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دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد  يليتكم التيتحص انينظرات دانشجو
و  ها نامه پاياندر مشاور آمار مشاور و  راهنما، ديمشاركت اسات زانيم

  هاي دانشجويي رساله
  

  ساناز رفاع، ئي فرزانه برفه، *يمسعود رودبار
  

 

  چكيده
. است يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش رانيموضوع مورد عالقه مد ها نامه پايان مورد در يليتكم التيتحص انينظرات دانشجو: مقدمه
راهنما، مشاور  ديمشاركت اسات زانيتهران درمورد م يدانشگاه علوم پزشك يليتكم التيتحص انينظرات دانشجو يمطالعه بررس نيهدف ا

  . است ها نامه پايان درمشاور آمار  و
علوم پزشكي  دانشكده دانشگاه چهار 1391تا  1385 يها دفاع شده سال نامه پايان 270 يبر رو 90- 91 سال در يمقطعتوصيفي مطالعه  نيا: ها روش
افراد نمونه  يبرا اي گزينه پنج با مقياس ديمشاركت اسات زانيم رامونيپاي  پرسشنامه پژوهشگرساخته .اند، انجام شد داشتهمشاور آمار كه استاد  تهران

  .استفاده شد يتنيو ومنيو  سيمستقل، كروسكال وال يت يها آزمون و يفيتوص آمار يها از شاخص ها داده و تحليل هيتجز يبرا. ارسال شد
 .بود، تهيه پروپوزال)3/3±27/1( و كارشناسي ارشد) 8/2±20/1(هاي دكتري  نامه باالترين ميزان مشاركت اساتيد راهنما در پايان: نتايج

هاي  نامه و در پايان) 5/2±34/1(ها  آوري داده نامه هاي دكتري تهيه پرسشنامه و جمع اساتيد مشاور در پايانباالترين ميزان مشاركت 
و ) 9/2±36/1(هاي دكتري  نامه پاياندر مشاور آمار باالترين ميزان مشاركت اساتيد  .بود) 7/2±38/1(كارشناسي ارشد تهيه پروپوزال 

  .ها بود حليل دادهتجزيه و ت) 4/3±24/1(كارشناسي ارشد 
، الزم است حضور استاد ها نامه پاياندر مشاور آمار راهنما و  ديبا اسات سهيرنگ بودن نقش استاد مشاور در مقا با توجه به كم: گيري نتيجه

 ازاتيامت ريو سا ها نامه پاياناز  يدر مقاالت استخراج دياسات گاهيكه جا شود يم شنهاديپ .رديقرار گ يمورد بازنگر ها نامه پايانمشاور در 
  .گردد نييمشاركت آنان تع زانيدر نظر گرفتن م بامربوط، 

  
  . نامه پايان ،يمشاور آمار مشاور، مشاركت،استادراهنما،: هاي كليدي واژه

  839تا  830 ):10(13؛ 1392 دي/ علوم پزشكيآموزش در مجله ايراني 

  
مقدمه  

 التيمقاطع تحص يها به اتفاق رشته بيقر تياكثر در

                                                 
دانشكده  ،ياضي، گروه آمار و ر)اريدانش( يدكتر مسعود رودبار: نويسنده مسؤول *
هاي  و مركز تحقيقات مقاومت رانيا يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك يرسان و اطالع تيريمد

  ir  m-roudbari@tums.ac..رانيتهران، ا ران،يا يميكروبي، دانشگاه علوم پزشك
و  تيريدانشكده مد ،ياضيبرفه ئي، كارشناسي ارشد آمار زيستي، گروه آمار و ر فرزانه
، )farzane_barfei@yahoo.com. (رانيا يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك يرسان اطالع
دانشكده  ،يولوژيدميگروه آمار و اپ - رفاع، دانشجوي كارشناسي ارشد آمار زيستيساناز 

  )Sanaz_re@yahoo.com. (ايران. تهران يپزشك علومبهداشت، دانشگاه 
  25/7/92 :، تاريخ پذيرش14/5/92: ، تاريخ اصالحيه21/3/92: تاريخ دريافت مقاله

آن  نراندذگموجود است كه  نامه پايانبه نام  يدرس ،يليتكم
. است مقاطع نيا انيدانشجو يالتحصيل فارغاز جمله مراحل 

صورت است كه استاد  نيبه امعموالً درس  نيا ينحوه اجرا
 تخابمربوط ان يدانشجو با مشاركت گروه آموزش يراهنما

و  شنهادياستاد راهنما پ ايتوسط دانشجو  يشده و موضوع
گروه و  بيبعد از توافق استاد راهنما و دانشجو، به تصو

در . رسد مي هدانشكده مربوط يليتكم التيتحص يشورا
گروه  بياستاد راهنما و تصو تأييدو به  ازيصورت ن
استاد مشاور  يتعداد يليتكم التيتحص يو شورا يآموزش

  .شوند مي دعوت يهمكار يبرا زيمشاور آمار ن اداست اي
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اساتيد راهنماي  هاي تحقيقاتي و مجريان طرح نياز 
دكتري به  هاي كارشناسي ارشد و هاي دوره نامه پايان

بركسي پوشيده آمارشناسان از جمله اموري است كه 
آمارشناسان درمراحل مختلف  حضور فعال و مؤثر. نيست

 التيهاي تحص هاي دوره نامه پايان هاي تحقيقاتي و اكثر طرح
هاي تحقيقاتي  غالب مجريان طرح كهباعث شده است  ،يليتكم
رساالت دانشجويي خود را  ها و نامه اساتيد راهنماي پايان و
بنابراين نياز به ). 2و1(دانندهمكاري آمارشناسان ن نياز از بي

هاي علوم  كليه دانشگاه حضور آنان در آمارشناسان توانا و
جمله اموري است كه باعث  پزشكي و مراكز تحقيقاتي از

هاي علوم پزشكي  ژوهشي دانشگاه پ هاي فعال نمودن حوزه
شود كه اين نياز در ساليان اخير باعث افزايش تشكيل  مي

د رشته آمار زيستي توسط هاي كارشناسي ارش دوره
  . وزارت متبوع شده است

براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري جز  نامه پايان
آنان بوده و گذراندن آن به همراه چاپ يك  يدروس اصل

در معموالً  .است نامه پايانمقاله مرتبط از شروط دفاع از 
دانشجويي يك استاد مشاور آماري  يها نامه پاياناكثر 

 دهدانشك بياستاد راهنما و تصو شنهاديحضوردارد كه با پ
 نامه پايانانجام  نهيزم مشاور در انتخاب و با استاد راهنما و

با توجه به تخصيص بودجه محدود براي . كند يم يهمكار
در بسياري از موارد اساتيد راهنما خواستار  ،نامه پايان هر

مشاور غيررسمي استاد  كارگيري بهيا  كارگيري بهعدم 
 يشوند در حالي كه حضور رسم مي تيم تحقيق ي درآمار

و لزوم  ها نامه پايانآنان با توجه به ماهيت بسياري از 
   .ضروري است بسيار ها نامه پايانافزايش كيفيت 

ي علوم پزشكي ها دانشگاهبه گسترش روزافزون  باتوجه
افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان تحصيالت  چنين هم و

، است آنان ييكي از دروس اصل نامه پايانتكميلي كه 
كليه مسايل مرتبط با آن بيش از پيش  و نامه پاياناهميت 
آن نظرات  نيتر مهمكه  رسد ميبه نظر  يضرور
 زانيدرباره م يليالت تكميتحص يها دوره انيدانشجو
در مشاور آمار راهنما، مشاور و  استاد يهمكار
 يهمكار زانيم سهيمقا. است ييدانشجو يها نامه پايان
 يها دانشكدهدر مشاور آمار و  راهنما، مشاور دياسات

در مراحل مختلف  يهمكار نيا سهيمقا نيچن هم مختلف و

 و نامه پايان امبه همراه طول مدت انج ،نامه پايانانجام 
با آن  نامه پاياندر مدت انجام  انيكه دانشجو يمشكالت
 يآموزش رانيمباحث مورد عالقه مد اند، از مواجه

  .است يعلوم پزشك يها دانشگاه
 نيمشابه به دست محققاي  مطالعه ق،يتحق نيمورد ا در

آورده شده اين جا  در يقاتيتحق جياست و تنها نتا دهينرس
   .است پژوهش نياز آن مرتبط با اهداف ا يكه بخش

 80-88هاي  سال يها نامه پايان يبررو يقيتحق در
رساني پزشكي دانشگاه علوم  و اطالع تيريدانشكده مد

استاد راهنما يا  2 ها نامه پايان% 8/73 تهران يپزشك
% 2/2مشاور و  ايراهنما  استاد 3 يدارا% 3/22مشاور، 

بين رتبه علمي  .مشاور بودند اياستاد راهنما  4 يدارا
ارتباط  ها نامه پاياناستاد مشاور اول و مقاله شدن 

مقاله شدن ورتبه  نياما ب ،آماري موجود نبود معنادار
   ).3(موجود بود معناداراستاد مشاور دوم رابطه  يعلم
گلستان،  يدر دانشگاه علوم پزشك يگريمطالعه د در
 ).4(استاد مشاور آماري داشتند ها نامه پاياناز % 9/76

 انيدانشجو يبر رو يقيتحق جيبر اساس نتا نيهمچن
مشخص شد  نيقزو يدانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك

  ).5(اند مشاور داشته دياسات ها نامه پايان% 5/42كه 
ي كه توسط بيش از يك هاي نامه پايانمطالعه ديگري  در

استاد، راهنمايي شده بودند نسبت به يك استاد راهنما از 
يي كه ها نامه پايان چنين هم. كيفيت بهتري برخوردار بودند

در تدوين آنها حداقل يك استاد مشاور همكاري نموده 
 فيتي بدون استاد مشاور، از كيها نامه پايانبود در مقابل 

   ).6(باالتري برخوردار بودند
تحقيق ديگري در دانشگاه دهلي هند، رتبه علمي استاد  در

بر  نامه پايانتعداد اساتيد مشاور و خصوصيات  راهنما،
   ).7(ي نداشتتأثيراپ شده نسبت مقاالت چ

 انينظرات دانشجو يبه منظور بررس يكنون قيتحق
تهران در مورد  يدانشگاه علوم پزشك يليتكم التيتحص

در مشاور آمار راهنما، مشاور و  ديمشاركت اسات زانيم
 سهيو مقا ييدانشجو يها نامه پايانمختلف  يها تيفعال

 نيدر چهار دانشكده دانشگاه و همچن ها تيفعال نيا
 يها نامه پايانمشكالت مربوط به انجام  يرسبر

  .دانشگاه انجام شد ييدانشجو
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  ها روش

در  90-91در سال تحصيلي  يمقطع توصيفي مطالعه نيا
دانشگاه علوم  يپزشك رساني اطالعو  تيريدانشكده مد

 هيمطالعه شامل كل يجامعه آمار. تهران انجام شد يپزشك
 يرسان اطالع و تيريي مدها دانشكده يها نامه پايان

پرستاري و مامايي و توانبخشي  بهداشت، ،يپزشك،
دفاع  ها دانشكده نيادر  1385كه از سال  دانشگاه بود

 گيري نوع نمونه. اند آماري داشته استاد مشاور شده و
هاي فوق بودند كه  آن طبقات دانشكده اي بود كه در طبقه

التحصيالن پرسشنامه  به نسبت تعداد فارغ ها از دانشكده
 تاًينها بود و 307حجم نمونه محاسبه شده . توزيع شد

  .تعداد پرسشنامه ارسال شد نيهم
 ها، از طريق آموزش دانشكدهاي  ساخته محقق پرسشنامه

ارسال به ايميل  و آموختگان دانشگاه اداره دانش
توزيع  ي،التحصيل فارغن و يا افراد در شرف التحصيال فارغ
براي ارسال پرسشنامه به افرادي كه چند سال قبل . شد
شده بودند از طريق تلفن آنها در اداره  التحصيل فارغ

هاي  جستجو در مقاالت آنها در سايت ها، دانشكدهآموزش 
ن، مراجعه التحصيال فارغاستفاده از اطالعات ساير  مرتبط،

ي و تلفن و ايميل ي آموزشي و گرفتن اسامها به گروه
ل پرسشنامه مذكور شام .استفاده شد النيالتحص فارغ

سال  جنس،(ن التحصيال اطالعاتي درمورد مشخصات فارغ
 رشته، دانشكده، و نيم سال ورود به دانشگاه، لسا تولد،

نام و رتبه علمي اساتيد  مقطع تحصيلي، گروه آموزشي،
مشاور  نام و رتبه علمي استاد مشاور و استاد راهنما،
يا (زمان دفاع  وضعيت دفاع، تاريخ ثبت پروپوزال، آماري،

 در اي گزينه پنج سؤال 21به همراه) زمان تقريبي آن
در مورد ميزان ) از خيلي زياد تا خيلي كم(سيستم ليكرت 

مشاركت اساتيد راهنما، مشاور و مشاور آماري در تهيه 
ورود  ،ها دادهآوري  تهيه پرسشنامه و جمع پروپوزال،

، نوشتن و ها دادهتجزيه و تحليل  ،افزار نرمبه  ها داده
 ريهمكاري در تهيه مقاله و سا ،نامه پايانمطالعه فصول 

) يسينو رفرانس ق،يتحق اتيادب( نامه پايانانجام  مراحل
 يليخ يها نهيبه پرسشنامه به گز يده نمره يبرا. بود
و  2، 3، 4، 5 ازاتيكم امت يليمتوسط، كم و خ اد،يز اد،يز

در هر  ديمشاركت اسات زانيم نيبنابرا. تعلق گرفت 1
  .خواهد بود 5تا  1 نيب يعدد نامه پايانمرحله از انجام 

مورد مشكالت  ديگر در اي گزينهت دو سؤاال چنين هم
شامل مشكالت  نامه پايانموارد مختلف تنظيم  دانشجو در
انتخاب  ل،تنظيم جداو حجم نمونه، نوع مطالعه،(مربوط به 

در پرسشنامه  زين) انتخاب استاد راهنما استاد مشاور،
   .گنجانده شده بود

بررسي  تايي مورد 25پرسشنامه بايك نمونه تصادفي  پايايي
با استفاده از روش آلفاي كرونباخ، پايايي  .گرفت قرار

به دست  94/0 بود، اي گزينه 5 سؤال 21پرسشنامه كه داراي 
صوري و  روايي .خوب آن استيد پايايي ؤآمده كه م

از افراد  نفرتوسط چند  پرسشنامهآن نيز با مطالعه  محتوايي
   .قرار گرفت تأييدمورد  و انجام اصالحات مورد نياز خبره

نظير تلفن (ها  علت به روز نبودن اطالعات دانشكده به
و همكاري نه چندان خوب اكثر ) نالتحصيال فارغ

ن التحصيال فارغها، اطالعات تماس بسياري از  دانشكده
شان  افرادي كه تلفن تماس بامعذلك از طريق  .موجود نبود

ايميل آنان پرسيده شده و پرسشنامه به  مشخص بود،
 ها شد كه برخي نيز به پرسشنامه ارسالآدرس ايميل آنها 

لط بودن تلفن يا ايميل پرسشنامه پاسخ نداده و يا به علت غ
تلفن يا ايميل برخي از ساير . را دريافت نكردند

التحصيالني كه  ن از طريق آن دسته از فارغالتحصيال فارغ
اساتيد راهنما و  پرسشنامه طرح را تكميل نموده بودند،

مجالت علمي خصوصاً در مجالت  رجستجو د مشاور،
 .ي به دست آمدي علمها جستجو درسايت ها و دانشكده

وارد شده و  SPSS-15 لياطالعات كسب شده در فا هيكل
از  ليو تحل هيتجز يبرا .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز
و تحليلي شامل ) درصد ميانگين، جدول،( يفيآمار توص

طول مدت تحصيل  سهيمقا نظورآزمون تي مستقل به م
 سهيبه منظور مقا انسيوار زيمردان و زنان، آزمون آنال

دانشجويان كارشناسي ارشد در  ليطول مدت تحص
آزمون كروسكال واليس جهت  مختلف، يها دانشكده

مشاور  راهنما، مشاور و دياسات يهمكار زانيم سهيمقا
من  يو و آزمون ها دادهبودن اي  با توجه به رتبهآمار 

 دياسات يمشاركت دو به دو زانيم سهيويتني به منظور مقا
   .استفاده شد) ها دادهبودن اي  با توجه به رتبه(
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شده و به  ين محرمانه تلقالتحصيال فارغاطالعات  هيكل
 هيشده و مورد تجز وتريشده وارد كامپ يصورت كدگذار

به صورت  زين قيتحق جينتا نيچن هم. قرار گرفت ليو تحل
   .و گزارش قرار گرفته است يمورد بررس يگروه

  
  نتايج

و  هيپرسشنامه تجز 270شده،  عيپرسشنامه توز 307از 
مورد  النيالتحص فارغ%) 88 يدرصد پاسخ ده( شد ليتحل

نفر  190مرد و %) 4/29(نفر  79نفر بودند كه  270مطالعه 
 نياز ا. با جنس نامعلوم بودند زينفر ن كيزن و %) 6/70(

 18ارشد و  يدر مقطع كارشناس%) 3/93(نفر  252 تعداد
 71كنندگان از شركت. در مقطع دكتري بودند%) 7/6(نفر 
 ،يپزشك رساني اطالعو  تيريدر دانشكده مد%) 26(نفر 

%) 6/30(نفر  82 ،يدانشكده توانبخش در%) 9/11(نفر  32
در %) 7/30(نفر  83و  ييو ماما يدر دانشكده پرستار

 زينفر ن 2و  نموده بودند ليدانشكده بهداشت تحص

   .نشكده خود را اعالم نكرده بودنددا
 زانيدر مورد م انيدانشجو دگاهيد اريو انحراف مع نيانگيم

در  يراهنما و مشاور و مشاوران آمار ديمشاركت اسات
ارائه شده  1جدول  در يدكتر انيدانشجو يها نامه پايان
در  مشاركت زانيم نيجدول باالتر نيا جيبر اساس نتا. است
ترين  نييپا وپروپوزال  هيمربوط به ته يدكتر يها نامه پايان

 نيباالتر. بود نامه پايانمراحل  ريآن مربوط به انجام سا
پرسشنامه و  هيمشاور مربوط به ته ديمشاركت اسات زانيم
 نيباالتر. بود ها داده ليو تحل هيآن مربوط به تجز نيتر كم
مربوط به تجزيه و تحليل مشاور آمار مشاركت استاد  زانيم

و  افزار نرمبه  ها داده ورودآن مربوط به  نيتر كمو  ها داده
 يبر اساس آزمون آمار. بود نامه پايانمراحل  ريانجام سا

 تفاوت نامه پايان نيدر مراحل مختلف تدو كروسكال واليس
 ،استادان راهنما  ميانگين نمره ميزان مشاركت نيب معنادار

  )1جدول (.است  نبودهمشاور آمار  مشاور و

  
ي دانشجويان ها نامه پايانمشاركت اساتيد راهنما، مشاور و مشاور آماري در  زانيميانگين و انحراف معيار نمره م عيتوز :1 جدول

  نامه پايانمراحل انجام  كيآنها به تفك سهيو مقا يدكتر
 P  2  يمشاور آمار استاد  مشاور استاد  استاد راهنما  نامه پايانمراحل مختلف 

  36/1  51/0  8/2±29/1 4/2±11/1 8/2±20/1  تهيه پروپوزال
  08/0  96/0  7/2±49/1  5/2±34/1  5/2±45/1  ها داده آوري جمعتهيه پرسشنامه و 

  43/0  81/0  3/2±31/1  1/2±20/1  1/2±39/1  افزار نرمبه  ها دادهورود 
  79/2  25/0  9/2±36/1  9/1±06/1  3/2±24/1  ها دادهتجزيه و تحليل 

  12/1  57/0  6/2±24/1  1/2±10/1  7/2±23/1  نوشتن و مطالعه فصول
  21/1  55/0  7/2±34/1  1/2±41/1  6/2±65/1  همكاري در تهيه مقاله

  18/0  91/0  3/2±45/1  1/2±20/1  0/2±12/1   نامه پايانساير مراحل انجام 
  17/1  56/0  6/2  2/2  4/2  كل

 

 نيارشد باالتر يكارشناس انيدانشجو يها نامه پاياندر 
پروپوزال و  هيراهنما مربوط به ته ديمشاركت اسات زانيم

 .بود افزار نرمبه  ها دادهآن مربوط به ورود  نيتر كم
مشاور مربوط  ديمشاركت اسات زانيم نيباالتر چنين هم

به  ها دادهآن مربوط به ورود  نيتر كمپروپوزال و  هيتهبه 
مشاور آمار مشاركت استاد  زانيم نيباالتر. بود افزار نرم

آن مربوط به  نيتر كمو  ها داده ليو تحل هيمربوط به تجز
  بود نامه پايانمراحل  ريانجام سا

 
 

 يي دانشجويان كارشناسها نامه پايانميانگين و انحراف معيار مشاركت اساتيد راهنما، مشاور و مشاور آماري در  عيتوز :2 جدول
  نامه پايانمراحل انجام  كيآنها به تفك سهيمقا ارشد و
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  P 2  آماري مشاور استاد  استاد مشاور  استاد راهنما   نامه پايانمراحل مختلف 
  23/44  001/0  7/2±26/1 7/2±38/1 3/3±27/1  تهيه پروپوزال

  23/28  001/0  5/2±35/1 5/2±37/1 0/3±32/1  ها داده آوري جمعتهيه پرسشنامه و 
  58/51  001/0  0/3±39/1  1/2±39/1  3/2±39/1  افزار نرمبه  ها دادهورود 

  94/61  001/0  4/3±24/1  4/2±35/1  6/2±38/1  ها دادهتجزيه و تحليل 
  14/40  001/0  5/2±29/1  6/2±28/1  1/3±37/1  نوشتن و مطالعه فصول
  64/36  001/0  3/2±31/1  3/2±31/1  9/2±46/1  همكاري در تهيه مقاله

  97/54  001/0  1/2±35/1  5/2±36/1  9/2±40/1   نامه پايانساير مراحل انجام 
  69/21  001/0  6/2  4/2  9/2  كل

  
مشاركت استاد  زانيم سيبا استفاده از آزمون كروسكال وال

 يمراحل اجرا هيدر كلمشاور آمار راهنما، مشاور و 
  .بود معنادارارشد  يدوره كارشناس يها نامه پايان

 يدوبه دو سهيبه مقا يتنيمن و وياستفاده از آزمون  با

در مشاور آمار مشاور و  استاد راهنما، نيمشاركت ب زانيم
. ارشد پرداخته شد يو كارشناس يدكتر يها نامه پايان هيكل

  :دهد مي فوق را نشان ساتيمقا جينتا 3جدول 

  
  دانشجويي يها نامه پاياندر مشاور آمار مشاور و  مشاركت استاد راهنما، زانيم يا سهيمقا عيتوز : 3 جدول

  يآمار مشاور استاد  مشاور استاد  راهنما استاد  نامه پايانمراحل انجام 
  ميزان مشاركت يكسان  باالترين ميزان مشاركت  پروپوزال تهيه

  ميزان مشاركت يكسان  مشاركتباالترين ميزان   ها داده آوري جمع تهيه پرسشنامه و
  باالترين ميزان مشاركت  ميزان مشاركت يكسان  افزار نرمبه  ها دادهورود 

  باالترين ميزان مشاركت  ميزان مشاركت يكسان  ها دادهتجزيه و تحليل 
  ميزان مشاركت يكسان  باالترين ميزان مشاركت  نوشتن و مطالعه فصول
  ميزان مشاركت يكسان  مشاركت باالترين ميزان  همكاري در تهيه مقاله

  ميزان مشاركت كم  ميزان مشاركت متوسط  باالترين ميزان مشاركت  نامه پايانساير مراحل انجام 
  

مشاركت را در  زانيم نيتر بيشكه  دهد ينشان م جينتا
استاد راهنما دارد كه در  ،ييدانشجو يها نامه پايان ياجرا

مشاركت را  زانيم نيمرحله فوق باالتر 7مرحله از  5
مرحله  درمشاور آمار مشاركت استاد  زانيم .داشته است

مشاركت استاد مشاور در مرحله سوم بوده  زانيدوم و م
   .است
مشكالت  نيتر بيشكه  دهند مينشان  نيهمچن جينتا

و  هيارشد تجز يكارشناس يها نامه پاياندر  انيدانشجو
نوع  نييتع ،%)6/43( 110 يها با فراوان داده ليتحل

و نوشتن مقاله با %) 5/40( 102 يبا فراوان يريگ نمونه
نوع  يدكتر يها نامه پايانو در %) 5/38( 97 يفراوان
 ها داده ليو تحل هيو تجز%) 4/44( 8 يفراوانبا  يريگ نمونه

   .بود%) 3/33( 6 يبا فراوان
 ارشد در دانشگاه يكارشناس نامه پايانمدت انجام  طول

 يها نامه پايان انجام يمدت برا ناي. ماه بود 48/6±3/32
طول انجام .ماه محاسبه شد 8/56±98/14 يدكتر
و  تيريارشد در دانشكده مد يدوره كارشناس نامه پايان
 ، توانبخشي)8/33±57/7( يپزشك رساني اطالع

و ) 3/32±56/5( ييو ماما ، پرستاري)52/6±7/31(
 نيهمچن. نداشتند دار معنااختالف ) 3/31±35/3(بهداشت 

و زنان ) 9/33±53/9(مردان  نيب نامه پايانطول انجام 
   .نداشت معنادار اختالف زني) 56/9±9/33(

مشاور و راهنما، مشاور  ديمشاركت اسات زانيم سهيمقا
مراحل مختلف انجام  كيو به تفك ها دانشكدهدر آمار 
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  .ارائه شده است  4 در جدول ها نامه پايان
  

 ي دانشگاه علوم پزشكي تهرانها دانشكدهمشاور و مشاور آماري در  مقايسه مشاركت استادراهنما، :4 جدول

  بهداشت  مامايي و پرستاري توانبخشي پزشكيرسانياطالعومديريت  ارسالهي  نامهپايانمراحل
استاد مشاور آماري  ميزان مشاركت يكسان ميزان مشاركت يكسان  نوشتن پروپوزال

ترين ميزان  بيش
  مشاركت

استاد مشاور آماري 
ترين ميزان  بيش

  مشاركت
 تهيه پرسشنامه و

  ها آوري داده جمع
استاد راهنما ميزان ميزان مشاركت يكسان

تر نسبت  مشاركت بيش
  به استاد مشاور

استاد مشاور آماري 
ترين ميزان  بيش

  مشاركت

 آماري استاد مشاور
ميزان  ترين بيش

  مشاركت
ترين  استاد مشاور آماري بيش  افزار ها به نرم ورود داده

  ميزان مشاركت
استاد مشاور آماري 

 ترين ميزان بيش
  مشاركت

استاد مشاور آماري 
ترين ميزان  بيش

  مشاركت

  ميزان مشاركت يكسان

تريناستاد مشاور آماري بيش  ها تجزيه و تحليل داده
  ميزان مشاركت

استاد مشاور آماري
ترين ميزان  بيش

  مشاركت

استاد مشاور آماري 
ترين ميزان  بيش

  مشاركت

استاد راهنما ميزان 
 نسبتتر  مشاركت بيش

  آماري استاد مشاور به
استاد مشاور آماري  ميزان مشاركت يكسان ميزان مشاركت يكسان  نوشتن و مطالعه فصول

ترين ميزان  بيش
  مشاركت

استاد راهنما ميزان 
تر نسبت  مشاركت بيش

  به استاد مشاور
استاد مشاور آماري  ميزان مشاركت يكسان ميزان مشاركت يكسان  همكاري در تهيه مقاله

ترين ميزان  بيش
  مشاركت

استاد مشاور آماري 
ترين ميزان  بيش

  مشاركت
ساير مراحل انجام 

رفرانس، (نامه  پايان
  )ادبيات تحقيق

استاد راهنما ميزان مشاركت 
تر نسبت به استاد مشاور  بيش

  آماري

 آماري مشاور استاد  ميزان مشاركت يكسان
ميزان  ترين يشب

  شاركتم

ي آما مشاور استاد
ميزان  ينتر بيش

  مشاركت
  

  بحث
مشاركت در مرحله نوشتن پروپوزال در  زانيم نيباالتر
ارشد مربوط به استاد راهنما و  يكارشناس يها نامه پايان

مربوط به استاد راهنما و استاد  يدكتر يها نامه پاياندر 
رسد كه به علت اينكه در  مي به نظر. مشاور آمار بود

غالب موارد اساتيد راهنما پيشنهاد كننده موضوع تحقيق 
در اين  براي دانشجويان هستند، بنابراين مشاركت آنان

در تحقيقي در مورد . است تر بيشمرحله از ساير اساتيد 
راهنما و دانشجويان دوره  نقش و رابطه نظارتي استاد

كارشناسي ارشد، دانشجويان مشاركت اساتيد راهنما را 
آنان در مراحل  تر بيشخواستار مشاركت  كامل ندانسته و

 جيطبق نتا نيهمچن ).8(خود هستند  نامه پايان اياجر
ارشد  يكارشناس يها نامه پايان يمشابه بر رو يقيتحق

 يهمكار نيتر بيشدانشگاه اصفهان نشان داده شد كه 
پروپوزال  نيراهنما در مرحله انتخاب موضوع، تدو دياسات
  ).9(آن بوده است ييگزارش نها هيو ته
مشاركت اساتيد در مرحله تهيه پرسشنامه  زانيم نيباالتر

ارشد  يكارشناس يها نامه پاياندر ها داده آوري جمع و
لق متع يدكتر يها نامه پايانمربوط به استاد راهنما و در 

از آنجايي كه تهيه . به استاد مشاور آماري بود
معموالً ي دوره دكتري ها نامه پاياني ها پرسشنامه

كارشناسي ارشد بوده و نياز به  ورهاز دتر  سخت
ست، بنابراين به ها محاسبات مربوط به پايايي پرسشنامه

اساتيد مشاور  تر بيشرسد كه سر و كار داشتن  مي نظر
ي دوره دكتري ها نامه پاياني ها آماري با تهيه پرسشنامه

  .به اين علت بوده باشد
 افزار نرمبه  ها دادهمشاركت در مراحل ورود  زانيم نيباالتر
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استاد متعلق به  ها نامه پايان هيدر كل ها دادهتحليل  تجزيه و و
در غالب موارد اساتيد راهنما نياز به . آماري بود مشاور

ها و افزار نرمهمكاري اساتيد مشاور آماري در كاربرد 
وجودي  فهفلسمعموالً محاسبات پيچيده آماري دارند و 

حضور اساتيد مشاور آماري در تيم تحقيق، بكارگيري 
  .است تخصص آنان در اين مراحل از تحقيق

يد در مراحل نوشتن و مشاركت اسات زانيم نيباالتر
راهنما  متعلق به استاد ها نامه پايان هيكل مطالعه فصول در

اين است كه تصميم نهايي  احتماالً مسألهعلت اين . بود
جهت دفاع توسط استاد   نامه پاياندرباره آماده بودن 

بنابراين در اين زمينه ميزان  ،شود راهنما گرفته مي
نسبت به سايرين دارند، هر چند در  يتر بيشمشاركت 

دكتري ميزان مشاركت اساتيد مشاور آماري  هاي نامه پايان
  .است در حد اساتيد راهنما

در نوشتن  يمشاركت اساتيد در همكار زانيم نيباالتر
ارشد متعلق به استاد  يكارشناس يها نامه پايانمقاله در 

متعلق به استاد مشاور  يدكتر يها نامه پايانراهنما و در 
استاد راهنما نويسنده اول معموالً از آنجايي كه . آماري بود

، است ها نامه پايانمقاالت استخراج شده از  مسؤوليا 
آنان در اين مرحله مورد انتظار  تر بيشبنابراين مشاركت 

رسد كه اين وظيفه در  مي است، هر چند به نظر
ت پيچيده بودن مراحل دوره دكتري، به عل هاي نامه پايان

  .تهيه و چاپ مقاله، بر عهده مشاور آماري قرار گرفته است
 نامه پايانمشاركت درساير مراحل انجام  زانيم نيباالتر

ارشد مربوط به استاد  يكارشناس يها نامه پايان در
مشاور متعلق به استاد  يدكتر يها نامه پايانراهنما و در 

نهايي   نامه پايانچون استاد راهنما در مقابل . ي بودآمار
ي با اين تر بيشرسد كه ارتباط  مي است به نظر مسؤول

به علت تمايل  احتماالًاز تحقيق دارد هر چند  رحلهم
دانشجويان دوره دكتري، اين مرحله از كار در 

دكتري نيز توسط استاد مشاور آماري  هاي نامه پايان
  .انجام شده است

مشاركت بدون توجه به  زانيم نيباالتر ج،يتوجه به نتا با
و دانشكده به ترتيب متعلق به استاد  يليمقطع تحص

استاد مشاور آماري و استاد مشاور بوده است  راهنما،
ي ها نامه پايانكه اين نتيجه با نتايج تحقيقي كه بر روي 

نورآلمان كه حداقل ها  دانشگاهكليه دانشجويان پزشكي 
گذشت، تطابق  آنها مي  نامه پاياناز زمان تصويب  اليك س
در اين تحقيق دانشجويان مشاركت استاد راهنما را . دارد

 چنين هم). 10(اند خيلي خوب و يا خوب ارزشيابي كرده
% 57نتايج تحقيق مشابه با تحقيق ديگري كه در آن 

دانشجويان اظهار نمودند كه استاد راهنما وقت كافي براي 
آنها نيز اظهار داشتند % 45آنها گذاشته است و   هنام پايان

آنها توسط استاد راهنما  نامه پايانكه پشتيباني كافي از 
در تحقيقي  چنين هم ).11(است صورت گرفته است، مشابه

بر روي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 
ين معيار انتخاب استاد راهنما را به تر مهم كنندگان شركت

بنابراين ). 12(اظهار نموده بودند  نامه پايانرساندن  مجافر
دانشجويان خواستار مشاركت در كليه مراحل اجراي 

از سوي استاد راهنما هستند كه با نتايج اين   نامه پايان
در تحقيق مشابهي كه بر  چنين هم. است تحقيق مشابه

روي دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه علوم 
آنان صورت   نامه پاياندر مورد درس  گيالنپزشكي 

گرفت، دانشجويان ميزان مشاركت و دسترسي آسان به 
ين معيار انتخاب استاد راهنما تر مهماستاد راهنما را 

  ).13(دانستند مي
طول مدت تحصيل دانشجويان كارشناسي ارشد  چنين هم

 به نظر. نداشتند معنادارهاي مختلف اختالف  در دانشكده
ماهه دوره  36رسد كه با توجه به سقف مدت تحصيل  مي

كارشناسي ارشد، كليه دانشجويان بعد از اتمام ترم سوم 
  نامه پايانخود پرداخته و مدت آماده كردن   نامه پايانبه 

ي ها مدت زمان پذيرش مقاله، در دانشكده تساببا اح
با توجه به  چنين هم. شود مي حدود يكسال تخمين زده

توسط اساتيد و داوران،   نامه پاياناهه مطالعه مدت چند م
در ترم ششم دانشجويان موفق به دفاع از معموالً 

  . شوند مي يالتحصيل فارغو   نامه پايان
كامل  ي، عدم همكارها دانشكده يكاف يهمكار عدم

 حيمقطع دكتري، عدم وجود اطالعات صح انيدانشجو
در دانشگاه ازجمله  النيالتحص و فارغ انيدانشجو
  بوده است قيتحق نيا اجرايي مشكالت

با  سهيرنگ بودن نقش استاد مشاور درمقا توجه به كم با
كه  شود يم شنهاديپمشاور آمار استاد  راهنما و استاد
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عدم وجود تخصص استاد  و ازيدر صورت ن ها نامه پاياندر
 يهيبد. استفاده شود از استاد مشاور ق،يتحق ميت مشاور در

رتبه ( ها نامه پايان يها يمرتبط با خروج ازاتياست كه امت
) يمختلف علم ينارهايمقاالت مجالت و سم در سندگانينو
 راهنما، مشاور و ديمشاركت اسات زانيم يراستا در ديبا يم

به منظور كوتاه كردن دوره  يزير برنامه. باشدمشاور آمار 
مشاور و  راهنما، دياسات فيوظا نييارشد، تع يكارشناس

به منظور كاهش مشكالت  يكار راه نييتع ،يمشاور آمار
حجم  و يريگ نمونه نهيدر زم يليتكم التيتحص انيشجودان

استاد مشاور  ي، حضور الزامها داده ليتحل و هيتجز نمونه و
 يها نامه پايان تياكثر و يدكتر يها نامه پايان آماري در
   .است قيتحق شنهاداتيپ ريارشد از سا يكارشناس

  
  گيري نتيجه

 ديمشاركت اسات زانيتفاوت م قيتحق نيا يكلگيري  جهينت
و مراحل  ها نامه پاياندر مشاور آمار راهنما، مشاور و 

مختلف  يها در دانشكده نيمختلف انجام آنها و همچن
و در مشاور آمار استاد  يدكتر يها نامه پاياندر . است
 نيتر بيشراهنما  ديارشد اسات يكارشناس يها نامه پايان

. نامه به عهده دارند انيمشاركت را در انجام كل پا زانيم
مشاركت آنها را در  زانيتواند م يم دياسات فيوظا نييتع

و  فيكه با توجه به شرح وظا نامه پاياناز  ييها قسمت
 شيشان گذاشته شده است، افزا تخصص آنها، بر عهده

از  يمشخص يها دهد و تمركز آنها را معطوف به قسمت
 قيبا توجه به سال قيتحق ميانتخاب ت. دينما نامه انيپا

كه تنها  يراهنما و استفاده از افراد دياسات يشخص
به  زين انيداشته و دانشجو قيتحق ميدر ت يحضور صور

تواند از  مي به آنان ندارند، يدسترس اينداشته و  ازيآنها ن
  .باشد قيتحق يها آفت

  
  قدرداني

حاصل طرح تحقيقاتي تحت عنوان بررسي اين مقاله 
ي ها نظرات دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده

دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد مشاوره آماري 
مصوب دانشگاه علوم پزشكي  دانشجويي، هاي نامه پايان

 و با 1390و خدمات بهداشتي درماني تهران در سال 
كه با حمايت دانشگاه علوم  است 13874شماره طرح

   .پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران اجرا شده است
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with Thesis and Dissertations in Tehran University of Medical 
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Abstract 
 
Introduction: Postgraduates’ viewpoint about thesis is an area of interest for administrators of medical 
universities. The objective of this study is to overview postgraduates’ viewpoints about supervisors’, co-
supervisors’ and statistical advisors’ contribution to theses in Tehran University of Medical Sciences 
(TUMS). 
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted during ٢٠١٢-٢٠١١ on ٢٧٠ theses having 
statistical advisors and finished within ٢٠٠٦ to ٢٠١١ at four faculties of TUMS. A ٥ point scale questionnaire 
was developed by the researcher about professors’ involvement and cooperation then delivered to samples. 
Descriptive statistics, independent t, Kruskal Wallis, and Mann Whitney U tests were used to analyze data. 
Results: The highest cooperation rate of supervisors in PhD theses (١.٢٠±٢.٨) and master theses (١.٢٧±٣.٣) 
related to proposal preparation. The highest cooperation rate of co-supervisors in PhD theses related to 
questionnaire development and data gathering (١.٣٤±٢.٥) and preparing proposal for master theses 
(١.٣٨±٢.٧). The highest cooperation rate of statistical advisors in PhD theses (١.٣٦±٢.٩) and master theses 
(٣.٤V١.٢٤) was data analysis. 
Conclusion: Due to low cooperation level of co-supervisors compared to supervisors and statistical 
advisors, we recommend to revise the role of co-supervisors in theses. Moreover, the arrangement of the 
authors’ name in final publications should be changed according to their contribution to the work. 
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