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مقدمه
آموزشعالییکیازعناصرکلیدیتوسعهانسانیدرهر
کشوربهشمارمیرودومعرفنوعیمهمازسرمایهگذاری
درمنابعانسانیاستکهنقشغیرقابلانکاریدرپیشرفت

جوامعوبخصوصسازمانهابهعهدهدارد)1(.خدمات
آموزشیبایدبهگونهایارائهشودتافراگیراناحساسکنند
کهدریكمحیطامنقراردارندوبدینگونه،آمادگیروانی
آنهابراییادگیریبیشترفراهمگردد)2(.ماموریتدانشگاهها،

چكيده
مقدمه: بخش قابل توجهی از پژوهش  ها در دانشگاه های کشور توسط دانشجویان انجام می شوند. هدف از این تحقیق 
طراحی و استاندارد سازی یک پرسشنامه پژوهشی جهت سنجش میزان رضایت دانشجویان دانشکده داروسازی، دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز از فرآیند انجام پایان نامه می باشد.
روش ها: نوع مطالعه پژوهشی اصیل و روش پژوهش، پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته 
است  که مورد رزیابی روایی و پایایی قرار   گرفته است. مشارکت کنندگان در مطالعه 61 نفر دانشجویان از دانشجویان 
دانشکده داروسازی تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند. تحلیل داده ها توسط آماری t-test و ANOVA به کمک 

نرم افزار SPSS ورژن 13 انجام گردید.
یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد، دانشجویان از فرآیند تصویب طرح مقدماتی پایان نامه و استاد راهنما رضایت دارند. 
از زیرساخت ها و امکانات دانشکده در حدود 50 درصد ناراضی بودند. رابطه معناداری   بین نارضایتی کلی دانشجویان 

بر اساس مرتبه استاد راهنما )P=0/373( و جنسیت دانشجویان )P=0/363( وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه، زیرساخت های دانشگاه به عنوان یک عامل اصلی در رضایت دانشجویان 
در انجام پایان نامه و برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و اساتید است لذا جهت بهبود فرایند پایان نامه ها 

توصیخ می گردد مسئولین و مدیران آموزشی به این موضوع توجه نمایند.
کلمات کلیدی : رضایتمندی، پایان نامه، پرسشنامه، پژوهش، دانشجو، دانشکده داروسازی تبریز.
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موسساتومراکزآموزشعالیعالوهبرآموزش،پژوهش
وارائهخدماتعلمیبهجامعه،کمكبهبهسازیهمهجانبه
دانشجویاناست)3(.مدیریتبرسازمانهایآموزشیاز
حساسیتویژهایبرخورداراست،زیرااینسازمانهاباانسان
سروکاردارندودرحالپرورشدادنآنهابرایتبدیلشدن
بهانسانهایمبتکر،خالقوآگاههستندکهنقشیاستراتژیك
رادرجوامعایفامیکنند)4(.بنابراین،مدیریتدرسطح
مراکزآموزشی،بخصوصدرسطحدانشگاهها،ازدانشکدهتا
وزارتخانه،نقشحیاتیوحساسیدرپیشبردوتحققاهداف
آموزشیدارد)5(.ازجملهاقداماتیکهبهمراکزدانشگاهی
برایانجاماحسناینماموریتیاریمیرساند،گردآوری
اطالعاتیپیرامونرضایتتحصیلیدانشجویاناستکهاز
آنبهعنوانیكپیامدیاابزارطراحیشدهبرایبهبودکیفیت

تجاربدانشجویانیادمیشود)7،6(.
دانشجویانبهعنوانیکیازارکاناصلیدانشگاه،پیکرهاصلی
سازمانهاوارگانهایمختلفجامعهرادرآیندهتشکیل
انجامشده فعالیتهای کلیه از آنان رضایتمندی میدهند.
دردانشگاهمیتوانددرنگرشآنهابهرشتهتحصیلیشان
آموزشی کیفیت ارتقاء حفظ و انگیزش ایجاد جهت در
دانشجویان (Nehring) نهرینگ عقیده به .)8( باشد موثر
مدرسان، حرفهای خدمات دریافتکنندگان عنوان به
مدرسان آموزشی رفتارهای شناسایی برای منبع بهترین
خودهستند.شناساییمسائلموجوددرفرآیندآموزشیو
مهارتیدانشجویانوسپساقدامدرجهترفعواصالحآن
موجببهبوددستیابیبهاهدافآموزشیودرنهایتتربیت
افرادماهروارائهخدماتپزشکیومراقبتیباکیفیتباال

میگردد)9(.
براساسیافتههایپژوهشی،رضایتتحصیلیدانشجویان
عالوهبراینکهباعثافزایشمیزانتعهدآنهانسبتبهیادگیری
مستمروبهبودعملکردتحصیلیآنهامیشود)10(،بهاثربخشی
دانشگاهومطلوبیتتصویربیرونیآننیزکمكخواهدکرد.

ازاینرو،توجهبهجلبرضایتتحصیلیدانشجویاناز
اصلیترینوظایفدانشگاههابهشمارمیآیدکهبایدمورد

توجهویژهقرارگیرد)11(.
نگاهیبهپیشرفتکشورهانشانمیدهدکهعلوم،تنهاازراه
آموزشبدستنمیآیدوتحقیقدرتولیدواشاعهیعلممؤثر
است)12(.پژوهشوآموزشدوبالمهمازروندحرکت
علمییكدانشگاهاست.دراینراستا،پایاننامههایکیاز
مهمترینمنابعپژوهشیدانشگاههاهستند.انجامپژوهشدر
رشتههایمختلفعلومپزشکیموجبارتقاءوپیشرفتعلم
پزشکیاستواجرایهرچهبهترپایاننامههایدانشجویی
ازجایگاهخاصیبرخورداراست.شناختچالشهایانجام
اجرایی، تبیینمشکالتروند پایاننامهدکترایعمومیو
میتواندبرنامهریزیآموزشیرادرجهتاصالحوارتقای

کیفیتاینفرآیندکمكنماید)13(.
اینبسیارمهماستکهرضایتدانشجویاندرفرآیندنوشتن
پایاننامهمیتواندبرموفقیتدانشجویان،رضایتعمومیآنها
ازکلدورهوحتیموفقیتآیندهخوددرکارشانتاثیربگذارد
)14(.بحثرضایتدانشجویانازفرآیندپایاننامهیکیاز
جدیدترینموضوعاتمیباشد،کهباتوجهبهضرورتارتقا
سطحکیفیدانشگاههاموردتوجهبسیاریازمحققانقرار
گرفتهاست.دردانشکدهداروسازیدانشگاهعلومپزشکی
تبریزدرسالهایاخیرتوجهویژهبهنظارتوارزشیابیدقیقتر
پایاننامههااعمالشدهاماتاکنوندرزمینهنگرشدانشجویان
وارزیابیدیدگاهآنهانسبتبهروندانجامپایاننامه؛بررسی
است نشده انجام داروسازی دانشکده در یافتهای سازمان
بهعبارتیمشخصنیستکهچهعواملیبرمیزانرضایت
مطالعه این لذا است. اثرگذار پژوهشی تجربههای از آنها
باهدفطراحیواستانداردسازییكپرسشنامهپژوهشی
جهتسنجشمیزانرضایتدانشجویاندانشکدهداروسازی،
دانشگاهعلومپزشکیتبریزازفرآیندانجامپایاننامهانجام

شدهاست.
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روشها
مطالعهحاضریكمطالعهپژوهشیاصیلبهروشپیمایشی
استکهازنظرهدف،کاربردیمیباشد.ابزارجمعآوری
تمامقسمتهای است. محققساخته پرسشنامه اطالعات
در پایاننامهها نگارش جاری قوانین اساس بر پرسشنامه
دانشکدهداروسازیتبریزطراحیوتدوینشد)شکل1(و
موردارزیابیهایاستانداردسازیقرارگرفت.جامعهیآماری

دراینپژوهششاملتمامدانشجویاندانشکدهداروسازی
تبریزدرمراحلدفاعازپایاننامهدرنیمسالاولسالتحصیلی
96-97بودندکهدرمجموعبالغبر70نفرشدند.پرسشنامه
ازدانشجویان نفر نهایت61 نفرتوزیعشدودر بین70
پرسشنامههایدریافتشدهراتکمیلوعودتنمودند.الزمبه
ذکراستجمعیتمذکورشاملکلدانشجویانقابلدسترس

بهعنواننمونهیآماریبررسیشدهاند.

شکل 1- فلوچارت واحد پایان نامه در دانشکده داروسازی تبریز در سال 97
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پرسشنامهپژوهشگرساختهدارای59گویهدر6حیطهبامقیاس
5درجهایلیکرت)کاماًلموافقم،موافقم،تاحدودیموافقم،
مخالفم،کاماًلمخالفم(طراحیشد.این6حیطهبهترتیب
مربوطبهفرآیندتصویبطرحمقدماتیپایاننامه)5گویه(،
استادراهنما)9گویه(،زیرساختهاوامکاناتدانشکده)17
گویه(،اهدافوانتظارات)شفافبودنمقرراتو..()8گویه(،
تجربهپژوهشیکسبشده)13گویه(وگسترشمهارتها

وآزمونونمرهدهیپایاننامه)7گویه(بود.
درپژوهشحاضرازشاخصرواییمحتواییجهتتعیین
رواییپرسشنامهاستفادهگردید.CVIبصورتتجمیعامتیازات
»موافق«برایهرآیتمکهامتیاز»مرتبطامانیازبهبازبینی«و
»کاماًلمرتبط«راکسبکردهاندتقسیمبرتعدادکلمتخصصان
محاسبهخواهدشد.فرمولمحاسبهCVIبهشکلزیراست:

nCVI
N
−= 3 4


عبارتاستازتعدادمتخصصینیکهبهگویه n −3 4 کهدرآن
نمره3و4دادهاندوNتعدادکلمتخصصیناست.حداقل
مقدارقابلقبولبرایشاخصCVIبرابربا0/79استواگر
شاخصCVIگویهایکمتراز0/79باشدآنگویهبایستی

حذفشود.
در است. پایایی تعیین سادهترینروش آزمایی باز روش
اینروش،آزمونرادردونوبتبهگروهواحدیازآزمون
شوندگانمیدهندونمراتحاصلراباهممقایسهمیکنند.
ضریبهمبستگیبیننمراتحاصلازدوباراجرایآزمون،
ضریبپایاییآزموناست.کهبهضریباعتبار(R)معروف
است.برایمحاسبهضریباعتبار(R)ازفرمولزیراستفاده
شدواگرسوالیضریبباالتراز0/79بدستآوردازپایایی

مناسبیبرخوردارمیباشد.

( )( )

( ) ( )

n

i ii
n n

i ii i

x x y y
R

x x y y

=

= =

Σ − −
=

Σ − Σ −

1

2 2

1 1 


تعدادشرکتکنندگاندرپرسشنامه

tپاسخشرکتکنندگانبهپرسشنامهدرزمان
t t+ ∆ پاسخشرکتکنندگانبهپرسشنامهدرزمان
tمیانگینپاسخشرکتکنندگانبهپرسشنامهدرزمان

t t+ ∆ میانگینپاسخشرکتکنندگانبهپرسشنامهدرزمان

:
:
:
:
:

i

i

n
x
y
x
y

شکل1نشاندهندهفلوچارتتمامفرآیندواحدپایاننامهدر
دانشکدهداروسازیتبریزدرسال1397استکهشاملسه
واحدپایاننامه1و2و3بهارزشمجموع8واحداست.
جامعهیآماریدراینپژوهششاملدانشجویاندانشکده
داروسازیتبریزاستکهدرنیمسالدومسالتحصیلی96و
نیمسالاولسالتحصیلی97درمرحلهپایاننامه2و3یادر
حالدفاعبودند.درمجموع61نفرازدانشجویانپرسشنامههای
طراحیشدهبا6حیطهو51سوالرابهطورکاملتکمیل
نمودند)8سوالدرفرآینداستانداردسازیحذفشد(که
جهتارزیابیرضایتمندیمورداستفادهقرارگرفت.تحلیل
SPSSبهکمكنرمافزارANOVAوt-testدادههاتوسطآماری

ورژن13انجامگردید.
مالحظاتاخالقی:نامومشخصاتفردیافرادشرکتکنندهدر
اینپروژهمحرمانهنگهداریشدوبهدانشجویاناطمینانداده
شدکهناموسایرمشخصاتپرسشنامههامحرمانهباقیخواهد
ماند.اینمطالعهبهتاییدکمیتهاخالقدانشگاهعلومپزشکی

(IR.TBZMED.REC.1397.139)تبریزرسیدهاست

یافتهها
تعداد61نفرازدانشجویانداروسازیدانشکدهتبریز)44/3
درصددانشجویانمردو55/7درصدزن(دراینمطالعهشرکت
کردهاندکهتقریباتوزیعنرمالیرادارند.رواییپرسشنامهبا
استفاده با پایاییپرسشنامه بازآزماییو ازروش استفاده
(CVI: content validity index)ازشاخصرواییمحتوایی
سنجیدهشدهاست.براساسنتایجتنها3سوالدارایمقادیر
شاخصرواییمحتواییکمتراز0/79بودهلذاسواالتمذکوراز
پرسشنامهحذفگردید.براساسنتایجتعیینپایاییپرسشنامه
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نیزبااستفادهازروشبازآزماییتعداد8سوالحذفگردید.
پرسشنامهاستانداردشدهبعدازتغییراتباتعداد51سوال

توسطشرکتکنندگانتکمیلشد.درجدول1،قسمتهای
مختلفوزیرشاخهها)گویههای(مختلفپرسشنامهطراحی

 مقطع تحصیلی، وضعیت اشتغال به تحصیل جنسیت، 
اطالعات جمعیت  

 شناختی 

نامه: انتخاب موضوع پایان  استاد راهنما، طرح پیشنهادی یک معاونت )دارو  اساس  بر  نوع  -بهداشت  -غذا و    پیشنهاد 
   ( گروه  عالمین ااویگروه یا عن یتانتخاب از سا طرح پیشنهادی از صنعت، تبادل آرا بین من و استاد راهنما، درمان،

  در حال دفاع یا فارغ التحصیل، 3 - 2 - 1پایان نامه   مرحله پایان نامه:
آموزشی: دارویی،  گروه  شیمی  غذا،  و  دارو  بیوتکنولوژی،کنترل  فارماکوگنوزی،  بالینی  فارماسیوتیکس،   ،داروسازی 

 فارماکولوژی و سم شناسی 
   ... بالینی و ون، آنالیز،سیسنتز، فرموالعملی:  زمینه

اطالعات کلی  
 پیرامون پایان نامه  

و  منطقی  زمان  مدت  در  نامه  پایان  مقدماتی  طرح  تصویب  پژوهان،  در  پروپوزال  سریع  و  واضح  و  روشن  درج  شامل 
  مناسب در گروه آموزشی، مطلع بودن از روند طوالنی تصویب نهایی و تخصیص تاریخ تصویب بر اساس تاریخ تصویب 

 ر گروه د

 A: صویب فرآیند ت
مقدماتی پایان طرح 

 نامه ) پروپوزال(

پیچیدگی و  مشکالت  درک  مهارت  و  زیاد،  ،هادانش  نامه  تالش  پایان  موضوع  با  ارتباط  در  کافی  اطالعات  بودن    ، دارا 
رهای  سب،اظهار نظنامطالعه و تهیه مرور نوشتاری )پیشینه پژوهش( و راهنمایی و هدایت، مهارتهای پژوهشی و آماری م

 فیزیکی و حضور
، عالقمندی به تدریس استاد  از نظرات دانشجویان   گیری بر اساس ظرفیت قانونی اساتید، بهره  نحوه انتخاب استاد راهنما:

 موردنظر، عالقمندی به موضوع و استاد متخصص آن 
 دانشیار، استاد    استادیار،:  مرتبه استاد راهنمای اول

B:  استاد راهنما 

ااستفاده    ان کما  کلیه  گروه  ناتمکااز  در  موجود  )سانترالدستگاهی  مرکزی  آزمایشگاه  و  مختلف  سازی  شخص  ،های  ی 
استفادهدستگاه ساعات  و  پایان ها  عملی  کار  برای  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  چگونگی  اطالعاتی  ،  بانک  وجود  نامه، 

هت نگهداری فرآورده  خیره سازی جوجود بانک ذ  زمایشگاهها،آ  ی لیست مواد شیمیایی موجود درافزاری ارائه دهندهنرم
پایان  از  منتج  شیمیایی  مواد  پروژهیا  ایجاد  دیگر،  زمان  در  پژوهشی  کار  ادامه  برای  و  نامه  فرموالسیون  تهیه  نظیر  هایی 

نامه پایان  فرآیند  از  فرموالسیون جدید حاصله  یا  ماده  از  بالینی  نمطالعات  به  میزان دسترسی  آزمایشگاهی،  نهموها،  های 
نامه، وجود منابع ای و حمایتهای فنی برای اجرای پایان های انسانی، وجود امکانات رایانهات آزمایشگاهی و سوژه انحیو

های فشرده، وجود سهمیه پرینت و فتوکپی  های اطالعاتی و لوحچاپی نظیر کتاب و مجله و منابع الکترونیکی نظیر پایگاه
 وهش پژکافی برای انجام 

: C  زیر ساختها و
 امکانات دانشکده 

رسانی از ، اطالعنامهزمان برگزاری سمینار پایان   رسانی از اطالع،  در زمان انتخاب پایان نامهاطالع رسانی قوانین آموزشی  
کارگاه تعداد  و  پایان زمان  مخصوص  نویسی،  های  مقاله  نتایج،  سازی  مستند  نویسی،  )پروپوزال  (،  ..و.  End notنامه 

نامه توسط گروه آموزشی، دسترسی به امکانات پژوهشی قبل از  کالب مرتبط با موضوع پایان   برگزاری جلسات ژورنال
 نامه  ی پایان از ظرفیت اساتید ارائه دهنده نامه، اطالع رسانیفرآیند ثبت دائم موضوع پایان 

 :D  اهداف و
شفاف  انتظارات )

 بودن مقررات و..(

توانایی   گروهیکاافزایش  مر  حل  قدرت  افزایش  مهارت،  و  درسئله  مهارت  افزایش  تحلیلی،  شغلی  حیطه  های  های 
های  همچون داروخانه، بالین و صنعت و تحقیقات، افزایش عالقمندی به ادامه دادن به کارهای پژوهشی، افزایش مهارت

پایان  از کارگاهای مختلف  برگزاری کارنگارشی حاصل  پایان گانامه، مناسب بودن زمان  اساتید  نامه، حساسیت زیهای  اد 
 نویس مقاله برای داشتن یک مقاله کامل راهنما در تهیه پیش

 :E تجربه پژوهشی
 کسب شده و

 ها گسترش مهارت

های اساتید راهنما برای افزایش آمادگی  های قبل از دفاع، راهنمایی، منطقی و قابل قبول بودن مدت زمان داوریدهینمره
تخصیص نمره بر اساس شرکت در کنگره و نوشتن مقاله )بدون کنگره و مقاله از  نامه، منطق بودن  اع پایان دفبرای جلسه  

پایان 19سقف   ارائه  و  نگارش  در  اضافه  نمره  تخصیص  انگلیسی(،  زبان  به  زبان    ،نامه  به  پاسخ  و  پرسش  بودن  منطقی 
  .لیسی نگارش شده استنگهایی که به زبان ا نامهانگلیسی در جلسه دفاع در مورد پایان 

F: نامه زمون پایان آ 

 

جدول 1- قسمت های مختلف و زیر شاخه ها )گویه های( مختلف پرسشنامه طراحی شده
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شدهنشاندادهشدهاست.
درشکل2،نتایجحاصلازبررسیمیزانرضایتدانشجویان
شرکتکنندهدرزمینههایمختلفپایاننامهنشاندادهشده
است.باتوجهبهعدممعنیدارینتایجآزمونکولموگروف-
آزمونهای از اطمینان، درصد 95 سطح در اسمیرنوف
پارامتریكوآزمونtمستقلوآزمونANOVAجهتبررسی

رضایت میزان در راهنما استاد مرتبه و جنسیت تاثیرات
کلیدانشجویاناستفادهشد.میانگینعددیرضایتکلی
از )3/0695( مرد دانشجویان در دانشجویانشرکتکننده
دانشجویانشرکتکنندهزن)2/94(بیشتراست،درپرسشنامه
عدد1بیشترینمیزانرضایتوعدد5کمترینمیزانرضایت

راشاملبود)شکل3(. 15%
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  هاي مختلفنهيمندي دانشجويان در زميترضا : درصد2شكل 
اهداف و انتظارات ( شفاف    )Dدانشكده،ها و امكانات  ) زير ساختC) استاد راهنما،  B)فرآيند تصويب طرح مقدماتي پايان نامه،  A:  2بر اساس شكل  

   نامهپايان آزمون )Fها ، ) تجربه پژوهشي كسب شده و گسترش مهارتE، بودن مقررات و.. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  هاي مورد مطالعه بر اساس جنسيت: درصد فراواني رضايت در گويه3شكل
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زير ساخت ها و امكانات دانشكده 

شفاف سازي قوانين 

تجربه پژوهشي 

آزمون  پايان نامه
مرد زن

شکل 3- درصد فراوانی رضایت در گویه های مورد مطالعه بر اساس جنسیت

شکل 2- درصد رضایت مندی دانشجویان در زمینه های مختلف
بر اساس شکل A :2( فرآیند تصویب طرح مقدماتی پایان نامه، B( استاد راهنما، C( زیر ساخت ها و امکانات دانشکده، D( اهداف و انتظارات )شفاف بودن 

مقررات و..، E( تجربه پژوهشی کسب شده و گسترش مهارت ها، F( آزمون  پایان نامه
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اهداف و انتظارات ( شفاف    )Dدانشكده،ها و امكانات  ) زير ساختC) استاد راهنما،  B)فرآيند تصويب طرح مقدماتي پايان نامه،  A:  2بر اساس شكل  
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موافقم

تا حدودی

مخالفم

کامال مخالفم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 11

https://nama.ajaums.ac.ir/article-1-364-en.html


محمد هشترودی و همکاران 7طراحی و استاندارد سازی پرسشنامه پژوهشی جهت ارزیابی تجربه پژوهشی فرآیند انجام پایان نامه ...

 درصد سهولت  عناوین 

 87/83 ویب طرح مقدماتی پایان نامه فرآیند تص 

 45/82 استاد راهنما 

 79/50 زیر ساخت ها و امکانات 

 48/55 شفاف سازی قوانین و ایجاد زمینه های فکری 

 14/70 تجربه پژوهشی کسب شده و گسترش مهارت ها 

 37/82 آزمون پایان نامه 

 

جدول 2- رضایت مندی کلی بر اساس گویه های پرسشنامه جهتبررسیمعناداربودنایناختالفازآزمونtمستقل
استفادهشد.باتوجهبهنتایجآزمونلوینمشخصاستکه
سطحمعناداری(sig)باالترازمقدار0/05است)0/983(به
زناندر عبارتدیگرواریانسگروههایمستقلمردانو
رضایتکلیباهمبرابرهستند.لذاجهتمعنیداربودنبه
نتایجفرضبرابریواریانسرجوعشدهاستباتوجهبهنتایج
میتواندریافتکهمقدارsig)0/360(بیشتراز0/05استو
میزانرضایتکلیدانشجویانشرکتکنندهدربیندوگروه

خانمهاوآقایانتفاوتآماریمعنیداریندارد.
میانگیننارضایتیکلیدانشجویانشرکتکنندهبراساسمرتبه
استادراهنمانشاندهندهاینبودکهمیانگیننارضایتیکلی
دانشجویانکهدارایاستادراهنمابامرتبهدانشیاریهست
)3/03(بیشترازمیانگیننارضایتیکلیدانشجویانکهدارای
استادراهنمابامرتبهاستادیاریهستند)2/83(میباشدو
بیشترینمقدارنارضایتیدردانشجویاندارایاستادراهنمابا
مرتبهاستادیمشاهدهشدهاست)3/07(.درنتایجارائهشده
آزمونANOVAبرایرابطهمرتبهاستادراهنمایدانشجویان
ومیزاننارضایتیکلی،مقدارSig)0/373(بزرگتراز0/05
استبهعبارتدیگررابطهمعناداریمیاننارضایتیومرتبه
استادراهنمایدانشجویانازنظرآماریوجودندارد.نتایج
تحلیلتعقیبینشاندهندهاینموضوعبودهاستکهنارضایتی
از استادیاری بامرتبه استادراهنما کلیدانشجویاندارای
نارضایتیکلیدانشجویاندارایاستادراهنمابامرتبهدانشیاری
0/19نمرهکمترونسبتبهنارضایتیکلیدانشجویاندارای
استادراهنمابامرتبهاستادی0/23نمرهکمتراستبااین
حالاینمقداراختالفازنظرآماریمعنادارنمیباشد)به
ترتیبsig=0/585و0/390(.درنتایجتحلیلتعقیبینیزروند
مذکورمشاهدهمیشودوهیچکدامازاختالفنارضایتیها
تفاوتآماریمعناداریندارد.جدول2میزانکلیرضایتو
نارضایتینسبتبههرگویهرانشانمیدهد.براساسنتایج
آسانترینبخشتجربهپژوهشیازنظردانشجویانشرکت

کنندهارتباطبااستادراهنماوتحلیلوتوصیفغیرآماریو
دادههایآماریسخترینبخشرابهخوداختصاصدادهاند.

بحثونتیجهگیری
براساسیافتههایمطالعه،درشکل)A-2(نتایجحاصلاز
فرآیند از کننده دانشجویانشرکت میزانرضایت بررسی
پایاننامهنشاندادهشدهاستکه تصویبطرحمقدماتی
بهوضوحنشاندهندهدرصدباالیرضایتازواضحبودن
درجپروپوزالدرپژوهانوفرآیندتصویبطرحمقدماتی
پایاننامهاست.درهمینراستامطالعاتیدردانشگاهفردوس
مشهد)15(وعلومپزشکیاصفهان)16(انجامگرفتهاست
ودراینمطالعات،میزانرضایتازفرآیندتصویبطرح
مقدماتیپایاننامهمشابهتحقیقحاضربهصورتمتوسط
وباالاست.درشکل)B-1(نتایجحاصلازبررسیمیزان
رضایتدانشجویانازاستادراهنمانشاندادهشدهاستبه
وضوحمیتوانمشاهدهنمودکهتنها6/93درصدازدانشجویان
کاماًلازاستادراهنمایخودناراضیهستند.نتایجمشابهیبا
تحقیقحاضردردانشگاهفردوسمشهد)15(وزنجان)17(
ومطالعهیمالكوهمکارانشدرسال2010درپنجاب)18(
حاصلشدهبود.رضایتشرکتکنندگانازمیزاندسترسی
بهاستادراهنمادرطولفرآیندانجامپایاننامهدردانشکده
داروسازیتبریز65درصدبودهاستکهنتیجهمشابهتحقیقی
قدیمیتردرسال1388دردانشگاهعلومپزشکیتبریز)19(
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بهدستآمدهاست.
درشکل)C-1(بررسیرضایتدانشجویانشرکتکننده
اززیرساختهاوامکاناتدانشکدهنشاندادهشدهاست،
نتایجبهدستآمدهنشانمیدهدکهتنها4/33درصداززیر
ساختهاوامکاناتدانشکدهراضیهستندکهبهوضوح
میتوانمشکالتدانشجویانرادرخصوصزیرساختها
وامکاناتدانشکدهمشاهدهنمود.مقایسهدانشگاههایایران
ماننددانشگاهزنجان)17(،دانشگاهتهرانوتربیتمدرس)21(
بادانشگاههایکشورهایپیشرفتهمثلدانشگاهجانهاپکینز
)20(ومطالعهیپارکوهمکارانشدرسال2007درانگلستان
)22(نشانمیدهدکهنهتنهادانشکدهداروسازیتبریزبلکه
اکثردانشگاههایایراننیازمندارتقایامکاناتوزیرساختها
بخصوصدرچهارچوبامکاناتپژوهشیهستندکهباعث

بهبودکیفیتتجاربپژوهشیدانشجویانمیشود.
بیشتریننارضایتیهادردانشکدهداروسازیتبریزازعدموجود
بانكاطالعاتینرمافزاریکهارائهدهندهلیستموادشیمیایی
موجوددرتكتكآزمایشگاههایادرکلدانشکدهاست.از
دیگرنارضایتیهایدانشجویان،نامناسببودنبستراینترنت
پرسرعتدرخوابگاه/دانشکدهبرایانجامکارپژوهشیو
نبودنسهمیهپرینتوفتوکپیازسویدانشکدهبودهاست
کهبرایسهولتدرانجامامورپژوهشیدانشجویاناینموارد
نیزبایددرنظرگرفتهشود.دانشجویانازوجودمنابعچاپیو

الکترونیکیرضایتدرحدود79درصدیداشتهاند.
رضایت میزان بررسی از حاصل نتایج )1-D( شکل در
دانشجویانازشفافسازیقوانینوایجادزمینههایفکری
)جلساتژورنالکالب،برگزاریکارگاههایو...(توسط
گروهآموزشینشاندادهشدهاستکهبیشتریننارضایتیها
دراینبخششاملعدمبرگزاریجلساتژورنالکالب
مرتبطباموضوعاتپایاننامهوعدماطالعرسانیتوسط
گروهآموزشی-پژوهشیدانشکدهازتهیهپیشنویسمقالهبه
عنوانیکیازالزاماتدفاعوهمچنینعدماطالعازظرفیت

اساتیدجهتارائهپایاننامهبودهاست.اکثرشرکتکنندگان
ازاطالعرسانیقوانینآموزشیپایاننامه1وسمینارپایاننامه
2توسطگروهآموزشی-پژهشیرضایتمندیباالیداشتهاند.
رضایت میزان بررسی از حاصل نتایج )2-E( شکل در
دانشجویاندرتجربهپژوهشیکسبشدهوگسترشمهارتها
)کارگروهی،برنامهریزیهایفردی،کسبتفکرتحلیلیو...(
نشاندادهشدهاستبهوضوحمیتوانمشاهدهنمودکهدر
مجموع70درصدرضایتداشتهاندوتنها30درصدناراضی
بودهاند.بیشترشرکتکنندگانبراینباوربودهاندکهانجام
پایاننامهبهافزایشمهارتآنهادرحیطهمهارتحلمسئله
ومهارتهایتحلیلیوقدرتمدیریتشاندرطرحهاو
پژوهشهایآتیشانمیشود.دانشجویانازحساسیتهای
الزماساتیدراهنمادرجهتتهیهپیشنویسمقالهوراهنمایشان
دراینزمینهرضایت90درصدیداشتهاندوبیشتراز50
درصددانشجویانبعدازتجربهپژوهشیوانجامپایاننامهبه

ادامهکارهایتحقیقاتیعالقمندبودند.
شکل)F-1(نتایجحاصلازبررسیمیزانرضایتازآزمون
پایاننامهازنظردانشجویانشرکتکنندهنشاندادهشده
استمطابقبانتایج83درصدپاسخدهندگانکاماًلازفرآیند
نمرهدهیراضیبودهاندوهمچنینازتخصیصنمرهاضافی
درنگارشوارائهمقالهبهزبانانگلیسیرضایت88درصدی
داشتهاندوبعدازدریافتنمرهنهاییپایاننامهآگاهیازنقاط
ضعفشانکهمنجربهکسرنمرهشدهبرایآنهامیسربودهاست.
اکثریتبراینباوربودهاندکهتخصیصنمرهبراساسشرکت

درکنگرهوارائهمقالهمنطقیاست.
پرسشنامهطراحیشدهباموفقیتاستانداردشدوقادربه
ارزیابیرضایتمندیدانشجویانبود.توجهبهزیرساختهای
دانشگاهبهعنوانیكعاملاصلیدررضایتدانشجویان
برای آموزشی کارگاههای برگزاری و پایاننامه انجام در
دانشجویانواساتیدجهتبهبودنحوهیراهنماییدرزمینه
تحلیلوتوصیفغیرآماریوآماریدرفرآیندانجامپایان
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نامهتوصیهمیگردد.مطابقبانتایجبهدستآمدهدرپژوهش
حاضرمشخصشدکهجهتبهبودرضایتمندیضروریاست،
پروتکلهاییجهتشفافسازیقوانینوایجادزمینههای
فکری)جلساتژورنالکالب،برگزاریکارگاههایو...(
توسطگروههایآموزشیبکارگرفتهشود.درضمنلزوم
بازنگریدراجراومحتوایکارگاههایالزامیپایاننامههابا
رعایتترتیبآنهاموردنیازاست.درنهایتازفلوچارت
تهیهشدهدراینتحقیقبهصورتیكراهنمایکاغذییا
الکترونیکی،جهتاطالعازقوانینوآییننامههایمربوطبه
واحدپایاننامهجهتکاهشابهاماتدانشجویانبهرهگیری
خواهدشد.محدودیتاصلیاینمطالعه،عدمامکاناستفاده

ازتعدادنمونهباالتربهدلیلمحدودیتتعداددانشجویحایز
شرایطورودبهمطالعهبود.

تشکروقدردانی
نویسندگانازکلیهکادرادارهپایاننامهکهدرطولتدوین
اینپروژهبامکاریفعالداشتهاندتقدیروتشکرمینمایند.
اینمقالهحاصلازپایاننامهتکمیلیتحتعنوان)بررسی
میزانرضایتدانشجویاندانشکدهداروسازیتبریزازفرآیند
انجامپایاننامه(مصوبدانشکدهداروسازی،دانشگاهعلوم

پزشکیتبریزمیباشد.
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Designing and Standardization of a Research Questionnaire 
to Evaluate the Research Experience in Thesis 

Process at Tabriz Pharmacy Faculty
Mohammad Hashtroudi1, Mohammad Reza Siahi Shadbad2, Farnaz Monajemzadeh3*

Abstract

Introduction: A significant proportion of research is conducted by graduate students in universities 

of medical science. The aim was to design and standardize the research questionnaire to determine the 

students’ satisfaction of the thesis course conducted in the Pharmacy Faculty of Tabriz medical university.

Method and Materials: The present research is the original study and the method is based on survey. 

Data collection tool was a researcher-made questionnaire that was evaluated for validity and reliability. 

Participants in the study were 61 students of Tabriz School of Pharmacy in the academic year of 2017-2017. 

Data were analyzed using t-test and ANOVA through SPSS software version 13.

Results: Results indicated that students were satisfied with the process of approving the proposal and the 

supervising processes. However, the infrastructure and facilities of the faculty were not able to satisfy half of 

the students. There was no significant relationship (P<0.05) between students ‘general dissatisfaction based 

on the rank of the supervisor and participants’ gender.

Conclusion: According to the findings of the study, the university infrastructure is a major factor in 

student satisfaction in doing the dissertation and holding training workshops for students and professors. 

Therefore, it is recommended that education officials and managers pay attention to this issue for improving 

the dissertation process

Keywords: Satisfaction, Thesis, Questionnaire, Research, Student, Tabriz Pharmacy Faculty.
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