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 مقاله پژوهشی 

 

  انینامه دانشجوانیپا یاستاد راهنما یابیعناصر مهم در ارز نییتب

 یفیپژوهش کیک : یعلوم پزشک

 

 *یآباددریح ییاکبر بابا ،یالهام مراغ ،یمنتظر یعفت عباس ،زهرا فرشادزاده ،فردیالهام جهان یدهق ،یبهزاد فوالد

 

 

 چكيده

که  است انیدانشجو یو پژوهش یسطح علمارتقای مهم در  اریاز موضوعات بس یکی انیدانشجو نامهپایان یاستاد راهنما یابیارز: مقدمه

 یعلوم پزشک انیدانشجو نامهایانپ یاستاد راهنما یابیاجزا و عناصر ابزار ارز ییمطالعه با هدف شناسا نیبه آن توجه شده است. ا ترکم
 .رفتیصورت پذ

هواز انجام شد. جهت انجام ا یدر دانشگاه علوم پزشک 1400متعارف در سال  یمحتوا لیو روش تحل یفیک کردیمطالعه با رو نیا: هاروش

. دیگرد یطراح قیتحق میبا مشارکت ت یجلسه بحث گروه کیمصاحبه در  یت راهنماسؤاالپس از مرور مقاالت و متون موجود،  ،مطالعه
از  مندهدفگیری وش نمونهربه  ،با اساتید و دانشجویان ی( و بحث گروهکیساختارمند )به صورت الکترون هبا استفاده با مصاحب هاداده
 استفاده شد. (Lundman & Graneheim) الدمن و گرانهیم یشنهادی، از مراحل پهاداده لی. جهت تحلدیگرد یگردآورنفعان ذی

کد  260 ،شده یگردآور هاادهد لیاز تحل .مشارکت داشتند انینفر از دانشجو 10و  علمیهیأت ینفر از اعضا 22پژوهش  نیدر ا: نتايج

 یتوانمند»کد در طبقه  9شد. تعداد بندی کد در قالب سه طبقه دسته 50 ،یدر جلسات بحث گروه یینها لیحاصل شد و پس از تحل هیاول
 آمد. به دست «ایحرفهاخالق »کد در طبقه  26و تعداد  «یاخالق عموم»کد در طبقه  15، تعداد «استاد راهنما 

 ،شد ییشناسا انیدانشجو نامهیانپا یاستاد راهنما یابیبه عنوان عناصر و اجزاء ابزار ارزش یعامل اصل 50پژوهش  نیدر ا: گيرينتيجه

 .ردیمورد استفاده قرار گ دیاسات یابیارزش ندیتواند در فرآمی که

 

 یعلوم پزشک انی، دانشجونامهپایاناستاد راهنما،  ،یابیارزش: های کلیدیواژه
  369تا  359 :(34)21؛ 1400 ابان آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 
مقدمه 

جهت  یابیارزش کیستماتینظام جامع و س کارگیریبه

                                                 
بهداشت  (، گروه آموزشاری)استاد یدرآبادیح ییدکتر اکبر بابا: نویسنده مسؤول *

، اهواز، شاپور اهواز یجند یسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ءارتقاو 

 babaeinmz2056@gmail.com. رانیا

دانشکده  ،ایحرفهبهداشت  ی(، گروه مهندساری)دانش یدهق یبهزاد فوالد دکتر

. رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یجند یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک

(bdehaghi@gmail.com؛ دکتر الهام جهان)ی(، گروه حشره شناساریفرد )دانش ی 

شاپور  یجند یشکدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پز ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک

(؛ دکتر زهرا فرشادزاده elham.jahani56@gmail.com. )رانیاهواز، اهواز، ا

باعث بهبود  یدر نظام آموزش عال تیفیبهبود مداوم ک

 (.1)شودمی یآموزش و پژوهش در آموزش علوم پزشک

 یجند یپزشکدانشگاه علوم  ،یدانشکده پزشک ،یشناس کروبی(، گروه ماری)استاد

؛ دکتر عفت (zahra.farshadzadeh@gmail.com) .رانیشاپور اهواز، اهواز، ا

علوم  نشگاهدا ،یدانشکده پزشک ،یشناس کروبی(، گروه ماری)استاد یمنتظر یعباس

؛ دکتر الهام (ea1347@yahoo.com) .رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یجند یپزشک

 یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یولوژیدمی(، گروه آمار و اپاری)استاد یمراغ

  (e.maraghi@gmail.com) .رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یجند
 3/6/1400: تاریخ پذیرش ،25/3/1400: ، تاریخ اصالحیه7/4/1400: مقاله تاریخ دریافت
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است  مندنظاممدون و  یندیفرآ ،یابیکه ارزش ییاز آنجا

موفق  یو اجرا حیصح یزریبرنامه یدر راستا دیبا

(. در 2)گرفته شودبه کار  یپژوهشو  یآموزش هایبرنامه

در امر آموزش و  نیادیبن یهاهمؤلفاز  یکی ،راستا نیهم

نقش  شانیکه عملکرد ا علمی هستندهیأت یپژوهش، اعضا

 نامهپایان(. 3)دارد ینظام آموزش یکل تیفیدر ک یمهم

پژوهش است و  قیمصاد نیاز بهتر یکی انیدانشجو

 یآموزش یهاظامن تیدر جهت تقو ریکم نظ یفرصت

و  تیتحت هدا انیشود که توسط دانشجومی محسوب

 (. 4)ردیپذمی صورت دیاسات ییراهنما

 یهااز سبک نامهپایان ییدر خصوص راهنما دیاسات

 یمطالعه به بررس نیکنند. که در چندمی استفاده یمتفاوت

(. در 7تا5)پرداخته شده است نامهپایان ییراهنما یهاسبک

و  یعمده با عنوان ساختار یخصوص دو سبک رفتار نیا

استاد راهنما،  ،یتوان نام برد. در سبک ساختارمی یتیحما

 کندیم فایرا ا قیطرح تحق ریسازمان دهنده و مد کی قشن

اما در سبک  شودیم لئدانشجو قا یبرا یو استقالل اندک

پروژه  تیریو مد یاستاد راهنما در سازمانده ،یتیحما

استقالل به  نیتربیشدخالت را دارد و  نیترکم ق،یتحق

(. البته در رابطه با راهنمایی 8)شودمی دانشجو داده

وجود دارد که دونالد و  ییهامشکالت و چالش نامهپایان

آنها را دو بخش عوامل سازمانی و فردی  ،همکاران

 ینمودند. عوامل سازمانی شامل مواردبندی میتقس

همچون رابطه استاد راهنما با دانشجو، تعداد دانشجویان 

تحت سرپرستی استاد و نبود امکانات و خدمات حمایتی 

فردی شامل وجود استاد راهنمای  امل. عواست مناسب

 ینامطلع و غیرمجرب، متفاوت بودن زمینه و عالقه پژوهش

 (. 9)استاد و دانشجو است

 یاستاد راهنما گذارتأثیرو  یاتیتوجه به نقش ح اب

 یامر یلیتکم التیانتخاب استاد راهنما در تحص ،نامهپایان

زمان بر و  یامر نامهپایانانجام  ندیفرا رایز است مهم

ارتباط مناسب و  ستیبامی آن یکه در ط است یتخصص

 نیدانشجو و استاد راهنما برقرار باشد. ا نیبای وستهیپ

بندی قابل دسته یگر تینظارت و هدا طهیارتباط در دو ح

و  یدیراستا، در مطالعه جمش نی(. در هم10)است

کنش در انتخاب  یبر چگونگ مؤثربه عوامل ( 2020)همکاران

دانشگاه  ارشدیکارشناس انیاستاد راهنما از منظر دانشجو

 یدانشجو 39و با مشارکت  یفیک یکردیتهران با رو

 انیکه کنش م نشان داد جیپرداخته شد. نتا ارشدیارشناسک

شده است که  یطراح یساختار ادراک یاستاد و دانشجو دارا

 .2خواسته  نییتع .1: ساختار عبارتند از نیمراحل مختلف ا

 (.11)انتخاب .4 یابیخود ارز .3 ریمس نییتع

 یبندو رتبه یابیدر مطالعه ارز زپوریدباغ و عز نیهمچن

 یریگمیتصم یهاانتخاب استاد راهنما با روش یارهایمع

 انیب ه،یاروم یدانشگاه صنعت یمطالعه مورد اره؛یچند مع

تسلط استاد راهنما به زبان  زانیم یارهایداشتند که مع

روز بودن اطالعات استاد راهنما در به زانیم ،یسیانگل

و  یخصوص موضوع پژوهش، نظارت مداوم و همکار

 زانیبه فرجام رساندن پژوهش، م یبرا تعامل استاد راهنما

در دسترس بودن استاد راهنما و رفتار و برخورد استاد 

 نیترتیپنج رتبه اول و کم اهم یراهنما با دانشجو دارا

استاد  یادار تیاستاد راهنما و موقع تیجنس ارهایمع

مانند  یفیک یارهایمع ن،ی. بنابرااستراهنما در دانشگاه 

روز بودن اطالعات استاد و استفاده از منابع و به یعلم

در انتخاب استاد راهنما در  ارهایمع رینسبت به سا یخارج

 (. 12)قرار دارند تیاولو

 یانجام کارها یبرا هامیتصم نیتراز مهم یکـی نیبنابرا

 التیدر تحص ژهیبه منظور انتقال دانش، به و یقیتحق

 یانتخـاب اسـتاد راهنما اسـت و عوامـل متعـدد ،یلیتکم

هسـتند و در صـورت انتخـاب  ـلیدخ نـهیزم ـنیدر ا

در  یزگیانگ یهمچون ب ینامناسـب اسـتاد راهنمـا مشـکالت

بـودن  ـنییو پا یتی، نارضانامهپایانبه سرانجام رساندن 

 (. در مطالعه13)بوجود خواهد آمد نامهپایان ـجینتا ـتیفیک

شده است که  انیب( Phillips & Pughفیلیپس و پیو )

مرحله است و در انتخاب  نیترمهمانتخاب استاد راهنما 

 زانیاستاد راهنما و م یقاتیاسـتاد راهنما به سـوابق تحق
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مینهارد  (.5)دانشجو توجه شود یقیکار تحق راو د یکینزد

(Mainhard ) تربیشو همکاران مطرح نمودند که در 

خـود را تحـت نظارت  قـاتیتحق انیدانشـگاها، دانشـجو

 یدهند و اعضـامی انجام علمیهیأتدو عضو  ـای کی

 یابـیدر ارز انیاز دانشـجو یبانیبـا پشـت علمیهیأت

 (. 10)ندینمامی فایا ینقش مهم نامهپایان ـتیفیک

 تیفیکی کننده نیتواند تضممی استاد راهنما یابیارزش

کرده است که  استدالل( Heathهیث ) و استنامه پایان

نظـارت و  ـزانیبـه م نامهپایاندر انجام دادن  تیموفق

دارد و او موظـف اسـت  یاسـتاد راهنمـا بسـتگ یـیراهنما

پـرورش  یالزم را بـرا یبانیپشـت طیکـه زمـان و شـرا

 ـنیو تضم انیدانشـجو یقاتـیتحق یهاو نگرش هارتمها

(. البته 14)پژوهـش قابـل قبـول را فراهم آورد ـکی

 سیتدر تیفیو ک تیکم یابیجهت ارزش یمختلف یروشها

تاکنون روش  ی( ول15)وجود دارد  علمیهیأت یاعضا

، به نامهپایان یاستاد راهنما یابیجهت ارزش یمتداول

و همـکاران در  ـانیریصورت مستقل وجود ندارد. قد

 یهانامهپایاننظارت بهتر بر  یهابـه چالشای مطالعه

دادها به صورت مصاحبه  یورآجمع قیاز طر ییدانشجو

مقررات،  و نینشان داد که اصالح قوان جیپرداختند. نتا

موزش فرادهندگان، بهبود جو آدر  یفیو ک یبهبود کم

به  هانامهپایانبر  مؤثر یابیو نظارت و ارز قیتحق

 (.16)دارد ازین یتربیشو توجه  یریزبرنامه

مستقل جهت  یندیبا توجه به عدم وجود فرآ ن،یبنابرا

این  زیو ن انیدانشجو نامهپایان یاستاد راهنما یابیارزش

 یابیارز یارهایمع نییتع کردیبا روای تاکنون مطالعهکه 

مطالعه با  نیا ،انجام نشده است نامهپایان یاستاد راهنما

 یهنمااستاد را یابیاجزا و عناصر ابزار ارز نییهدف، تب

 .رفتیصورت پذ یعلوم پزشک انیدانشجو نامهپایان

 

 هاروش

متعارف  یمحتوا لیو روش تحل یفیک کردیمطالعه با رو نیا

اهواز با مشارکت  یدر دانشگاه علوم پزشک 1400در سال 

نفر( انجام  10) انینفر( و دانشجو 22) دینفر از اسات 32

با استفاده با مصاحبه  هاپژوهش داده نیشد. در ا

به  ،ی( و بحث گروهکیساختارمند )به صورت الکترون

. دیگرد یگردآورنفعان ذیاز  مندهدفگیری نهروش نمو

آموزش  ،یشامل متخصصان آموزش پزشکنفعان ذی

 انیو دانشجو هیو پا ینیبال علمیهیأت یاعضا ک،یالکترون

 یهاهاز دانشکد مندهدفگیری بودند که با روش نمونه

 یورود برا اریمختلف انتخاب و به مطالعه دعوت شدند. مع

 التیتحص انیبا دانشجو یدرس دشامل داشتن واح دیاسات

به شرکت  لیو تما نامهپایان ییسابقه انجام راهنما ،یلیتکم

 انیدانشجو یورود برا اریمع نیدر پژوهش بود و همچن

 نییبودن )از تع نامهپایانشامل قرار داشتن در مرحله 

به شرکت در پژوهش بود.  لیاستاد راهنما تا دفاع( و تما

بود به گیری مالک ادامه نمونه هاداده یریپذسطح اشباع

 ینفر از اعضا 18 یهاداده لیکه پس از تحل یطور

)از  انینفر از دانشجو 8نفر( و  22)از مجموع  علمیهیأت

 یانیحاصل نشد و موارد پا یدیجدی نفر(؛ داده 10مجموع 

 انجام شد. نانیجهت اطم

پس از مرور مقاالت و متون موجود،  ،انجام مطالعه جهت

باز پاسخ ای مصاحبه در قالب پرسشنامه یت راهنماسؤاال

جلسه بحث  کیدر  ،در گوگل فرم کیو به صورت الکترون

سوال . دیگرد یطراح ،قیتحق میبا مشارکت ت یگروه

استاد  یابیابزار ارز یرا برا ییهاتمیآچه »محوری شامل 

 نکیلبوده است. « د؟یده یم شنهادینامه پ انیپا یراهنما

و  لیت مصاحبه( جهت تکمسؤاال -پرسشنامه )باز پاسخ

و  علمیهیأت یآن به اعضا تسؤاالبه  گوییپاسخ

مورد نظر  یو متخصصان آموزش پزشک انیدانشجو

پس از جمع آوری نتایج حاصل؛ دو جلسه  .دیارسال گرد

 بحث گروهی دو ساعته با مشارکت کنندگان برگزار گردید.

 یشنهادیاز مراحل پ یفیک یهاداده لیتحل ندیدر فرا 

( 17)(Graneheim & Lundman)گرانهایم و الندمن 

 لیپس از مشارکت افراد در تکم که یاستفاده شد به طور

 یهاگرفته شد و پاسخ یاز سامانه خروج ،پرسشنامه
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نوشته بودند وارد  یکنندگان که به صورت متنمشارکت

با حضور  یدر قالب دو جلسه بحث گروه دیوورد گرد لیفا

قرار گرفت.  لیو تحل هیمورد تجز قیتحق میپنل خبرگان و ت

ابهام بود و  یکه پاسخ مشارکت کنندگان دارا یدر موارد

کنندگان، که از پاسخ مشارکت یدر موارد نیهمچن

شد جهت رفع ابهامات و می برداشت یمختلف یمنظورها

مجددا به مشارکت کنندگان مراجعه شد )چهار ، تیشفاف

 مورد(.

پژوهش مورد توجه قرار گرفت  یهاافتهیو  هاداده اعتبار

با استفاده حداکثر تنوع  هاداده تیصورت که مقبول نیبد

و نوع  یلیاز لحاظ تخصص، مقطع تحص هادر نمونه

 یریپذانتقال تیقابل شیشد. به منظور افزا یدانشکده بررس

 ات دیپژوهش ثبت گرد ندیدر فرآ هاتیفعال ی؛ تمامهاافتهی

فراهم شود.  گرانید یپژوهش برا ریمس یریگیامکان پ

مشارکت  یهاپاسخ ج؛ینتا یهمسان تیقابل شیجهت افزا

قرار گرفت و  قیتحق میت یاعضا یکنندگان مورد بازنگر

نظر چند نفر، استاد صاحب اریانجام شده در اخت یهالیتحل

 یسع قیتحق می؛ تهاافتهی یریپذتأییدقرار گرفت. به منظور 

خود را  یهافرضشیپ یبا استفاده از مشارکت گروه کرد

 تا حد امکان در روند پژوهش دخالت ندهد. 

 کهیشد به طور تیرعا یپژوهش مالحظات اخالق نیا در

قبل از مشارکت در پژوهش از اهداف مطالعه نفعان ذی

در مطالعه شرکت کردند. آگاهانه  تیمطلع شدند و با رضا

بدین صورت که در پرسشنامه الکترونیک پس از بیان 

اهداف پژوهش در خصوص رضایت افراد جهت مشارکت 

ی مورد نظر، هادر پژوهش و پاسخ دهی کامل به آیتم

اطالعات افراد به صورت کد و بدون  نیهمچنسوال گردید. 

اهداف مطالعه مورد استفاده  یذکر نام و فقط در راستا

 قرار گرفت.

 

 نتايج

 10و  علمیهیأت ینفر از اعضا 22پژوهش با مشارکت  نیا

اهواز انجام شد  یدانشگاه علوم پزشک انینفر از دانشجو

 هیکد اول 260،شده یگردآور هاداده لیاز تحل .(کی)جدول 

 ،یدر جلسات بحث گروه یینها لیحاصل شد که پس از تحل

در طبقه  دک 9شد. تعداد بندی کد در قالب سه طبقه دسته 50

اخالق »کد در طبقه  15، تعداد «استاد راهنما یتوانمند»

 به دست «ایحرفهاخالق »کد در طبقه  26و تعداد  «یعموم

 .(2آمد )جدول

 

 مشخصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان: 1جدول 

 (درصد)فراوانی  متغییر

 8(%25) یپزشک دانشکده

 5(%6/15) بهداشت

 4(%5/12) یپرستار

 5(%6/15) داروسازی

 3(%4/9) توابخشی

 4(%5/12) پیراپزشکی

 3(%4/9) دندانپزشکی

 10(%25/31) دانشجو یمرتبه علم

 3(%4/9) یمرب

 12(%5/37) اریاستاد

 5(%6/15) اریدانش

 2(%25/6) استاد
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 13(%6/40) مرد تیجنس

 19(%4/60) زن

 

 یعلوم پزشک انینامه دانشجوپایان یاستاد راهنما یابیمهم در ارز عناصر: 2جدول 

 توانمندی استاد راهنما 

 عناصر ارزیابی )

 (طبقه استاد راهنما و

  1 ی علمیهابه روز بودن استاد راهنما از نظر موضوع تحقیق و روش

  2 ی مورد نیاز جهت پژوهش در حوزه خاصهاافزارسختها و افزارنرمتسلط روی 

  3 آشنایی با مجالت اختصاصی و مراکز علمی در حوزه پژوهشی مورد نظر

  4 مورد نظرآگاهی از کتب و مقاالت معتبر و جدید در حوزه پژوهشی 

  5 آشنایی با کلمات و اصطالحات تخصصی و معادل انگلیسی آن در حوزه پژوهشی مورد نظر

  6 ت و ابهامات دانشجوسؤاالتوانایی پاسخ علمی به 

  7 دانشجو یناآشنا برا میدر انتقال مفاه وایش انیداشتن گفتار و طرز ب

  8 نامهپایانتوانایی مدیریت پژوهش و 

  9 داشتن معیارهای یک استاد راهنما طبق مقررات 

 اخالق عمومی

 اجتماعی( -)ارتباطی

  10 داشتن تعهد و نظم کاری بر اساس برنامه زمانی

  11 در دسترس بودن استاد راهنما و اختصاص زمان کافی برای راهنمایی دانشجو

  12 نامهپایانانجام  ی مراحلاستاد راهنما با دانشجو در ط مؤثر تعامل

  13 ی بیش از توان دانشجو گیرسختعدم 

  14 یآموزش نیقوان فراتر ازتوقع نداشتن 

  15 دانشجو از حمایت و تعهد امنیت، حس داشتن

  16 اعتماد به نفس در دانشجوانگیزه پژوهشی و  جادیا

  17 نامهپایاناعتماد به دانشجو پس از شناخت توانمندی و قابلیت او در طی انجام 

  18 نظرات خود و پذیرفتن نظرات منطقی دانشجوعدم تحمیل 

  19 پرورش بینش و تفکر انتقادی در دانشجو

  20 نامهپایاناستاد راهنما با دانشجو در هنگام انجام  احترام متقابل

  21 نامهپایانشرکت در جلسه دفاع از 

  22 ی پژوهشی دانشجوهاتالش در جهت تقویت مهارت

  23 اجتماعی یهاشبکه ایمیل، - معین ساعات در دانشجو یهاپرسش به پاسخ و مجازی فضای در استاد حضور

  24 توجه به اصول اخالقی در حوزه پژوهش

 ای اخالق حرفه

 )وظایف تخصصی(

  25 عنوان و نگارش پروپوزال نییگام به گام با دانشجو جهت تع یهمکار

  26 ت و ابهامات دانشجوسؤاالعلمی و کافی به  گوییپاسخ

  27 مقاله( تدویننظارت استاد راهنما بر تمام مراحل کار دانشجو )از انتخاب موضوع تا 

  28 داشتن حساسیت نسبت به انتخاب موضوع متناسب با نیازها و مشکالت جامعه

  29 نامهپایان موضوعانتخاب مشاور متناسب با 

  30 دانشجو  یاز سرگردان یریدر جهت جلوگ قیو قلمرو تحق طهیح ی درمشخص کردن جدول زمان

  31 یدانشجو بر اساس جدول زمان یکار پژوهش تیهدا

  32 دانشجو یاز هفته برا یاختصاص ساعات مشخص

  33 سر راه دانشجو ییتالش استاد راهنما در جهت رفع موانع علمی و اجرا

  34 پژوهش جهت نظارت بر کار دانشجو تیم یجلسات با اعضا یبرگزار
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  35  هماه 6 یکار از دانشجو در فواصل زمان شرفتیاخذ گزارش پ

  36 گروه  ریو مد یلیتکم التیتحص مسؤولگزارش به موقع مشکالت به 

  37 نامهپایان شرفتیعدم پ لیگزارش دادن دل

  38 انها همکاری جلب جهت ادارات و هاسازمان تخصصی و قوانین با حوزه راهنما استاد آشنایی

  39 جهت دفاع به موقع دانشجو یریزبرنامه

  40 دانشجو جهت برطرف کردن ابهامات و مشکالت یدفاع برا شیجلسه پ کی یبرگزار

  41 یعلم یهاو نشست نارهایشرکت در سم یجو براشدان تیو حما قیتشو

  42 دفاعجلسه قبل از  نامهپایانگزارش  نتیپاورپو یمحتوا یبررس

  43  استاد راهنما در جلسه دفاع از دانشجو علمی تیحما

  44 به دانشجو در جلسه دفاع یدادن نمره واقع

  45 نامهپایانمقاله استخراج شده از  نیدانشجو در تدو تیکمک و هدا

  46 نامهپایانو صحت مطالب  یعلم تیفیک تیمسؤول رفتنیپذ

  47 دانشجو در جهت رفع مشکالت مطرح شده از طرف داوران ییراهنما

  48 متناسب با کار دانشجو جهت جلوگیری از چالش مالی  نامهپایانی های هزینهریزبرنامه

  49 مطابق با مقررات و پروپوزال مصوببه دانشجو  نامهپایان نهیهزپرداخت 

  50 نامهپایان ینسخه اصل ریتکث یبرا انشجود ییراهنما

 

و  هاتی، به مفهوم قابل«استاد راهنما یتوانمند» طبقه

داشته باشد تا  دیبا علمیهیأتعضو  کیکه  ییهاییتوانا

 تیدانشجو را هدا کیی نامهپایان یبتواند به طور مطلوب

 یرو تربیشکه  است کد 9طبقه شامل  نیا یهاتمیکند. آ

 نیهم در .استاد راهنما تمرکز دارد یو فن یعلم لیپتانس

با مرتبه  علمیهیأتکنندگان )عضو ز مشارکتا یکیراستا 

حتما  دیاستاد راهنما با یابیدر ارز»( اظهار داشت یاستاد

 ییارهایتوجه داشت و آنها را با مع یو یهایبه توانمند

را به  نامهپایان کی ییکه راهنما یفرداین که کرد.  یابیارز

به روز  قیتحق داز نظر موضوع مور دیبا رهیگمی عهده

 یو مجالت آن حوزه تا حدود یباشه، با منابع تخصص

مناسب را بشناسه و بتونه  یدیآشنا باشه، حتما کلمات کل

از  یکی. «خود منتقل کنه یرو به دانشجو نهایا یخوبه ب

 کی»کرد  بیانباره  نیارشد در ا یکارشناس انیدانشجو

مختلف  یهابر جنبه یاستاد راهنما عالوه بر تسلط علم

با دانشجو ارتباط برقرار کنه و با  یبه خوب دیموضوع؛ با

 دیکنه، با ییرا راهنما یو ،دانشجو یقابل فهم برا یانیب

 یموضوع خاص نهیکه در زم یبتونه دانشجو را با مجالت

 «....مقاله چاپ کردند آشنا کنه

در  یعموم یبه مفهوم هنجارها «یاخالق عموم» طبقه

استاد  یو به آداب و اصول عملکرد است کیحوزه آکادم

و مقررات موجود  یعرف ،یشرع نیراهنما بر اساس مواز

آمده است که به  به دستکد  15طبقه  نیاشاره دارد. در ا

و ارتباط با  گوییپاسخمثل اخالق پژوهش،  یموضوعات

  .اشاره دارد رهیدر دانشجو و غ زهیانگ جادیا ر،یفراگ

از مشارکت کنندگان )عضو  یکیرابطه بنظر  نیهم در

استاد  یابیجهت ارز ،(یاریبا مرتبه استاد علمیهیأت

استاد راهنما در کار خود و در  ایکه آ دید دیبا»راهنما، 

 یگیرسختدهد خوش قول و منظم بوده؟ می که ییهاوعده

اعتماد  ایآ ؟داشته یآموزش نیو توقع خارج از عرف و قوان

از  یکی. «استاد راهنما و دانشجو وجود داشته؟ نیب ابلمتق

که  یاستاد»کرد که  انیب زی( نیعموم ی)دکترا انیدانشجو

در  دیکنه با ییدانشجو را راهنما هی نامهپایانقراره 

 یهاو شبکه یمجاز یدر فضا یدسترس دانشجو باشه حت

 نیهمچن«. ت دانشجو رو پاسخ بدهسؤاال دیبا یاجتماع

به دانشجو  دیاستاد نبا»اظهار داشت که  گرید یودانشج
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 فیوظا دیبا زیداشته باشه البته دانشجو ن نیینگاه باال به پا

 دیانجام بده. با یخود را طبق نظر استاد راهنما به خوب

 دنیاعتماد متقابل وجود داشته باشه و دانشجو در پرس

 .«کنه یاحساس راحت ستیکه بلد ن ییت و جاهاسؤاال

استاد  یتخصص فیوظا یرو «ایحرفهاخالق » طبقه

کد با موضوعات متعدد  26که شامل  است راهنما متمرکز

تا دوران پس از  نامهپایانانتخاب عنوان  ندیاست که از فرآ

 دهد. می را پوشش نامهپایان ییدفاع نها

کنندگان )عضو از مشارکت یکیخصوص  نیا در

استاد راهنما »کرد که  انی( بیاریبا مرتبه دانش علمیهیأت

بر تمام مراحل کار دانشجو اعم از انتخاب موضوع،  یستیبا

دوم و مشاور در صورت لزوم،  یانتخاب استاد راهنما

اطالعات  آوریجمع، نامهپایان ینوشتن پروپوزال، کار عمل

مطالب سازی ، آمادهنامهپایانمقاله  هی، تهنامهپایاننگارش 

 یکی نیهمچن. «داشته باشد قیجلسه دفاع... نظارت دق یبرا

( در خصوص Ph.D یتخصص ی)دکترا انیاز دانشجو

کرد که  یابیارز دیبا»کردند که  انیاستاد راهنما ب یابیارز

در رفع موانع سر راه دانشجو داشته  یاستاد راهنما سع ایآ

 میت یدانشجو را به حال خود رها کرده؟، با اعضا ای است

راهنما و مشاور جلسات منظم جهت  دیشامل اسات قیتحق

و استفاده به موقع از نظرات اعضا  نامهپایانبهتر  تیهدا

ای دوره یهاکرده است؟ دانشجو را ملزم به ارائه گزارش

 نهک یرا بررس شهیکه دانشجو متحمل م ییهانهیکرده؟ هز

 «.و بر اساس پروپوزال مصوب پرداخت کنه

 

 بحث

 یابیمهم در ارز عناصر ییپژوهش با هدف شناسا نیا

انجام  یعلوم پزشک انیدانشجو نامهپایان یاستاد راهنما

استاد  یابیابزار ارز یهاتمی، آهاداده لیشد. مطابق تحل

کد در در قالب سه طبقه شامل  50شامل  یراهنما

اخالق »و  «یاخالق عموم»، «استاد راهنما یتوانمند»

و همکاران که حکاک ی آمد. در مطالعه به دست «ایحرفه

در  یپژوهش یهاچالش ییبه منظور شناسا یفیبا روش ک

مهم  نیبه ا دیانجام گرد یلیتکم التیتحص انیدانشجو

ای دامنه یدر امر پژوهش دارا دیشد که نقش اسات تأکید

 یانجیم کیتا  یعلم یتخصص یکه از راهبر است عیوس

 (.18)دهدمی را پوشش لگریو تسه یعاطف

عوامل  نیترمهماز  یکیاستاد راهنما  یو توانمند مهارت

 جیآوردن نتا به دست، نامهپایان تیریگذار در مد تأثیر

پژوهش  نی. در ااست انیدانشجو تیو رضا یکاربرد

 به دستکد  9 استاد راهنما در قالب یو توانمند هامهارت

  نتایج آورده شده است. 2که در جدول  آمد

از جمله  یفرد یهامهارت نشان داد پژوهش نیانتایج 

شود می محسوب یو موانع پژوهش یعوامل فن نیترمهم

 شامل هامهارت نیا ،متعدد یهاپژوهش یهاافتهیکه طبق 

تسلط استاد به  ق،یتحق یتخصص یهاروش روی تسلط

تسلط بر  ،یسیبا زبان انگل ییآشنا ق،یموضوع مورد تحق

 هایافزارنرمتسلط بر  ،یعموم هایافزارنرم یبرخ

 یهاگاهیجستجو، پا یتخصص یهاروش ،یتخصص

با  ییو آشنا یسیمقاله به انگل نیمهارت تدو ،یتخصص

(. 22تا18)است خود یحوزه مطالعات یتخصص اتینشر

 و هادانشگاه یپژوهش رانیمهارت و قدرت مد نیهمچن

 یابینظارت و ارزش تیگروه در هدا رانیو مد داساتی

در  زهیانگ جادیدارد و باعث ا ینقش اساس قاتیتحق

 (. 23)شودیم یپژوهش یانجام کارها یبرا انیدانشجو

« عام یو هنجارها یاخالق عموم» قیپژوهش مصاد نیا در

  (.2دست آمد)جدول کد به 15در 

مهم در خصوص  اریاز ابعاد بس یکی یارتباط یمهارتها

(. 21)نامه استپایان شبردیپ یتعامل استاد و دانشجو برا

 اریاز عوامل بس زین انیدانشجو یزشیعوامل انگ نیهمچن

راستا در  نیو در هم نامه استپایان تیفیک شیمهم در افزا

و  انیمی(، کر22)ی(، سرخاب18)حکاک و همکارانی مطالعه

 یو فشارها زهی( به عوامل مهم کاهش انگ24)همکاران

و محققان پرداخته است که ضرورت  انیدانشجو یروان

 از طرف استادراهنما را دوچندان تیو حما زهیانگ جادیا

 (.25)کندمی
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 یاخالق پژوهش قیطبق مطالعات مختلف، مصاد نیهمچن

کامل  یعدم اجرا ،یشامل اقتباس از آثار بدون استناد کاف

 یحذف قسمت ق،یروش تحق یموضوع پژوهش، عدم اجرا

 یدر منابع مورد استفاده، فشار ناش ی، دستکارهااز داده

و  یراخالقیغ یهاانجام روش یبرا قیتحق یمال یاز حام

ضوابط الزم و  تیبدون رعا شیخو یاستفاده از آثار قبل

تواند به دالئل می دهیپد نی( که ا27و26)درست است یاجرا

چاپ  یمستمر به پژوهشگران برا یمثل فشار رقابت یمختلف

به اخالق در پژوهش، عدم  یعدم توجه کاف ،تربیشمقاالت 

پژوهشگران از آموزش مناسب، کمبود  یبرخوردار

و  یفقدان منابع علم ،یاخالق پزشک نکارشناسان و مدرسا

و  یسازداده ،یامور پژوهش یبرا یضعف مراجع نظارت

جهت  ی(، فشار زمان25)واسطه یهاکار به سازمان ارائه

نمره به  صیو تخص انیدانشجو ییچاپ مقاله، عدم توانا

به  دیبا نیدهد. بنابرا ی( رو28و18)نامهپایان یمقاله برا

و اعتماد به  زهیانگ شینقش و عملکرد استاد راهنما در افزا

در دوران  یروان یکاهش فشارها زیو ن انینفس دانشجو

بهتر دانشجو به استاد راهنما،  ی، دسترسنامهپایانانجام 

اصول  تیرعا یو به طور کل گوییپاسختعامالت و  شیافزا

 توجه کرد. یاخالق عموم

نامطلوب استاد راهنما در  ایعملکرد مطلوب  یطور کل به

مرتبط با  یتخصص فیوظا ایای اخالق حرفه نهیزم

 یمنف ایمثبت  اتتأثیرتواند می دانشجو، نامهپایان ییراهنما

پژوهش داشته  یدستاوردها زیدانشجو و ن یرو یفراوان

 قیبه عنوان مصاد کد 26پژوهش  نی(. در ا18)باشد

در  .آمد به دستای اخالق حرفه ایتخصص  فیوظا

 از نظربر پژوهش  گذارتأثیرموانع  ،پژوهش حاضر یراستا

شامل عدم مشارکت استاد در  و همکاران( Wattyواتی )

ابزار  ،قیتحق اتیادب نی، تدونامهپایاننوشتن پروپوزال، 

مراحل انجام  یریگیو پ هاداده لیو تحل هاداده آوریجمع

 شرفتیبازخورد به دانشجو در خصوص پ ارائه، نامهپایان

 (.29)کار بود

 یهاکارراهو  نامهپایان تیفیک تیمطالعات متعدد به اهم در

و  دیآن پرداخته شده است که شامل نظارت اسات

متناسب  یکارشناسان مرتبط، انتخاب موضوعات پژوهش

موضوع،  یبودن و تازگ یجامعه، کاربرد یواقع یازهایبا ن

نمره به  ارائه(، 18)انیدانشجو ییتوجه به استعداد و توانا

روش  یفیک یابیانجام کار، ارز یراهنما هیکار، ته تیفیک

 یعلم سنج جیرا یهاپژوهش، استفاده از شاخص یاجرا

استناد، ثبت اختراع و  زانیو م یمانند شاخص اثرگذار

 ،(31و30و18بهبود روند) ای یآورده مال دیتول ای ینوآور

 یسازمندهدف( 32)انیدانشجو یزشیتوجه به عوامل انگ

 نامهپایان تیفیکارتقای  ی( که موانع اصل22)است پژوهش

مناسب استاد راهنما،  یو راهبر شیشامل عدم پا

 جیها به نتاسازمان یتوجهیب ان،یدانشجو یزگیانگیب

به جامعه و  قاتیحاصل از تحق جینتا قیپژوهش، عدم تزر

 زیمطالعه ن نی(. در ا25و23)است در پژوهش یموانع فرهنگ

استاد  یو تخصصای حرفه فیبه عنوان وظا عوامل نیا

و  دیآمد که الزم است ابتدا، اسات به دستراهنما 

موارد  نیخود را در خصوص ا یخودآگاه انیدانشجو

قرار  یابیو ارز شیمورد پا ،دهند و در مرحله بعد شیافزا

 .رندیگ

 دیاسات یبرخ یو همکار لیپژوهش، عدم تما یهاتیمحدو

عدم  لیجهت مشارکت در پژوهش به دل انیو دانشجو

 بود. تیفیکارتقای اعتقاد به 

راهنما و  دیبهتر اسات ییشود جهت آشنامی شنهادیپ 

 یهیجلسات توج ،گریمتقابل همد فیبا وظا انیدانشجو

 نهادشیپ نیمناسب، مکرر و به موقع برگزار گردد. همچن

 دیاسات یابیاستاد راهنما به بخش ارزش یابیشود ارزشمی

 اضافه شود.

 

 گيرينتيجه

مستلزم  ان،یدانشجو نامهپایان یاستاد راهنما یابیارزش

 جیکه از نتا است یابیابزار ارز یعناصر و اجزا ییشناسا

طبقه  3مهم، در  عنصر 50 ییمطالعه، شناسا نیا یاصل

و اخالق  یاستاد راهنما، اخالق عموم یشامل توانمند یاصل
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 استاد یو اختصاص یعموم فی. شناخت وظااستای حرفه

آنها کمک کننده باشد و  یابیارز ندیتواند در فرآمی راهنما،

 .ردیمورد استفاده قرار گ دیاسات یابیارزش ندیدر فرآ

 

 قدرداني

وهش ژپ نیکه در ا یگرام انیو دانشجو دیاسات یاز تمام

مقاله  نیگردد. امی و تشکر ریتقداند مشارکت داشته

و  یسنجروان ،یطراح» یمستخرج از طرح پژوهش

 نامهپایان یاستاد راهنما یابیابزار ارزش کارگیریبه

با کد اخالق به شماره  «یلیتکم التیتحص انیدانشجو

IR.NASRME.REC.1400.186 این پروژه با است .

آموزش پزشکی،  یراهبرد قاتیحمایت مالی مرکز ملی تحق

 انجام شده است. 994066شماره طرح  تهران، ایران با
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Exploring the Important elements in the evaluation of the thesis 

supervisor of medical students: A qualitative research 

 

Behzad Fouladi Dehaghi1, Elham Jahanifard2, Zahra Farshadzadeh3, Effat Abbasi 

Montazeri4, Elham Maraghi5, Akbar Babaei Heydarabadi6 
 

Abstract 

 
Introduction: Introduction: The evaluation of the student dissertation supervisor is one of the important issues 

in improving the scientific and research level of students that has received less attention. Therefore, this study 

endeavored to identify the components of evaluation instruments of medical students' dissertation supervisors. 

Methods: This study was conducted with a qualitative approach and conventional content analysis method in 

the academic year 2021 in Ahvaz University of Medical Sciences. After reviewing the available articles and 

texts, the interview guide questions in a group discussion session with the participation of the research team; 

designed. Data were collected through structured interviews (electronically) and group discussion, and by 

purposeful sampling of stakeholders. The proposed Lundman and Graneheim steps were employed to analyze 

the data. 

Results: In this study, 22 faculty members and 10 students participated, which was collected from data 

analysis; 260 initial codes were obtained and after the final analysis in group discussion sessions, 50 codes 

were classified into three categories. Nine codes were obtained in the category of Supervisor Capacity, 15 

codes in the category of General Ethics, and 26 codes in the category of Professional Ethics. 

Conclusion: In this study, 50 major factors were identified as elements and components of the evaluation 

instruments of the student's dissertation supervisor that can be used in the evaluation process of professors. 
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