذ پایان نامه هــا ب ــع مناب جــد ول 6. توزی
7144 بــه تفکیــک مقطــع تحصیلــی

ند ارد د ارد صفحه عنوان
میزان انطباق با استاند ارد  7144

بسیارزیاد زیاد متوسطکم

ی 
ناس

رش
کا

شد 
ار

66/633/414/235/721/428/7ونکوور
APA33/466/6057/128/514/4

50507/146/425/022/2د رصد  کل

ی 
کتر

د 
صی

خص
80/919/16/011/717/664/7ونکوورت

APA19/180/90050/050/0
50503/05/833/857/3د رصد  کل

* د ر هیچکد ام از موارد  مذکور میزان انطباق با استاند ارد  7144  بسیار کم )کمتر از 20 
د رصد ( و کم )کمتر از 40 د رصد ( نبود ه است.
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طول دوره بررسی شده، میزان رعایت استانداردهای بین المللی ایزو 214 و 7144 
در تهیه چکیده های فارسی و پایان نامه های بررسی شده سیر صعودی داشته، در 
عین حال به طور کلی وضعیت این پایان نامه ها وضعیت مطلوبی نیست(6). مالگرد 
(1393) که نشان داد از بین مولفه های پایان نامه نویسی مولفه های؛ «فرم فیزیکی»، 
«بدنه اصلی»، «روی جلد» و «تصویر ها و جدول ها» بیشترین میزان رعایت را 
داشته اند. کم ترین میزان رعایت استاندارد نیز مربوط به مولفه های؛ «غلط نامه»، 
«بخش انتهایی»، «نمایه»، «ضمایم»، «مواردی که در پایان نامه های فارسی باید 
رعایت شود» و «پیشگفتار» بوده است و میانگین نمره میزان رعایت استانداردهای 
است(4).  بوده  عمومی  پایان نامه های  از  بیشتر  تخصصی  پایان نامه های  در  ایزو 
بسیاری  شده  بررسی  پایان نامه های  اکثر  در  داد  نشان  که   (1388) حسین زاده 
است(3/53درصد).  شده  رعایت  ایزو  استانداردهای  در  شده  پیش بینی  موارد  از 
مقوله های مربوط به استانداردهای «فرم فیزیکی»، «بخش های پایان نامه»، «متن 
پایان نامه» و «اطالعات روی جلد پایان نامه» در اکثر پایان نامه ها به میزان بسیار 
باال رعایت شده است. در حوزه های دیگر مانند بخش های انتهایی و مواردی که 
شاپا   و  شابک   غلط  مولف،  حق  حد،  شود،  رعایت  باید  فارسی  پایان نامه های  در 
شماره های  مقوله های  در  است.  شده  رعایت  پایان نامه ها  در  استانداردها  حداقل 
نامه، نشانه ها و اختصارات، واژه نامه و نمایه هیچ کدام از پایان نامه های بررسی شده 
نشان  صافی زاده (1388)  عطایی و  منتجب،  نکرده-اند(12).  رعایت  را  استاندارد 
صعودی  روند  پایان نامه ها  در  تحقیق  عناصر  و  ایزو  استانداردهای  رعایت  دادند 
و  هوشیارفرد  نیست(13).  برخوردار  مطلوبی  وضعیت  از  مجموع  در  ولی  داشته، 
همکاران (1388) نشان دادند کاستی های عمده ای در زمینه رعایت اصول روش 
تحقیق در نگارش پایان نامه های تدوین شده در سال های مزبور وجود دارد(14). 
این  با  کارشناسی ارشد  پایان نامه های  درصد   52/37 داد  نشان   (1386) خسروی 
استاندارد مطابقت داشتند و در بخش های شابک و شاپا و حق مولف کمترین و 
در بخش فیزیکی بیشترین درصد رعایت استاندارد ایزو 7144 دیده می شود(15). 
رضاییان و همکاران (1384) نشان دادند 77/7درصد پایان نامه ها به خوبی نگارش 
صعودی  روندی  شده  بررسی  سال های  در  پایان نامه ها  نگارش  کیفیت  و  شده اند 
داشته و رو به بهبود است(16). حسینی و منتجب (1383) نشان دادند میانگین 
میزان رعایت استانداردهای ایزو در بخش های «عنوان» با 99/62درصد و «متن 
رعایت  میزان  میانگین  بخش هاست.  سایر  از  بیشتر  درصد   82/65 با  اصلی» 
و  «تجزیه  و  93/69درصد  با  پژوهش»  «معرفی  بخش های  در  تحقیق  عناصر 
تحلیل داده ها» با 88/64درصد کمتر از سایر بخش هاست. در کل، پایان نامه های 
میانگین  و  77/69درصد  ایزو  استانداردهای  رعایت  میزان  میانگین  شده  بررسی 
عناصر  رعایت  میزان  میانگین  و  66/91درصداست  تحقیق  عناصر  رعایت  میزان 
صعودی  روندی  شده،  مطالعه  سال های  در  تحقیق  عناصر  و  ایزو  استانداردهای 
شده  بررسی  پایان نامه های  در  داد  نشان   (1382) منتجب  است(17).  داشته 
میانگین میزان رعایت استانداردهای ایزو 77/69 درصد و میانگین میزان رعایت 
در  تحقیق  عناصر  رعایت  میزان  میانگین  است.  درصد   66/91 تحقیق  عناصر 
با  داده ها»  تحلیل  و  «تجزیه  و  درصد   93/69 با  پژوهش»  «معرفی  بخش های 
88/64 درصد بیشتر از سایر بخش هاست(18). کالهی و همکاران (1382) نشان 
دادند پایان نامه ها بین دو مقطع یاد شده هم از نظر انطباق ساختاری و هم از نظر 
انطباق محتوایی با استانداردهای پایان نامه نویسی روند صعودی داشته و در این 
میان پایان نامه هایی که اجزای تشکیل دهنده آن ها دارای امتیاز محتوایی بوده اند، 
دادند  نشان  همکاران (1381)  و  میرصمدی  کرده اند(19).  کسب  بیشتری  امتیاز 
73/7 درصد از پایان نامه ها از کیفیت مطلوبی برخوردار بودند و 26/3 درصد دیگر 
به لحاظ مولفه های بررسی شده دارای کاستی هایی بودند(20). اسدی گرکانی و 
همکاران (1380) نشان دادند در خصوص استاندارد ایزو بخش «متن اصلی» با 
بخش ها  سایر  از  بیشتر  درصد   79/9 فراوانی  با  و «عنوان»  درصد   99/5 فراوانی 
و «فهرست مندرجات» با فراوانی 52/7 درصد و «منابع» با فراوانی 53/9 درصد 
و  است(21)  داشته  مطابقت  بین المللی  استانداردهای  با  بخش ها  سایر  از  کمتر 
دادند  نشان   (1380) همکاران  و  اسدی گرکانی  پژوهش های  نتایج  با  همسو 
پایان نامه های مذکور 70/8 درصد شیوه ونکوور و 53/6 درصد استانداردهای ایزو 
پایان نامه های  کل  در  داد  نشان   (1379) علی رمضانی  کرده اند(21).  رعایت  را 

بررسی شده میزان رعایت شیوه ونکوور 70/8 درصد و میزان رعایت استانداردهای 
ایزو 53/6 درصد است(23). شایان ذکر است که پژوهشی با نتایجی مغایر با نتایج 

پژوهش حاضر یافت نشد.
با توجه به یافته های به دست آمده، محقق با مقایسه نتایج این پژوهش و سایر 
رعایت  میزان  میانگین  که  می گیرد  نتیجه  زمینه  این  در  شده  انجام  تحقیق های 
استانداردهای ایزو و عناصر تحقیق در پایان نامه ها از وضعیت مطلوبی برخوردار 
پایان نامه های  بین  در  ویژه  به   7144 استاندارد  رعایت  میزان  همچنین  نیست. 
یک  در  دانشجویان  از  برخی  رعایت  میزان  بود.  متفاوت  بسیار  کارشناسی ارشد 
درصد  صفر  شاخص  همان  در  دیگر  برخی  رعایت  میزان  و  درصد   100 شاخص 
بود که این مسأله نشان می دهد دانشجویان در ارتباط با استاندارد 7144 توجیه 
نبودند یا استادان و کارشناسان معاونت پژوهش در عدم پذیرش پایان نامه ها دقت 
کافی نداشتند. بنابراین با توجه به دو نکته مهم و ضروری، یکی اهمیت رعایت 
دستورالعمل ها و ضوابط موجود و دیگری اقدام برای تهیه ضوابط و استانداردهایی 
متناسب با نیازهای پژوهش پایان نامه ای و دانشگاهی، تدوین استانداردهای ملی 
پایان نامه نویسی هماهنگ با استانداردهای ایزو و عناصر تحقیق و قرارگیری آن 
در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با تأکید بر به کارگیری آن ها و 
تعیین الزام هایی برای اجرای آن را ضروری می داند. در این زمینه پیشنهادهایی 

به شرح زیر بیان می شود:
• تاکید  و نظارت بیشتر استاد ان راهنما و مشاور به اجزای مختلف ساختار پایان نامه 

برای افزایش انطباق ساختار پایان نامه ها با استاند ارد های بین المللی.
با  د انشجویان  آشنایی  راستای  د ر  تحقیق  روش  د رس  محتوای  د ر  نظر  تجد ید    •

استاند ارد های بین المللی نگارش علمی پایان نامه ها.
• ارزیابی پایان نامه ها جد ی تلقی شد ه و عالوه بر تد وین معیارهای د قیق ارزیابی و 
تبیین آن ها به د انشجویان، برای رعایت اصول و ضوابط پایان نامه نویسی ضمانت 

اجرایی د ر نظر گرفته شود . 
• ارزیابی مد اوم و د وره ای وضعیت انطباق ساختار پایان نامه ها از نظر نقاط ضعف 
و قوت رعایت استاند ارد های بین المللی نگارش متون علمی و پایان نامه ها برای 

بررسی تأثیر اقد ام های انجام شد ه تا د ستیابی به وضعیت مطلوب.
و  استاد ان  علمی،  هیات  اعضای  کرد ن  آگاه  برای  کارگاه هایی  برگزاری   •
د انشجویان از د ستورالعمل ها و شیوه های استاند ارد  بین المللی نگارش پایان نامه ها، 

تا این اصول د ر تد وین پایان نامه ها مورد  توجه قرار گیرد .
• تد وین و انتشار منابع آموزشی د ر زمینه استاند ارد های پایان نامه نویسی با د ر نظر 

گرفتن استاند ارد  7144 و توزیع و ترویج آن ها د ر بین د انشجویان.
• همچنین توصیه می شود  یک د وره آموزشی حتی کوتاه مد ت برای د انشجویان 
کارشناسان  برای  حتی  و  راهنما  استاد ان  و  تخصصی  د کتری  و  کارشناسی ارشد  
پژوهشی د انشکد ه پزشکی برگزار شود  تا به طور یکنواخت د ر خصوص پایان نامه ها 

ارزیابی شوند .
جمله  آن  از  که  بود  همراه  نیز  محدودیت هایی  با  حاضر  پژوهش  انجام  همچنین 
می توان به دوره زمانی یک ساله پژوهش اشاره کرد که به دلیل محدودیت زمانی 
نظر  مد  شاخص ها  تمام  اینکه  دلیل  به  همچنین  شد.  انجام  انتخاب  این  محقق 
قرار گرفته شده و حجم کار زیاد بود، برای حفظ جنبه مثبت کار که همانا کیفیت 
است، دوره یک ساله انتخاب شد. این مساله سبب شد امکان بررسی روند انطباق 
سال های  در  مذکور  دانشکده  پایان نامه های  ساختار  با   7144 استاندارد  عناصر 
مورد مطالعه وجود نداشته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود در پژوهش-های آتی 
پایان نامه ها،  ساختار  در   7144 استاندارد  رعایت  روند  بررسی  مزیت  به  توجه  با 
استاندارد  مطابق  پایان نامه ها  چون  همچنین  شود.  انتخاب  بلند مدت تری  دوره 
جهانی 7144 نبود، سبب شد تک تک پایان نامه ها خوانده شود تا میزان انطباق 
شاخص های چهارده گانه با استاندارد تعیین شود. در نهایت توجه شود که جامعه 
 (PhD) آماری پژوهش حاضر، پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
است؛   1397 سال  در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده 
یا  دانشگاه  این  پایان نامه های  کل  به  تعمیم  قابل  حاضر  پژوهش  نتایج  بنابراین 
به  حاضر  پژوهش  محدودیت های  از  این  و  نیست  سطح  هم  دانشگاه های  سایر 

شمار می رود که ریشه در ذات آن دارد.
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