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Abstract
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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ارزیابی ساختاری پایان نام ههای دکتری تخصصی  PhDو کارشناسی ارش د
دانشک ده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهی د بهشتی در سال  1397بر
اساس استاندار د جهانی ایزو 7144
ملیحه پورعلی بجاربنه ،1فهیمه بابالحوائجی ،*1محمدرحیم رسولی آزاد

2

-1گروه علوم ارتباطات ودانششناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2گروه علوم ارتباطات ودانششناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1398/12/13 :

تاریخ پذیرش مقاله1399/02/07 :

چكيده:
سابقه و هدف :پژوهش حارض با هدف ارزیابی ساختاری پایان نامههای دکرتی تخصصی  PhDو کارشناسی ارش د دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در سال  1397بر اساس استاندارد جهانی  7144انجام شده تا مشخص شو د آیا چارچوبهای الزم رعایت شده است؟
روش مطالعه :پژوهش حارض از نوع توصیفی است که در آن تعداد  130پایاننامه دکرتی تخصصی  PhDو کارشناسیارشد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی به روش تحلیل محتوا بررسی شد .ابزار گردآوری اطالعات چکلیستی بر مبنای استاندارد ایزو  7144و شاخص-های چندگانه هر یک بود که با استفاده از
منت اصلی آخرین ویرایش این استاندارد فراهم شده بود .مؤلفههای بررسی شده عبارتند از :ساختار ،صفحه عنوان ،چکیده ،فصل سوم ،پانویس فارسی ،تصاویر ،جدولها،
منودارها و منابع و مأخذ که اطالعات جمعآوری شده از شدت انطباق با استاندارد ایزو  7144در جداول توزیع فراوانی بر اساس آمارههای توصیفی نظیر تعداد ،درصد،
حداقل ،حداکرث ،میانگین و انحرافمعیار تجزیه و تحلیل و مقایسهها از طریق آزمون تی مستقل در نرمافزار آماری  25 SPSSانجام شد.
یافتهها :میزان رعایت ساختاری پایاننامهها  68درصد در جامعه برآورد شد .پایاننامههای مقطع دکرتی تخصصی بیش از کارشناسیارشد رعایت کردهاند (.)p>0/01
در مقطع دکرتی تخصصی فصل سوم ،تصاویر ،جدولها ،منودارها و چکیده بسیار زیاد و ساختار ،منابع و مأخذ و صفحه عنوان بسیار کم و در مقطع کارشناسیارشد
تصاویر ،جدولها و منودارها ،صفحه عنوان و فصل سوم بسیار زیاد و منابع و مأخذ ،چکیده و ساختار بسیار کم مطابق بودهاند.
نتیجه گیری :به نظر میرسد که میزان رعایت کلی ساختاری قابل قبول باشد اما در بعضی شاخصها میزان آن بسیار نازل بوده و جای نگرانی دارد؛ بنابراین آموزشهای
الزم برای ارتقای ساختاری پایان نامه ها توصیه میشود.
واژگانكلیدی :ساختاری ،پایاننامه ،استاندارد جهانی  ،7144دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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مقدمه:
یکی از نوشتارهای عﻠمی و تحقیقی که نقﺶ ﻗابل توﺟهی در تولیدهای عﻠمی ایجاد
میکند ،پایاننامهها هستند) (1که به عنوان منابﻊ ردیﻒ اول از مهمتریﻦ ابزارهای
پﮋوهﺶ محسوب میشوند) .(2همانﻃورکه استفاده از اصطﻼحهای مختﻠﻒ در
بیان یﮏ مقصود و مفهوم سبﺐ تفسیر ﮔوناﮔون و تﺸتت آرا در تصمیمﮔیریها
میشود ،وﺟود فرمهای مختﻠﻒ در پایاننامهها نیز سبﺐ اتﻼف وﻗت استادان،
دانﺸجویان و سایر مراﺟﻌهکنندهها به آن پایاننامه میشود) (3بنابرایﻦ استاندارد
بودن پایاننامهها سبﺐ میشود افراد با سرعت بیﺸتر به اﻃﻼعات مورد نیاز ﺧود
دست یابند) (4و ایﻦ منابﻊ در ﭼکیدهنامهها و نمایهنامهها با دﻗت بیﺸتری انﻌکاس
یابد).(5
همچنیﻦ از آنجا که پایاننامهها به عنوان مرﺟﻌی برای تهیه مقاﻻت استفاده
میشوند ،تهیه مقاله از پایاننامهای که شاﺧﺺهای ایزو را رعایت کرده باشد
بسیار آسانتر از تهیه مقاله از یﮏ پایاننامه به هم ریخته است) .(6عﻼوه بر ایﻦ

که انتقال اﻃﻼعات کتابشناﺧتی به نرمافزارهای موﺟود سادهتر و سریﻊتر انجام
میشود و سایر استفادهکنندﮔان نیز با سهولت بیﺸتری به اﺟزای آن دسترسی
پیدا میکنند) .(7بنابرایﻦ با توﺟه به اهمیت پایاننامهها ،در صورت استفاده از
یﮏ الﮕوي ﺧاص و استاندارد ،امکان استفاده و استناد در سطﺢ بیﻦالمﻠﻠﯽ افزایﺶ
مییابد) (2بنابرایﻦ لزوم پیروي آنها از یﮏ روش استاندارد براي استفاده مناسﺐ
ﺿروري به نﻈر مﯽرسد).(5
نبود استراتﮋي واﺣد در مورد تدویﻦ پایاننامهها سبﺐ شده است که پایاننامههاي
ارائه شده در سطﺢ کﺸور که ساﻻنه تﻌداد زیادي را شامل مﯽشود ،بازﺧورد ناﭼیزي
به درون سیستم آموزشﯽ و پﮋوهﺸﯽ کﺸور داشته باشند) ،(8از ﻃرف دیﮕر نﻈام
واﺣدي برای نمایهسازي و اﻃﻼعرسانﯽ در کﺸور در مورد پایاننامهها وﺟود
ندارد) (9نبود یﮏ مرکز هدایتﮔر در سطﺢ کﻼن 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 پایاننامهها ابﻼغ کرده که در نتیجه ناهماهنﮕﯽ زیادي وﺟود دارد).(10
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ارائه نتایﺞ به شیوهای که برای استفاده همه پﮋوهﺸﮕران همزبان و ﻏیرهمزبان
مناسﺐ باشد ،مستﻠزم داشتﻦ استراتﮋی مﺸترك ﺟهانی در ایﻦ ﺧصوص است.
بنابرایﻦ در وهﻠه اول باید ﭼنیﻦ استانداردی با توافﻖ متخصصان ﺟهانی تدویﻦ
شده و در ادامه در اﺧتیار موسسات عﻠمی و پﮋوهﺸﮕران ﻗرار میﮔرفت تا شیوه
ارائه نتایﺞ و یافتههای ﺧود را در ﻗالﺐ استاندارد تدویﻦ شده توسﻌه دهند).(11
در ایﻦ زمینه ایزو )سازمان بیﻦالمﻠﻠی استاندارد( سازمانی تخصصی است که
هدف ایﻦ سازمان توسﻌه استاندارد در ﺟهان به منﻈور ایجاد تسهیﻼت ﻻزم برای
مبادﻻت بیﻦالمﻠﻠی کاﻻها ،ﺧدمات ،اشاعه و ترویﺞ همکاریهای متقابل در ﺣوزه
فﻌالیتهای فرهنﮕی ،عﻠمی ،فنی و اﻗتصادی است) .(3استانداردهای ایزو توسط
کمیتههای فنی تدویﻦ میشود؛ کمیسیون فنی  TC /46توسﻌه استانداردهای
کتابداری و اﻃﻼعرسانی را در سطﺢ بیﻦالمﻠﻠی بر عهده دارد .نام ایﻦ کمیسیون
»دبیزش بیﻦالمﻠﻠی « است و به توسﻌه استانداردهایی در ﺣوزه فﻌالیتهای
عﻠمی کتابخانههای مراکز اﻃﻼعرسانی ،ﺧدمات نمایهسازی ،ﭼکیدهنویسی
و  ...میپردازد و تاکنون استانداردهایی در زمینههای مختﻠﻒ از ﺟمﻠه تدویﻦ
پایاننامهها ارائه داده است).(7
برای مقایسه پایاننامهها و بررسی میزان پیﺸرفت در رعایت کیفیت نیز نیاز به
وﺟود استانداردها و مقیاسهایی است) .(1در ﺣال ﺣاﺿر استاندارد ﺟهانی 7144
استانداردهاي توصیه شدهاي برای نﮕارش پایاننامهها استفاده میشود و شامل؛
فرم فیزیکﯽ ،شماره-ﮔذاري شاﺧﺺهاي اصﻠﯽ و فرعﯽ پایاننامه ،شمارهﮔذاري
صفحات ،بخﺶهاي پایاننامه ،بخﺶ مقدماتﯽ ،متﻦ پایاننامه ،ﺣﻖ مولﻒ ،ﻏﻠط-
نامه ،ﭼکیده ،پیﺸﮕفتار ،فهرست مندرﺟات ،فهرست تصاویر ،ﺟدولها ،واژه نامه،
متﻦ اصﻠﯽ ،مقدمه ،یادداشتها ،تصاویر ،منابﻊ و مﺄﺧذ ،ﺿمایم ،نمایه و مواردي که
در پایاننامههاي فارسﯽ باید رعایت شوند ،هستند که براي تدویﻦ پایاننامهها ﭼه
از نﻈر نﮕارش و ﭼه از نﻈر محتواي مطﻠﺐ ،ارائه شده به کار میرود).(6
با ایﻦ مقدمه و با توﺟه به ایﻦ که تاکنون ارزیابی ساﺧتاری پایاننامههای
کارشناسیارشد و دکتری تخصصی در دانﺸکده پزشکی دانﺸﮕاه عﻠوم پزشکی
شهید بهﺸتی انجام نﮕرفته و ﺧﻼء اﻃﻼعاتی در ایﻦ زمینه به وﺿوح مﺸهود است؛
بنابرایﻦ پﮋوهﺶ ﺣاﺿر برای پوشﺶ دادن ایﻦ ﺧﻼء اﻃﻼعاتی انجام ﮔرفته و ﻃی
آن پایاننامههای کارشناسیارشد و دکتری تخصصی دانﺸکده پزشکی دانﺸﮕاه
عﻠوم پزشکی شهید بهﺸتی در سال  1397با استانداردهای ﺟهانی  7144مقایسه و
بر اساس عناصر تحقیﻖ تﻌییﻦ شده ،ارزیابی میشوند تا میزان رعایت تﻌییﻦ شود.

ﺟﻠد ،صفحه عنوان با زیربندهای آن ،عنوان با زیربندهای آن ،شابﮏ و شاپا ،ﺣﻖ
مولﻒ ،ﭼکیده با زیربندهای آن ،پیﺸﮕفتار و زیربندهای آن ،فهرست مندرﺟات
با زیربندهای آن ،فهرست تصاویر و ﺟدولها با زیربندهای آن ،متﻦ اصﻠی با
زیربندهای آن ،تصویرها و ﺟدولها و زیربندهای آن ،فهرست منابﻊ کتابشناﺧتی،
پیوستها و زیربندهای آن و نمایه و زیربندهای آن.
ساﺧتار سیاهه وارسی ﻃراﺣی شده به ایﻦ ﮔونه است که برای هر پایاننامه ابتدا
اﻃﻼعات 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  7144ﺛبت میشود و در ادامه در صورتی که آن
موردها و زیربندهای آن با استاندارد ﺟهانی  7144مطابقت داشته باشند ،میزان
انطباق با استاندارد ﺟهانی  7144ﺛبت میشود.
از روش تحﻠیل محتوا برای تجزیه و تحﻠیل دادهها استفاده شد .به ایﻦ ترتیﺐ که
محقﻖ با مراﺟﻌه به تﮏتﮏ پایاننامهها و ﺛبت اﻃﻼعات اولیه و عمومی آنها،
هر پایاننامه را به لحاظ میزان انطباق ویﮋﮔیهای مطرح شده در سیاهه وارسی با
استاندارد ﺟهانی  7144بررسی کرده و به مواردی از استانداردهای ایزو و عناصر
تحقیﻖ که در پایاننامه رعایت شده بود امتیاز یﮏ و مواردی که رعایت نﺸده
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  0 7144تا  20درصد بود امتیاز یﮏ ﮔرفته و ﻏیرﻗابل
ﻗبول ،اﮔر میزان انطباق با استاندارد  20 7144تا  40درصد بود امتیاز دو ﮔرفته
تا ﺣد کمی ﻗابل ﻗبول ،اﮔر میزان انطباق با استاندارد  40 7144تا  60درصد بود
امتیاز سه و در ﺣد متوسط ﻗابل ﻗبول ،اﮔر میزان انطباق با استاندارد  60 7144تا
 80درصد بود امتیاز ﭼهار ﮔرفته و در ﺣد زیاد ﻗابل ﻗبول و اﮔر میزان انطباق با
استاندارد  80 7144تا  100درصد بود امتیاز پنﺞ ﮔرفته و کامﻼ ﻗابل ﻗبول تﻠقی
شدند.
در ادامه میزان رعایت ساﺧتاری پایاننامهها برای استاندارد ﺟهانی مورد نﻈر
تﻌییﻦ و نقﺶ عوامل مرتبط با آزمون کای دو ﻗﻀاوت آماری شد.
نتایج:
از  130پایاننامهای که بررسی شد  68مورد مﻌادل  52/3درصد پایاننامه
کارشناسیارشد و  62مورد مﻌادل  47/7درصد پایاننامه دکتری تخصصی
بود .میزان رعایت کﻠی شاﺧﺺها  68درصد ) 77/4درصد در پایاننامههای
کارشناسیارشد و  58/6درصد در پایاننامههای دکتری تخصصی است(.
همچنیﻦ میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی  7144در ساﺧتار کﻠی پایاننامههای
کارشناسیارشد بررسی شده  2/83±0/502و میزان رعایت استانداردهای
ﺟهانی  7144در ساﺧتار کﻠی پایاننامههای دکتری تخصصی بررسی شده
 3/58±0/512بود .درصد میزان انطباق اﺟزای ساﺧتار کﻠی پایاننامهها به
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مواد و روشها:
پﮋوهﺶ ﺣاﺿر توصیفی انجام شده و میزان انطباق پایاننامههای کارشناسیارشد
و دکتری تخصصی ) (PhDدانﺸکده پزشکی دانﺸﮕاه عﻠوم پزشکی شهید بهﺸتی
در سال  1397را با استاندارد ﺟهانی  7144به لحاظ ساﺧتاری ارزیابی کرد .برای
ﮔردآوری دادهها از سیاهه وارسی استفاده شده است .برای ﻃراﺣی سیاهه وارسی
ابتدا توسط مکاتبات انجام شده با موسسه
استاندارد و تحقیقات صنﻌتی ایران آﺧریﻦ
ویرایﺶ تدویﻦ شده استانداردهای ایزو در ایران
از ایﻦ موسسه اﺧذ و ترﺟمه شد ،سﭙﺲ ترﺟمه
آن به تﺄیید استادان راهنما و مﺸاور و ﺧبرﮔان
ﺣوزه کتابداری و اﻃﻼعرسانی در کتابخانههای
دانﺸﮕاهی و امور پایاننامهها رسید .در ادامه
با کمﮏ و راهنمایی استادان راهنما و مﺸاور
از میان اﻗﻼم موﺟود  20مورد که ﻗابل بررسی
بود انتخاب شد تا بر مبنای آن سیاهه وارسی
ﻃراﺣی و تنﻈیم شود .استانداردهای انتخاب
شده عبارتند از :فرم فیزیکی پایاننامه با
زیربندیهای آن ،شمارهﮔذاری بخﺶهای
اصﻠی و فرعی با زیربندهای آن ،شمارهﮔذاری
صفحهها با زیربندهای آن ،بخﺶ مقدماتی با
نمودار  .1درصد عدم انطباق اﺟزای ساﺧتار کﻠی پایاننامهها به تفکیﮏ کارشناسیارشد و دکتری تخصصی
زیربندهای آن ،بخﺶ نهایی با زیربندهای آن،
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ﺟدول شماره  :1توزیﻊ ساﺧتار کﻠی پایاننامهها بر ﺣسﺐ درصد رعایت استاندارد  7144به تفکیﮏ مقطﻊ تحصیﻠی

کارشناسی ارشد

میزان انطباق با استاندارد 7144
فراوانی
ندارد
دارد
مقطﻊ
بسیار زیاد
متوسط زیاد
کم
شاﺧﺺ
0
0
0
0
100
صحافی
100
0
0
0
100
رنﮓ
100
0
0
0
0
100
اندازه
100
0
28/5
9/5
0
شماره ﮔذاری شاﺧﺺهای اصﻠی و فرعی 100
47/8
14/2
23/8
0
0
100
شماره ﮔذاری صفحات
52/4
23/8
100
0
81/0 19/0
بخﺶ مقدماتی
0
0
100
0
85/8 14/2
پیﺸﮕفتار
0
0
0
0
0
100
فهرست مندرﺟات
100
0
0
0
0
100
فهرست ﺟداول
100
0
0
0
76/2 23/8
فهرست تصاویر
100
0
0
0
9/6
90/4
فهرست نمودارها
100
0
0
0
100
0
فهرست اصطﻼﺣات تخصصی
0
0
23/8
19/0
0
100
متﻦ اصﻠی
23/8
33/4
0
0
76/2 23/8
پیوستها
100
0
/
/
/
/
19 7
21
30 6 69 3
درصد کل
72/1
5/1
0
0
0
100
صحافی
100
0
0
0
0
100
رنﮓ
100
0
0
0
0
100
اندازه
100
0
0
0
شماره ﮔذاری شاﺧﺺهای اصﻠی و فرعی 100
61/9
23/8 14/3
0
0
0
100
شماره ﮔذاری صفحات
76/2
23/8
0
66/6 71/5 28/5
بخﺶ مقدماتی
0
33/4
71/5
28/5 66/7 33/3
پیﺸﮕفتار
0
0
0
0
0
100
فهرست مندرﺟات
100
0
0
0
0
100
فهرست ﺟداول
100
0
0
0
28/5 71/5
فهرست تصاویر
100
0
0
0
0
100
فهرست نمودارها
100
0
0
0
100
0
فهرست اصطﻼﺣات تخصصی
0
0
9/5
0
100
متﻦ اصﻠی
38/2
23/8 28/5
0
0
14/3 85/7
پیوستها
100
0
/
/
/
/
8
2
7
5
20
1
79
9
کل
درصد
69/7
7/5
* در هیچکدام از موارد مذکور میزان انطباق با استاندارد  7144بسیار کم )کمتر از  20درصد( نبوده است.

دکتری تخصصی

تفکیﮏ کارشناسیارشد و دکتری تخصصی در ﺟدول  1و درصد عدم انطباق
اﺟزای ساﺧتار کﻠی پایاننامهها به تفکیﮏ کارشناسیارشد و دکتری تخصصی در
نمودار  1ارائه شده است.
میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی  7144در صفحه عنوان پایاننامههای
کارشناسیارشد بررسی شده متوسط و میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی 7144
در صفحه عنوان پایاننامههای دکتری تخصصی بررسی شده زیاد بود .درصد
میزان انطباق صفحه عنوان پایاننامهها به تفکیﮏ کارشناسیارشد و دکتری
تخصصی در ﺟدول  2ارائه شده است.

بررسی شده متوسط و میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی  7144در ﭼکیده
پایاننامههای دکتری تخصصی بررسی شده زیاد بود .درصد میزان انطباق اﺟزای
ﭼکیده پایاننامهها به تفکیﮏ کارشناسیارشد و دکتری تخصصی در ﺟدول  3و
درصد عدم انطباق اﺟزای ﭼکیده پایاننامهها به تفکیﮏ کارشناسیارشد و دکتری
تخصصی در نمودار  2ارائه شده است.

صفحه عنوان

دارد

ندارد

کارشناسی ارشد

100

0

دکتری تخصصی

100

0

میزان انطباق با استاندارد 7144

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

4/7

4/7

90/6

0

0

100

* در هیچکدام از موارد مذکور میزان انطباق با استاندارد  7144بسیار کم و
کم (کمتر از  40درصد) نبوده است.
میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی  7144در ﭼکیده پایاننامههای کارشناسیارشد

نمــودار  .2درصــد عــدم انطبــاق اﺟــزای ﭼکیــده پایاننامههــا بــه تفکیــﮏ
کارشناسیارشــد و دکتــری تخصصــی
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ﺟدول  .2توزیﻊ صفحه عنوان پایاننامهها بر ﺣسﺐ درصد رعایت استاندارد
 7144به تفکیﮏ مقطﻊ تحصیﻠی
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کارشناسی ارشد

ﺟدول  .3توزیﻊ ﭼکیده پایاننامهها بر ﺣسﺐ درصد رعایت استاندارد  7144به تفکیﮏ مقطﻊ تحصیﻠی
میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی
میزان انطباق با استاندارد 7144
فراوانی
 7144در فصل سوم پایاننامههای
مقطﻊ
ندارد
دارد
متوسط زیاد
کم
شاﺧﺺ
بسیار زیاد کارشناسیارشد بررسی شده متوسط و
ساﺧتار
میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی 7144
100
0
0
9/6
90/4
0
/
/
0
0
28
6
71
4
هدف
100
0
در فصل سوم پایاننامههای دکتری
روش-
/3
/7
شناسی
0
0
14
85
0
100
تخصصی بررسی شده بسیار زیاد بود.
یافته
9/6
0
0
100
85/7
4/7
درصد میزان انطباق اﺟزای فصل سوم
نتایﺞ
14/3
4/7
0
100
71/4
9/6
0
0
0
100
کﻠیدواژه
100
0
پایاننامهها به تفکیﮏ کارشناسیارشد و
/
/
/
/
3
9
0
7
8
7
91
2
کل
درصد
59/5
35/7
دکتری تخصصی در ﺟدول  4و درصد
4/6
میانﮕیﻦ تﻌداد کﻠیدواژه
عدم انطباق اﺟزای فصل سوم پایاننامهها
ساﺧتار
0
0
9/6 90/4
100
25/0
به تفکیﮏ کارشناسیارشد و دکتری
0
0
9/6 90/4
هدف
100
0
0
0
روش-شناسی
14/3 85/7
100
0
تخصصی در نمودار  3ارائه شده است.
0
0
یافته
14/3
0
100
85/7
میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی
0
نتایﺞ
14/3
14/3
0
100
71/4
 7144در پانویﺲ فارسی پایاننامههای
0
0
0
0
100
کﻠیدواژه
100
0
2/3
5/6 94/4
درصد کل
کارشناسیارشد بررسی شده متوسط و
92/8
4/7
6/2
میانﮕیﻦ تﻌداد کﻠیدواژه
میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی 7144
* در هیچکدام از موارد مذکور میزان انطباق با استاندارد  7144بسیار کم )کمتر از  20درصد( نبوده است.
در پانویﺲ فارسی پایاننامههای دکتری
ﺟدول  .4توزیﻊ فصل سوم پایاننامهها بر ﺣسﺐ درصد رعایت استاندارد  7144به تفکیﮏ مقطﻊ تحصیﻠی
تخصصی بررسی شده زیاد بود .درصد
میزان انطباق اﺟزایء پانویﺲ فارسی
فراوانی
میزان انطباق با استاندارد 7144
مقطﻊ
ندارد
دارد
پایاننامهها به تفکیﮏ کارشناسیارشد و
شاﺧﺺ
بسیار زیاد
متوسط زیاد
کم
دکتری تخصصی در ﺟدول  5ارائه شده
روش پﮋوهﺶ
26/3
0
0
9/6
90/4
47/4
است.
ﺟامﻌه پﮋوهﺶ
0
0
0
100
0
0
نمونه پﮋوهﺶ
0
0
0
100
14/4
4/7
میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی
/8
/2
روش نمونهﮔیری پﮋوهﺶ
0
0
23
76
31/3
68/7
 7144در تصویرها ،ﺟدولها و نمودارها
ابزار پﮋوهﺶ
0
0
0
100
21/7
68/7
پایاننامههای کارشناسیارشد بررسی
53/2
11/7 19/0 81/0
روش ﮔردآوری اﻃﻼعات پﮋوهﺶ
5/8
17/6
شده بسیار زیاد و میزان رعایت
8/8
1/9
8/7 91/3
درصد کل
20/1
2/9
استانداردهای ﺟهانی  7144در تصویرها،
روش پﮋوهﺶ
0
0
4/7 95/3
40/0
25/0
ﺟامﻌه پﮋوهﺶ
0
0
0
100
0
0
ﺟدولها و نمودارها پایاننامههای
نمونه پﮋوهﺶ
0
0
0
100
4/7
0
دکتری تخصصی بررسی شده بسیار زیاد
روش نمونهﮔیری پﮋوهﺶ
0
0
9/6 90/4
0
0
بود.
ابزار پﮋوهﺶ
0
0
0
100
14/2
4/9
میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی
روش ﮔردآوری اﻃﻼعات پﮋوهﺶ
4/9
0
0
100
9/6
14/2
 7144در منابﻊ و مﺄﺧذ پایاننامههای
0/8
0
2/3 97/6
درصد کل
11/4
7/3
کارشناسیارشد بررسی شده زیاد و میزان رعایت استانداردهای ﺟهانی  7144در
منابﻊ و مﺄﺧذ پایاننامههای دکتری تخصصی بررسی شده زیاد بود .درصد میزان
انطباق اﺟزای منابﻊ و مﺄﺧذ پایاننامهها به تفکیﮏ کارشناسیارشد و دکتری
تخصصی در ﺟدول  6و درصد عدم انطباق اﺟزای نوع رفرنﺲدهی پایاننامهها به
تفکیﮏ کارشناسیارشد و دکتری تخصصی در نمودار  4ارائه شده است.

دکتری تخصصی
کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی

ﺟــدول  .5توزیــﻊ پانویــﺲ فارســی پایاننامههــا بــر ﺣســﺐ درصــد رعایــت
اســتاندارد  7144بــه تفکیــﮏ مقطــﻊ تحصیﻠی
میزان انطباق با استاندارد 7144
صفحه عنوان
بسیار زیاد
زیاد
دارد ندارد متوسط
کارشناسی ارشد

100

دکتری تخصصی 100

0
0

14/2
0

23/8
28/5

62/0
71/5

* در هیچکدام از موارد مذکور میزان انطباق با استاندارد  7144بسیار کم و
کم (کمتر از  40درصد) نبوده است.
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نمودار  .3درصد عدم انطباق اﺟزای فصل سوم پایاننامهها به تفکیﮏ
کارشناسیارشد و دکتری تخصصی

بحث و نتیجه گیری:
ایﻦ تحقیﻖ بدون سوﮔیری از عﻠم و در نهایت صداﻗت کاستیهای تحقیﻖ را
بیان کرد و تمهیداتی برای ارتقای کیفیت پﮋوهﺶ اندیﺸیده شد و بر ﺧﻼف
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
که درك و کاربست آن برای ﺧوانندﮔان و به ویﮋه مجریان پﮋوهﺸی دانﺸکده
بیﺸتر است ،استفاده شد .در ایﻦ ﺟمﻊبندی به نﻈر میرسد که میزان کﻠی رعایت
استاندارد ﺟهانی  7144برابر با  68درصد بود )در مقطﻊ دکتری تخصصی 77/4
درصد و در مقطﻊ کارشناسیارشد  58/6درصد( بود .تحقیﻖ نﺸان داد که نتیجه
در ارتباط با شاﺧﺺهای ﭼهاردهﮔانه بسیار متفاوت است .در ارتباط با ساﺧتار
کﻠی پایاننامه ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »صحافی« در پایاننامههای کارشناسی
ارشد بسیار زیاد ) 100درصد( و در پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد
) 100درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »رنﮓ« در پایاننامههای کارشناسی
ارشد بسیار زیاد ) 100درصد( و در پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد
) 100درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »اندازه« در پایاننامههای کارشناسی ارشد
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کارشناسی
ارشد

ﺟــدول  .6توزیــﻊ منابــﻊ و مﺄﺧــذ پایاننامههــا بــر ﺣســﺐ درصــد رعایــت اســتاندارد
 7144بــه تفکیــﮏ مقطــﻊ تحصیﻠــی
میزان انطباق با استاندارد 7144
دارد ندارد
صفحه عنوان
بسیارزیاد
کم متوسط زیاد
28/7
21/4 35/7 14/2 33/4 66/6
ونکوور
14/4
28/5 57/1
0 66/6 33/4
APA
22/2
25/0 46/4 7/1 50
50
درصد کل
64/7
17/6 11/7 6/0 19/1 80/9
ونکوور
50/0
50/0
0
0 80/9 19/1
APA
57/3
33/8
5/8
3/0 50
50
درصد کل

دکتری
تخصصی

نمودار  .4درصد عدم انطباق اﺟزای منابﻊ مﺄﺧذ پایاننامهها به
تفکیﮏ کارشناسیارشد و دکتری تخصصی
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* در هیچکدام از موارد مذکور میزان انطباق با استاندارد  7144بسیار کم (کمتر از 20
درصد) و کم (کمتر از  40درصد) نبوده است.
بسیار زیاد ) 100درصد( و در پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 100کارشناسی ارشد زیاد ) 47/4درصد( و در پایاننامههای دکتری تخصصی زیاد )40
درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »شماره ﮔذاری شاﺧﺺهای اصﻠی و فرعی« درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »ﺟامﻌه پﮋوهﺶ« در پایاننامههای کارشناسی
در پایاننامههای کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 42/8درصد( و در پایاننامههای ارشد بسیار زیاد ) 100درصد( و در پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار
دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 61/9درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »شماره زیاد ) 100درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »نمونه پﮋوهﺶ« در پایاننامههای
ﮔذاری صفحات« در پایاننامههای کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 52/4درصد( و در کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 80/9درصد( و در پایان-نامههای دکتری تخصصی
پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 76/2درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت بسیار زیاد ) 95/3درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »روش نمونهﮔیری پﮋوهﺶ« در
پایاننامههای کارشناسی ارشد متوسط ) 68/7درصد( و در پایاننامههای دکتری
»بخﺶ مقدماتی« در پایاننامههای کارشناسی ارشد متوسط
) 100درصد( و در پایاننامههای دکتری تخصصی کم ) 66/6درصد( ،بیﺸتریﻦ تخصصی بسیار زیاد ) 100درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »ابزار پﮋوهﺶ« در
میزان رعایت »پیﺸﮕفتار« در پایاننامههای کارشناسی ارشد متوسط ) 100درصد( پایاننامه-های کارشناسی ارشد متوسط ) 68/7درصد( و در پایاننامههای دکتری
تخصصی بسیار زیاد ) 80/9درصد( و بیﺸتریﻦ میزان رعایت »روش ﮔردآوری
و در پایاننامههای دکتری تخصصی متوسط
) 71/5درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »فهرست مندرﺟات« در پایاننامههای اﻃﻼعات پﮋوهﺶ« در پایاننامههای کارشناسی ارشد کم ) 53/3درصد( و در
کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 100درصد( و در پایاننامههای دکتری تخصصی پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد
بسیار زیاد ) 100درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »فهرست ﺟدولها« در ) 71/3درصد( است .بیﺸتریﻦ میزان رعایت »پانویﺲ فارسی« در پایاننامههای
پایاننامههای کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 100درصد( و در پایاننامههای دکتری کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 62درصد( و در پایاننامههای دکتری تخصصی
تخصصی بسیار زیاد ) 100درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »فهرست تصویرها« در بسیار زیاد ) 71/5درصد( است .بیﺸتریﻦ میزان رعایت رفرنﺲدهی »ونکوور«
پایاننامه-های کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 100درصد( و در پایاننامههای دکتری در پایاننامههای کارشناسی ارشد متوسط ) 35/7درصد( و در پایاننامههای
تخصصی بسیار زیاد ) 100درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »فهرست نمودارها« دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 64/7درصد( و بیﺸتریﻦ میزان رعایت رفرنﺲدهی
در پایاننامههای کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 100درصد( و در پایاننامههای »  «APAدر پایاننامههای کارشناسی ارشد متوسط ) 57/1درصد( و در
دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 100درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »متﻦ اصﻠی« پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد
در پایاننامههای کارشناسی ارشد زیاد ) 33/4درصد( و در پایاننامههای دکتری ) 50درصد( است .همچنیﻦ پایاننامههای دکتری تخصصی بیﺶ از پایاننامههای
تخصصی بسیار زیاد ) 38/3درصد( و بیﺸتریﻦ میزان رعایت »پیوستها« در کارشناسیارشد استاندارد ایزو  7144را رعایت کردهاند .همچنیﻦ مﺸخﺺ شد
پایاننامههای کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 100درصد( و در پایاننامههای دکتری که از بیﻦ مولفههای پایاننامه نویسی ،در مقطﻊ دکتری تخصصی به ترتیﺐ
تخصصی بسیار زیاد ) 100درصد( است .بیﺸتریﻦ میزان رعایت »صفحه عنوان« مولفههای؛ فصل سوم ،تصویرها ،ﺟدولها و نمودارها و ﭼکیده بیﺸتریﻦ میزان
در پایاننامههای کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 90/6درصد( و در پایاننامههای رعایت را داشتهاند و به ترتیﺐ مولفههای؛ ساﺧتار ،منابﻊ و ماﺧذ و صفحه عنوان
دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 100درصد( است .در ارتباط با ﭼکیده پایاننامه ،کمتریﻦ میزان رعایت را داشتهاند و از بیﻦ مولفههای پایاننامه نویسی ،در مقطﻊ
بیﺸتریﻦ میزان رعایت »ساﺧتار« در پایاننامههای کارشناسی ارشد زیاد ) 100کارشناسیارشد به ترتیﺐ مولفههای؛ تصویرها ،ﺟدولها و نمودارها ،صفحه عنوان
درصد( و در پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 100درصد( ،بیﺸتریﻦ و فصل سوم بیﺸتریﻦ میزان رعایت را داشتهاند و به ترتیﺐ مولفههای؛ منابﻊ و
میزان رعایت »هدف« در پایاننامههای کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 100درصد( مﺄﺧذ ،ﭼکیده و ساﺧتار کمتریﻦ میزان رعایت را داشتهاند .همچنیﻦ بیﺸتر از روش
و در پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 100درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان ونکوور در مقایسه با روش  ،APAبرای رفرنﺲدهی در پایان-نامهها استفاده شده
رعایت »روششناسی« در پایاننامههای کارشناسی ارشد زیاد ) 100درصد( و است.
(
)
در پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 100درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان نتایﺞ به دست آمده همسو با نتایﺞ پﮋوهﺶهای بابایی  1397که نﺸان داد
رعایت »یافته« در پایاننامههای کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 85/7درصد( و در مجموع پایاننامههای بررسی شده به لحاظ استاندارد مد نﻈر ﻗرار ﮔرفته از
در پایان-نامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 85/7درصد( ،بیﺸتریﻦ میزان وﺿﻌیت مطﻠوبی برﺧوردار نمیباشند و مهمتریﻦ نقاط ﺿﻌﻒ مربوط به بخﺶهای
رعایت »نتایﺞ« در پایاننامههای کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 71/4درصد( و »کﻠیات تحقیﻖ«» ،ارائه و تحﻠیل داده-ها« و »ﺧروﺟیهای عﻠمی« پایاننامهها
در پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 71/4درصد( و بیﺸتریﻦ میزان است) .(1زارعی و هوشمند ) (1396که نﺸان دادند با وﺟود اینکه یﮏ روند رو
رعایت »کﻠیدواژه« در پایاننامههای کارشناسی ارشد بسیار زیاد ) 100درصد( به رشد در میانﮕیﻦ میزان رعایت استاندارد در پایاننامهها مﺸاهده میشود اما در
و در پایاننامههای دکتری تخصصی بسیار زیاد ) 100درصد( است .در ارتباط با مجموع میزان رعایت استاندارد پایاننامه نویسی در کل پایاننامههای بررسی شده
فصل سوم پایاننامه ،بیﺸتریﻦ میزان رعایت »روش پﮋوهﺶ« در پایاننامههای از وﺿﻌیت مطﻠوبی برﺧوردار نیستند) .(3ﺟهانباناسفهﻼن ) (1396که نﺸان داد در
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ﻃول دوره بررسی شده ،میزان رعایت استانداردهای بیﻦالمﻠﻠی ایزو  214و 7144
در تهیه ﭼکیدههای فارسی و پایاننامههای بررسی شده سیر صﻌودی داشته ،در
عیﻦ ﺣال به ﻃور کﻠی وﺿﻌیت ایﻦ پایاننامهها وﺿﻌیت مطﻠوبی نیست) .(6مالﮕرد
) (1393که نﺸان داد از بیﻦ مولفههای پایاننامه نویسی مولفههای؛ »فرم فیزیکی«،
»بدنه اصﻠی«» ،روی ﺟﻠد« و »تصویرها و ﺟدولها« بیﺸتریﻦ میزان رعایت را
داشتهاند .کمتریﻦ میزان رعایت استاندارد نیز مربوط به مولفههای؛ »ﻏﻠطنامه«،
»بخﺶ انتهایی«» ،نمایه«» ،ﺿمایم«» ،مواردی که در پایاننامههای فارسی باید
رعایت شود« و »پیﺸﮕفتار« بوده است و میانﮕیﻦ نمره میزان رعایت استانداردهای
ایزو در پایاننامههای تخصصی بیﺸتر از پایاننامههای عمومی بوده است).(4
ﺣسیﻦزاده ) (1388که نﺸان داد در اکﺜر پایاننامههای بررسی شده بسیاری
از موارد پیﺶبینی شده در استانداردهای ایزو رعایت شده است)3/53درصد(.
مقولههای مربوط به استانداردهای »فرمفیزیکی«» ،بخﺶهای پایاننامه«» ،متﻦ
پایاننامه« و »اﻃﻼعات روی ﺟﻠد پایاننامه« در اکﺜر پایاننامهها به میزان بسیار
باﻻ رعایت شده است .در ﺣوزههای دیﮕر مانند بخﺶهای انتهایی و مواردی که
در پایاننامههای فارسی باید رعایت شود ،ﺣد ،ﺣﻖ مولﻒ ،ﻏﻠط شابﮏ و شاپا
ﺣداﻗل استانداردها در پایاننامهها رعایت شده است .در مقولههای شمارههای
نامه ،نﺸانهها و اﺧتصارات ،واژهنامه و نمایه هیﭻکدام از پایاننامههای بررسی شده
استاندارد را رعایت نکرده-اند) .(12منتجﺐ ،عطایی و صافیزاده ) (1388نﺸان
دادند رعایت استانداردهای ایزو و عناصر تحقیﻖ در پایاننامهها روند صﻌودی
داشته ،ولی در مجموع از وﺿﻌیت مطﻠوبی برﺧوردار نیست) .(13هوشیارفرد و
همکاران ) (1388نﺸان دادند کاستیهای عمدهای در زمینه رعایت اصول روش
تحقیﻖ در نﮕارش پایاننامههای تدویﻦ شده در سالهای مزبور وﺟود دارد).(14
ﺧسروی ) (1386نﺸان داد  52/37درصد پایاننامههای کارشناسیارشد با ایﻦ
استاندارد مطابقت داشتند و در بخﺶهای شابﮏ و شاپا و ﺣﻖ مولﻒ کمتریﻦ و
در بخﺶ فیزیکی بیﺸتریﻦ درصد رعایت استاندارد ایزو  7144دیده میشود).(15
رﺿاییان و همکاران ) (1384نﺸان دادند 77/7درصد پایاننامهها به ﺧوبی نﮕارش
شدهاند و کیفیت نﮕارش پایاننامهها در سالهای بررسی شده روندی صﻌودی
داشته و رو به بهبود است) .(16ﺣسینی و منتجﺐ ) (1383نﺸان دادند میانﮕیﻦ
میزان رعایت استانداردهای ایزو در بخﺶهای »عنوان« با 99/62درصد و »متﻦ
اصﻠی« با  82/65درصد بیﺸتر از سایر بخﺶهاست .میانﮕیﻦ میزان رعایت
عناصر تحقیﻖ در بخﺶهای »مﻌرفی پﮋوهﺶ« با 93/69درصد و »تجزیه و
تحﻠیل دادهها« با 88/64درصد کمتر از سایر بخﺶهاست .در کل ،پایاننامههای
بررسی شده میانﮕیﻦ میزان رعایت استانداردهای ایزو 77/69درصد و میانﮕیﻦ
میزان رعایت عناصر تحقیﻖ 66/91درصداست و میانﮕیﻦ میزان رعایت عناصر
استانداردهای ایزو و عناصر تحقیﻖ در سالهای مطالﻌه شده ،روندی صﻌودی
داشته است) .(17منتجﺐ ) (1382نﺸان داد در پایاننامههای بررسی شده
میانﮕیﻦ میزان رعایت استانداردهای ایزو  77/69درصد و میانﮕیﻦ میزان رعایت
عناصر تحقیﻖ  66/91درصد است .میانﮕیﻦ میزان رعایت عناصر تحقیﻖ در
بخﺶهای »مﻌرفی پﮋوهﺶ« با  93/69درصد و »تجزیه و تحﻠیل دادهها« با
 88/64درصد بیﺸتر از سایر بخﺶهاست) .(18کﻼهی و همکاران ) (1382نﺸان
دادند پایاننامهها بیﻦ دو مقطﻊ یاد شده هم از نﻈر انطباق ساﺧتاری و هم از نﻈر
انطباق محتوایی با استانداردهای پایاننامه نویسی روند صﻌودی داشته و در ایﻦ
میان پایاننامههایی که اﺟزای تﺸکیل دهنده آنها دارای امتیاز محتوایی بودهاند،
امتیاز بیﺸتری کسﺐ کردهاند) .(19میرصمدی و همکاران ) (1381نﺸان دادند
 73/7درصد از پایاننامهها از کیفیت مطﻠوبی برﺧوردار بودند و  26/3درصد دیﮕر
به لحاظ مولفههای بررسی شده دارای کاستیهایی بودند) .(20اسدیﮔرکانی و
همکاران ) (1380نﺸان دادند در ﺧصوص استاندارد ایزو بخﺶ »متﻦ اصﻠی« با
فراوانی  99/5درصد و »عنوان« با فراوانی  79/9درصد بیﺸتر از سایر بخﺶها
و »فهرست مندرﺟات« با فراوانی  52/7درصد و »منابﻊ« با فراوانی  53/9درصد
کمتر از سایر بخﺶها با استانداردهای بیﻦالمﻠﻠی مطابقت داشته است) (21و
همسو با نتایﺞ پﮋوهﺶهای اسدیﮔرکانی و همکاران ) (1380نﺸان دادند
پایاننامههای مذکور  70/8درصد شیوه ونکوور و  53/6درصد استانداردهای ایزو
را رعایت کردهاند) .(21عﻠیرمﻀانی ) (1379نﺸان داد در کل پایاننامههای

بررسی شده میزان رعایت شیوه ونکوور  70/8درصد و میزان رعایت استانداردهای
ایزو  53/6درصد است) .(23شایان ذکر است که پﮋوهﺸی با نتایجی مﻐایر با نتایﺞ
پﮋوهﺶ ﺣاﺿر یافت نﺸد.
با توﺟه به یافتههای به دست آمده ،محقﻖ با مقایسه نتایﺞ ایﻦ پﮋوهﺶ و سایر
تحقیﻖهای انجام شده در ایﻦ زمینه نتیجه میﮔیرد که میانﮕیﻦ میزان رعایت
استانداردهای ایزو و عناصر تحقیﻖ در پایاننامهها از وﺿﻌیت مطﻠوبی برﺧوردار
نیست .همچنیﻦ میزان رعایت استاندارد  7144به ویﮋه در بیﻦ پایاننامههای
کارشناسیارشد بسیار متفاوت بود .میزان رعایت برﺧی از دانﺸجویان در یﮏ
شاﺧﺺ  100درصد و میزان رعایت برﺧی دیﮕر در همان شاﺧﺺ صفر درصد
بود که ایﻦ مسﺄله نﺸان میدهد دانﺸجویان در ارتباط با استاندارد  7144توﺟیه
نبودند یا استادان و کارشناسان مﻌاونت پﮋوهﺶ در عدم پذیرش پایاننامهها دﻗت
کافی نداشتند .بنابرایﻦ با توﺟه به دو نکته مهم و ﺿروری ،یکی اهمیت رعایت
دستورالﻌملها و ﺿوابط موﺟود و دیﮕری اﻗدام برای تهیه ﺿوابط و استانداردهایی
متناسﺐ با نیازهای پﮋوهﺶ پایاننامهای و دانﺸﮕاهی ،تدویﻦ استانداردهای مﻠی
پایاننامه نویسی هماهنﮓ با استانداردهای ایزو و عناصر تحقیﻖ و ﻗرارﮔیری آن
در اﺧتیار دانﺸﮕاههای عﻠوم پزشکی سراسر کﺸور با تﺄکید بر به کارﮔیری آنها و
تﻌییﻦ الزامهایی برای اﺟرای آن را ﺿروری میداند .در ایﻦ زمینه پیﺸنهادهایی
به شرح زیر بیان میشود:
• تاکید و نﻈارت بیﺸتر استادان راهنما و مﺸاور به اﺟزای مختﻠﻒ ساﺧتار پایاننامه
برای افزایﺶ انطباق ساﺧتار پایاننامهها با استانداردهای بیﻦالمﻠﻠی.
• تجدید نﻈر در محتوای درس روش تحقیﻖ در راستای آشنایی دانﺸجویان با
استانداردهای بیﻦالمﻠﻠی نﮕارش عﻠمی پایاننامهها.
• ارزیابی پایاننامهها ﺟدی تﻠقی شده و عﻼوه بر تدویﻦ مﻌیارهای دﻗیﻖ ارزیابی و
تبییﻦ آنها به دانﺸجویان ،برای رعایت اصول و ﺿوابط پایاننامهنویسی ﺿمانت
اﺟرایی در نﻈر ﮔرفته شود.
• ارزیابی مداوم و دورهای وﺿﻌیت انطباق ساﺧتار پایاننامهها از نﻈر نقاط ﺿﻌﻒ
و ﻗوت رعایت استانداردهای بیﻦالمﻠﻠی نﮕارش متون عﻠمی و پایاننامهها برای
بررسی تﺄﺛیر اﻗدامهای انجام شده تا دستیابی به وﺿﻌیت مطﻠوب.
• برﮔزاری کارﮔاههایی برای آﮔاه کردن اعﻀای هیات عﻠمی ،استادان و
دانﺸجویان از دستورالﻌملها و شیوههای استاندارد بیﻦالمﻠﻠی نﮕارش پایاننامهها،
تا ایﻦ اصول در تدویﻦ پایاننامهها مورد توﺟه ﻗرار ﮔیرد.
• تدویﻦ و انتﺸار منابﻊ آموزشی در زمینه استانداردهای پایاننامه نویسی با در نﻈر
ﮔرفتﻦ استاندارد  7144و توزیﻊ و ترویﺞ آنها در بیﻦ دانﺸجویان.
• همچنیﻦ توصیه میشود یﮏ دوره آموزشی ﺣتی کوتاه مدت برای دانﺸجویان
کارشناسیارشد و دکتری تخصصی و استادان راهنما و ﺣتی برای کارشناسان
پﮋوهﺸی دانﺸکده پزشکی برﮔزار شود تا به ﻃور یکنواﺧت در ﺧصوص پایاننامهها
ارزیابی شوند.
همچنیﻦ انجام پﮋوهﺶ ﺣاﺿر با محدودیتهایی نیز همراه بود که از آن ﺟمﻠه
میتوان به دوره زمانی یﮏ ساله پﮋوهﺶ اشاره کرد که به دلیل محدودیت زمانی
محقﻖ ایﻦ انتخاب انجام شد .همچنیﻦ به دلیل اینکه تمام شاﺧﺺها مد نﻈر
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
عناصر استاندارد  7144با ساﺧتار پایاننامههای دانﺸکده مذکور در سالهای
مورد مطالﻌه وﺟود نداشته باشد .بنابرایﻦ پیﺸنهاد میشود در پﮋوهﺶ-های آتی
با توﺟه به مزیت بررسی روند رعایت استاندارد  7144در ساﺧتار پایاننامهها،
دوره بﻠندمدتتری انتخاب شود .همچنیﻦ ﭼون پایاننامهها مطابﻖ استاندارد
ﺟهانی  7144نبود ،سبﺐ شد تﮏ تﮏ پایاننامهها ﺧوانده شود تا میزان انطباق
شاﺧﺺهای ﭼهاردهﮔانه با استاندارد تﻌییﻦ شود .در نهایت توﺟه شود که ﺟامﻌه
آماری پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ،پایاننامههای کارشناسیارشد و دکتری تخصصی )(PhD
دانﺸکده پزشکی دانﺸﮕاه عﻠوم پزشکی شهید بهﺸتی در سال  1397است؛
بنابرایﻦ نتایﺞ پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﻗابل تﻌمیم به کل پایاننامههای ایﻦ دانﺸﮕاه یا
سایر دانﺸﮕاههای هم سطﺢ نیست و ایﻦ از محدودیتهای پﮋوهﺶ ﺣاﺿر به
شمار میرود که ریﺸه در ذات آن دارد.
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