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  نامه رضايتمندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز از سرپرستي پايان
  

  ٭علي دهقاني غالم
  
  

  چكيده
نامه است و ارزشيابي ميزان  يند انجام پاياناترين اهداف فر ي از مهميك، اطمينان از كسب تجربه پژوهشي توسط دانشجويان :مقدمه
 هدف اين تحقيق بررسي ،بنابراين. دآي ميبشمار يند اهاي اين فر ترين چالش نامه از مهم مندي دانشجويان از نحوه سرپرستي پايان رضايت

  .نامه بود نمندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز از سرپرستي پايا ميزان رضايت
نامه در  پزشكي و داروسازي كه ضمن دفاع از پايان  نفر از دانشجويان پزشكي، دندان100 مقطعي، -در يك مطالعه توصيفي :ها روش
ها توسط پرسشنامه  داده. اي تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند  قرار داشتند، به روش طبقهآموختگي دانش در مرحله 1385سال 

PREQ)  Postgradute Research Experience Questionnaire(افزار  ها با استفاده از نرم  داده.آوري گرديد  جمعSPSS و با 
  .شداستفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي تجزيه و تحليل 

 بود و از نظر ميزان 6/3±85/0پزشكي   و دندان37/3±85/0، داروسازي 08/3±01/1هاي پزشكي  مندي دانشكده ميزان رضايت :نتايج
 »خصوص ادبيات تحقيق دريافت راهنمايي مفيد در«. داري مشاهده شد  بين سه دانشكده تفاوت معني،نامه رضايت از سرپرستي پايان

 هرابطنامه  نامه و متغيرهاي سن و نمره پايان مندي دانشجويان از نحوه سرپرستي پايان بين رضايت. ها بود ترين ميزان رضايت آزمودني كم
  .داري مشاهده گرديد معني

 توجه شود و در خصوص نحوه ،نامه به عنوان يك موضوع علمي كه نيازمند آموزش است الزم است به سرپرستي پايان :گيري نتيجه
  . اعمال گرددويژههاي  ريزي راهنمايي در راستاي ادبيات پژوهش و موضوع تحقيق، برنامه

  

  .، ادبيات پژوهشنامه سرپرستي پايان، دانشجو، رضايتمندي :هاي كليدي واژه
  .310 تا 302 ):4(9؛ 1388 زمستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
  مقدمه 

 توسعه جوامع در عمده و اساسي يها هپاي از پژوهش

 علمي و حركت هيچ گونه بطوري كه، گردد مي محسوب

 در .رسد نمي نظر به پذير امكان تحقيقات پشتوانه بدون منطقي

مسير  در جامعه محركه نيروي ترين اصلي پژوهش ،واقع
 يها خصشا ينتر مهم از يكي و است توسعه و ترقي

مركز ثقل و هسته اصلي هر . )2و1(گردد مي توسعه تلقي
                                                 

 معاون  ومديريت آموزشي كارشناس ارشد ،علي دهقاني غالم: نويسنده مسؤول *
كي تبريز، انشگاه علوم پزش معاونت دانشجويي و فرهنگي، د،دانشجوييمدير امور 

  ali_1018@yahoo.com .خيابان دانشگاه، تبريز
 اصالح شده 26/10/88ه دفتر مجله رسيده، در تاريخ  ب20/11/87اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است27/10/88و در تاريخ 

آن هستند و ) دانشجويان( فراگيران ،نظام آموزش عالي
 به منظور ايجاد ،ي مختلف دانشگاهها ش بخشتمام تال

 انجامر رفتار و عملكرد دانشجويان تغييرات مطلوب د
 ، دانشگاهيدانشجويان به عنوان دروندادهاي نظام. گيرد مي

 وضعيت آنها .هاي ممتاز و با اهميتي هستند داراي ويژگي
رفتارهاي آموزشي آنان در ، در هنگام ورود به دانشگاه

 آنان ههاي كسب شد حين تحصيل در دانشگاه و قابليت
ي مهم ها هموزشي دانشگاه از مؤلفهنگام خروج از محيط آ

و اساسي است كه شايسته است به نحو مطلوب مورد 
  .)3(بررسي علمي قرار گيرد

ترين نمـود خود را   اصلي،عد دانشـجوييپژوهش در ب
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 نامه نـمايان ساخته و دانشجويان با انتخاب در واحـد پايان
 اعتماد به نفس و پشتكار خود را، قدرت ابتكار، اين واحد

با روح جستجوگر خويش در هم آميخته و حاصل آن را 
توان ادعا   مي،بنابراين. دهند نامه ارائه مي در قالب پايان
عد پژوهش مند در ب  نخستين گام نظام،نامه كرد كه پايان

براي . )4(شوند است كه دانشجويان با آن آشنا مي
 از ريند بطوري كه بسياا شدهها اهميت فراواني قائل  نامه پايان

 تحقيقات پيمايشي، توصيفي و يا تجربي توسط دانشجويان
 هاي  سرآغاز يك سلسله پژوهش،شود و كار آنها انجام مي
 هايي كه بطور روزآمد چكيده. دگرد تر مي تر و اساسي مفصل

 در كشورهاي پيشرفته جهان تهيه ها هنام و مرتب از پايان
  .)5( حاكي از اهميت آن است،شود مي

هاي يك دانشجو  ه به معناي تأييدي براي تالشنام پايان
 باشد كه با راهنمايي هاي منسجم او مي بوده و نشانگر فعاليت

نوشتن . )6(رسد استادان راهنما و مشاور آن به پايان مي
ي تحصيالت تكميلي ها هآخرين مرحله دور، نامه پايان
اي كه آغازين گام تحقيق و پژوهش   آخرين مرحله،است

سير طبيعي و . آيد بشمار ميي علمي ها هصجدي در عر
منطقي رسيدن به اين مرحله آن است كه در طول دوران 

پس از گذراندن واحدهاي روش تحقيق و انجام ، تحصيل
اندك اندك استعداد پژوهش در دانشجو ، تكاليف پژوهشي

 و توان انجام يك تحقيق علمي در وي ايجاد شود ،شكوفا
 و توان پژوهشي او در تا سرانجام ميزان استعداد

اما اين روند به داليل مختلفي كه . دگرد متجلينامه  پايان
چنان كه بايد طي ، طلبد بررسي آنها فرصت ديگري مي

  .)7(شود نشده و جدي گرفته نمي
ين روش تر مهم) استاد راهنما(نامه  سرپرستي پايان

براي ايجاد يك قرارداد يادگيري بين دانشجويان و اساتيد 
سال و  ايجاد اهداف پژوهشي روشن براي يك نيم، ماراهن

 ).8(باشد هاي دانشجويان و سرپرستان مي سازي نقش شفاف
 مواردي وجود ،)نامه پايان(در سرپرستي يك پژوهش 

و با اهميت هستند و استاد راهنما  دارد كه بسيار پيچيده
تواند تحقيق دانشجو را سرپرستي  با رعايت اين موارد مي

، اي ايجاد يك ارتباط حرفه: ين موارد عبارتند از ا.نمايد
كمك به دانشجويان ، ترغيب دانشجويان براي پژوهش

كمك به دانشجويان براي ، براي انتخاب موضوع تحقيق
 هحمايت از پيشرفت اولي،  پژوهشهتهيه يك طرح اولي

مساعدت ، تشويق دانشجويان براي نوشتن، دانشجويان
 برايمساعدت ، ويانخصوص مشكالت علمي دانشج در

كمك به دانشجويان ، انآنمشكالت شخصي و عمومي 
راهنمايي براي آماده كردن و ، براي تكميل نمودن تحقيق

 براي دفاع از آنهاكمك به آماده شدن ، نامه  پايانهارائ
  .)9(نامه پايان

 در تحقيقي عنوان شده است كه استادان راهنما عمدتاً
راهنمايي براي انتخاب در مراحل اوليه پژوهش مانند 

آن موضوع و تدوين طرح اوليه و همچنين مراحل آخرين 
ترين حد راهنمايي را   بيش،نامه مانند تدوين گزارش پايان

 كه اگرچه بين استهمچنين نتايج حاكي از آن . اند داشته
كيفيت راهنمايي استادان راهنما بر حسب دانشكده و 

ن تفاوت معنادار  ولي اي،مرتبه علمي تفاوت وجود دارد
 استراليا در يك تحقيق آموختگان دانشانجمن . )10(ستين

ي ها هي شده از كليه دانشگاآور جمع اطالعات ،گسترده
 را مورد بررسي قرار 2000 و 1999هاي  استراليا در سال

، 2000نتايج حاصل حاكي از آن بود كه در سال  .داد
 78ه نام ميزان رضايت دانشجويان از سرپرستي پايان

  درصد3 حدود 1999 نسبت به سال و ه بوددرصد
در تحقيق ديگري كه توسط . )11(ه استافزايش داشت

 ميزان ، تكنولوژي ملبورن رويال به عمل آمدهمؤسس
ان در خصوص تالش استاد راهنما آموختگ دانشرضايت 

ند ا هبراي درك مشكالتي كه دانشجويان با آنها روبرو بود
 برايهاي استاد راهنما  يين راهنماميزاو   درصد70برابر 

نتيجه . )12(ه است بود درصد45ادبيات پژوهش در حدود 
 كه در دهد نشان ميتحقيق دانشگاه ادينبورگ انگلستان 

 رضايت  درصد84نامه  سرپرستي پايان، 2004-5سال 
 2003-4دانشجويان را كسب كرده كه نسبت به سال 

هايي آكادمي گزارش ن. )13(داشته است درصدي 5كاهش 
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-پاسخآموزش عالي انگلستان نيز حاكي از آن است كه 
 در ترين عامل دهندگان، عامل سرپرستي پژوهش را مهم 

. )14(اند ي پژوهشي خود عنوان كردهها هموفقيت برنام
 به دانشگاه جيمز كوك استراليا در گزارش خود نتايج مربوط

ر نامه د ميزان رضايت دانشجويان از سرپرستي پايان
 كه نسبت به اند  درصد عنوان كرده6/67 را 2007سال 
  .)15(دهد  درصدي را نشان مي8/12 كاهش 2006سال 

وضعيت كيفيت ، آموختگان يك گروه آموزشي دانش
 را به خوبي به تصويرگروه آموزشي و پژوهشي گذشته آن 

ين برونداد نظام دانشگاهي هستند و تر مهمآنان . كشند مي
نگرش و مهارت قابل ، در سه بعد دانشهاي آنها  قابليت

 و نهادهاي آموزش عالي ها هدانشگا. )16(دباش ميارزيابي 
كمتر فرصت ، ها و مسائل متعدد دليل گرفتاري  به،كشور

 آموختگان دانشاند تا بر نظرات دانشجويان و  اين را داشته
 ،كنندگان اصلي آموزش عالي هستند كه دريافت، خود

ررسي نمايند كه آيا آموزش عالي در وقوف پيدا كنند و ب
 چنين اينكند و يا  بستري صحيح و مناسب حركت مي

سرپرستي . )17( فاقد جهت هستندها شنيست و كوش
يند انجام اثيرگذار در فرأنامه يكي از عوامل مهم و ت پايان
باشد كه ارزيابي نظرات دانشجويان و  نامه مي پايان

خصوص   آنها درشناسايي موارد مربوط به نارضايتي
نامه نقش بسزايي در ارتقاي  كيفيت سرپرستي پايان

 تحقيق ،بنابراين. كيفيت تحقيق دانشجويي خواهد داشت
 هاي حاضر با هدف بررسي ميزان رضايت دانشجويان رشته

 پزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي پزشكي، دندان
  .نامه طراحي گرديد تبريز از سرپرستي پايان

  
  ها روش

 مقطعي است كه در -اي توصيفي  مطالعه،اين بررسي
.  در دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام گرفت1385سال 

 نفر از دانشجويان كه در شرف 136  راجامعه آماري
 114 كه از اين تعداد، داد ، تشكيل ميي بودندآموختگ دانش

 در ، بر حسب تاريخ دفاع1/10/85 تا 1/5/85نفر از تاريخ 

با توجه به اينكه جامعه . ر مشاركت نمودندپژوهش حاض
- هاي پزشكي، دندان مورد بررسي از دانشجويان رشته

پزشكي و داروسازي تشكيل شده بود و نسبت جمعيت  
 رعايت براي ، بنابراين،هر رشته با هم تفاوت داشت

شانسي برابر براي همه افراد جامعه و همچنين رعايت 
 گيري تصادفي ش نمونهتناسب حجم افراد هر رشته، از رو

  .استفاده شد) اي سهميه(اي  از نوع طبقه
 PREQ  پرسشنامه،ها آوري داده ابزار جمع

)Postgraduate Research Experience Questionnaire( 
اين ). 18(بود كه از يك منبع معتبر علمي استخراج شد

 شامل ، بخش اول:پرسشنامه مشتمل بر دو بخش است
 سن، جنس، وضعيت(وصيات فردي سؤاالت مربوط به خص

و ) نامه هل، سنوات تحصيلي، معدل كل و نمره پايانأت
 شامل سؤاالت مربوط به سنجش رضايتمندي ،بخش دوم

طراحي اي ليكرت  دانشجويان بود كه به روش پنج درجه
 اين پرسشنامه بطور استاندارد شش حيطه را مورد. شد

جو پژوهشي، نامه،   سرپرستي پايان:دهد بررسي قرار مي
 اهداف و  ونامه  مهارت، زيرساخت، آزمون پايانتوسعه

 كه با توجه به هدف پژوهش حاضر، سؤاالت ،انتظارات
 گويه 8 دنامه با تعدا مربوط به عامل سرپرستي پايان

 با همورد استفاده قرار گرفت و ديدگاه افراد مورد مطالع
 دو، »خيلي كم« براي يكنمره (اي ليكرت  طيف پنج درجه

 پنجو » زياد« براي چهار، »متوسط« براي سه، »كم«براي 
نمره كل (گيري قرار گرفت  مورد اندازه) »خيلي زياد«براي 

  ). تا صفر محاسبه شديكپرسشنامه از 
هاي پرسشنامه پس از ترجمه در چندين نوبت  گويه
 از  روايي محتواي آن با نظرخواهي،د و در نهايتشبازنگري 

ييد قرار گرفت و براي أران مورد تنظ اساتيد و صاحب
 با يك مطالعه ،ي ثبات دروني پرسشنامهيسنجش پايا

 ضريب آلفاي كرونباخ برابر ، نفر25آزمايشي بر روي 
935/0=αبه دست آمد .  

ها  با توجه به اطالعات دريافتي از آموزش دانشكده
نامه توسط  مبني بر اتمام مرحله دفاع و دريافت نمره پايان
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اسامي آنها به تفكيك دانشكده و (نمونه آماري مشمولين 
اي تصادفي از قبل مشخص  گيري طبقه به روش نمونه

 افراد مورد هصورت دستي به  پرسشنامه ب،)شده بود
آوري آنها اقدام  نظر ارائه و پس از تكميل نسبت به جمع

-SPSSافزار آماري  تحليل آماري با استفاده از نرم. شد

ميانگين و (وه بر آمار توصيفي عال.  انجام گرديد15
هاي تحليل واريانس يك طرفه  از آزمون) انحراف معيار

)ANOVA( براي مقايسه ميانگين نمره رضايت دانشجويان 
 پيرسون ها، آزمون ضريب همبستگي در سطح دانشكده

براي بررسي رابطه رضايتمندي دانشجويان با متغيرهاي 
نامه و  يانسن، سنوات تحصيلي، معدل كل و نمره پا

ر  براي بررسي تفاوت رضايتمندي دانشجويان بtآزمون 
هل مورد استفاده أ متغيرهاي جنسيت و وضعيت تاساس

  .قرار گرفت
  

  نتايج
 عدد 100 تعداد ، پرسشنامه توزيع شده114از مجموع 

 )=response rate%7/87 ( بودپرسشنامه كامل و قابل بررسي
 پزشكي  پزشكي، دندانهاي دهندگان در دانشكده توزيع پاسخ

.  درصد بود25 و 28، 47 داروسازي به ترتيب برابر و
)  درصد47( نفر 47و مردان )  درصد53( نفر 53زنان 

از )  درصد60( نفر 60، افراد مورد مطالعه را تشكيل دادند
. متأهل بودند)  درصد40(نفر  40دهندگان مجرد و  پاسخ

 نفر 51د كه  سال بو27±6/4دهندگان  سن پاسخميانگين 
 49( نفر 49 و 25  تا23آنها در محدوده سني )  درصد51(

چهل و .  قرار داشتند44  تا26در محدوده سني ) درصد
آنها در طول تحصيل به همراه  ) درصد45( نفر پنج

 13،  درصد در خوابگاه مجردي37، )خانه پدري(خانواده 
 5( نفر 5در خانه شخصي مجردي و تنها )  درصد13(نفر 
  .در خوابگاه متأهلي ساكن بودند) رصدد

نتايج حاكي از آن بود كه ميانگين كل رضايتمندي در 

هاي  دانشكده.  بود31/3±95ها برابر  سطح همه دانشكده
-دندانو ) 37/3±85/0(، داروسازي )08/3±01/0(پزشكي 

به ترتيب كمترين تا بيشترين ) 6/3±85/0(پزشكي  
 را به خود اختصاص هميانگين رضايت افراد مورد مطالع

 نتايج ،شود  مشاهده مييكهمان گونه كه در جدول . دادند
آزمون تحليل واريانس يك راهه نشان داد كه بين 

ي و داروسازي از نظر پزشك ، دنداني پزشكيها هدانشكد
ميزان رضايت از تجربه پژوهشي ناشي از سرپرستي 

 و =35/3f (ردداري وجود دا نامه تفاوت معني پايان
039/0p=(.تفاوت ،  با استفاده از آزمون تعقيبي توكي

ي به پزشك دنداني پزشكي و ها هها بين دانشكد ميانگين
  .شكل معناداري خود را نشان داد

خصوص  ها در بررسي ميزان رضايتمندي آزمودني
حاكي ) 1جدول (نامه  ي مرتبط با سرپرستي پايانها هگوي

 ،همچنين دانشگاهاز آن است كه در سطح هر سه دانشكده و 
 در دسترسي به استاد راهنما«بيشرين رضايتمندي مربوط به 

 و 71/3±08/1با ميانگين » نامه پايانيند انجام اطول فر
 مفيد از استاد هاي دريافت راهنمايي«كمترين رضايتمندي به 

 80/2±25/1با ميانگين » راهنما در مورد ادبيات تحقيق
 لي دانشجويان از تجربهميانگين رضايت ك. باشد مربوط مي

  .دو ب درصد58نامه به ميزان  پژوهشي سرپرستي پايان
ي مستقل نشان داد كه ها ه براي گروtهاي  نتايج آزمون

 نث و همچنينؤبين دو گروه دانشجويان مذكر و م
هل از لحاظ ميزان رضايتمندي از أدانشجويان مجرد و مت

 ضريب .ردداري وجود ندا نامه تفاوت معني سرپرستي پايان
 بررسي رابطه بين مشخصات برايهمبستگي پيرسون 

پژوهشي  فردي و ميزان رضايت دانشجويان از تجربه
 به جز ،نامه محاسبه گرديد ناشي از سرپرستي پايان

) =20/0r و >043/0p (ارتباط مثبت ضعيف متغيرهاي سن
با ميزان رضايت ) =21/0r  و>030/0p(نامه  و نمره پايان
  .دست نيامده د ارتباط معناداري بدر ساير موار
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  نامه به تفكيك دانشكده  ميانگين و انحراف معيار نمرات رضايتمندي دانشجويان از سرپرستي پايان:1جدول 
  كل  داروسازي  پزشكي دندان  پزشكي  عنوان عبارت

 71/3±08/1  84/3±02/1  96/3±88/0 49/3±19/1  نامه يند انجام پايانادسترسي به استاد راهنما در طول فر

 40/3±27/1 52/3±22/1 71/3±18/1 15/3±31/1  تالش قابل قبول استاد راهنما براي درك مشكالت دانشجو

نامه توسط  ارائه منابع و اطالعات تكميلي مرتبط با موضوع پايان
  استاد راهنما

31/1±91/2 07/1±54/3 06/1±32/3 21/1±19/3 

 21/3±21/1 24/3±33/1 50/3±13/1 02/3±18/1  خصوص انتخاب موضوع نما درهاي مفيد از استاد راه دريافت راهنمايي

 20/3±24/1 36/3±18/1 57/3±10/1 89/2±30/1  نامه  پيشرفت پايانبرايدريافت نظرات مفيد از استاد راهنما 

 80/2±25/1 64/2±22/1 32/3±12/1 57/2±28/1  هاي مفيد از استاد راهنما در مورد ادبيات تحقيق دريافت راهنمايي

 40/3±16/1 48/3±00/1 75/3±88/0 15/3±33/1  نامه يند انجام پاياناپي بردن به انتظارات علمي استاد راهنما در فر

نامه توسط استاد  آگاهي از اهم مطالب ضروري براي دفاع از پايان
  راهنما

90/0±47/3  84/0±86/3  82/0±56/3  87/0±60/3 

 31/3±95/0 37/3±85/0 6/3±85/0 08/3±01/0  ميانگين كل

  
  بحث

 رضايت دانشجويان دانشگاه علوم ،در اين مطالعه
نامه مورد بررسي قرار  پزشكي تبريز از سرپرستي پايان

 ميانگين رضايت ،ژوهش ي اين پها هاساس يافت بر. گرفت
 پژوهشي ناشي از سرپرستي هكلي دانشجويان از تجرب

 تحقيق حاضر  مقايسه نتايج.باشد  مي درصد58نامه  پايان
دنيا حاكي از  كشورهاي ديگر در مختلف مطالعات با نتايج

آن است كه ميزان رضايت دانشجويان از تجربه پژوهشي 
نامه در دانشگاه علوم پزشكي  ناشي از سرپرستي پايان

ي خارجي در سطح ها هتبريز در مقايسه با ساير دانشگا
رسي ي كه نتايج حاصل از بربطور. تري قرار دارد نييپا

ان استراليا حاكي از آن است كه در آموختگ دانشانجمن 
ميزان رضايت دانشجويان از سرپرستي ، 2000سال 
. )11( بوده است درصد78 برابر 2000نامه در سال  پايان

دهد  نتايج تحقيق دانشگاه ادينبورگ انگلستان نيز نشان مي
ميزان رضايت دانشجويان از عامل  2004-5كه در سال 
). 13( بوده است درصد84نامه برابر   پايانسرپرستي

نامه در  همچنين ميزان رضايت از سرپرستي پايان
 6/67، 2007دانشگاه جيمز كوك استراليا براي سال 

  ).15( گزارش شده استدرصد
نخستين شرط راهنمايي اثربخش عبارت است از 

مشاركت فعال در اجراي پژوهش و توانايي تحليل مسائل 
 بدون اين اصل، درك ،جربه پژوهشي خودو مراجعه به ت

مشكالت و مسائل دانشجو يا درك نيازهاي متفاوت در 
استاد ). 17(نامه دشوار خواهد بود مراحل مختلف پايان

 همچون ،هاي الزم پژوهشي راهنما بايد خود واجد مهارت
هاي تحقيقاتي، اجراي ميداني يا  انتخاب و اصالح روش

فسير اطالعات و ارائه نتايج آزمايشگاهي كار، تحليل و ت
هايي  ها و مهارت  اينها همان توانايي.به شكل عملي باشد

 لزومدر عين . است كه دانشجو به كسب آنها نياز دارد
 استادان راهنما بايد ،هاي تخصصي آشنايي با اين مهارت

ها را درك كنند و ميزان  اصول زيربنايي اين مهارت
 ،ه خود واجد آن هستند ك،اعتماد به نفس دانشجويان را

 مديريت خوب مستلزم چيزي بيش از ارجاع دادن .دريابند
براي راهنمايي . دانشجويان به منابع تخصصي است

 جز اجراي دروس تجربي و آشنايي با ،درست و خوب
. رويكرد خودمان، به چيزهاي ديگري هم نياز است

هاي بين فردي و آموزشي در پژوهش وجود دارند  مهارت
 زمان نخستين مالقات با استاد تا زمان دفاع و حتي كه از

درك اين . كنند  ايفاي نقش مي،نامه پس از انتشار پايان
ريزي و ساختارمند  هاي برنامه ها همچون مهارت مهارت

  .كردن پروژه تحقيق براي دانشجو اهميت دارد
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هاي   بين دانشكده،با توجه به نتايج پژوهش حاضر
داروسازي از نظر ميزان رضايت پزشكي و  پزشكي، دندان

 نامه دانشجويان از تجربه پژوهشي ناشي از سرپرستي پايان
 پزشكي، هاي دندان داري وجود داشت و دانشكده تفاوت معني

داروسازي و پزشكي به ترتيب بيشترين تا كمترين 
رضايتمندي دانشجويان را به دست آوردند كه تفاوت 

پزشكي به   و دندانهاي پزشكي ها بين دانشكده ميانگين
 هاي  گويه،از طرف ديگر. شكل معناداري خود را نشان داد

-يند انجام پايانادسترسي به استاد راهنما در طول فر«
دريافت « و 71/3±08/1 و ميانگين  درصد68با » نامه 

هاي مفيد از استاد راهنما در مورد ادبيات  راهنمايي
ه ترتيب  ب80/2±25/1 و ميانگين  درصد45با » تحقيق

 به  راها بيشترين و كمترين ميزان رضايتمندي آزمودني
نتايج تحقيق مؤسسه تكنولوژي . خود اختصاص دادند

ملبورن رويال استراليا نيز ميزان رضايت دانشجويان از 
هاي استاد راهنما در خصوص ادبيات پژوهشي   ييراهنما

با توجه به ). 12( عنوان كرده است درصد45را در حدود 
 هاي استادان مبني بر تقويت روحيه جستجوگري ستسيا

يند انجام اي پژوهشي ناشي از فرها هو كسب تجرب
دهند كه دانشجويان  استادان راهنما ترجيح مي، نامه پايان
 شخصاً در جهت جستجوي ،ي مناسبها ش اتخاذ رواما ب

ات مرتبط با ادبيات تحقيق گام برداشته و از عالطمنابع و ا
به . ي الزم را كسب كنندها هها و تجرب رتاين طريق مها

رسد كه ثبات مشاهده شده در نتايج پژوهش  نظر مي
حاضر با نتيجه تحقيق مؤسسه ملبورن استراليا نيز حاكي 

  .از همين علت باشد
 حالي كه دانشجويان از دسترسي  در،در پژوهش حاضر

 در ،اند به استاد راهنماي خود بيشترين رضايت را داشته
خصوص ادبيات   راهنمايي ايشان دره از نحو،العين ح

استادان راهنما .  حداقل رضايت را عنوان كردند،ژوهش  پ
هاي پژوهشي دانشجويان نقش انگيزشگر را  در فعاليت

روحيه ، ند و با ارتقاي توانايي علمي آنانكن ميايفا 
د كه شو ميپژوهشگري و تحقيق دانشجويان نيز تقويت 

رو اين است كه استادان اطالعات و البته اين كار در گ
 دانش خود را همسو با نيازهاي دانشي و مهارتي دانشجويان

 ،هاي تعاملي خود را گسترش دهند روزآمد كنند و مهارت
 از راهنمايي متناسب با ايجاد باور و انگيزه در ،و همچنين

هاي پژوهشي استفاده  دانشجويان براي انجام فعاليت
 ،نمايي اجراي پژوهش و پروژه راه، كليبطور. كنند

ترين شكل آموزش است كه  ترين و ظريف احتماالً پيچيده
اين كافي نيست كه . ورزند آن مشاركت مي اساتيد در

گر چه ، فقط پژوهشگران مجربي باشند استادان راهنما
 اما آنها بايد بتوانند در درياي ،اين امر اهميت دارد

يي را ها ش و روها هشيوها،  شپژوهش شناور شوند و دان
اما گاهي . سازند تحليل نمايند كه پژوهش را اثربخش مي
از اين مهارت ، هالزم است كه از اين نيز فراتر رفت

برخوردار باشند كه دانشجويان تحصيالت تكميلي را قادر 
كه پيشرفت عقالني  بي آن،  نمايندها شبه كسب آن رو

براي  ،بطور خالصه. آنان دچار انحراف يا ركود شود
 راهنماي خوبي براي اجراي پژوهش ،اينكه استادان راهنما

 بايد پژوهشگري توانا و استاد راهنمايي مؤثر ،باشند
  .باشند

 محدوديت اصلي اين مطالعه، تغيير برنامه زماني جلسه
دفاع برخي از دانشجويان و عدم رعايت كامل قوانين و 

  بودها هات آموزشي از طرف آموزش دانشكدرمقر
كه برخي از دانشجويان قبل از برگزاري جلسه  وريبط

فرم تسويه حساب را از آموزش دانشكده مربوطه ، دفاع
گيري را با مشكل  دريافت كرده و روند صحيح نمونه

صورت ه ب، براي رفع اين مشكل. مواجه ساخته بودند
 دفاع براي تمام دانشجويان ه از زمان دقيق جلس،موردي

 هع يافته و پس از برگزاري جلسمشمول نمونه آماري اطال
 نسبت به ،نامه توسط دانشجو  پايانهدفاع و دريافت نمر

  .شدتحويل پرسشنامه و دريافت آن پس از تكميل اقدام 
نامه يكي از عوامل  با توجه به اينكه سرپرستي پايان

ثيرگذار در رضايتمندي دانشجويان از تجربه أمهم و ت
 ، بنابراين،باشد نامه مي ايانيند انجام پاپژوهشي ناشي از فر
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ين آموزش عالي كشور مسؤولالزم است كه مديران و 
يند انجام ا و عوامل دخيل در فرها هبراي تمام حيط

 توجه ،نامه  بخصوص عامل سرپرستي پايان،نامه پايان
خاص اعمال نموده و با اتخاذ تدبيرهاي الزم از قبيل 

 اساتيد راهنماهاي مستمر روش تحقيق براي  برگزاري دوره
 در جهت افزايش رضايتمندي دانشجويان ،و دانشجويان

 هاي نامه و در نهايت ارتقاي كيفيت پژوهش از سرپرستي پايان
  .دانشجويي كوشا باشند

  
  گيري نتيجه

نامه به عنوان يك  با توجه به اين كه سرپرستي پايان

اي در امر آموزش و پژوهش در نظر  موضوع حاشيه
گذاران بخش  ضروري است كه سياست ،شود گرفته مي

يند ا تمامي عوامل دخيل در فره ب،آموزشي عالي كشور
 توجه خاص اعمال نموده و با فراهم ،نامه سرپرستي پايان
هاي  يندها و دستورالعملافر، امكانات، ها نمودن زيرساخت

 مقتضي و اتخاذ تدبيرهاي الزم از قبيل برگزاري سمينارها،
موزشي براي اساتيد راهنما و  و كارگاه آها شهماي

هاي مؤثري در جهت افزايش رضايتمندي  گام، دانشجويان
 ارتقاي ،نامه و در نهايت دانشجويان از سرپرستي پايان

  .ي دانشجويي بردارندها شكيفيت پژوه
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The Study of Students' Satisfaction with Thesis Supervision in Tabriz 
University of Medical Sciences 

 
Dehghani G. 

 
Abstract 
 
Introduction: Ensuring research experience achievement by students is one of the most important goals of 
thesis conduction process and evaluating students' satisfaction with thesis supervision manner is one of the 
most imperative challenges of this process. Therefore, the aim of this study was to investigate the degree of 
students' satisfaction with thesis supervision in Tabriz University of Medical Sciences. 
Methods: In a descriptive cross-sectional study, 100 medical, dental, and pharmaceutical students that had 
defended their thesis and were spending graduation time (in year 2006) were selected as study population 
through stratified random sampling. Data was gathered using Postgraduate Research Experience Question-
naire (PREQ) which its content validity was authenticated by experts and its internal consistency reliability 
was verified through a preliminary study. Data was analyzed by SPSS software using descriptive and 
inferential statistics. 
Results: The satisfaction degrees for different schools were as follows: schools of medicine (3.8 ± 1.01), 
school of pharmacy (3.37 ± 0.85), and school of dentistry (3.6 ± 0.85) and there was a significant difference 
among the three schools regarding satisfaction degree with thesis supervision. Examinees' least satisfaction 
was with receiving useful instruction on research literature. A significant difference was observed between 
students' satisfaction with thesis supervision manner and variables of age and thesis score. 
Conclusion: Considering the attained results, it is necessary to notice thesis supervision as a scientific sub-
ject requiring education. It is recommended to apply specific programming for instructional method used for 
research literature and research subject. 
 
Keywords: Satisfaction, Student, Thesis supervision. 
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