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  چکيده

پزشکي موجب ارتقا و پيشرفت علم  هاي مختلف علومانجام پژوهش در رشته. ندهستها نامهها، پايانترين منابع پژوهشي دانشگاهيکي از مهم :اهداف

هدف از اين مطالعه بررسي . هاي دانشجويي براساس استانداردهاي موردنظر از جايگاه خاصي برخوردار استنامهتر پايانهاجراي هرچه ب و پزشکي است

  .نظر رعايت اصول نگارش بود ازهاي دانشجويي و دستياري پزشکي نامهپايان

فرم ابتدا  .نامه به روش سرشماری انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفتپايان ۳۱۸، ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۹تحليلي از سال  - مقطعي ايمطالعهطي  :هاروش

را، نتايج، بحث، فهرست، رعايت اصول هاي عنوان، مقدمه، روش اجقسمت. تهيه شد )۰-۱۰۰( از متغيرهاي موردنياز براي امتيازدهي آوري اطالعاتجمع

  .شدتکميل  پژوهشگرطور کيفي و توسط ها بهنامهپرسش هکلي .ندشد ها بررسی و امتيازدهینامهکليه پايان نگارش، خالصه فارسي و انگليسي و منابع

نامه داراي پايان ۱۰۶. تعلق گرفت ۱/۷۴ ميانگينيسي با و کمترين امتياز به بخش چکيده انگل ۴/۹۷ ميانگين بيشترين امتياز به بخش نتايج با :هايافته

نامه به مقاله در دو گروه باليني و تفاوت تبديل پايان. مربوط به گروه جراحي اعصاب بود )%۷/۶۶( نامه به مقالهبيشترين تبديل پايان. شده بودمقاله چاپ

و  ۲/۹۶±۹/۲ميانگين گروه زنان با ). p=۰۲/۰(بيشتر به مقاله تبديل شده بودند  االتر،ميانگين امتياز ب ی باهانامهپايان). p=۰۳/۰( دار بودپايه معنيعلوم

  . خود اختصاص دادندترين امتيازات را بهباالترين و پايين ۸۱±۳/۵ ميانگينبا ميکروبيولوژي گروه 

نويسي و ارزيابي هاي روش تحقيق و مقالهبرگزاري مرتب کارگاه. استهاي چکيده و روش انجام کار ها قسمتنامهمشکل اصلي ايان :گيرينتيجه

   .نامه ضروري استنامه و پيگيري اصالح روند تهيه پايانمرتب پايان

  نامه، اصول نگارش مقاله، دانشجوي پزشکيپايان :هاکليدواژه

Evaluation of medical alumni dissertations of one of the medical sciences 

universities in principles of writing  
 

Alishiri Gh. H.* MD, Fakhr Jahani F.1 MD, Rokhsarizadeh H.2 MD, Miri S. M.3 MD,  

Helisaz M. T.2 MD, Hussyni S. M.4 MD 
  

 Health Research Center” & “Faculty of Medicine”, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran”٭
1Health Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran  

2Faculty of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
3Digestion & Liver Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

4Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
 

Abstract 
Aims: One of the main research references in universities is thesis. Conducting the research in different majors 

of medicine promote the medical sciences and better conducting of student thesises according to the given 
standards is of considerable importance. The aim of the study was to assess students' theses and medical 
assisstance in terms of the observing the manuscriptical principles.  

Methods: Through a cross-sectional analytical study from 2000 to 2006, 318 theses were selected and examined 
using census method. At first a data collection containing required variables for scoring (0-100) was prepared. 
Different parts of all theses including the title, introduction, material and method, result, conclusion, discussion, 

index, writing principles, Persian & English abstract and references, were analyzed and scored. All checklists 
were filled by researcher qualitatively.  

Results: The highest score was for the section of result with the mean of 97.4 and the lowest score was for 
English abstracts with the mean of 74.1. 106 theses had published articles. The highest rate of coversion of thesis 

to article was related to neurosurgery department (66.7%). The difference of the coversion of thesis to article was 
significant in both basic science and clinical group (p=0.03). The theses which had higher mean scores were 
more resulted in published articles (p=0.02). Gyneacology–Obstetric department with the mean of 96.2±2.9 had 

the highest score and the microbiology department had the lowest score 81±5.3.  
Conclusion: The major problem of theses is the abstract and methodology sections. It seems necessary to check 

the theses constantly and to hold regular research and article workshops; also the regular evaluation of theses and 
improvement of thesis preparing process are essential.  
Keywords: Thesis, Manuscriptical Principles, Medical Student 
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  مقدمه

از عوامل اصلي شکوفايي علمي و  ،توجه به امر تحقيق و پژوهش

وضعيت علوم در  ،همچنين ].۱[رود به شمار میتکنولوژي هر جامعه 

. شده در آن کشور سنجيد توان از تحقيقات انجاميک کشور را مي

رساند  ما را به اين حقيقت خواهد ،ي پيشرفتهاهرکوتاه به کشونگاهي 

دست نيامده است بلکه آنچه تنها از راه آموزش به ،که دانش و تکنيک

 ،اين اساس بر]. ۲[ باعث تمدن امروزي شده، تحقيق و پژوهش است

هاي مختلف علوم پزشکی موجب ارتقا و انجام پژوهش در رشته

هاي در زمره فعاليت ،مهم امر ناي ؛پيشرفت علم پزشکي است

اي از قسمت عمده ].۳[ دانشکده پزشکي و علوم وابسته است

 اختصاص داده شودپژوهش و تحقيق  بايد به ،هاهاي دانشگاه فعاليت

هاي مختلف با فکري تا دانشجويان، مربيان و اساتيد رشته

 براساس]. ۴[ امور آموزشي و درماني خود را دنبال کنند ،پژوهشگرانه

اکثر دانشجويان  ،و همکاران کورسيفر نظرخواهي صورت گرفته توسط

سازي را در آماده پايه يا بالينيو اساتيد رشته پزشکي، انجام پژوهش 

  ].۵[ انددانشجويان براي طبابت سودمند تلقي کرده

نامه در طول دوره تحصيل پزشکي عمومي در به همين دليل، پايان

به خود اختصاص داده است تا دانشجو در طول  واحد درسي را ۶ايران 

اي با مسايل پژوهشي و چگونگي انجام گونهدوره تحصيلي خود، به

هاي پرورش محققان رسد يکي از راهنظر ميبه. تحقيق، آشنا شود

در . نامه پژوهشي استخوب، تشويق دانشجويان براي نوشتن پايان

گيرند و را در پيش ميهاي مختلف نگارش ها سبکدانشگاه ايران،

 و نامه از اهميت زيادي برخوردار نيستطور کلي نگارش پايان به

هاي علوم پزشکی نيز چندان مورد توجه متاسفانه اين مهم در دانشگاه

نبوده و بيشتر بر توسعه کمي و افزايش ميزان مهارت باليني 

  ].۳[ دانشجويان تاکيد شده است

هاي تحقيقي علمي در پايان نامه مطالعه ميزان رعايت اصول نگارش

% ۴/۱۵تنها  دهد،میدانشجويان پزشکي دانشگاه گيالن نشان 

شده و بقيه در درجات مختلف، نقاط  عالي نگارش ها در حدنامه پايان

هايي داشته که بيشترين اشکال در قسمت منابع و ضعف و کاستي

تحقيق  نتايج]. ۶[شود بحث و کمترين در قسمت نتايج مشاهده می

 %۶/۲۶ديگري در دانشگاه گيالن، بيانگر آن است که تنها 

  ].۶[کنند ها، الگوي صحيح نگارش منابع را رعايت می نامه پايان

 هاينامهپايان روي همكاران و ميرصمدي توسط شدهبررسي انجام  در

 سال اول نيمه در ايران پزشكيعلوم دانشگاه پزشكي دانشجويان

% ۳/۲۶ مطلوب و كيفيت داراي هانامهپايان ۷/۷۳%، ۱۳۷۸

  ].۳[هستند  ضعف نقاط داراي مختلف هايها، از جنبه نامه پايان

 ۱۴ هاينامهپايان روي همكاران و كالهي توسط كه ايمطالعه در

 عملبه ۱۳۷۷- ۱۳۷۸و  ۱۳۷۰-۱۳۷۱ تحصيلي سال در ايران دانشگاه

 و ساختاري نظر از ها،نامهپايان امتياز شده است كه مشخص آمده،

 اين ولي است؛ كرده تغيير مورد نظر تحصيلي مقطع دو در محتوايي،

، ۱۳۷۰- ۱۳۷۱در سال . بوده است بيشتر محتوايي، در راستای تغيير

 از كه دادندمي تشكيل متون بررسي را هانامهپايان حجم ۸۲%

 قديمي كتب ترجمه از زيرا است؛ هانامهپايان هايبخش محتواترين بي

 اين بدون شود،می استفاده مدالين اطالعاتي هايبانك خالصه از يا

 در. باشد شده علمي استفاده آن از يا باشد داشته موضوع با ارتباطي كه

 نامهپايان ساختار رعايت چند هر كه گرفتند نتيجه محققان بررسي، اين

 امتياز ميانه. است اهميت داراي نيز آن محتواي اما است؛ ضروري

-۱۳۷۸در سال  ۲۸۸، به ۱۳۷۰- ۱۳۷۱ سال در ۱۰۵ از هانامهپايان

براي بررسي اين موضوع و توضيح ]. ۷[است  داده نشان افزايش ۱۳۷۷

بررسي اصول  منظوربهاقداماتي  ،هامشکالت در بعضي از دانشگاه

  ].۸، ۶[ها صورت گرفته است نامهنگارش پايان

تازه تاسيس در ايران، طي  پزشکی نظامیهای علوميکی از دانشگاه

 اعمالرا  هانامهپايان بر ارزشيابي تر،دقيقها با ايجاد سيستم اين سال

اين تحقيق . شود بررسي هابرنامه اين تاثير است الزم كه استنموده 

 هايسالدانشکده پزشکي طي  هانامهپايان ساختار با هدف بررسي

 و قوت نقاط و كيفي شدن تغييراتشخصم منظور، به۱۳۸۵-۱۳۷۹

 تقويت برای هانامهپايان تغييرات روندو پيگيري  هانامهپايان ضعف

 بيشتر چه هر بهبود منظوربه ضعف نمودن نقاطبرطرف و قوت نقاط

  .ها انجام شدنامهپايان

  

  هاروش

نامه پزشکی يکی از پايان ۳۱۸تحليلي،  - مقطعي ایمطالعهطي 

مورد بررسی  ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۹تهران از سال های علوم پزشکی دانشگاه

های اين نامهگيری سرشماری، کليه پايانبه روش نمونه. قرار گرفت

هاي بانکدر  وجوجستابتدا با انجام  .دوره زمانی وارد مطالعه شدند

با مطالعه و  شده،، مقاالت خارجي و داخلي مرتبط استخراج داده

از متغيرهاي موردنياز  اطالعاتآوري فرم جمعبندي اين مطالب،   جمع

   .تهيه شد) ۱۰۰صفر تا (براي امتيازدهي 

تعداد آوري اطالعات، سئواالت عمومي در مورد در فرم جمع

و تبديل طرح به  ، سال دفاعنويسندگان، اساتيد راهنما، گروه پژوهشي

همچنين سئواالت اختصاصي در  .گنجانده شدمقاله فارسي يا انگليسي 

 عدم وجود كلمات نامانوس،، بودنصريح و روشن(عنوان مورد 

در مطالعات  بودن زمان و مكان انجام مطالعهمشخص

، بررسي متون ،گسترش علمي موضوع( مقدمه، )شناختی گيری همه

شرح مواد ( اجرا روش، )ضرورت انجام مطالعهو  بيان اهداف و فرضيات

، ها ونهمعيار پذيرش و حذف نم، روش انجام مطالعه ،و محل انجام

، ذكر نوع مطالعه، هاذكر متغير، گيري و حجم نمونه روش نمونه

، )اي مالحظات اخالقي در مطالعات مداخلهو  هامشكالت و محدوديت

وجود جدول و و  واالت اصلي و فرعي تحقيقئپاسخ به س(نتايج 

، )پيشنهاداتو  مقايسه با مطالعات ديگران ،تفسير نتايج(بحث ، )نمودار

، )ذكر شماره صفحات در فهرستو  گذاري رعايت شماره( فهرست

شده دراين قسمت هاي ذكرقسمت يهوجود هم( رعايت اصول نگارش

و  رعايت ساختار مقاله شامل مقدمه( خالصه فارسي، )نامهدر پايان
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 ، خالصه)كليدي ها، نتايج، بحث و كلماتمواد و روش ،اهداف

، سال چاپ ،نام نويسنده(ابع منو ) رعايت ساختار خالصه(انگليسي 

روايي . در نظر گرفته شد) صفحه، شماره مجله، نام مجلهعنوان مقاله، 

ابزار با استفاده از روايی محتوی تعيين شد و با استفاده از روش 

  .دست آمدبه ۸۸/۰آوري اطالعات بازآزمون، پايايي فرم جمع/آزمون

مجذور کای،  هايزمونآشد و با وارد  SPSS 13 افزارنرم به هاداده

T تحليل آماريتجزيه و مورد  مستقل و ضريب همبستگی پيرسون 

  .قرار گرفت

  

  نتايج

مطالب  فهرست ترتيب مربوط بهبيشترين ميانگين نمره به

، عنوان )۹۳±۴/۸(، مقدمه )۴/۹۷±۹/۶(، نتايج )۳/۷±۷/۹۷(

، روش اجرا )۶/۸۷±۱/۹(، بحث )۴/۸۹±۱/۹(، منابع )۶/۸±۵/۹۱(

و چکيده انگليسي ) ۶/۷۵±۵/۹(، چکيده فارسي )۳/۹±۴/۷۶(

  .بود) ۴/۱۰±۱/۷۴(

نامه داراي پايان ۱۰۶پايه،  باليني و علومعلوم گروه آموزشي  ۲۱از 

 ۸ مورددر  ؛شده بودفاقد مقاله چاپ عنوان ۲۱۲و  شدهچاپ مقاله

نامه مربوط به پايان ۳۹ .دست نيامدهاطالعاتي ب نيزنامه پايان

هاي باليني بود که نامه مربوط به گروهپايان ۲۸۷پايه و  علوم هاي گروه

شده هيو اراچاپ مقاله  ۷و از گروه علوم پايه  مقاله ۹۹از گروه باليني 

ميانگين ). p=۰۳۵/۰( دار بودين اين دو گروه معنيببود که تفاوت 

اين بود که  ۱/۸۳و در گروه علوم پايه  ۹/۸۸امتيازات در گروه باليني 

  .)p=۰۰۱/۰(دار بود معنيتالف اخ

و کمترين  )عنوان ۶۱(نامه مربوط به گروه داخلي بيشترين تعداد پايان

بيشترين درصد تبديل . بود )عنوان ۱(آنها مربوط به گروه بهداشت 

و پس از  )%۷/۶۶(نامه به مقاله مربوط به گروه جراحي اعصاب پايان

  .بود) %۵/۷(و سپس گروه داخلي  )%۷/۱۵(عمومي  آن گروه جراحي

گروه مربوط به  ترتيبو بهنامه در مورد موضوعات نظامي پايان ۲۴

 ۳پزشکي با گروه روان ،عنوان ۴گروه پوست با عنوان،  ۸داخلي با 

، گروه گوش ،عنوان ۳گروه چشم با  عنوان، ۳گروه پاتولوژي با  ،عنوان

گروه طب  و عنوان ۱شناسي با گروه روان ،عنوان ۱حلق و بيني با 

  .بود عنوان ۱ فيزيکي با

که ميانگين امتياز باالتري داشتند بيشتر از ساير  هانامهگروهي از پايان

ميانگين کل ). p=۰۲۱/۰( ها به مقاله تبديل شده بودندنامهپايان

و  ۸۶/۱۸±۱/۲ بودنده ها دادنامهگروه داوران به پايان اي که نمره

در . بود ۱۹/۸۸±۸/۸ هانامهشده به پايانداده امتيازاتميانگين کل 

اي با نمره هانامهشده به پايانداده بررسي رابطه ميان ميانگين امتيازات

 نشد مشاهدهداري اند، رابطه معنينامه دادهکه گروه داوران به پايان

)۰۷۴/۰=p۲/۰ ؛ -=r.(  

نوع  از آنها و کمترين )عنوان ۱۲۲(مقطعي  ها از نوعبيشترين مطالعه

بيشترين درصد مقاالت در . بود )عنوان ۹۹( گروهيمطالعه هم

. بودگروهي و پس از آن مطالعات موردي شاهدي مطالعات هم

. بودارايه شده مقطعي  -کمترين درصد مقاالت در مطالعات توصيفي

پس از آن . گروهي بيشترين بودميانگين امتيازات در مطالعات هم

تجربي  ي و کمترين امتياز مربوط به مطالعاتعمقط -تحليليمطالعات 

 .بود

 عنوان ۸۴ ،و مطالعات تجربي عنوان ۲۳۴اي مطالعات مشاهده ،در کل

مقطعي در گروه داخلي  -بيشترين درصد مطالعات توصيفي. بود

مقطعي در گروه جراحي  -بيشترين درصد مطالعات تحليلي ،)۴/۳۰%(

شاهدي در گروه پاتولوژي  - بيشترين درصد مطالعات موردي ،)۶/۲۲%(

گروه فيزيولوژي  بيشترين درصد مطالعات کارآزمايي باليني در ،)۴۰%(

در گروه  گروهيهم و بيشترين مطالعات )%۵/۲۰(و بيهوشي  )۶/۲۱%(

  .بود )%۷/۶۶(داخلي 

 یمعکوس وضعيف  رابطه نامه، با امتياز نهاييتعداد صفحات پايانبين 

نامه پايان ۴نامه فاقد فهرست، پايان r .(۲=۲/۰؛ p=۴۷/۰(مشاهده شد 

نامه فاقد پايان ۲ ،نامه فاقد چکيده انگليسيپايان ۹فاقد چکيده فارسي، 

هاي ها بخشنامهکليه پايان. دنامه فاقد بحث بودنپايان ۳و  منابع

  .ها و نتايج داشتندعنوان، مقدمه، مواد و روش

  

  بحث

هاي دانشجويان در سطح دکتري عمومي و تخصصي از نظر نامهپايان

گيرند و مي قرار کشوردر شمار آمارهاي پژوهشي  ،بندي يونسکوتقسيم

شود در آمار تعداد پژوهشگر هر کشور محسوب مي نيز نويسنده آنها

 علوم نامه در دو گروهپايان ۳۱۸در مجموع  ،در اين پژوهش ].۶[

و همکاران با خليلي  تحقيقات که در سي شدرباليني و علوم پايه بر

 ۲۶۶با  دوامي ،]۱۰[ نامهپايان ۲۱با  زادهآصف ،]۹[ نامهپايان ۱۳۶

 نامهپايان ۲۵با  زاهد پاشا ،]۶[ نامهپايان ۲۶۷با  سبحاني، ]۱[ نامهپايان

  .بررسي شده است] ۴[ نامهپايان ۱۸۰با  قناعتيمنصور  و ]۱۱[

هاي مربوط به گروه% ۵/۲۰ها، نامهکل پايان از مياندر اين مطالعه 

و دانشگاه  ]۳[% ۵۳در مطالعه دانشگاه علوم پزشکی ايران  ؛داخلي بود

 .دمربوط به اين گروه بوها نامهپايان ]۴[% ۴/۴۴علوم پزشکی گيالن 

هاي دهنده تمايالت متفاوت دانشجويان در انتخاب گروهنشان امر اين

  .استنامه مختلف براي انجام پايان

 ،نامهکلي رعايت اصول نگارش پاياننمره ميانگين در اين مطالعه، 

شده قبلي، درصدهاي کيفيت هاي انجامدر بررسيکه  بود ۹/۹۸%

در رفسنجان  رضاييانهای دست آمده است که در پژوهشمطلوب به

در قزوين  زادهآصف، ]۳% [۷/۷۳در ايران  ميرصمدي، ]%۱۲ [۷/۷۷

  .بوده است] ۶% [۴/۱۵در گيالن  سبحانيمطالعه و ] %۱۰ [۱/۳۵

فاقد چکيده فارسي،  %۴۲/۱فاقد فهرست،  %۲۶/۰ها نامهاز کل پايان

فاقد  %۳۹/۰فاقد رفرنس و  %۲۶/۰ فاقد چکيده انگليسي و ۹۸/۲%

ها هاي عنوان، مقدمه، مواد و روشها بخشنامهکليه پايان. دبحث بودن

% ۴/۱، ]۱۰[در قزوين  زادهآصفدر مطالعه  .و نتايج را داشتند

فاقد مقدمه، % ۷/۳فاقد بررسي متون، % ۶/۵ها فاقد چکيده، نامه پايان

فاقد اهداف بودند؛ اما در مطالعه% ۴/۷فاقد چهارچوب نظري و % ۱/۹
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  ].۳[ها وجود دارد در ايران کليه قسمت ميرصمدي 

ترين ميانگين نمره ، بيشنامههاي مختلف پاياندر بررسي کمي قسمت

، ۴/۹۷±۹/۶، نتايج با ۷/۹۷±۳/۷ مطالب با فهرست هترتيب مربوط ببه

، بحث با ۴/۸۹±۱/۹، منابع با ۵/۹۱±۶/۸، عنوان با ۹۳±۴/۸مقدمه با 

، ۶/۷۵±۵/۹، چکيده فارسي با ۴/۷۶±۳/۹، روش اجرا با ۱/۹±۶/۸۷

در ايران  ميرصمديدر مطالعه . بود ۱/۷۴±۴/۱۰چکيده انگليسي با 

، خالصه )۱۵از ( ۹/۱۴ترتيب عنوان ، بيشترين ميانگين نمره به]۳[

، نتايج )۱۰۰از ( ۸/۷۵، روش کار )۱۵از ( ۶/۱۱، مقدمه )۱۵از ( ۶/۱۰

و ارايه پيشنهاد ) ۱۵از ( ۸/۷، منابع )۲۰از ( ۱/۱۳، بحث )۲۵از ( ۳/۱۹

 همچنين در مطالعه. دست آمده استبه) ۴۵از ( ۵/۲۴و ايده نو 

نامه براساس هاي مختلف پايان، قسمت]۱۰[در قزوين  زاده آصف

شده و نتايج خوب شامل عنوان ضعيف، متوسط و خوب درصدگيري

، مقدمه %۲/۱۰، فهرست مطالب، چکيده فارسي و انگليسي ۷/۴۰%

و منابع % ۴/۳، بحث %۲/۳۲ها ، يافته%۷/۲۳ها ، مواد و روش۶/۱۳%

در ايران، درصد رعايت کامل  ميرصمديدر مطالعه . شودمی% ۶/۱۳با 

، بحث %۲/۷۷، نتايج %۸/۷۵، روش کار %۷۸نگارش قسمت مقدمه 

  ].۳[ذکر شده است % ۵۲و قسمت منابع % ۶۵

 که با مطالعه است ۹/۱۸±۱/۲ ،شده توسط گروه داوران ميانگين اخذ

 خليلياز مطالعه  همخوانی و ،۸/۱۸با ميانگين  ]۳[در ايران  ميرصمدي

  .همخوانی ندارد ،۱/۱۹با  ]۹[ در قزوين

به خود را  ۶/۸۷±۱/۹ ، ميانگين نمرهدر اين مطالعه بخش بحث

 استها پس از روش اجرا ترين بخشداده که يکي از ضعيف اختصاص

در  سبحانيو ] ۳[در ايران  ميرصمديمطالعات  اين نتيجه با نتايجکه 

ها اين موضوع نامهپاياندر بررسي دقيق . همخوانی دارد] ۶[گيالن 

بيشتر حاوي مطالب تکراي در قسمت  ،که بخش بحث شدروشن 

علت اينکه همچنين، به. شده بود هينتايج بود که به زبان ديگري ارا

هاي درستي ها وجود ندارد، مقايسهنامهمرور منابع درستي در اکثر پايان

  .در قسمت بحث صورت نگرفته است

شده انجام%) ۵/۱۲( هاي علوم پايهها در گروهامهنپاياني از تعداد کم

نامه که نشان از فاصله بين بخش پايه و باليني و اينکه دريافت پايان

 تواند موردمي اين موضوع. است، دارد به دوره کارآموزي موکول شده

ترغيب دانشجويان  برای همچنين، .گيردر بررسي تحقيقي قرابحث و 

با توجه  .عمل آيدبه الزم ها نيز اقداماين رشته در يبه انجام کار تحقيق

توان به مي ،هاي باليني با علوم پايهبه مقايسه ميانگين امتيازات گروه

نامه و رعايت ل مربوط به پايانياين نتيجه رسيد که اهميت به مسا

  .اي باليني استهتر از گروههاي علوم پايه پاييناصول نگارش در گروه

طور هايي که امتياز باالتري داشتند بهپايان نامه ،در اين مطالعه

اين خود بر اين موضوع تاکيد  اند؛شدهبه مقاله  منتج داري بيشتر معني

 هاي تعريفتر و روشاصول علمي انامه بکند که هرچه پايانمي

  .آورنددست مي، امکان چاپ بيشتري را بهدنرسبتر به انجام  شده

 .است گروهيهممطالعات  ،ه انجام شده استکمترين نوع مطالعاتي ک

 نامه به مقاله در اين گروه بودهبيشترين درصد تبديل پايان ،که درحالي

 ها که نوع مطالعه آنها تعييننامهاز ميان کل پايان ،طور کلبه .است

اي با معلوم شد که اکثر مطالعات مربوط به مطالعات مشاهده ،شده

درصد  ،نامهپايان ۸۴گروه مطالعات تجربي با نامه است و پايان ۲۳۴

نسبت  ،که درحالي. است کمتري از مطالعات را به خود اختصاص داده

% ۱/۳۸(نامه به مقاله در گروه مطالعات تجربي بيشتر است تبديل پايان

و اين لزوم توجه و تاکيد و ايجاد شرايط الزم براي %) ۶/۳۱در مقابل 

  .کندمیشتر انجام مطالعات تجربي را بي

شود، قالب نگارشي نامه پيشنهاد ميمنظور ارتقاي سطح کيفي پايانبه

هاي روش ها تدوين و ابالغ شده و کارگاهيکساني برای کليه دانشگاه

همچنين، . نامه برای دانشجويان برگزار شودتحقيق و نگارش پايان

مجالت به هايي که از آنها مقاالت معتبر در نامهبهتر است براي پايان

  .رسد، امتياز ويژه درنظر گرفته شودچاپ مي

 نامه با امتياز نهاييتعداد صفحات پاياناز مقايسه به عمل آمده بين 

اما رابطه  است؛ که ارتباط اين دو متغير ضعيف شودمشخص می

 ،نامهتعداد صفحات پايان نشديعني با زياد ؛ندرمعکوس با يکديگر دا

اين  .نيستدار از لحاظ آماري معني که يابدامتياز کل آن کاهش مي

نامه و کيفيت دهنده لزوم توجه دانشجويان به محتواي پاياننشان امر

  .استآن نسبت به کميت 

  

  گيرینتيجه

ها در دانشگاه مورد نامهدر مجموع، ميانگين امتياز نگارش پايان

يابي دليل معيارهاي مختلف ارزمطالعه، در سطح مطلوبي است؛ اما به

  .در مقاالت پيشين، امکان دقيق مقايسه بين آنها مقدور نيست
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