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ABSTRACT

Background & objectives: Considering the essential role of universities in the development of
science and technology. In organizing educational activities in universities, special attention
should be paid to the quality of education and research and how the two are related. This
study aimed to investigate the factors affecting research experiences in the dissertation
process of Ardabil University of Medical Sciences postgraduate students.
Methods: The research method was descriptive-analytical cross-sectional on 222 students of
Ardebil University of Medical Sciences who had defended their thesis during the second
semester of the academic year 2018-2019 and were in the settlement phase of the study. The
data collection tool was the standard PREQ questionnaire with the latest version containing
seven main factors.
Results: Overall, the results showed that among the seven scales, the highest mean
transparency was observed among the students, followed by the higher mean score of research
skill development. Also, among the students of different faculties and college students, there
were no significant differences in the overall satisfaction of the research experience with the
different educational backgrounds and students of a different gender.
Conclusion: According to the results of the present study, it is suggested that university
professors in dealing with students of Ardabil University of Medical Sciences emphasize
ethics in performing specialized tasks as a fundamental value and pass it on to their students.
Keywords: Thesis Process; Ardabil University of Medical Sciences; Graduate Students
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مقدمه
تـرین بسـترهاي   ها و مراکز پژوهشـی از مهـم  دانشگاه

باشند و تنها تحقیق راهبردهاي جامعه دانایی محور می
در پرتو فعالیت گسترده و مشارکت جویانه اسـتادان و  

تـوان در  دانشجویان تحصیالت تکمیلـی اسـت کـه مـی    

و پـژوهش  انتظار به بار نشستن درخت علم و فناوري 
در کشور بود. امـروزه، موضـوع آمـوزش مبتنـی بـر      

هاي مختلـف از نحـوه اجـراي آن    پژوهش و برداشت
تـــرین مقـــوالت مـــورد بحـــث در یکــی از شـــاخص 

رسـد  هـاي دانشـگاهی اسـت و بـه نظـر مـی      آموزش

چکیده
ی در هـاي آموزشـ  دهـی فعالیـت  در سـازمان ها در توسعه علوم و فنـون. با توجه به نقش اساسی دانشگاهزمینه و هدف:

بررسـی  پژوهش حاضر با هـدف  ها باید به کیفیت آموزش و پژوهش و چگونگی ارتباط آن دو توجه خاصی داشت.دانشگاه
نامه نویسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشـگاه علـوم پزشـکی اردبیـل    عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی در فرآیند پایان

.گرفتانجام
علـوم  دانشـگاه  انیدانشـجو و گـان آموختدانشنفر از 222و بوده وصیفی تحلیلیاز نوع مقطعی تروش تحقیق روش کار:

نامـه خـویش شـده و در مرحلـه     موفـق بـه دفـاع از پایـان    1397-1398که از نیمسال دوم سـال تحصـیلی   پزشکی اردبیل
پرسشنامه ،آوري اطالعاتععنوان نمونه آماري به پرسشنامه این تحقیق پاسخ دادند. ابـزار جمبه،حساب قرار داشتندتسویه

عامل اصلی است.7بوده که طبق آخرین ویرایش داراي PREQاستاندارد
متغیـر شـفافیت بـاالترین میـانگین را از     ،گانههاي هفتبین مقیاسکه بودبررسی کلی نتایج پژوهش حاکی از آن ها:یافته

همچنـین بـین نظـر    .میانگین باالتري را به دست آوردی و بعد از آن متغیر توسعه مهارت پژوهشبودنظر دانشجویان دارا 
هـاي تحصـیلی مختلـف و دانشـجویان بـا جنسـیت مختلـف، از نظـر         هـاي مختلـف، دانشـجویان دوره   دانشجویان دانشـکده 

.نداشتدار وجود مندي کلی از تجارب پژوهشی تفاوت معنیرضایت
گردد اساتید دانشگاه در برخورد با دانشـجویان دانشـگاه   نهاد میپژوهش حاضر پیشهاينتایج یافتهبا توجه بهگیري:نتیجه

به اخالق در انجام وظایف تخصصی به عنوان یک ارزش بنیادي تأکید کنند و آن را به دانشجویان خـود  علوم پزشکی اردبیل 
انتقال دهند.

ان تحصیالت تکمیلینامه نویسی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشجویفرایند پایانکلیدي: واژه هاي 
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هاي آمـوزش  آمدن بر فاصله موجود میان حوزهفائق
و پــژوهش، تنهــا بــا رخنــه کــردن پــژوهش در بدنــه 

زش عالی و به ویژه در حوزه آموزش تحصـیالت  آمو
ها نقش مهمی در دانشگاه.)1(پذیر است تکمیلی امکان

توسعه و پیشرفت پژوهش در میان دانشجویان دارند
از طرف دیگر امروزه تغییر براي آموزش عـالی و  . )2(
. در )3(ؤسسات آن یک ضرورت است نه یک فرصتم

چنین شرایطی آموزش عالی باید با دقت بیشـتري بـه   
هاي ها و پیچیدگیمحیط اطراف و درون خود و پویایی

ــا عناصــر و  آن ــد. دانشــگاه ســازمانی ب هــا توجــه نمای
ارتباطات متعدد و متنوع است. چنین وضعیتی پیچیدگی 

دهـد.  ی مـی هـاي دانشـگاه  خاص خود را بـه موقعیـت  
مدیریت آموزش عالی با پذیرفتن پیچیدگی و پویـایی  
ــتم آمــوزش عــالی و مؤسســات آن در حکــم      سیس
سیستمی زنده، باید به طور دائم در پـی درك حـاالتی   

گیـرد تـا   باشد که سیستم آموزش عالی بـه خـود مـی   
بتواند وضعیت آن را با توجـه بـه شـرایط پیرامـونی و     

موفقیت بیشتر بهبود درونی آن، در جهت اثربخشی و 
.)4(بخشد

ها بـراي تعیـین اینکـه آیـا دانشـجو درك      اکثر دانشگاه
نامه درستی از رشته تحصیلی خود دارد، از فرایند پایان

در این بـین  ،)5(کنندنویسی و دفاع از آن استفاده می
داشتن ارتباطات باز و همچنین همکاري بین دانشجو و 
استاد راهنما و مشاور و همه اعضـاي کمیتـه ضـروري    

دانشجویان علـوم پزشـکی از جملـه دانشـجویان     است 
پزشکی و تحصیالت تکمیلی، به دلیل گـذران بخشـی از   

و )6(دوره خود در مرحله آموزش مبتنی بر پژوهش
نامه براي دریافت مـدرك تحصـیلی   نیاز به ارائه پایان

گذارنـد تر گام در عرصه پژوهش مـی اي ژرفگونهبه
هاي آموزشی دهی فعالیتدر این میان در سازمان)7(

ها به ویـژه در دوره تحصـیالت   و پژوهشی در دانشگاه
تکمیلی باید به کیفیـت آمـوزش و پـژوهش و ارتبـاط     

ولیـد علـم و   ها بـاهم بـه منظـور ارتقـاي کیفیـت ت     آن
هـاي علمـی اهمیـت    حرکت به سوي پیشرفت و جهش

فراوانی قائل شد. این ارتباط از طریق تجارب پژوهشی 

گیرد که مصداق بارز آن انجام دانشجویان صورت می
هاي دانشـجویی در دوره تحصـیالت تکمیلـی    نامهپایان
نامه توسط دانشـجویان، در بطـن   انجام پایان. )8(است

گیـري  پذیرد که از چگـونگی شـکل  فرآیندي انجام می
عملـی آن تـداوم   -مسئله آغـاز و بـا بررسـی نظـري    

یابد. بنابراین بـراي دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی     می
هـاي نظـري   میدان واقعـی دیالکتیـک ارتبـاط آموختـه    

هش را باشـد. پـژو  دانشجویان با مسائل ملمـوس مـی  
د به منتوان انجام هرگونه کار خالق به طریقی نظاممی

جملـه دانـش بشـري،    منظور افزایش ذخیرة علمـی از 
فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این دانش براي اختراع 
(یا طرح) کاربردهـاي جدیـد دانسـت. یونسـکو بـراي      
تحقیقات علمی و توسعۀ تجربی چهار ویژگی مشـترك  

ــی ــر م ــه عبارتب ــمرد ک ــد از:ش ــت-1ن ــر خالقی ، عنص
هـاي  استفاده از روش-3،عنصر بدعت یا نوآوري-2

انــدازدر ســند چشــمایجــاد دانــش جدیــد. -4،علمــی
ساله جمهوري اسـالمی ایـران در زمینـه پـژوهش،     20

دستیابی به جایگاه اول علم و فناوري در منطقه آسیاي 
یان در سـال  بناي دانشجنوب غربی و حصول به جامعه

هجري شمسـی، مـورد انتظـار اسـت کـه تمـام       1404
بایسـت در راسـتاي   هاي کالن و خُرد مـی ریزيبرنامه

تحقق این اهداف صورت گیرد. بر این اساس و از آنجا 
هاي پژوهشـی و آموزشـی یکـی از    که ارزیابی فعالیت
هـاي مبتنـی بـر    باشد و یافتـه ها میضروریات دانشگاه

ــجویا ــیابی دانش ــارب  ارزش ــی از تج ــیالت تکمیل ن تحص
پژوهشی خود در ارزیابی کیفیـت آمـوزشِ پـژوهش    

) در مطالعـات  1388. یمنـی، مظفـري (  )9(مفید اسـت 
هـاي شناسـایی   خود گزارش دادند که در بـین عامـل  

از 26/2عامل) عامل جو دانشکده بـا میـانگین   5شده (
بـه  78/3و عامل مهارت عملـی بـا میـانگین    5مقیاس 

تــرین و بــاالترین میــزان را در دانشــگاه ترتیــب پــایین
بر اساس تحقیقات انجام یافتـه راجـع بـه    . )8(اندداشته

تجربیات پژوهشی به ویـژه در اسـترالیا کـه بـه طـور      
مرتب در هر سال در دانشگاه سیدنی استرالیا در حـال  

ست شش عامل مهم شناسایی شده است؛ هدایت ااجرا
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نامه، توسعه مهـارت پژوهشـی، جـو    و سرپرستی پایان
عـاتی  هـاي اطال فکري حـاکم بـر دانشـکده، زیرسـاخت    

نامه، شفافیت در فرآیند انجـام  پژوهش، ارزیابی پایان
نشــان داد کــه دهقــانیتحقیــقتــایج . ن)9(نامــه پایــان

مندي دانشجویان در زمینه سه کمترین میزان رضایت
عامــل مربــوط بــه بنیادهــاي پــژوهش (جــو فکــري و 

و بیشترین 5از مقیاس 26/2ها ) با میانگین زیرساخت
نامـه  میزان رضایت مربـوط بـه مؤلفـه ارزیـابی پایـان     

. نتایج پژوهش بهزادي نشـان داد کـه در   )10(باشدمی
انشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسـی، از  بین د

کننده تجربـه پژوهشـی رضـایتی    عوامل مختلف تبیین
هاي دانشـگاه و  نسبی وجود دارد. امکانات و زیرساخت

هاي رشد فکري دو عاملی هستند که داراي ارائه زمینه
ــین   ــین در ب ــزان رضــایت هســتند. همچن ــرین می کمت

گاه فردوسـی  هـاي مختلـف دانشـ   ها و دانشـکده حوزه
ي فنی و مهندسی مشهد، دانشجویان دانشکده و حوزه
.)1(داراي کمترین میزان رضایت هستند

نــوري حکمــت، رضــایی و دهنویــه در مطالعــات خــود 
گزارش دادند که میزان رضایت دانشجویان تحصیالت 

هـاي  هـاي (سرپرسـتی، مهـارت   تکمیلی در بـین عامـل  
سـازمانی) ارتبـاط   هاي ادراکی و بعد جوعملی، مهارت

مثبــت وجــود داشــت و همبســتگی بــین ابعــاد ارتقــاي 
عملـی و جـو  هـاي  هاي ادراکی با ارتقاي مهارتمهارت

ــی  ــازمانی معن ــیس ــددار م ــت و )11(باش . موالدوس
در پژوهش خود به این نتیجـه رسـیدند کـه    همکاران 

داري بین ابعاد پژوهشی و بعد جوسازمانی ارتباط معنی
.)12(وجود داشت

هـا و  گیري از روشها نیازمند بهرهارزیابی این فعالیت
ــابی در ایــن زمینــه اســت. موضــوع   رویکردهــاي ارزی

ــابی در دانشــگاه ــذا  ارزی هــا متنــوع و تحــولی اســت ل
نگر بوده و بایستی رویکردهاي حاکم بر آن نباید جزئی

هـاي دانشـگاهی و ایجـاد    با در نظـر گـرفتن موقعیـت   
ارزیابی یکی ونظارتد.مشارکت و همراهی اتخاذ شو

ارکان اداره هر نظام بوده و موجب ارتقاء تریناز مهم
ســطح کیفــی خــدمات ارائــه شــده توســط آن نظــام  

هـاي  هـاي پژوهشـی دوره  بررسـی فعالیـت  گردد.می
تحصیالت تکمیلی و روند تجارب پژوهشی با توجـه بـه   
نقش علـم و فنـاوري و رویکردهـاي جدیـد و توسـعه      

ــر  هــا و تدانشــگاه ــن موضــوع کــه در اکث ــر ای ــد ب أکی
هـاي  هاي خـارج از کشـور و ازجملـه دانشـگاه    دانشگاه

گیرد و مطالعاتی استرالیا این بررسی هرساله انجام می
هاي دانشـجویی بـراي   نامهکه در کشور از طریق پایان

اولین بار در دانشگاه شهید بهشتی صـورت گرفتـه کـه    
ژوهشــی هــاي پتوانــد در بهبــود کیفیــت فعالیــتمــی

دانشجویان مؤثر باشد، این تحقیق با ایـن هـدف و بـه    
ها شکل گرفت: عوامـل  دنبال پاسخگویی به این پرسش

نامه نویسی در وضـعیت کنـونی   مؤثر بر فرآیند پایان
اند و آیا از کیفیت الزم برخوردار شده است. آیـا  کدم

هـا و  هـاي پژوهشـی، زیرسـاخت   هـا و مهـارت  توانایی
هـاي  جـو عمـومی انجـام فعالیـت    بنیادهاي پژوهش و

ها بهبـود و توسـعه   پژوهشی در دانشجویان این دوره
اند.یافته

کارروش 
. بــودروش تحقیــق از نــوع مقطعــی توصــیفی تحلیلــی 

جامعه آماري پژوهش را کلیـه دانشـجویان تحصـیالت    
هاي مختلـف دانشـگاه علـوم پزشـکی     تکمیلی دانشکده

دوم سال تحصـیلی  د که از نیمسال اداردبیل تشکیل می
نامه خویش شـده  موفق به دفاع از پایان1398-1397

گیـري  . روش نمونـه بودندو در مرحله تسویه حساب 
. گــرداوري اطالعــات بــودبــه صــورت تمــام شــماري 

موردنیاز پژوهش یکی از مراحل اساسی آن اسـت کـه   
اي و ها را به روش کتابخانـه در این مرحله محقق یافته

کنــد. در رده و گــردآوري مــیمیــدانی بــه دســت آو
اي براي گردآوري اطالعـات موردنیـاز   روش کتابخانه

لـب  هـا و مطا نامـه ها و پایـان پژوهش از مقاالت، کتاب
و در روش میـدانی موجود در اینترنت اسـتفاده شـد  

کـه  گردید، تحلیل از پرسشنامه استفاده وبراي تجزیه
وش اي بـوده و ر سؤاالت از نـوع بسـته یـا پـنج گزینـه     

هـا  اجرایی پرسشنامه به این صورت بود که پرسشنامه

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
j.h

ea
lth

.1
3.

3.
41

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/j.health.13.3.418
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2639-fa.html


1401سوم، پاییز ، شماره سیزدهمسال جله سالمت و بهداشتم422

ــی    ــیالت تکمیل ــجویان تحص ــخگویان (دانش ــط پاس توس
SPSS-25هـا بـا اسـتفاده از    دادهدانشگاه) تکمیل شد. 

مورد پردازش قرار گرفت. براي توصـیف و  25نسخه 
هاي آمار توصـیفی فراوانـی،   تلخیص اطالعات از روش

ـ   ار اسـتفاده شـد. بـراي    درصد، میانگین و انحـراف معی
هاي پژوهش از تحلیـل واریـانس چنـد    پاسخ به فرضیه

متغیره (مانکوا) اسـتفاده شـد. قبـل از بکـارگیري ایـن      
هـاي آن وارسـی و مـورد تأییـد قـرار      روش مفروضه

گرفت.
گیريابزارهاي اندازه

هاي علوم رفتاري از ابزارهاي مختلفی هم در پژوهش
ــاحبه و... ج  ــنامه، مص ــون پرسش ــدازهچ ــت ان ــري ه گی

ــی   ــتفاده م ــا اس ــوع ابــزار    متغیره ــاب ن شــود. انتخ
گیري بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش اندازه

گیـري  ها دارد؛ بنابراین انتخاب ابزار اندازهو آزمودنی
ترین مراحل روش علمی پـژوهش  مناسب یکی از مهم

آوري اطالعـات  توانـد محقـق را در جمـع   است که می
این پـژوهش ابـزار اصـلی گـردآوري     یاري نماید. در

ــنامه    داده ــق، پرسش ــاي تحقی ــاس متغیره ــر اس ــا ب ه
این پرسشنامه بـر اسـاس   باشد میPREQ1استاندارد 

مخالفم کامالًتا 5موافقم با ارزش کامالًطیف لیکرت از 
شـود. کـه طبـق آخـرین     گـذاري مـی  نمره1با ارزش 

مؤلفه اصـلی سرپرسـتی   7ویرایش در این پرسشنامه 
)، جو فکري حـاکم بـر دانشـکده    6تا 1نامه (سؤال پایان

هـاي اطالعــاتی پــژوهش  )، زیرســاخت11تــا 7(سـؤال  
)، 19تـا  17نامه (سـؤال  )، ارزیابی پایان16تا 12(سؤال 

)، توسـعه  22تا 20شفافیت و اهداف و انتظارات (سؤال 
منـدي کلـی   ) و رضـایت 27تا 23مهارت علمی (سؤال 

. بـامري  )6(گیـرد  رسی قـرار مـی  ) مورد بر28(سؤال 
) در پژوهش خود به منظـور تعیـین روایـی، از    1395(

اند و گزارش دادند کـه  روایی محتوایی استفاده کرده
باشـد. این پرسشنامه از روایی محتوایی برخوردار مـی 

1 Postgraduate Research Experience Questionnaire

عوامل مـؤثر  همچنین در رابطه با مطالعه پایایی ابزار
، ضریب آلفاي کرونبـاخ محاسـبه   تجارب پژوهشیدر

.)13(بدست آوردند92/0گردیده است که 

مالحظات اخالقی
جهت در نظر گرفتن مالحظات اخالقی پژوهش شـامل  

شناس ماندن، اراده آزاد مشارکت داوطلبانه، تضمین نا
جهت خـروج از مطالعـه و شـرکت نکـردن در آن بـه      

کنندگان توضیح داده شد و تنها از کسـانی  همه شرکت
در تحقیق استفاده شد که خـود مایـل و داوطلـب بـه     

شرکت بودند.

هایافته
ي طراحی شده اطالعات فردي با استفاده از پرسشنامه

ــی  ــه ویژگ ــوگرافیکی) در دو حیط ــ(دم ــردي و ه اي ف
آوري اطالعات تحصیلی مربوط به افـراد نمونـه جمـع   

ــ  ــان ط ــد. هم ــدول  گردی ــه در ج ــان داده 1ور ک نش
درصد 6/48شود، از بین دانشجویان مورد بررسی می

ــث 114درصــد (4/51نفــر) مــذکر، 108( نفــر) مؤن
بودند.

هاي توصیفییافته
هـاي جمعیـت شـناختی    دهنـده ویژگـی  نشان1جدول 

هاي باشد. شاخصکننده در پژوهش میافراد شرکت
توصیفی ارائه شده در جدول مذکور فراوانی و درصد 

کنندگان در پژوهش را بـر حسـب جنسـیت،    مشارکت
تأهل، دامنه سنی، وضعیت تحصیلی و دانشکده را نشان 

دهد.می
هاي هفتگانـه متغیـر شـفافیت بـاالترین     در بین مقیاس

باشـد و بعـد از   مـی میانگین را از نظر دانشجویان دارا
آن متغیر توسعه مهارت پژوهشی میـانگین بـاالتري را   
به دست آورده است. کمترین میانگین نیز مربوط بـه  

باشد.خرده مقیاس جو فکري حاکم بر دانشکده می
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ي تجارب پژوهشیهاخرده مقیاستوزیع نمونه آماري پژوهش بر حسب اطالعات جمعیت شناختی و میانگین و انحراف معیار .1جدول 
درصد فراوانیفراوانیمتغیر

مردجنسیت
زن

108
114

6/48
4/51

متأهلوضعیت تأهل
مجرد

140
82

1/63
9/36

سن

24339/14تا 22
26691/31تا 24
28377/16تا 26
30177/7تا 28

668/29سال30باالتر از 

1201/54کارشناسی ارشدوضعیت دوره تحصیلی
102100اي (تخصصی بالینی)دکتري حرفه

دانشکده

377/16بهداشت
234/10پزشکیدندان

510/23پزشکی
506/22پرستاري اردبیل

234/10داروسازي
381/17پردیس خودگردان

انحراف استانداردمیانگین

هاي تجارب خرده مقیاس
پژوهشی

59/2379/4نحوه هدایت و سرپرستی
71/2330/4توسعه مهارت پژوهشی

26/2354/4جو فکري حاکم بر دانشکده
46/2342/4هاي اطالعاتی پژوهشیزیرساخت

56/2347/4هانامهارزیابی پایان
21/3087/4شفافیت

66/2367/4اهداف و انتظارات

هاي استنباطییافته
آمده در آزمـون  از آنجا که سطح معناداري به دست

در اکثر متغیرهـاي پـژوهش   اسمیرنف-کولموگروف
ــالك   ــدار م ــتر از مق ــی05/0بیش ــه م ــد، در نتیج باش

توان گفت که توزیع متغیرهـاي مـورد بررسـی در    می
باشــد. بــراي نمونــه آمــاري داراي توزیــع نرمــال مــی

راهه تحلیل واریانس یکبررسی تفاوت در دو گروه از 
بـل از اسـتفاده از ایـن آزمـون     اسـتفاده شـد. ق  نوا) آ(

نتـایج هاي آن مورد بررسی قرار گرفـت.  فرضپیش
درهـا واریـانس یکسـانی دهنـده نشـان لـون آزمون

)؛ بنـابراین بـراي   p<05/0(بـود پـژوهش متغیرهـاي 
راهـه  تحلیـل واریـانس یـک   بررسی الگوهاي تفـاوت از  

طور که در هماناستفاده شد.2به شرح جدول نوا) آ(
گـردد بـین دانشـجویان از لحـاظ     الحظه میم2جدول 

ــکده ــف   دانش ــاطع مختل ــیت و مق ــف، جنس ــاي مختل ه
دار منـدي کلـی تفـاوت معنـی    تحصیلی از نظر رضایت

.وجود ندارد
بیشترین شـکاف  ،3همچنین با توجه به اطالعات جدول 

بــین وضــع موجــود و وضــع مطلــوب عوامــل تجــارب 
عامــل جــو فکــري حــاکم بــر دانشــکده بــا «پژوهشــی 

هــاي اطالعــاتی زیرســاخت«و پــس از آن بــه »74/11
ــا  ــی ب ــه  و کم»54/11پژوهش ــکاف ب ــرین ش ــل «ت عام

باشد. به بیان بهتر از بین مربوط می»69/4شفافیت با 
عوامل مذکور بیشـترین سـهم در رضـایت پژوهشـی     
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دانشجویان مربوط به مؤلفه شفافیت و کمترین سـهم  
کـري  در رضایت دانشجویان مربـوط بـه عامـل جـو ف    

باشد. در واقع هرچه شکاف کمتر حاکم بر دانشکده می

باشـد کـه عامـل مـذکور سـهم      باشد، نشان از آن می
مندي دانشجو از تجـارب پژوهشـی   زیادي در رضایت

دارد.

ضایتمندي کلیاز نظر رهاي مختلف، جنسیت و مقاطع مختلف تحصیلیاز لحاظ دانشکدهداري تفاوت دانشجویان از لحاظ بررسی معنی.2جدول 
-SSDfMSFpمتغیروابستهمنبع value

گروه

هاي مختلفدانشکده
43/7023657/1170428/086/0بین گروهی

7/58833221543/2736گروهیدرون
14/595356221مجموع

جنسیت
74/3782174/3782407/123/0بین گروهی

41/59157322097/2688گروهیدرون
14/595356221مجموع

مقاطع مختلف تحصیلی
635/01635/0203/098/0بین گروهی

51/59535522016/2706گروهیدرون
14/595356221مجموع

مندي دانشجویانسهم عوامل پژوهشی در رضایت.3جدول 
وضع موجود

شده)(ادراك
وضع مطلوب
اولویتفشکا(مورد انتظار)

M)SD(Mخرده مقیاس
3541/114)79/4(59/23. نحوه هدایت و سرپرستی1

3529/116)30/4(71/23. توسعه مهارت پژوهشی2
3574/111)54/4(26/23. جو فکري حاکم بر دانشکده3

3554/112)42/4(46/23هاي اطالعاتی پژوهش. زیرساخت4
3544/113)47/4(56/23هانامهن. ارزیابی پایا5

3569/47)87/4(31/30. شفافیت6
3534/115)87/4(66/23. اهدف و انتظارات7

بحث
پژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی عوامـل مـؤثر بـر        

نامه نویسی) دانشجویان تجارب پژوهشی (فرآیند پایان
انجـام  تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشـکی اردبیـل  

گرفت.
ــجویان    ــایت دانش ــزان رض ــر می ــژوهش حاض ــایج پ نت

نامـه نویسـی   تحصیالت تکمیلی از عوامل فرآیند پایـان 
(تجارب پژوهشی) شامل نحـوه هـدایت و سرپرسـتی    

نامه، توسعه مهارت پژوهشی، جو فکري حاکم بـر  پایان
هاي اطالعـاتی پـژوهش، ارزیـابی    دانشکده، زیرساخت

انتظـارات را نشـان داد.  نامه، شفافیت و اهـداف و  پایان

گردد که در هاي فصل قبل مالحظه میبا توجه به یافته
هــاي هفتگانــه متغیــر شــفافیت بــاالترین بــین مقیــاس

باشـد و بعـد از   میانگین را از نظر دانشجویان دارا مـی 
آن متغیر توسعه مهارت پژوهشی میـانگین بـاالتري را   

ـ    میبه دست آورده است.  ان توان گفـت کـه بـا اطمین
درصد ارزیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 99/0

هــاي از وضــعیت تجــارب پژوهشــی و خــرده مقیــاس
هفتگانه آن متفـاوت اسـت. ایـن نتیجـه داللـت بـر رد       
فرض صفر و تأیید فرض پژوهشـی مبنـی بـر تفـاوت     

هـاي  ارزیابی دانشجویان از تجارب پژوهشی در حـوزه 
ــه دارد.  ــاس جــو فکــري حــا هفتگان ــر خــرده مقی کم ب
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هـاي یمنـی  باشد. سؤال حاضر با پـژوهش دانشکده می
ــاران  )4( ــت و همک ــوري حکم ــانی )11(، ن ، )10(، دهق

التحصـیالن  و انجمن فـارغ )12(موالدوست و همکاران 
هــاي صــورت گرفتــه در دانشــگاه اسـترالیا و پــژوهش 

ــال  ــین س ــترالیا ب ــیدنی اس ــاي س ــا 2002-2000ه و ب
هاي انجام گرفته در دانشـگاه کـوك اسـترالیا    پژوهش

باشد.همسو می) 13()2007(
تکمیلـی قبـل از   باشد که دانشجویان تحصیالتالزم می

ي خـود تعـارض و تنـاقض    هـا نامهشروع به انجام پایان
ها از سوي دانشکده رفـع گـردد. الزم اسـت    نامهبخش

هـاي خـود از   دانشجویان از معیارهاي ارزیابی فعالیـت 
ها آگاهی کامل داشـته باشـند و   سوي دانشگاه و گروه

تحصـیالت  هـا (کمیتـه  اي دانشـگاه و دانشـکده  هبرنامه
تکمیلی، شوراي پژوهشی، کمیته دکتري، حدود اختیـار  

اي مـنظم  گونـه هـا بـه  ستاد راهنما)، در ارتباط با دورها
شـفاف و روشـن در اختیـار    کامالًسازماندهی گردد و 

دانشجویان قرار داده شود.
وضـعیت رضـایتمندي از   نتایج مطالعه حاضر همچنـین 

عوامل تجارب پژوهشی بر حسب دانشکده، جنسـیت و  
هـاي  با توجه به یافته.)14(مقطع تحصیلی را نشان داد

بین دانشـجویان مـذکر و   گردد فصل قبل مالحظه می
رضایت کلی از تجارب پژوهشی تفـاوت  مؤنث از نظر

هـاي  ، بین دانشـجویان دانشـکده  دار وجود نداردمعنی
دار منـدي کلـی تفـاوت معنـی    مختلف از نظر رضـایت 

بین دانشجویان مقـاطع مختلـف   وجود ندارد. همچنین 
تحصیلی (ارشد و دکتـري تخصصـی) از نظـر رضـایت     

دار وجود نـدارد. کلی از تجارب پژوهشی تفاوت معنی
توان گفت که بین نظر دانشـجویان  به طور خالصه می

هـاي تحصـیلی   هاي مختلف، دانشجویان دورهدانشکده
ــف، از نظــر   ــا جنســیت مختل مختلــف و دانشــجویان ب

دار مندي کلی از تجارب پژوهشی تفاوت معنـی رضایت
وجود ندارد. سؤال حاضر با پـژوهش نـوري حکمـت و    

ــاران ــاران)11(همکـ ــی و همکـ ــی)8(، یمنـ ، )4(، یمنـ
و بهزادي و ،)10(، دهقانی )12(موالدوست و همکاران 

التحصـــیالن اســـترالیا و انجمـــن فـــارغ)1(همکـــاران

هاي صورت گرفته در دانشگاه سیدنی استرالیا پژوهش
هــاي و بــا پــژوهش 2002-2000هــاي بــین ســال 

)2007انشــگاه کــوك اســترالیا (  گرفتــه در دانجــام
باشد.همسو می)13(

رضایت کلی دانشجویان در انجـام کارهـاي پژوهشـی    
ها با شرایط و مشـکالت  شاید به دلیل آشنایی کامل آن

ها از شرایط و جو حاکم دانشـگاه  پژوهشی و ادراك آن
و دانشــکده نســبت بــه محــیط آموزشــی و پژوهشــی 

باشد.می
وامل تجارب پژوهشـی در  در نهایت سهم هر یک از ع

مندي کلی دانشجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی    رضایت
هـاي فصـل قبـل    با توجه به یافته؟اردبیل چگونه است

گردد که بیشترین شکاف بین وضع موجود مالحظه می
عامـل جـو   «و وضع مطلوب عوامل تجـارب پژوهشـی   

و پـس از آن بـه   »74/11فکري حاکم بر دانشـکده بـا   
ــاخت« ــاي ازیرس ــا  ه ــی ب ــاتی پژوهش و »54/11طالع

مربـوط  »69/4عامـل شـفافیت بـا    «ترین شکاف به کم
باشد. به بیان بهتر از بین عوامل مـذکور بیشـترین   می

ســهم در رضــایت پژوهشــی دانشــجویان مربــوط بــه 
مؤلفه شفافیت و کمترین سهم در رضایت دانشجویان 

باشـد.  مربوط به عامل جو فکري حاکم بر دانشکده می
باشد ع هرچه شکاف کمتر باشد، نشان از آن میدر واق

مندي دانشجو که عامل مذکور سهم زیادي در رضایت
از تجارب پژوهشی دارد. سؤال حاضر با پژوهش نوري 

ــاران  ــت و همکـ ــی)11(حکمـ ــارانو ، یمنـ ،)8(همکـ
)10(و دهقـانی  )4(، یمنـی )12(دوست و همکارانموال

هـاي صـورت   التحصیالن استرالیا و پژوهشانجمن فارغ
-2000هاي گرفته در دانشگاه سیدنی استرالیا بین سال

گرفته در دانشگاه کوك هاي انجام و با پژوهش2002
همسو است.)13()2007استرالیا (

دانشــگاه کیفیــت نســبتاً پایــدار محــیط جــو حــاکم بــر
هـاي  آموزشی است که حاصل کوشش، روابط و کـنش 

هـاي آموزشـی دانشـگاه؛ مسـئوالن،     متقابل میان گروه
باشـد. حاصـل نهـایی    اساتید، کارکنان و دانشجویان می

ها، اعتقـادات و مـوازین   گیري ارزشتعامالت، شکلاین 
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ارزیابی جو آموزشی .)15(اجتماعی نظام دانشگاه است
بــه عنــوان کلیــدي در ارائــه آمــوزش بــا کیفیــت بــاال 

ارتباط متقابل میـان دانشـجویان و   برجسته شده است.
باشد. محیط آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار می

جو فکري حاکم بر دانشگاه و دانشکده یک تعیین کننده 
وهشی هاي علمی و پژمهم از ادراك دانشجو از مهارت

ساز تواند زمینهباشد که میهاي آموزشی میو برنامه
بهبود ادراك دانشجویان از پژوهش و گام مـؤثري در  

مسیر پیشرفت دانشجویان در حیطه پژوهش باشد.
اسـتفاده تنهــا از پرسشـنامه بــراي ارزیـابی متغیرهــا و    
محدود بودن پژوهش به دانشـجویان دانشـگاه علـوم    

این اسـاس از لحـاظ نظـري    پزشکی اردبیل بوده و بر
ــی  ــنهاد م ــاي   پیش ــی از ابزاره ــات آت ــود در مطالع ش

گیري همانند مصاحبه اسـتفاده گـردد و اجـراي    اندازه
یابی بـه  ها براي دستپژوهش مشابه در دیگر دانشگاه

شود.نتایج بهتر پیشنهاد می

گیرينتیجه
هاي بدست آمده از جمله اینکه تا چـه  با توجه به یافته

نشجویان تحصـیالت تکمیلـی از عوامـل فرآینـد     حد دا
نامــه نویســی (تجــارب پژوهشــی) شــامل نحــوه پایــان

ــان   ــتی پای ــدایت و سرپرس ــارت   ه ــعه مه ــه، توس نام
هـاي  پژوهشی، جو فکري حاکم بر دانشکده، زیرساخت

نامه، شفافیت و اهداف اطالعاتی پژوهش، ارزیابی پایان
اسـاتید  گـردد  و انتظارات رضایت دارند پیشـنهاد مـی  

ــا دانشــجویان دانشــگاه علــوم   دانشــگاه در برخــورد ب
پزشکی اردبیل به اخالق در انجام وظایف تخصصـی بـه   
ــه    ــد و آن را ب ــد کنن ــادي تأکی ــک ارزش بنی ــوان ی عن

دانشجویان خود انتقال دهند.
ــه  ــه یافت ــا توجــه ب ــر وضــعیت  ب هــاي بعــدي مبتنــی ب

رضــایتمندي از عوامــل تجــارب پژوهشــی بــر حســب 
جنسیت و مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه دانشکده، 

گردد اساتید به ابعـاد  علوم پزشکی اردبیل پیشنهاد می
نامـه  مختلف رضایتمندي دانشجویان در فرآیند پایـان 

نویسی توجـه کننـد و همکـاري و راهنمـایی الزم را بـا      
دانشجویان خود داشته باشند.

هـاي دیگـر پـژوهش حاضـر     در نهایت با توجه به یافته
بتنی بر سهم هر یک از عوامل تجـارب پژوهشـی در   م

مندي کلی دانشجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی    رضایت
گردد اسـاتید دانشـگاه   اردبیل چگونه است پیشنهاد می

همه تجارب پژوهشی را که دانشجویان در طول پایـان  
نویسی مواجه خواهند شد را در اختیارشان قرار دهند.

تشکر و قدردانی
حاصـل طـرح پژوهشـی در رشـته تحصـیلی      این مقاله 

باشـد.  مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی مـی 
وسیله نویسندگان از همکاري مسئوالن و کارکنان بدین

آوري دانشگاه علـوم پزشـکی بـراي همـاهنگی و جمـع     
کننـدگان در مطالعـه تشـکر و    اطالعات و نیـز شـرکت  

.کنندقدردانی می
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