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Abstracts
Intruduction: The thesis is one of the most important parts of the teaching of
medical students and postgraduate student’s education. Thesis supervision is creating
a learning agreement between students and supervisors and clarifying the roles of
students and supervisors.
Objective: The success of students in acquiring research experience is one of
the main goals of the thesis, and students’ satisfaction assessment is one of the
most important challenges of that. So, this study was conducted to determine the
satisfaction of postgraduate students and Residentss of Iran University of Medical
Sciences from directing and supervising theses.
Materials and Methods: In this descriptive-cross sectional study, 250 Medical
Residents and Postgraduates Students from different steps of thesis conducting were
questioned. Data ghathering instrument was the PREQ standard questionaire that it’s
validity and relability was confirmed. The data was analysed with use of SPSS21.
The questionnaire examined six domains of the thesis. Kruskal-Wallis test for data
analysis and Mann-Whitney test for comparing of means differences was used.
Results: In this study, 56.5% of postgraduates and 63.8% of medical residents
expressed their satisfaction from the thesis supervision. There was no significant
difference between the mean satisfaction scores in all domains in both groups.
Supervisor professor, development of research skills, and thesis test earneed the
most satisfaction score; and providing conditions and fields of thinking growth,
infrastructure and facilities domains acquired the lowest satisfaction score.
Discussion and Conclusion: Findings showed the satisfaction level of both groups
was relatively desirable. As regard that Significance difference was observed
between proposal confirming, providing conditions and fields of thinking growth,
development of research skills and clarifying of criteria, and goals with students’
satisfaction, attention is needed to increase the skills and enhance the ability
of students to conduct independent research, in the early years of postgraduate
education.
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مقاله پژوهشی

مقایسه رضایتمندی دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی
ایران از فرآیند سرپرستی پایاننامه

قدیر پوربایرامیان ،1فاطمه ستوده ،2مهدی قصابی ،3محمود منصوری* ،4زهره سهرابی5

چكيده
مقدمه :پایاننامه از مهمترین بخشهای آموزش دانشجویان پزشکی و تحصیالت تکمیلی میباشد .سرپرستی پایاننامه،
ایجاد قرارداد یادگیری بین دانشجویان و اساتید راهنما و شفاف سازی نقشهای دانشجویان و سرپرستان میباشد .موفقیت
دانشجویان در کسب تجربه پژوهشی ،از اصلیترین اهداف پایاننامه و ارزیابی رضایتمندی دانشجویان ،از مهمترین
چالشهای آن میباشد.
هدف :این پژوهش با هدف تعیین رضایتمندی دستیاران و دانشجویان تحصیالت تكمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از
نحوه هدایت و سرپرستی پایان نامهها انجام گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی -مقطعی 250 ،نفر از دستیاران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی از مراحل مختلف
انجام پایان نامه مورد پرسش قرار گرفتند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه استاندارد  PREQبود که روایی و پایایی آن مورد
تائید قرار گرفته بود .پرسشنامه شش حیطه پایان نامه را مورد سؤال قرار میداد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 21
بررسی شد .جهت آنالیز دادهها ،آزمون كروسكال-والیس و جهت مقایسه اختالف میانگینها آزمون مان-ویتنی به كار گرفته شد.
یافتهها :در این مطالعه 56/5 ،درصد دانشجویان تحصیالت تکمیلی و  63/8درصد دستیاران پزشکی ،رضایتمندی خود را
از سرپرستی پایاننامه بیان کردند .بین میانگین نمرات رضایتمندی در کلیه حیطهها در هر دو گروه ،اختالف معناداری
مشاهده نشد .استاد راهنما ،توسعه مهارتهای پژوهشی و آزمون پایاننامه ،بیشترین امتیاز رضایتمندی و حیطههای ارائه
شرایط و زمینههای رشد فکری و زیر ساختها و امکانات ،کمترین میزان را به خود اختصاص دادند.
بحث و نتیجهگیری :یافتهها نشان داد که میزان رضایت هر دو گروه ،از فرآیند سرپرستی پایاننامه ،نسبتاً مطلوب بود .با
توجه به اینکه بین ابعاد تصویب پروپوزال ،ارائه شرایط و زمینههای رشد فکری ،گسترش مهارتها و شفافسازی معیارها و
اهداف با میزان رضایتمندی دانشجویان ،تفاوت معنیداری مشاهده شد ،توجه بیشتر در سالهای اولیه تحصیالت تکمیلی،
به افزایش مهارتها و ارتقاء توانایی دانشجویان در انجام تحقیقات مستقل ،ضروری به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،دستیاران پزشکی ،رضایتمندی ،سرپرستی پایاننامه.
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مقدمه

نمود خود را در واحد پایاننامه نمایان ساخته و دانشجویان با

پرداختن به پژوهش یکی از مهمترین وظایف دانشگاهها و مراکز

انتخاب این واحد ،قدرت ابتکار ،اعتماد به نفس و پشتکار خود را

آموزش عالی میباشد ( .)1پژوهش در حیطه دانشجویی ،اصلیترین

با روح جستجوگر خویش در هم آمیخته و حاصل آن را در قالب

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

دانشجوی دكترای آموزش پزشكی ،مركز تحقیقات آموزش علوم پزشكی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشكی ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشکی ،تهران ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشكی ،مركز تحقیقات آموزش علوم پزشكی ،دانشکده پزشكی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشكی ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
دکترای آموزش پزشکی ،دانشیار ،مركز تحقیقات آموزش علوم پزشكی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکsohrabi.z@iums.ac.ir :
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پایاننامه ارائه میدهند ( .)2این اثر در واقع ،عصاره و چکیده

دسترسی به استاد اختصاص داده شده بود (.)15 ،14

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آنها محسوب میشود .پایاننامه

فورد لوید ) ،(Ford Lioydدر بررسی تجربههای پژوهشی

به معنای تأیید پایانی کار تحصیلی یک دانشجو است و نشاندهنده

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه بیرمنگام (University

فعالیتهای منسجم او به حساب میآید که با راهنمایی استاد

) ،of Birminghamنشان داد که دانشجویان بیشترین رضایت را

راهنما و استادان مشاور ،آن را به پایان میرساند (.)3

از استادان راهنما و مهارتهای پژوهشی و کمترین رضایت را ،از

با وجود مزایای فراوان پایان نامهها ،این واحد درسی دارای

جنبههای زیر ساخت و امکانات ،ارائه شرایط و زمینههای رشد

معایب و مشکالتی از جمله دانش ضعیف اساتید در مورد اصول و

فکری ،شفافسازی معیارها و هدفها را داشتهاند (.)17 ،16

روشهای تحقیق ،فقدان وقت کافی برای راهنمایی دانشجویان،

گزارش نهایی آکادمی آموزش عالی انگلستان نیز حاکی از آن

فقدان تسهیالت سازمانی و نگارش مطلوب پایاننامهها میباشد

است که پاسخدهندگان ،عامل سرپرستی پژوهش را مهمترین

()5 ،4؛ بنابراین موفقیت آن کام ً
ال وابسته به کیفیت علمی ،همکاری

عامل در موفقیت برنامههای پژوهشی خود عنوان کردهاند (.)18

سازمانی ،دسترسی به اساتید راهنمای مجرب و راهنمایی و روند

در ایران نیز ،تاکنون پژوهشهایی در این خصوص انجام شده

اجرایی مناسب است .پایاننامه ،بخشی از آموزش کلیه دانشجویان

که بیشتر در سطح پایاننامههای دورههای کارشناسی ارشد

و بخصوص دانشجویان پزشکی میباشد ،لذا ،در صورتی که به

بوده است ( .)20 ،19این پژوهشها معموالً از جامعیت کافی

خوبی انجام نشود قسمتی از برنامه درسی دانشجویان اجرا نشده

برخوردار نبوده و دارای نقاط ضعف اساسی بودهاند؛ از جمله

و مهمترین توانمندیهای آنها که مهارت انجام پژوهش است ،به

عدم استفاده از پرسشنامههای استاندارد مانند پرسشنامه

آنها آموزش داده نخواهد شد .ارائه پایاننامههای با کیفیت پایین،

)Postgraduate Research Experience Questionnaire (PREQ

منجر به عدم استفاده از آنها در کارهای اجرایی شده ،دانشجو

است ( .)23-21برای نمونه اسماعیل و همکاران در بررسی خود

مهارت کافی برای انجام طرحهای پژوهشی را کسب ننموده و

با عنوان ،بهبود و توسعه پژوهشی تحصیالت تکمیلی و استادان

نسبت به انجام پژوهش ،بی انگیزه خواهد شد.

راهنما ،نشان دادند که دانشجویان ،زیر ساختها و امکانات

استاد راهنما به عنوان یک پشتیبان و راهنمای دانشجویان است که

دانشکده ،ارائه شرایط و زمینههای رشد فکری و استاد راهنما را

ضمن ایجاد یک رابطه عاطفی میبایست نسبت به ایجاد روحیهی

به عنوان عاملهای مؤثر در پیشرفت روند بررسی ،یادآور شدهاند

نشاط ،امید به آینده ،خودباوری در دانشجو ،نقش حمایتی خود را

(.)16

به بهترین نحو ایفا نموده و در ضمن از ایجاد وابستگی خودداری

لذا ،آشنایی با نحوه سرپرستی پایاننامهها و مقایسه میزان

کند ( .)6سرپرستی پایاننامه (استاد راهنما) ،مهمترین روش برای

رضایتمندی دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

ایجاد یک قرارداد یادگیری بین دانشجویان و اساتید راهنما ،ایجاد

از نحوه سرپرستی پایاننامهها ،میتواند منجر به توسعه مهارتهای

اهداف پژوهشی روشن برای یک نیم سال و شفاف سازی نقشهای

آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها شود .سرپرستی

دانشجویان و سرپرستان میباشد (.)7

پایاننامه ،یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در فرآیند انجام پایاننامه

پژوهشهایی در ارتباط با این موضوع در دانشگاههای عربستان ،نروژ،

میباشد که ارزیابی نظرات دانشجویان و شناسایی موارد مربوط

هنگکنگ ،نیجریه ،استرالیا و انگلستان ( )13-8انجام شده است.

به نارضایتی آنها در خصوص کیفیت سرپرستی پایاننامه ،نقش

برای مثال در تحقیقات انجام شده توسط مک آلیس )،(McAlees

به سزایی در ارتقای کیفیت تحقیق دانشجویی خواهد داشت.

ولش ) ،(Welshمابروک ) (Mabroukو پیترز ) ،(Petersدانشجویان

از سویی دیگر از آنجا که در حوزه بهداشت و درمان ،فعالیتها

از بین لیستی از ویژگیها برای استاد راهنمای ایدهآل ،به این

به صورت گروهی و تیمی انجام میشود ،بنابراین ،یک ارتباط

چهار مورد ،باالترین امتیاز را دادند :توان علمی ،راهنمایی خوب،

تنگاتنگ و پیوسته میان دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیالت

ایجاد انگیزه در دانشجو و دسترس بودن که بیشترین امتیاز ،به

تکمیلی وجود دارد که نشاندهنده اهمیت رشتههای تحصیالت

قدیر پوربایرامیان و همکاران

مقایسه رضایتمندی دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران ...

تکمیلی در دانشگاههای علوم پزشکی میباشد .دلیل مقایسه

نموده است .بهزادی عاملها و متغیرهایی که متناسب با هنجارها

رضایتمندی دستیاران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،در

و مقولههای مطرح در ایران نبوده ،به نحو مناسب آن را مورد

حقیقت بررسی میزان تأثیر سطح تحصیالت با میزان رضایتمندی

هنجاریابی قرار داده و در پرسشنامه  ،PREQتغییراتی ایجاد

و کیفیت پایاننامهها میباشد ،لذا ،تحقیق حاضر با هدف مقایسه

کرده و مواردی از سایر ابزارها بدان افزوده تا پرسشنامه طراحی

رضایتمندی دستیاران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

شده متناسب با شرایط تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

علوم پزشکی ایران از فرآیند سرپرستی پایاننامه طراحی گردید.

ایران باشد و بتواند جنبههای مختلف تجربه پژوهشی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی را تحت پوشش قرار دهد (.)24

مواد و روشها

در یک تقسیم بندی کلی ،مجموعه سؤاالت پرسشنامه به چهار

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی  -مقایسهای است .جامعه

بخش تقسیم میشود:

آماری در این پژوهش شامل دستیاران پزشکی ( 640نفر) و

 .1اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان که شامل :جنس،

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشکدههای دانشگاه علوم

مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی ،سابقه نگارش مقاله یا چاپ

پزشکی ایران ( 358نفر) که در سال تحصیلی  94-93بوده که طرح

آن در ژورنالهای معتبر علمی ،گذراندن کالس روش تحقیق

مقدماتی پایاننامه (پروپوزال) آنها در شورای آموزشی دانشکده

و ارائه مقاله علمی در سمینارهای علمی است.

به تصویب رسیده و در حال انجام امور مربوط به پایاننامه خود

 .2اطالعات کلی پیرامون پایان نامه دانشجویان

بوده و یا از پایاننامه خود دفاع کرده بودند (.)N=998

 .3عوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی دانشجویان که به روش

ابتدا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه کلی به دست آورده

چهاردرجهای لیکرت طراحی شده است .این پرسشنامه به طور

شد ( .)n=278سپس حجم نمونه موردی برای هر گروه محاسبه

استاندارد ،شش حیطه را مورد بررسی قرار میدهد :تصویب

شد .نمونهگیری متناسب با حجم نمونه انتخاب شد .ابتدا تعداد

طرح مقدماتی ،سرپرستی پایاننامه ،زیرساختها و امکانات

پرسشنامههای الزم برای هر دانشکده (پزشکی ،پیراپزشکی،

دانشگاه ،توسعه مهارتها ،اهداف و انتظارات و آزمون پایاننامه.

پرستاری و مامایی ،بهداشت و مدیریت و اطالعرسانی) که بر

 .4مشکالت پژوهشی دانشجویان در کسب تجربه پژوهشی

حسب درصد از کل جامعه به دست آمده بود ،محاسبه شد و

مناسب

سپس حجم نمونه به روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده

در تمامی متغیرهای پرسشنامه از مقیاس لیکرت استفاده شده

به دست آمد ( .)n=278از پرسشنامههایی که برای کل حجم

است.

نمونه توزیع شد تعداد  250مورد پاسخ داده شد .از این تعداد

این پرسشنامه در دانشگاه مشهد مورد روایی و پایایی ()α=0/975

 176نفر دستیاران 24 ،نفر در مقطع دکترا و  50نفر در مقطع

قرار گرفته است اما مجددا ً در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز،

کارشناسی ارشد بودند.

روایی و پایایی پرسشنامه تعیین گردید.

ابزار اصلی مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه

PREQ

به منظور تعیین روایی پرسشنامه تهیه شده ،ابتدا از اعتبار روایی

) (Postgraduate Research Experience Questionnaireاست

محتوا ) (CVR: Content Validity Ratioاستفاده شد .پرسشنامه

که توسط انجمن فارغ التحصیالن استرالیا و انجمن تحقیقات

بین  12نفر از اعضای هیئت علمی گروه آموزش پزشکی و همچنین

آموزشی استرالیا تهیه و تدوین شده است و در دانشگاههای مختلف

تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی

جهان با چندین مورد تغییر و اصالح صورت گرفته (برابر با شرایط

که سابقه در امر پژوهش و هدایت پایاننامههای مقاطع مختلف

خودشان) ،برای سنجش سرپرستی پایاننامه مورد استفاده قرار

را بر عهده داشتند و در امر پژوهش نیز مشارکت داشتند ،توزیع

گرفته است .این پرسشنامه توسط حسن بهزادی در دانشگاه

گردید .پس از مشخص شدن نظرات متخصصین نسبت روایی

فردوسی مشهد هنجارسازی شده و در پایان نامه از آن استفاده

محتوایی هر سؤال تعیین شد .بر اساس جدول الوشه ،با توجه به
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اینکه  12نفر متخصص نظرات خود را راجع به پرسشنامه اعالم

درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و برای پرسشهای پژوهش

کردند ،شاخص قضاوت در مورد هر سؤال  0/56در نظر گرفته

از آزمونهای آماری استنباطی پارامتریک و ناپارامتریک استفاده

شد .با توجه به امتیاز نتایج به دست آمده از اعتبار محتوا ،نشان

شده است .پرسشنامهها به صورت حضوری توزیع و برای افرادی

ﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
بسیاری مطابق با فرضیههای پژوهش
داد که پرسشنامه تاﻳحدود

که امکان تکمیل پرسشنامه به صورت حضوری وجود نداشت

بوده است و در برخی موارد نقطهنظرات اساتید مورد توجه قرار

پرسشنامهها به صورت الکترونیکی توزیع و جمعآوری شدند.

و راهنما و همچنین نظرات متخصصین در خصوص روایی صوری،

یافتهها

تغییرات الزم در بعضی سؤاالت اعمال شد .در نهایت از مجموع 59

با توجه به اهداف پژوهش ،یافتههای زیر به دست آمد:

سؤال پرسشنامه 3 ،سؤال حذف و  13سؤال پرسشنامه ،اصالح

بر اساس نمودار شماره  70/4 ،1درصد آزمودنیها در مقطع

و پذیرفته شدند (تعداد کل سؤاالت پرسشنامه  56مورد شد).

دستیاران و بقیه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بودند.

شاخص روایی محتوایی ) (CVI: Content Validity Indexنشان

همچنین همانگونه که در جدول شماره  1مشاهده میشود،

مشاورﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ:
اساتیدﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف
گرفته و اصالحات الزم صورت گرفت .با توجه به نظر

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  70/4 ،1درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ دﺳﺘﻴﺎران و ﺑﻘﻴﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

دهنده جامعیت قضاوتهای مربوط به روایی یا قابلیت اجرای مدل
آزمون یا ابزار نهایی میباشد .هر چه مقدار روایی محتوایی نهایی
باالتر باشد مقدار  CVIبه عدد  0/99نزدیکتر میشود .بررسی
 CVIبر اساس شاخص روایی محتوایی والتس و باسل اجرا شد.

ﻧﻤﻮدار  -1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

دﺳﺘﻴﺎري

%20

%70

ارﺷﺪ

ﺗﺨﺼﺼﻲ

بر اساس نتایج حاصل ،اساتید اعالم کردند که اکثر سؤاالت CVI

مورد قبول دارند .سؤاالتی که  CVIکمتر از حد انتظار ()0/70
داشتند اصالح و سپس پذیرش شدند .به این ترتیب در این پژوهش
شاخص روایی محتوایی ) 0/76 (CVIو نسبت روایی محتوایی
) 0/57 (CVRبه دست آمد .عالوه بر آن در پژوهش حاضر جهت
تعیین پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت به
این ترتیب که پرسشنامه توسط  15نفر از دانشجویان تحصیالت

دﻛﺘﺮا
%10

نمودار  -1توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک مقطع تحصیلی

جدول  -1توزیع آزمودنیها بر اساس انتخاب موضوع پایان نامه

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎب

تکمیلی که به روش تصادفی انتخاب شده بودند تکمیل گردید.

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺧﻮدم

24

32/4

ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ

3

4/1

اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي

2

2/7

ﺟﻤﻊ

74

100

ﻣﻮﺿﻮع

ضریب آلفای كرونباخ  0/97به دست آمد.
در این تحقیق برای سنجش رضایتمندی از سرپرستی پایاننامه

دﺳﺘﻴﺎران ﭘﺰﺷﻜﻲ ،اﻧﺘﺨ
راﻫﻨﻤﺎ درﺻﺪ 21از
ﺷﻮد57 ،
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎن
دردر هفت
شاخص
دربردارنده 45
از یک شاخصسازی ترکیبی
28/4
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ اﺳﺘﺎد
حیطه ،فرآیند تصویب پروپوزال (چهار شاخص) ،استاد راهنما

ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

32/4
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ 24
شاخص)،ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 32/4ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ،ﻣﻮ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
درﺻﺪ از
(هشتاﻳﻦ در
دانشگاهاﺳﺖ،
امکاناتﺑﻮده
ساخت وراﻫﻨﻤﺎ
(هفت شاخص) ،زیراﺳﺘﺎد

ارائه شرایط و زمینههای رشد فکری (چهار شاخص) ،گسترش

ﺧﻮد و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع
و  32/4درﺻﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ
مهارتهای پژوهشی (یازده شاخص) ،شفافسازی معیارها و اهداف
(چهار شاخص) و آزمون پایاننامه (هفت شاخص) استفاده شد.

در نهایت تعداد  250پرسشنامه تکمیل و جمعآوری شد .دادههای
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راﺧﻮدم
اﻧﺘﺨﺎب

ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ

ﻛﺮده26اﻧﺪ.
23

14/8
13/1

اﻧﺘﺨﺎب57/
4
ﺑﺮ اﺳﺎس101
راﻫﻨﻤﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣ
اﺳﺘﺎدﻫﺎ
ﺗﻮزﻳﻊ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺟﺪول -1
دﺳﺘﻴﺎران ﭘﺰﺷﻜﻲ

گردآوری شده در نرمافزار  SPSSنسخه  21ذخیره شدند .برای
تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش ،از آمار توصیفی فراوانی،

ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

7

اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي

4

ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
اﻧﺘﺨﺎب19ﻣﻮﺿﻮع
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ

10/8

ﺟﻤﻊ

ﺧﻮدم

176

100

ﺗﻌﺪاد
24

ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ

3

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

21

قدیر پوربایرامیان و همکاران

مقایسه رضایتمندی دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران ...

 57درصد از دستیاران پزشکی ،انتخاب موضوع پایاننامههایشان

عوامل مشکالت پژوهش با سطح رضایتمندی ،ارتباط معکوس

توسط استاد راهنما بوده است ،این در حالی است که  32/4درصد

و معنیدار وجود دارد.

از دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،موضوع پایاننامه را خود انتخاب

عالوه بر آن در جدول شماره  3رضایتمندی کلی در دو گروه

کرده و  32/4درصد دیگر نیز بین خود و استاد راهنما ،موضوع

دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،مقایسه شده

را انتخاب کردهاند.

است.

برای تعیین همبستگی بین ابعاد ،به دلیل نرمال نبودن توزیع برخی
از ابعاد ،از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد؛ که نتایج آن

بحث و نتیجهگیری

در جدول شماره  2آورده شده است.

یافتهها نشان داد که رضایتمندی کلی دانشجویان تحصیالت

با توجه به جدول شماره  ،2مالحظه میشود که بین تمام عاملهای

تکمیلی از فرآیند سرپرستی پایاننامه  56/5درصد و در مقایسه،

تعیین کننده رضایتمندی سرپرستی پایاننامه به جزء متغیر

دستیاران 63/8 ،درصد بوده است .همچنین بین میانگین نمرات

«آزمون پایاننامه» با «متغیرهای زیر ساختها و امکانات دانشگاه و

رضایتمندی در کلیه حیطهها به جزء آزمون پایاننامه ،در

گسترش مهارتها» رابطه معناداری وجود دارد .همچنین میتوان

آزمودنیهایی که از پایاننامه خود دفاع نکردهاند ،در دو گروه

نتیجه گرفت که بیشترین میزان همبستگی ( )0/61بین متغیر

دستیاران و تحصیالت تکمیلی ارتباط معناداری مشاهده نشد

«استاد راهنما و فرآیند تصویب طرح مقدماتی» میباشد و کمترین

( .)P=0/24از سوی دیگر ،بین میانگین نمرات رضایتمندی کلی

میزان همبستگی بین متغیر «گسترش مهارتها و فرآیند تصویب

در آزمودنیهایی که از پایاننامه خود دفاع کرده بودند نیز ،اختالف

طرح مقدماتی» میباشد .از سوی دیگر بین تمامی عاملها به

معناداری مشاهده نشد ( .)P=0/656بیشترین رضایتمندی در

جزء عامل مشکالت پژوهشی ارتباط مستقیم وجود دارد و این به

دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،مربوط به توسعه مهارتهای

آن معنا است که افزایش میزان رضایت از یکی از عاملها ،سبب

پژوهشی و استاد راهنما (به ترتیب  90/6درصد و  70/2درصد)

افزایش سطح رضایت سایر عوامل میشود .همچنین بین تمامی

بوده است ،در حالی که دستیاران به ترتیب از استاد راهنما

جدول  -2نتایج آزمون همبستگی بین ابعاد

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ

اﺳﺘﺎد

راﻫﻨﻤﺎ

زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و

اراﺋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و

داﻧﺸﮕﺎه

رﺷﺪ ﻓﻜﺮي

اﻣﻜﺎﻧﺎت

زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي

ﮔﺴﺘﺮش

ﻣﻬﺎرتﻫﺎ

ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و
اﻫﺪاف

دﻓﺎع

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ

آزﻣﻮن

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

0/61

زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و
اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه

0/41

0/27

اراﺋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي رﺷﺪ ﻓﻜﺮي

0 /5

0/46

0/59

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻬﺎرتﻫﺎ

0 /3

0/25

0/36

0 /4

ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و
اﻫﺪاف

0/39

0/26

0/44

0/55

0 /4

دﻓﺎع ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ

0/49

0/6

0/12

0/52

0/23

0/39

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ

- 0 /3

-0/45

-0/22

-0/31

-0/21

-0/23

-0/41
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جدول  -3رضایتمندی کلی از فرآیند سرپرستی پایاننامه

ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ )ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ
(n=74

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﻮاﻓﻖ

(n=176

ﻣﺨﺎﻟﻒ

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

-1ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﻠﻲ از ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ؟

52/7

39

47/3

35

71/1

125

29

51

 -2ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﻠﻲ از ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ؟

70/2

52

29/8

22

84/1

148

15/9

32

 -3ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي ﻛﻠﻲ از ﺑﻌﺪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي
داﻧﺸﮕﺎه؟

41/9

31

58/1

44

43/2

76

56/9

100

 -4ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﻠﻲ از ﺑﻌﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي
رﺷﺪ ﻓﻜﺮي؟

28/4

21

71/6

53

54/6

96

45/4

80

 -5ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﻠﻲ از ﺑﻌﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻬﺎرتﻫﺎ؟

90/6

67

9/ 5

7

60/2

106

39/7

70

54

40

46

34

68/2

120

31/8

56

 -7ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﻠﻲ از ﺑﻌﺪ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ؟

64/7

11

35/3

6

80/7

25

19/3

6

رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي ﻛﻠﻲ

56/5

261

43/5

201

63/8

696

36/2

395

 -6ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﻠﻲ از ﺑﻌﺪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و
اﻫﺪاف؟
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دﺳﺘﻴﺎران ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ

( 84/1درصد) و آزمون پایاننامه ( 80/7درصد) رضایت بیشتری

نارساییهایی رو به رو بودهاند .ولی در نگاه کلی میتوان دریافت

داشتهاند .ولی در زمینهی ارائه شرایط و زمینههای رشد فکری

که دستیاران در مقایسه با دانشجویان تحصیالت تکمیلی در کلیه

(دانشجویان تحصیالت تکمیلی  28/4درصد و دستیاران 54/6

حیطهها ،از رضایت بیشتری برخوردار بوده و مهمترین جنبههای

درصد) و زیرساختها و امکانات دانشگاه (دانشجویان تحصیالت

مثبت اشاره شده توسط کل دانشجویان ،توسط دستیاران پزشکی

تکمیلی  41/9درصد و دستیاران  43/2درصد) ،میزان رضایت

بوده است .نتایج این مطالعه با تحقیقات دانشگاه جیمز کوک

دانشآموختگان در حد متوسط و پایین بود .در زمینهی فرآیند

استرالیا ( )12که میزان رضایتمندی را  79/7درصد ،دانشگاه

تصویب طرح مقدماتی پایاننامه ،در دانشجویان تحصیالت تکمیلی

ادینبورگ انگلستان  86درصد ( )13اعالم کردهاند و مطالعات

میزان رضایتمندی در حد متوسط ( 52/7درصد) و در دستیاران

پارکر ( )25هم خوانی دارد.

در حد باال ( 71/1درصد) بود .رضایتمندی دانشجویان تحصیالت

مرکز فرصتهای شغلی فارغالتحصیالن استرالیا در سال 2014

تکمیلی از شفافسازی هدفها و معیارها 54 ،درصد و دستیاران

گزارشی از رضایتمندی فارغالتحصیالن در مقاطع کارشناسی

 68/2درصد بوده است.

ارشد و دکترا ،از تجربه پژوهشیشان تهیه نموده است .این مطالعه

به این ترتیب به نظر میرسد که دانشگاه علوم پزشکی ایران

با استفاده از پرسشنامه  PREQانجام گردیده است .نتایج این

توانسته است در ایجاد زمینههای توسعه مهارتهای پژوهشی مانند

مطالعه نشان داد که  82/2درصد از فارغالتحصیالن کارشناسی

ارتقای مهارتهای نگارش علمی ،یادگیری مستقل و مدیریت یک

ارشد و  87/6درصد در مقطع دکترا ،از سرپرستی پایاننامهی

پروژه پژوهشی در دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا موفق عمل

خود رضایت کلی داشتهاند .این گزارش به مقایسه رضایتمندی

کند .همچنین بیشتر استادان راهنمای این دانشگاه توانستهاند

در طی سالهای  2000تا  2014در استرالیا پرداخته است که

رضایت دانشآموختگان را فراهم آورند ،ولی در حیطه زیر ساختها

نتایج آن نشان داده که میزان رضایتمندی در طی این سالها

و امکانات پژوهشی ،دانشآموختگان در طی دوران تحصیل با

روند افزایشی داشته است .بیشترین رضایتمندی مربوط به حیطه

مقایسه رضایتمندی دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران ...

قدیر پوربایرامیان و همکاران

گسترش مهارتها ( 93/7درصد) ،شفافسازی معیارها و اهداف

متغیرهای جمعیت شناختی با میزان رضایتمندی ،از آزمونهای

( 93/7درصد) و آزمون پایاننامه ( 82/06درصد) بوده است که

جداگانه استفاده شد .نتایج آزمون تی ،نشان داد که توزیع میانگین

این نتایج با نتایج پژوهش حاضر همخوانی بسیار دارد .کمترین

نمرات رضایتمندی در تمامی ابعاد به جزء آزمون پایاننامه ،برای

رضایتمندی نیز در استرالیا ( 39درصد) و پژوهش حاضر (71/6

هر دو مقطع تحصیالت تکمیلی و دستیاران یکسان بوده و از

درصد) ،در حیطه زمینههای رشد فکری مشاهده شده است.

نظر آماری اختالف معناداری ندارند ( .)P=0/24همچنین ،آزمون

مطالع ه اسداللهی و همکاران که بر روی دانشآموختگان کارشناسی

من ویتنی ،بیانگر برابری میانگین نمره رضایتمندی و عدم وجود

ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان صورت گرفت ،بیانگر

اختالف آماری معنادار در هر دو گروه آزمودنی که از پایاننامه

رضایت زیاد و بسیار زیاد دانشآموختگان از توسعه مهارتهای

خود دفاع کردهاند است ،نیز بود (.)P=0/656

پژوهشی ( 95 /5درصد) ،استاد راهنما ( 74/2درصد) و آزمون

به منظور تعیین ارتباط حیطهها با نمرات رضایتمندی کل در

پایاننامه ( 59/1درصد) بوده است ( .)22نتایج مطالعه شهشهانی با

دو گروه مورد مطالعه ،از آزمونهای نرمالیتی مختلف استفاده

عنوان رضایتمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی از نحوه هدایت

شد و نتایج این آزمونها نشان داد که تفاوت معناداری بین

و راهنمایی پایاننامه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،نیز

میانگین نمرات رضایت دانشجویان در دو گروه تحصیالت تکمیلی

نشان از رضایت زیاد دانشجویان ارشد و دکترا (به ترتیب 77/6

و دستیاران ،از استاد راهنما ( )P=0/506و زیر ساختها و امکانات

درصد و  100درصد) از استاد راهنمای خود دارد ( .)21هافمن

دانشگاه ( )P=0/065وجود نداشت ولی در خصوص گسترش

و همکارش در مطالعهای که در دانمارک انجام دادند ،میزان

مهارتهای پژوهشی ،ارائه شرایط و زمینههای رشد فکری و

رضایتمندی کلی دانشجویان دکترا از استاد راهنمای خود را 82/9

شفافسازی معیارها و اهداف ،بین میانگین نمرات رضایتمندی

درصد اعالم نمودند ( .)26هانسکار ) (Hunskaarو همکارانش در

دستیاران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی اختالف معناداری وجود

مرکز آموزش پزشکی زیست پزشکی در نروژ نیز ،نشان دادند که

داشت ( .)P=0/001همچنین بین میانگین نمرات رضایتمندی

 75درصد دانشجویان از استاد راهنمای خود رضایت دارند (.)9

دستیاران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی از تصویب طرح مقدماتی

همچنین یافتههای این پژوهش با مطالعات میزانی ( ،)27راد افشار

پایاننامه ،اختالف معناداری مشاهده شد ( .)P=0/003شاید این

( )23و مطالعه بهزادی که با استفاده از پرسشنامه  PREQانجام

اختالف را بتوان ناشی از این مسئله دانست كه در اكثر موارد

شده بود ( ،)24هم خوانی دارد .یافتههای زنگ و وبستر در بررسی

پایاننامه ،اولین تجربه پژوهشی دانشجویان كارشناسی ارشد و

تجربههای پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه هنگ

دکتری عمومی است و علی رغم گذراندن واحدهای درسی مرتبط

کنگ نشان داد که باالترین امتیاز در سطح رضایت ،مربوط به

از جمله روش تحقیق ،به علت آنکه هنوز نتوانستهاند دانش خود را

استاد راهنما بوده و استاد راهنما مهمترین عامل کمک کننده به

به مهارت تبدیل نمایند ،احساس نیاز بیشتری به حمایت از طرف

ایجاد درک مثبت دانشجویان از تجربهی پژوهشی به شمار میآید.

اساتید خود دارند .از سوی دیگر دانشجویان رشتههای علوم پایه

آنان همچنین گزارش کردند که مقیاسهای سنجش تجربهی

و تحصیالت تکمیلی موظف بوده برای انجام پایاننامه خود ،طبق

پژوهشی دانشجویان شامل سرپرستی پایاننامه ،زیرساختها،

شرایط اداری و مقررات سختگیرانه حاکم بر دانشگاه ،یک طرح

گسترش مهارتهای پژوهشی ،جو فکری و رضایت کلی ،در سطح

پژوهشی را ارائه نمایند ،در حالی که شرایط و قوانین برای دستیابی

یک درصد ،رابطه معناداری با هم دارند.

دستیاران به پایاننامه ،سهلالوصولتر میباشد .مشابه این نتیجه

با توجه به اینکه تعداد آزمودنیهایی که از پایاننامه خود دفاع

نیز در پژوهشهای مختلف قبلی مشاهده شده است .برای مثال

کرد ه بودند ،کم بود ( 18نفر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 33

بررسی انجمن تحصیالت تكمیلی امریكا نشان داد كه بسیاری از

نفر دستیاران پزشکی) ،در این پژوهش برای تعیین میانگین نمرات

دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد از روند هدایت و راهنمایی

رضایتمندی و مقایسه آن در هر دو گروه و همچنین تعیین رابطه

رساله خود توسط اساتید راهنما و مشاور رضایت نداشتند (.)28
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همچنین در گزارش مرکز )(GCA: Graduate Careers Australia

و دستیاران ،تفاوت معنیداری مشاهده شد ،به نظر میرسد بهتر

استرالیا در سال  2014نیز مشاهده شد که سطح رضایتمندی

است در سالهای اولیه تحصیالت تکمیلی ،به افزایش مهارتهای

کلی دانشجویان دکترا از سرپرستی پایاننامه بیشتر از دانشجویان

دانشجویان و ارتقاء توانایی و توانمندی آنان در انجام تحقیقات

کارشناسی ارشد بوده است.

مستقل ،توجه بیشتری شود.

پایاننامه به معنای تأیید پایانی كار تحصیلی دانشجویان است که

با توجه به نتایج تحقیق ،به منظور افزایش میزان رضایتمندی

نشاندهندة فعالیتهای منسجم اوست كه با راهنمایی و ارشاد

دانشآموختگان تحصیالت تکمیلی و دستیاران از تجربههای

استادان راهنما و مشاور ،آن را به پایان میرساند .نباید چنین

پژوهشی ،پیشنهاد میشود :مقررات ،ضوابط و معیارهای اداری

تصور شود كه پایاننامه مانند درسهای دیگر جنبه تمرینی دارد.

دانشکده به گونهای تنظیم شود که موضوع پایاننامههای

تدارك و نگارش پایاننامه با توجه به اینکه مدت قابل توجهی وقت

دانشجویان در کمترین زمان ممکن هم در سطح گروههای آموزشی

صرف آن میشود ،دارای اهمیت خاصی است .شیوههای راهنمایی

و هم دانشکده ،مورد بررسی و تائید قرار گیرد .استادان راهنما،

پایاننامه دانشجویان تحصیالت تكمیلی ،معموالً از خط مشیها

روند حمایتی ثابت و متناسبی را در طول روند پایاننامه ،از نگارش

و رویههای مندرج در آیین نامههای مؤسسات آموزش عالی كه

موضوع پایاننامه تا دفاع ،از دانشجو به عمل آورده و پس از دفاع

گاهی مبهم و متناقض است ،پیروی میكند .از سوی دیگر ،از

پایاننامه ،نیز نسبت به ارائه حمایتهای فکری و پژوهشی از

دیدگاه بسیاری از دانشجویان مسیر راهنمایی پایاننامه نامشخص

دانشآموختگان ،ادامه دهند؛ و دورههای آموزشی برای استادان

و مملو از موانع و عدم اطمینان است.

راهنما و مشاور ،به ویژه استادان جدید استخدام در خصوص فنون

این تحقیق با هدف مقایسه رضایتمندی دانشجویان تحصیالت

و مهارتهای راهنمایی و هدایت پایاننامهها برگزار شود.

تکمیلی و دستیاران پزشکی از سرپرستی پایاننامه در دانشگاه
علوم پزشکی ایران انجام شد .یافتههای تحقیق نشان داد که

تشکر و قدردانی

میزان رضایت هر دو گروه دانشجویان از فرآیند سرپرستی

این مقاله قسمتی از پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش

پایاننامههایشان ،در حد نسبتاً مطلوب بود اما دستیاران در مقایسه

پزشکی در گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

با دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،رضایت بیشتری داشتهاند .حیطه

میباشد.

استاد راهنما ،در هر دو گروه باالترین امتیاز را به خود اختصاص داد.
با توجه به اینکه بین حیطههای تصویب طرح مقدماتی ،ارائه شرایط

تضاد منافع

و زمینههای رشد فکری ،گسترش مهارتها و شفافسازی معیارها

بدین وسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد

و اهداف با میزان رضایتمندی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی

منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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