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ــارش   ــول نگ ــحت اص ــزان ص ــي مي ــراي بررس ــوه اج ــق و نح  آن در روش تحقي

  گاه آزاد اسالمي واحد دندانپزشكي دانشهاي  پايان نامه
  

  3نيا              دكتر احمد شيباني2دكتر اسحق السمي               1اميرارسالن هوشيارفرد

  6  ارمغان شهبازي          #5             مهندس ناصر واليي4دكتر محسن مهرشاديان

  9خان  خواجوي                 آزاده8                 دكتر بيتا توكلي7دكتر مهران نوربخش

  

  

  :خالصه

در دانشگاه متبوع ها  در آموزش عملي متدولوژي تحقيق به دانشجويان و عدم اطالع از كيفيت محتواي پايان نامهها  توجه به اهميت پايان نامه با: هدف و سابقه
 ،و عوامل مرتبط با آنروش تحقيق و نحوه اجراي آن  ل نگارش   و به منظور تعيين ميزان صحت اصو      ها    در مقاالت منتشره از اين نوع پايان نامه       ها    و وجود كاستي  

  . انجام گرفت1386-87واحد دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي در سال هاي  اين تحقيق روي پايان نامه
  31/6/87 تـا  1/7/86مي از تـاريخ  دفاع شده واحد دندانپزشكي دانـشگاه آزاد اسـال     هاي     كليه پايان نامه   . تحقيق به روش توصيفي انجام گرفت      :ها مواد و روش  

 عوامـل مـرتبط   .بررسي شـد )  ناصحيح و نسبتاً صحيح  ،صحيح(گانه   سه شاخص در يك طيف      15با  فصل مربوطه    در  هر  پايان نامه          .مورد  بررسي  قرار  گرفت      
 درصـد از  75  در هر پايان نامه چنانچـه بـيش از   . ثبت  گرديدبود كه  براي هر پايان نامه تعيين و      .. . بخش مربوطه و   ، استاد راهنما  ،  خصوصيات  دانشجو    :شامل

 نقش عوامل مرتبط با آزمـون  . درصد ناصحيح تلقي شد50 درصد  نسبتاً صحيح و كمتر از 50-75 ، به  عنوان  گزينه  صحيح     ،درست تنظيم شده بودند   ها    شاخص
  .مورد قضاوت آماري قرار گرفت) كاي دو(

  درصد بود و 6/30 ها، برابر روش تحقيق و نحوه اجراي آن در مورد كليه شاخص فراواني عدم صحت نگارش .يان نامه انجام گرفت پا137 تحقيق روي    :ها يافته
عدم صحت برنامه آماري به كار " درصد و 71 "توجيه  نداشتن  حجم نمونه   " ، درصد 79 "عدم گزارش  پايائي  ابزار  اندازه گيري        " فراواني   ها    در بررسي شاخص  

  . درصد بود25 "رفته شدهگ
 انجام اقدامات الزم براي كاهش موارد اشـتباه در متـدولوژي نگـارش           .دندانپزشكي تدوين شده وجود دارد    هاي    عمده اي در پايان نامه    هاي     كاستي :گيري نتيجه

  . خواهد شدها  سبب افزايش اعتبار آنها و به كارگيري نتايج صحيح پژوهشها  پايان نامه
   حجم نمونه، پايائي ابزار،دندانپزشكيهاي   پايان نامه،روش تحقيق و نحوه اجراي آن ،متدولوژي تحقيق: ها واژه ديكل

  23/12/88 :پذيرش مقاله  14/11/88: اصالح نهايي   12/10/88 :وصول مقاله

 

  

  :مقدمه
جامعه علمي كشور از جملـه فعـاالن عرصـه          هاي    يكي از نگراني  

ــ  ــت ن ــسئله كيفي ــكي م ــوم دندانپزش ــقعل ــدولوژي تحقي  ازل مت
 اگر چه تحقيقات در زمينه بررسي صحت متدولوژي         .)2و1(باشد مي

 ميزان عدم   ، ولي  بر اساس تحقيقات انجام شده       ،در ايران كم است   
 درصد  گـزارش شـده       90تا  ها    نامه صحت كامل متدولوژي پايان   

 در ISI در تحقيقي روي مجـالت پزشـكي  داراي رتبـه            .)3(است
اقص منبـع نويـسي بـه روش وانكـور          ميـزان نـو    ،پاكستان كشور
 و در تحقيـق ديگـري بـه منظـور            )4(درصد گزارش شده است   75

 ،بررسي  صحت  نگارش  مقاالت  علمي پژوهـشي دندانپزشـكي            
 توجيـه  ، درصد96عدم گزارش پايائي ابزار اندازه گيري به ميزان    

 درصد و عدم اسـتفاده از برنامـه         93نكردن حجم نمونه به ميزان      
 نگرانـي عـدم     .)5( درصد گـزارش شـده اسـت       61ماري صحيح   آ

احتمـاالً هميـشگي و از نگـارش    هـا   صحت متدولوژي پايان نامه 
 نخستين مورد پايان نامه هـايي     .اولين پايان نامه مطرح بوده است     

 فعالً با  .)6(از اين قبيل  توسط آقاي جمال مقدم درج گرديده است          
 و نيــز )7(ندانپزشــكي  تحقيقــات  د ومنظــور نمــودن درس آمــار

ها   شود  كيفيت پايان نامه      مي  سعي   ،آموزشيهاي    برگزاري كارگاه 
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 اما اگر اين تمهيدات ميسر واقـع نـشود عـالوه بـر           .)8(ارتقاء  يابد  
ايجاد نگراني براي دانشجويان و مسئولين دانشگاه منجر بـه عـدم       

ـ     ،تبديل پايان نامه به مقاله     تن  تضعيف رتبه دانشگاه و  به هـدر رف
  .)6(امكانات مادي و معنوي دانشگاه خواهد شد

 ،پژوهـشي هـاي     رسـد يكـي از عمـده تـرين اولويـت            مي به نظر 
تحقيقـاتي دفـاع شـده     هاي    ارزشيابي كيفيت متدولوژي پايان نامه    

 ، سؤال كه آيا در تدوين پايان نامه هـا         3 براي پاسخ به اين      ،باشد
جـود    و اصول نگارش صحيح رعايت نشده است؟  يا در صـورت          

دهد ؟ نيز عوامل مرتبط با   ميرا تشكيلها  چند  درصد  پايان نامه
ژي بسيار   ميزان صحت متدولو   ،آن كدام است ؟ در بررسي پيشينه      

علي هذا با توجه به خـالء       . )10تا8و5و3 (متفاوت گزارش  شده است    
فصل روش تحقيـق، نحـوه    اطالعاتي در خصوص صحت نگارش      

ــرا ــا  ي آناج ــرتبط ب ــل م ــه   آنو عوام ــق روي كلي ــن تحقي ، اي
 در  31/6/1387 لغايـت    1/7/1386از تاريخ   هايي كه    نامه پايان

واحد دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسـالمي دفـاع شـده انـد انجـام              
  .گرفت

  
  :ها مواد و روش

ــا طراحــي   ــق ب ــتCross-Sectionalتحقي ــام گرف ــه . انج  كلي
 نت پژوهـشي  معاوهاي    دفاع شده از امور پايان نامه     هاي    نامه پايان

  .  مورد  بررسي  قرار گرفت واحد دانشگاه متبوع  تهيهو
 15 بـا    فصل روش تحقيق و نحـوه اجـراي آن         در هر پايان نامه     

هـاي متـداول نگـارش متـون علمـي            كه بر مبناي روش   شاخص  
 ، هماهنگي بين هدف و طراحـي      :شامل،  )5(مشخص گرديده بودند  

 روش  ،مونـه  توجيـه حجـم ن     ،جامع بودن جامعـه مـورد بررسـي       
 ،آنهـاي      تعريف مشكل بـه همـراه شـاخص        ،گيري مناسب  نمونه

 مشخص بـودن  ، پايائي ابزار اندازه گيري  ،روايي ابزار اندازه گيري   
 مـشخص   ، واجد شرايط بودن گروههاي مـورد و شـاهد         ،گروهها

 ،آنهاي     تعريف تأثير مداخله به همراه شاخص      ،بودن نوع مداخله  
 ذكر تمامي قراردادها و عـدم       ،تحقيق تكرار پذيري    ،برنامه آماري 

 نـسبتاً   ،صحيح(گانه     سهارائه يافته  در  نحوه  اجرا در يك طيف            
بدين ترتيب كه به طـور مثـال در          شدبررسي  )  ناصحيح  و صحيح

گيـري اگـر بـر اسـاس يـك مطالعـه              خصوص پايايي ابزار اندازه   
بـر  آزمايشي، پايائي اعالم شده بود، به عنوان گزينه صحيح و اگر            

 نـسبتاً . اساس تحقيقات قبلي با ذكر منبع در نظر گرفته شـده بـود     
 قابـل ذكـر     ضـمناً . صحيح و در غيراينصورت ناصحيح تلقي شـد       

 گانه، در تحقيقات تجربي، به طـور        15هاي    است كه اين شاخص   
كامل مصداق دارند امـا در بعـضي از تحقيقـات نظيـر تحقيقـات               

ها مانند مداخله و تأثير  توصيفي و تحليل كه برخي از اين شاخص

» مطـرح نيـست  «اين موارد بـه عنـوان        لذاآن، موضوعيت ندارد،    
 :هاي مطـرح محاسـبه گرديـد    تلقي شد و امتيار بر مبناي شاخص   

پايائي اعـضاي تـيم   . در يك فرم اطالعاتي ثبت گرديد  كليه نتايج 
براي بررسي صحت متدولوژي در يك مطالعه آزمايشي بـر روي           

 فاصله زمـاني يـك هفتـه بـه روش اسـپرمن              پايان نامه و با    10
 ، عوامـل مـرتبط شـامل جـنس        . درصد بدست آمد   96ارزيابي و   

 زمـان   ، نمـره درس تحقيقـات     ،نامـه   نمره پايان  ،معدل كل دانشجو  
 تعداد ، فاصله زماني بين ثبت پروپوزال تا دفاع از پايان نامه   ،دفاع

 بـود كـه     استاد مشاور و مرتبه علمي استاد راهنما و استاد مشاور         
  .نامه تعيين گرديد براي هر پايان

تحليلي -و آماره توصيفي  استخراج،بندي طبقه اطالعاتي فرم هاي داده
 ها  درصد از شاخص75از  نامه چنانچه بيش  درهرپايان.ارائه گرديد

 ، آن پايان نامه به عنوان  گزينه  صـحيح          ،درست تنظيم شده بودند   
 درصد به عنوان گزينه     50 درصد نسبتاً صحيح و كمتر از        75-50

مورد ) كاي دو   (  نقش عوامل مرتبط با آزمون       .ناصحيح تلقي شد  
  .قضاوت آماري قرار گرفت

  
  :ها يافته

هـا     اين پايان نامه   . پايان نامه انجام گرفت    137تحقيق روي تعداد    
 .بود)  درصد 3/34( پسر   47و  )  درصد 7/65( دختر   90به   مربوط

 ،6/18±5/0مره پايان نامـه آنهـا        ن ،5/15 ± 1/1معدل كل آنها    
 و باالخره فاصـله زمـاني     1/15 ± 3/2نمره درس تحقيقات آنها     

 مـاه   4/12 ± 82/3بين ثبت پروپوزال تا دفاع از پايان نامه آنها          
  .بود

فـصل  بر حسب ميزان صحت اصول نگـارش        ها    توزيع پايان نامه  
 ارائـه شـده     1 در نمودار شـماره      روش تحقيق و نحوه اجراي آن     

 ،صـحيح )  درصـد 4/69( پايان نامـه  95دهد كه    مي است و نشان  
 درصد ناصحيح تـدوين شـده   2/10 درصد نسبتاً صحيح و    4/20

ناصـحيح و نـسبتاً     ( به اين ترتيـب فراوانـي عـدم صـحت            .بودند
بـه  هـا    در نمونـه   روش تحقيق و نحوه اجراي آن     نگارش  ) صحيح
) CI( واقعي  درصد ميزان95 درصد بود و با اطمينان 6/30ميزان 

  درصد برآورد  38 تا   23از حداقل   اين فصل   عدم صحت نگارش    
  .گردد مي
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نامه مورد بررسي بر حـسب ميـزان صـحت      پايان 137توزيع  : 1نمودار

هـاي واحـد    نامه اصول نگارش روش تحقيق و نحوه اجراي آن در پايان       
  .1386 -87هاي دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي در سال

  
مورد بررسي بر حسب درصد عـدم صـحت        هاي    توزيع پايان نامه  

ــه تفكيــك فــصل روش تحقيــق و نحــوه اجــراي آننگــارش   ب
  ارائه گرديـده اسـت و نـشان   2آن در نمودار شماره    هاي    شاخص

دهد كه بيشترين درصد عدم صحت مربوط به گزارش نكـردن            مي
 در مرحله دوم     و بود درصد   79پايائي ابزار اندازه گيري به ميزان       
 درصـد و بعـد از آن عـدم    71توجيه نكردن حجم نمونه به ميزان  

 درصـد قـرار   25صحت برنامه آماري به كار گرفته شده به ميزان         
   .داشت

 درصد و عـدم     21عدم گزارش اعتبار ابزار اندازه گيري به ميزان         
و نيـز   ) و ابزار اندازه گيـري    ها    ذكر شاخص (تعريف عملي مشكل    

 درصد در مراحـل  20هر يك به ميزان     ها    كر تمامي قرارداد  عدم ذ 
 كمترين ميزان اشتباه و يا باالترين صحت مربوط بـه           .بعدي بودند 

 درصد صحيح گزارش    100عدم ارائه يافته در نحوه اجرا بود كه           
بعدي مربوط به طراحي مناسب     هاي    در رتبه ها    شده بود و بهترين   

 درصـد   4بود كه به ترتيب     ها    روش تحقيق و مشخص كردن گروه     
  . درصد عدم صحت را به خود اختصاص داده بودند8و 
  

  
صـحت  عـدم  نامه مورد بررسي بـر حـسب         پايان 137توزيع  : 2نمودار

هـاي مـورد      به تفكيك شاخص  نگارش روش تحقيق و نحوه اجراي آن        
  بررسي

  
ن صحت اصـول    مورد بررسي بر حسب ميزا    هاي    توزيع پايان نامه  

و بـه تفكيـك عوامـل        روش تحقيق و نحـوه اجـراي آن       نگارش  
دهـد كـه      مـي   ارائه شده است و نـشان      1مرتبط در جدول شماره     

پايان نامه هايي كه صحيح تدوين نشده بودند در مواجهه بيشتري           
،  نمره درس تحقيقـات پـائين      ، نمره پايان نامه پائين    ،از نظر جنس  

 و همچنـين مرتبـه    2 اسـتاد مـشاور      نداشتن استاد مشاور و نبود      
هايي كـه مـشكل نگـارش      نامه  پايان  اما .پائين هيئت علمي نبودند   

 درصد در   3/64 را داشتند      فصل روش تحقيق و نحوه اجراي آن      
روش تحقيق و نحـوه اجـراي       مواجهه با معدل پائين و آنهايي كه        

 درصد در مواجهـه بـا معـدل پـائين بودنـد             2/44صحيح داشتند   
)03/0p <  ( يروش تحقيق و نحـوه اجـرا  و كساني كه نگارش 

 برابر بيشتر از آنهايي كه نگارش صحيح اين         3/2ناصحيح داشتند   
هايي  نامه بودند و نيز پايان    پائين مواجهه با معدل  را داشتند در   قسمت

 درصد و آنهايي كـه صـحيح        5/80كه ناصحيح تنظيم شده بودند      
جهـه بـا تـأخير در زمـان      درصد در موا  3/66تنظيم نموده بودند    

هايي  نامه پايان و همينطور در =OR 1/2و) >09/0p(بودند دفاع
كه نگارش روش تحقيق و نحوه اجـرا ناصـحيح داشـتند فاصـله              
زماني ثبت پروپوزال تا دفاع از پايان نامه بيشتر از يك سال بـود     

)06/0p <  (2و OR =.  
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 ميزان صحت اصول هاي مورد بررسي بر حسب توزيع پايان نامه: 1جدول 
   و به تفكيك عوامل مرتبطروش تحقيق و نحوه اجراي آننگارش 

  صحت
 عوامل مرتبط

 P OR ندارد دارد

  جنس
  دختر -
 پسر -

)4/68 (65  
)6/31 (30 

)5/59 (25  
)5/40 (17 

  
4/0 p < 

  
--- 

  معدل كل
  باال -
 پائين -

)8/55 (53  
)2/44 (42 

)7/35 (15  
)3/64 (27 

  
03/0p< 

  
3/2 

  ه پايان نامهنمر
  باال -
 پائين -

)4/67 (64  
)6/32 (31 

)3/64 (27  
)7/35 (15 

  
8/0 p< 

  
--- 

  نمره درس تحقيقات
  باال -
 پائين -

)3/53 (49  
)7/46 (43 

)8/48 (20  
)2/51 (21 

  
7/0 p< 

  
--- 

  زمان دفاع
  به موقع -
 با تأخير -

)7/33 (31  
)3/66 (61 

)5/19 (8  
)5/80 (33 

  
09/0 p< 

  
1/2 

له ثبت پروپوزال تا فاص
  دفاع از پايان نامه

  كمتر از يك سال -
 بيشتر از يك سال -

)5/50 (48  
)5/49 (47 

)3/33 (14  
)7/66 (28 

  
  

06/0p< 

  
  
2 

  استاد مشاور
  ندارد -
 دارد -

)5/29 (28  
)5/70 (67 

)2/26 (11  
)8/73 (31 

  
8/0 p < 

  
--- 

  2استاد مشاور 
  دارد -
 ندارد -

)2/23 (22  
)8/76 (73 

)19 (8  
)81 (34 

  
7/0 p < 

  
--- 

  مرتبه علمي استاد راهنما
  دانشيار و باالتر -

 استاديار و پائين تر -

)6/12 (12  
)4/87 (83 

)9/11 (5  
)1/88 (37 

  
9/0 p < 

  
--- 

  1مرتبه علمي استاد مشاور 
  استاديار و پائين تر -

 دانشيار و باالتر -

)6/86 (58  
)4/13 (9 

)9/83 (26  
)1/16 (5 

  
8/0 p < 

  
--- 

  
مربـوط بـه   ها   پايان نامه مورد بررسي بيشترين پايان نامه   137از  

مرحله دوم  بود و در  )  درصد 8/16(نامه پايان23تعداد   اندو به  بخش
 .قرار داشـت  )  درصد 1/16(نامه    پايان 22بخش ترميمي با تعداد     

 مـورد و بعـد      3در بخش بهداشت به تعـداد       ها    كمترين پايان نامه  
 ، مـورد 6 جراحي ، مورد5 پاتولوژي ، مورد4ژي به تعداد  راديولو

 . پايان نامه قرار داشـتند 9 مورد و باالخره كودكان با 8ارتودنسي  
بخش ارتودنسي و كودكان صحيح تدوين شده هاي  تمام پايان نامه  

 توزيـع   .بودند و در واقع مشكلي از لحاظ صحت نگارش نداشتند         
وق الـذكر بـر حـسب صـحت         فهاي    غير از بخش  هاي    پايان نامه 

 ارائه شده 2در جدول شماره   ها    اصول نگارش و به تفكيك بخش     
دهد كه پايان نامه هايي كه ناصحيح تنظـيم شـده     مياست و نشان  

پروتز ثابت و پريو قرار داشتند      هاي     درصد در بخش   7/45بودند  

 2 درصد در    9/17و پايان نامه هايي كه صحيح تنظيم شده بودند          
داراي هـاي     و پايان نامه  ) >005/0p(ه قرار داشتند    بخش نامبرد 

 برابر بيشتر در موا جهـه       9/3اشكال نگارش نحوه اجراي تحقيق      
 ،انـدو هـاي   پروتز ثابـت و پريـو نـسبت بـه بخـش          هاي    با بخش 
  . تشخيص و پروتز متحرك بودند،ترميمي

  
هاي مورد بررسي بر حسب صحت نگارش  توزيع پايان نامه: 2جدول 

  و به تفكيك بخش ها و نحوه اجراي آن روش تحقيق
  صحت

 بخش ها
 P OR ندارد دارد

  اندو،ترميمي، تشخيص،پروتزمتحرك

 پروتز ثابت، پريو

)1/82 (55  
)9/17 (12 

)3/54 (19  
)7/45 (16 

005/0p< 9/3 

  
نامه   پايان 2تعداد  ) Designروش تحقيق يا    (از نظر نوع مطالعه     

 درصد با طراحي 2/2 ،يهمگروهي تاريخ با طراحي)  درصد 5/1(
 درصد  4/4موجود و    هاي  داده طراحي  درصد با  9/2 ،مورد شاهدي 

بـه روش  هـا     بيشترين پايان نامه   .به روش تشخيصي وجود داشت    
 درصـد و بعـد تحقيقـات       6/49تجربي آزمايـشگاهي بـه ميـزان        

 درصد و بـاالخره تحقيقـات كارآزمـايي         5/28توصيفي به ميزان    
هاي  نامه  توزيع پايان.درصد انجام گرفته بود 9/10باليني به ميزان 
بيشتر بكارگرفته شده و برحـسب صـحت     روش3مورد بررسي با  

  ارائه شـده اسـت و نـشان        3نگارش متدولوژي در جدول شماره      
 روش  دونگـارش نحـوه اجـرا در        هـاي     دهد كه ميزان كاستي    مي

توصــيفي و تجربــي آزمايــشگاهي مــشابه بــوده و در روش كــار 
نـشان داد  ) كاي دو(آزمون درصد بود و60باليني به ميزان  ي  آزماي

  )>05/0p (.كه اختالف به لحاظ آماري معني دار است
  

هاي مورد بررسي بر حسب صحت نگارش  توزيع پايان نامه: 3جدول 
  متدولوژي و به تفكيك نوع طراحي

  صحت
 نوع طراحي

 جمع ندارد دارد

 تجربي آزمايشگاهي

 توصيفي

 يكارآزمايي بالين

)72 (49  
)72 (28  
)40 (6 

)28 (19  
)28 (11  
)60 (9 

)100 (68  
)100 (39  
)100 (15 

 122) 100( 39) 32( 83) 68( جمع

  
  :بحث

تحقيق نشان داد عدم صحت نگارش روش تحقيق و نحـوه اجـرا             
 درصد وجود داشت و بيـشترين درصـد عـدم           6/30به ميزان   آن  

ازه گيري به ميزان صحت مربوط به گزارش نكردن پايائي ابزار اند      
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 درصد بود و در مرحله دوم توجيه نكـردن حجـم نمونـه بـه                79
 درصد و بعد از آن عدم صحت برنامه آمـاري بـه كـار               71ميزان  

 كمترين ميزان خطـا و      . درصد قرار داشت   25گرفته شده به ميزان     
ه يافتـه در نحـوه   يا به عبارتي باالترين صحت مربوط به عدم ارائ   

رصد صحيح گزارش شده بود و بهترين در رتبه     د100اجرا بود كه    
 درصـد   4بعدي مربوط به طراحي مناسب روش تحقيق بـود كـه            

 ، در بررسـي  پيـشينه      .عدم صحت را به خود اختصاص داده بـود        
را از يـك زاويـه      هـا     تحقيقي كه مشابه اين تحقيق همه پايان نامه       
بررسي كرده باشد آن خاص يعني فصل روش تحقيق و نحوه اجرا     
 اما مقاالت چنـدي     ،وجود نداشته يا الاقل در دسترس نبوده است       

 .درباره صحت متدولوژي مقاالت منتشر شده وجود داشـته اسـت      
اگرچه منطقاً انتظار داريم كه مقاالت به دليل روند داوري و نحوه            

 مگـر   ، اما سؤال اين است    ،پذيرش آنها با كيفيت بهتري ارائه شود      
تحقيقـاتي و بـه ويـژه    هـاي   از طـرح نه اينكه اين مقاالت ناشـي       

بايـست ايـن      مـي  مصوب هستند پس علي االصول    هاي    نامه پايان
 در تحقيق دكتر شيباني نيا و       .بستر كار به درستي تنظيم شده باشد      

همكاران بر روي مقاالت مجالت علمـي پژوهـشي دندانپزشـكي           
 درصـد  41هـا   ميزان عدم صحت متدولوژي نگارش مواد و روش 

 امـا   .باشد ميكه تقريباً مشابه تحقيق حاضر       ) 5(استگزارش شده   
كـار شـده    هـا     شايد به دليل آنكه بر روي مقاالت و نه پايان نامه          

  .است كامالً قابل مقايسه نباشد
 شاخص صـحت متـدولوژي بررسـي        15اين تحقيق نشان داد از      

عدم گزارش  "ترين قسمت مربوط به      ترين و پراشتباه    ضعيف ،شده
 درصـد   79 به ميزان    "ابزار  اندازه گيري   ) Reliability(پايائي  

 پايائي يعني پاسخ به اين سؤال مشخص اسـت كـه هرجـا از             .بود
گيري متغيري استفاده شده است بايد گفته شود         ابزاري براي اندازه  

كه اين ابزار در شرايط يكسان تا چه انـدازه نتـايج يكـساني بـه                 
ستفاده از ابزارهـاي     ا ، پايه و اساس هر پژوهش     .)11(دهد  مي دست

معتبر و پايا در جمع آوري اطالعات است كه بايـد بـه آن توجـه           
 بايد در اندازه گيري متغيرها از ابزاري استفاده كـرد كـه             .)12(شود

 پايائي آن در يك مطالعـه آزمايـشي    ،پس از اطمينان از روا بودن     
نيـا و همكـاران تحـت        شيبانيكه دكتر   درتحقيقي .)13(گزارش شود 

بررسي ميزان صحت نگارش مقاالت در مجـالت علمـي      " عنوان
 منتشر كردند ميزان    " 1385پژوهشي دندانپزشكي كشور در سال      

  .)5( درصد ذكر شده است96گيري  عدم گزارش پايائي ابزار اندازه
تحقيق يعني سنجش متغير و اگر ابزار اندازه گيري پايائي نداشـته            

حـال سـؤال ايـن      . )14(آورد  مي  نتايج گمراه كننده اي به بار      ،باشد
 پايـائي   ،است كه وقتي در اين حجم انبوه در مقاالت منتشر شـده           

آن و  هـاي     توان به صحت يافته     مي ابزار گزارش نمي شود چگونه    

آن را در طـب     هـاي     نتيجه گيري تحقيق اطمينان داشت ؟ و يافته       
باليني به كار برد ؟ براي رفع ايـن نقيـصه و بـراي جلـب اعتمـاد                 

 پژوهـشگران بايـد يـك مطالعـه         ،گان يك يافتـه تحقيـق     خوانند
انجام دهند و اين مطالعـه آزمايـشي   ) Pilot Study(آزمايشي 

 ، عملـي بـودن    ،عالوه بر آنكه كمكي براي بـرآورد حجـم نمونـه          
  به اين سؤال پاسـخ     ،برآورد زمان و بودجه و نيروي انساني است       

ـ     مي ي چـه  دهد كه ابزارها و مجري و همكاران يـك طـرح تحقيق
ش ؟ بيـان ايـن گـزار      ميزان در اندازه گيري متغيرها ثبـات دارنـد        

 داوران و از    ، اعـضاي هيئـت تحريريـه      ،اعتماد بيشتر پژوهشگران  
  .همه مهمتر خوانندگان مقاالت را به دنبال خواهد داشت

توجيه نكردن  "شده   تدوينهاي    نامه پذيرپايان آسيب دومين شاخص 
 توجيـه حجـم     ،ايان نامه هـا    درصد پ  71 بود كه در     "حجم نمونه 

تحقيق قربـاني حجـم     هاي      بسياري از يافته    .نمونه وجود نداشت  
شوند بدين ترتيب كه اگـر تعـداد نمونـه كـافي              مي ناصحيح نمونه 

 نتيجه آزمون آماري معني دار نيـست و اگـر تعـداد نمونـه          ،نباشد
 در حالي كه ، نتيجه آزمون آماري معني دار است،خيلي زياد باشد  

  .)15(تواند باشد  ميه تحقيق غير از ايننتيج
 درصـد از دندانپزشـكان      4/4در مطالعه اي مشخص شد كه فقط        

تعيـين حجـم نمونـه      هـاي     عضو هيئت علمي دانشگاه در كارگـاه      
 و شايد به همين دليـل باشـد كـه نويـسندگان             )16(دان شركت كرده 

 ،نيا تحقيق دكتر شيباني  در. اند  حجم نمونه را توجيه نكرده     ،مقاالت
 درصد در مقـاالت گـزارش       93عدم توجيه حجم نمونه به ميزان       

 همانطور كه گفته شد اگر حجم نمونه زياد باشـد بـه       .)5(شده است 
 ،غير از مسائل اخالقي و طوالني بودن و  هزينه بر بـودن تحقيـق         

شـود و    مـي مشاهدهها  به طور كاذب اختالف معني داري در يافته  
 تحقيقــات كارآزمــايي بــاليني و نتيجــه آزمــون را مخــصوصاً در

كند و بر عكس اگـر حجـم نمونـه كـم              مي  مثبت گزارش  ،تحليلي
باشد بازهم به طور كاذب در اين نـوع تحقيقـات اخـتالف را بـه                

 عموماً ديده شده كه حجـم       .لحاظ آماري معني دار تلقي نمي كند      
 سؤال اين است كه     .كنند  مي نمونه را بر مبناي پيشينه تحقيق تعيين      

اگـر  ! ا بايد بر اساس پيشينه تحقيق به حجم نمونه اكتفا كـرد ؟     چر
 آيـا تحقيـق مـا    ،واقعاً اين حجم نمونه در مطالعه قبلي كافي باشد       

رسد  كه همانطور كه در مورد   ميتكراري تلقي نمي شود ؟ به نظر    
 يك مطالعه آزمايشي براي تعيين حجـم        ،پايائي ابزار نيز گفته شد    

  .يافته تحقيق ما قرباني حجم نمونه نشودنمونه انجام گيرد تا 
برنامه آماري بـه كـار      "سومين جايگاه عدم صحت متدولوژي را       

هاي   درصد از پايان نامه25 به خود اختصاص داد كه "گرفته شده
 به طور .مورد بررسي از برنامه آماري ناصحيح استفاده كرده بودند
 آزمـون   كلي هدف تحقيق به دست آوردن يافتـه اسـت و اگـر از             
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آن مخدوش خواهد بود و هاي   يافته،آماري نامناسب استفاده شود
 بحث و متعاقـب آن نتيجـه گيـري          ، اين مخدوش بودن يافته    اًطبع

 ميـزان  ، در يك تحقيق انجام شده.تحقيق را زير سؤال خواهد برد     
 درصد گـزارش    61 ،عدم صحت آزمون آماري به كار گرفته شده       

  .)5(شده است
اه و يـا بـاالترين صـحت         كه كمترين ميزان اشـتب     تحقيق نشان داد  

 درصـد   100 بـود كـه      "عدم ارائه يافته در نحوه اجرا     "مربوط به   
نيـا و     در تحقيقـي كـه  دكتـر شـيباني          .صحيح گزارش شـده بـود     
 ، درصد از مقاالت مورد بررسي     5/26همكاران منتشر نمودند در     

 بود يا    به صورت نا به جا در قسمت مواد و روش ذكر شده            ،يافته
 ارائـه يافتـه در      عدم"  صحت ، درصد مقاالت  5/73به بيان ديگر    

 كه شايد ايـن اخـتالف     ،)5(دادند  مي  را نشان  "قسمت مواد و روش   
  .باشدها  به لحاظ تفاوت مقاالت و پايان نامه

 "طراحي مناسـب روش تحقيـق   "بهترين در رتبه بعدي مربوط به       
راحـي مناسـب اسـتفاده    از طها   درصد از پايان نامه    4بود كه تنها    
 طراحـي و يـا روش       ، در تحقيق دكتـر شـيباني نيـا        .نكرده بودند 

   .)5( درصد  ذكر شده است32نادرست به ميزان 
 يـا طراحـي     "روش تحقيـق  "اين تحقيق   هاي    يكي ديگر از يافته   

)Design (  تدوين شده بود و مشاهده گرديـد     هاي    در پايان نامه
به ) تجربي آزمايشگاهي (ت   مطالعا ،كه متداول ترين روش تحقيق    

و كارآزمـايي   )  درصـد  5/28( درصد و بعد توصيفي      6/49ميزان  
 در تحقيق دكتر شيباني نيا متداول ترين    .بود)  درصد 9/10(باليني  

 درصد و بعد 44 به ميزان    Invitroروش تحقيق مطالعات تجربي     
 درصـد گـزارش     11 درصد و كارآزمايي باليني با       33توصيفي با   

 تحقيق ديگري بر روي مقاالت  منتشر شـده پژوهـشي             در .)5(شد
 مطالعـات   ، درصـد  50 تحقيـق توصـيفي      ،در يك مجله پزشـكي    

 درصـد  5/7 درصد و كارآزمايي بـاليني       Invitro، 5/12تجربي  
  .)17(ذكر گرديد

 فراوانـي مقـاالت     1380-84هـاي     در مجله نامه و در طي سـال       
، مطالعـات   د درص 4/20 كارآزمايي باليني    ، درصد 2/39توصيفي  

 .)18( درصد بود7/6ها  درصد و تحليلي6/11تجربي آزمايشگاهي  
در يك مطالعه در چين كـه طراحـي تحقيـق و متـدولوژي را در                

 مقـاالت  ، طي ده سـال ،مجالت پزشكي كشور چين بررسي نموده  
 درصد  18كارآزمايي باليني و آينده نگر و تحقيقات علوم پايه از           

كنيد   مي  همانطور كه مالحظه   .)19(ست درصد افزايش يافته ا    31به  
نوع طراحي در تحقيقـات دندانپزشـكي بـسيار متفـاوت از نـوع              

  .باشد  ميطراحي در تحقيقات پزشكي
ــي   ــات تجرب ــاً در شــرايط   ،Invitroدر مطالع ــق عموم  تحقي

گيرد تا اعتبار دروني تحقيق افزايش يابد و         مي آزمايشگاهي انجام 

 دروني موجب كاهش اعتبار خارجي طبعاً اين نوع تأكيد بر اعتبار   
 و احتماالً آنچه كه در تحقيقات تجربي )15(شود  مييا تعميم پذيري

 .آيد در شرايط باليني تعميم پذيري نـدارد         مي آزمايشگاهي بدست 
اگرچه انجام مطالعات كارآزمايي بـاليني در برخـي از تحقيقـات            

قـي  دندانپزشكي به لحاظ عملي يا بـه لحـاظ اجرايـي و يـا اخال              
توانـد    نمـي  Invitroمقدور نيست ولي به هر حال يافته تحقيـق          

 باشـد و شـايد يـك        Invivoمعياري براي كاربرد آن در شرايط       
  .ضروري باشد) Design(ها  بازنگري نسبت به اين نوع طراحي

هـايي   در اين تحقيق شبيه به تمامي تحقيقات مـا نيـز محـدوديت            
پذيري   خطاهاي اجتناب  ،از همه مطرح است     آنچه كه بيش   ،داشتيم

 ، در ارزيـابي كيفيـت     ،شد با لحاظ كـردن آنهـا        مي بود كه احتماالً  
گيري   شايد پايائي ابزار اندازه    .باالتري اخذ نمايند   رتبهها    نامه پايان

 وجـود  ،كه باالترين عدم صحت را به خود اختـصاص داده اسـت   
داشته باشد وليكن همانطور كـه در بخـش مـواد و روش تحقيـق             

بوده و ها   مالك و معيار ما صرفاً مندرجات  پايان نامه       ،ده است آم
در واقع به نوعي براي داوري مالك تمييز داشتيم و طبعاً اين نـوع     

ما را متأثر نمايد همچنين اين احتمـال        هاي    تواند يافته   مي ارزيابي
 گانه كه انتظار داشـتيم      15هاي    وجود داشت كه برخي از شاخص     

 مطـرح شـده باشـد در        و نحوه اجـراي آن    روش تحقيق   در فصل   
 .لحاظ نشده باشد  ها    ديگر آمده باشد و لذا در ارزيابي      هاي    قسمت

ــين     ــدي ب ــه بن ــا رتب ــشكالت م ــر از م ــي ديگ ــحيح"يك                      ،"ص
 در .بـود هـا    متدولوژي پايـان نامـه    "ناصحيح" و   "نسبتاً صحيح "

ـ            دولوژي از  تعيين پايائي خودمان براي انـدازه گيـري صـحت مت
اي  يك هفته  زماني كه با فاصله    استفاده شد  Test-Retestروش  

 امـا در    . درصد بدسـت آمـد     96انجام پذيرفت و پايائي به ميزان       
 وراي آن و در واقعيت برخي از مواقع افتراق آنها به سختي انجـام     

شد و نظر به اينكه متدولوژي ما براي ارزيابي صـحت اصـول              مي
 بود Problem Oriented Researchنگارش بر مبناي 

 ،ابتدا مشكل مطروحه در پايان نامه و به دنبال آن در هر قـسمت             
مشخص شده و انتظار داشتيم كـه تمـام نگـارش پايـان نامـه بـه        

مثبت اين  هاي     و در واقع جنبه    )20(صورت منطقي تنظيم شده باشد    
 كه  مطرح نبود زيرا كه انتظار داشتيم پايان نامه هايي        ها    پايان نامه 
تـري توسـط     اخير و با دقت و مميزي سخت گيرانـه        هاي    در سال 

هـاي    شـوند نبايـد كاسـتي       مـي  شوراي پژوهشي دانشگاه تصويب   
اساسي اجتناب پذير داشته باشند و لذا در راستاي آن اگر هر يك      

 گانه صحيح انتخاب نـشده بودنـد بـه عنـوان            15هاي    از شاخص 
د تا حـدودي و يـا بـه     ناصحيح تلقي شدند اعم از اينكه ممكن بو       

هـاي    طور نسبي قابل قبول باشند و اين شايد يكي ديگر از ضعف           
 هدف تحقيق رسيدن به واقعيت و مبارزه        ،چه اگر .اين تحقيق باشد  
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توانست روي نتيجـه تحقيـق        مي با جهل است و اين اشتباه كم نيز       
 ضمن اينكه در تحقيقـات مـشابه نيـز همـين رويـه         ،تأثير بگذارد 
 ولي به هر حال يك نوع سخت گيري در داخـل            .)9(لحاظ گرديد 

ــابي وجــود داشــته اســت  ــداد  .ارزي ــر تع ــم ت ــسئله مه  شــايد م
 پايان نامه را شامل شد و       137مورد بررسي بود كه     هاي    نامه پايان

ديگـر  هـاي     بيشتري و در سـال    هاي    احتماالً اگر تعداد پايان نامه    
ا همانطور كـه     ام ،گرديد  مي شد نتايج مناسب تري ارائه     ميبررسي  

مكرر گفته شده است اين نوع تحقيقات در كشور مـا كمتـر ارائـه        
شده است و واقعاً هم وقت گير و طاقت فرسـا اسـت مخـصوصاً               

  جهت مزيد اطالع بـه استحـضار      ،اينكه مسئله داوري مطرح باشد    
نيا  شيبانيشابه اي از اين دست كه توسط دكتر       رساند در مقاله م    مي

و ) 5(مقاله مـورد بررسـي قـرار گرفتـه بـود           100انجام شد تعداد    
 نمونه مـورد بررسـي قـرار        52 ،همچنين  در تحقيق دكتر عزيزي     

  .)9(گرفته بود
رسد كه مسئله كيفيت و وجـود         مي در يك جمع بندي كلي به نظر      

تـدوين شـده جـاي نگرانـي دارد      هـاي     در پايـان نامـه    ها    كاستي
كردن  برطرف برايواجتناب بوده    ازخطاها قابل  برخي خصوصاً اينكه 

هـايي كـه     بخصوص برنامه .آموزشي هستيم هاي    آنها نيازمند دوره  
 .باشدها  نامه تدوين پايان هاي    مطابق نياز و در راستاي رفع كاستي      

آموزشي مداوم با هاي  در يك تحقيق در مورد ميزان انطباق برنامه   
 درصد موارد عدم انطباق     75-85 در   ،نيازهاي حرفه اي پزشكان   

 تحقيق نشان داد كه پايان نامـه هـايي كـه            .)21(ده شده است  مشاه
 ،صحت نداشتند در مواجهه بيشتري از نظر معدل پائين دانشجويان   
تأخير در زمان دفاع و فاصله طوالني تر بين ثبـت پروپـوزال تـا          

گـردد بـه     مـي  اين مـوارد در واقـع بـر      .دفاع از  پايان نامه بودند     
ياني كه احتماالً ضعيف تر و خصوصيات فردي دانشجو كه دانشجو 

يا به بياني كم توجه تر به اين امور بودند مشكل بيشتري داشتند و    
شـود كـه بـراي ايـن قبيـل        مـي اينجا توجه به اساتيد محترم داده  

 بـه   ، با توجه به  نقد     .دانشجويان زمان بيشتري را اختصاص دهند     

ميت  و نيز با توجه به اه      )22(عنوان ضرورت پااليش و رشد دانش     
 آموزش آن را در كليه مقاطع نظام آموزشي بـه   ،كليدي نقد تحقيق  

 تحقيـق شـامل     .نمايد  مي ويژه آموزش تحصيالت تكميلي توصيه    
 پايـان نامـه     ، پيشنهاديه طرح تحقيقاتي   ،يك پيشنهاديه پايان نامه   

 نقـد   .و به ويژه مقاالت اسـت     ها     گزارش پاياني طرح   ،آماده دفاع 
شود براي تعميم و گـسترش عملـي         مياين نوع تحقيقات موجب     
 ، جلوگيري از انتشار مطالب غير علمي      ،آموزش متدولوژي تحقيق  

ايجاد مهارت و توانمندي براي انتخـاب طراحـي و اجـراي بهتـر              
 ، به صحنه آوردن اعـضاي هيئـت علمـي و پژوهـشگران            ،تحقيق

شود مقاالت نقـد شـاخص        مي  توصيه .فعاليت هايي صورت گيرد   
ــي   ــا ارزش ــم و ب ــشي  مه ــي و پژوه ــوابق آموزش ) CV(در س
 به هر حال انجام اين نوع مطالعات مـصراً از           .نويسندگان آن باشد  

  .)23(گردد  ميهمه اساتيد محترم و دانش پژوهان درخواست
شود كه دانشجويان و اساتيد ارجمنـد در          مي در خاتمه درخواست  

صل مراقبت بيشتري نمايند كه نتايج بهتري حا      ها    تدوين پايان نامه  
و به تبع آن مقاالت حاصـله مهمتـرين         ها    گردد چرا كه پايان نامه    

مجـامع   شـود و اگـر در       مـي  شاخص برون داد يك دانشگاه تلقي     
 چاپ گردد به عنوان يك ISIالمللي مطرح شده و در مجالت       بين

  .گردد  ميسند افتخار ملي محسوب
  

  :تقدير و تشكر

دانـشگاه آزاد   از باشگاه پژوهشگران جـوان واحـد دندانپزشـكي          
معنـوي آنـان و نيـز از        هاي    اسالمي به خاطر پشتيباني و حمايت     

 اعـضاي محتـرم شـوراي پژوهـشي و          ،معاونت محترم پژوهـشي   
  .نمايد  ميهمكاران محترم آن معاونت  صميمانه سپاسگزاري
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