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 میزان کاربردی بودن پایان نامه های دانشکده ی دندانپزشکی مشهد طی بررسی 

 1398تا   1393سال های

 
 2 فاطمه مالئی ،*1 ، ندا اسالمی1 مریم امیدخدا

 ، ایراندانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهدگروه ارتودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی،  دانشیار 1

 2 دندانپزشک، مشهد، ایران
 30/1/1401تاریخ پذیرش:   14/10/1400تاریخ ارائه مقاله: 

 

 چکیده

 بود.1398تا  1393پایان نامه های دانشکده ی دندانپزشکی مشهد طی سال های کاربردی بودن هدف از این مطالعه بررسی :مقدمه

در یازده گروه آموزشی و در دو  1398تا  1393تمامی عناوین پایان نامه های موجود در دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال  :ها مواد و روش

تحقیق و براساس چک لیست تهیه شده، کاربردی بودن پایان  هداف مورد نظرزیرگروه عمومی و تخصصی تقسیم بندی شدند و سپس طبق ا

 به صورت توصیفی ارایه گردید. و  نامه ها بررسی شد

کار تحقیقی در قالب پایان نامه انجام شده بودکه نتایج حاکی از  595 ،در دانشکده دندانپزشکی مشهد 1398تا 1393طی سال های  ها:یافته

درصد(. میزان مشارکت ها و جذب منابع مالی از سایر  3/57آن بود که اکثر پایان نامه های مقطع عمومی و تخصصی از نوع مداخله ای بود )

ی که در جهت افزایش آگاهی جامعه و موضوعات درصد9/3ا تولیدی پایان نامه های منجر به محصول و ی ،درصد3/27دانشکده ها یا دانشگاه ها 

 درصد بود.9/4بودند  درمانی در جهت بهداشتی و
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Background: The present study aimed to evaluate the applicability of dissertations of Mashhad Dentistry School, Mashhad, 

Iran, during 2014-2019. 

Methods and Materials: The pertaining titles of all theses conducted in Mashhad Dentistry School within the years 2014 

to 2019, were evaluated. The theses were divided into 11 educational groups and two subgroups of under-graduate and post-

graduate theses. Then, applicability of the dissertations was examined according to the research objectives and based on the 

prepared checklist. The results were presented descriptively. 

Results: During 2014-2019, 595 dissertations were completed at Mashhad Dentistry School. The results showed that most 

under- and post-graduate dissertations were interventional studies (57/3%). The rate of participation or funding from other 

faculties or universities was 27.3%. Moreover, 3.9% of dissertations led to material production, and 4.9% aimed at increasing 

public awareness of health and treatment. 

Conclusion: Evaluation of Mashhad Dentistry School theses during the last five years revealed that most theses did not lead 

to production; other dissertations aiming to raise public awareness failed to reach the targeted audience. This finding indicates 

that the ultimate goals and criteria should be revised, and involved authorities should be concerned about the social and 

scientific feedback of conducted research. They should attempt to overcome the associated financial and administrative barriers 

for conducting health-related research and promote the production, innovation, and publication of health-related studies.  
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ر نشان داد که بیشت ه بود،بررسی کردمشهد سال تحقیق پایان نامه ای را در دانشکده دندانپزشکی  5نتایج این مطالعه که عناوین  گیری:نتیجه

جنبه تولیدی و محصول محور نداشته و موضوعاتی که جهت افزایش آگاهی جامعه در جهت سالمت بهداشت عمومی انجام شده بود به  ،عناوین

باالدست و طراحان و برنامه نویسان  مسئولیندست آن ها نرسیده بود. این موضوع نشان می دهد که باید اهداف و معیارها بازنگری شود و 

ته توجه نمایند که بازخورد اجتماعی و علمی تحقیقات نیز حایز اهمیت است و با رفع موانع مالی و اداری بر سر راه پژوهش کشور به این نک

 فراهم کنند.  ،محققین، شرایط را برای پیشبرد تولید و اختراع و نشر اجتماعی تحقیقات مرتبط با سالمت جامعه

 ردی بودنکارب ،پایان نامه ،دانشکده دندانپزشکی :یکلیدکلمات 
 

 9-17:  1/ شماره  47دوره  1402مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 

 مقدمه

تحقیق و پژوهش همواره به عنوان ابزاری نیرومند در 

ه ، به طوری کاست ایجاد تغییر و توسعه مورد توجه بوده

 ،های دانشگاه های علوم پزشكيیكي از مهم ترین رسالت 

ي هرگونه تصمیم تشخیص تولید علم از طریق پژوهش است.

و درماني و مدیریتي که اتخاذ مي شود بر پایه ی نتایج 

در واقع پژوهش یكي از محورهای تحقیقات استوار است و 

مهمي است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور 

ژوهش امور آموزشي نیز از آید. بدون انجام پبه شمار مي

 (1-3)د.د بوبرخوردار نخواهپویایي و نشاط الزم 

ها، جلوی بسیاری از دوباره کاری تواندپژوهش مي

اتالف وقت و بودجه را بگیرد. هر قدر موضوعي بزرگتر و 

رباره گیری دتر باشد نیاز به پژوهش برای تصمیمبااهمیت

ه تصمیم و اجرا را باجرای آن بیشتر است. این کار، ریسک 

توان گفت پژوهش به ویژه رساند. از این رو ميحداقل مي

ای دارد. از همین های کالن نقش عمدهگیریدر تصمیم

یا « حلقه مفقوده توسعه» روست که بسیاری، پژوهش را

 (4-8).نامندمي« سنگ زیر بنای توسعه»

در این میان اکثر پروژه های تحقیقاتي انجام شده در 

پایان نامه آغاز  علوم پزشكي در قالب پایان نامه هستند.

رسمي پژوهش توسط دانشجو است و پایه ای مدون برای 

توان گفت که  انجام پژوهش های علمي آنان مي باشد و مي

پایان نامه های پزشكي و مقاالت حاصل از آن ها از مهم 

فیت مطالعه درباره ی کی ترین محصوالت تحقیقي مي باشند.

یان نامه ها و پروژه ها اصوال در سطح دنیا رایج نیست پا

ولي برای سیستم آموزش دانشگاهي اهمیت زیادی دارد 

بردن کیفیت پایان نامه ها کمک تواند به باال  چون مي

 (9-14)کند.

پایان نامه به چند علت دارای اهمیت مي باشد: نخست 

مهارت و روش  ،آنكه پایان نامه درواقع آموزش دانش

شناسي تحقیق برای دانشجویان است و وجود چهارچوبي 

 پژوهشي-مناسب و یكنواخت برای ارایه این واحد آموزشي

از طرف دیگر هر پایان نامه به عنوان الگویي  ضروری است.

برای سایر دانشجویان قلمداد مي گردد که به عنوان مرجعي 

ن کنند. بنابرایدر ساختار مرسوم دانشگاه به آن مراجعه مي 

وجود پایان نامه هایي باکیفیت و محتوای مناسب برای 

  (15و16).راهنمایي در این خصوص احساس مي شود

انتخاب موضوع پایان نامه در رشته های مختلف اولین 

 گام برای انجام پایان نامه کارشناسي ارشد و دکتری 

 انتخاب موضوع خوب پایان نامه  (6-8و17و18).مي باشد

مي تواند مسیر نوشتن پایان نامه را برای دانشجویان هموارتر 

کند. موضوع خوب پایان نامه باید دارای چند ویژگي باشد 

به روز بودن  وکه از آن جمله مي توان به تكراری نبودن 

موضوع و داشتن نوآوری و همچنین جای کار داشتن 

 .موضوع اشاره کرد
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معیارهای  توان بر پایههای موجود را ميپژوهش

بندی کرد؛ مثال بر پایه چگونگي به کار بستن متعددی دسته

 و« کاربردی»ها را به دو دسته توان آنها مينتایج پژوهش

 های کاربردی، در تقسیم کرد. نتایج پژوهش« بنیادی»

کوتاه مدت و برای رفع مشكالت موجود قابل استفاده است. 

مسائل جاری  های کاربردی درحلبه بیان دیگر، پژوهش

وند. ششناخته مي« کاربردی»با نام  رومفید هستند و از این 

های کاربردی زماني احساس معموال نیاز به انجام پژوهش

ها و اطالعاتي که در اختیار داریم، برای شود که روشمي

حل برخي از مشكالت موجود کافي نیست. در مقابل، 

لف علوم مخت های بنیادی به توسعه و تعمیق مبانيپژوهش

کمک کرده و در دراز مدت امكان گسترش مرزهای دانش 

  (1-3)آورند.بشری را فراهم مي

حاضر و در شرایط سخت  حال با توجه به اینكه در

کشورمان نیاز جدی به تحقیقات کاربردی و تولیدی  ،تحریم

و صنعتي دارد تا به استقالل کشور در همه زمینه ها نزدیک 

شویم، بهتر است هزینه های تحقیقاتي در پایان نامه ها نیز 

در جهت کاربردی بودن سرمایه گذاری شود تا از نظر دانش 

تر عمل شود.  بردن فرهنگ بهداشتي جامعه موررو باال

اتوجه به اینكه در زمینه ی بررسي پایان نامه های دانشكده ب

دندانپزشكي مشهد در سال های اخیر پژوهشي صورت 

تعیین میزان کاربردی بودن  ،نگرفته بود، هدف این پژوهش

پایان نامه ها و کمیت آن ها از لحاظ محصول محور بودن 

و یا کمک به سالمت عمومي جامعه بود. هدف از این 

ی دندانپزشكي ررسي پایان نامه های دانشكده بمطالعه 

 بود. 1398تا  1393مشهد طي سال های

 ها مواد و روش

این پژوهش در کمیته اخالق سازماني دانشگاه علوم 

 پزشكي مشهد با کد اخالق

IR.MUMS.DENTISTRY.REC.1399.049  مصوب

 گردید.

 Descriptive -cross) مقطعي -مطالعه توصیفي این در

sectional)،  در دانشكده ی  1400و  1399که در سال

دندانپزشكي مشهد شروع گردید، تمام پایان نامه های انجام 

مقطع عمومي و تخصصي در دانشكده ی  شده در

بر اساس  1398تا  1393دندانپزشكي مشهد طي سال های 

چک لیست تهیه شده با همكاری اساتید حوزه پژوهش مورد 

 بررسي قرار گرفتند.

با توجه به اینكه فایل دیجیتال پایان نامه های عمومي و 

 و تخصصي در کتابخانه دانشكده ی دندانپزشكي مشهد

 موجود است، ابتدا تمامي عناوین  وبسایت این دانشگاه

پایان نامه های موجود در دانشكده دندانپزشكي مشهد از 

توجه به زیرگروه رشته آموزشي در  با 1398تا  1393سال 

ارتودنسي،  ،اطفال) دندانپزشكي به یازده گروه مختلف

اندودانتیكس، بیماری های دهان، پاتولوژی، پروتز، 

 رادیولوژی( و ،جامعه نگر ،پریودانتیكس، ترمیمي، جراحي

الزم به  .دو زیرگروه عمومي و تخصصي تقسیم بندی شدند

ذکر است جهت دسترسي و بررسي تمامي پایان نامه های 

کتابخانه که آشنایي کامل پرسنل یكي از مكاری موجود از ه

سپس طبق اهداف مورد  استفاده شد. ،در این زمینه داشتند

 بر) نظر و براساس چک لیست، کاربردی بودن پایان نامه ها

مبنای تعیین نوع پایان نامه، تعیین درصد پایان نامه هایي که 

یین تع ،دارای مشارکت علمي یا مالي از سایر منابع بوده اند

 که منجر به تولید نوعي محصول  تعداد پایان نامه هایي

تعیین پایان نامه هایي که هدفشان در جهت تغییر  ،شده اند

 بهداشتي درماني  سیاست گذاری و مدیریت خدمات در

 ( بررسي شد.... بوده اند و
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سپس سواالت و پاسخ ها و نتایج هر چک لیست 

جدول و نمودار  کدبندی و وارد اکسل گردید و بصورت

 توصیف شد.

 یافته ها

دراین مطالعه تمامي پایان نامه هایي که در دانشكده ی 

دندانپزشكي مشهد در مقاطع عمومي و تخصصي در بین 

استخراج و طبق  ،بودند دفاع شده 1398تا  1393ال های س

مواردی که بررسي شدند شامل  چک لیست ارزیابي گردید.

، زیرگروه آموزشي، مقطع نامهاز پایان  سال تحصیلي دفاع

 ،مشارکت علمي یا مالي از سایر منابع ،تحصیلي، نوع مطالعه

در جهت ایجاد تغییر در  ،تولید محصول و ربت اختراع

در جهت ، ست گذاری و مدیریت خدمات بهداشتيسیا

افزایش آگاهي عمومي و سالمت دهان و دندان جامعه ی 

لید دستگاه یا تودر جهت ساخت ماده یا ساخت  ،هدف

 ، سالمت مردم، در جهت ساخت ماده محصولي با محور

نرم افزار و یا محصولي برای افزایش دانش و مسایل تحقیقي 

و پژوهشي در آزمایشگاه ها و دانشگاه ها بود. سپس از 

 اساتید راهنما و مشاور مربوطه در هر گروه آموزشي در

ر و ی بزرگت مورد تالش صورت گرفته برای ارائه به جامعه

تولید محصول و دالیل عدم انجام براساس نتایج به دست 

 آمده سوال شد.

تا  1393تعداد کل پایان نامه های مورد بررسي از سال 

که بیشترین فراواني مربوط به سال  مورد بود 595 ،1398

درصد(  19) پایان نامه 113با تعداد  1395-1396تحصیلي 

با  1398-1399و کمترین فراواني مربوط به سال تحصیلي 

 درصد( بود. 1/8) پایان نامه 48تعداد 

پایان نامه ها با توجه به زیرگروه آموزشي به یازده گروه 

ام بیشترین فراواني پایان نامه های انج .مختلف تفكیک شدند

 مورد 82سال مربوط به گروه پریودانتیكس با  5شده طي 

درصد( و کمترین فراواني مربوط به گروه سالمت  8/13)

 درصد( بود. 2/2مورد ) 13دهان با 

پایان نامه ها براساس مقطع تحصیلي به دو زیرگروه 

 434عمومي و تخصصي تقسیم شدند. مقطع عمومي شامل 

  161درصد( و مقطع تخصصي شامل  9/72) پایان نامه

 درصد( بودند. 1/27) پایان نامه

طع دو مق بیشترین فراواني در هر ،نوع مطالعه بر اساس

درصد(  3/57مورد ) 341مربوط به مطالعات مداخله ای با 

درصد( و مقطع  1/52مورد ) 226 بود )مقطع عمومي

 (1)جدول  .(درصد( 4/71) مورد 115تخصصي 

 

 پایان نامه ها به تفكیک نوع مطالعه فراواني توزیع:  1جدول 

 درصد تعداد نوع مطالعه

 4/25 151 بررسي مقطعي

 3/57 341 مداخله ای

 5/15 92 مشاهده ای

 8/1 11 مروری

 0/100 595 کل

 

در این مطالعه تعداد پایان نامه هایي که دارای مشارکت 

. دنبررسي شد ،علمي یا مالي از سایر منابع بوده اند نیز

فراواني پایان نامه هایي که با دانشكده های دیگر دانشگاه 

پزشكي مشهد، دانشكده ای خارج از دانشگاه علوم علوم 

خارج کشور مشارکت  هایپزشكي مشهد و یا دانشگاه

 داشته اند، به تفكیک نشان داده شده است. بیشترین فراواني

درصد( مربوط به عدم مشارکت  6/72) مورد 432با تعداد 

یگر دو در رتبه ی بعد مربوط به مشارکت با دانشكده های 

درصد(  2/25) مورد 150م پزشكي مشهد با دانشگاه علو

 (2)جدول بود.
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پایان نامه ها براساس مشارکت مالي یا فراواني توزیع :  2 جدول

 علمي از منابع دیگر

 درصد تعداد مشارکت

 8/1 11 با دانشكده ای خارج از دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 2/25 150 با دانشكده های دیگر دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 3/0 2 با دانشگاه خارجي

 6/72 432 عدم مشارکت

 0/100 595 کل

 

 9/3پایان نامه ) 23تعداد  ،در بررسي پایان نامه ها

درصد( در راستای تولید نوعي محصول بوده اند )البته بدین 

محصول تولید شد، بلكه پایان نامه ها  23معني نیست که 

 17هم پوشاني داشتند و در کل  ،در محصول تولیدی با هم

 8/1پایان نامه ) 11محصول تولید شده بود( و از این میان 

محصول مورد نظرشان در نهایت منجر به ربت  ،درصد(

 ربت اختراع(.  4کل  )در اختراع بود

پایان نامه ها بر اساس چک لیست مرتبط از لحاظ هدف 

 یریتمطالعه در جهت ایجاد تغییر در سیاست گذاری و مد

پایان نامه های درصد  06/5خدمات بهداشتي بررسي شدند. 

درجهت  درصد پایان نامه های تخصصي 7/13عمومي و 

پایان نامه های عمومي  درصد 5/6کاهش هزینه های درمان، 

در جهت بهبود در درصد پایان نامه های تخصصي  5/2و 

 95 و پایان نامه های عموميدرصد  7/76کیفیت آموزش، 

در جهت تشخیص و درمان درصد پایان نامه های تخصصي 

 5/7و  پایان نامه های عموميدرصد  1/17بیماری ها و 

در جهت پیشگیری از بروز درصد پایان نامه های تخصصي 

بیماری ها بوده اند. بعضي از پایان نامه ها بیشتر از یک 

 (.3مورد را شامل مي شدند )جدول 

لیست از لحاظ هدف مطالعه پایان نامه ها مطابق چک 

جهت افزایش آگاهي عمومي و سالمت دهان و دندان  در

درصد(  9/4) پایان نامه 29 جامعه ی هدف بررسي شدند.

درجهت افزایش آگاهي عمومي و سالمت دهان و دندان 

اند. براساس ارزیابي های صورت  جامعه ی هدف بوده

گرفته، برای هیچ کدام از این پایان نامه ها تالشي در جهت 

 ارایه به جامعه ی بزرگتر نشده بود.

از لحاظ هدف مطالعه در جهت ساخت ماده یا ساخت 

 14 ، تعداددستگاه یا تولید محصولي با محور سالمت مردم

ساخت  درصد( در جهت ساخت ماده یا 4/2پایان نامه )

دستگاه یا تولید محصولي با محور سالمت مردم بودند و در 

درصد( برای ارایه به صنعت و تولید  5/1پایان نامه ) 9مورد 

 انبوه تالش شده بود.

در جهت ساخت ماده، نرم افزار ویا محصولي برای 

ا ه افزایش دانش و مسایل تحقیقي و پژوهشي در آزمایشگاه

درصد( در این راستا بود،  6/7) مهپایان نا 45، دانشگاه هاو 

درصد( تالش برای ارایه به  2/0پایان نامه ) 1اما در مورد 

 صنعت و تولید/نصب صورت گرفته بود.
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 توزیع پایان نامه ها براساس موضوع درجهت تغییر در سیاست گذاری و مدیریت خدمات بهداشتي:  3جدول 

 عمومي  

 )درصد( تعداد 

 تخصصي

 )درصد( تعداد 

 نتیجه آزمون

 P=  001/0 22( 7/13) 22( 06/5) بله کاهش هزینه های درمان

 139( 3/86) 412( 93/94) خیر

 P=  038/0 4( 5/2) 28( 5/6) بله بهبود کیفیت آموزش

 157( 5/97) 406( 5/93) خیر

 P > 001/0 153( 95) 333( 7/76) بله تشخیص و درمان بیماریها

 8( 0/5) 10( 3/23) خیر

 P=  002/0 12( 5/7) 74( 1/17) بله پیشگیری از بروز بیماریها

 149( 5/92) 360( 9/82) خیر

 بحث
در دانشكده دندانپزشكي  1393-1398طي سال های 

کار تحقیقي در قالب پایان نامه انجام شده بود  595 ،مشهد

که نتایج حاکي از آن بود که اکثر پایان نامه های مقطع 

. میزان عمومي و تخصصي از نوع مداخله ای بودند

 ها و جذب منابع مالي از سایر دانشكده ها یا مشارکت

درصد و درصد پایان نامه های منجر به  3/27دانشگاه ها 

درصد بودند. حتي موضوعاتي  9/3تولیدی محصول و یا 

که در جهت افزایش آگاهي جامعه در جهت بهداشتي و 

درصد( نیز در حد فایل پایان نامه باقي  9/4) درماني بود

 مانده و به اطالع عموم نرسیده بود.

با عنوان تحلیل  (91)در مطالعه ی اکبرزاده و همكاران

شكي و محتوای طرح های پژوهشي دانشگاه علوم پز

طرح پژوهشي  369 خدمات بهداشتي، درماني کرمانشاه،

اجرا شده بودند. نتایج نشان داد  1370-1386درسال های 

که به طور کلي تمرکز پژوهش ها بر روی موضوع های 

 تشخیصي، درماني و بیماری ها بود،مرتبط با روش های 

نتایج مطالعه ی ما نیز با این مطالعه هم راستا بود و نشان 

درصد از پایان نامه ها در جهت تشخیص و  7/81 داد که

 درصد از  5/14درمان بیماری ها و در اولویت بعدی 

 پایان نامه ها در جهت پیشگیری از بروز بیماری ها بودند.

با عنوان  (20)در مطالعه ی رضاخاني مقدم و همكاران

 های آموزش بهداشت حلیل محتوای پایان نامه ت

دانشگاه های علوم پزشكي تهران، تربیت مدرس و علوم 

جامعه مورد بررسي  ،1349-89پزشكي ایران در سال های 

پایان نامه موجود در رشته آموزش بهداشت بود.  336کل 

ر ها دنتایج نشان داد که عمده گرایش موضوعي پایان نامه 

درصد( و  8/23ها )ارشد مقوله بیماری  مقطع کارشناسي

ها موضوع پیشگیری از بیماری  ،در مقطع دکترای تخصصي

درصد( بود. همچنین بیان کردند که اگر چه در دهه  2/26)

اخیر استفاده از موضوعات جدید و غیر تكراری بیشتر شده 

 است و همچنین استفاده از مداخله آموزشي در اجرای 

شدت روند رو به رشدی به خود گرفته  ها به پایان نامه

ش است، اما هنوز به برخي از موضوعات مهم همچون آموز

 . مطالعه حاضر نیز به اینبه بیمار توجه چنداني نشده است

نتیجه رسید که آموزش بهداشت دهان و دندان اگر چه مورد 

دانشكده دندانپزشكي بوده است در توجه برخي از محققین 

 اما متاسفانه به علل ،نامه اجرا گردیده استو در قالب پایان 
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مختلفي مانند مشكالت اجرایي در ارایه در سطوح باالتر 

مسكوت مانده  ،جامعه و یا کوتاهي و عدم پیگیری محقق

 است.

با عنوان  1390در سال  (21)در مطالعه خادمي و همكاران

بررسي کیفیت پایان نامه های دانشكده دندانپزشكي اصفهان 

پایان نامه  100نتایج بررسي  ،1383-1387طي سال های 

 48 ،مشاهده ای درصد 52نشان داد که نوع پژوهش در 

از نوع مطالعات توصیفي  درصد 44و مداخله ای  درصد

 ،نامه بررسي شدهپایان  595 در مطالعه حاضر از میان .بود

درصد، در رتبه  1/52در رتبه ی اول مطالعات مداخله ای با 

درصد و در رتبه  8/28ی دوم مطالعات بررسي مقطعي با 

درصد قرار داشت و  2/18 ی سوم مطالعات مشاهده ای با

 درصد قرار داشت 9/0مطالعات مروری با  چهارم در رتبه ی

که بسته به هر استان و اولویت سنجي پژوهشي و یا شرایط 

تحصیلي دانشجویان ممكن است این اختالفات در نوع 

 مطالعات صورت گرفته متفاوت باشد.

در ادامه برخي از دالیل عدم ارایه ی نتیجه به جامعه ی 

بزرگتر و یا عدم ارایه به صنعت و تولید یا نصب محصول 

 بر اساس نظر محققین این برخي از پایان نامه ها 

 پایان نامه ها آورده شده است:

بر بودن و غیرشفاف بودن فرایند های اخذ مجوز  زمان

 علمي بدلیل  هیئتاز وزارت خانه بخصوص برای 

مشغله های زیاد آموزشي و پژوهشي ناممكن و دلسرد کننده 

بوده است و در نتیجه برخي پایان نامه ها با وجود نتیجه ی 

در کلینیک و یا آزمایشگاه و طي مسیر صحیح تحقیق، مثبت 

ز ا به بن بست خورده و برای اقدام به تولید پیگیری نشدند.

ر بایستي در نظ هزینه های زیاد تولید محصولسوی دیگر، 

وزارت خانه و دانشگاه  ،که در بسیاری از مواردگرفته شود، 

بودجه ی مورد نیاز را در اختیار فرد قرار نمي دهند و به 

ید تول ،این دلیل محصولي که با زحمت و طي زمان طوالني

 وارد مرحله ی بعدی نمي شود. ،و آزمایش شده

 عدم پاسخگویي اداره ی تجهیزات به نیازهای 

پروسه ی تولیدی و حواله دادن شخص به بخش های 

برای دسترسي به یک  ف و در نتیجه صرف ماه ها زمانمختل

 ،ابزار تولیدی از عوامل مهم دیگر ذکر شده است. به عالوه

دشوار بودن تعامل و ارتباط با سایر دانشگاه ها و هم چنین 

 مبهم و غیرشفاف بودن پروسه ی همكاری برای 

 ،پژوهش هایي که نیازمند تخصص سایر رشته ها مي باشند

 نیازمند زمان و پیگیری های بسیار زیادی مي کند.آن ها را 

الزم به ذکر است که نتایج بعضي پژوهش ها مثبت نبود 

یا نیاز به بررسي های بیشتر پیش از ادامه ی طرح داشت.  و

افزایش آگاهي عمومي و بعضي از مطالعات که دربرگیرنده 

با پاندمي شدن  ،سالمت دهان و دندان جامعه ی هدف بودند

بیماری کرونا برای ورود به مدارس با مشكل رو به رو 

اخذ مجوز ورود به مدارس از آموزش و پرورش  شدند.

یكي از بزرگترین مشكالت مطالعاتي است که نیازمند ورود 

 ،به مدارس هستند؛ گرفتن نامه از آموزش و پرورش منطقه

پرورش  طي مراحل تا هنگامي که به امضای وزیر آموزش و

بسیار زمان بر است و گاهي تا یک سال  ،در تهران برسد

این پروسه به طول مي انجامد. در مرحله ی بعد حراست 

مدارس نیز مانع ورود تیم مطالعاتي مي شود و این پروسه 

در نتیجه میل افراد به انجام این گونه  ،را طوالني تر مي کند

 ،مي هستندمطالعات که دربرگیرنده ی افزایش آگاهي عمو

ت علمي و عدم ئیکم تجربگي ه کاهش پیدا کرده است.

آگاهي از مسیر ارتباطي با سایر مراکز علمي یا مراکز 

در تنظیم قرارداد همكاری موجب  تخصصي خصوصي

مشكالتي مي شود که انگیزه را برای کارهای مشترک و 

تولیدی کم مي کند. عدم هماهنگي دانشگاه با اداره ی 

 آزمایشگاه مرجع از موانع دیگر بیان شد.تجهیزات و 



 
 

 چ 

  و همكاران(مریم امیدخدا ...                                        )  بررسي میزان کاربردی بودن پایان نامه های دانشكده ی دندانپزشكي          16

دشواری پیدا کردن سرمایه گذار خوب و مطمئن از 

لحاظ قابل اعتماد بودن و در اختیار داشتن سرمایه ی کافي 

ز ا ،و عدم شناسایي نیاز بازار برای انجام یک کار تجاری

دالیل عدم موفقیت در تولید انبوه یک محصول مي باشد. 

قاتي و تولید محصول در دانشكده بدون انجام یک کار تحقی

آنكه سرمایه گذاری برای تولید انبوه این محصول در بازار 

موجب به هدررفتن هزینه و انرژی صرف  ،وجود داشته باشد

شده خواهد شد. برای مثال در کشور های صنعتي ابتدا 

شرکت های تولیدی مواد دنداني، به سراغ دانشگاه مربوطه 

د نیاز خود را معرفي مي کنند و برای رفته و محصول مور

سپس محققین دانشگاه  ،تامین بودجه اطمینان مي دهند

ودن دارا نب شروع به تولید دانش فني آن محصول مي کنند.

دانش تجاری و بازار همچنین گاهي باعث مي شود که فرد 

ارزش مالي دانش فني محصول خود را ندانسته و در تعامل 

ار مشكل مي شود و درنتیجه وارد با شرکت های تجاری دچ

 مسیر تجاری سازی محصول نمي شود.

مي توان چنین عنوان کرد  ،با توجه به نتایج این مطالعه

که نیاز اساسي به بازبیني مسیر پژوهش در دانشگاه و 

دانشگاه باید برای  مسئولیندانشكده ها حس مي شود. 

ت دامااقن و راهنمایي اساتید و رفع موانع، آگاهي بخشید

جدی و اساسي انجام دهند تا بودجه پژوهشي مملكت در 

مسیر صحیح و عادالنه و به نفع جامعه ای که این هزینه 

  .تمام شود ،را پرداخت مي کند

پاسخگویي و پیگیری دانشگاه در ارایه نتایج تحقیقات 

همچنین باید محققین بخصوص اساتید  .نیز بسیار مهم است

جوان تشویق شوند تا موضوعات مرتبطي را شروع و خط 

مشي مشخصي را در تحقیق پیگیری کنند تا نتیجه ای در 

خور توجه به دست آید و از پراکندگي موضوعي جلوگیری 

باالدست و  مسئولینبازنگری شود و  باید هدف ها شود.

کشور به این نكته توجه طراحان و برنامه نویسان پژوهش 

نمایند که تنها نسخه چاپ مقاله را بعنوان معیار فعالیت 

دانشگاهي مورد توجه قرار ندهند و بازخورد اجتماعي و 

علمي تحقیقات را نیز پیگیری نمایند و با رفع موانع مالي و 

شرایط را برای پیشبرد تولید و  ،اداری بر سر راه محققین

 اختراع فراهم کنند. 

 یجه گیرینت

پایان نامه ی دانشكده ی  595در مطالعه ی حاضر 

مطابق  1398تا  1393دندانپزشكي مشهد طي سال های 

اکثر پایان نامه هایي که در این  چک لیست بررسي شد.

دوره زماني انجام شده بود از نوع مداخله ای و فاقد 

مشارکت علمي یا مالي با سایر دانشگاهها بود و تعداد 

منجر به تولید محصول و یا ربت اختراع شده بود و اندکي 

 عمدتا در جهت ارایه به صنعت و تولید انبوه تالشي صورت

رنامه ریزی باالدستي و ب مسئولینرفته بود که نیاز به توجه نگ

 را یادآور موجود شكالت مدقیق تر جهت رفع موانع و 

 مي سازد.

 تشکر و قدردانی

نامه عمومي به شماره ربت این مقاله برگرفته از پایان 

مي باشد. بدین وسیله از معاونت پژوهشي دانشگاه  990379

علوم پزشكي مشهد که پشتیبان مالي این مطالعه بودند، 

 .تقدیر و تشكر مي گردد
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