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Abstract 

The aim of the current research was to evaluate quantitatively and qualitatively the doctoral 

theses of education in Mazandaran province. Since then, the research has been applied and of 

the type of content analysis research. The statistical population in the qualitative part is the 

experts of the scientific community and academic specialists, and in the quantitative part, it 

includes 65 doctoral dissertations on the educational management of education in Mazandaran 

province from the academic year 90-99. In the qualitative section, the statistical sample is 19 

scientific experts using a purposeful sampling method, and in the quantitative section, 56 

doctoral theses based on the Karjesi and Morgan table and using a simple random sampling 

method. To collect qualitative data, structured interviews were used, and in the quantitative 

part, based on the criteria extracted from the qualitative phase, a researcher-made 

questionnaire with 72 items in 18 dimensions was used to evaluate the quality of doctoral 

theses. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the data collection 

tool, and Yeoman-Whitney, Friedman's ranking, and desirability tests were used for data 

analysis using Spss23 software. The findings showed that out of the total 18 sections of the 

examined doctoral theses, abstract sections, statement of the problem, research objectives, 

research questions or hypotheses, importance and necessity of research, definitions, research 

background, research method, tools and the method of data collection, data analysis and 

conclusions in a relatively favorable situation and the sections of the title, principles of 

writing They are in good condition. 
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 چکیده

و کيفي رساله هاي دکتري آموزش و پرورش استان مازندران بود. پژوهش از بعد هدف کاربردي و از هدف از پژوهش حاضر، ارزيابي کمي 
ي علمي و متخصصان دانشگاهي و در بخش کمي  ي آماري بخش کيفي خبرگان جامعه هاي تحليل محتوا بوده است. جامعه نوع پژوهش

مي باشد. نمونه آماري در بخش کيفي  94-99تحصيلي  دران از سال رساله دکتري مديريت آموزشي آموزش و پرورش استان مازن 50شامل 
رساله دکتري بر اساس جدول کرجسي و مورگان و به روش  05نفر از خبرگان علمي و به روش نمونه گيري هدفمند و در بخش کمي،  19

فته و در بخش کمي بر اساس معيارهاي هاي ساختاريا هاي کيفي از مصاحبه آوري داده نمونه گيري تصادفي ساده مي باشد. براي جمع
بعد براي ارزيابي کيفيت رساله هاي دکتري استفاده شد.  11گويه در  22ساخته با  ي محقق ي کيفي از پرسشنامه استخراج شده از مرحله

بندي فريدمن،  ويتني، رتبههاي يومان  ها از آزمون براي تعيين پايايي ابزار گردآوري اطالعات از روش آلفاي کرونباخ و براي تحليل داده
هاي  بخش رساله هاي دکتري بررسي شده، بخش 11ها نشان داد که از مجموع  استفاده شد. يافته Spss23افزار  مطلوبيت با استفاده از نرم

تحقيق، ابزار  ي تحقيق، روش هاي تحقيق، اهميت و ضرورت تحقيق، تعاريف، پيشينه ها يا فرضيه چكيده، بيان مسئله، اهداف پژوهش، سؤال
ها، مقدمه، جامعه،  هاي عنوان، کليدواژه گيري در وضعيت نسبتاً مطلوب و بخش ها و نتيجه ها، تجزيه و تحليل داده گردآوري داده و روش

 اند. ها و اصول نگارش صحيح در وضعيت مطلوب قرار گرفته گيري، منابع، پيوست نمونه و نمونه
 

 

 پرورش. و ي، رساله دکتري، آموزشارزيابي کمي و کيف واژگان کلیدی:

 

 تمامي حقوق نشر براي فصلنامه رويكردي نو در علوم تربيتي محفوظ است.

 

 مقدمه 

ز اهميتي است يالي بخش مهم و حااي، آموزش عدر هر جامعه
اثرگذاري بسيار وسيعي در ديگر نهادها و  ي که داراي حوزه

 هامعهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جبخش
آموزش عالي رشد دانشجويان از  ي از وظايف عمده. [1]است

-ها و توانها و تواناييطريق افزايش دانش، مهارت، نگرش

د و متفكر است. اين ابخشي آنان به عنوان فراگيري دائماً نق

هدف زماني حاصل خواهد شد که نظام آموزش عالي مبتني بر 
قالب محمل هاي پژوهش در دنياي جديد در . [2]پژوهش باشد

اطالعاتي مانند مجالت، مقاله ها، پايان نامه ها و رساله هاي 
 .[1]دکتري دانشگاهي به وجود آمد و نظام مند و روش مند شد

، دوره  تحصيالت تكميلي [0](1192به اعتقاد توکل و داودي )
براي انجام  دانشجويانآماده کردن )کارشناسي ارشد و دکتري( 

د يک موضوع نايد بتواندوره دانشجويان بدر اين پژوهش است. 
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د و ننک کافي در مورد آن مطالعه ي انتخاب کنيد و به اندازه را
ان را شد، صحت پاسخنهاي علمي پاسخ آن را بيابسپس با روش

د کل ماجرا را در يک متن نوشته و نبتوان د وند، تحليل کننبسنج
پايان در  عد. در واقنصحت آن را ثابت کرده يا از آن دفاع کن

د يک پژوهش را در نتوان د که ميننشان دهبايد   رسالهنامه و 
 . دنانجام ده زمان مطلوب به درستي

و رساله ها ها نامهدستورالعمل جامع و مدوني براي نگارش پايان
-هاي مختلف، بهشود که دانشگاهوجود ندارد. اين امر سبب مي

خود رساله هاي  و هانامهاي متفاوت به تدوين پايانگونه
شود که دانشجويان له در مواقعي موجب ميأبپردازند. اين مس

 نامهاي پايانهرغم صرف وقت زياد براي انجام امور پژوهش علي
، به دليل عدم آشنايي با اصول نگارش علمي، موفق به و رساله
له أاي خود نشوند و اين مسهرساني کامل از نتايج پژوهشاطالع

شده و در و رساله ها ها نامهپايان تنزل کيفيت در مواردي موجب
مواردي به دليل عدم وجود دستورالعملي براي ارزيابي 

ها گزارش هاي انجام شده نتايج متناقضي از ارزيابي پژوهش
پژوهشي منتشر شده  و رساله هاي هانامهاغلب پايان .شودمي

ي داراي معيارهاي مدون براي سنجش کيفيت و ميزان کاربرد
ي هاي انجام شده در دورهباشند. پژوهشها نميبودن آن

در ايران نيز از اين امر مستثني نيستند و دکتري کارشناسي ارشد 
هاي اندکي که در اين زمينه صورت گرفته، اين ادعا را و بررسي

ي علم، بررسي کنند. با توجه به ماهيت فزايندهييد ميأت
مند گيري روششكلاي گذشته، شرط الزم براي هپژوهش
 .[0]هاي جديد استدانسته

ها و هاي تدوين شده بر اساس مالکنامهارزيابي پايان
گيرندگان گذاران و تصميم تواند سياستاستانداردهاي علمي مي

را ياري کند تا از نتايج ارزيابي براي بهبود و اصالح امور و اتخاذ 
ن توجه کمي به هاي بهتر استفاده کنند. متأسفانه تاکنوتصميم

هاي مختلف، توان گفت که اساتيد رشتهاين امر شده است. مي
ها  هايي که راهنمايي، مشاوره يا داوري آننامهبراي ارزيابي پايان

ها و معيارهايي هر چند ناقص را گيرند، مالکرا بر عهده مي
که در مقايسه با اصول ، [5]گيرند کار مي کنند و بهتعيين مي
هايي از جمله ذهني ري، اين معيارها داراي محدوديتعلمي و نظ

لذا . [2]بودن، مفيد نبودن و شفاف نبودن معيارها مي باشد
نخستين الزام، داشتن معيارهاي مشخص است. معيارهاي  
مناسب، مواردي هستند که داراي کيفيت، هماهنگي، انسجام و 
شفافيت در سطحي باال باشند. در صورت وجود نداشتن 

که رهاي مشخص ارزيابي، مسايل مختلفي از جمله اينمعيا
گيرد و درواقع ها و رساله ها مورد سؤال قرار مينامهکيفيت پايان

ها به خوبي قضاوت کرد، پيش مي  توان در ارزيابي آننمي
و  هانامهچنانچه دانشجويان با نقاط قوت و ضعف پايان. [1]آيد

نيز براي تدوين،  هاي گذشته آشنا شوند وسالرساله هاي 
معيارهاي نسبتاً و رساله ها ها نامهگذاري پايانارزيابي و ارزش

توان در آينده شاهد  باشد، مي داشته ثابت و مشخصي وجود
بود و به دنبال آن، و رساله ها  هانامهافزايش کيفيت علمي پايان

نتظار داشت. اپويايي و رشد هر چه بيشتر جوامع دانشگاهي را 
-هاي دقيق و علمي از ماحصل پژوهشکه عدم برآوردهچه بسا 

سروساماني نسبي هاي گذشته، سبب سردرگمي دانشجويان و بي
 .[9]گردد ه شده مييارا و رساله هاي هانامهپايان

در ايران با توجه به اهميت ارزيابي و با توجه به اين که تعداد 
ند ي موضوعات آموزشي، در چهاي انجام شده دربارهپژوهش

هايي نيز جهت اي داشته است و تالشي اخير رشد فزايندهدهه
ي صورت گرفته است. اما هنوز درباره هاپژوهشارزيابي اين 

کنكاش ميان . ها اطالع دقيقي در دست نيستکيفيت اين طرح
موجود، استفاده از نظر  و رساله هاي هانامهپايانمقاالت، 

هاي مناسب جهت ن شاخصخبرگان و منابع ديگر به منظور يافت
  .[5]باشدميامري ضروري ها نامهارزيابي کيفي پايان

مقاله اي تحت  در [1](1044شاه ويسي، حيدري و احمدي )
ارزيابي پيشينه هاي پژوهشي پايان نامه هاي کارشناسي »عنوان 

ارشد دانشكده ي علوم اجتماعي و تربيتي دانشگاه رازي بر 
وب پيشينه نويسي در سال هاي اساس ساختار و محتواي مطل

نشان داد که از لحاظ رعايت ساختار، رشته « 1191-1191
مشاوره باالترين درصد و رشته علوم سياسي پائين ترين درصد را 
به خود اختصاص دادند. همچنين در بعد محتوا برحسب رشته، 
رشته ي علوم اجتماعي باالترين درصد و رشته ي روانشناسي، 

را کسب کردند و در بعد عملكردي از لحاظ  پئين ترين درصد
نزديک تر، ضعيف  1191محتوا، هر اندازه پايان نامه ها به سال 

 تر بودند.  
يافته هاي پژوهش عباسي و شريفيان جزي در سال 

فراروشي بر تحقيقات انجام شده پايان »با عنوان  [14](1199)
ي نامه هاي ارشد و رساله هاي دکتري رشته مديريت صنعت

پايان نامه کارشناسي ارشد و  201نشان داد که، « دانشگاه شيراز
درصد پژوهش  19رساله دکتري دفاع شد و و از اين تعداد،  10

درصد پژوهش ها، با روش شناسي  29ها با هدف کاربردي، 
درصد با پارادايم اثباتي  90درصد با روش آميخته،  15کمي، 

 انجام شد.  
در پژوهشي تحت   [9](1192) راچمني، نوکاريزي و شريف

ي  هاي حوزهها و رسالهنامه وضعيت کمي توليد پايان»عنوان 
علوم انساني با رويكرد اسالمي در دانشگاه فردوسي مشهد طي 

عنوان  1241به نتايج زير دست يافتند: « 1151-1191هاي سال
با رويكرد اسالمي در دانشگاه فردوسي مشهد  و رساله نامهپايان

ي فقه و مباني حقوق  ثبت رسيد که از اين تعداد، رشته به
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ي زبان و ادبيات  عنوان بيشترين و رشته 101اسالمي با 
انگليسي و زبان و ادبيات فرانسه هر يک با پنج عنوان کمترين 

ي  هاي تحصيلي، دانشكدهفراواني را داشتند. در ميان حوزه
شناسي نيز  اني علوم تربيتي و رو الهيات بيشترين و دانشكده

هاي اسالمي و رساله هانامهکمترين سهم را در توليد پايان
مربوط به کارشناسي ارشد و  هانامهعنوان از پايان 1422داشتند. 

عنوان نيز مربوط به دکتري بود. موضوع قرآن، حقوق جزا  129
هاي برتر شناخته شدند. )فقه( و تفاسير به عنوان موضوع

هاي و رساله هانامهي توليد پايان ساالنه چنين متوسط رشد هم
هاي مورد پژوهش، از رشد ي علوم انساني در طي سال حوزه

ي علمي مستخرج از  عنوان مقاله 214زيادي برخوردار بود. از 
عنوان به  22عنوان سهم مقطع کارشناسي ارشد و  111ها،  آن

 مقطع دکتري بود.
شي تحت عنوان در پژوه [11](1195احمدي گل و سنگري )

هاي کارشناسي ارشد نامه پايان شناسيارزيابي موضوعي و روش»
ها به نتايج زير دست يافتند: يافته« ي تكنولوژي آموزشي رشته

ها به نشان داد که تنوع موضوعي بسيار گسترده است؛ پژوهش
اند و بيشتر به  قلمرو جديد تكنولوژي آموزشي، کمتر توجه داشته

ها با اين رشته توجه شده است. بيشتر پژوهش برداشت سنتي از
-درصد انجام شده و روش 05/95هاي کمي با  استفاده از روش

توجهي اين  درصد مورد غفلت و کم 00/1هاي کيفي با 
 متخصصان قرار گرفته است. 

ارزيابي کيفيت » در پژوهشي با عنوان  [12](1192محمدي )
در دانشگاه آزاد پايان نامه هاي رشته هاي هنرهاي تجسمي 

نشان « 1194-1190اسالمي واحد تهران مرکز در سال هاي 
معيار ارزيابي شد.  20داد که پايان نامه هاي کارشناسي ارشد در 

ضرورت تحقيق، بيان مسئله، آئين نگارش، تدوين فرضيه ها، 
وضوح سؤاالت، عنوان  پژوهش، ارتباط نتيجه گيري با اهداف 

ات و رويكرد تحقيق از نظر هدف و پژوهش، اثبات يا رد فرضي
پژوهش در مرتبه خوب قرار دارند. همچنين، چهارچوب نظري، 
اصطالحات مهم، جامعه هدف، نمونه گيري، محدوديت هاي 
مطالعه، يافته ها، ارتباط نتيجه گيري با پيشينه پژوهش، بيان 

 متغيرها و پاسخ سؤاالت در سطح متوسط قرار دارند.
چالش »در پژوهشي تحت عنوان  [11](1190اصغري و نعمتي ) 

ي  ي دکترا در ايران بر اساس مفهوم زنجيره کيفيت رساله
هاي دکتري  هاي کيفيت علمي رساله بيان کردند: چالش« ارزش

ي در هم پيچيده از عوامل  داراي ابعاد چندگانه و چنداليه
گذاران(، ساختار سازماني،  )دانشجو، استاد، مديران و سياست

ا، قوانين و عوامل محيطي و رفتارهاي غيردانشگاهي ه رويه
 است. 

در پژوهشي با عنوان [ 10]( 1190محمدي، پناهي و سهيلي )
تحليل محتواي رساله هاي دکتري علم اطالعات و دانش »

نشان دادند که، از مجموع « 1125-1191شناسي در سال هاي 
ه درصد روش پژوهش به کار گرفته شد 54رساله دکتري،  120

درصد  2/19درصد شيوه ترکيبي و  2/19در رساله ها، پيمايشي، 
 2311موضوعات مربوط به فنون و فن آوري هاي اطالعاتي و 

درصد مربوط به  5/29درصد مربوط به کارکردهاي مديريتي و 
 مباحث نظري و عمومي اطالعات بود. 

ارزيابي کيفيت »پژوهشي را با عنوان  [10]( 1190سعيدي )
هاي کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مهناپايان

انجام داد. نتايج نشان داد (« 1114-1194مان )شهيد باهنر کر
معيارهاي صوري  نظر رعايت هاي مورد بررسي ازنامه که پايان

در سطح نسبتاً خوبي قرار دارد و از نظر کيفيت علمي، در جايگاه 
ي  توان با ارايه مي متوسط و نسبتاً مطلوبي قرار دارند و
ها و معيارهايي، کيفيت  راهكارهايي عملي و نيز نشان دادن نمونه

  ها را ارتقاء داد. علمي آن
تحقيقي را تحت  [15](1190مطهري، سرسنگي و مهندس پور )

هاي  هاي تئاتر دفاع مقدس دانشكده نامه ارزيابي پايان»عنوان 
انجام دادند. « 1119تا  1109هاي  ي سال تئاتر کشور در بازه

ي مورد بررسي، تنها تعداد   نامه پايان 09نتايج نشان داد از 
اند و در موارد بسياري، تنها به ذکر  شماري داراي چكيده انگشت

ها  بندي گفتار بسنده شده است. در مجموع، فصل مقدمه يا پيش
ها اشكاالت  هاي ارايه شده نسبت به ديگر قسمت نامه در پايان

ترين معضل  گيري اصلي . عدم ذکر نتيجهکمتري دارد
،  نامه پايان 15هاي مورد بررسي در اين بخش است. در  نامه پايان

درصد کل  11/11سوم که معادل  يعني کمتر از يک
هاست، مؤيد وجود رابطه بين عنوان، مقدمه، محتوا و  نامه پايان
 هاست و قابل قبول گزارش شده است. گيري در آن نتيجه

در پژوهشي تحت   [12](2419) 1گوا و گريستي اُديمگواناگازي آ
هاي دکتري: شناسايي و  نظارت و سرپرستي رساله»عنوان 

به نتايج زير دست يافتند: نظارت بر تحقيقات « ها ارزيابي مدل
هاي حفظ رضايت دانشجويان از ترين راه دکتري يكي از مهم

عنوان محققان سازي آنان است. دانشجويان بهاين برنامه و آماده
شوند و در پايان کار ي دانشگاهي مي مستقل علمي وارد جامعه

هاست. ارزيابي  ي دکتري، گزارش نهايي کار آن رساله
ها را از اين  هاي مختلف نظارت، رضايت آن دانشجويان از مدل

هاي مرتبط با پژوهش جلب  ي مهارت هاي نظارت و توسعه مدل
دکتري براي اين مطالعه از  ي رساله 114 اي از کند. نمونه مي

دانشگاه فدرال در بخش شرقي نيجريه انتخاب شده است. نتايج 
ترين  ي مدل نه تنها متداول نشان داد که تعامل چهره به چهره

-ي دکتري )مبتني بر ترين نوع نظارت رساله استفاده؛ بلكه متداول



 تقوایی یزدی و همکارش

115 

ICT گرفت. ( بوده است. اين مدل بندرت مورد استفاده قرار مي 
دانشجويان تحت نظارت بر تعامل چهره به چهره گزارش دادند 

نامه يا رساله رضايت بيشتري دارند. نظارت بر  که از پايان
عملكرد نسبت به افرادي که تحت مدل غيرفعال چهره به چهره 

کنند. با اين حال، دانشجويان تحت اين دو مدل  فعاليت مي
 نظارت داشتند. 

با عنوان  [11](2411) 2ارتونيافته هاي پژوهشي ژنگ و و
ها و  ي دکتري: شباهت نامهپايانزبان ارزيابي در بخش »

ي  ي چيني و يک نويسنده هاي بين يک نويسنده تفاوت
ها وجود  داري در گزينهنشان داد که تفاوت معني« انگليسي

توان نتيجه گرفت که، در زمينه و سطح  ندارد، بنابراين مي
ه زبان اول يک متغير، تأثيرگذار در رسد کتحقيق به نظر نمي

 انتخاب زبان ارزيابي باشد. 
پژوهشي را با  [ 19](2411و همكاران ) 1چوردا –گونزالس 

ي  ي کارشناسي ارشد در رشتههانامهپايانارزيابي »عنوان 
ي اعتبارسنجي و  پرستاري با يک سيستم سرفصلي: مطالعه

انشگاه جام در د 2410-2410پيشرفت در طول سال تحصيلي 
انجام دادند. به اين نتايج دست يافتند که نظام « آي اسپانيا

ي  ي پرستاري در سه دسته )تهيه هاي رشتهنامه ارزيابي پايان
ي دفاع( داراي اعتبار بوده است.  نامه و جلسهطرح پژوهش، پايان

از   ي ديگر پرستاري و يا درجه اين ارزيابي ممكن است به درجه
ي فرايند  ي علمي منتقل شده است. براي ادامهها ديگر زمينه

اعتبارسنجي در نظر گرفتن عواملي که ممكن است نتايج به 
 دست آمده را تحت تأثير قرار دهد، الزم است.

تحليل استنادي »پژوهشي را با عنوان  [24](2412) 0روزنبرگ
شناسي و ي کارشناسي ارشد و دکتري در گروه جامعه نامهپايان
هاي  سي: ارزيابي کاربردي منابع کتابخانه در طول سالشناانسان
انجام داده است. نتايج نشان داد که بيشترين « 2414-2411

ي غالب کتاب  درصد نقل قول از کتاب و مجالت، با استفاده
ي غالب از مجالت در چاپ  الكترونيكي در قالب چاپ و استفاده

ان غالب براي و قالب الكترونيكي، با زبان انگليسي بود که زب
طور متوسط، سال انتشار سند تمام منابع ذکر شده شناخته شد. به

درصد از  90تر از مجالت بود.  سال مسن 10ي کتاب  ذکر شده
ي دانشگاه در  درصد از کتاب در منابع کتابخانه 12مجالت و 

ي  دسترس بود. نتايج اين تحقيق، ارزيابي اثبات توانايي کتابخانه
خ به نيازهاي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه در پاس

 شناسي است.  شناسي و مردم ي جامعه در  رشته
پژوهشي را با عنوان  در [21](2410) 0الزهرا، اسالم و محمد

ي دانشجويان دکتري در  نامه پايانخودارزيابي از پيشرفت »
گيري بايد ديگر  نشان دادند که براي نتيجه« دانشگاه مراکش

ريزي علمي، فعاليت )کنفرانس و اي دانشجو مثل برنامهه قابليت

شناسي را در نظر گرفت. به دليل  همايش( و پژوهش کتاب
مشكالت دسترسي به اطالعات، آن دسته از دانشجويان دکتري 

ها يا مؤسسات  که کمتر کنفرانس داخلي و خارجي در دانشگاه
به اند، قادر نيستند که به يک ديد کلي نسبت  خود داشته

اثربخشي خود و ارتباط آن با داشتن بازخورد از کار خود دست 
 پيدا کنند.

موضوعات »پژوهشي را با عنوان [ 22] (2410) 5تولگا اردوگان
ي  )يادگيري بر پايه PBLهاي نامهجديد پژوهش در پايان

 2411تا  2442هاي  ي تحليل محتوا طي سال مشكالت(: مطالعه
وجه به نتايج تجزيه و تحليل، انجام داد. با ت« در ترکيه

ي يادگيري در علم است و اينكه  ترين طبقه، حوزه مطلوب
طراحي کمي نسبت به طراحي کيفي بيشتر مورد استفاده قرار 

گيرد. در طراحي کمي شناخت و تأثيرگذاري بيشتري وجود مي
ي تحقيقات مورد  دارد و به دنبال آن، شناخت بيشتري در حوزه

گيرد. گروه مورد بحث عمدتاً از معلمان آموزش  استفاده قرار مي
تا  01و پرورش ابتدايي هستند که مطالعات اوليه بين يک گروه 

باشد و مطالعات نهايي با استفاده از روش آزمايشي  نفره مي 14
تا  0بين  "يادگيري مبتني بر حل مسئله"بر روي پژوهش اخير 

 هفته انجام گرفت. 5
ي مشخص شد که، تعداد زيادي از ي تجرب با بررسي پيشينه 

ي ارزيابي پايان نامه ها و رساله و  تحقيقات انجام شده در زمينه
مسايل مربوط به آن بيشتر به بررسي يک قسمت  يا تمام 

ي وسيعي پرداختند. در اين  نامه در جامعه قسمت هاي يک پايان
هاي رساله دکتري  در  ميان تعداد کمي به بررسي تمام قسمت

اند که در پژوهش  صورت تخصصي پرداختهي خاص به تهيک رش
ي خاص ) دکتري  حاضر سعي شده است رساله هاي يک رشته

ها  بر اساس معيارهاي تدوين  مديريت آموزشي( از تمام جنبه
هميت اين امر در اين نكته نهفته است که شده، بررسي شود. ا

و  تحصيالت تكميلي ميزان آموزش، مهارت و درک رساله هاي 
هاي هاي نگارشي و تحصيلي دانشجويان را در برنامهتوانايي

رو چنين معيارها و اين از .دهد تحصيالت تكميلي نشان مي
استانداردهايي، ميزان اثربخشي يادگيري دانشجويان را به 

رساله درواقع، نظارت و ارزيابي . دهدصورت معتبر و روا نشان مي
و استانداردهاي توافق شده ها دانشگاهي با توجه به مالک هاي

-هاي اصلي ارزيابي ميزان موفقيت فارغو معين، يكي از روش

نياز و ميزان موفقيت  التحصيالن در کسب دانش و فنون مورد
. نظام دانشگاهي در پاسخگويي به نيازهاي علمي جامعه است

تواند براي چند گروه مهم باشد. خود نتايج اين پژوهش مي
هاي مؤثر توانند از شاخص ن اولين گروه ميدانشجويان به عنوا

خيلي خوب داشته  ي ها، انتظار نمرهآگاهي يابند تا با رعايت آن
ها زحمات آن ي باشند و يا به عبارتي ديگر بدانند چگونه نتيجه
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هاي محترم از روابط  شود. ارزياب ارزيابي ميرساله در قالب 
رزيابي وجود هاي مهم اها و شاخصنامشهودي که بين قضاوت

-کنند. اساتيد راهنما و مشاور نيز با علم مي دارد اطالع پيدا مي

او را بهتر رساله ها توانند از ابتداي فعاليت دانشجو براي تدوين 
هاي مناسب ارزيابي با بيان شاخص. لذا  اين مقاله، هدايت کنند

تر کند. تر و واقعيها را سيستميسعي دارد قضاوترساله کيفيت 
مبنايي الف( توان موارد زير را برشمرد: کاربردهاي آن مياز 

تبيين مدلي علمي براي افزايش کيفيت رساله؛ ب( جهت ارزيابي 
تبيين الگويي براي سنجش ميزان دانش ج(  رساله ها؛
اي به تواند پنجرهمي رساله هاتجزيه و تحليل ؛ دانشجويان

تواند يمشخص، فراهم کند و م ي وضعيت پژوهش در يک حوزه
-روش ،هاتئوري ي يک ابزار قدرتمند براي روند درک در توسعه

 . و شكاف در آن حوزه باشد ها، موضوعات
 با مطالعه کيفي، دنبال اين هدف، که بهژوهش حاضر بنابراين، پ

معيارهاي علمي رساله هاي دکتري آموزش و پروروش استان 
هاي پژوهش  فرضيهمازندران را مورد بررسي قرار دهد، است.  

 حاضر به شرح زيرمي باشد:
رساله هاي دکتري  علميهاي رعايت يا عدم رعايت معيار .1

 شود.پرورش استان مازندران بررسي مي و آموزش

پرورش  و نقاط قوت و ضعف رساله هاي دکتري آموزش .2
 شود.استان مازندران بررسي مي

 

 تحقیق  روش
ي تحليل ها از نوع پژوهشو بعد هدف کاربردي  از پژوهش

ي  ي آماري بخش کيفي خبرگان جامعه جامعه بوده است. محتوا
رساله  50 علمي و متخصصان دانشگاهي و در بخش کمي شامل

آزاد اسالمي واحد ساري از  دکتري مديريت آموزشي در دانشگاه
مي باشد. نمونه آماري در بخش کيفي   94-99تحصيلي سال 

ونه گيري هدفمند و در نفر از خبرگان علمي و  به روش نم 19
رساله دکتري بر اساس جدول کرجسي و  05بخش کمي، 

براي  مورگان و به روش نمونه گيري تصادفي ساده مي باشد.
در  هاي ساختاريافته و هاي کيفي از مصاحبه آوري دادهجمع

ي کيفي  بر اساس معيارهاي استخراج شده از مرحلهبخش کمي 
)عنوان، بعد  11گويه در  22ساخته با  ي محقق از پرسشنامه

ها، مقدمه، بيان مسأله، اهداف پژوهش،  چكيده، کليد واژه
هاي پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش،  ها يا فرضيه سؤال

تعاريف، پيشينه پژوهش، روش پژوهش، جامعه، نمونه و 
ها، تجزيه و تحليل  گيري، ابزار و روش گردآوري داده نمونه
ها، اصول نگارش صحيح( در  پيوست گيري، منابع، ها، نتيجه داده

اي ليكرت )کامالً نادرست، نادرست، نسبتاً گزينه طيف پنج
براي  0تا  1درست، درست و کامالً درست( با نمره گذاري از 
جهت تعيين  ارزيابي کيفيت رساله هاي دکتري استفاده شد.

نفر از خبرگان  10صوري و محتوايي پرسشنامه، نظرات روايي 
براي آوري شد. انشگاه، کارشناسان تعليم و تربيت( جمع)اساتيد د

که کرونباخ  آلفاي روش از ابزار گردآوري اطالعات پايايي تعيين
 . برايباشدبيانگر پايايي مناسب پرسشنامه مي 2/4مقادير باالي 

هاي هاي آمار توصيفي و شاخصاز روش هاداده تحليل و تجزيه
انحراف استاندارد، جداول و  توصيفي فراواني، درصد، ميانگين،

هاي يومان ويتني، هاي آمار استنباطي آزمون نمودارها و روش
 Spss23افزار بندي فريدمن، مطلوبيت با استفاده از نرمرتبه

 انجام شد. 

 

 یافته ها 
 بخش کيفي

ي مباني نظري و ادبيات موضوع و  هاي حاصل از مطالعهيافته
حبه )نتايج کدگذاري باز و نتايج به دست آمده از انجام مصا

نفر از خبرگان  19ها( با مشارکت محوري مفاهيم و مقوله
ي علوم تربيتي و مديريت آموزشي انجام شد. متخصص در زمينه

ها نامه هاي ارزيابي پاياننظران، عوامل و شاخص نظر صاحب
هاي (. بر اساس يافته1بندي شد )جدول آوري و طبقهجمع

کيفي )مصاحبه با خبرگان و ادبيات موضوع(،  ي حاصل از مطالعه
هاي ها و گويهها و مفاهيم مستخرج در قالب مؤلفهمقوله

 پرسشنامه طراحي و مورد آزمون قرار گرفت.
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 هاي اصلي و فرعي: نتايج تحليل مصاحبه، کدگذاري باز، مقوله1جدول 
 ها شاخص بخش

ست، موضوع مرتبط با گرايش تحصيلي دانشجو است، عنوان، حوزه و چارچوب پژوهش است، موضوع جديد ا مفيد و کاربردي موضوع عنوان
 هاي زائد نيست. ي عبارات و واژه هاي اصلي است، عنوان دربردارنده دهد و شامل کليدواژه را نشان مي

ذارد، موجز است و در گ  اننده ميچكيده در حالي که ديدي کلي از پژوهش را در اختيار خو، هاي مهم تحقيق است چكيده شامل قسمت چكيده
 چكيده در يک پاراگراف واحد نوشته شده است. ،آن از بيان کلمات و توضيحات اضافي خودداري شده است

 .ها مناسب است تعداد واژه ،هاي اصلي، مهم و پربسامد در تحقيق آورده شده است واژه  کليدواژه

تحقيق، ذهن خواننده   گر از طريق توضيح زمينه جزئيات پرداخته است. در مقدمه، پژوهشمقدمه از بيان کليات شروع شده و سپس به  مقدمه
گر با مطالبي از خود، بين مطالب استناد شده ارتباط ايجاد کرده است و مقدمه داراي  له آماده کرده است. پژوهشأرا براي بيان مس

 انسجام است.

گر به صورت مستدل و  پژوهش ،گر بيان شده است گر به وضوح و از زبان خود پژوهش پژوهشله اصلي أله، دغدغه و مسأدر بيان مس بيان مسأله
له متغيرهاي اصلي مورد بررسي در تحقيق، به خوبي توصيف شده أدر بيان مس، له بودن موضوع تحقيق را اثبات کرده استأمستند، مس
 )تحديد مسئله(. له به يک زمينه خاص محدود نشده استأاست. مس

اهداف به صورت روشن و واضح و صحيح ، اهداف پژوهش متناسب با عنوان پژوهش است، اند ي بيان شدهيهدف کلي و اهداف جز داف پژوهشاه
 نوشته شده است.

هاي  ها يا فرضيه سؤال
 تحقيق

ها  سؤال، نوشته شده استها به صورت روشن و واضح  ها يا فرضيه سؤال، ها متناسب و متناظر با اهداف پژوهش است ها يا فرضيه سؤال
 پذير هستند. ها آزمون يا فرضيه

اهميت و ضرورت 
 تحقيق

پيامدهاي منفي  چنين فوايد تحقيق بر اساس سوابق و مستندات مرتبط،  گر براي انتخاب موضوع تحقيق و هم داليل اصلي پژوهش
ه موضوع تحقيق، بيان اهميت و ضرورت تحقيق احتمالي در صورت انجام نشدن پژوهش و يا خألهاي علمي و نظري موجود در زمين

 به صورت کلي

 صطالحات مفهومي و عملياتياتعريف  تعاريف

و نظم منطقي مطالب مطرح شده در اين  دهيها روند علمي خود را طي کرده، سازمان بيان مباني که پژوهش مورد نظر با توجه به آن ي تحقيق پيشينه
بر  گزارش تحقيقات انجام شده ،جديدو  حقيقات انجام شده داخلي و خارجي مرتبط با موضوعت ارايه بخش بر اساس اهداف پژوهش،

شناسي )روش پژوهش، جامعه آماري، نوع  هايي و با چه روش چه کسي، چه کاري را با چه هدفي، چه سؤال يا فرضيه کهاساس اين
تحقيقات پيشين  ارتباط ، ارايه چارچوب نظري يا چارچوب مفهومي ايه، ارنقد تحقيقات انجام شده، ها( آوري داده گيري و ابزار جمع نمونه

 با پژوهش

 علت انتخاب روش تحقيق، روش تحقيقميزان صحيح بودن  روش تحقيق

-جامعه، نمونه و نمونه

 گيري
انتخاب روش  ،هاي جامعه اصلي و نمونه مورد تحقيق روشن و کامل ويژگي، ارايه صحيح جامعه آماري با توجه به موضوع انتخاب

انتخاب حجم جامعه و نمونه متناسب با  ،گيري به روشني فرايند روش نمونه، ارايه گيري متناسب با موضوع تحقيق و جامعه آماري نمونه
 پژوهش

ابزار و روش گردآوري 
 ها داده

، ها در تحقيق روش گردآوري دادهبودن ، شفافيت و کامل کار رفتهها در پژوهش به صحيح ابزار يا فنوني که براي گردآوري داده انتخاب
روايي و پايايي ابزار يا ابزارهاي ارايه  ها. مراحل تهيه و تنظيم ابزار يا ابزارهاي مورد استفاده براي گردآوري دادهشفافيت و کامل بودن 

 .ها گردآوري داده

 .ها در قالب جداول و نمودار تجزيه و تحليل داده، ارايه شفاف ها ههاي آماري مناسب براي تجزيه و تحليل داد انتخاب آزمون ها تجزيه و تحليل داده

، ارايه گر هاي پژوهش هاي پژوهش و تحليل و استدالل گيري پژوهش بر يافته نتيجه، اتكاي هاي گيري با اهداف يا سؤال تناسب نتيجه گيرينتيجه
هايي براي علت عدم همسويي اين پژوهش با  يل يا استداللدال ، ارايههاي ديگر همسويي يا ناهمسويي بين پژوهش حاضر با پژوهش

 ، ارايهگيري پيشنهادهاي کاربردي و پژوهشي در پايان نتيجه ، ارايهنامه نتيجه اصلي پايان ، ارايه واضح و شفافهاي قبل پژوهش
منطقي و صادقانه ، ارايه زاطور مجها و موانع پژوهش به محدوديت، ارايه هاي پژوهش متناسب با سؤاالت يا فرضيه اتپيشنهاد

 .ها و موانع پژوهش محدوديت

نامه  متني و چه در پايان پژوهش صحيح و متناسب با شيوه نويسي و ارجاع، چه درون روش منبع، جديد و مرتبطو  استفاده از منابع معتبر منابع
 .متن با منابع پايان متن درون منابع  خواني هم، استفاده از منابع دست اول ،تصويب شده توسط گروه علوم تربيتي

 هاوستيپ، انطباق ها به آن يا به گونه يدر متن اصل ها وستياشاره پ، ها است ها، برگه نقشه ر،يتصاو ،يآمار يها جدول يحاو ها وستپي ها پيوست
 .تر آسان يجهت دسترس هاوستيپي گذار شماره، نامه انيبا کل پا

ها و فاصله  نكات فني نگارش از جمله فونت مناسب، فاصله بين کلمات، حاشيه صفحه ، رعايت، اماليي و تايپيغلط نگارشي بررسي اصول نگارش صحيح
فهرست مطالب، جداول و بررسي  ،التين بصورتزيرنويس اسامي و اصطالحات فني  ،بندي پاراگراف ، اعمال صحيح ها پاراگراف
 .نمودارها
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 هاب( تجزیه و تحلیل استنباطی داده

 ن نرمال بودن توزیع داده ها آزمو
 

 ها توزيع داده اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن -آزمون کولموگروف: 2 جدول

 يسطح معنادار آزمون ي  آماره بخش رديف

 441/4 921/1 عنوان 1

 444/4 429/2 چكيده 2

 444/4 241/5 ها کليدواژه 1

 444/4 401/5 مقدمه 0

 444/4 019/5 بيان مسئله 0

 442/4 105/1 هداف پژوهشا 5

 442/4 122/1 هاي تحقيق ها يا فرضيه سؤال 2

 444/4 111/1 اهميت و ضرورت تحقيق 1

 444/4 222/0 تعاريف 9

 442/4 101/1 ي تحقيق پيشينه 14

 444/4 500/5 روش تحقيق 11

 444/4 029/1 گيريجامعه، نمونه و نمونه 12

 441/4 904/1 ها ابزار و روش گردآوري داده 11

 444/4 025/0 ها تجزيه و تحليل داده 10

 441/4 112/1 گيرينتيجه 10

 441/4 904/1 منابع 15

 444/4 501/0 ها پيوست 12

 444/4 012/2 اصول نگارش صحيح 11

 
-% و خطاي اندازه90، چون در سطح اطمينان 2مطابق جدول 

 p < 40/4متغيرها  ي همه ، سطح معناداري براي%=0گيري 
کنند ها از توزيع غيرنرمال پيروي ميمحاسبه شده است، لذا داده

هاي آماري ها، استفاده از آزمونداده تحليل و  و جهت تجزيه
 .ناپارامتريک مجاز است

 های پژوهشفرضیه
رساله هاي . رعايت يا عدم رعايت معيارهاي علمي 1ي  فرضيه
 شودبررسي مي اسـتان مازنـدرانآمـوزش و پـرورش  دکتري

 
 هاي رساله هاي دکتري: شاخص هاي توصيفي بخش1جدول 

 وضعيت حداکثر حداقل انحراف  استاندارد نميانگي بخش

 مطلوب 04/0 1 10/4 20/1 عنوان

 نسبتا مطلوب 52/0 11/1 29/4 11/1 چكيده

 مطلوب 0 2 01/4 11/0 ها کليدواژه

 بمطلو 0 2 91/4 95/1 مقدمه

 نسبتا مطلوب 20/0 1 41/1 02/2 بيان مسئله

 نسبتا مطلوب 52/0 1 11/4 51/2 اهداف پژوهش

 نسبتا مطلوب 52/0 11/1 22/4 41/1 هاي تحقيق ها يا فرضيه سؤال

 نسبتا مطلوب 52/0 11/1 90/4 22/2 اهميت و ضرورت تحقيق

 نسبتا مطلوب 04/0 1 90/4 20/2 تعاريف
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 وضعيت حداکثر حداقل انحراف  استاندارد نميانگي بخش

 نسبتا مطلوب 0 11/1 00/4 22/1 ي تحقيق پيشينه

 نسبتا مطلوب 0 1 92/4 00/1 روش تحقيق

 مطلوب 0 24/1 90/4 91/1 گيريجامعه، نمونه و نمونه

 نسبتا مطلوب 20/0 20/1 90/4 09/1 ها ابزار و روش گردآوري داده

 نسبتا مطلوب 0 1 20/1 10/1 ها تجزيه و تحليل داده

 تا مطلوبنسب 52/1 22/1 01/4 20/2 گيرينتيجه

 مطلوب 14/1 24/1 20/4 14/2 منابع

 مطلوب 20/0 20/2 51/4 51/1 ها پيوست

 مطلوب 14/0 1 55/4 25/1 اصول نگارش صحيح

 
بخش رساله هاي  11نشان داد که از مجموع  1هاي جدول يافته

هاي چكيده، بيان مسئله، اهداف دکتري بررسي شده، بخش
قيق، اهميت و ضرورت هاي تحها يا فرضيهپژوهش، سؤال

-ي تحقيق، روش تحقيق، ابزار و روش  تحقيق، تعاريف، پيشينه

گيري در ها و نتيجهها، تجزيه و تحليل دادهگردآوري داده
ها، هاي عنوان، کليدواژهوضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش

ها و اصول گيري، منابع، پيوستمقدمه، جامعه، نمونه و نمونه
 اند.ت مطلوب قرار گرفتهنگارش صحيح در وضعي

 
 : شاخص هاي توصيفي  گويه هاي مربوط به هريک از بخش هاي رساله هاي دکتري0جدول

 وضعيت حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين شاخص بخش

 عنوان

 نسبتا مطلوب 0 2 20/4 12/2 است. مفيد و کاربردي موضوع

 مطلوب 0 1 21/1 21/1 موضوع جديد است.

 مطلوب 0 1 01/4 51/0 تبط با گرايش تحصيلي دانشجو است.موضوع مر

دهد و شامل  عنوان، حوزه و چارچوب پژوهش را نشان مي
 هاي اصلي است. کليدواژه

 مطلوب 0 1 59/4 14/0

 نسبتا مطلوب 0 1 11/1 24/1 هاي زائد نيست. ي عبارات و واژه عنوان دربردارنده

 چكيده

ي اصلي )يا  يق از جمله مسئلههاي مهم تحق چكيده شامل قسمت
گيري و  ي آماري و نمونه، نمونه هدف پژوهش(، روش تحقيق، جامعه

هاي اصلي و  ها و پايايي و روايي آن، يافته آوري داده ابزار جمع
 گيري پژوهش است. نتيجه

 نسبتا مطلوب 0 1 21/1 00/1

چكيده در حالي که ديدي کلي از پژوهش را در اختيار خواننده 
گذارد، موجز است و در آن از بيان کلمات و توضيحات اضافي  مي

 خودداري شده است.
 نسبتا مطلوب 0 1 05/1 11/1

 نسبتا مطلوب 0 1 01/1 15/1 چكيده در يک پاراگراف واحد نوشته شده است.

 کليد واژه
 مطلوب 0 1 10/4 90/1 هاي اصلي، مهم و پربسامد در تحقيق آورده شده است. واژه

 مطلوب 0 1 11/4 12/0 واژه(. 5تا  1ها مناسب است )بين  اد واژهتعد

 مقدمه

 مطلوب 0 2 55/4 01/0 مقدمه از بيان کليات شروع شده و سپس به جزئيات پرداخته است.

ي تحقيق، ذهن خواننده  گر از طريق توضيح زمينه در مقدمه، پژوهش
 را براي بيان مسأله آماده کرده است.

 مطلوب 0 1 02/1 21/1

گر با مطالبي از خود، بين مطالب استناد شده ارتباط ايجاد  پژوهش
 کرده است و مقدمه داراي انسجام است.

 مطلوب 0 1 12/1 24/1

 بيان مسأله

گر به وضوح و از  ي اصلي پژوهش در بيان مسأله، دغدغه و مسئله
 گر بيان شده است. زبان خود پژوهش

 نسبتا مطلوب 0 1 99/4 1

گر به صورت مستدل و مستند، مسأله بودن موضوع تحقيق را  پژوهش
 اثبات کرده است.

 
 نسبتا مطلوب 0 1 12/1 11/2
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 وضعيت حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين شاخص بخش

در بيان مسأله متغيرهاي اصلي مورد بررسي در تحقيق، به خوبي 
 توصيف شده است.

 نسبتا مطلوب 0 1 21/1 22/2

 مطلوب کمتر 0 1 22/1 20/2 ي خاص محدود نشده است )تهديد مسأله(. مسأله به يک زمينه

اهداف 
 پژوهش

 مطلوبکمتر  0 1 15/1 11/2 اند. هدف کلي و اهداف جزيي بيان شده

 نسبتا مطلوب 0 1 02/1 19/2 اهداف پژوهش متناسب با عنوان پژوهش است.

 نسبتا مطلوب 0 1 01/1 20/2 اهداف به صورت روشن و واضح و صحيح نوشته شده است.

سؤال يا 
فرضيه هاي 

 پژوهش

 نسبتا مطلوب 0 1 01/1 11/2 ها متناسب و متناظر با اهداف پژوهش است. ها يا فرضيه سؤال

 نسبتا مطلوب 0 1 51/1 40/1 ها به صورت روشن و واضح نوشته شده است. ها يا فرضيه سؤال

 نسبتا مطلوب 0 1 01/1 11/1 پذير هستند. ها آزمون ها يا فرضيه سؤال

اهميت و 
ضرورت 

 شپژوه

چنين  گر براي انتخاب موضوع تحقيق و هم داليل اصلي پژوهش
 فوايد تحقيق بر اساس سوابق و مستندات مرتبط، بيان شده است.

 نسبتا مطلوب 0 1 00/1 29/1

پيامدهاي منفي احتمالي در صورت انجام نشدن پژوهش و يا خألهاي 
 ي موضوع تحقيق، بيان شده است. علمي و نظري موجود در زمينه

 نسبتا مطلوب 0 1 09/1 01/2

گر از زبان خودش اهميت و ضرورت تحقيق را به صورت کلي  پژوهش
 بيان کرده است.

 نسبتا مطلوب 0 1 02/1 51/2

 تعاريف
 نسبتا مطلوب 0 1 12/1 11/2 اند. اصطالحات اصلي تعريف مفهومي و عملياتي شده

 نسبتا مطلوب 0 1 01/1 11/1 ست.تعاريف مفهومي و عملياتي اصطالحات درست بيان شده ا

پيشينه 
 پژوهش

ها روند علمي خود را طي  مباني که پژوهش مورد نظر با توجه به آن
 کرده، بيان شده است.

 نسبتا مطلوب 0 1 00/1 11/1

مطالب مطرح شده در اين بخش بر اساس اهداف پژوهش، داراي 
 سازمان و نظم منطقي است.

 نسبتا مطلوب 0 1 21/1 91/1

ي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع آورده شده  تحقيقات انجام شده
 است.

 نسبتا مطلوب 0 1 29/1 91/1

ي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع جديد  تحقيقات انجام شده
 هستند.

 نسبتا مطلوب 0 1 51/1 15/1

گر گزارش کرده است چه  در بخش تحقيقات انجام شده پژوهش
هايي و با چه  هدفي، چه سؤال يا فرضيه کسي، چه کاري را با چه

گيري و ابزار  شناسي )روش پژوهش، جامعه آماري، نوع نمونه روش
 ها( انجام داده است. آوري داده جمع

 نسبتا مطلوب 0 2 11/4 40/1

 نسبتا مطلوب 0 1 55/1 42/1 اند. تحقيقات انجام شده پس از معرفي نقد شده

 نسبتا مطلوب 0 2 12/4 10/1 ارچوب مفهومي رسيده است.گر به چارچوب نظري يا چ پژوهش

چه قرار است در اين اند و آن چه قبالً ديگران انجام دادهارتباط بين آن
 تحقيق انجام شود بيان شده است.

 نسبتا مطلوب 0 2 15/4 15/2

روش 
 پژوهش

 نسبتا مطلوب 0 1 24/1 1 روش تحقيق به صورت صحيح بيان شده است.

 نسبتا مطلوب 0 1 12/1 19/1 تخاب روش تحقيق بيان شده است.علت ان

جامعه و 
نمونه و 

روش نمونه 
 گيري

 نسبتا مطلوب 0 1 12/1 19/1 ي آماري با توجه به موضوع به طور صحيح انتخاب شده است. جامعه

ي مورد تحقيق به طور روشن و  ي اصلي و نمونه هاي جامعه ويژگي
 کامل بيان شده است.

 نسبتا مطلوب 0 1 12/1 19/1

ي آماري انتخاب  گيري متناسب با موضوع تحقيق و جامعه روش نمونه
 شده است.

 نسبتا مطلوب 0 1 21/1 91/1

 نسبتا مطلوب 0 1 12/1 91/1 گيري به روشني توضيح داده شده است. فرايند روش نمونه

ب هاي علمي انتخا حجم جامعه و نمونه متناسب با پژوهش و با روش
 شده است.

 
 نسبتا مطلوب 0 1 29/1 91/1
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 وضعيت حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين شاخص بخش

ابزار و 
روش گرد 
آوري داده 

 ها

ها در پژوهش به کار رفته به  ابزار يا فنوني که براي گردآوري داده
 طور صحيح انتخاب شده است.

 نسبتا مطلوب 0 1 29/1 91/1

ها در تحقيق به طور واضح و کامل بيان شده  روش گردآوري داده
 است.

 نسبتا مطلوب 0 1 02/1 10/1

مراحل تهيه و تنظيم ابزار يا ابزارهاي مورد استفاده براي گردآوري 
 ها به طور روشن و کامل بيان شده است. داده

 نسبتا مطلوب 0 1 01/1 11/1

 نسبتا مطلوب 0 1 01/1 12/1 ها مشخص شده است. روايي و پايايي ابزار يا ابزارهاي گردآوري داده

تجزيه و 
ده تحليل دا

 ها

هاي آماري مناسبي انتخاب شده  ها آزمون براي تجزيه و تحليل داده
 است.

 نسبتا مطلوب 0 1 02/1 19/1

ها در قالب جداول و نمودار به روشني و واضح  تجزيه و تحليل داده
 بيان شده است.

 نسبتا مطلوب 0 1 00/1 14/1

نتيجه 
 گيري

 نسبتا مطلوب 0 1 05/1 12/1 ش است.هاي پژوه گيري متناسب با اهداف يا سؤال نتيجه

هاي پژوهش و تحليل و  گيري تحقيق متكي بر يافته نتيجه
 گر است. هاي پژوهش استدالل

 مطلوب کمتر 0 1 29/1 42/2

هاي ديگر بيان  همسويي يا ناهمسويي بين پژوهش حاضر با پژوهش
 شده است.

 مطلوب کمتر 0 1 21/1 49/2

اي علت عدم همسويي اين پژوهش با هايي بر داليل يا استدالل
 هاي قبل ارايه شده است. پژوهش

 مطلوب کمتر 0 1 11/1 12/2

 مطلوب کمتر 0 1 10/1 10/2 ي اصلي را ببيند. تواند به راحتي نتيجه نامه مي ي پايان خواننده

گيري پيشنهادهاي کاربردي و پژوهشي ارايه شده  در پايان نتيجه
 است.

 مطلوب رکمت 0 1 21/1 49/2

هاي پژوهش  پيشنهادهاي ارايه شده متناسب با سؤاالت يا فرضيه
 است.

 مطلوب کمتر 0 1 21/1 49/2

 مطلوب کمتر 0 1 12/1 11/2 ها و موانع پژوهش به طور مجزا بيان شده است. محدوديت

ها و موانع پژوهش به طور منطقي و صادقانه بيان شده  محدوديت
 است.

 مطلوب رکمت 0 1 14/1 42/2

 منابع

 مطلوب کمتر 0 1 10/1 11/2 از منابع معتبر استفاده شده است.

 مطلوب کمتر 0 1 11/1 29/2 از منابع جديد و مرتبط استفاده شده است.

متني و چه در پايان پژوهش  نويسي و ارجاع، چه درون روش منبع
ي تصويب شده توسط گروه علوم  نامه صحيح و متناسب با شيوه

 ي است.تربيت
 مطلوب کمتر 0 1 10/1 22/2

 نسبتا مطلوب 0 1 01/1 11/2 از منابع دست اول استفاده شده است.

 نسبتا مطلوب 0 1 00/1 05/2 خواني دارند. متن با منابع پايان متن هم منابع درون 

 پيوست ها

 مطلوب کمتر 0 1 22/1 11/2 ها است. ها، برگه هاي آماري، تصاوير، نقشه ها حاوي جدول پيوست

 مطلوب 0 1 45/1 15/0 .ها اشاره شده است اي به آن ها در متن اصلي به گونه پيوست

 مطلوب 0 1 42/1 24/0 نامه است. ها منطبق با کل پايانپيوست

 مطلوب 0 1 42/1 24/0 گذاري شده است. ها شمارهتر پيوست جهت دسترسي آسان

اصول 
نگارش  

 صحيح

 مطلوب 0 1 42/1 21/0 نگارشي، اماليي و تايپي وجود ندارد.نامه غلط  در پايان

ي بين کلمات،  نكات فني نگارش از جمله فونت مناسب، فاصله
 ها رعايت شده است. ي پاراگراف ها و فاصله ي صفحه  حاشيه

 نسبتا مطلوب 0 1 02/1 51/1

 طلوبنسبتا م 0 1 04/1 09/1 بندي به صورت صحيح اعمال شده است. پاراگراف

 مطلوب 0 1 01/1 21/1 اند. اسامي و اصطالحات فني زيرنويس التين شده

 نسبتا مطلوب 0 1 05/1 52/1 فهرست مطالب، جداول و نمودارها به طور صحيح آورده شده است.
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هاي رساله هاي  در ارتباط با ارزيابي شاخص 0هاي جدول يافته
 موضوع) دهد که در بخش عنوان، شاخصدکتري نشان مي

-( در وضعيت نسبتاً مطلوب و در شاخصاست و مفيد کاربردي

موضوع مرتبط با گرايش تحصيلي ، موضوع جديد استهاي )
دهد  عنوان، حوزه و چارچوب پژوهش را نشان مي، دانشجو است
ي عبارات و  عنوان دربردارنده، هاي اصلي است واژه و شامل کليد

، وب، در بخش چكيده( در وضعيت مطلهاي زائد نيست واژه
هاي مهم تحقيق از جمله  چكيده شامل قسمتهاي )شاخص

آماري  ي اصلي )يا هدف پژوهش(، روش تحقيق، جامعه ي لهأمس
روايي  ها و پايايي و آوري داده گيري و ابزار جمع و نمونه، نمونه

چكيده در ، گيري پژوهش است هاي اصلي و نتيجه آن، يافته
گذارد،  وهش را در اختيار خواننده ميکه ديدي کلي از پژحالي

موجز است و در آن از بيان کلمات و توضيحات اضافي خودداري 
( در چكيده در يک پاراگراف واحد نوشته شده است ،است شده

هاي ها شاخص وضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش کليدواژه
، هاي اصلي، مهم و پربسامد در تحقيق آورده شده است واژه)

 ( در وضعيت مطلوب و در بخش مقدمهها مناسب است هتعداد واژ
مقدمه از بيان کليات شروع شده و سپس به ) هايشاخص

گر از طريق توضيح  در مقدمه، پژوهش، يات پرداخته استيجز
آماده کرده  مسألهتحقيق، ذهن خواننده را براي بيان  ي زمينه
ده گر با مطالبي از خود، بين مطالب استناد ش پژوهش، است.

( در ارتباط ايجاد کرده است و مقدمه داراي انسجام است.
گر  پژوهشهاي ) وضعيت مطلوب، در بخش بيان مسأله شاخص

بودن موضوع تحقيق را اثبات  مسألهبه صورت مستدل و مستند، 
متغيرهاي اصلي مورد بررسي در  مسألهدر بيان  ،کرده است.

اً مطلوب و ( در وضعيت نسبتتحقيق، به خوبي توصيف شده است
( در خاص محدود نشده است ي به يک زمينه شاخص )مسأله

هدف وضعيت کمتر مطلوب و در بخش اهداف پژوهش شاخص )
( در وضعيت کمتر مطلوب و اند ي بيان شدهيکلي و اهداف جز

، اهداف پژوهش متناسب با عنوان پژوهش استهاي )شاخص
( در اهداف به صورت روشن و واضح و صحيح نوشته شده است

هاي تحقيق،  ها يا فرضيهوضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش سؤال
ها متناسب و متناظر با اهداف  ها يا فرضيه سؤالهاي )شاخص

ها به صورت روشن و واضح  ها يا فرضيه سؤال ،پژوهش است
( در پذير هستند ها آزمون ها يا فرضيه سؤال ،نوشته شده است

و ضرورت تحقيق  وضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش اهميت
گر براي انتخاب موضوع  داليل اصلي پژوهشهاي )شاخص

چنين فوايد تحقيق بر اساس سوابق و مستندات  تحقيق و هم
پيامدهاي منفي احتمالي در صورت  ،مرتبط، بيان شده است

انجام نشدن پژوهش و يا خألهاي علمي و نظري موجود در 
گر از زبان  پژوهش ،موضوع تحقيق، بيان شده است ي زمينه

صورت کلي بيان کرده خودش اهميت و ضرورت تحقيق را به
( در وضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش تعاريف شاخص است

تعاريف  ،اند اصطالحات اصلي تعريف مفهومي و عملياتي شده)
( در مفهومي و عملياتي اصطالحات درست بيان شده است

هاي اخصي تحقيق ش وضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش پيشينه
ها روند علمي خود را  مباني که پژوهش مورد نظر با توجه به آن)

مطالب مطرح شده در اين بخش بر ، طي کرده، بيان شده است
 ،اساس اهداف پژوهش، داراي سازمان و نظم منطقي است

داخلي و خارجي مرتبط با موضوع آورده  ي تحقيقات انجام شده
و خارجي مرتبط با  داخلي ي تحقيقات انجام شده ،شده است

گر  در بخش تحقيقات انجام شده پژوهش ،موضوع جديد هستند
گزارش کرده است چه کسي، چه کاري را با چه هدفي، چه 

شناسي )روش پژوهش، جامعه  هايي و با چه روش سؤال يا فرضيه
ها( انجام داده  آوري داده گيري و ابزار جمع آماري، نوع نمونه

گر  پژوهش ،اند پس از معرفي نقد شدهتحقيقات انجام شده  ،است
ارتباط بين  ،به چارچوب نظري يا چارچوب مفهومي رسيده است

چه قرار است در اين تحقيق اند و آن آنچه قبالً ديگران انجام داده
( در وضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش انجام شود بيان شده است

روش تحقيق به صورت صحيح بيان هاي )روش تحقيق شاخص
( در علت انتخاب روش تحقيق بيان شده است ،ه استشد

گيري  وضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش جامعه، نمونه و نمونه
طور صحيح آماري با توجه به موضوع به ي جامعههاي )شاخص

مورد  ي اصلي و نمونه ي هاي جامعه ويژگي ،انتخاب شده است
يري گ روش نمونه، طور روشن و کامل بيان شده استتحقيق به

 ،آماري انتخاب شده است ي متناسب با موضوع تحقيق و جامعه
حجم ، گيري به روشني توضيح داده شده است فرايند روش نمونه

هاي علمي انتخاب  جامعه و نمونه متناسب با پژوهش و با روش
( در وضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش ابزار و روش شده است

يا فنوني که براي ابزار  هاي ) ها در شاخص گردآوري داده
طور صحيح انتخاب ها در پژوهش به کار رفته به گردآوري داده

ها در تحقيق به طور واضح و  روش گردآوري داده ،شده است
مراحل تهيه و تنظيم ابزار يا ابزارهاي  ،کامل بيان شده است

ها به طور روشن و کامل بيان  مورد استفاده براي گردآوري داده
ها  پايايي ابزار يا ابزارهاي گردآوري دادهروايي و  ،شده است

( در وضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش تجزيه مشخص شده است
ها  براي تجزيه و تحليل دادههاي )ها، شاخص و تحليل داده

تجزيه و تحليل ، هاي آماري مناسبي انتخاب شده است آزمون
ها در قالب جداول و نمودار به روشني و واضح بيان شده  داده

( در وضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش نتيجهگيري، شاخص است
هاي پژوهش است( در  گيري متناسب با اهداف يا سؤال )نتيجه

گيري تحقيق متكي  نتيجههاي )وضعيت نسبتاً مطلوب و شاخص
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 ،گر است هاي پژوهش هاي پژوهش و تحليل و استدالل بر يافته
هاي ديگر  همسويي يا ناهمسويي بين پژوهش حاضر با پژوهش

هايي براي علت عدم  داليل يا استدالل ،بيان شده است
، هاي قبل ارايه شده است همسويي اين پژوهش با پژوهش

در ، اصلي را ببيند ي تواند به راحتي نتيجه نامه مي پايان ي خواننده
گيري پيشنهادهاي کاربردي و پژوهشي ارايه شده  پايان نتيجه

هاي  ناسب با سؤاالت يا فرضيهپيشنهادهاي ارايه شده مت ،است
ها و موانع پژوهش به طور مجزا بيان  محدوديت ،پژوهش است

طور منطقي و ها و موانع پژوهش به محدوديت، شده است
( در وضعيت کمتر مطلوب و در بخش صادقانه بيان شده است

از منابع  ،از منابع معتبر استفاده شده استهاي )منابع شاخص
نويسي و ارجاع، چه  روش منبع ،ده شده استجديد و مرتبط استفا

متني و چه در پايان پژوهش صحيح و متناسب با  درون
( در تصويب شده توسط گروه علوم تربيتي است ي نامه شيوه

از منابع دست اول استفاده هاي )وضعيت کمتر مطلوب و شاخص
( خواني دارند متن با منابع پايان متن هم منابع درون  ،شده است

ها شاخص ضعيت نسبتاً مطلوب و در بخش پيوستدر و

ها  ها، برگه نقشه ر،يتصاو ،يآمار يها جدول يحاو ها وستيپ)
در  ها وستيپهاي )( در وضعيت کمتر مطلوب و شاخصاست

 هاوستيپ، ها اشاره شده است به آن يا به گونه يمتن اصل
 هاوستيتر پ آسان يجهت دسترس ،است نامه انيمنطبق با کل پا

( در وضعيت مطلوب و در بخش اصول شده است يگذار مارهش
نامه غلط نگارشي، اماليي  هاي )در پايان نگارش صحيح شاخص

و تايپي وجود ندارد، اسامي و اصطالحات فني زيرنويس التين 
نكات فني نگارش از هاي )اند( در وضعيت مطلوب و شاخص شده

ها و  صفحه ي بين کلمات، حاشيه ي جمله فونت مناسب، فاصله
بندي به صورت  پاراگراف ،ها رعايت شده است پاراگراف ي فاصله

، فهرست مطالب، جداول و نمودارها به صحيح اعمال شده است
طور صحيح آورده شده است( در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار 

 دارند.
 و نقاط قوت و ضعف رساله هاي دکتري آموزش .2ي  فرضيه

 شود.يپرورش استان مازندران بررسي م
براي بررسي فرضيه فوق با توجه به غير نرمال بودن داده ها از 

 آزمون فريدمن استفاده شد.
 

 هاي رساله هاي دکتري بخش بندي نتايج آزمون فريدمن براي رتبه :0جدول 

 معناداري 2کاي  درجه تعداد رتبه ميانگين رتبه هابخش

     1 41/10 ها کليدواژه

     2 94/11 ها پيوست

     1 21/12 روش تحقيق

     0 22/12 گيريجامعه، نمونه و نمونه

     0 00/11 عنوان

     5 00/14 اصول نگارش صحيح

 444/4 924/2144 12 05 2 49/14 ها تجزيه و تحليل داده

     1 91/9 مقدمه

     9 02/9 ها ابزار و روش گردآوري داده

     14 02/9 منابع

     11 40/9 چكيده

     12 11/1 تعاريف

     11 12/1 ي تحقيق پيشينه

     10 12/2 هاي تحقيق ها يا فرضيه سؤال

     10 21/2 اهداف پژوهش

     15 10/0 اهميت و ضرورت تحقيق

     12 45/0 بيان مسأله

     11 92/1 گيرينتيجه

 

هاي رساله بخش ي دهد که رتبهنشان مي 0هاي جدول يافته
ها، دکتري به ترتيب از بيشترين به کمترين شامل کليدواژه هاي

گيري، عنوان،  ها، روش تحقيق، جامعه، نمونه و نمونهپيوست

ها، مقدمه، ابزار و  اصول نگارش صحيح، تجزيه و تحليل داده
ي تحقيق،  ها، منابع، چكيده، تعاريف، پيشينهروش گردآوري داده

ف پژوهش، اهميت و هاي تحقيق، اهداها يا فرضيهسؤال
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گيري بوده است. درواقع، با ضرورت تحقيق، بيان مسأله و نتيجه
هاي اي بيشترين ضعف به ترتيب در بخشتوجه به ميانگين رتبه

گيري، بيان مسأله و اهميت و ضرورت تحقيق وجود دارد و نتيجه
اي در ي قوت رساله ها با توجه به ميانگين رتبه بيشترين نقطه

 ها و روش تحقيق بوده است. ها، پيوست يدواژههاي کلبخش
 

 گیریبحث و نتیجه
بخش  11دهد که از مجموع ها نشان مياول؛ يافته  در فرضيه

هاي چكيده، بيان مسئله، رساله هاي دکتري بررسي شده، بخش
هاي تحقيق، اهميت و ها يا فرضيهاهداف پژوهش، سؤال

وش تحقيق، ابزار و ي تحقيق، ر ضرورت تحقيق، تعاريف، پيشينه
گيري در ها و نتيجهها، تجزيه و تحليل دادهگردآوري دادهروش

ها، هاي عنوان، کليدواژهوضعيت نسبتاً مطلوب و در نهايت بخش
ها و اصول گيري، منابع، پيوستمقدمه، جامعه، نمونه و نمونه

اند. نتايج اين وضعيت مطلوب قرار گرفته نگارش صحيح در
، [14](1199يقات، عباسي و شريفيان جزي )پژوهش با تحق

، محمدي، [11](1190، اصغري و نعمتي )[12](1192محمدي )
، ناگازي آگوا و گريستي اوديمگوآ [10](1190پناهي و سهيلي )

و روزنبرگ  [11](2411، ژنگ و وارتون )[12](2419)
درصد قابل توجهي از ، همسو و در يک راستاست.  [24](2412)

دکتري  ي هاي دورهها، رسالهنجام شده در دانشگاههاي اپژوهش
قابل توجه توسط  ي هستند که با صرف زمان و بودجه

چالش کيفيت در  .شونددانشجويان اين دوره انجام مي
 درهم ي هاي دکتري، داراي ابعاد چندگانه و چنداليه رساله

گذاران(، اي از عوامل )دانشجو، استاد، مديران و سياستپيچيده 
ها، قوانين و عوامل محيطي ديگر است. اختار سازماني، رويهس

زمان در  افزون بر اين، جريان قدرتمند و شتابان ديگري، هم
ها و هم  ثر از آنأها شكل گرفته که هم متالي اين اليهالبه

هاست. مواردي از رفتارهاي غيردانشگاهي که  ثيرگذار بر آنأت
ها تبديل به چالشي اهدار کردن هويت علمي دانشگضمن خدشه

. [11]هاي دکتري در ايران شده استعمده براي کيفيت رساله
ي دکتري، ارزيابي  يكي از مسايل مهم در ارزيابي کيفيت رساله

وضعيت ايفاي نقش اساتيد راهنما و مشاور در فرايند اجراي 
دکتري زماني افزايش  ي کيفيت تحقيق در دورههاست. رساله

ها  راهنما بدانند دانشجويان چه انتظاراتي از آن يابد که اساتيد مي
 علمي، حمايت به رساله انجام روند در دکتري دانشجويان. دارند

 اين. دارند نياز خود راهنماي استاد مادي و اجتماعي عاطفي،
شود. به اعتقاد راسل  رسانيده اساتيد اطالع به بايد انتظارات

وشتن رساله بخش نو  نوشــتن پروپــوزال و دفــاع از آن
براي بيشتر دانشجويان يک  مهمي از فرايند تحقيـق اسـت و

نتايج اين پژوهش نشان داد، در  .شـودچـالش محسـوب مـي

هاي ساختاري ها بخشنامه هاي دکتري نيز همانند پايانرساله
تري قرار هاي محتوايي در وضعيت مطلوبنسبت به بخش

نسبت به بخش مشابه در   رسالهگيري در اند. کيفيت نتيجهداشته
هاي رساله تر شده؛ ولي ساير بخشنامه کمي مطلوبپايان

 ها ندارد.نامه کيفيت بهتري نسبت به پايان
هاي بخش ي دهد که رتبهها نشان ميدر فرضيه دوم؛ يافته 

رساله هاي دکتري به ترتيب از بيشترين به کمترين شامل 
گيري، قيق، جامعه، نمونه و نمونهها، روش تحها، پيوستکليدواژه

ها، مقدمه، عنوان، اصول نگارش صحيح، تجزيه و تحليل داده
ي  ها، منابع، چكيده، تعاريف، پيشينهابزار و روش گردآوري داده

هاي تحقيق، اهداف پژوهش، اهميت ها يا فرضيهتحقيق، سؤال
 گيري بوده است. درواقع،و ضرورت تحقيق، بيان مسئله و نتيجه

-اي بيشترين ضعف به ترتيب در بخشبا توجه به ميانگين رتبه

گيري، بيان مسئله و اهميت و ضرورت تحقيق وجود هاي نتيجه
-ي قوت رساله ها با توجه به ميانگين رتبه دارد و بيشترين نقطه

ها و روش تحقيق بوده ها، پيوستهاي کليدواژهاي در بخش
اچمني، نوکاريزي و شريف است. نتايج اين پژوهش با تحقيقات ر

، ناگازي آگوا و [11](1195، احمدي گل و سنگري )[9](1192)
و  [11](2411، ژنگ و وارتون )[12](2419گريستي اديمگوآ )

،  همسو و در يک [19](2411گونزالس چوردا و همكاران )
گيري، بيان مسأله و اهميت راستاست. اين يافته که بخش نتيجه

تري را در ارزيابي کسب هاي پايينو ضرورت تحقيق رتبه
پرورش  و دهد دررساله هاي دکتري آموزش نمودند، نشان مي

استان مازندران توجه کافي و جدي به کاربردي نمودن نتايج 
-محور بودن آن وجود نداشته است؛ در صورتي پژوهش و مسأله

که قبل از شروع کار رساله و انتخاب موضوع، اساتيد و سيستم 
وهشي بايد با جديت علت و نياز به انتخاب موضوعات معاونت پژ

را بررسي و حسب نياز و ضرورت و با توجه به نتايج تحقيقات 
پيشين و نياز روز جامعه اقدام به تصويب رساله ها و شروع کار 

کند به خوانندگان کمک مي« گيري نتيجه»تحقيقاتي نمايند. 
اهميت است. اين  ها حايز بفهمند که رساله از چه لحاظ براي آن

مسأله يک مشكل جدي در رساله هاي دکتري است و همين 
گردد؛ چرا که توليد امر موجب افت کيفيت در آموزش عالي مي

 که رويكردهايهاست و در صورتيعلم از بستر نتايج پژوهش
 سازي زمينه يا بندي قالب براي جديدي بينش و خالقانه

ها و رساله نامه پايان جنتاي اساس تحقيقات آينده بر موضوعات
 گردد. ارايه نگردد، به رکود و تورم علمي منتهي مي

  



 شو همکار تقوایی یزدی

 

125 

 واژه نامه 
1. Ngozi Agu, Christy . 

Odimegwu 
ناگازي آگوا و گريستي 

 اُديمگوا

2. Geng, Wharton ژنگ و وارتون 

3. González-Chordá  چوردا –گونزالس 
4. Rosenberg روزنبرگ 
5. Ezzahra, Islam, Mohamed الزهرا، اسالم و محمد 
6. Tolga Erdogan تولگا اردوگان 

 

 فهرست منابع 

[1] Mahdavi F. Evaluation of the quality of 

master's theses in the field of educational 

sciences of Shahid Bahonar University, 

Kerman. Master's thesis in the field of 

educational sciences, curriculum planning, 

faculty of literature and humanities, Shahid 

Bahonar University, Kerman 2015. 

[Persian] 

[2] Fathabadi J. Research in a decade of 

publishing the articles of Education and 

Tarbiat Quarterly in the field of Educational 

Psychology 2000-2009. Education 

Quarterly, 2010;  (3): 33-69. [Persian] 

[3] Shah Visi N, Heydari G, Ahmadi V. 

Evaluation of the research backgrounds of 

master's theses of Razi University Faculty 

of Social and Educational Sciences based 

on the desired structure and content of 

background writing in 2014-2019, 

Knowledge Recovery and Semantic 

Systems, 2021; 7(26): 75-95. [Persian] 

[4] Tawakkul MH, Davoudi M. Investigating 

the factors affecting the quality of master 

theses and theses based on the analysis of 

the importance of performance. Application 

of research results in humanities-Islamic 

sciences, 2017; 2:285-253. [Persian] 

[5] Homayouni M, Sheikh M, Hemayat-Talab 

R, Homayouni A, Nazari S. The effect of 

selected physical activities on perceptual-

motor skills of children with developmental 

neuro-psychological learning disabilities 

before elementary school. Rehabilitation 

Scientific Research Quarterly, 2013; 15(3): 

36-43. [Persian] 

[6] Faizi I, Gramipour M. Evaluation criteria 

and standards of master's theses. Public 

Management Perspective Quarterly, 2011; 

2(6): 115-134. [Persian] 

[7] Saunders M, Davis S. “The use of 

assessment criteria to ensure consistency of 

marking”, Quality Assurance in Education, 

2017; 6 (3): 162-172. 

[8] Isaac PD, Quinlan SV, Walker 

MM.”Faculty perceptions of the doctoral 

dissertation”, Journal of Higher Education, 

2016; 63(3): 241–268. 

[9] Rachmani A, Nokarizi M, Sharif A. The 

quantitative status of theses and theses 

production in the field of humanities with 

an Islamic approach in Ferdowsi University 

of Mashhad during the years 1984-2014. 

Shahid University Quarterly, 2017;  4(2). 

[Persian] 

[10] Abbasi A, Sharifian Jezi S. Pararoshi on 

the researches of master's and doctorate 

theses in the field of industrial management 

of Shiraz University, Industrial 

Management, 2019;  12 (3): 418-394. 

[Persian] 

[11] Ahmadi-Gol J, Sangri M. Thematic 

evaluation and methodology of master's 

theses in the field of educational 

technology. Journal of Higher Education, 

New Era, 2016;  10(40): 167-206. [Persian] 

[12] Mohammadi M. Evaluation of the quality 

of visual arts theses in the Islamic Azad 

University, Tehran branch in the years 

2015-2016, bimonthly specialized research 

in art and humanities, 2017; 3(3): 75-88. 

[Persian] 

[13] Asghari F, Nemati M. The challenge of 

doctoral thesis quality in Iran based on the 

value chain concept. Iranian Cultural 

Research Quarterly, 2015;  9(2):159-191. 

[Persian] 

[14] Mohammadi M, Panahi S, Sohaili A. 

Abstract content analysis of information 

science and epistemology doctoral theses, 

librarianship and information, 2015;  18 

(3): 112-81. [Persian] 

[15] Saidi R. Evaluation of the quality of 

Master's theses in Persian language and 

literature of Shahid Bahonar University, 

Kerman. Master's thesis in the field of 

educational sciences, curriculum planning, 

faculty of literature and humanities, Shahid 

Bahonar University, Kerman. 2014.  

[Persian] 
[16] Motahri SM, Sarsangi M, Mohandespour 

F. Evaluation of the theses of the Holy 

Defense Theater of the country's theater 

schools (with emphasis on the judging 

criteria of scientific research publications). 

Epistemological Studies Quarterly in 

Islamic University, 2014; 19(1): 23-40. 

[Persian] 



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

122 

[17] Ngozi Agu, Christy O, Odimegwu. 

Doctoral Dissertation Supervision: 

Identification and Evaluation of Models, 

Hindawi Publishing Corporation Education 

Research International , 2019,  

[18] Geng Y, Wharton S. Evaluative language 

in discussion sections of doctoral theses: 

Similarities and differences between L1 

Chinese and L1 English writers. Journal of 

English for Academic Purposes, 2018; 22: 

80-91. 

[19] González-Chordá VM, Mena-Tudela D, 

Salas-Medina P, Cervera-Gasch A, Isabel 

Orts-Cortés I, Maciá-Soler L. Assessment 

of bachelor's theses in a nursing degree 

with a rubrics system: Development and 

validation study. Nurse Education Today, 

2018;  37: 103-107. 

[20] Rosenberg. S. Citation Analysis of M.A. 

Theses and Ph.D. Dissertations in 

Sociology and Anthropology: An 

Assessment of Library Resource Usage. 

The Journal of Academic Librarianship, 

2017; 41: 680-688. 

[21] Ezzahra K, Islam O, Mohamed R. Self-

assessment of the progress of Thesis for the 

PHD students in the Moroccan university. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

2015; 197: 1789 -1795. 

[22] Tolga Erdogan T. Research Trends in 

Dissertations on PBL: A Content Analysis 

Study. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 2015; 197: 308-315. 

 

 

 

 

 

 

 

 


