ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﻓﯿﻀﯽ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ؛ﮔﺮﺍﻣﯽ ﭘﻮﺭ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ::ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﻭﻟﺘﯽ  ::ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  - 1390ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 6ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ(ISC/
ﺍﺯ  115ﺗﺎ 134
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/976658 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ reza beglou :
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 16/03/1396 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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معیارها و استانداردهای ارزیابی پایان نامههای کارشناسی
ارشد
طاهره فیضی ، مسعود گرامی پور



چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین معیارهای اصلی و فرعی و استانداردهای کیفی و نمره گذاری پایان
نامههای مکتوب رشته های علوم رفتاری (مدیریت  ،روانشناسی  ،علوم تربیتی و جامعه شناسی) دانشگاه
پیام نور است 079 .معیار ارزیابی پس از مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با متخصصان روش پژوهش و
سنجش و اندازه گیری در قالب پرسشنامهای با مقیاس لیکرت و رتبه بندی تنظیم شد .سپس به صورت
تصادفی ساده  001تن از حدود  111تن از اساتید شاغل و مرتبط با دانشگاه پیام نور در رشته های
یادشده به پرسشنامه پاسخ دادند .مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تدوین شده حدود  1933برآورد
شد که نشاندهنده قابلیت اعتماد باالی مقیاس است .نتایج آزمون دو جملهای نشان داد که با بیش از 33
درصد اطمینا ن معیارهای تدوین شده از دیدگاه اساتید ،مورد تأیید است .با استفاده از آزمون خی دو
معیارهای اعتبار سنجی شده از دیدگاه اساتید در سه طبقه استاندارد پذیرش بدون اصالح ،پذیرش با
اصالح جزئی و پذیرش با اصالح کلی طبقه بندی شدند .سرانجام استانداردهای نمره گذاری معیارهای
ارزیابی با استفاده از تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی مشخص شد.
کلید واژهها :ارزیابی ،معیار ،استاندارد ،سنجش پایان نامه.

تاریخ دریافت مقاله 83/19/11 :تاریخ پذیرش مقاله31/11/11 :
 استادیار دانشگاه پیام نور ،سازمان مرکزی.
 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران (نویسنده مسئول).
Email: mgramipour@yahoo.com
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مقدمه

درباره چگونگی کسب دانش ،صالحیتها و تجربیات دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،به عنوان
یکی از مهمترین بروندادهای نظام آموزش عالی و چگونگی پیگیری مسیر شغلی آنان در درون یا
بیرون نظام ،اتفاق نظر وجود ندارد[ .]97 ،9پژوهشهای زیادی در رابطه با تعیین دانش،
شایستگی ها و تجربههای دانشجویان در فرایند تحصیالت تکمیلی انجام شده است .در این
زمینه میتوان از پژوهش گلد و دور [ ]05درباره تجربههایی که دانشجویان تحصیالت تکمیلی
باید کسب کنند و پژوهش انجمن ملی دانشجویان تحصیالت تکمیلی[ ]01با عنوان «پیمایش
برنامه ملی تحصیالت تکمیلی» نام برد  .عالوه بر این پژوهشهای دیگری مانند پژوهشهای
انجمن دانشگاههای آمریکایی ،انجمن دانشکده های تحصیالت تکمیلی[ ، ]01کمیته علوم،
مهندسی و خط مشی گذاری عمومی [ ]01،00نیز در این زمینه انجام شده است؛ لیکن در این
پژوهش ها ،نقش پایان نامه و چگونگی نگارش و ارزیابی آن در تحصیالت تکمیلی نادیده گرفته
شده است[.]17 ،18 ،13
پژوهش حاضر ،معیارهای اصلی و فرعی و استانداردهایی را برای ارزیابی پایان نامهها فراهم
میکند .اهمیت این امر در این نکته نهفته است که پایاننامههای تحصیالت تکمیلی میزان
آموزش ،مهارت و درک و تواناییهای نگارشی و تحصیلی دانشجویان را در برنامههای
تحصیالت تکمیلی نشان می دهد[ .]11ازاینرو چنین معیارها و استانداردهایی ،میزان اثربخشی
یادگیری دانشجویان را به صورت معتبر و روا نشان می دهد[ .]17در واقع ،نظارت و ارزیابی پایان
نامه های دانشگاهی با توجه به مالکها و استانداردهای توافق شده و معین ،یکی از روشهای
اصلی ارزیابی میزان موفقیت فارغ التحصیالن در کسب دانش و فنون مورد نیاز و میزان موفقیت
نظام دانشگاهی در پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه است[.]96
ارزیابی پایان نامه های تدوین شده بر اساس مالکها و استانداردهای علمی میتواند سیاست
گذاران و تصمیم گیرندگان را یاری کند تا از نتایج ارزیابی برای بهبود و اصالح امور و اتخاذ
تصمیمهای بهتر استفاده کنند[ .]01متأسفانه تاکنون توجه کمی به این امر شده است .میتوان
گفت که اساتید رشته های مختلف ،برای ارزیابی پایاننامه هایی که راهنمایی ،مشاوره یا داوری
آنها را برعهده می گیرند ،مالکها و معیارهایی هرچند ناقص را تعیین می کنند و به کارمی گیرند،
که در مقایسه با اصول علمی و نظری ،این معیارها دارای محدودیتهایی هستند که از جمله می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -0ذهنی بودن معیارها :معیارهای تعیین شده توسط اساتید غالباً از جامعیت و اعتبار علمی
برخوردار نیست و سلیقه ای و برحسب مورد تعیین شده و به شکل استاندارد ،تهیه و
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ارائه نشده اند .به همین جهت یک نظام جامع برای ارزیابی پایان نامه های مکتوب
شامل معیارهای استاندارد و مشخص به شدت مورد نیاز است.
 -1مفید نبودن معیارهای تعیین شده برای ارزیابی :منظور از این معیار آن است که
نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان از پایان نامه ها ،باید موردنظر قرارگیرد .غالباً عدم
توجه به این مسأله ،منجر به غیرکاربردی بودن و انتخاب موضوع های تکراری و کم
فایده و همچنین کم توجهی به سیاستها و هدفهای کالن پژوهشی سازمان و
جامعه برای تدوین شاخص ها ومالکها می شود.
 -9شفاف نبودن معیارها برای دانشجویان :روشن نبودن دقیق معیارهای ارزیابی ،باعث
شده است که دانشجویان به طور واضح از این معیارها آگاه نشوند و غالباً درضمن
اجرای پایاننامه دچار سردرگمی و حتی انحراف شوند .این موضوع بر کیفیت پایان
نامه ها اثر زیادی می گذارد [.]99
در این زمینه ،توجه به نکتههای ذیل از اهمیت برخوردار است:
 .0اصول ،رویکردها و فرایند ارزیابی واضح شود .1 ،قواعد و مقررات حاکم بر ارزیابی به طور
شفاف و معین مشخص شوند ،و  .9معیارهای مشخص برای انسجام و همگونی درجه بندی
ارزیابی تعیین شوند [.]99
به همین دلیل ،نخستین الزام ،داشتن استانداردها و معیارهای مشخص است .استانداردهای
مناسب ،مواردی هستند که دارای کیفیت ،هماهنگی ،انسجام و معیارهای واضح و شفاف در
سطحی باال باشند .درصورت وجود نداشتن استانداردهای مشخص ارزیابی ،مسائل مختلفی پیش
می آید ،از جمله اینکه کیفیت پایان نامهها مورد سؤال قرارمی گیرد و در واقع نمی توان در
ارزیابی آنها به خوبی قضاوت کرد[.]11
بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش این است که استانداردهای کمی و کیفی و مالکهای
مناسب برای ارزیابی پایان نامه های مکتوب کارشناسی ارشد دانشجویان رشته های علوم رفتاری
شامل رشته های مدیریت ،روانشناسی ،علوم تربیتی و جامعه شناسی کدامها هستند؟
مروری بر مبانی نظری

پایان نامه ،محصول نهایی مطالعه در کارشناسی ارشد و دارای اهمیت زیادی است ،بااینوجود،
استانداردهای ارزیابی پایان نامه مبهم و رمزگونه هستند[.]11،19معیارهایی از قبیل "اصالت" و
"کمک به نظریه های موجود" اغلب به عنوان معیارهایی مهم تلقی می شوند ،لیکن این معیارها
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی عملیاتی نشده و عینی نیستند[.]6
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درجهبندی کیفیت پایان نامهها در دانشگاههای مختلف متفاوت است .شواهد نشان می دهند که
اغلب ،پایان نامه هایی که کیفیت پایینی دارند پذیرفته می شوند[.]5آدامز و وایت []0در یک
مطالعه دریافتند که تعداد قابل توجهی از پایان نامه های پذیرفته شده دارای اشتباههای آشکار و
در برخی مواقع غیرقابل جبران بوده اند .جانسون [ ]19و مولینز و کیلی []90دریافتند که ارزیابان
خارجی در دانشگاههای استرالیایی غالباً پایان نامههای ضعیف را رد میکنند .ازاینرو سؤالی که
پیش می آید این است که چگونه آنها درباره پایان نامه ها قضاوت می کنند؟ چه استانداردهایی
را به کار می برند و چگونه میان پایان نامه هایی با کیفیت متفاوت ،تمایز قائل می شوند؟
اگر دانشگاهه ا معیارهایی واقعی برای ارزیابی نتایج یادگیری دانشجویان و قضاوت درباره پایان
نامه ها ،داشته باشند و این معیارها برای ارزیابی پایان نامه ها مورد استفاده قرار گیرد؛ ارزیابی و
سطح بندی پایان نامه ها را بسیار روا و پایا می سازد .به عالوه داشتن چنین استانداردهایی نحوه
نظارت بر پایان نامه ها و عملکرد دانشجویان را بهبود می بخشد[.]10
به نظر می رسد مطالعات زیادی درباره انتظارات اعضای هیأت علمی پیرامون اجزای پایان نامه
انجام نشده است .در عین حال مبانی نظری محدودی درباره ماهیت( و نه کیفیت) مقاله های
پژوهشی وجود دارد[ ]95و مبانی نظری اندک ولی در حال رشدی درباره آشنایی دانشجویان با
اصول تدوین پایان نامه در حال ظهور است[ .]8،3این امر در مورد مبانی نظری در حال ظهور
درباره سنجش پایان نامه نیز صدق میکند [ .]4،08پژوهشهای اندکی درباره نحوه سنجش
کیفیت پایان نامه ها در استرالیا و بریتانیا انجام شده است .در این کشورها اغلب پایان نامه ها
برای ارزیابانی خارجی فرستاده میشوند[ .]1 ،7 ،09،04 ،03 ،19 ،15 ،90 ،94 ،98بیشتر این
مطالعهها تالش کرده اند تا استانداردهایی را برای داوری پایان نامهها تدوین کنند[.]91
معیارهای مورد استفاده ارزیابان خارجی در بسیاری از موارد فنی و یا نامعین است .معیارهای فنی
در دو سطح عمل می کنند .در یک سطح جزئیاتی وجود دارد که دانش و مهارتهای فنی
دانشجو را منعکس می کنند .اینها مهارتهایی هستند که به صورت رسمی آموزش داده و به
صورت عینی اندازه گیری می شوند [ .]04سطح دوم بیشتر اداری است .این سطح به ساختار
رسمی پایان نامه و شیوه ارائه آن توجه دارد .این سطح بر ویژگیهایی مانند ساختار مناسب پایان
نامه ،شفافیت ارائه ،نداشتن اشتباهات تایپی و دستوری ،دقت محاسبات و ارجاعات و کتابنامه
صحیح متمرکز است [ .]98 ,04در مقابل ویژگیهای فنی یا معین ،ویژگیهای نامعینی وجود
دارند .ارزیابان نمی توانند ویژگیهای نامعین را دقیقاً تشخیص داده و طبقه بندی کنند .این به
دانش شخصی و ضمنی آنان مربوط است[ .]04این ویژگیها شامل درک و پیوستگی مفهومی و
تفکر انتقادی است .اعتقاد بر این است که این ویژگیها را بیشتر افراد استنباط می کنند و کمتر
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این مفاهیم آموزش داده می شود .به عبارت دیگر دارا بودن ویژگیهای نامعین قسمتی از سرمایه
فرهنگی دانشجو است که دانش ضمنی و فرهنگ دانشگاهی را منعکس می سازد [.]16
معیارهای ارزیابی موفقیت یا شکست یک پایان نامه نباید به یک سری از قواعد نوشته شده
خالصه شود .دالمونت و دیگران [ ]04اظهار می دارند که "مسائل فنی پایان نامه باید صحیح
باشد ولی نقش اصلی ارزیاب ،قضاوت درباره ویژگیهای نامعین پایاننامه و میزان رعایت
آنهاست " .سرانجام ،مولینز و کیلی []90دریافتند که ارزیابان ،یک رویکرد کل گرا را در قضاوت
درباره پایان نامه دنبال میکنند .همچنین ،وینتر و دیگران[ ]98معتقدند که هیچ پایان نامهای
دارای همه معیارهایی که آنها تهیه کرده اند نیست .آنان معتقدند که ایده آل این است که پایان
نامه ها خالی از ایراد باشد ولی ممکن است برخی نقاط قوت ،نکات منفی آن را جبران کند.
استانداردهای عمده ای که برای قضاوت درباره پایان نامه ها مورد استفاده قرار می گیرد ناشی از
نظرسنجی از اعضای هیأت علمی درباره ویژگیهای یک پایان نامه استاندارد و قابل قبول است.
وینتر و دیگران [ ]98در نظرخواهی از اعضای هیأت علمی  90دانشکده در  10رشته مختلف از
پاسخگویان خواستند که بگویند که چه معیارهایی پایان نامه های قبول شده را از رد شده متمایز
می کند .مولینز و کیلی از  91ارزیاب با تجربه در استرالیا درباره معیارهای یک پایان نامه قابل
قبول نظرخواهی کردند .جانسون [ ،]19گزارش  50ارزیاب استرالیایی را درباره پایان نامههای
رشتههای هنری و فنی تجزیه و تحلیل کرد تا معیارهای قضاوتی آنها را دریابد .نتایج مطالعات
ارزیابان استرالیایی کامالً با یکدیگر سازگار است و از این نتایج برای طبقه بندی پایان نامه ها و
قبول یا رد آنها استفاده شده است .این معیارها شامل موارد ذیل میشود:
معیارهای یک پایان نامه با کیفیت خوب و قابل قبول :پیوستگی و شفافیت مطالب ،ارائه تفکر
انتقادی ،اصالت ،مهارت در ارائه(بیانات پخته و منطق دقیق) ،ادبیاتی با ساختار مناسب ،روش
شناسی دقیق .
معیارهای یک پایان نامه با کیفیت بد و غیر قابل قبول :ناپیوستگی ،بی اصالتی ،ضعف روش
شناختی از نظر ترکیب کردن جنبه های نظری و روش شناختی ،ارائه نکردن تفکر انتقادی و غیر
مطمئن ،بی ربط بودن ادبیات با مسئله پژوهش ،عدم تعمیم پذیری نتایج ،ارائه ضعیف.
عالوه بر این از نظر جانسون [ ،]19پژوهشهای از نظر ارزیابان با ارزش است که به خوبی
طراحی ،مفهوم سازی و اجرا شده اند و دارای بینش اند  ،هدفی را که دنبال کرده اند به دست
آورده اند ،به صورت جامع تجزیه و تحلیل شده اند ،مبانی نظری جامعی دارند و تأثیر معناداری بر
رشته خود داشته اند .سرانجام وی فهرستی از توصیه های شفاهی را درباره استانداردهای یک
پایان نامه بیان کرده است .بعضی از این استانداردها عبارت اند از :توجیه پذیری نظری ،ارائه
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مفاهیم ،چارچوب ها یا نظریه جدید ،ارائه رویکردی خالقانه یا اصیل ،تحلیل استادانه مفاهیم پایه
ای ،داشتن شرایط مناسب برای چاپ .
عالوه بر قواعد ک یفی برای ارزیابی پایان نامه ها ،قواعد کمی نیز برای نگارش پایان نامه وجود
دارند.این قواعد بیشتر به شکل و ظاهر پایان نامه(تعداد صفحات،شکل صفحه،صفحه
عنوان،چکیده یا خالصه،صحافی و مانند آن) مربوط می شوند[.]04این قواعد معموالً در دانشگاه
ها و گروه های مختلف دانشگاهی متفاوت است.
بر خالف محدودیت قواعد نگارش ،شیوه های نگارش بسیار زیادند ،زیرا معموالً این شیوه ها
برای انتقال اطالعات کارایی الزم را دارند ،و هر رشته از شیوه های نگارش مورد توافق خود
برای ساختار پایان نامه استفاده می کند[ .]06ساختار یک پایان نامه علمی سه بخش دارد آغاز،
میانه و پایان .در شکل نهایی ساختار یک پایان نامه می تواند دارای مطالب زیر باشد:
آغاز :صفحه عنوان ،چکیده ،تشکر و قدر دانی ،فهرست محتوا ،فهرست شکلها ،فهرست جداول،
فهرست پیوست ها ،فهرست اصطالحات،کلیات و مبانی نظری پژوهش؛
میانه :روش پژوهش و ابزار اندازه گیری و رویه های اجرایی ،تجزیه و تحلیل آماری و نتایج؛
پایان :بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها ،منابع یا کتابشناسی ،فهرست لغات ،پیوست ها.
ممکن است تمام این قسمتها در یک پایان نامه وجود نداشته باشد اما این طرح یک ساختار
اصلی را فراهم می کند که دانشجویان می توانند براساس آن برنامه ریزی کنند[.]04 ,98
روش پژوهش

در این پژوهش از دو روش عمده کمی و کیفی به صورت مکمل استفاده شده است .از بعد کمی،
پژوهش حاضر بر اساس هدف پژوهش ،کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها ،توصیفی
(غیر آزمایشی) است .در پژوهش حاضر به منظور برآورد نظرات جامعه صاحبنظران درباره
مالکها و استانداردهای کمی و کیفی پایان نامه های د انشگاه پیام نور ،از روش کمی استفاده
شده است.
در این تحقیق از روش کیفی که شامل روش های جمع آوری اطالعات شامل مصاحبه  ،تجزیه
و تحلیل اسناد و مدارک و مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل داده های کیفی که روش تحلیل
محتوا است به منظور تدوین اولیه معیارهای اصلی و فرعی و استانداردهای امتیازدهی کمی و
کیفی پایان نامه های دانشگاه پیام نور استفاده شد .به منظور اعتبار سنجی معیارهای اصلی و
فرعی تدوین شده در مرحله اول پژوهش ،پرسشنامه ای با  079معیار برای فصول مختلف پایان
نامه تنظیم شد .هر یک از این معیارها از سه جنبه تناسب معیار ،وزن (نمره) معیار و استاندارد
مورد پذیرش ،مورد سؤال قرار گرفتند .برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ،نظر
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 01تن از اساتید( شاغل و مرتبط با دانشگاه پیام نور) پرسیده و تغییرات الزم از نظر شکلی و
محتوایی اعمال شد .به منظور بررسی روایی سازههای تشکیل دهنده پرسشنامه ،که در حقیقت
معیارهای اصلی سنجش پایان نامه های تحصیلی است از روش تحلیل عاملی به روش مؤلفه
های اصلی استفاده شد .در نهایت به منظور اطمینان از قابلیت اعتماد پرسشنامه  ،این ابزار بین
 05تن از اساتید( شاغل و مرتبط با دانشگاه پیام نور) به صورت آزمایشی اجرا شد .مقدار آلفای
کرونباخ به منظور محاسبه همسانی درونی کل مقیاس و هر یک از سازه های آن محاسبه شد
که مقادیر آلفا برای وضعیت معیارها معادل با  ، 1/336برای وزن معیارها معادل با  1/333و برای
استانداردهای مورد پذیرش معادل با  1/337بود که نشاندهنده قابلیت اعتماد بسیار مطلوب
پرسشنامه تدوین شده است .همچنین با استفاده از فرمول کوکران  001تن از حدود  111تن از
اساتید شاغل و مرتبط با دانشگاه پیام نور در رشته های فوق به صورت تصادفی ساده انتخاب
شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند.
یافته های پژوهش

بر اساس مطالعات کتابخانه ای و کیفی  079کد معیار اصلی و فرعی برای ارزیابی پایان نامههای
مکتوب علوم رفتاری به شرح جدول شماره  0تدوین شد.
جدول  .0کد معیارهای اصلی و فرعی ارزیابی پایان نامه های علوم رفتاری

 صفحه عنوان .1 :در صفحه عنوان ابتدا عنوان تحقیق ،سپس نام اساتید راهنما و مشاور وسپس نام پژوهشگر (دانشجو) ذکر شده است؛  .1در عنوان تحقیق (پیمایشی) نام مؤسسه ای که
تحقیق بدان وابسته است ذکر شده است؛ .9در عنوان تحقیق (پیمایشی) سال تدوین گزارش ذکر
شده است؛  .4در عنوان تحقیق (پیمایشی) محل جغرافیایی تدوین گزارش ذکر شده است؛ .5
عنوان تحقیق بصورت کوتاه بیان شده و فقط نشانگر متغیرهای اصلی پژوهش است؛ .6عنوان
تحقیق از  01تا  05کلمه تجاوز نمی کند؛ .7عنوان تحقیق به شکلی ارائه شده است که آن را از
سایر تحقیقها جدا می کند؛  .8عنوان تحقیق با کلماتی مثل مطالعه و بررسی و از این قبیل
کلمات  ...شروع نشده است؛  .3کلمات کلیدی مثل (تأثیر ،رابطه و غیره) در عنوان تحقیق با
روش تحقیق به کار گرفته شده مطابقت دارد – چکیده؛ .11چکیده شامل هدف تحقیق است؛
 .00در چکیده تحقیق به روش تحقیق از نظر گردآوری داده ها اشاره شده است؛  .01در چکیده
به جامعه و نمونه تحقیق اشاره شده است؛  .09در چکیده به نوع ابزار اندازه گیری به کار گرفته
شده در تحقیق اشاره شده است؛  .04در چکیده به اعتبار ابزار اندازه گیری تحقیقی اشاره شده
است؛  .05در چکیده به یافته های اصلی تحقیق اشاره شده است؛  .06چکیده شامل نتیجه
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گیری تحقیق است؛  .07چکیده بیش از  151کلمه نیست؛  .08چکیده شامل توضیحات اضافی
خارج از بیان هدف ،روش ،یافته ها و نتیجه گیری تحقیق نیست -تشکر و قدردانی؛  .03از
افرادی که در تحقیق همکاری کرده اند تشکر شده است؛  .11از سازمانهایی که در تحقیق
همکاری کرده اند تشکر شده است  -فهرست محتوا؛  .10در فهرست محتوا نخست فصل ها
شماره بندی شده و محتوای هر فصل به عناوین ،زیر عنوان های مربوط با شماره گذاری های
الزم مشخص شده است -فهرست شکلها  ،نمودارها و جدول اول؛  .11شکل ها ،نمودارها و
جداول هر فصل با توجه به شماره فصل و عناوین و زیر عنوان های فصل شماره گذاری شده
است؛  .19شماره و عنوان هر نمودار یا شکل زیر آن ذکر شده است؛  .14چنانچه نمودار یا
شکلی از منبع دیگری اخذ شده است در پرانتز پس از عنوان به منبع اشاره شده است؛ .15
جداول با توجه به فصل و عنوان مربوطه شماره گذاری شده است؛  .16چنانچه جداولی از منبع
دیگری اخذ شده است در پرانتز پس از عنوان جدول به منبع اشاره شده است -فصل اول
(کلیات پژوهش) -بیان مسأله؛  .17در تحقیق زمینه ای تصویر شده است که در آن مسئله
مورد نظر رخ داده است؛  .18ویژگیهای مسئله مورد بررسی در تحقیق توصیف شده است؛ .13
گستردگی مسئله مورد بررسی در تحقیق مورد توجه قرار گرفته است؛  .91علل احتمالی بروز
مسئله مورد تحقیق بیان شده است؛  .90مسئله مورد تحقیق بصورت مشخص در یک حوزه
تخصصی محدود شده است؛  .91اطالعات کلی درباره تحقیقات انجام شده در مورد مسئله
تحقیق ارائه شده است؛  .99به ناکافی بودن تحقیق های انجام شده در مورد مسئله مورد بررسی
اشاره شده است؛  .94به کاربردهای احتمالی نتایج تحقیق اشاره شده است؛  .95در پایان ،مسئله
تحقیق بصورت سؤالی مطرح شده است  -فصل اول(کلیات پژوهش) -اهداف پژوهش؛ .96
اهداف پژوهش همجهت با فرضیات یا سؤالهای تحقیق است؛  .97اهداف پژوهش بصورت
هدف کلی و اهداف جزئی مطرح شده است؛  .98محقق قصد خود را در اهداف تحقیق به
صورت عملیاتی بیان کرده که از طریق مشاهدات عینی قابل دستیابی است -فصل اول(کلیات
پژوهش) -سؤالهای پژوهش؛  .93سؤالهای تحقیق به صورت جمله های سؤالی مطرح شده
اند؛  .41سؤالهای تحقیق با اهداف و فرضیه های تحقیق هم جهت هستند  -40سؤالهای
تحقیق توصیفی ،رابطه ای یا تفاوتی با توجه به روش تحقیق نوشته شده اند؛  .41سؤالهای
تحقیق بصورت جهت دار بیان نشده اند  -فصل اول(کلیات پژوهش) -فرضیه های
پژوهش -49 :فرضیه های تحقیق بصورت جمله خبری بیان شده اند  -44فرضیه های تحقیق
به صورت جهت دار مطرح شده اند  -45فرضیه های تحقیق بصورت روشن و بدون ابهام بیان
شده اند  -46فرضیه های تحقیق آزمون پذیرند و با داده های تجربی قابل آزمون هستند-
فصل اول(کلیات پژوهش) -الگوی مفهومی  ،تعاریف مفهومی و عملیات .47 :الگوی
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مفهومی یا چارچوب نظری تحقیق قبل از تعاریف مفهومی و عملیاتی به اختصار ارائه شده است؛
 .48تعریف مفهومی یک واژه توسط واژه های دیگر صورت گرفته است  -43منابع معتبر برای
تعاریف مفهومی ذکر شده است  -51تعاریف عملیاتی بر واژه های قابل مشاهده و قابل اندازه
گیری استوار است  .50در تعاریف عملیاتی نشانگرها و اعمالی که بتواند اطالعات مربوط به آن
مفهوم یا سازه را فراهم نماید ،مشخص شده است -فصل دوم -ادبیات پژوهش  -51:ابتدا
تاریخچه متغیرهای مورد تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است  -59ارائه مطالب تاریخچه بر
اساس متغیرهای اصلی مورد تحقیق و مسئله تحقیق است  -54مطالب تاریخچه تحقیق
مستقیماً با مسئله تحقیق ارتباط دارد  -55مطالب تاریخچه تحقیق از کلی به جزئی (عمومی به
اختصاصی) ارائه شده است  -56مطالب تاریخچه تحقیق با یکدیگر ارتباط منطقی دارد -57
تحقیق های انجام شده داخلی مورد بررسی قرار گرفته است  -58تحقیق های انجام شده
خارجی مورد بررسی قرار گرفته است  .53تحقیقهای انجام شده داخلی و خارجی مستقیماً با
موضوع مورد تحقیق ارتباط دارد  .61در انتها چارچوب نظری تحقیق ارائه شده است  -60منابع
ارائه شده در ادبیات تحقیق معتبر است  .61از منابع جدید نیز در ادبیات تحقیق استفاده شده
است  -69مرجع منابع ذکر شده در ادبیات تحقیق ذکر شده است  .64در نگارش ادبیات تحقیق
نکات دستور زبان ادبیات فارسی رعایت شده است  -فصل سوم(روش پژوهش) -طرح
پژوهش .65 :روش تحقیق از نظر فلسفه روش تحقیق توضیح داده شده است  -66روش
تحقیق از نظر کمی یا کیفی بودن توضیح داده شده است -67هدف تحقیق (بنیادی ،کاربردی یا
تحقیق و توسعه) به درستی تعیین و توضیح داده شده است  -68از نظر گردآوری داده ها ،روش
تحقیق تعیین و توضیح داده شده است  -63روش تحقیقی کارآیی الزم را جهت پاسخ به
سؤالهای پژوهش دارد  -فصل سوم(روش پژوهش) -آزمودنی ها -71 :جامعه مورد تحقیق
در مقطع زمانی و مکانی مشخص تعیین شده است؛  .70واحد نمونه گیری با توجه به متغیرهای
مورد مطالعه انتخاب شده است؛  .71حجم نمونه بدرستی محاسبه شده است  .79پراکندگی
متغیرهای مورد مطالعه با توجه مطالعات قبلی یا پیش آزمون در فرمول تعیین حجم نمونه
گنجانده شده است؛  .74دقت احتمالی مطلوب تعیین شده است  -75فرمول مورد استفاده جهت
محاسبه حجم نمونه متناسب با مقیاس اندازه گیری متغیرهای مطالعه است  -76روش نمونه
گیری تعیین و توضیح داده شده است؛  .77روش نمونه گیری با توجه به چارچوب جامعه مورد
مطالعه است  -78تخصیص حجم نمونه به جامعه متناسب با روش نمونه گیری است -فصل
سوم(روش پژوهش) -ابزار اندازه گیری؛  .73ابزار اندازه گیری بر اساس متغیرهای مورد
تحقیق طراحی شده است؛  .81ابزار اندازه گیری دارای توضیحات همراه در مورد هدف تحقیق
است؛  .80ویژگیهای جمعیت شناختی در ابزار اندازه گیری گنجانده شده است  -81برای هر
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کدام از متغیرهای تحقیق به صورت جداگانه بیش از یک سؤال طرح شده است  -89سؤالها،
متغیرهای تحقیق را بصورت مستقل می سنجند  .84سؤالها جهت اندازه گیری متغیرهای
تحقیق جامعیت دارد  -85سؤالها طراحی شده جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق صرفاً متغیر
مورد نظر را می سنجد  .86ادبیات پژوهش از محتوای سؤالهای طراحی شده جهت اندازه گیری
متغیرها حمایت می کند؛  .87نظر خبرگان از محتوای سؤالهای طراحی شده جهت اندازه گیری
متغیرها حمایت می کند؛  .88ابزار اندازه گیری از نظر صوری برای اندازه گیری متغیرهای
تحقیق مناسب است؛  .83ابزار اندازه گیری تحقیق با سایر ابزارهای دیگری که برای اندازه
گیری متغیر مورد نظر ساخته شده است شباهت دارد؛  .31ابزار اندازه گیری تحقیق با ابزارهایی
که متغیرهای دیگری بجز متغیر مورد نظر را می سنجد شباهت ندارد؛  .30داده های تجربی
تحقیق از ساختار سؤالها جهت اندازه گیری متغیرها حمایت می کند؛  .31مقادیر قابلیت اعتماد
برای مقیاسها محاسبه شده و قابل قبول است؛  .39پاسخ به سؤالهای ابزار اندازه گیری از
یکدیگر مستقل هستند  -فصل سوم(روش پژوهش) -روش اجرا؛  .34مراحل انجام تحقیق
به ترتیب زمانی توضیح داده شده است؛  .35نمودار انجام مراحل تحقیق ترسیم شده است -36
به اجرای پیش آزمون و چگونگی آن اشاره شده است؛  .37به جزئیات اجرایی مراحل تحقیق که
در قسمتهای دیگر اشاره نشده پرداخته شده است -فصل سوم(روش پژوهش) -روش
تحلیل داده ها -38 :نحوه تنظیم و تلخیص داده های تحقیق توضیح داده شده است  -33به
آمار توصیفی مورد استفاده برای تحلیل یافته های تحقیق اشاره شده است  -011در صورت
نمونه گیری به آمار استنباطی مورد استفاده برای تحلیل یافته های تحقیق اشاره شده است
 -010دلیل استفاده از آزمونهای آماری ذکر شده است؛  .011هر یک از آزمونهای آماری به
تفصیل با ذکر فرمولهای آماری توضیح داده شده است -فصل چهارم(تجزیه و تحلیل آماری
یافته های پژوهش) -019 :مقدمه فصل به مراحل کلی انجام شده بصورت خالصه اشاره می
کند؛  .014آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه همراه با جدول فراوانی
ارائه شده است  -015برای ویژگیهای جمعیت شناختی نمودار ترسیم شده است  -016آمار
توصیفی سؤالها ابزار اندازه گیری ارائه شده است؛  .017مقادیر سؤالهای ابزار اندازه گیری
بمنظور محاسبه متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق جمع شده اند؛  .018قبل از محاسبه مجموع
سؤالها ،مقادیر سؤالهایی که بصورت منفی مطرح شده اندمعکوس شده اند  -013داده های
گمشده قبل از شروع تحلیل مورد بررسی قرار گرفته و جایگزین شده اند  .001داده های پرت
مشخص شده و در مورد آن تصمیمهایی اتخاذ شده است ؛  .000در صورت استفاده از آمار
پارامتری نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه تحقیق توسط نمودار هیستوگرام یا در نمونه های
کوچک آزمونهای استنباطی بررسی نرمال بودن مثل آزمونهای کلوموگرف سمیرنف یا شپیرو
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بررسی شده است؛  .001همگنی واریانس های متغیرهای مورد تحقیق در تحلیل هایی که
دارای این مفروضه می باشند توسط نمودار پراکندگی یا آزمونهای استنباطی مثل آزمون لوین
بررسی شده است  .009خطی بودن روابط متغیرهای مورد تحقیق در تحلیل هایی که دارای این
مفروضه می باشند توسط نمودار پراکندگی یا تحلیل اضافه ها توسط رگرسیون خطی بررسی شده
است  .004براساس نتایج تحلیل مفروضات فوق ،تبدیلهای مناسب برای داده ها انجام شده
است  .005ترتیب ارائه یافته های استنباطی بر اساس ترتیب ارائه سؤالها تحقیق و متعاقباً سؤالها
ابزار اندازه گیری است  .006انتخاب آزمونهای استنباطی بر اساس ماهیت سؤالهای تحقیق
است؛  .007انتخاب آزمونهای استنباطی بر اساس مستقل یا جفت بودن متغیرهای تحقیق است
 .008آزمون آماری انتخاب شده نسبت به آزمونهای قابل استفاده دیگر از دقت بیشتری برخوردار
است؛  .003آزمونهای استنباطی بصورت جداول فارسی ارائه شده است  .011قسمتهای مختلف
جداول آزمونهای استنباطی تفسیر شده است  .010نتایج کلی آزمونهای آماری در جهت پاسخ به
سؤالهای تحقیق به صورت خالصه آماره داخل پرانتز ارائه شده است  .011نتایج نهایی تحلیل
یافته ها جهت پاسخ به سؤالهای تحقیق در پایان فصل به صورت آزمون فرض ارائه شده است-
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادها)؛  .019گزارش فصل پنجم ابتدا با گزارشی مختصر
درباره مسئله تحقیق و یافته های مربوط به سؤالها یا فرضیه های تحقیق آغاز شده است .014
نتایج یافته های تحقیق بدون ذکر دوباره یافته های آماری ارائه شده است  .015نتایج بدست
آمده نسبت به فصل یافته ها بیشتر توضیح داده شده است  .016نتیجه گیری به ترتیب سؤالها
یا فرضیات تحقیق انجام شده است  .017یافته های تحقیق با یافته های تحقیقهای داخلی و
خارجی بیان شده در ادبیات تحقیق مقایسه شده است  .018یافته ها با نظریات موجود در ادبیات
تحقیق مقایسه شده است  .013وجه تشابه یافته ها با تحقیقهای قبلی و نظریات موجود مورد
تأکید قرار گرفته و توضیح داده شده است  .091وجه تمایز یافته ها با تحقیقهای قبلی و نظریات
موجود مورد تأکید قرار گرفته و توضیح داده شده است  .090دالیل احتمالی تمایز یافته ها با
تحقیقهای قبلی و نظریات موجود توضیح و تبیین شده است  .091عملیات بررسی تشابه و تمایز
یافته ها برای همه سؤالهای تحقیق و کلیات تحقیق انجام شده است  -099با توجه به یافته
های تحقیق پیشنهادهای عملی برای تصمیم گیری و کاربرد نتایج ارائه شده است -094با توجه
به یافته های تحقیق پیشنهادهای نظری برای تحقیقات بعدی ارائه شده است  -095به
محدودیتهای تحقیق اشاره شده است -ارجاعات درون متن -096 :در ارجاع به یک اثر دارای
یک مؤلف بصورت (نام خانوادگی مؤلف ،سال انتشار اثر :شماره صفحه) عمل شده است -097
اگر ارجاع بعدی به همان منبع باشد بصورت (همان:شماره صفحه) عمل شده است  -098اگر
ارجاع بعدی به همان منبع و همان صفحه باشد بصورت (همان) عمل شده است  -093اگر
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میان ارجاع بعدی به همان ارجاع قبلی به یک اثر دو صفحه یا بیشتر فاصله افتاده است از ذکر
همان منبع خودداری شده و ارجاع کامل درون متن داده شده است  -041اگر کتاب چند جلدی
مورد استفاده قرار گرفته است ،بعد از نام مؤلف به شماره جلد بصورت (نام خانوادگی مؤلف ،شماره
جلد ،سال انتشار اثر :شماره صفحه) اشاره شده است  -040اگر اثری دو مؤلف داشته ،هر دو ذکر
شده است  -041اگر اثری بیش از دو مؤلف داشته ،بعد از نام دو مؤلف (ودیگران) ذکر شده
است  -049در ارجاع به فرهنگ ها و دائرة المعارف ها بصورت (نام اثر ،شماره جلد :شماره
صفحه) عمل شده است  -044در ارجاع به متن های استخراج شده از پایگاههای اینترنتی
بصورت (نام پایگاه ،تاریخ) عمل شده است  -045در متن فارسی چنانچه از منبع غیر فارسی
استفاده شده باشد از درج نام ،حرف یا عدد به زبان غیر فارسی خودداری شده است  -046شماره
و عنوان هر نمودار زیر آن ذکر شده است  -047چنانچه نمودار یا شکلی از منبع دیگری اخذ
شده است در پرانتز پس از عنوان به منبع اشاره شده است  -048جداول با توجه به فصل و
عنوان مربوطه شماره گذاری شده است  -043شماره و عنوان هر شکل زیر آن آمده است
 -051چنانچه جداولی از منبع دیگری اخذ شده است در پرانتز پس از عنوان جدول به منبع اشاره
شده است  -050عنوان جداول باالی آن ذکر شده است  -051ارجاع جداول زیر آن ذکر شده
است  -059شیوه ارائه یادداشتها در سراسر گزارش به یک صورت است  -کتابنامه -054 :در
ارائه کتب تألیفی با یک مؤلف به صورت (نام خانوادگی مؤلف ،نام (سال نشر) .عنوان کتاب شامل
عنوان اصلی و فرعی به ایرانیک  /ایتالیک ،تعداد مجلدها ،نوبت چاپ ،محل انتشار ،ناشر ).عمل
شده است  -055اگر اثر ،چاپ اول است نوبت چاپ ذکر نشده است  -056از ذکر عناوین مانند
دکتر ،مهندس ،آقا و  ...خودداری شده است  -057چنانچه محل نشر ،نام ناشر و یا تاریخ نشر
اثری نامعلوم است ،به ترتیب بجای آنها (بی تا) و (بی جا) ذکر شده است  -058در ارائه کتب
تألیفی با بیش از یک مؤلف بصورت (نام خانوادگی مؤلف اول ،نام مؤلف اول؛ نام مؤلف دوم ،نام
خانوادگی مؤلف دوم (سال نشر) .عنوان کتاب شامل عنوان اصلی و فرعی به ایرانیک  /ایتالیک،
تعداد مجلدها ،نوبت چاپ ،محل انتشار ،ناشر ).عمل شده است؛  .053در اثر تألیفی با بیش از
یک مؤلف تنها نام مؤلف اول به صورت مغلوب درج شده است  -061در ارائه کتب ترجمه شده
بصورت (نام خانوادگی مؤلف ،نام (تاریخ نشر اثر ترجمه شده) .عنوان کتاب ،نام و نام خانوادگی
مترجم ،تعداد مجلدها ،نوبت چاپ ،محل انتشار ،ناشر ).عمل شده است؛  .060در ارائه مقاله
تألیفی یا ترجمه شده به صورت (نام خانوادگی مؤلف ،نام (زمان نشر) .عنوان مقاله .نام و نام
خانوادگی مترجم ،عنوان مجله به ایرانیک  /ایتالیک ،دوره یا سال ،شماره نشریه ،تاریخ نشر،
شماره صفحه آغاز و پایان مقاله) عمل شده است؛  .061چنانچه مؤلفی در یکسال چند اثر داشته
است ،در کنار سال نشر داخل کمان از حروف ابجد (برای فارسی) یا حروف التین (برای غیر
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فارسی) استفاده شده است  .069چنانچه از بیش از یک اثر مؤلف نام برده می شود اولویت اول
بر اساس سال (از جدید به قدیم) و اولویت دوم بر اساس الفبای عنوان اثر است  -064از ذکر
نام مؤلف از اثر دوم به بعد اجتناب شده است و به جای آن خط تیره به کار رفته است  .065در
ارائه کتابهای مقدس ،آثار مشهور و کهن ،فرهنگ ها ،دانشنامه ها و دائرة المعارف ها ،عنوان
کتاب مقدم بر مفسر و گردآورنده ذکر شده است  .066در ارائه پایگاههای اینترنتی به ترتیب
حروف الفبا عمل شده است .بدین ترتیب که پس از درج کامل آدرس با  %5سانتی متر فاصله
تاریخ (ماه/روز/سال) هم درج شده است  -067منابع به تفکیک منابع فارسی و التین ذکر شده
است  -068تمام منابع استفاده شده در متن گزارش در فهرست منابع آورده شده است -
پیوست ها -063 :یک نسخه از ابزار اندازه گیری پیوست شده است  -071داده های تفصیلی
گردآوری شده که در متن گزارش عرضه نشده است به پیوست ارائه شده است -070
بروندادهای تحلیلی یا نرم افزاری که در متن گزارش عرضه نشده است به پیوست ارائه شده
است  -071صفحات پیوست به طور جداگانه از متن گزارش شماره گذاری شده است و .079
صفحات پیوست به صورت مسلسل شماره گذاری نشده است
نتایج آزمون دو جمله ای برای تعیین میزان مطلوبیت معیارهای اصلی و فرعی تدوین شده نشان
داد که با بیش از  33درصد اطمینان از دیدگاه اساتید دانشگاه پیام نور معیارهای تدوین شده برای
ارزیابی پایان نامه های مکتوب آن دانشگاه در حد مناسب و کامالً مناسب هستند .به منظور
تعیین استاندارد مناسب برای معیارهای تدوین شده از دیدگاه این اساتید از آزمون خی دو تک
متغیره استفاده شد .در این پژوهش با توجه به سؤالهای پژوهش  9نوع استاندارد با عناوین
استاندارد پذیرش بدون اصالح،استاندارد پذیرش با اصالح جزئی و استاندارد با اصالح کلی تعیین
شد ،و توسط اساتید مذبور مورد قضاوت قرار گرفت .استاندارد پذیرش بدون اصالح بدین معنا
است که می توان بدون اعمال این معیار پایان نامه را پذیرفت اما بهتر است در تدوین پایان نامه
قبل از دفاع بدان توجه و این معیار اعمال شود .استاندارد پذیرش با اصالح جزئی بدین معنا است
که پایان نامه به شرط اعمال تغییرات جزئی در مورد آن معیار قابل پذیرش است و استاندارد
پذیرش با اصالح کلی بدین معنا است که پایان نامه به شرطی پذیرفته شود که در مورد معیار
مورد نظر تغییرات کلی در پایان نامه اعمال شود .آماره خی دو نشان می دهد که آیا استاندارد
خاصی برای معیارها باید در نظر گرفته شود یا اینکه هر سه نوع استاندارد می تواند برای معیار
مورد نظر استفاده شود .استاندارد تعیین شده برای هر یک از کد معیارها بر اساس نتایج آماره خی
دو در جدول شماره  1مالحظه می شود.
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جدول  .1استانداردهای تعیین شده برای کد معیارهای ارزیابی

عنوان استاندارد
بدون اصالح
اصالح جزئی

اصالح کلی
بدون اصالح یا
اصالح جزئی
بدون اصالح یا
اصالح جزئی یا
اصالح کلی

کد معیار
079-071-070-065-37-31-61-55-98-91-17-11-03-05-7
-45-44-41-40-99-18-15-14-19-08-07-06-09-00-8-5-4-0
-84-81-74-79-66-65-64-61-56-54-59-51-50-51-43-47
-017-019-003-013-015-014-019-011-010-011-33-38-34
-060-061-053-055-059-047-046-045-044-049-093-099
064-069
-006-001-31-86-73-78-76-75-71-70-71-63-69-46-96-91
048-094-007
-051-051-011-005-016-35-88-85-81-95-90-16-11-6-9-1
066
-67-60-53-58-57-48-49-41-93-97-94-13-10-04-01-01-3
-004-009-000-001-018-017-36-39-30-83-87-89-80-68
-095-091-090-091-013-018-016-015-014-010-011-008
-058-057-056-054-050-043-041-040-041-098-097-096
071-063-068-067-061

همانطور که در جدول شماره  1مالحظه می شود وجود طبقاتی با عناوین بدون اصالح یا اصالح
جزئی و یا اصالح کلی نشان می دهد که معیارهای موجود در دو طبقه آخر با یک استاندارد مورد
توافق اساتید قرار نگرفته اند .همچنین به منظور تعیین وزن (نمره) هر یک از معیارهای ارزیابی
تدوین شده از تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی استفاده شد.نتایج تحلیل عاملی079 ،
معیار را قویاً در یک مؤلفه استخراج کرد .مقدار واریانس کل تبیین شده برای مقدار ارزش ویژه
برای مؤلفه اول  049/74است که مقدار قابل توجه  89/187درصد واریانس کل معیارهای
استخراجی را تبیین می کند .نسبت مقدار ویژه برای مؤلفه اول نسبت به مؤلفه بعدی ()06/47
بسیار زیاد است که خود مبین وجود یک مؤلفه برای معیارهای استخراجی است .همانطور که
انتظار می رود مؤلفه استخراجی یک ویژگی را می سنجد که آن را کیفیت پایان نامه نامگذاری
می کنیم .همچنین مقادیر بارهای عاملی برای مؤلفه کیفیت پایان نامه همگی با بیش از 33
درصد اطمینان رابطه معناداری را با مؤلفه کیفیت پایان نامه نشان
دادند(.(<1/71،t<9،p>1/10این مقادیر نشاندهنده رابطه همبستگی میان معیارهای ارزیابی
تدوین شده و کیفیت پایان نامه است.مقدار نمره هر معیار نیز با استفاده از یک تبدیل غیرخطی به
 11نمره تغییر داده شده است که می تواند به عنوان نمره تعلق گرفته برای معیارهای اصلی و
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فرعی موردنظر در ارزیابی نهایی پایان نامه های مکتوب مورد استفاده قرار گیرد.نمره های
محاسبه شده با توجه به بارهای عاملی در تحلیل مؤلفه های اصلی در حقیقت نشان دهنده
استانداردهای نمره گذاری پایان نامه های مکتوب علوم رفتاری است.تعداد معیارهای تدوین شده
 079معیار است که نمودار شماره  0نشان دهنده مقدار و پراکندگی وزن ها(نمرات) است.

نمودار  .0مقدار و نحوه پراکندگی نمرات محاسبه شده برای معیارهای ارزیابی

نمره های محاسبه شده برای هر یک از معیارهای ارزیابی تدوین شده در حقیقت نشان دهنده
استانداردهای نمره گذاری معیارهای ارزیابی پایان نامه های مکتوب علوم رفتاری است.
بحث و نتیجه گیری

 مالکهای اصلی و فرعی ارزیابی پایان نامه های مکتوب رشته های علوم رفتاری دانشگاه پیامنور کدامند؟
بر اساس نتیجه پژوهش مالکهای اصلی سنجش پایان نامه های مکتوب یعنی صفحه عنوان،
چکیده ،تشکر و قدردانی ،فهرست شکل ها،نمودارها و جداول ،فصل اول(کلیات پژوهش) شامل
بیان مسأله ،اهداف پژوهش ،سؤالهای پژوهش ،فرضیه های پژوهش ،الگوی مفهومی ،تعاریف
مفهومی و عملیاتی ،و فصل دوم(ادبیات پژوهش) و فصل سوم(روش پژوهش) شامل طرح
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پژوهش،آزمودنی ها ،ابزار اندازه گیری،روش اجرا ،روش تحلیل داده ها و فصل چهارم(یافته های
پژوهش) و فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادها) و ارجاعات درون متن،کتاب نامه و پیوستها ،
هم در مطالعات کیفی و کتابخانه ای ،و هم در مطالعات میدانی مورد تأیید قرار گرفتند.
این نتیجه با حاصل پژوهش دالمونت و دیگران [ ،]04و وینتر و دیگران [ ،]98و پاتیراژ و دیگران
[ ]91همخوان است .در راستای این نتایج هندز و کلوز [ ]07بر این باورند که معیارهای سنجش
پایان نامه علمی بسیار متغیرند .همچنین لمینگ[ ]14شواهد جالبی را درباره قضاوت درباره پایان
نامه های رشته های روانشناسی ارائه می دهد که در آن ،نمی توان معیارهای اصلی را به صورت
معتبر از یکدیگر تفکیک کرد .ولی پاتیراژ و دیگران [ ]91مالکهایی را مطرح کرده اند که اعتقاد
دارند غالباً در رشته های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین ،بر اساس مطالعات کیفی و میدانی انجام شده تعداد  079معیار فرعی برای کلیه
مالکهای اصلی تعیین شد و همانطور که در یافته های پژوهش بطور منظم در جدول شماره 0
مالحظه شد از دیدگاه اساتید شاغل و مرتبط با دانشگاه پیام نور اعتبار سنجی شد .در واقع یکی
از اهداف این پژوهش تعیین معیارهای فرعی تهیه و تنظیم پایان نامه های علمی است که به
نظر می رسد تاکنون با این تفصیل پژوهش علمی در این باره انجام نشده است.
 استاندارد های کیفی و نمره گذاری پایان نامه های مکتوب رشته های علوم رفتاری کدامند؟بر اساس نتایج پژوهش برای هر یک از  079معیار اعتبار سنجی شده استانداردهایی در سه طبقه:
پذیرش بدون اصالح ،پذیرش با اصالح جزیی ،و پذیرش با اصالح کلی تعیین شد .البته بر اساس
نتایج این مطالعه بعضی از مالکها در بیش از یک طبقه از استاندارد قرار گرفتند.
علی رغم اینکه هولبروک[ ]03و جانسون [ ]19اعتقاد دارند هنوز استانداردهای ارزیابی پایان نامه
مبهم و رمزگونه است ،ولی هولبروک و بورک []10اذعان داشتند که دانستن این استانداردها از
ندانستن آن بهتر است و قضاوت درباره کیفیت پایان نامه را آسان تر می کند .زیرا چنین معیارها
و استانداردهایی ارزیابی پایان نامه ها را بسیار روا و پایا می سازد .به عالوه داشتن چنین
استانداردهایی نحوه نظارت بر پایان نامه ها و عملکرد دانشجویان را بهبود می بخشد .در جهت
ضرورت ارائه استانداردهای ارزیابی پایان نامه ها می توان به نظر آدامز و وایت[ ،]0وینتر و
دیگران[ ]98و مولینز و کیلی [ ]90استناد کرد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر بر اساس نتایج تحلیل عاملی نمره هایی را برای معیارهای پایان
نامه تعی ین کرده است که می توان بر اساس آن پایان نامه های مکتوب رشته های علوم رفتاری
را بر مبنای نمره مرسوم  11ارزش گذاری کرد .بنابراین استانداردهای نمره گذاری معیارهای
تعیین شده نیز در این مطالعه مشخص شده اند .به نظر می رسد که این روش ارزش گذاری
عینی برای پایان نامه های مکتوب ،با چنین دقتی تاکنون مطرح نشده است و برای اولین بار
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معیارهای ارزیابی ارزشگذاری کمی شده است .غالب پژوهشهایی که دراین زمینه انجام شده
است این معیارها را بسیار مبهم مطرح کرده اند و آنها را بطور کلی ارزشگذاری کرده اند .برای
نمونه می توان به پژوهش پاتیراژ و دیگران []91اشاره کرد ،که در آن تنها طبقه بندی فصول
پایان نامه مشخص شده و جزئیات و وزن نمره گذاری معیارهای هر یک از فصول تعیین نشده
است .این تعیین معیار بسیار کلی است و موجب دخالت قضاوتهای ذهنی اساتید در ارزیابی
کیفیت فصول پایان نامه می شود.
عالوه بر نتایجی که در تحلیل سؤالهای پژوهش مطرح شد ،ضروری است موارد زیر نیز مورد
توجه قرار گیرند:
 -0مطابق با نتایج تحلیل عاملی در پژوهش حاضر می توان گفت که معیارهای تدوین شده
حدود  89درصد کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های علوم رفتاری دانشگاه پیام نور
را اندازه می گیرد .پس با وجود اینکه این پژوهش موفق شده است که کلیت این مؤلفه را تا
حدود زیادی بسنجد ولی هنوز حدود  07درصد این مؤلفه شامل خطای اندازه گیری می شود؛
بدین معنی که معیارهای دیگری باید مورد توجه قرار می گرفته ،که از آنها غفلت شده است.
 -1معی ارهای تدوین شده در این پژوهش لزوماً برای ارزیابی مطالعات کمی قابل استفاده است ،و
برای ارزیابی مطالعات کیفی هم شاید برخی از این معیارها قابل استفاده باشد .اما با توجه به
اینکه ماهیت پژوهش های کیفی ذهنی است شاید نتوان از کلیت معیارها بهره گرفت و بنابراین
به یک ارزش واحد رسید.
 -4نظرات اساتید و متخصصان تعیین کننده استانداردها در علوم رفتاری است .بنابراین کیفیت
معیارها و استانداردهای تعیین شده نیز به نظرات این افراد وابسته است ،پس با ارتقای دانش
تخصصی اساتید در حوزه روش پژوهش و سنجش و اندازه گیری ،به احتمال زیاد کیفیت این
استانداردها نیز در پژوهشات آتی ارتقا خواهد یافت.
پیشنهادها

 -0معیارهای استخراج شده در این تحقیق در قالب دفترچه های راهنمای نگارش پایان نامه در
اختیار دانشجویان و اساتید قرار گیرد ،تا زمینه ای برای ارزیابی عینی تر پایان نامه ها بوجود آید،
 -1برای آشن ایی اساتید و دانشجویان با معیارهای تدوین شده کارگاه های آموزشی تشکیل
شود -9،معیارها و استانداردهای ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد برای سایر رشته های
دانشگاهی نیز بررسی و تدوین شود -4 ،با توجه به اینکه با مطالعات میدانی و کمی نمی توان
معیارها و استاند اردهایی برای مطالعات کیفی تدوین کرد ،چگونگی تعیین این معیارها و
استانداردها در مطالعات کیفی بررسی شود.
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