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Abstract

Introduction: By passing part of their course in research-based education, medical students are 
deeply involved in the research field. The purpose of this study was to determine the factors 
affecting the research experiences of medical students of Guilan University of Medical Sciences. 
So, that positive factors could be promoted in the development of research experiences and 
effective steps were taken to eliminate or reduce negative factors.
Methods: The research was a cross-sectional descriptive-analytic study. The statistical 
population included all medical students of Guilan University of Medical Sciences at the stage 
of defense of their dissertation or at the stage of settlement. The research tool was a student 
experiential research questionnaire with four dimensions of supervision, practical skills, 
perceptual skills, and social skills. The measure was the Likert criterion from very high: 5, to 
very low: 1. The mean of the groups was analyzed by means of ANOVA and correlation analysis 
using Pearson method.
Results: The sample size was matched to the volume of the research community. Information 
was collected from 105 medical students during the period of 2016-2017. The average total 
score of the student's research experience was 4.16 ± 0.25 from 5, which indicates a good study 
experience of the students. The results showed a statistically significant correlation between 
"Organizational climate" dimension and all the aspects.
Conclusions: Considering the importance of the student's positive research experiences as 
growing buds, the authorities must pay particular attention to the effective factors in order 
to promote the development of further research innovations to solve the country's problems.
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مقدمه
تحقيق، ماية حيات علم بوده و دانش تئورى در ساية پژوهش، ارتقا 
مى يابد (1). دانشگاه ها به عنوان سازمان هاي توليد علم، نقش مهمى 
در توسعة علوم و فنون و ارتباط بين علوم نظري و عملى دارند. چرا 
كه همواره بين تئورى و عمل رابطة رفت و برگشت وجود داشته و 
عملكرد بايد توسعه اى از ابعاد يادگيرى نظرى را شامل گردد (2). 
امروزه، يكى از مهم ترين اهداف دانشگاه ها توجه به موضوع آموزش 
مبتنى بر پژوهش و چگونگى اجراى آن است (3) و اين مهم، جز 
با توان سازمان دهى دانشگاه ها در ساماندهى فعاليت هاى آموزش 
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چكيد   ه
مقدمه: دانشجويان پزشكى با گذراندن بخشى از دورة خود در مرحلة آموزش مبتنى بر پژوهش، به طور ژرف گام 
در عرصة پژوهشى مى گذارند. هدف تحقيق حاضر، تعيين عوامل تأثيرگذار بر تجارب پژوهشى دانشجويان پزشكى 
دانشگاه علوم پزشكى گيالن بود تا بتوان عوامل مثبت در ايجاد تجارب پژوهشى را ارتقاء داد و در جهت حذف 

يا كاهش عوامل منفى گام مؤثرى برداشت.
روش كار: پژوهش، مطالعه توصيفى- تحليلى از نوع مقطعى بود. جامعة آمارى، كلية دانشجويان پزشكى دانشگاه 
علوم پزشكى گيالن در مرحلة دفاع از پايان نامه و يا در مرحلة تسويه حساب بودند. ابزار تحقيق، پرسش نامه تجربة 
مقياس  بود.  سازمانى  جّو  و  ادراكى  مهارت هاى  عملى،  مهارت هاى  سرپرستى،  بُعد  چهار  با  دانشجويان  پژوهشى 
اندازه گيرى، معيار ليكرت از خيلى زياد: 5 تا خيلى كم:1 بود. مقايسة ميانگين گروه ها با روش آناليز واريانس و 

بررسى هم بستگى با استفاده از روش پيرسون انجام شد.
نتايج: حجم نمونه بر حجم جامعة پژوهش منطبق و اطالعات از 105 دانشجوى پزشكى در بازة زمانى 1396-
1395 جمع آورى شد. ميانگين كل نمرة تجربة پژوهشى دانشجويان 0/25±4/16 از 5 بود كه نشان از تجربة 
خوب پژوهشى دانشجويان بود. نتايج نشان از وجود ارتباط معنى دار آمارى بعد «جّو سازمانى» با كلية ابعاد بوده 

است.
نتيجه گيرى: با توجه به اهميت وجود تجارب مثبت پژوهشى دانشجويان به عنوان جوانه هاى در حال رشد، توصيه 
مى گردد مسئولين امر به عوامل مؤثر توجه خاصى مبذول فرمايند تا در آينده شاهد بروز خالقيت هاى پژوهشى 

بيشتر جهت حل مشكالت كشور باشيم.

تاريخ د      ريافت: 1397/07/20
تاريخ  پذيرش: 1397/10/05

كليدواژهها: 
علوم  تجربه،  دانشجو،  پژوهش، 

پزشكى

تمامى حقوق نشر براى د  انشگاه
علوم پزشكى بقيه اهللا (عج)

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

نيست.  امكان پذير  دو  اين  نزديك  ارتباط  برقرارى  و  پژوهشى  و 
كارى  پژوهش،  فرهنگ  از  يكسان  تعريفى  شناختن  رسميت  به 
دشوار است؛ اما به طور كلى مى توان در فرهنگ تحقيق، اين گونه 
عنوان نمود كه: «تحقيق، سيستمى گسترده از به انتشار گذاشتن 
اطالعات ارزشمند مى باشد». در اين زمينه، انتظار مى رود مؤسسات 
تحقيقاتى در دانشكده ها، همواره در جهت حفظ فعاليت هاى علمى و 
پژوهشى كوشا باشند و در عصر حاضر، مراكز دانشگاهى با تماس ها 
و ارتباطات نزديكى كه در زمان پيشرفت تحقيقات با دانشجويان 
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رسيدند كه ارتباط آشكارى بين خودكارآمدى در انجام پژوهش و 
توليدات علمى وجود دارد و خودكارآمدى پژوهشى بيشتر، توليدات 
علمى منتشرشده بيشترى را به دنبال دارد (14). عبداهللا و ايوانس 
(2012)، در تحقيق خود در مورد ارتباط بين تحقيقات دانشجويان 
تحصيالت تكميلى با ويژگى هاى فردى و آموزش هاى نظارتى استادان 
راهنما نشان دادند توسعه مهارت هاى پژوهشى رابطة معنادارى با 
خودكارآمدى داشته و دانشجويان داراى خودكارآمدى باال، تجربه 
 .(15) داشتند  پژوهشى  مهارت هاى  توسعة  زمينة  در  مثبت ترى 
خودكارآمدى پژوهشى باال، عاملى مهم جهت موفقيت دانشجويان 
در كارهاى پژوهشى و هم چنين انجام فعاليت هاى پژوهشى، حتى 
پس از فراغت از تحصيل، شناخته شده است (16). از سويى، تجربه 
پژوهشى به فعاليت هاى پژوهشى دانشجويان در طول دوره يادگيرى 
پژوهشى اطالق مى شود؛ به عبارت ديگر تجربة پژوهشى، تجربه اى 
است كه دانشجويان به طور مستقيم با همكارى استاد راهنما و مشاور 

در يك پروژة تعريف شده با يكديگر به دست مى آورند (17).
عوامل مختلفى در چگونگى كسب تجارب پژوهشى در دانشجويان 
و رضايت آنان از انجام پژوهش مؤثرند. از جملة اين عوامل مى توان 
به عالقة فرد به پژوهش، داشتن پايه اى علمى براى پژوهش، در اختيار 
داشتن منابع مالى و تجهيزات مورد نياز، برخوردارى از حمايت هاى 
مديريتى و بهره گيرى از بازخوردهاى مناسب اشاره نمود (4). در 
يك پژوهش، شش عامل: سرپرستي پايان نامه، توسعة مهارت، جّو 
عمومي و علمي گروه، زيرساخت، فرايند ارزيابي پايان نامه و شفافيت 
تجربيات  از  دانشجويان  رضايت  ميزان  در  انتظارات،  و  اهداف 
پژوهشي آن ها مؤثر شناخته شده است (8). نتيجة تحقيق فوردلويد 
(2011) در بررسى تجربة پژوهشى دانشجويان تحصيالت تكميلى 
در دانشگاه بيرمنگام نشان داد كه دانشجويان، بيشترين رضايت را 
از استادان راهنما و مهارت هاى پژوهشى و كمترين رضايت را از 
جنبة زيرساخت ها و امكانات، شرايط و زمينة رشد فكرى و شفاف 
همكاران  و  سليمانى  تحقيق  نتيجة  داشته اند (18).  هدف ها  بودن 
(1393) كه با هدف شناخت عوامل مؤثر بر عدم تمايل دانشجويان 
تحصيالت تكميلى حسابدارى به تحقيق و پژوهش انجام شد، نشان 
داد كه عناصر عامل سياست گذارى نظام تحقيقاتى، نقش مؤثرى 
در خصوص عدم تمايل دانشجويان تحصيالت تكميلى به تحقيق 

خود دارند، عالوه بر ارتقا و توسعة فرهنگ پژوهش در دانشجويان، 
به نشر اطالعات موجود مى پردازند. در واقع، رشد توانايى پژوهشى 
دانشجويان، يكى از اهداف اصلى مراكز دانشگاهى بوده و همواره توجه 
به اين اصل از برنامه هاى اصلى هر مركز دانشگاهى مى باشد (4). در 
مقايسه با دورة كارشناسى كه دورة آموزش و انتقال دانش است، دورة 
تحصيالت تكميلى، دورة زايندگى و توليد علم است (5) و در اين 
دوره، دانشجويان بايد براى كشف، تركيب و كاربرد دانش و هم چنين 

نشر و برقرارى ارتباط بين آن ها آماده شوند (6).
دانشجويان علوم پزشكى از جمله دانشجويان پزشكى و تحصيالت 
آموزش  مرحلة  در  خود  دوره  از  بخشى  گذران  دليل  به  تكميلى، 
مبتنى بر پژوهش (3) و نياز به ارائه پايان نامه براى دريافت مدرك 
تحصيلى، به گونه اى ژرف تر گام در عرصة پژوهشى مى گذارند (7). 
در واقع، پژوهش دانشـجويي اصلي ترين نمـود خود را در واحـد 
پايان نامه نـمايان مى سازد (8). اجراي پايان نامه كه تحت هدايت 
و نظارت اساتيد راهنما و مشاور صورت مى پذيرد، آخرين مرحلة 
مقطع تحصيلى محسوب شده و با توجه به نقشي كه پژوهش در 
توسعة فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جوامع دارد، بديهي 
است چگونگي برنامه ريزي، سازمان دهى، هدايت و رهبري، رعايت 
اصول تنظيم و نگارش پايان نامه ها، يكي از عوامل اساسي و عمده در 
پيشرفت هاي علمي، تحقيق و پژوهش در زمينه هاي مختلف و مورد 
نياز هر جامعه است (9). پايان نامه، در حقيقت عالوه بر يادگيرى 
روش پژوهش و مهارت هاى تحليل انتقادى، نوعى ارزيابى دانشجو 
از توانايى هاى ذهنى، مهارت هاى تجربى و ميزان بلوغ علمى و منطقى 

خود نيز محسوب مى گردد (10).
حال، در اين ميان، وجود تجارب مثبت از انجام كار پژوهشى، 
اشتياق دانشجو را جهت ادامة كار و داشتن اشتياق و تعهد، جهت 

انجام پژوهش دقيق و مستمر به دنبال خواهد داشت (11).
از موضوعات مورد تأكيد در پژوهش، اعتقاد و باورهاى فردى 
محقق مى باشد كه مى تواند عامل يا انگيزة مثبت يا منفى جهت انجام 
پژوهش درنظر گرفته شود (12). داورى افراد در مورد توانايى هايشان 
در اجراى يك سلسله كارها و سازمان دهى آن ها را جهت رسيدن 
به عملكردهاى پژوهشى مشخص، خودكارآمدى پژوهشى مى نامند 
(13). همينگس و كاى (2010)، در پژوهش خود به اين نتيجه 
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و پژوهش ايفا مى كند و عواملى هم چون موظف نبودن اساتيد به 
انجام امور پژوهشى با اهداف پژوهشى روشن و نبودن راهبردهاى 
مشخص در خصوص فعاليت هاى پژوهشى، باالترين ميانگين را 
از نظر دانشجويان به خود اختصاص داده اند؛ و عوامل فرهنگى و 
فقدان بينش روشن و اهميت ندادن مسئوالن به كيفيت پژوهش هاى 

دانشجويان، مؤثرترين عوامل شناسايى گرديدند (19).
حال، با عنايت بر وجود برخى چالش هاى پيش  روى دانشجويان 
پزشكى در امر پژوهش و از آن جا كه دانشجويان به عنوان اركان 
اصلى تحقيق محسوب مى گردند، ضرورت شناسايى و درك عوامل 
مختلف در چگونگى تجربة پژوهشى دانشجويان محرز مى گردد؛ 
اما امروزه، به دليل مشغله ها و مسائل متعدد، مسئولين دانشگاهى، 
كمتر فرصت آگاهى از نظرات دانشجويان و فارغ التحصيالن خود 
را مى يابند (8) و در اكثر مواقع، تجارب دانشجويان در آموزش 
زمينه  اين  در  بازخوردهايشان  بررسى  و  شده  گرفته  ناديده  عالى 
مورد غفلت قرارگرفته است (20). اين موضوع در حالى است كه 
دانش آموختگان، به خوبي قادر به به تصوير كشيدن كيفيت آموزشي 

و پژوهشي مركز خود مى باشند (8).
اغلب مطالعات پيشين، تجربيات پژوهشى دانشجويان تحصيالت 
تكميلى را مورد بررسى قرار داده اند. با عنايت به اين كه در هر ورودى 
از دانشگاه هاى علوم پزشكى، تعداد قابل توجهى، به دانشجويان 
پزشكى عمومى اختصاص دارد، بالطبع، نياز به انجام فعاليت پژوهشى 
و ارائة پايان نامه براى فارغ التحصيلى و دريافت مدرك تحصيلى را 
براى اين گروه در پى خواهد داشت. از آن جا كه آگاهى از تجربيات 
دانشجويان پزشكى در دورة پژوهشى مى تواند به شناخت عوامل 
مؤثر و هم چنين عوامل مداخله گر منفى در اين زمينه منجر گردد، 
پژوهشگران برآن شدند تا با توجه به اينكه تحقيق مشابه اى در 
دانشگاه علوم پزشكى گيالن در اين زمينه صورت نگرفته است، با 
انجام تحقيق حاضر و آگاهى از عوامل مؤثر، با در اختيار گذاشتن 
نتايج به مسئولين و دست اندركاران پژوهشى دانشگاه ها، عوامل 
مثبت در ايجاد تجارب پژوهشى افزايش و ارتقا يابد و در جهت 
بتوان  تا  شود  برداشته  مؤثرى  گام  منفى  عوامل  كاهش  يا  حذف 
انگيزة اين گروه از دانشجويان را جهت ادامة روند پژوهشى در 

آتى افزايش داد.

روش
پژوهش حاضر، يك مطالعة توصيفى- تحليلى از نوع مقطعى بوده 
است. جامعة آمارى پژوهش، كلية دانشجويان پزشكى دانشگاه علوم 
پزشكى گيالن بودند كه به تازگى از پايان نامه خود دفاع نموده و يا 

در مرحله تسويه حساب بوده اند.
ابزار تحقيق، پرسش نامة تجربة پژوهشى دانشجويان بود كه 
روايى و پايايى آن در مطالعات قبلى به اثبات رسيده است (3). 
سؤاالت اين پرسش نامه شامل دو قسمت مشخصات فردى و سؤاالت 
اصلى پرسش نامه مى باشد. پرسش نامة اصلى، چهار بُعد سرپرستى 
(سؤاالت 1 تا 7)، مهارت هاى عملى (سؤاالت 8 تا 10)، مهارت هاى 
ادراكى (سؤاالت 11 تا 13) و جّو سازمانى (سؤاالت 14 تا 22) 
را شامل مى شود. مقياس اندازه گيرى پاسخ ها، معيار ليكرت (خيلى 
زياد: امتياز 5، زياد: امتياز 4، متوسط: امتياز 3، كم: امتياز 2، خيلى 

كم: امتياز 1) بوده است.
بعد از تصويب طرح حاضر در شوراى پژوهش دانشگاه و دريافت 
كد اخالق از معاونت محترم پژوهشى دانشگاه، كلية دانشجويان 
در جريان اهداف آزمون قرار گرفتند و در صورت تمايل شخصي، 
پرسش نامه ها جهت تكميل در اختيار آنان قرار داده شد و رضايت 
كتبى از مشاركت كنندگان صورت گرفت. به دانشجويان اطمينان 
داده شد كه اطالعات كسب شده، نزد مجريان طرح محرمانه خواهد 
ماند. هم چنين، خروج از هر مطالعه در هر زمان از تحقيق كه تمايل 
داشته باشند، از ديگر موارد يادشده براى شركت كنندگان در تحقيق 
كلية  پزشكى،  دانشكده  مسئولين  با  هماهنگى  از  بعد  سپس،  بود. 
پرسش نامه ها توسط مجريان طرح به دانشجويان جهت تكميل داده 
شد. قبل از تكميل پرسش نامه ها، به دانشجويان اطمينان داده مى شد 
كه اطالعات آن ها محرمانه مى ماند، هيچ گونه مقايسة فردى صورت 
نخواهد گرفت و داده ها به صورت كلى تحليل و گزارش خواهند شد.

در نهايت، كلية داده ها وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده 
از آمارهاى توصيفى و تحليلى مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار 
گرفتند. در نهايت، ميانگين و انحراف معيار نمرات هر سؤال و نيز 
هر بعد از تجربة پژوهشى اندازه گيرى و تجربة دانشجو در آن زمينه و 
سپس ميانگين كلى، تعيين گرديد. مقايسة ميانگين گروه ها با روش 
آناليز واريانس و بررسى هم بستگى با استفاده از روش پيرسون انجام 
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شد. عدد p كمتر از 0/05 معنى دار در نظر گرفته شد.
اين مطالعه به تأييد كميتة اخالق دانشگاه علوم پزشكى گيالن 
با شماره IR.GUMS.REC.1395.264 رسيده و رضايت آگاهانه 

كلية شركت كنندگان اخذ شده است.

نتايج
در اين تحقيق حجم نمونه بر حجم جامعة پژوهش منطبق بوده و 
به عبارتى تمام شمارى صورت گرفته است كه تعداد كلى نمونه هاى 
مورد مطالعه تحقيق 105 نفر دانشجوى پزشكى در محدودة سنى 

جدول 1. ميانگين و انحراف معيار ابعاد تجربه پژوهشى در واحدهاى مورد مطالعه
ابعاد تجربه 
سؤاالتپژوهشى

ميانگين و انحراف 
معيار هر سؤال
(از 5 امتياز)

ميانگين و انحراف 
معيار هر بُعد
(از 5 امتياز)

سرپرستى

0/82 ± 14/40- تا چه حد در فرايند انجام پايان نامه به استاد راهنماي خود دسترسى داشتيد؟

4/33±0/14

0/74 ± 24/40- تا چه حد استاد راهنما تالش مى كرد مشكالت شما را دريابد؟

0/92 ± 34/14- تا چه حد استاد راهنما اطالعات و منابع تكميلى در مورد موضوع پايان نامه به شما ارائه مى كرد؟

0/73 ± 44/51- تا چه حد استاد راهنما در انتخاب موضوع پايان نامه راهنمايى هاي مفيد براي شما ارائه مى كرد؟

0/78 ± 54/42- تا چه حد شما در خصوص پيشرفت كار تحقيق خود بازخوردهاي مفيدي از استاد راهنما دريافت مى كرديد؟

0/87 ± 64/27- تا چه حد استاد راهنماي شما راهنمايى هاي مفيدي در خصوص ادبيات تحقيق ارائه مى داد؟

0/77 ± 74/18- تا چه حد در طول انجام پايان نامه به انتظارات علمى استاد راهنماي خود پى برده ايد؟

مهارت هاى 
عملى

0/70 ± 84/29- تا چه حد فرايند اجراي پايان نامه مهارت حل مسئله را در شما توسعه داده است؟

4/19±0/10 0/72 ± 94/10- تا چه حد در انجام پايان نامه خود مهارت نگارش نظرات خود را كسب كرديد؟
10- تا چه حد در طول انجام پايان نامة خود استانداردهاي علمى مورد انتظار در تدوين و نگارش پايان نامه را 

0/79 ± 4/18درك كرده ايد؟

مهارت هاى 
ادراكى

0/80 ± 114/07- تا چه حد انجام پايان نامه باعث افزايش مهارت تحليلى شما در برخورد با مسائل شده است؟

4/01±0/07 12- تا چه حد انجام پايان نامه موجب شده است كه توانايى شما در برنامه ريزي فعاليت هاي فردى و اجتماعى 
0/82 ± 4/04بهبود پيدا كند؟

0/91 ± 133/93- تا چه حد انجام پايان نامه باعث شده است تا مهارت هاي شما در برخورد با مشكالت جديد توسعه يابد؟

جّو سازمانى

14- تا چه حد دانشكده (يا مركز يا بيمارستان) امكان تعامل علمى را بين دانشجويان پزشكى فراهم كرده 
1/09 ± 3/88است؟

4/06±0/32

0/91 ± 154/18- تا چه حد در ارتباط با فعاليت هاي علمى دانشكده (مركز يا بيمارستان) خود احساس مسئوليت مى كرديد؟
16- تا چه حد دانشكده (يا مركز يا بيمارستان) شرايط مساعدي جهت همكاري با تحقيقات گسترده تر را براي 

1/12 ± 3/72شما فراهم كرده است؟

17- تا چه حد دانشكده (يا مركز يا بيمارستان) سمينارهاي علمى مفيد را براي دانشجويان پزشكى برگزار كرده 
1/05 ± 3/69است؟

18- تا چه حد جّو پژوهشى حاكم بر دانشكده (يا مركز يا بيمارستان) در انجام پايان نامة شما سرعت بخشيده 
1/05 ± 3/90است؟

19- تا چه حد نحوة برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه خود را در دانشكده (يا مركز يا بيمارستان) منصفانه 
0/80 ± 4/22يافتيد؟

0/65 ± 204/50- تا چه حد برگزاري جلسة دفاع از پايان نامة خود را علمى يافتيد؟

0/78 ± 214/57- تا چه حد جلسة از دفاع پايان نامه شما طبق برنامة زمانى از قبل اعالم شده انجام گرفت؟

1/21 ± 223/90- تا چه حد از مالك هاي ارزيابى هيئت داوران از پايان نامه خود آگاه بوديد؟
ميانگين كل 
0/25±4/16حيطه ها
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26 تا 28 سال (بدون احتساب دانشجويان مهمان) بودند كه در بازه 
زمانى 1395/4/1 تا 1396/9/13 جمع آورى شد. از اين تعداد، 
19 نفر ورودى مهر سال 1387، 66 نفر ورودى مهر 1388 و 20 نفر 
مهر 1389 بودند. 60 نفر (57٪) زن و 45 نفر (43٪) مرد بودند. از 
لحاظ متغير جنسيت، تفاوت معنى دارى بين تجارب پژوهشى دو 
گروه وجود نداشت. ميانگين كل نمرة تجربة پژوهشى دانشجويان 
0/25±4/16 از 5 بود كه نشان از تجربة خوب پژوهشى دانشجويان 
بود. هم چنين، ميانگين هر بُعد از تجارب پژوهشى دانشجويان متفاوت 
و بدين قرار بود: بُعد سرپرستى: 0/14±4/33، بُعد مهارت هاى 
و   4/01±0/07 ادراكى  مهارت هاى  بعد   ،4/19±0/10 عملى: 

بُعد جّو سازمانى: 0/32±4/06 (جدول 1).
هم چنين نتايج بررسى، هم بستگى و رابطة معنى دارى بين برخى ابعاد 
(حيطه ها) را نشان داد. يافته ها نشان دادند كه بين ابعاد «سرپرستى» 
و «جّو سازمانى»(r=0/987،p =0/002)، بين ابعاد «مهارت هاى 
عملى» و «ادراكى» (r=0/981،p =0/003) و نيز ابعاد «مهارت هاى 
عملى» و «جّو سازمانى» (r=0/902،p =0/036) و در نهايت 
 ،(r=0/891،p =0/043) «بين ابعاد «ادراكى» و «جّو سازمانى
ارتباط معنى دار آمارى وجود دارد. هم چنين، نتايج نشان از وجود 
ارتباط معنى دار آمارى بعد «جّو سازمانى» با كلية ابعاد بوده است 

(جدول شماره 2).

جدول 2. چگونگى ارتباط بين چهار بُعد سرپرستى، مهارت هاى عملى، ادراكى و جّو سازمانى

ابعاد تجربه پژوهشى:
(p عدد) r جّو سازمانىمهارت هاى ادراكىمهارت هاى عملىبُعد سرپرستىضريب هم بستگى

0/855-بُعد سرپرستى
(0/065)

0/819
(0/090)

0/987
(0/002)

0/855مهارت هاى عملى
(0/065)-0/981

(0/003)
0/902

(0/036)

0/819مهارت هاى ادراكى
(0/090)

0/981
(0/003)-0/891

(0/043)

0/987جّو سازمانى
(0/002)

0/902
(0/036)

0/891
(0/043)-

بحث
مطالعة حاضر با هدف «تعيين عوامل تأثيرگذار بر تجارب پژوهشى 
دانشجويان پزشكى دانشگاه علوم پزشكى گيالن» در سال 1396 
انجام گرفته است. تجزيه و تحليل داده هاى پژوهش، حاكى از اين 
بود كه نمرة كل تجارب پژوهشى دانشجويان پزشكى دانشگاه علوم 
پزشكى گيالن، در حد خوب بوده است. بعد «سرپرستى»، باالترين 
امتياز را از نظر دانشجويان به خود اختصاص داده بود. بُعد «عملى»، 
بُعد «جّو سازمانى» و بُعد «ادراكى»، به ترتيب، رتبه هاى بعدى را از 

نظر دانشجويان به خود اختصاص دادند.
نتايج تحقيقات مختلف، نشان از تجارب متفاوت پژوهشى بوده 
است. در راستاى نتيجة تحقيق حاضر، تجارب پژوهشى دانشجويان 
در برخى مطالعات، نشان از رضايت خوب و خيلى خوب آنان از 
عوامل تأثيرگذار بر تجارب پژوهشى بود (27، 28، 29)، در حالى 

كه در برخى ديگر از مطالعات، تجارب پژوهشى حدود نيمى از 
دانشجويان، ضعيف و متوسط (4، 25، 30) گزارش شده است. 
علت تفاوت در نتايج را شايد بتوان با نوع سرپرستى اساتيد با داشتن 
مدارك تحصيلى متفاوت، عالقة دانشجو و جّو حاكم بر برنامه هاى 

موجود در دانشكده ها مرتبط دانست.
نتيجة پژوهش حاضر نشان داد كه از نظر دانشجويان پزشكى، 
بُعد «سرپرستى» كه بيانگر چگونگى نقش استاد راهنما است، مهم ترين 
عامل تأثيرگذار بر تجارب پژوهشى اين گروه از دانشجويان بوده است. 
اين نتيجه با برخى نتايج ديگر در ساير تحقيقات مشابه است. به طورى 
كه در تحقيق «بهزادى» و «داورپناه» نيز، ميزان رضايت دانشجويان از 
استاد راهنما، امتياز بااليى را به خود اختصاص داده بود (4). هم چنين، 
در تحقيق «صفرى» و همكاران نيز، نقش سرپرستى استاد راهنما از 
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عوامل تأثيرگذار بر عالقه و مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلى 
در فعاليت هاى پژوهشى شناخته شده است (28).

در پژوهش حاضر، از ميان عوامل موجود در بُعد «سرپرستى»، 
نقش راهنمايى مفيد استاد راهنما در تعيين و انتخاب موضوع پايان نامه، 
بيش از ساير موارد خودنمايى مى نمود. هم چنين، گرچه در تحقيق 
«نورى حكمت» و همكاران، دانشجويان، بُعد «سرپرستى» را متوسط 
ارزيابى نمودند، اما هدايت استاد راهنما از زمان انتخاب موضوع و 
كمك استاد راهنما و آشنا نمودن استاد راهنما با موضوع پايان نامه 
را براي پيشرفت كار پژوهشي دانشجو، از عامل هايى برشمردند 
كه مى توانستند كيفيت سرپرستى را باالتر برده و يكى از عوامل 
تأثيرگذار بر تجارب پژوهشى دانشجويان تحصيالت تكميلى و دكترى 
حرفه اى در نظر گرفته شوند (30). نتيجه اى كه در تحقيق «رضايى» 
و همكاران نيز، گزارش شده است استاد راهنما نقش مهمى را در 
راهنمايى و آشنايى دانشجو با روند انتخاب عنوان پژوهشى مناسب 
ايفا مى كند (26). مغاير با اين نتايج، اثربخشى بُعد «سرپرستى» و 
چگونگى تأثيرگذارى نقش استاد راهنما، در مطالعه «يمنى دوزى» 
و «امين سرخابى» پايين ترين امتياز را به خود اختصاص مى داد. 
پژوهشگران، علت احتمالى را اشتغال برخى اساتيد هيئت علمى در 
خارج از دانشگاه و عدم داشتن فرصت كافى براى سرپرستى و هدايت 
پايان نامه هاي دانشجويان بيان مى كنند (25). هم چنين، تعداد كم 
اساتيد در مقابل تعداد زياد پذيرش دانشجويان تحصيالت تكميلى 
كه استاد را ناگزير به حضور جهت تدريس در دانشگاه هاى مختلف 
مى نمايد، مى توانست از علل دسترسى كم دانشجويان به اساتيد و 
در نتيجه نارضايتى آنان باشد (31). اين موضوع در حالى است 
كه نقش مهم اساتيد با ايجاد محيطى مطلوب و فراهم سازى بسترى 
مناسب جهت شكوفايى خالقيت در دانشجويان برجسته است، چراكه 
در واقع، استاد راهنما عالوه بر راهنماى علمى دانشجو در فرايند 
پايان نامه، مى تواند يك برانگيزانندة روانى براى او نيز باشد (32).

بُعد «عملى» با دربرداشتن موضوعاتى نظير چگونگى توسعة 
مهارت حل مسئله و مهارت هاى نگارش، دومين امتياز را از نظر 
دانشجويان پزشكى در كسب تجارب مثبت پژوهشى به خود اختصاص 
داده است. در ميان عوامل مربوط به اين بُعد، بيشترين امتياز مربوط 
به تجربة مثبت دانشجويان در زمينة توانايى حل مسئله بود. توانايى 

دانشجو جهت توسعة مهارت هاى حل مشكل و سازمان دهى مناسب 
مى گردد  محسوب  ضرورى  امرى  تحقيق  روند  حفظ  جهت  آن ها 
(33). در تحقيق «رضايى» و همكاران (26) و «نورى حكمت» و 
همكاران (30) نيز، ميزان رضايتمندى دانشجويان در بُعد عملى و 
گسترش مهارت هاى پژوهشى در حد زياد گزارش شده است. در 
واقع، بنا بر ضرورت و اهميت اين موضوع الزم است كه اساتيد 
محترم دانشكده ها از ابتداى دورة تحصيلى دانشجويان بر يادگيرى 

اين موضوعات توجه خاص نشان دهند.
بُعد «جّو سازمانى» در تحقيق حاضر نيز كه بر چگونگى تجارب 
پژوهشى دانشجويان پزشكى در زمينه هاى توانايى دانشكده جهت 
تعامل با ساير مراكز علمى، پژوهشى، جّو موجود پژوهشى دانشكده و 
روند برگزارى جلسات دفاع تأكيد مى ورزيد، نشان از تجارب مثبت 
دانشجويان داشت كه هم راستا با برخى نتايج حاصل از مطالعات 
ديگر است (30، 35، 38). هم چنين، در تحقيق حاضر، بيشترين 
رضايت دانشجويان از برگزارى مناسب و پيش بينى شدة برنامه هاى 
روز دفاع بود كه نشان از توجه مسئولين و برنامه ريزان و هماهنگى 
مناسب مركز پژوهشى دانشكده بوده است. در مقابل، در تعدادى از 
نتايج ساير پژوهش ها، نتيجه اى مغاير با نتايج حاضر ديده شده است. 
در تحقيق «عبداهللا» و «ايوانس» (34)، «بهزادى» و «داورپناه»(4) و 
«رضايى» و همكاران (26)، تجربة پژوهشى دانشجويان در اين زمينه، 
در حد متوسط و پايين بوده است. هم چنين، در تحقيق «يمنى دوزى، 
سرخابى» و «امين مظفرى»، عامل وضعيت جّو سازمانى، نسبت به 
ساير ابعاد وضعيت نامناسب ترى را نشان مى داد و پژوهشگران، 
فقدان سازمان دهى مديريت هاي دانشكده ها بر اساس ارتباط ارگانيك 
بين آموزش و پژوهش را از عوامل احتمالى تأثيرگذار در اين زمينه 
بيان مى كنند (25). از آن جا كه رشد فكرى دانشجويان با ايجاد و 
گسترش فرهنگ پژوهش در دانشگاه ها مرتبط است، به نظر مى رسد 
با فراهم سازى مناسب و آماده سازى جّو سازمانى مطلوب پژوهشى 
بتوان تا حد زيادى به اين مهم نائل آمد. از سوى ديگر، نتايج تحقيق 
حاضر بيانگر وجود هم بستگى و رابطة معنى دار بين بُعد «سرپرستى» 
و «جّو سازمانى» بوده است. به عبارتى ديگر وجود اساتيد شايستة 
راهنما و شرايط موجود در جّو سازمانى دانشكده مى توانند بر هم 

تأثيرات مثبتى داشته باشند.
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بُعد «ادراكى» در تحقيق حاضر، گر چه نشان از تجربة مثبت 
پژوهشى دانشجويان بود، اما كمترين امتياز را در تجربة پژوهشى 
دانشجويان پزشكى به خود اختصاص داد. اين بُعد، با تجارب پژوهشى 
دانشجويان در زمينه هايى نظير افزايش مهارت تحليلى و توانايى 
نتيجة  با  مشابه  تقريبًا  نتيجه اى  داشت.  ارتباط  فردى  برنامه ريزى 
پژوهش حاضر در تحقيق «رضايى» و همكاران نيز نشان داد كه 
رضايت مندى دانشجويان از جّو فكرى موجود در دانشگاه متوسط بوده 
است (26). اين موضوع در حالى است كه افزايش آگاهي و درك 
دانشجويان در مورد فعاليت هاي پژوهشي مى تواند زمينه ساز ارتقاي 
مهارت هاي علمى و پژوهشى آنان در مسير پيشرفت پايان نامه شان 
باشد. هم چنين، بايد به اين موضوع توجه داشت كه از موضوعات 
مهم در زمينة يادگيرى و افزايش مهارت هايى نظير درك دقيق و 
تحليل موضوع، مى تواند هم خوانى موضوع مورد نظر با عاليق فردى 

فراگير باشد (36).
نتايج برخى پژوهش ها نشان داده است كه بين عوامل شفاف سازى 
هدف ها و فرايند ارزيابى رساله ارتباط وجود دارد (26 و 36)؛ 
بنابراين با ارتقا و تبيين دقيق و شفاف اهداف و بهبود كيفيت روند 
پايان نامه، مى توان سطح تجارب مثبت پژوهشى دانشجويان را ارتقا 
بخشيد. هم چنين، نتيجة تحقيق حاضر بيانگر وجود ارتباط معنى دار 
آمارى بين ابعاد «ادراكى» و «جّو سازمانى» بوده است و تجارب 
پژوهشى دانشجويان در اين دو عامل تا حد زيادى شبيه بوده است؛ 
بنابراين، شايد بتوان اين گونه ادعا نمود كه با بهبود بيشتر كيفيت 
جّو سازمانى مى توان شاهد افزايش بيشتر تجارب مثبت پژوهشى 
دانشجويان در زمينه هاى مهارت تحليلى و برنامه ريزى و توانايى 

حل مشكل با طى مراحل فرايند پايان نامه باشيم.
هم چنين نتايج، ارتباط معنى دار آمارى بُعد «جّو سازمانى» را با 
كلية ابعاد نشان داده و جّو پژوهشى موجود در سازمان بر تجارب 
پژوهشى دانشجويان در كلية زمينه ها تأثيرگذار بوده و بالعكس و 
اين عوامل مى توانند با يكديگر تبيين كنندة تجربة پژوهشى مثبتى 

در دانشجويان باشند.
در نتيجه بايد اذعان داشت با توجه به اهميت وجود تجارب 
مثبت پژوهشى دانشجويان به عنوان جوانه هاى در حال رشد، بايد 
مسئولين امر به عوامل مؤثر دخيل در اين زمينه توجه خاصى مبذول 

فرمايند تا در آينده شاهد بروز خالقيت هاى پژوهشى بيشتر جهت 
حل مشكالت كشور باشيم.

نتيجه گيرى
با توجه به محدوديت انجام پژوهش حاضر در دانشجويان پزشكى 
دانشگاه علوم پزشكى گيالن، انجام پژوهش هايى مشابه در دانشجويان 
با رشته هاى مختلف در دانشگاه هاى مختلف مى تواند نتايج دقيق ترى 
جهت زيرسازى مناسب برنامه هاى كلى پژوهشى كشور فراهم نمايد. 
هم چنين با توجه به اهميت وجود تجارب مثبت پژوهشى دانشجويان 
به عنوان جوانه هاى در حال رشد، توصيه مى گردد مسئولين امر به 
بروز  شاهد  آينده  در  تا  فرمايند  مبذول  خاصى  توجه  مؤثر  عوامل 

خالقيت هاى پژوهشى بيشتر جهت حل مشكالت كشور باشيم.
سپاس گزارى

پژوهشگران كمال تشكر و قدردانى خود را از دانشجويان پزشكى 
دانشگاه علوم پزشكى گيالن جهت مشاركت در اين تحقيق اعالم 
مى دارند. پژوهش حاضر نتيجة طرح تحقيقاتى مصوب دانشگاه علوم 
پزشكى گيالن در مركز تحقيقات و آموزش پزشكى با كد اخالق 
 IR.GUMS.REC.1395.264بوده است و محققين، تقدير خود را 

از اين مركز جهت حمايت مالى و تصويب طرح حاضر بيان مى دارند.
طرح  پيش نويس  اولية  طرح  پورقانع،  پرند  نويسنده:  هر  سهم 
در  همكارى  موالدوست،  حسن  نمود.  تدوين  را  تحقيقاتى 
و  اطالعات  جمع آورى  تحقيقاتى،  طرح  پيش نويس  آماده سازى 
تجزيه و تحليل داده ها را بر عهده داشته است. پرند پورقانع نگارش 
نويسندگان،  است.  نموده  تدوين  نتايج،  به كارگيرى  با  را  مقاله 

تأييد نهايى مقاله را بر عهده دارند.
وجود  تحقيق  اين  در  منافع  تضاد  مالى:  منافع/حمايت  تضاد 
ندارد. اين پژوهش تحت حمايت مالى معاونت محترم تحقيقات و 

فناورى دانشگاه علوم پزشكى گيالن صورت گرفته است.
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