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عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ...
سمیه نوری حکمت ،1محبوبه رضایی ،2رضا دهنویه

تاریخ دریافت مقاله49/33/31:

*3

تاریخ پذیرش49/6/31:

مقدمه
بررسی پیشرفتهای علمی کشورها حاکی از آن است که علوم
فقط از طریق آموزش به دست نمیآیند ،بلکه پژژوهش نیژز در
تولید و اشژاعه علژوم نقژش مژ ثری داشژته و کشژورهایی کژه
تحقیقات اصیل و مستقل را توسعه ندادهاند ،از توسژعه و رشژد
درونزا برخژژودار نیسژژتند .در فراینژژد پیشژژرفت علمژژی ،نقژژش
دانشگاه بهعنوان مهمتژرین مرجژع پاسژخگویی بژه سژواوت و
نیازهژژای علمژژی جامعژژه ،قابژژل تامژژل اسژژت .در زمانژژه حاضژژر
دانشگاه ها چنان در تار و پود مناسبات علمژی و مکژانیزمهژای
توسعه اجتماعی تنیده شژده انژد کژه تفکیژق نقژش آنهژا در
فرایند توسعه جامعه امکان ناپذیر است (.)3
دانشگاهها و مراکژز پژوهشژی از مهژمتژرین بسژترهای تحژژقق
استراتژی جامعهدانایی محور میباشند و تنها در پرتو فعژالیژت
* نویسنده مسئول :رضا دهنویه ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکژز تحقیقژات
مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران.
rdehnavi@kmu.ac.ir
سمیه نوری حکمت ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقژات مژدیریت ارا ژه
خدمات سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان .ایران.
محبوبه رضایی ،کارشناس م دیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشژکی کرمژان،
کرمان ،ایران.
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گسترده و مشارکتجویانژه اسژتادان و دانشژجویان تحصژیالت
تکمیلی است که میتوان در انتظار به بار نشستن درخت علژم
و فناوری و پژژوهش در کشژور بژود .امژروزه ،موضژوع آمژوزش
مبتنی بر پژوهش و برداشتهژای مختلژف از نحژوه اجژرای آن
یکی از شژاخ تژرین مقژووت مژورد بحژ در آمژوزشهژای
دانشگاهی است و به نظر میرسد فایق آمدن بر فاصله موجژود
میان حوزههای آموزش و پژوهش ،تنها با رخنه کردن پژژوهش
در بدنه آموزش عالی و به ویژژه در حژوزه آمژوزش تحصژیالت
تکمیلی امکانپذیر است ( .)4بدون مانوس کردن دانشجویان با
پژوهش ،پرورش استعدادهای خالق آنهژا در تولیژد علژم و در
نهایت مشارکت در توسژعه کشژور ،نژاممکن خواهژد بژود (.)1
اهمیت مضاعف تحصیالت تکمیلی از آنجا ناشی میشود که به
دلیل توأمان ساختن آمژوزش و پژژوهش ،منبژع مهمژی بژرای
تولید دانش محسوب میگردد (.)9
پژوهش در جامعه دانشگاهی بر عهده دو گروه اصلی استادان و
دانشجویان میباشد .اسژتادان دانشژگاه ضژمن انجژام پژژوهش
مستقیم ،نقژش هژدایتگژران و مربیژان دانشژجویان و تربیژت
پژوهشگران آینده کشور را برعهده دارند؛ همچنین دانشجویان
پژوهش در آموزش علوم پزشكي  /پاییز 9415؛ / )4( 8
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چکیده
مقدمه :در حال حاضر بخش قابل توجهی از پژوهشها در دانشگاههای علوم پزشکی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام
میشوند؛ لذا ارزیابی کیفی جو حاکم بر پژوهش در دورههای تحصیالت تکمیلی و ارزشیابی تجارب پژوهشی و حدود انتظارات دانشجو
از استاد راهنما ،از اهمیت بسیاری برخوردار است .پژوهش حاضر به منظور تعیین تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،انجام گرفت.
روشها :این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی بود که در آن  309دانشجوی تحصیالت تکمیلی که در فاصله مهر  3141تا
شهریور  3149در حال انجام پروژه پایاننامه بوده و یا از پایاننامه دفاع نموده بودند ،شرکت کردند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه
استاندارد تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی) (PREQبا  9بعد سرپرستی ،مهارتهای عملی ،مهارتهای ادراکی و بعد
جوسازمانی ،بوده که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی به اثبات رسیده بود .با استفاده از آزمونهای کای دو ،تی تست،ANOVA ،
 ،Tukeyهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ،تاثیر متغیرهای مختلف بر ارزیابی دانشجویان مورد مطالعه از تجربه پژوهشی ،مورد
بررسی قرارگرفت.
یافتهها :میانگین کل نمره تجربه پژوهشی دانشجویان  1/44± 0/94از  9بود و میزان رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
علوم پزشکی از تجربه پژوهشی خود در بعد سرپرستی  ،1/01±0/7مهارتهای عملی ،1/97±0/74مهارتهای ادراکی  1/94±0/63و
بعد جوسازمانی  4/99±0/74بود .بین تمامی عاملها با یکدیگر رابطه مثبت وجود داشت و همبستگی بین ابعاد "ارتقای مهارتهای
ادراکی" با "ارتقای مهارتهای عملی" و "جوسازمانی" ،معنیدار بود.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشاندهنده این واقعیت است که در تمام دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشجویان
رضایت متوسط از تجربه پژوهشی خود داشتهاند .استفاده موثر و مداوم از ابزارهای ارزیابی تجربه پژوهشی دانشجویان زمینه را برای
شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشکدهها و دانشگاهها فراهم میسازد.
کلید واژهها :پژوهش ،تجربه ،دانشجویان ،تحصیالت تکمیلی ،پرسشنامه
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عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دکترای حرفهای
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این مطالعه توصژیفی مقطعژی از نژوع تحلیلژی بژر روی کلیژه
دانشجویان دکترای حرفهای و دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاه
علوم پزشکی کرمان در بازه زمژانی یژقسژاله (مهژر  3141تژا
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روشها

شهریور  )3149انجام گرفت .معیار ورود دانشجویان به مطالعه،
تصژژوی طژژر مقژژدماتی پایژاننامژه (پروپژژوزال) در دانشژژکده
مربوطه و در دست انجام و یا پس از دفاع آن بژود .رشژتههژای
بهداشت ،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اقتصاد سژالمت،
پرستاری و پیراپزشکی از مقطع کارشناسی ارشد و رشژتههژای
پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی از مقطژع دکتژرای حرفژهای
مد نظژر بودنژد .براسژاس آمژار اداره آمژوزش دانشژکدههژا ،در
مجموع جامعه آماری شامل  904دانشجو بود .تعداد نمونژه بژا
استفاده از فرمول تعیین حجژم نمونژه بژرای بژرآورد میژانگین
جامعه 46 ،نفر تعیین گردید .در ایژن فرمژول ،انحژراف معیژار
مطابق با مطالعه گذشته ( ،0/63 )4دقت مطالعه معژادل 0/40
و ضری اطمینان  ،)α= 0/9( 0/49درنظر گرفته شد ( .)4هژر
مقطع-رشته تحصیلی بعنوان یق طبقه در نظژر گرفتژه شژد و
نمونهگیری در هر طبقه ،به روش نمونهگیژری تصژادفی انجژام
گرفت .در نهایت برای اجتناب از کاهش حجم نمونژه ناشژی از
بازگردانده نشژدن تعژدادی از پرسشژنامههژا 330 ،پرسشژنامه
توزیع گردید که  309مورد آن جمعآوری شد.
در مطالعژژه حاضژژر از پرسشژژنامه اسژژتاندارد تجربژژه پژوهشژژی
دانشژژجویان تحصژژیالت تکمیلژژی (Postgraduate Research
) Experience Questionnaire, PREQجهژژت ارزیژژابی فراینژژد
پژوهش در دانشکدههای مختلف دانشگاه علوم پزشکی کرمژان
استفاده شد .این پرسشنامه اولین بار در سال  4004در کشژور
اسژژترالیا تژژدوین و بژژرای ارزیژژابی سژژالیانه تجربژژه پژوهشژژی
دانشجویان تحصیالت تکمیلژی اسژتاندارد گردیژد [ ]30 ,33و
روایی و پایایی آن در مطالعژات قبلژی منتشژر شژده بژه زبژان
فارسی به اثبات رسژیده بژود ( .)4 ،4در ایژن پرسشژنامه ،بعژد
سرپرستی شامل سواوتی است که بر یادگیری تعاملی اسژتاد و
دانشجو ،آموزش مشارکتی در کارگاههژا و نیژز اداره ،مشژاوره و
نظارت بر فعالیتهای پژوهشی دانشجو ،تاکید دارد .بعد توسعه
مهارتهای عملی پژوهش بر یادگیری مهارتهای تعیین سوال و
روش مناس برای انجام پژوهش و توانایی جمعآوری و تحلیل
دادههای مورد نیاز ،اشژاره دارد .بعژد مهژارتهژای ادراکژی بژر
مهژژارتهژژای ارتبژژاطی و توسژژعه یرفیژژت یژژادگیری و تحلیژژل
دانشژژجو در حژژین انجژژام پژژژوهش اشژژاره دارد و در بعژژد جژژو
دانشکده ،وجود زیرسژاختهژای وزم بژرای حمایژت از فراینژد
پژوهش دانشژجویان تحصژیالت تکمیلژی و فضژای روانژی کژه
دانشجویان را به انجام پژوهش ترغی نماید ،مورد ارزیابی قرار
میگیرد .این پرسشنامه دارای  44سوال در ابعاد مختلف بژود؛
بعژژژد سرپرسژژژتی (سژژ اوت  ،)33- 3مهژژژارتهژژژای عملژژژی
(س اوت ،)39- 34مهارتهژای ادراکژی (سژ اوت  39و  )36و
بعد جو سازمانی (س اوت  )44-37بود .سواوت این پرسشنامه
شامل دو قسمت مشخصات فردی و سواوت اصژلی پرسشژنامه
بود و مقیاس اندازهگیری پاسخها ،معیار لیکرت (خیلی زیاد9 :
امتیاز ،زیاد 9 :امتیاز ،متوسط 1 :امتیاز ،کژم 4 :امتیژاز ،خیلژی
کم 3 :امتیاز) بود .با توجه به اینکه پرسشنامه مژورد اسژتفاده
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تحصیالت تکمیلی نیز قبل از فراغژت از تحصژیل بژه گونژهای
ژرف پا به عرصه پژژوهش مژیگذارنژد و نقژش گسژتردهای در
تولید علم و دانش بر عهده دارند ( .)4در حالیکژه در دورههژای
پایینتر تحصیلی نظیر دورههای کاردانی و کارشناسژی بیشژتر
انتقال دانش و فن اهمیت دارد ،تمرکز اصلی برنامه آموزشی در
دورههژژای تحصژژیالت تکمیلژژی بژژر پژژژوهش و تولیژژد دانژژش
میباشد (.)9
در حال حاضر بخش قابل توجهی از پژوهشها در دانشگاههای
علوم پزشکی حاصل پایژاننامژههژای دانشژجویی مژیباشژند و
دستاوردهای آنها تاثیر بسزایی در ارتقژای سژالمت جامعژه و
بهبود فرایندهای نظام سالمت ایفژا مژیکننژد .از سژوی دیگژر
هزینههای پژوهشی در برخی از حوزههای علوم پزشکی بسژیار
باو بوده و بار زیادی را بر دانشگاههای علژوم پزشژکی تحمیژل
مینمایند ( .)6دویل فوق ،اهمیت دقت نتایج این پژوهشهژا و
پاسخگویی آنها به نیازهای نظام سالمت را دوچندان میکنژد
و وزم است برای ارزیابی شرایطی که طی آن یژق دانشژجوی
تحصیالت تکمیلی جدیترین طژر پژوهشژی دوران تحصژیل
خود را تجربه میکند ،تدبیری اندیشیده شود.
در طی سالهای اخیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان هماهنگ با
سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،به گسژترش تحصژیالت
تکمیلی در تمامی رشتهها همت گمژارده اسژت .بژهطژوریکژه
حژژدود  9404دانشژژجو در سژژال  41در مقژژاطع تکمیلژژی در
رشتههای مختلف و بالغ بژر  7747دانشژجو نیژز در دورههژای
دکترای حرفهای به تحصیل اشتغال داشتهاند ( .)7ایژن تعژداد
بیش از نیمی از دانشجویان دانشژگاه را تشژکیل داده و بخژش
قابل توجهی از تحقیقات دانشگاه با مشارکت ایژن دانشژجویان
انجام میگردد .با وجود نقشی که پژوهشهژای دانشژجویی در
تولید علم دارند ،موضوعاتی از قبیل ارزیژابی کیفژی دورههژای
تحصیالت تکمیلژی بژه ویژژه در بخژش پژوهشژی و ارزشژیابی
عملکرد استادان راهنمای پایاننامههژا و تجژارب و پژوهشژی و
حدود انتظارات دانشجو از استاد راهنما ،تا بحژال کمتژر مژورد
توجژژه محققژژان کشژژور قرارگرفتژژه اسژژت و در دانشژژگاه علژژوم
پزشکی کرمان تاکنون مورد ارزیابی قرارنگرفته است .هژدف از
پژوهش حاضر ،شناسایی وضعیت تجارب پژوهشی دانشژجویان
تحصیالت تکمیلی و دکترای حرفهای در دانشگاه علوم پزشکی
کرمان بود تا با استفاده از یافتههای این مطالعه ،نقژاط قژوت و
ضعف محیطهای آموزشی دانشکدههای دانشگاه علوم پزشژکی
کرمان شناسایی و در برنامهریزیهای آموزشی و پژوهشی آتژی
لحاظ گردد.
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یافتهها
در این مطالعه از مجمژوع  309نفژر شژرکت کننژده 70 ،نفژر
( 61/7درصد) زن و  19نفر ( 13/1درصد) مرد بودند .سژنوات
تحصژژیلی حژژدود نیمژژی از شژژرکتکننژژدگان  4سژژال بژژوده
( 96/4درصد) و بعد از آن به ترتی سنوات تحصژیلی  1سژال
( 34درصد)9 ،سال ( 39/7درصژد) و  9سژال ( 34/1درصژد)،
قرارداشتند و  4نفر به این سوال پاسخ نداده بودند.
بیشترین تعداد نمونه پژوهش از رشته پزشکی ( 34/4درصد) و
سپس داروسازی ( 31/3درصد) بودند 93/6 .درصد دانشجویان
در مقطع کارشناسی ارشد 7/4 ،درصد در مقطع  Ph.Dو 13/4
درصد آنها در مقطع دکترای حرفهای بودنژد .میژانگین سژنی
دانشجویان مورد مطالعه  49/3±4/3سژال بژود .میژانگین کژل
نمره تجربه پژوهشی دانشجویان  1/44 ± 0/94از ( 9متوسط)
بود و میزان رضایت دانشژجویان تحصژیالت تکمیلژی دانشژگاه
علوم پزشکی در ابعاد مختلف تجربههای پژوهشی ،متفاوت بود.
میانگین نمرات هر سوال و نیز هر بعژد از تجربژه پژوهشژی در
جدول شماره یق بیان شده است.

سرپرستی

جدول :1میانگین و انحراف معیار ابعاد تجربه پژوهشی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
میانگین ±انحراف معیار
سؤاالت
ابعاد
(از  5امتیاز)
1/36±3/3
مشارکت استاد در نوشتن پروپوزال اولیه پایاننامه
4/44±3/07
مشارکت استاد در تدوین ادبیات تحقیق
4/6±3/49
مشارکت استاد در دستیابی به ابزار جمعآوری دادهها
4/44±3/39
مشارکت استاد در تحلیل دادهها
4/44±0/44
ارا ه منابع تکمیلی در مورد موضوع پایاننامه
1/13±0/44
ایجاد عالقه و انگیزه در مورد موضوع پایاننامه
4/4±3/34
دسترسی به استاد راهنما در انجام پایاننامه
1/04±0/46
ارا ه بازخورد در خصوص پیشرفت کار
1/94±0/49
آشنایی با موضوع پایاننامه
1/37±3/04
تالش برای گسترش اطالعات در زمینه موضوع
4/46±3/04
پیگیری مراحل انجام پایان نامه
3/03±0/7
مجموع
1/76±3/06
حل مسئله در فرآیند اجرای پایان نامه
1/97±0/49
تحلیل و نگارش دیدگاهها
1/19±0/41
برنامهریزی در فرآیند اجرای پایاننامه
3/57±0/77
مجموع
1/93±0/94
توسعه مهارت شما در برخورد با مسا ل جدید
1/94±0/49
درک استانداردهای علمی در نگارش پایان نامه
3/84±0/11
مجموع
4/14±3/31
برگزاری سمینارهای علمی برای ارا ه ایده های پژوهشی
4/64±3/01
توسعه مهارتهای پژوهشی قبل از آغاز پایان نامه
4/47±0/44
بسترسازی برای تعامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی
4/99±3/07
بسترسازی برای استفاده از نتایج تحقیقات مرتبط
4/99±3/39
امکان همکاری با نهادهای مرتبط با موضوع پایان نامه
9/3±0/96
حمایت های مالی از پژوهش
2/88±0/74
مجموع
3/23±0/82
امتیاز کل از 5

مهارت
عملی
مهارت
ادراکی
جو دانشکده
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مدل رگرسیونی شامل سن ،جژنس ،سژنوات تحصژیل ،مقطژع
تحصیلی ،دانشکده و رشته تحصیلی بودند.
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دارای  44سوال میباشد ،دامنه امتیاز این پرسشنامه بژین 44
تا  330بود که امتیاز باوی  49بعنوان خوب ،امتیاز بین  90تا
 49بعنوان متوسط و امتیاز کمتر از  90بعنوان ارزیابی ضژعیف
دانشجو از تجبه پژوهشی خود ،تفسیر می گردد (.)30
کلیه پرسشژنامههژا توسژط دو تژن از همکژاران پژژوهش و بژا
هماهنگی با اداره آموزش و با مراجعه بژه محژل دانشژکدههژا و
گروههای آموزشی تکمیل گردید .قبل از تکمیل پرسشنامههژا،
به دانشجویان اطمینان داده شد که اطالعژات آنهژا محرمانژه
میماند ،هیچگونه مقایسه فردی صورت نخواهد گرفت و دادهها
بهصورت کلی تحلیل و گزارش خواهنژد شژد .معیژار خژروا از
مطالعه عدم تمایل دانشجو به پاسخدهژی بژه پرسشژنامه و یژا
نق در تکمیل آن بیژان کژرد .در نهایژت ،کلیژه دادههژا وارد
نرمافزار آماری  Spss.Ver.16شده و با استفاده از آمار توصیفی
و آمارههای میانگین و میانه و انحراف معیار به توصیف یافتههژا
و با استفاده از آمار تحلیلژی و آزمژونهژای آمژاری  Zو ،t-test
 ،ANOVAهمبسژژتگی پیرسژژون و تحلیژژل رگرسژژیون بژژرای
مقایسه زیرگروهها و نمایش تاثیر متغیرهای مستقل بر ارزیژابی
دانشجویان از تجربه پژوهشی تحلیل گردید .متغیرهای مستقل
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عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ...

جدول  :2مقادیر دامنه تغییرات و نسبت شانس عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی با استفاده از تحلیل کای اسکوئر
متغیرها
سرپرستی
جنسیت
دختر و پسر

سن
کمتر از  49سال و بیشتر از  49سال

سنوات تحصیلی
کمتر از  4سال و بیشتر از  4سال

وضعیت فارغ التحصیلی
دانشجو و فارغ التحصیل

43

P value

OR

0 /4

1/55

CI 95%
upper
lower
4/00
0/55

مهارت عملی

0/020

4/11

1 /1

15/3

مهارت ادراکی

0/11

1 /9

0/14

5/03

جو سازمانی دانشکده

0/11

0/10

0/11

3/23

امتیاز کل

0/11

2/19

0/01

1/01

سرپرستی

0/21

0/51

0/11

1/42

مهارت عملی

0/05

3/31

0 /9

12/0

مهارت ادراکی

0/00

0/43

1/15

23/4

جو سازمانی دانشکده

0/01

13/3

2/59

01/3

امتیاز کل

0/00

0/00

1/11

25/1

سرپرستی

0/11

0/43

0/15

1/23

مهارت عملی

0/15

2/12

0/13

0/00

مهارت ادراکی

0/01

0/24

2/05

19/02

جو سازمانی دانشکده

0/04

1/11

1/05

1/31

امتیاز کل

0 /5

1/40

0/40

4 /0

سرپرستی

0/01

4/11

1/25

19/1

مهارت عملی

0/01

4/31

1/21

10/2

مهارت ادراکی

0/11

2/21

0 /1

0/44

جو سازمانی دانشکده

0/05

3/50

0/92

13/1

امتیاز کل

0/30

4/01

1/03

15/1
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نشژاندهنژده اخژژتالف معنژیدار در تمژام ابعژژاد ،بژه جژز بعژژد
سرپرسژژتی بژژود ()P≤0/009؛ بژژهطژژوریکژژه در بعژژد ارتقژژای
مهارتهژای عملژی ،بیشژترین امتیژاز بژه دانشژکده پزشژکی و
کمتژژرین امتیژژاز بژژه دانشژژکده پیراپزشژژکی ،در بعژژد ارتقژژای
مهارتهای ادراکی ،بیشترین امتیژاز بژه دانشژکده بهداشژت و
کمترین امتیاز به دانشکده پیراپزشکی ،در بعژد جژو سژازمانی،
بی شترین امتیژاز بژه دانشژکده پزشژکی و کمتژرین امتیژاز بژه
دانشکده مژدیریت و در بعژد سرپرسژتی ،بیشژترین امتیژاز بژه
دانشکده دندانپزشکی و کمترین امتیاز به دانشکده پیراپزشکی
و سپس بهداشت ،تعلق داشت .مقایسه تجژارب دانشژجویان بژا
فارغ التحصیالن (افرادی که در حین انجام امورات مربژوط بژه
فارغ التحصیلی پرسشنامه را تکمیل کرده بودند) ،با استفاده از
آزمون  t.testحاکی از آن بود که تنها در دو بعژد مهژارتهژای
عملی( )P=0/033و مهژارتهژای عملژی ( ،)P=0/036تفژاوت
معنیدار وجود دارد (جدول .)4
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آزمون مقایسه میانگین امتیازات ابعاد پنجگانه تجربه پژوهشژی
در زیرگژروههژژا نشژژان داد اخژتالف معنژژیداری بژژین دو گژژروه
جنسیتی در امتیژاز داده شژده بژه هژیچ یژق از ابعژاد تجربژه
پژوهشژژی وجژژود نژژدارد ولژژی از سژژوی دیگژژر ،نتژژایج آزمژژون
 ANOVAدر زیرگروههای سژن ،دانشژکده ،رشژته تحصژیلی و
مقطع ،با تمام ابعاد تجربه پژوهشی اختالف معنیدار یافت شد
( .)P≤0/009همچنژژین نتژژایج آزمژژون  ANOVAنشژژان داد در
ابعاد کس مهارتهای عملی ( ،)P=0/004مهژارتهژای ادراکژی
( )P=0/00و نمژژره کژژل تجربژژه پژوهشژژی ( ،)P=0/004بژژین
گروههای دانشجویان دارای سنوات تحصیلی متفاوت ،اخژتالف
معنیدار وجود داشت .بررسی زیر گروهها با اسژتفاده از آزمژون
 Tukeyحاکی از آن بود که در متغیر سن ،زیرگژروه بژاوی 44
سال و در متغیر مقطع تحصیلی ،زیرگروه دکترای تخصصی ،در
تمامی ابعاد دیدگاهی کامالً متفاوت با سایر زیرگروههژا نسژبت
به تجربه پژوهشی داشتند.
مقایسه دیدگاههای دانشجویان دانشکدههای مختلف در زمینژه
ابعاد مختلف تجربه پژوهشی با استفاده از آزمژون ANOVA
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جدول  : 3ماتریس همبستگی بین عامل های تبین کننده تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سرپرستی
0/205

سطح معنی داری )(P-value

0/01

N

309

ضری همبستگی پیرسون

0/213

0/503

سطح معنی داری )(P-value

0/11

*0/000

N

309

301

ضری همبستگی پیرسون

0/130

0/131

0/192

سطح معنی داری )(P-value

0/104

0/211

*0/040

N

309

309

309

ضری همبستگی پیرسون

0 /5

0/142

0/011

0/514

سطح معنی داری )(P-value

*0/000

*0/000

*0/000

*0/000

N

309

309

309

309

با توجه به جدول شماره سه ،ضرای همبستگی محاسبه شژده
برای هر بعد ،مالحظه میشژود؛ بطژوریکژه ایژن ارتبژاط بژین
متغیر "ارتقای مهارتهژای ادراکژی" و "ارتقژای مهژارتهژای
عملی" دارای بیشترین همبسژتگی ( )r=0/73, P =0/000و در
درجه بعدی بین "ارتقای مهارتهای ادراکی" و "جوسازمانی"،
رابطه معنیداری وجود داشت ( .)r= 0/344, P =0/96از سوی
دیگر بین تمامی عاملها رابطه مثبت وجود دارد و ایژن بژه آن
48

عملی

امتیاز کل

مهارت های

جو سازمانی (دانشکده)

ادراکی

مهارت های ادراکی

مهارت های

مهارت های عملی

جو سازمانی

سرپرستی

ضری همبستگی پیرسون
سطح معنی داری )(P-value
N
ضری همبستگی پیرسون
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امتیاز کل

ابعاد

ضریب همبستگی پیرسون

3

3

3

3

3

معنا است که افزایش میزان رضایت از یکی از عاملهژا ،سژب
افزایش سطح رضایت نسبت به سایر عاملها میگژردد و تمژام
این عاملها در کنار یکژدیگر تبیژین کننژده تجربژه پژوهشژی
دانشجویان هستند.
تحلیل رگرسیون با استفاده از روش پژسرونژده نشژان داد 97
درصژژد از تغییژژرات امتیژژاز کژژل تجربژژه پژوهشژژی دانشژژجویان
تحصیالت تکمیلژی توسژط  9متغیژر جنسژیت ،سژن ،سژنوات
پژوهش در آموزش علوم پزشكي  /پاییز 9415؛ / )4( 8

45

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.8.3.34

و در تمژژامی ابعژژاد ،دانشژژجویانی کژژه در حژژال انجژژام پژژروژه
پایاننامه خود بودنژد ،بخژت بژاوتری بژرای رضژایت از تجربژه
پژوهشی خود داشتند.
همچنین تعدادی از متغیرهای مستقل نظیژر دانشژکده محژل
تحصیل ،رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی بژا امتیژاز برخژی از
ابعاد تجربژه پژوهشژی دانشژجویان تحصژیالت تکمیلژی مژورد
بررسی مرتبط بودند؛ بهطوریکه دانشژکده محژل تحصژیل بژا
امتیاز ابعاد مهژارت عملژی ،جژو سژازمانی و نمژره کژل تجربژه
پژوهشی؛ رشته تحصیلی بژا امتیژاز ابعژاد سرپرسژتی ،مهژارت
عملی ،مهارت ادراکی ،جو سازمانی و نمره کل تجربه پژوهشژی
و مقطع تحصیلی با امتیاز ابعاد سرپرستی ،مهارت ادراکی ،جژو
سازمانی و نمره کل تجربه پژوهشی مرتبط بود.
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نتژژایج آزمژژون کژژای دو نشژژان داد تمژژامی ابعژژاد نمژژره تجربژژه
پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی بصورت معنژیداری بژا
جنسیت ،سژن ،سژنوات تحصژیلی و وضژعیت فژارغالتحصژیلی
مژژرتبط هسژژتند و محاسژژبه  Odds Ratioبژژرای متغیرهژژای
دوحالتی شدت این ارتباط را نشان داد (جدول .)4
همانگونه که در جدول شماره سه نمایش داده شده اسژت در
تمامی ابعاد ارزیژابی تجربژه پژوهشژی دانشژجویان تحصژیالت
تکمیلی مورد مطالعه ،به جزء جو دانشکده ،دانشژجویان دختژر
بخت باوتری برای رضایت از تجربژه پژوهشژی خژود داشژتند.
همچنین در تمژامی ابعژاد ارزیژابی تجربژه پژوهشژی ،بژه جژز
سرپرستی ،دانشجویان کمتر از  49سال امتیژازی بژاوتری بژه
گزینژژه هژژا اختصژژاص داده بودنژژد .در تمژژامی ابعژژاد ،بژژه جژژز
سرپرستی ،دانشجویان دارای سنوات تحصیلی کمتر از  4سژال
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تحصیل و وضعیت فژارغالتحصژیلی ،توصژیف مژیشژود و ایژن
ارتباط به لحاظ آماری معنیدار اسژت .تژاثیرات ایژن  9متغیژر
پیشگو به نحوی است که بژه ازای هژر سژال افژزایش در سژن،
نمره تجربه پژوهشی دانشجو  0/41افزایش مییابد .ایژن تژاثیر
درمورد متغیر سنوات تحصیل بیشتر است ،بطوریکه بژه ازای
هژژر یژژق سژژال افژژزایش در سژژنوات تحصژژیلی ،امتیژژاز تجربژژه
پژوهشی دانشجو  3/94نمره افزایش مییابژد .همچنژین نتژایج

RES(Research Experience Score) = -3,44 + (0,376* Gender) +
)(0,41* Age) + (3,94* Study years) + (0/10* Grade

جدول  : 8متغیرهای تاثیرگذار بر امتیاز تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی
متغیر های پیشگو

)(Constant

-1/22

0/51

0/031

-4/17

-0/79

جنسیت

-0/376

0/011

0/046

0/043

0/11

سن

0/41

0/04

0/034

0/099

0/939

سنوات تحصیلی

3/94

0/499

0

3/03

4/01

مقطع تحصیلی

0/76

0/346

0

0/99

3/03

بحث و نتیجهگیری
هژژدف مطالعژژه حاضژژر بررسژژی تجژژارب پژوهشژژی دانشژژجویان
تحصیالت تکمیلی و دکترای حرفهای بود و تحلیل یافتژههژای
آن نشان داد نمژره کژل تجربژه پژوهشژی دانشژجویان در حژد
متوسط میباشژد .در میژان ابعژاد تجربژه پژوهشژی ،بیشژترین
میانگین مربوط به بعژد ارتقژای مهژارتهژای عملژی و ارتقژای
مهارتهای ادراکی ،سرپرستی و جژو دانشژکده ،در رتبژههژای
بعدی قرار داشتند .مطالعژات صژورت گرفتژه توسژط بهژزادی،
چهرایژژی و گراونژژد در زمینژژه تجژژارب پژوهشژژی دانشژژجویان
تحصیالت تکمیلی در ایژران حژاکی از آن اسژت کژه در سژایر
دانشگاههای مورد مطالعه نیز میانگین نمره کل تجربه پژوهشی
دانشجویان متوسط بودهاست ( .)4،4،34در بررسی انجام شژده
در دانشگاه فردوسژی مشژهد تجربژه پژوهشژی بصژورت نسژبتاً
مطلژژوب ارزیژژابی شژژده اسژژت و "امکانژژات و زیرسژژاختهژژای
دانشگاه" و "ایجاد زمینه رشد فکری" دو عامل دارای کمترین
میژژزان امتیژژاز بودنژژد ( .)4همچنژژین نتژژایج مطالعژژهای کژژه در
دانشگاه شهید بهشتی نشان داد که دانشجویان فراینژد کسژ
تجربه پژوهشی را کمتر از متوسط ارزیژابی کردنژد و بژاوترین
امتیاز به بعد "ارتقای مهارت عملی" و پایینترین امتیاز به بعد
"جو سازمانی حمایتگر پژوهش" ،اختصاص دادند (.)30
مشابه یافتههای مطالعه انجام شده در دانشژگاه علژوم پزشژکی
شهید بهشتی ،در مطالعه حاضر نیز بعد جو دانشکده کمتژرین
امتیاز را در میان سایر ابعاد به خود اختصاص داد .دانشژجویان
41
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دانشژژکدههژژای مختلژژف ،دیژژدگاههژژای متفژژاوتی در مژژورد جژژو
سازمانی در دانشکده خود داشتند و ارزیابی دانشجویان از جژو
پژوهشی در دانشکده پزشکی ،بهداشت و دندانپزشکی در ابعژاد
مختلف ،بهتر از سژایر دانشژکدههژای دانشژگاه علژوم پزشژکی
کرمان ،بود.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دانشجویان کیفیت سرپرستی
پایاننامهها را متوسط ارزیابی کردند و عواملی نظیر دسترسژی
به استاد راهنما ،هدایت استاد راهنما از زمان انتخاب موضوع و
کمق اسژتاد راهنمژا بژرای پیشژرفت کژار پژوهشژی دانشژجو،
عاملهژایی بودنژد کژه باعژ مژیشژدند دانشژجویان کیفیژت
سرپرسژژتی را بژژاوتر ارزیژژابی نماینژژد .یمنژژیدوزی سژژرخابی و
مظفری در مقایسه امتیاز عامل سرپرستی میان دانشژکدههژای
مختلف در دانشگاه علومپزشکی مشهد ،اشتغال اساتید راهنمژا
در خارا از دانشکده را در کاهش رضژایت دانشژجویان از بعژد
سرپرستی موثر دانستند ( .)30همچنژین نتژایج مطالعژهای در
دانشژژگاه نژژورت ایسژژترن کانژژادا نشژژان داد کژژه ارزشژژمندترین
ویژگیهای استاد راهنما ،تسلط بژر موضژوع پژژوهش ،عالقژه-
منژژدی بژژه مطالعژژه و پژژژوهش ،دردسژژترس بژژودن و صژژبر و
شکیبایی است و مرتبه علمی استاد راهنمژا ،نسژبت بژه سژایر
عوامژژل ،تژژیثیر چنژژدانی در ارزیژژابی دانشژژجویان از کیفیژژت
سرپرستی در روند پژوهش نداشته است (.)31
نتایج آزمون همبستگی نشژان داد در ایژن مطالعژه بژین تمژام
عوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی به یکژدیگر رابطژه مثبژت
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امتیاز تجربه پژوهشی

متغیرهای وابسته

B

/Std
Error

P value

95% Confidence Interval
for B
Upper
Lower
Bound
Bound
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تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که به ازای هر پایه افزایش
در مقطع تحصیلی ،نمره تجربه پژوهشی دانشجو  0/76افزایش
مییابد (جدول  .)9معادله پژیشبینژی تغییژرات نمژره تجربژه
پژوهشی عبارت است از:

عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ...
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باوتر ،انتظارات دانشجویان از جو حمایتگژر پژژوهش افژزایش
یافته و در نتیجه رضایت آنان به سادگی تیمین نمیشود .نتایج
گزارش تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی استرالیا
در سال  4033نیز یافتههای مشژابه را تیییژد مژینمایژد (.)39
ایژژن در حژژالی اسژژت کژژه در مطالعژژه بهژژزادی و داورپنژژاه،
دانشجویان دکتری تخصصی نسبت به دانشژجویان کارشناسژی
ارشد رضایت کلی بیشتری از تجربه پژوهشی خژود داشژتند و
ایژژن دو محقژژق دلیژژل چنژژین رضژژایتی را تجربژژه دانشژژجویان
دکتری در انجام پژوهش نظاممند ،آشنایی بیشتر با مشکالت و
شرایط پژوهش و درک عمیقتر نسبت به روند انجژام پژژوهش
در نظژژام دانشژژگاهی مژژیدانسژژتند کژژه سژژطح انتظژژارات و
خواستههای آنان را منطقیتر مینماید (.)4
در سالهای اخیر ،پژوهشهای دانشجویی به عنژوان بخشژی از
برنامه ارزیابی بدنه تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشژکی مژورد
توجه قرار گرفتهاند و همین ارزیابیها منجر بژه تمایژل بیشژتر
این دانشگاهها برای ارتقای کیفیژت پژژوهشهژای دانشژجویی
شدهاند ( .)36اهمیت کیفیت نتژایج پژژوهشهژای دانشژجویی
نخعی و همکارانش را بر آن داشت تا در پژوهشژی بژه بررسژی
نظرات دانشجویان پزشکی در مورد فریژ کژاری پژوهشژی در
تدوین پایاننامه و فراوانی نسبی آن در دانشژگاه علژومپزشژکی
کرمان ،اقدام نمایند .این پژوهشگژران در تحلیژل یافتژههژای
خود اذعان داشتند فریژ کژاری پژوهشژی و سژرقت ادبژی در
انجام پایاننامههای دانشجویی شیوع باویی داشته ( 49تژا 90
درصد) و درصورتی که این یافتهها به کل کشژور قابژل تعمژیم
باشد ،میتوان آن را بژه عنژوان یژق مشژکل جژدی آموزشژی،
پژوهشی و اخالقی تلقی نمود ( .)37فقدان محیط حمایژتگژر
پژوهش در دانشکدهها ،در دسژترس نبژودن و یژا بژیانگیزگژی
اساتید راهنما و ضژعف دانشژجویان در مهژارتهژای ادراکژی و
عملی مرتبط با پژوهش ،برخژی از دویژل شژیوع فریژ کژاری
پژوهشی در میان دانشجویان است.
با توجه به اینکه میانگین امتیاز مجموع سواوت پرسشژنامه در
کلیه دانشکده های مورد مطالعژه در محژدوده  90تژا  49قژرار
میگیرد ،میتوان نتیجهگیری کرد که در تمژام دانشژکدههژای
دانشگاه علومپزشکی کرمژان ،دانشژجویان رضژایت متوسژط از
تجربه پژوهشی خود داشتهاند .در میان ابعاد تجربژه پژوهشژی،
بیشترین میانگین مربوط به بعد ارتقای مهارتهای عملی بود و
ارتقژای مهژارتهژای ادراکژی ،سرپرسژتی و جژو دانشژکده ،در
رتبههای بعدی قرارداشتند.
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وجود داشته است و متغیر "ارتقژای مهژارتهژای ادراکژی" بژا
"ارتقژژای مهژژارتهژژای عملژژی" و "جژژو سژژازمانی دانشژژکده"
همبستگی قوی دارد .به عبارت دیگر به نظر میرسژد افژزایش
آگژژاهی و درک دانشژژجویان تحصژژژیالت تکمیلژژی درمژژژورد
فعالیتهای پژوهشی زمینهساز ارتقای مهارتهای عملژی آنژان
میباشد و بالعکس افزایش مهژارتهژای پژوهشژی دانشژجویان
میتواند باعژ ارتقژای مهژارتهژای ادراکژی آنهژا در حژوزه
پژوهش گردد .از سژوی دیگژر ارتقژای مهژارتهژای ادراکژی و
ارزیابی دانشجویان از جو دانشکده نیز بژا یکژدیگر همبسژتگی
مثبت داشته و میتوانند یکدیگر را تقویت کنند؛ بطوریکه جو
حامی فعالیتهای پژوهشی در دانشکده زمینهساز بهبود ادراک
دانشژژجویان از پژژژوهش مژژیباشژژد و بژژالعکس درک صژژحیح
دانشجویان از پژوهش ،میتوانند در ایجاد جو مشژوق پژژوهش
در دانشکده موثر باشد .درنان و کالرک نیز جو دانشژکده را در
ارتقای مهارتهای پژوهشی دانشجویان موثر دانستهاند (.)39
در مطالعه حاضر دختران ارزیژابی بهتژری از تجربژه پژوهشژی
خود داشژتند .در دو مطالعژه انجژام گرفتژه در داخژل کشژور،
اختالف معنیداری بین دیدگاههای دانشژجویان دختژر و پسژر
مشاهده شدهاست بطوریکه دانشجویان دختر رضایت بیشتری
را ابژژراز کژژرده بودنژژد ( )30،4و ایژژن در حژژالی اسژژت کژژه در
مطالعات انجام شده در خارا از کشور تفاوت معنژیداری بژین
دیدگاههای دو گژروه پسژران و دختژران گژزارش نشژدهاسژت
( .)39،31،1به نظر میرسد تفژاوت شژرایط و فرهنژگ جوامژع
مورد بررسی در پژژوهشهژای مختلژف ،توجیژهگژر تفژاوت در
دیدگاههای دانشجویان دختر و پسر میباشد.
از سوی دیگر ،میان سن ،دانشکده ،رشته تحصیلی و مقطع ،بژا
تمام ابعاد تجربه پژوهشی ارتباط معنیدار مشاهده گردید .این
مطالعه نشان داد دانشجویان جوانتر نسبت به دانشژجویان بژا
سن باوتر ،دانشجویان مقطع ارشد نسبت به دانشجویان دکتژرا
و دستیاری و دانشجویان قبل از دفاع نسبت به فارغالتحصژیل-
شدگان ،ارزیابی بهتری از تجربه پژوهشی خود داشژتهانژد .بژه
نظر میرسد با بژاو رفژتن سژن و مقطژع تحصژیلی ،انتظژارات
دانشجویان از شرایط ،تسهیالت و امکانات مورد نیاز برای انجام
پژوهش باوتر میرود .این تاثیر در مورد متغیر سنوات تحصیل
بیشتر است ،به عبارتی ارزیابی تجربه پژوهشی در دانشژجویان
مقاطع  Ph.Dو دستیاری که مژدت طژوونیتژری را در مقطژع
تحصیالت تکمیلی سژپری کژردهانژد ،بصژورت قابژل تژوجهی،
سختگیرانژه تژر از دانشژجویان مقطژع ارشژد اسژت .بژه نظژر
میرسد با افزایش سن و افزایش تجژارب پژوهشژی در مقژاطع

سمیه نوری حکمت و همکاران

سمیه نوری حکمت و همکاران

قدردانی
از کلیهی دانشجویان شرکتکننده در این مطالعه و نیز افرادی
که در اجرای مطالعه همکاری داشتند کمال تشکر را داریم.
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پژوهش در دانشکدهها فراهم شدهاند ولی دانشجویان از وجژود
آنها مطلع نیستند و نیز گژاهی اوقژات دانشژجویان انتظژاراتی
دارند که در راستای برنامه آموزشی-پژوهشی آنها نبوده و بژه
دلیل همین ناآگاهی ،تجربه پژوهشی خود را بصورت غیرواقعی
ارزیابی مینمایند .درصورتی کژه دیژدگاههژای اعضژای هیژیت
علمژژی دانشژژکدههژژا نیژژز جمژژعآوری گژژردد ،مژژوارد انتظژژارات
غیرواقعی بهتر مشخ خواهند شد (.)40
نکته مهم در استفاده از چنژین ابژزاری ،ارا ژه بژازخورد نتژایج
تحلیل دیدگاههای دانشجویان به اسژاتید ،مژدیران گژروههژای
آموزشی ،رؤسای دانشکدهها و مسژ ولین آموزشژی و پژوهشژی
دانشگاه است .صرف نظر از محدودیتهای مژذکور ،پرسشژنامه
 PREQابعژژاد اصژژلی تاثیرگژژذار در ارزیژژابی تجژژارب پژوهشژژی
دانشژژجویان را پوشژژش داده و دانشژژگاههژژای علژژوم پزشژژکی
میتوانند با استفاده از این پرسشنامه بصورت مداوم برنامههای
پژوهشی دورههای تحصیالت تکمیلی خود را ارزیژابی نمژوده و
از تحلیل نتایج آن برای ارتقای کیفیت فرایندهای مربوطه و در
نتیجه ارتقای کیفیت پژوهشهای دانشجویی ،بهره ببرند.
تاثیر تجربه پژوهشی با کیفیت بر ارتقای کیفیت ،پاسخگویی و
قابلیت اتکای پژوهشهای دانشگاهی ،ضرورت نظارت بر فرایند
انجام پژوهش توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلژی را روشژن
میسازد ( .)43در ایژن میژان نقژش نظژارت بژر پژژوهشهژای
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،فژراهمسژازی محژیط مناسژ
جهت انجام پژوهش و ایجاد فضای توانمندسژازی دانشژجویان
تحصیالت تکمیلی در تعداد زیژادی از مطالعژات مژورد تیکیژد
قرارگرفته است (.)44-44
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رضایت کمتر دانشجویان از وضعیت سرپرستی پایژاننامژههژا و
جو دانشژکده حژاکی از ضژرورت تعریژف دقیژقتژر پژژوهش و
مکانیزمهای حمایتگژر آن در برنامژههژای تربیژت دانشژجوی
تحصژژیالت تکمیلژژی ،مژژیباشژژد .از آنجژژا یکژژه دانشژژگاههژژای
علومپزشژکی اساسژاً دارای سژاختارهای آموزشژی هسژتند ،در
بسیاری از موارد ایجاد ارتباط ارگانیق بین پژوهش و آمژوزش
در اولویت اصلی این دانشگاهها نبوده و در برخی موارد امکانات
و حمایژژتهژژای ضژژروری بژژرای انجژژام صژژحیح یژژق پژژژوهش
دانشجویی فراهم نمیباشد .تنها زمانی چنین ارتبژاطی ممکژن
میگردد که پژوهش بعنوان بخشی از برنامژه آموزشژی مژدنظر
قرارگیرد و بصورت منظم ارزیابی شود.
پرسشژنامه تجربژژه پژوهشژی دانشژژجویان تحصژیالت تکمیلژژی
ابزاری قوی ،موثق و پایا بژرای ارزشژیابی زمینژهای اسژت کژه
دانشجویان در آن به انجام پژوهش میپردازند .این ابزار تاکنون
چنژژدین دوره در نظژژامهژژای آموزشژژی کشژژورهای اسژژترالیا،
انگلستان ،کانادا و برخی از دانشگاههای ایژاوت متحژده جهژت
ارزیابی تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلژی مژورد
استفاده قرارگرفته است ()34،34،39،4،7،1؛ اما بژا ایژن حژال
استفاده از این ابزار محدودیتهایی نیز دارد که منجر به ایجژاد
محدودیتهایی برای پژوهش حاضر گردید .پرسشژنامه تجربژه
پژوهشی دانشجویان تحصژیالت تکمیلژی عمژدتاً آن دسژته از
ابعاد تاثیرگذار بر تجربه پژوهشی دانشجویان را تحژت پوشژش
قرار میدهد که در اغل رشتههای تحصیلی عمومیژت دارنژد؛
لذا جهژت رفژع نقژاط ضژعف و تقویژت نقژاط قژوت دورههژای
تحصیلی خاص هر دانشکده ،ضروری است در استفاده از نتایج
این پرسشنامه برخی جنبههای اختصاصی تاثیرگذار بر تجژارب
پژوهشی در آن دانشکده نیز به پرسشنامه افزوده شود .از سوی
دیگژژر ،ایژژن ابژژزار دیژژدگاه اسژژاتید را در کنژژار دیژژدگاههژژای
دانشجویان بررسی نمیکند؛ گژاهی برخژی امکانژات حمژایتگر
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Background: Today majority of researches in universities of medical sciences belong to post
graduates students, thus qualitative assessment of current situation dominated on research in post
graduates courses as well as evaluation of research experiences

and students expectation of

teachers is very important. This study was conducted to evaluate postgraduate students research
experience in Kerman university of Medical Sciences.
Methods: In this cross-sectional descriptive-analytic study, 105 postgraduate students participated.
Data were collected using standard Postgraduate Research Experience Questionnaire (PREQ) in 4
domains of supervision, practical skills, perceptual skills and organizational climate. The effect of
variables on students evaluation of research experience by using, chi-square tests, t-test, Anova,
Tukey, pearson correlation and linear- regression has been done.
Results: The mean score for the postgraduate students research experience was 3.22±0.42 of 5 and
their satisfaction of 4 dimensions including supervision, practical skills development, perceptual
skills development and intellectual climate were 3.03±0.7, 3.57±0.79, 3.48±0.61, 2.44±0.78
respectively. There was a positive relationship between all factors also correlation between
dimensions of "promoting cognitive skills" with "improving practical skills" and "organizational
climate", was significant (P<0.05).
Conclusion: based on results most postgraduate students declare their fair satisfaction of research
experience in faculties of kerman universities of medical sciences. Continuous and effective
application for evaluating student’s research experience could provide situation for identifying
strengths and weaknesses in research and educational processes in faculties and universities.
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