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 ياز نحوه هدايت و راهنماي يدانشجويان تحصيالت تكميل يمند رضايت
  يو توانبخش يدانشگاه علوم بهزيست در نامه پايان

  
  اقدم ياكبر ميرجان ،يكيانوش عبد ،زاده سمانه حسين ،*يسهيال شهشهان

  
 

  چكيده
دانشگاه ) MPHكارشناسي ارشد؛ دكتري؛ دستياري و (ي دانشجويان تحصيالت تكميلي مند رضايتاين پژوهش با هدف تعيين : مقدمه

  .صورت گرفت 1390 -1391توسط اساتيد راهنما و مشاور در سال  نامه پايانعلوم بهزيستي و توانبخشي از نحوه هدايت و راهنمايي 
 يليتكم التيتحص انيدانشجو هيجامعه هدف كل. شده استباشد كه به صورت مقطعي انجام  مي مطالعه حاضر از نوع توصيفي: ها روش

 يتمام شمار به صورت گيري نمونه. خود دفاع نمودند نامه پاياناز  1391تا خرداد ماه  1390مهر ماه  يدانشگاه بودند كه در فاصله زمان
 نامه پايانامور مربوط به دفاع از كه جهت انجام )نفر 106(ساخته توسط دانشجويان تحصيالت تكميلي  محققپرسشنامه . صورت گرفت

مدل خطي تعميم  ،واليس-آزمون كروسكال ها جهت تجزيه و تحليل داده. شد ليمراجعه نمودند تكم يليتكم التيخود به دفتر تحص
  . گرفته شدبه كار  دو و فيشر-ي كايها يافته و آزمون

و همچنين مقطع  )=022/0p(بين سن . راهنما و مشاور خود در حد زياد بوداين پژوهش نشان داد ميزان رضايت دانشجويان از استادان : نتايج
همچنين بين ميزان رضايت آنان از اساتيد مشاور . مشاهده شد يمعنادارراهنما، ارتباط  دياز اسات انيدانشجو تيبا نمره رضا) =026/0p(تحصيلي 

  .وجود داشت يمعنادارارتباط ) =019/0p(و دانشكده ) =018/0p( نامه پايان، نوع )=001/0p( ، جنس)=013/0p(سن  يرهايبا متغ
خود در دانشگاه علوم  نامه پايانراهنما و مشاور  دياز اسات انياكثر دانشجو تيسطح رضا پژوهش نشان داد نيا اگرچه: گيري نتيجه

  .شود يتر بيشدر امر پژوهش، توجه  انيدانشجو يتوانمند شيبه افزا ديبا يبهزيستي و توانبخشي، باال است ول
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مقدمه  

آخرين مرحله در مقاطع تحصيالت تكميلي  نامه پاياناجراي 
شود كه بايستي تحت هدايت و نظارت اساتيد  مي محسوب

با توجه به نقشي كه . راهنما و مشاور صورت پذيرد

                                                 
 يمركز تحقيقات توانبخش ،)استاديار( يسهيال شهشهاندكتر : نويسنده مسؤول *

 تهران، ايراني و توانبخش يدانشگاه علوم بهزيست ،اعصاب اطفال
sol_shah@yahoo.com  

و  يدانشگاه علوم بهزيستحياتي، گروه آمار  ،)استاديار(حسين زاده  سمانهدكتر 
 يعبد كيانوش ؛)mohammadabad@gmail.com( .تهران، ايران ،يتوانبخش

 تهران، ايران،يو توانبخش يدانشگاه علوم بهزيست يگروه مديريت توانبخش ،)يمرب(
)k55abdi@yahoo.com(مديريت آموزشي، كارشناس ارشد ،اقدم يميرجان اكبر ؛ 

  )a_mirjani@yahoo.com( تهران، ايران ،يو توانبخش يدانشگاه علوم بهزيست
  16/10/92:، تاريخ پذيرش5/9/92: ، تاريخ اصالحيه20/5/92: تاريخ دريافت مقاله

پژوهش در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي 
اي كه اين فرآيند جهت ارتقاء سطح  جوامع دارد و زمينه

كند، بديهي است كه  علمي در نظام آموزشي كشور ايفا مي
ازماندهي، هدايت و رهبري، رعايت ريزي، س چگونگي برنامه

هاي تحقيقاتي  ها و رساله نامه اصول تنظيم و نگارش پايان
دانشجويان در اين مقاطع، از ملزومات و اركان اصلي نظام 

يكي از عوامل اساسي و . آيد آموزشي كشور به حساب مي
ي ها ي علمي، تحقيق و پژوهش در زمينهها عمده در پيشرفت

هر گونه تصميم  ).1(تهر جامعه اس مختلف و مورد نياز
ي علوم ها تشخيصي، درماني و مديريتي كه در رشته

شود بر پايه نتايج تحقيقات  مي پزشكي و پيراپزشكي اتخاذ
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ي تحقيقاتي در ها استوار است و در اين ميان اكثر پروژه
 دانشجويي صورت نامه پايان، در قالب ها دانشگاه

  .)3و2(گيرد مي
بخش در  نيتر مهمنامه،  انياپ نيگفت كه تدو توان مي به جرات

با توجه به ). 4(شود مي محسوب يليتكم التيي تحصها دوره
كه بسياري از دانشجويان كارشناسي ارشد سابقه  نيا

خود چندان  يپژوهشي چنداني ندارند و در مرحله آموزش
 الهاين اجراي رسبنابر ،شوند نمي يپژوهش يها تيفعال ريدرگ

در  يو پژوهش جد قيگام تحق نيبراي آنان، نخست
در  يفقدان مهارت كاف. گردد مي محسوب يعلم يها عرصه

لطمة  د،يدر استفاده از تجربه اسات يو ناتوان قيتحق نهيزم
كند و آنان  مي ي دانشجويي واردها اصلي را به پيكرة پژوهش

 نامه پايانرا در انجام يك تحقيق علمي جدي و تدوين يك 
، زيربناي ديگر مسألههمين . سازد مي طلوب درماندهم

نويسي مانند ناتواني در انتخاب موضوع  نامه پايانمشكالت 
مناسب و ارائه دقيق طرح تحقيق، عدم استفاده بهينه از وقت و 

. است يمنطق گيري جهيو نت ها داده ليدر تحل يعدم مهارت كاف
 دياسات ياستوان به نقش سازنده و اس مي از مسائل فوق

  ). 6و5(برد يپ نامه پايان تيراهنما و مشاور در هدا
دانش آموختگان يك گروه  يطرفي مهارت و كارآمد از

آموزشي، نشانگر وضعيت و كيفيت آموزشي و پژوهشي 
ين برونداد تر مهمآنان . شوند مي گذشته آن گروه محسوب

ي آنها در سه بعد دانش، ها نظام دانشگاهي هستند كه قابليت
 نينگرش و مهارت قابل ارزيابي است، بنابراين اطمينان از ا

يكي اند  در كسب تجربه پژوهشي موفق بوده انشجويانكه د
و ارزيابي  نامه پاياناهداف فرآيند انجام ترين  از اصلي
ي اين ها چالشين تر مهمي دانشجويان، يكي از مند رضايت
 نامه پايانو هر گونه دقت و توجه در امر ) 5(باشد مي فرآيند

 بسيارنويسي و ارتقاي كيفيت آن، در آينده تحقيقاتي كشور 
  ). 7(مهم خواهد بود

كشور در  يدست اندركاران آموزش عال رياخ يها سال در
 ياز جمله بررس يمتفاوت يها مطالعات مختلف از جنبه

. پرداخته اند نامه پايانبه موضوع  ان،يدانشجو يمند رضايت

وظايف اصلي حوزه تحصيالت تكميلي از آن جا كه يكي از 
، ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي است و با توجه ها دانشگاه
در خصوص  يليتكم التيتحص انيكه دانشجو يبه مسائل

رساله خود توسط استادان راهنما و  تينحوه هدا يابيارز
آموزش  نيمسؤولمشاور در جلسات پرسش و پاسخ با 

كه  يمتفاوت يازخوردهاب نيكردند و همچن مي دانشگاه مطرح
برآن شديم تا از نظرات دانشجويان، كه  مياز آنان داشت

مشتريان اصلي نظام آموزش عالي هستند وقوف پيدا كرده 
در بستري  ها نامه پايان تيكه آيا هدا ميو بررسي نماي

كند و اگر چنين نيست، عوامل  مي صحيح و مناسب حركت
كرده تا بتوانيم با رفع آن عوامل  ييدر آن را شناسا ليدخ

اين . گام مهمي درراستاي ارتقاي كيفيت آموزش برداريم
ي دانشجويان تحصيالت مند رضايت عيينپژوهش با هدف ت

) MPHكارشناسي ارشد؛ دكتري؛ دستياري و (تكميلي 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از نحوه هدايت و 

راهنما و مشاور در سال توسط اساتيد  نامه پايانراهنمايي 
  .صورت گرفت 1390 - 1391

  
  ها روش

باشد كه به صورت  ميمطالعه حاضراز نوع توصيفي 
 انيدانشجو هجامعه هدف كلي. مقطعي انجام شده است

مهر  يدانشگاه بودند كه در فاصله زمان يليتكم التيتحص
جهت انجام امور مربوط به  1391تا خرداد ماه  1390ماه 

دانشگاه  يليتكم التيخود به دفتر تحص نامه پاياندفاع از 
صورت  يتمام شمار به صورت گيري نمونه .نمودند اجعهمر

ورود دانشجويان به مطالعه  طيشرا .)نفر 106(گرفت
 .بود دفاع و تمايل به شركت در پژوهش شيانجام پ شامل

كه با مقياس  سؤال 17ساخته داراي  ابتدا پرسشنامه محقق
 )1(تا بسيار كم ) 5(ليكرت از بسيار زياد اي  پنج درجه

 ها در مرحله بعد پرسشنامه. شده بود، تهيه گرديدبندي  درجه
نفر از  10 اريدر اخت يو صور يياعتبار محتوا نييجهت تع
سپس به منظور . دانشگاه قرار داده شد يعلم ئتياعضا ه
 اريدر يك طرح مقدماتي، پرسشنامه در اخت ييايپا يبررس
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دفاع  يكه در مرحله آماده شدن برا يانياز دانشجونفر  10
براي تعيين همبستگي دروني . بودند قرار گرفت نامه پاياناز 

 αضريب . استفاده شد كرونباخ αت از ضريب سؤاال
/. 94كرونباخ كلي پرسشنامه مربوط به استاد راهنما معادل 

 در .تعيين گرديد 98/0و براي پرسشنامه استاد مشاور 
اضر سطح رضايت دانشجويان به سه گروه پژوهش ح

) 5تا  7/3از (و زياد ) 6/3تا  4/2(، متوسط )3/2تا  1(كم 
  .قرار گرفت سهيشد و مورد مقابندي  تقسيم

پرسشنامه به كليه دانشجويان  نيدر مرحله اجرا، ا
شده در مرحله  ادي يتحصيالت تكميلي كه در فاصله زمان

. ندينما ليشد تا آن را تكم رائها ،خود بودند نامه پاياندفاع از 
از دفاع بر  ياسترس ناش تأثيراز  يريشگيبه منظور پ

در اختيار آنان  يپرسشنامه زمان نيا ،انيقضاوت دانشجو
دفاع را انجام داده و خود را  شيگرفت كه مرحله پ مي قرار
دانشجويان براي . ساختند مي آماده نهايي انجام دفاع يبرا

و مشاور خود پرسشنامه  اراهنمهر يك از اساتيد 
  . تكميل نمودنداي  جداگانه

اين پژوهش به تصويب كميته اخالق در پژوهش دانشگاه 
علوم بهزيستي و توانبخشي رسيد و كدهاي اخالقي در 

كليه دانشجويان در جريان اهداف آزمون . آن رعايت شد
 ها قرار گرفتند و در صورت تمايل شخصي، پرسشنامه

به دانشجويان . اختيار آنان قرار داده شد جهت تكميل در
داده شد كه اطالعات كسب شده در مورد آنان،  نانياطم

همچنين عدم . نزد مجريان طرح محرمانه خواهد ماند
شركت در مطالعه، مانعي براي دريافت خدمات دفتر 

  .تحصيالت تكميلي محسوب نشد
واليس -كروسكال ، از آزمونها تجزيه و تحليل داده جهت

و از مدل خطي  ها گروهبراي مقايسه ميانگين رضايت 
متغيرهاي مستقل بر  تأثيربررسي  تعميم يافته براي

همچنين . ميزان رضايت دانشجويان استفاده شد
دو و فيشر براي مقايسه سطح رضايت -ي كايها آزمون
آمده توسط  به دستاطالعات . گرفته شدها به كار  گروه
  .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز SPSSافزار  نرم

  نتايج
دانشجوي تحصيالت تكميلي اقدام به  106پژوهش  نيدر ا

تكميل پرسشنامه نمودند كه مشخصات آنان از نظر سن 
 %)2/64(نفر 68. نشان داده شده است 1و جنس در جدول 

 %)44(سال  25-30 يبودند و اكثر آنان در گروه سن زن
در كننده  دانشجويان شركتاز % 8/86. قرار داشتند
در مقطع % 6/6مقطع كارشناسي ارشد،  رپژوهش د

در مقطع  زين% 6/6دكتري و  MPH به تحصيل اشتغال  
از % 5/57 يدانشجويان دانشكده علوم توانبخش .داشتند

و  يجامعه تحقيق و دانشجويان دانشكده علوم رفتار
و % 6/23به ترتيب  يو رفاه اجتماع يتيدانشكده علوم ترب

اكثر  نامه پايان نوع مطالعه. دادند  را تشكيل% 9/18
%) 35(اي  و مداخله%) 45( يليتحل-يفيتوص انيدانشجو

 نييتع و%9/1يديتول ،%2/13يفيي توصها نامه پايان. بود
. از موارد را تشكيل دادند %7/4پرسشنامه ييايو پا ييروا  

  
  سن دانشجويان توزيع فراواني جنس و: 1جدول 

  سطوح درصد متغير
  زن  68%)2/64( جنس

  مرد  %38)8/35( 
  20-25  26%)5/24(  سن

 )3/44(%47  30-26  
 )9/17(%19  35-31  
 )2/13(%14  35>  

  
ميانگين ميزان رضايت دانشجويان از استاد راهنما 

ميزان رضايت دانشجويان  از تر بيشو  88/0±2/4
از تمام  تيرضا نيانگمي. بود )9/3±99/0(مشاور ازاستاد

 انياز دانشجو تر بيشپسر  انيدانشجو نيدر ب دياسات
از اساتيد  تيرضا زانيم نيب يمعناداردختر بود و تفاوت 

 رو پس) 1/4±05/1( دختر انيمشاور در دانشجو
همچنين با استفاده ). =001/0p( وجود داشت) 79/0±4/4(

 3 يدانت ت يبيو آزمون تعق سيوال-از آزمون كروسكال
 تيميزان رضا ان،يسن دانشجو شيمالحظه شد كه با افزا
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 يمعنادار به طورآنان از هر دو استاد راهنما و مشاور 
 35از  شيبا سن ب انيو دانشجو) 2جدول (ابدي مي شيافزا

راهنما  ديرا از اسات تيرضا زانيم نيتر بيشسال، 
)044/0p= ( و مشاور)013/0p=( خود داشتند .  
  

نمره رضايت و انحراف معيار مقايسه ميانگين  :2جدول 
  ي سنيها گروهدانشجويان از اساتيد در 

 مشاور   راهنما سن
25-20 ٧٢/٠±2/4 ٩۶/٠±26/3 
30-26 ٠١/١±24  ٩٩/٠±29/3 
35-31 ٧١/٠±24/4 ٠١/١±21/4 
35> ۵٨/٠±26/4 ٩۵/٠±23/4 

P-value  044/0  013/0 
 

پژوهش نشان داد ميزان رضايت دانشجويان  اين
از استادان راهنماي خود  MPHكارشناسي ارشد، دكتري و 

اين . بود% 91.7و % 100 ،%77.6در حد زياد و به ترتيب 
ميزان براي استادان مشاور دانشجويان كارشناسي ارشد، 

  .تعيين شد% 90و % 85.7 ،%65.5به ترتيب  MPHدكتري و 
از  تيسطح رضا نيرا ب يمعنادارفاوت ت شريف قيدق آزمون

نشان  انيدانشجو يلياستاد راهنما و مشاور با مقطع تحص
 نيب يمعنادارتفاوت  س،يوال- نداد ولي آزمون كروسكال

مقاطع مختلف از استاد  انيدانشجو تينمرات رضا نيانگيم
 زمونآ). P،28/7= Chi-Square =026/0(راهنما نشان داد 

نمره  نيانگيمشخص كرد كه م 3 يدانت ت يبيآزمون تعق
 )7/4±51/0(از استاد راهنما  يدكتر انيدانشجو تيرضا
  ). =013/0p(است  گرياز مقاطع د تر بيش

 نيب دياز اسات تينمره رضا نيانگيم نيب يمعنادار تفاوت
اكثر  تيسطح رضا. وجود نداشت ها دانشكده انيدانشجو
ي ها راهنما و مشاور در دانشكده دياز اسات انيدانشجو

سطح  نيب يمعنادارارتباط . بود) 5تا  7/3از (مختلف باال 
 نيب. اشتاز استاد راهنما با دانشكده وجود ند تيرضا

از استاد مشاور، ارتباط  تيدانشكده با سطح رضا
  .)3جدول ()=019/0p(مشاهده شد يمعنادار

  
  سطح رضايت دانشجويان از اساتيد بر حسب دانشكده مطلق و نسبيفراواني توزيع  :3جدول 

  دانشكده  استاد
  سطح رضايت

P-value  زياد  متوسط  كم  
  67/0  )3/83( 60  )9/13( 10 )8/2( 2  علوم توانبخشي  راهنما

  )1/73( 19  )2/19( 5 )7/7( 2  علوم رفتاري
  )80( 16  )15( 3 )5( 1  علوم تربيتي و رفاه اجتماعي

  02/0  )5/65( 76  )3/23( 27 )2/11( 13  علوم توانبخشي  مشاور
  )6/60( 20  )4/36( 12 )3( 1  علوم رفتاري

  )7/89( 26  )3/10( 3 0  علوم تربيتي و رفاه اجتماعي

  
 نيانگيم نيب يمعنادارتفاوت  سيوال-كروسكال آزمون

از استاد مشاور بر حسب نوع  انيدانشجو تينمره رضا
 نيانگينشان داد و اين تفاوت مربوط به م مطالعه آنان

و  يليتحل-يفيدر مطالعه توص انيدانشجو تيرضا
ارتباط ). =018/0p(بود اي  با مطالعه مداخله انيدانشجو
از استاد راهنما و مشاور با  تيرضا حسط نيب يمعنادار

  . ديده نشد انينوع مطالعه دانشجو
جنس، سن، مقطع اي  نهيزم يرهاياين مطالعه اثر متغ در

نوع مطالعه و دانشكده، به صورت جداگانه در  ،يليتحص
وارد شده و اثر آنها بر نمره  افتهي ميتعم يمدل خط

و نتايج آن  ديگرد ياستاد راهنما و مشاور بررس تيرضا
  .قابل مشاهده است 5و  4در جداول 



  يدانشجويان تحصيالت تكميل يمند رضايت  سهيال شهشهاني و همكاران
 

http://ijme.mui.ac.ir   1035/  )12( 1392/13اسفند / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
 نتيجه مدل خطي تعميم يافته بر رضايت دانشجويان از استاد راهنما :4جدول 

  SE P-value  ضريب متغير مستقل
  184/0  189/0  -251/0  زن جنس

     پايه  مرد
  216/0  304/0  -377/0  20-25 سن

30-25  631/0-  275/0  022/0  
35-30  231/0-  315/0  464/0  
     پايه  <35

  145/0  368/0  -536/0 كارشناسي ارشد  مقطع تحصيلي
MPH  039/0-  456/0  931/0  
     پايه  دكتري

  239/0  297/0  -349/0  توصيفي نوع مطالعه
  820/0  210/0  -048/0 تحليلي-توصيفي

     پايه  مداخله اي
  157/0  229/0  324/0 علوم توانبخشي دانشكده

  567/0  297/0  170/0 اجتماعيعلوم تربيتي و رفاه
     پايه علوم رفتاري

 
 

 نتيجه مدل خطي تعميم يافته بر رضايت دانشجويان از استاد مشاور :5جدول 

  SE P-value  ضريب متغير مستقل
  015/0  164/0  -401/0 زن جنس

      پايه مرد
  015/0  255/0  -621/0 20-25 سن

30-25 340/0-  242/0  160/0  
35-30 211/0-  277/0  446/0  
      پايه <35

  040/0  326/0  -670/0 كارشناسي ارشد  مقطع تحصيلي
  328/0  414/0  -405/0 دكتري
MPH پايه      

  052/0  234/0  -455/0 توصيفي نوع مطالعه
  002/0  168/0  -519/0 مداخله اي
      پايه تحليلي-توصيفي

  035/0  210/0  -442/0 علوم توانبخشي دانشكده
  138/0  258/0  -384/0 رفتاريعلوم

      پايه علوم تربيتي و رفاه اجتماعي
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  بحث
نهايي كار تحصيلي يك دانشجو  تأييدبه معناي  نامه پايان

 ي منسجم اوست كه با راهنماييها گر فعاليت بوده و نشان
). 8(رساند مي استاد راهنما و مشاور آن را به پايان

حتي براي محققان با تجربه نيز  نامه پاياننگارش و ارائه 
رسد  مي به نظرشود و  مي برانگيز محسوب كاري چالش

بستگي به عواملي مانند كيفيت منابع كامالً كه موفقيت آن 
ي مرتبط، دسترسي به اساتيد ها علمي، همكاري سازمان

 نامه پايانراهنماي مجرب و فرآيند مناسب اجراي 
  ). 9(دارد

از  يدكتر انيدانشجو تيرضا اين پژوهش نشان داد
توان  مي بود و در كل گرياز مقاطع د تر بيشاستاد راهنما 

گفت در اين تحقيق ميزان رضايت دانشجويان از اساتيد 
 نتايج. از استادان مشاور بوده است تر بيشراهنماي خود، 

دانشجويان ترم نفر از  137كه بر روي  يزانيمطالعه م
ي اروميه، ها ارشد تربيت بدني دانشگاه يسوم كارشناس

اهواز، تربيت معلم تهران، شهيد بهشتي، فردوسي مشهد، 
نشان داد دانشجويان، نيز تهران و گيالن صورت گرفت 

بهتر از اساتيد مشاور  كيفيت راهنمايي اساتيد راهنما را
ته كه در كل چنين نتيجه گرف يزانيم .ارزيابي كردند

كارشناسي ارشد در تدوين  انتوان گفت دانشجوي نمي
بخوبي از طرف اساتيد راهنما و مشاور خود  نامه پايان

  ).10(شوند مي راهنمايي
در پژوهشي كه توسط رادافشار به منظور بررسي ديدگاه 
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيالن نسبت به فرآيند 

 فقط صورت گرفت مشخص شد كه نامه پايانانجام 
از دانشجويان % 5/22از دانشجويان پزشكي و % 9/12

). 11(رضايت داشتند نامه پاياندندانپزشكي از فرآيند 
مطالعه خود كه به منظور  دررفاهي و همكاران هاي يافته

بر روي دانشجويان پزشكي  نامه پايانبررسي كيفيت 
 %3/41اصفهان صورت گرفت نشان داد كه فقط 

دانشجويان، نحوه هدايت و راهنمايي استاد راهنماي خود 
 تيعدم ر ضا نيا ديشا ).12(اند را مناسب توصيف كرده

موارد  ثردانست كه در اك مسأله نياز ا يرا بتوان ناش
 يكارشناس انيدانشجو يتجربه پژوهش نياول نامه پايان

رغم گذراندن  ياست و عل يعموم يدكترا ايارشد و 
 نيبعلت ا ق،يمرتبط از جمله روش تحق يرسد يواحدها

 ندينما ليدانش خود را به مهارت تبداند  كه هنوز نتوانسته
 خود دياز طرف اسات تيبه حما يتر بيش ازياحساس ن

قبلي مختلف  يها در پژوهش زين جهينت نيمشابه ا .دارند
مثال بررسي انجمن تحصيالت  يبرا. مشاهده شده است

تكميلي امريكا نشان داد كه بسياري از دانشجويان مقطع 
كارشناسي ارشد از روند هدايت و راهنمايي رساله خود 

  ). 13(شتندتوسط اساتيد راهنما و مشاور رضايت ندا
 دياز اسات انياكثر دانشجو تياين پژوهش سطح رضا در

 نيباال بود و ب ي مختلفها راهنما و مشاور در دانشكده
از استاد مشاور، ارتباط  تيدانشكده با سطح رضا

كه توسط نيلي و اي  در مطالعه. مشاهده شد يمعنادار
 نامه پايانهمكاران به منظور بررسي كيفيت راهنمايي 

دوره كارشناسي ارشد دانشگاه  هنمايتوسط استادان را
اصفهان صورت گرفت، مشخص شد كه از نظر كيفيت 

ي ها ي بين دانشكدهمعنادار، تفاوت نامه پايانراهنمايي 
علوم تربيتي و روانشناسي، علوم، اقتصاد و ادبيات و 
علوم انساني وجود نداشت ولي در كل راهنمايي استادان 

 ها راهنماي دانشكده علوم، بهتر از اساتيد ساير دانشكده
در پژوهش ديگري كه در دانشگاه گيالن انجام ). 6(بود

ن دندانپزشكي نسبت به دانشجويان شد، دانشجويا
ي از عملكرد استاد راهنماي خود تر بيشپزشكي به ميزان 

 معناداررضايت داشتند و اين تفاوت از نظر آماري 
از % 58دهقاني در مطالعه خود نشان داد كه ). 11(بود

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز از سرپرستي 
ن رضايت از تجربه ميزا. خود رضايت داشتند نامه پايان

ي پزشكي، ها پژوهشي در بين دانشجويان دانشكده
ي داشت و معناداردندانپزشكي و داروسازي تفاوت 

ي دندانپزشكي، داروسازي و پزشكي ها استادان دانشكده
ي مند رضايتين ميزان تر كم تا  ينتر بيشبه ترتيب 
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  ). 14(دانشجويان را به دست آوردند
سبت به تحقيقات قبلي در اين تمايز مطالعه حاضر ن وجه

ي ها بر روي دانشجويان رشتهاي  تاكنون مطالعه است كه
ي قبلي ها پژوهش نيزتوانبخشي صورت نگرفته بود و 

دانشجويان يك مقطع تحصيلي انجام شده  در موردتنها 
ولي در اين پژوهش دانشجويان در مقاطع كارشناسي 

  . يكديگر مقايسه شدند ا، بMPHارشد، دكتري و 
تحقيق حاضر ميانگين رضايت از اساتيد راهنما و  در

از دانشجويان  تر بيشمشاور در بين دانشجويان پسر 
دختر بود و اين تفاوت بين دختران و پسران در ميزان 

در مطالعه . بود معناداري از اساتيد مشاور، مند رضايت
بين  نامه پاياني از سرپرستي مند رضايتدهقاني ميزان 

). 14(ي نشان ندادمعناداردانشجويان دختر و پسر تفاوت 
رادافشار در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه در امر 

از پسران به راهنمايي استاد و  تر بيشپژوهش، دختران 
همچنين ). 11(دسترسي سهل و سريع به او تكيه دارند

ه تكنولوژي ملبورن رويال مؤسسكه توسط اي  مطالعه
ميزان رضايت كلي  دتراليا صورت گرفت نشان دااس

دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر در سطح 
توان  مي موارد فوق ياز بررس). 15(قرار داردتري  پايين
دختران نسبت به پسران،  ديگرفت كه شا جهينت نيچن

 ايخود دارند و  دياز طرف اسات يتر بيش تيانتظار حما
و  هبود گير سختتر  ختران، كمكه پسران نسبت به د نيا

  .هستند يتر بيش يطلب حس استقالل يدارا
 يگروه سن انياين تحقيق مشخص شد در كل دانشجو در

را از عملكرد  تيميزان رضا نيتر بيشسال،  35 باالي
را بتوان به تجربه و  مسألهشايد اين . استادان خود دارند

ميزان بودن تر  پختگي اين دسته از دانشجويان و روشن
در اي  در مطالعه. دانست هانتظارات آنان از اساتيد مربوط

علوم پزشكي تبريز، ارتباط مثبت ضعيفي بين  هدانشگا
 نامه پايانمتغير سن با ميزان رضايت از سرپرستي 

  ).14(مشاهده شد
با توجه به تعداد اندك دستياران روانپزشكي دانشگاه، در 

به دفاع از  مدت اجراي پژوهش هيچ يك ازآنان موفق
يي به گو پاسخبنابر اين امكان . خود نشدند نامه پايان
از  مسألهو اين فراهم نشددر اين گروه  تحقيق تسؤاال
  .گرددمحسوب مي پژوهش يها تيمحدود

ارائه توضيحات كافي در خصوص  رغم همچنين علي
از دانشجويان حاضر به  ، برخيمحرمانه ماندن نتايج

  .شركت در پژوهش نشدند
خصوص شناسايي  گردريد يها پژوهش شود مي شنهاديپ

 نامه پايانگذار بر اجراي تأثيرعوامل مثبت و منفي 
انجام تحقيقات ديگر  همچنين .گردد انجام دانشجويان

در  نامه پايانجهت بررسي نظر اساتيد راهنما و مشاور 
ي ها نامه پايانخصوص موانع موجود در انجام 

  .شود توصيه مي دانشجويي
  
  

  گيري نتيجه
نشان داد در كل سطح رضايت دانشجويان  ها يافته

تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از 
. استباال  نامه پايانمشاور  ونحوه عملكرد اساتيد راهنما 

 زانيبا م يليسن و مقطع تحص نيكه ب نيبا توجه به ا
 به نظرمشاهده شد  يمعنادارتفاوت  د،ياز اسات تيرضا
 ،يليتكم التيتحص هياول يها در سال استرسد بهتر  مي

 يو ارتقا انيدانشجو يپژوهش يها مهارت شيبه افزا
 يتر بيشمستقل، توجه  قاتيآنان در انجام تحق يتوانمند

  .معطوف شود
  

  قدرداني
 يمند رضايت يبررس" يقاتيمقاله برگرفته از طرح تحق نيا

و  يدانشگاه علوم بهزيست يدانشجويان تحصيالت تكميل
نامه توسط  پايان ياز نحوه هدايت و راهنماي يتوانبخش

علوم  دانشگاه 1390- 91سال  اساتيد راهنما و مشاور در
مربوط به مركز مطالعات و  "يو توانبخش يبهزيست

از . است 801/90/ت/22236/1توسعه آموزش با كد  
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معاونت  زيمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و ن
محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم بهزيستي و 

انجام اين  نهيخود، زم يها تيتوانبخشي كه با حما
  .شود مي يپژوهش را فراهم نمودند تشكر و قدردان
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Abstract 
 
Introduction: This research was designed to determine the satisfaction level of postgraduate students of 
USWR with supervisory performance of supervisor and advisor in Thesis process in 1390-1391. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on postgraduate students of USWR who 
were preparing for thesis defense between 2011 October to 2012 June. Samples were selected through 
census. A researcher made questionnaire was completed by postgraduate students (n=106) who visited 
postgraduate office prior to their thesis defense. We used Kruskal-Wallis test, generalized linear model, chi2, 
and Fisher’s exact tests for data analysis. 
Results: The study showed that students’ satisfaction with their supervisors and advisors were at a high 
level. A statistically significant difference was observed between age (P= 0.022) and students’ academic 
level (P= 0.026) with their level of satisfaction with supervisors. We found statistically significant 
relationships between level of satisfaction with advisors considering age (P= 0.013), gender (P= 0.001), 
type of thesis (P= 0.018) and also type of school (P= 0.019). 
Conclusion: Although this research showed that students’ level of satisfaction with their supervisors and 
advisors of thesis project was at a high level in the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, 
but we should emphasis on empowering students̕ research capabilities. 
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