دوفصلنامه علمی – پژوهشی

پژوهشهای
آموزش و یادگیری
(دانشور رفتار)

دوره  ،31شماره  ،3پیاپی 31
بهار و تابستان 3131

بررسي میزان رضايت و نگرش دانشجوييان
کارشناسي ارشد آمجيشش محجير دانشجگا
اصفهان اش تحصیل به شیي مذکير
نييسندگان :داود میرزاییفر ،*1محمدجواد لیاقتدار ،2محسن سورینژاد 3و سکینه اشرفی

4

 .1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگاان دانشاگاه اداد اسا می
واحد خرم اباد.
 .2استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
 .3کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 .4مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد دلفان.
*نویسنده مسئول :داود میرزایی فر

mirzai_davod@yahoo.com

چکید
●دريافت مقاله5931/55/51 :
●پذيرش مقاله5939/40/11 :

هدف کلی پژوهش حاضر ،بررسی میزان رضايت و نگرش دانشجويان کارشناسیارشد
آموزشمحور از تحصیل به شيیو ميوکور در دانشيگا ااي ان بيود جامعيه آميار
پژوهش شامل کلیه دانشجويان کارشناسيی ارشيد آميوزشمحيور تير سيه دانشيگا
اا ان ( 111ن ر) در سال تحصیلی  01-09بودند نمونه آمار برابر بيا حجيج جامعيه
انتخاب شد لوا تعداد  111پرسشنامه اجرا شد که در ن ايت  68پرسشنامه بازگشت شيد
روش پييژوهش تواييی ی از نييوی پیمايشييی بييود و ا نیيياا مييورد نیيياز از ري ي
پرسشنامه محق ساخته جمع آور شد است روايی اور پرسشنامه پس از اجرا
مقدماتی ورفع اشکال توسط پنج ن ر از اساتید دانشگا اا ان مورد تايید قرار گرفت
پايايی پرسشنامه با است اد از ضريب آل ا کرونبيا  9/01محاسيبه شيد کيه نشيان
دهند پايايی ابزار اسيت بيرا تحلیيل ا نیياا از آزميون هيا آميار در سي و
توای ی و استنبا ی است اد گرديد نتايج نشان داد؛ دانشجويان آموزشمحور نسبت
به آيند شغلی (=1/10

) و تحصیلی (=1/43

) خود رضايت ندارند ودارا نگرانی

نسبت به آيند شغلی و تحصیلی خود می باشند که در ايي میيان دييد جامعيه یلميی
(=1/11

) نسبت به اي شیو نیز مثبت نمیباشد بيه یينو نتيايج نشيان داد کيه

دانشجويان آموزشمحور به ور کلی به اي شیو ینقيه دارنيد (=4/43
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) ،ليوا زز

است زمینه رفع نگرانی دانشجويان را از ريي دسيتورالعمل هيا ميرتبط بيا آينيد
شغلی و تحصیلی اي دسته از دانشجويان فراهج کيرد همننيی دانشيجويان از ارا يه
درس سمینار به جا پايان نامه (=4/89

) راضی میباشند ارزيابی شرکت کننيدگان

نشان داد که یمد دانشجويان آموزشمحور کسانی بودند که از رتبه کمتر در آزمون
متمرکز کارشناسی ارشد برخوردار بودند به یبارا ديگر یلت ورود آن ا به اي شيیو
تحصیل با هدف االی ايجاد دور  ،هماهنگی ندارد
کلیدواژ ها :شیو آموزشمحور ،پژوهشمحور ،میزان رضايت ،نگرش ،آموزش یالی
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امیز پایان نامه نشان میدهااد کاه دانشاجو تواناایی انجاام
فعالی هاای مناتال ،جماا اوری اط عااات ،تحلیاال و
ارائاه ان ها را داراس  .ماطا کارشناسی ارشد محلی برای
تربی ننال جدیادی اد اعوای هیاتت علمای ،محاااان،
دانشمندان و بطور کلی مادمه ای برای ایجاد جامعه علمای
برجنته کشور اس ؛ اماا گناترع دورههاای تحصای ت
تکمیلی در راستای افازایش دسترسای صارف باه اماودع
عالی و تتکید بر کمی بدون توجه کاافی باه کیفیا  ،بااه
پیشارف کشاور کمک چندانی نخواهد کرد [.]12
اهداف ک ن نظام اماودع عاالی کشاور باه گوناه ای

مقدمه
امااودع عااالی یکاای اد مهمتااریا نهادهااا در جهاا
امودع ،توسعه و تاامیا مناابا انناانی و رکاا اصالی در
پیشرف و توسعه همه جانبه هر کشوری میباشد .اماودع
عالی ،همواره به عنوان باالتریا مرکاز اندیشاه تولیاد علا
محنااوم ماایشااود و بااا حوااور و فعالی ا اندیشاامندانه
متفکران ،دانشپژوهان و دانشاجویان در اعات ی علمای و
جه بخشیدن به حرکتهای فکاری ،اعتااادی ،فرهنگای و
سیاسی جامعه ،ناش اساسی دارد [ .]1نظام اماودع عاالی
متولی بخاش اماودع ،پاژوهش و فنااوری ،مایباشاد [.]2

تدویا شده اس که بدون پژوهش و امودع قابال تحااق
نین  ،ایا اهاداف عبارتناد اد گناترع و ارتاااک کیفیا
امودع های عالی و اهتماام نناب باه دساتیابی و توساعه
فناوریهای ویژه و نو ،همچون نانوفناوری ،دین فنااوری،
فناوریهااای مربااو بااه اط عااات و ارتباطااات ،هوافوااا،
هنتهای ،دین محیطی و انريیهاای ناو-تاویا جنابش
نرمافزاری و تاروی پاژوهش و تاویا روحیاه تحایاق و
عل دوستی-افزایش کارایی ،اثربخشی و توساعه تحایااات
کاربردی و نیز اص ح نظام امودشی کشاور در حاودههاای
امودع عالی و امودع فنی و حرفهای و متناسا نماودن
امااودع و پااژوهش بااا نیادهااای واقعاای جامعااه و تمهیااد
دمینههای رشاد مهاارتهاا و اساتعدادها در جها ایجااد
اشتغال و رفا نیادهای کشاور اد طریاق تحکای و توساعه
پایدار و ارتبا مؤثر و مفید دانشگاهها با صنع و جامعاه،
کاربرد در بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور-ایجاد انگیزه در اعوای هیتت علمای دانشاگاههاا و
مراکز تحایااتی وابنته در تعریف پرويهها و رسالههایی که
در منیر حل مشاک ت و برطارفکاردن نیادهاای واقعای
صنایا متفاوت ،کشور ،منائل اساسی اجتماعی و فرهنگای
جامعه میباشاد .همچنایا ایجااد انگیازع در دانشاجویان
رشاتههااا و گاارایشهاای متفاااوت در پیگیااری و شااناخ

همچناایا دانشااگاهها و مراکااز امااودععااالی در نااواوری،
ساادگاری باا محای و تحاوالت اجتمااعی ،همااهنگی بااا
نیادهای اجتماعی ،برناماه ریازی ،مادیری و رهباری ایاا
تحوالت ناش مهمی ایفا مایکنناد [ .]3دماانی دانشاگاهها
میتوانند مشکلگشا باشند که امودع و پژوهش در انها اد
کیفی مطلوبی برخوردار باشد .در پی اناا م کیفیا کاه
در اواخر دهه  1791در صنع اتفاق افتاد ،بخش اماودع
عااالی اد دهااه  1791بااه بعااد ،جنااتجو باارای راههااای
بهترامودع خود را اغاد نمود]4[ .
حاک شدن روحیهی امودشی صرف باه جاای روحیاه
پژوهشی ،پائیا بودن روحیه کنجکاوی و پرسشگری را در
دانشجویان به ارمغان میاورد [ ]4که فایق امدن بار فاصاله
موجود میان حودههای امودع و پژوهش باا رخناه کاردن
پژوهش در بدنه امودععالی و به ویژه در حوده امودشای
امکانپاییر اسا [ .]6در نتیجاه توجاه باه امار تحایاق و
پژوهش ،اد عوامل اصلی شکوفایی علمی و تکنولاويی هار
جامعه به شمار میرود [. ]7 ،9 ،9دوره های کارشناسی ارشد
و دکتاری مای باینا بتوانناد مهاارت هاای پژوهشای
دانشجویان را در بنتر امودشی مؤثر توسعه دهند ،ایا کار اد
طریق تجارم پژوهشی دانشجویان صاورت مای گیارد کاه
مصداق بارد ان ،پایان نامه های تحصیلی دانشاجویان اسا

مشک ت صنعتی و منائل اجتمااعی و فرهنگای جامعاه و
حرک در منیر رفا ایا مشک ت و منائل اس [ .]13در
نتیجه هدفهای عمده نظام اماودع عاالی در هار کشاور را
میتوان بر چهار محاور تصاور کارد . 1کماک باه تحااق
هااادفهای اجتمااااعی اد طریاااق فاااراه اوردن براباااری
درفرصتهای امودع عاالی؛  .2باراورد تااااای اجتمااعی

[ ]11و پایان نامه در واقا امودع داناش ،مهاارت و روع
شناسی تحایق برای دانشجویان اس [ ]11کاه در اهاداف
امودع عالی نیز به ان اشاره شده اسا  .گیرانادن پایااان
ناماه نشاان دهناده تواناایی دانش اموختاه در انجاام دادن
پرويهای تحایااتی به طور منتال اس و به نوعی اعتمااد
باه نفس دانشجو را نیز افزایش میدهد .گیراندن موفایا
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برای امودع عالی متناس با ویژگیها ،انگیزه ها ،انتظارات
و تحصی ت افراد ،پرورع تواناییهای بالاوة شاهروندان و
تنهیل فرایند یاادگیری مناتمر اماادامالعمار؛؛  .3پارورع
نیرویاننانی متخصص مورد نیاد توسعه کشور و کمک باه
حل منائل جامعه؛  .4پیشبرد مردهای دانش و تولید داناش
نو [ .]14حال باید دید ایا ایا اهداف با شیوه های موجاود
تحصیل در ایران اامودعمحور و امودشای-پژوهشای؛ در
دوره کارشناسی ارشد مطابا دارد؟
دانشجویان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
در پیدا کردن شغل ااینده شغلی؛ دارای مشکل میباشاند و

دانشجویان ادمهمتریا اقشار اجتماعی در رونااد نوسااادی
و توساعه کشور اند؛ تاوی احناس رااای و پیشارف
ایشاان در راساتای رساایدن بااه ساعادت جامعاه اهمیا
ویژه ای دارد [.]33
مواوع نحوه گزینش دانشجو وشاید واا دانشاجو اد
جمله مواوعاتی اسا کاه در ساالهای اخیار در بح هاای
امودع وپرورع وحتی گف وشنودهای امودع عالی باه
ندرت به طور جدی در میان گیاشته میشود .به طور کلای
دانشگاه به دانشجوی نیاد دارد که ع وه بر ساباه تحصایلی
ممتاد ،دارای انگیزه یا ع قه حایای به تحصیل و تحایاق و

دریافتهاند امودع انها باا ایناده شغلیشاان تناسا نادارد
[ 14،16،19،19،17،21،21،22و  ]23و ایااا نکتااه بااه ایااا
اشاااره دارد کااه اینااده شااغلی در رونااد تحصاایل و میاازان
راای اد تحصیل دانشجویان موثر اس  .در نتیجه باید به
ایا امر توجه کرد که در اماودع عاالی چنانچاه فراینادی
برای اطمینان اد کیفیا نهادیناه نشاود در معارال اتا ف
منابا مادی و اننانی و تعویق افتاادن دساتیابی باه اهاداف
توسعه کشوری و درماندگی نظام ملی داناش و ناواوری اد
مواجه با چالشهای جهانی شدن و رقابتی خواهی بود [.]24
الدم به تواای اسا کاه اردیاابی نظاام امودشای در
دانشگاهها را میتوان با در نظر گرفتا عوامل دیر انجام داد
اهااداف برنامااه درساای ،ماادیری و ساااماندهی ،کارکنااان،
دانشجویان ،اعواای هیاات علمای ،داناش اموختاه گاان،
تجهیزات امکانات ،سرمایه گزاری و امور مالی ،منابا اط ع
رسانی ،فرایند یاددهی یادگیری [ .]24در بیا عناصر میکور
دانشااجویان اد عناصاار مه ا و اد اصاالی تااریا مخاطبااان
امودع عالی هنتند ،در حال حاار دیدگاه دانشجویان باه
عنوان عامل اروری در پایش کیفی در دانشگاهها در نظر
گرفتااه ماایشااوند []27 ،29 ،29 ،26 ،31؛ دیاارا یکاای اد
معیارهای عمده در دمینه کیفی و بهباود مناتمر ،ایجااد و
حفظ مشتری اس []31؛ بناابرایا ،ساوالهایی کاه در ایاا

اد

شیوهای کاه برگزیاده باشاد باه عباارت دیگار رااای
تحصیل عاملی مه در موفای او محنوم میشود.
نحوه پییرع دانشجویان در ماطا کارشناسی ارشد باه
دو شیوه اردشیابی متمرکز و اردشیابی غیر متمرکز صاورت
میگیرد .اردشیابی متمرکز به صاورت کنکاور سراساری اد
طریق ساواالت تناتی انجاام مایشاود کاه در ایاا شایوه
پییرفتهشدگان به دو شیوه امودشای_پژوهشای اگیرانادن
دروس تئوری به همراه پایان نامه؛ و امودعمحور اتماامی
واحدها به صاورت تئاوری ارائاه مای شاود و دانشاجو اد
گیراندن پایاننامه معاف میشود؛ پییرع میشاوند اشایوه
جدید پژوهشمحور نیز در دستور کاار ودارت قارار دارد؛.
اردشیابی غیر منمرکز با توجه به پیشاینه تحصایلی امعادل
لینااانس ،اسااتعداد درخشااان و...؛ و مصاااحبه حوااوری
اتخصصاای؛ دانشااجویان ودر نظاار گاارفتا شاارای ویااژه
اسهمیه و...؛ انجام میشود.
در ایران همچون سایر جواما ساعی بار اجارای روع
های امودشی نویا در ماااطا مختلااف تحصایلی اعا اد
امودع و پرورع و امودع عاالی شاده اسا  .باه ایااا
دلیال در چناد ساال اخیار امودع عالی اقدام به معرفای و
پیشبینی اجارای روع اماودع پژوهشمحور عاا وه باار
دو شیوه موجود امودعمحاور واماودع-پاژوهشمحاور

خصوص مطرح اس عبارتند اد اینکه ایا دانشگاهها دانش
و مهارت مورد نیاد دانشجویان را اماودع مایدهناد؟ ایاا
شیوه های امودشی با عادات یادگیرندهگان امرودی سادگار
اس ؟ ایا دانشگاهها به کیفی انچه انجام میدهند اطمینان
دارند؟ [ .]32در نتیجه توجاه باه رااای و ناوع نگارع
دانشجویان اماری بادیهی اسا دیارا باا توجاه باه اینکاه

نموده اس  .تا قبل اد سال  1399نظام امودع عالی ایاران
برای مااطا تحصای ت تکمیلاای فااا یاک شایوه را در
نظر گرفته بود که به شیوه امودشی -پژوهشی شاناخته مای
شد .بار اسااس ایا شیوه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد
بارای اغلا واحاد هاای خاود بایاد کا س مای دیاد و
تنها چند واحد اواحد  6تا 4؛ را به عنوان کار پژوهشی کاه
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به پایان نامه مشهور اس  ،سپری می کرد؛ اما با اب غ ایایا
نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوساته ،در ساال  1399شایوه
هااای دیگااری ها باارای دوره هااای تحصاای ت تکمیلاای
تعریف شد که بدیا ترتی نظاام هاای امودشای اماودع
عاااالی دارای ساااه دوره باااه ناااام پژوهشاااای-اموشااای،
امودعمحور و پژوهشمحور شد و در همایا ساال بطاور
رسمی اولایا دوره کارشناساای ارشااد اماودعمحاور در
برخی دانشگاهها به اجرا در امد .شیوه امودعمحور شیوه-
ای جدیااد در پااییرع و تحصاایل دانشااجویان کارشناساای
ارشد میباشد که به مدت سه سال به صورت ادمایشای در

دانشجویانی که به شیوه امودع محور تحصیل می کنند ایا
توان را دارند که پس اد فارغ التحصیلی در مراکاز مختلاف
امودشی به تدریس بپردادند و در فرایناد اماودع کشاور
ناش موثری ایفا کنند.
هادف اد تادویا ایایا ناماه جدیاد دوره کارشناساای
ارشاد باه ساه شیوه میکور ،تاویا و توساعه دوره هاای
تحصی ت تکمیلی ،ارتاای کیفی  ،تنوع بخشای باه شایوه
هاای تحصی ت تکمیلی ،تاوی و ارتاای ساط کیفای و
کمی ذکر شده اس تا بااا بهااره مناادی اد ان در تربیا
متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجنته در ساط کشاور

دورههای رودانه و شبانه در  14دانشگاه منتخا کشاور اد
جملااه دانشااگاههای اصاانعتی شااریف ،صاانعتی امیرکبیاار،
صنعتی اصفهان ،اصفهان ،تبریز ،تربی معل تهران ،شایراد،
خواجه نصیر ،ع مه ،یزد ،ارومیاه و سیناتان و بلوچناتان
وچند دانشگاه دیگر) به اجرا درامده اس  .ودارت علوم باا
سیاسااتی جدی اد در راسااتای افاازایش ترفی ا دوره هااای
تحصاای ت تکمیلاای اطبااق برنامااه پاانج  21درصااد
خروجایهااای کارشناساای بایااد ورودی کارشناساای ارشااد
باشند؛ و ایجادترفی جدید برای حوده های مختلف برای
اولیا بار ایا روع را نیاز باه روع پاییرع دانشاجو در
کنکور کارشناسی ارشاد اااافه نماوده اسا و باه جاای
واحدهای پایان نامه ،یک تا چهار واحد سامینار تخصصای
به منظور تحایق و تتبا نظری به دانشجو ارائه مای شاود و
دانشجو در کنار ان ملزم به گیراندن تمام واحدهای درسی
پایه ،اصلی و تخصصی اس  .در ایران شیوه امودعمحاور
فا با تعبیر سمینار به جای پایان نامه تعریف شاده اسا
حال انکه مواوع گنترده تر اد ایا اس  .دماانی کاه ایاا
شیوه در سینت امودشی مطرح شد دیدگاه های متعاارال
خود را نشان دادند و هر یک بار اسااس دیادگاه خاود باه
نکات م ب و منفی ان اشااره کردناد؛ اماا توافاق و نتیجاه
نهایی حاصل نشد؛ دیرا چهارچوم و درک درساتی اد ایاا

تا ع شاود .به دع بارنارد شیوه امودع محور در ماطاا
کارشناسی ارشد به نحاوی اداماه و بنا دوره کارشناسای
اس ا  .دانشاااجویان شاایوه امااودعمحااور سااریعتر فااارغ
التحصیل مای شااوند .ایااا دوره هااا بااه ویااژه باارای
دانشجویانی که با هدف پیشرف شغلی قصد ادامه تحصیل
دارند و به تخصص خاصی که فا اد طریق گیراندن پایان
نامه می سور اس نیادی ندارناد ،مناسا اسا و هزیناه
کمتاری را نیز به دانشجو و دانشگاه تحمیل می کند [.]34
هریااااک اد دورههااااای پژوهشااااای  -امودشاااای،
اماودعمحاور و پژوهشمحور سالهاس که در دانشااگاه
هاااای کشاااورهای پیشااارفته اجااارا میشااوند .شاایوه
امودع محور به صورت کلی تعریف شده و جزئیات ان اد
شافافی الدم برخاوردار نینا  ،همچنایا دانشاگاه هااای
مجری نیز در نحوه ارائه ان اداد میباشند و با ذکر ایا نکته
کااه میاازان اسااتابال دانشااجویان قباال اد اجاارای ان مااورد
سنجش قرار نگرفته و راای انها مورد تردیاد مایباشاد،
نیاد اس بررسی شود که ایا دانشاجویان ایاا شایوه را باا
توجه به ع قه خود ،اینده تحصیلی و شغلی انتخام کارده
اند یا موارد دیگری در ایا انتخام تاثیرگیار بوده اس  .به
طور کلی ایا دانشجویان اد تحصیل به ایاا شایوه رااای
دارند و نگرع انها به ایا شیوه چگونه اس ؟ بدیا ترتی

شیوه وجود نداش به عنوان م ال استادان بر اسااس اینکاه
پایا نامه جزک اروری برای دوره کارشناسای ارشاد اسا
دید م بتی نشان ندادند .همچنیا خاود دانشاجویان در ایاا
دوره تحصیلی با شک و تردید به ان نگاه میکنند .به طاور
کلی دلیل ایا امر ناشی اد عدم درک و بررسای ایاا شایوه
پژوهشی اس  .وباید اذعان کرد عمل بدون نظر کور اس .

بارای شاناخ بیشتر و بهباود وااعی موجاود ،بررسای
میاازان راااای اولاایا دسااته اد دانشااجویانی کاااه دوره
امودعمحور را تجربه کرده اند ،اهمی پیدا می کند تاا در
نتیجه بتوان با ارائه نتای ایا پژوهش به دس انادرکاران و
منئولیا امودع عالی ،بتوان قادمهاایی هرچناد کوتااه در
جه اص ح و بهبود پییرع دانشجو در دانشاگاهها و در
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نتیجه افزایش کیفی امودع برداش  .قابل ذکر اسا کاه
ایا پژوهش در دمان اجرای ادمایشی ایا شیوه انجام گرفته
اس و نتای میتواناد در تاداوم و یاا حایف ایاا شایوه
تحصیلی کمک شایان نماید .الدم به ذکر اس که تا کناون
پژوهش هاای انادکی در رابطاه باا شایوه اماودعمحاور،
پژوهشی انجام شده اس و ایا امر ناشای اد جدیاد باودن
ایا شیوه در ایران اسا  .لایکا باه برخای اد تحایااات و
مطالعات که تا حدی مرتب باا موااوع ایاا ماالاه اسا
اشاره میشود
اراسته و بنی اسادی [ ]34باا بررسای رااای منادی

بیشتر به جزئیات ،دق در انجام بهتار اماور و پااییا باودن
سط انتظارات برخای اد دناان نناب باه ماردان را ساب
راای بیشاتر دناان در ایاا پاژوهش داننا  .صامدی و
همکاران [ ]39در بررسی نگرع دانشجویان رشته بهداش
محی دانشگاه علوم پزشکی همدان ننب به رشته تحصیلی
خود به ایا نتیجه رسیدند که ننب به رشته تحصیلی خود
دارای نگرع م ب می باشند .همچنیا وجود نگرع منفای
در ایا دانشجویان ننب به اینده شغلی نیز در ایاا تحایاق
مورد تتیید قرار گرف .سنایی و همکاران [ ]37در پژوهشی
بااا عنااوان میاازان راااای دانشااجویان دوره کارشناساای

تحصااایلی دانشاااجویان اولااایا دوره کارشناسااای ارشاااد
امودع محور به ایا نتیجاه دسا یافتناد کاه دانشاجویان
ناراایتی باالی اد ایا دوره دارناد .همچنایا ایاا مطالعاه
نشان داد هر چه سا ،سط کیفی برنامه درسی ،دساتاورد
های دوره ،راایتمندی اد امکانات و اط ع رساانی ،بیشاتر
باشد راایتمندی کلی نیز افزایش میابد .همچنیا رابطه معنا
داری میان جننای و تاهال باا رااایتمندی کلای وجاود
نداش ؛ اما تحلیل اماری نشان داد کاه دانشاجویان شااغل
راای بیشتری ننب به افراد بیکار دوره دارند.
جوادیان [ ]34در پژوهشی با بررسی نگرع دانشجویان
پزشکی در مورد اهمی پژوهش به ایاا نتیجاه رساید کاه
 %42افراد کار تحایااتی را مکمال یاادگیری دانناتند%67 .
اف فرهنگ مطالعه و تحایق ،پاییا امدن ساط علمای در
کشور ،ایجاد اعف در نظام امودشی و مادیریتی کشاور و
کاهش امکانات و اعتبارات را اد جملاه نتاای عادم توجاه
کافی به تحایق و پژوهش در دمیناههاای علمای دانناتند .
بهزادی و داورپناه [ ]36در تحایق خاود باا عناوان بررسای
عوامل ماؤثر بار تجرباه پژوهشای دانشاجویان تحصای ت
تکمیلی دانشاگاه فردوسای مشاهد بررسای تاتثیر جننای
دانشجویان بر میزان راای اد تجربه پژوهشی انها نیز نشان
داد که دنان ننب به مردان دارای میزان راای بیشاتری اد

مدیری خدمات بهداشتی درماانی اد رشاته خاود باه ایاا
نتیجااه رساایدند کااه  %69دانشااجویان اد دروس اصاالی و
تخصصاای راااای و  %11ناراااای بودنااد .همجناایا %42
دانشجویان اد محتوای کارامودی راای داشتند در حاالی
کااه  %41اد محتااوای کااار امااودی ناراااای بودنااد%41.
دانشجویان اد نحوه تدریس اساتید رااای و  %37نارااای
بودنااد %37 .دانشااجویان قباال اد انتخااام رشااته بااا رشااته
تحصیلی خود اشنایی کا و  %47اشانایی متوسا و %11
اشنایی دیاد داشتند .هیودا و نید [ ]41دریافتناد دانشاجویان
تحا امااودع بااا رویکاارد پااژوهشمحورننااااب بااااه
رویکااردامااااودع ساااانتی اد پیشاااارف تحصاااایلی
باااالتری برخااوردار هنااتند.
اندریو و بریان [ ]41طی مطالعه ای دریافتناد فراگیارانِ
اماودع مبتنای بار پاژوهش در مااینه با امودع مواوع
محور عملکرد بهتاری در پیشاارف دانااش ،مهاارتهااای
پژوهشای و استدالل علمی دارا بودند.
با توجه به اهمی مواوع مورد پژوهش اه مولفه هاا
در بررسی ایا شیوه امودشی ،نگرع دانشجویان ننب باه
اینده تحصیلی ،اینده شغلی ،دید جامعه علمی به ایا شایوه
امودشی ،میزان راای دانشجویان امودع محاور اد ارائاه
دروس و میزان ع قه انها میباشد که ایا پژوهش در قال

تجربه پژوهشی خاود مای باشاند .البتاه کاارداع ]39[ 1در
پژوهش خود نیز دریافته اسا کاه تفااوت معنااداری بایا
مردان و دنان در تجربه پژوهشی وجود ندارد و مردان و دنان
به میزان یکنانی اد مزیتهای تجربه پژوهشی برخوردار باوده
اند .شاید بتوان تفاوتهای شخصیتی بیا دنان و مردان و توجه

سوال های دیر در صدد پاسخگویی به انها میباشد

Kardash

سوال های پژوش
1؛ ایا دانشجویان کارشناسی ارشد امودع محور ننب
به اینده شغلی خود دید م بتی دارند؟
2؛ ایا دانشجویان کارشناسی ارشد امودع محور ننب
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به اینده تحصیلی خود دید م بتی دارند؟
3؛ ایااا دانشااجویان کارشناساای ارشااد امااودعمحااور
همانند دیگر دانشجویان مورد قبول و پییرع اسااتید قارار
میگیرند؟
4؛ ایا دانشجویان کارشناسای ارشاد اماودع محاور اد
نحوه ارائه دروس در طول تحصیل راای دارند؟
4؛ ایا دانشجویان امودعمحورو به ایا شیوه امودشای
ع قه دارند؟
6؛ رتبه هر یک اد عوامل و ابعاد مورد بررسای چگوناه
اس ؟

یافته ها
جدول  .1شاخص های توصیفی افراد نمونه بر حن
و سا
جنسیت

مرد

دن

31-24

34-31

 34به باال

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

16

91/7

24

27/1

91

74/2

4

4/9

1

روش پژوهش
ایا پژوهش اد نوع توصایفی -پیمایشای اسا  .بارای
جمااوری دادههاای ایاا پاژوهش اد پرساشناماه محااق
ساخته استفاده شد که دارای  32سوال و در  4مولفه ایناده
شغلی ،اینده تحصیلی ،موقعی در بیا اساتید ،رااای اد
ارائه درس سمینار و ع قه باه شایوهاماودع محاور ،باود.
روایی پرسش نامه اد نوع روایی صوری و محتوایی اسا ،

سن

1/2

9؛ ایا بیا نظرات دانشجویان در مولفاه هاای فاوق بار
اساس عوامل جمعیا شاناختی اجننای  ،ساا؛ تفااوت
وجود دارد؟

جنس

اد بیا افراد نمونه  91/7درصد ا 61نفر؛ اد پاسخگویان
مرد و  27/1درصد ا 24نفر؛ دن میباشاند .همچنایا 74/2
درصد ا 91نفر؛ اد افراد نمونه بیا ساا  31-24ساال4/9 ،
درصد ا 4نفر؛ بیا  34-31سال و  1/2درصاد اا نفار؛ نیاز
 34سال به باال میباشند که در کل افراد نمونه  96نفر مای-
باشند .همانگونه که بیان شد تحایق حاار به بررسی میزان
راااای دانشااجویان کااارشناساایارشااد امااودعمحااور اد
تحصیل به شیوه میکور در بیا دانشجویان دانشگاه اصفهان
پرداخته اس دیرا ایا شیوه امودشی به تادگی وارد فرایناد
امودع عالی شده اسا و برخای اد مولفاه هاای تحایاق
حاار که در دیر بررسی شده اند مورد سوال باوده و نیااد
اس به عل ادمایشی بودن ایا شایوه امودشای در ایاران
مورد بررسی قرار گیرند؛ لیا بر اساس ادمون  tتاک نموناه
ایی ابتدا به بررسی  4سوال اول پرداختاه و در اداماه بارای
بررسی سوال  6ایا پژوهش اد ادمونهای  tمنتال و تحلیل
واریانس یک راهه استفاده شده اس .
در دیر بر اساس جدول ا2؛ اادمون  tتک نموناه ایای؛

که اد طریق بررسی ادبیات و پیشینهی پاژوهش ،مصااحبه،
استفاده اد نظر پن نفر اد متخصصایا تعیایا شاد و بارای
تعییا پایایی ان اد فرمول اری الفاای کرونبااا اساتفاده
شد که اری الفای پرسشنامه  1/72بودکه نشاندهنده ایاا
اس که پرسشنامه اد پایاایی بااالیی برخاوردار مایباشاد.
جامعاااهی امااااری ایاااا پاااژوهش شاااامل دانشاااجویان
امودعمحور دانشگاه اصفهان بود .به عل ک بودن حجا
جامعه ،نمونه برابر با جامعه بود .لیا تعاداد  112پرسشانامه
اجرا شد که در نهایا  96پرسشانامه را بادگشا دادناد.
برای تجزیاه و تحلیال اط عاات حاصال اد پرسشانامه اد
روع های اماری و استنباطی  tتک نمونه ایای t ،مناتال،

به بررسی سواالت پژوهش ا 4ساوال اول؛ پرداختاه شاده
اس .

تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد .نرمال بودن دادهها
نیااز اد طریااق ادمااون کااالموگروف-اساامیرنف و برابااری
واریانس ها نیز اد طریق ادمون لویا بررسی شد و با توجه
به نرماال باودن و براباری واریاانس نمارات اد ادمونهاای
پارامتریک استفاده شد.

سوال اول :آیا دانشاووی

ک رشن سا ارشا

آموزش محور نسبت به آین ه شغل خود دی مثبتا
دارن ؟
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بر اساس تحلیل اساتنباطی جادول ا2؛ اادماون  tتاک
نمونهایی؛ مادار ساط معنای داری برابار  /1111اسا و
چون ایا مادار کمتر اد  1/11اسا  ،لایا تفااوت مشااهده
شده اد نظر اماری در سط اطمیناان  77درصاد معنای دار
اس  .میانگیا پاسخ دهنادگان ا2/17؛ اد میاانگیا فراای
ا3؛ کمتاار اسا ونشااان ماای دهااد دیااد انگاارع؛ م با
دانشجویان ننب به اینده شغلیشان کمتار اد حاد متوسا
می باشد یا به عبارت دیگر دانشجویان دیدم بتی ننب باه
اینده شغلی خود ندارند.

سوال دوم :آیا دانشاووی

اس  .میانگیا پاسخ دهنادگان ا2/34؛ اد میاانگیا فراای
ا3؛ کمتر اسا و نشاان مای دهاد دیاد انگارع؛ م با
دانشجویان ننب به اینده تحصیلیشان کمتر اد حد متوس
میباشد یا به عبارت دیگر دانشجویان دید انگرع؛ م با
کمی ننب به اینده تحصیلی خود دارند.

سوال سوم :آیا دانشاووی

ک رشن سا ارشا

آموزشمحور هم نن دیگر دانشووی

مورد قباول و

پذیرش اس حی قرار م گیرن ؟
بر اساس تحلیل اساتنباطی اجادول ا2؛ ادماون  tتاک
نمونه ایی؛ مادار ساط معنای داری برابار  /1111اسا و
چون ایا مادار کمتر اد  1/11اسا  ،لایا تفااوت مشااهده
شده اد نظر اماری در سط اطمیناان  77درصاد معنای دار
اس  .با توجه به میانگیا نمرات ا2/41؛ میتوان گف دید
م ب جامعه علمی ننب به ایا دانشجویان و شیوه درحاد
کمتر اد متوس اس و نناب باه ایاا شایوه دیاد م بتای
ندارند.

ک رشن سا ارشا

آموزشمحور نسبت به آینا ه ححیایل خاود دیا
مثبت دارن ؟
بر اساس تحلیل اساتنباطی جادول ا2؛ اادماون  tتاک
نمونهایی؛ مادار ساط معنای داری برابار  /1111اسا و
چون ایا مادار کمتر اد  1/11اسا  ،لایا تفااوت مشااهده
شده اد نظر اماری در سط اطمیناان  77درصاد معنای دار

جدول  .2نتای ادمون tتک نمونه ایی ،مااینه میانگیا با میانگیا فرای ا=)3

اسوال 4-1؛

ميلفه ها

انحراف استاندارد

میانگین

تفاوت میانگین

سطح معناداری

df

t

آيند شغلي

1/67
1/91

2/17
2/34

-1/91
-1/64

1/11
1/11

94
94

-11/94
-9/46

ميقعیتدر جامعه علمي

1/93
1/19

2/41
3/61

-1/49
1/61

1/11
1/11

94
94

-6/11
4/96

عالقه

1/71

3/39

1/39

1/11

94

3/96

آيند تحصیلي
ارائهدرس سمینار

سوال چه رم :آی دانشووی

سوال پنوم :آی دانشووی

ک رشن سا ارشا

آموزشمحور به ایا

آموزش محور از نحوه ارائه دروس در طول ححییل

شیوه آموزش عالقه دارن ؟

رض یت دارن ؟

بر اساس تحلیل استنباطی اجادول ا2؛ ادماون  tتاک
نمونه ایی؛ مادار ساط معنای داری برابار  /1111اسا و
چون ایا مادار کمتر اد  1/11اسا  ،لایا تفااوت مشااهده
شده اد نظر اماری در سط اطمیناان  77درصاد معنای دار
اس  .میانگیا پاسخ دهنادگان ا3/39؛ اد میاانگیا فراای
بیشتر اس ؛ بنابرایا پاسخ دهندگان ادانشاجویان؛ در حاد
باالتر اد متوس به ایا شیوه امودشی ع قه دارند.

بر اساس تحلیل استنباطی اجادول ا2؛ ادماون  tتاک
نمونه ایی؛ مادار سط معنی دار برابر  /1111اس و چون
ایا مادار کمتر اد  1/11اس  ،لیا تفاوت مشااهده شاده اد
نظر اماری در سط اطمیناان  77درصاد معنای دار اسا .
میانگیا پاسخ دهنادگان ا3/61؛ اد میاانگیا فراای بیشاتر
اس  ،بنابر ایا پاسخ دهندگان در حاد بااالتر اد متوساطاد
ارائه درس سمینار به ایا شیوه راای دارند.
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جدول  .3نتای ادمون فریدما برای رتبه بندی مولفه ها
ميلفه ها

انحراف استاندارد

میانگین

رتبه میانگین

آيند شغلي

1/67
1/91

2/17
2/34

2/12
2/39

ميقعیتدر جامعه علمي

1/93
1/19

2/41
3/61

2/67
4/12

عالقه

1/71

3/39

3/99

آيند تحصیلي
ارائهدرس سمینار

سوال ششم :رحبه هر یک از عوامل و ابع د مورد

سطح معناداری

1/111

Df

4

Chi-square

113/6

سوال هفتم :آی بی نظرات دانشووی

در مولفه

بررس چگونه است؟

ه ی فوق بر اس س عوامل جمعیت شن خت حف وت

بر اساس تحلیل جدول ا3؛ مادار درجه ادادی  4اس
و همچنیا سط معنی داری ادمون کمتر اد  ./.4اس که
نشان دهنده رد شدن فرال صفر اس وبا توجه به
خروجی های باال نتیجه نهایی ایا اس که نگرع و
راای دانش جویان اد اینده شغلی ،اینده تحصیلی،
موقعی در جامعه علمی ،ارائه¬درس سمینار و ع قه انها
به ایا شیوه امودشی متفاوت اس  .بر ایا اساس
دانشجویان اد ارائه درس سمینار بنیار راای می باشند اما
ننب به اینده شغلی خود نگرع م بتی ندارند.

وجود دارد؟
بر اساس ادمون  tمنتال در  4سوال اول مادار سط
معنی داری بزرگتر اد  1/14اس و اخت ف مشاهده شده
بیا میانگیا مردان و دنان معنادار نین یعنی مردان ودنان
در سوالها نظرات یکنانی را ارائه نموده اند .در مورد سوال
چهارم اع قه؛ تفاوت معنی دار اس و سط معنی داری
کمتر اد  .14می باشد و نشان می دهد دانشجویان دختر و
پنر نظرات یکنانی در مورد ع قه خود به ایا شیوه
نداشته اند.

جدول  .4نتای ادمون  tمنتال برای متغیر جننی
آشمين ( tتساوی میانگینها)

آشمين ليين (تساوی واريانسها)
ميلفه ها

F

sig

T

df

)sig(2-tailed

آيند شغلي

2/97

1/72

1/47

94

1/114

آيند تحصیلي

1/39

1/43

1/34

94

1/19

جامعه علمي

1/37

1/24

1/34

94

1/93

سمینار

2/41

1/11

-1/31

94

1/17

عالقه

1/19

1/99

3/23

94

1/112

یعنی افراد با گروههای سانی مختلاف نظارات یکناانی را
ارائه کرده اند.

بر اساس ادمون تحلیل واریانس یک راهاه نتاای در تماام
سواالت نشان میدهد اخت ف مشاهده شاده بایا میاانگیا
پاسخدهندگان با گروههای سنی مختلاف معناا دار نینا ،
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جدول  .4نتای ادمون تحلیل واریانس یک راهه برای متغیر سا
موميع موذورات

df

میانگین موذورات

ميلفه ها

بیا گروهی

1/179

2

1/177

درون گروهی

41/749

93

1/473

بیا گروهی

1/676

2

1/949

درون گروهی

41/496

93

1/411

ميقعیت در

بیا گروهی

2/994

2

1/442

جامعه علمي

درون گروهی

42/914

93

1/414

نحي ارائه

بیا گروهی

3/639

2

1/917

آيند شغلي

آيند تحصیلي

درس سمینار

درون گروهی

113/76

93

1/393

عالقه به اين

بیا گروهی

1/441

2

1/177

شیي

درون گروهی

1/919

93

69/994

F

sig

1/211

1/917

1/673

1/171

2/912

1/166

1/324

1/291

1/693

1/413

اد اجرای ان مورد سنجش قرار نگرفتاه ،ایاا پاژوهش باه
بررسی نگرع و راای دانشجویان ننب باه ایاا شایوه
پرداخته اس  .نتاای نشاان داد دانشاجویان اد ارائاه درس
سمینار ا =3/61؛ راای دارند وع قه انها به ایا شیوه
در حدباالتر اد متوس ا =3/39؛ اس  .البته باید خااطر
نشان کرد که فرص ک شاغلیا برای انجاام پایاان ناماه و
همچنیا نیاد بیشتر به مدرک می تواند یکای اد مها تاریا
دالیل راای منادی اد درس سامینار در میاان ایاا قشار
باشد .اد سوی دیگر جامعه علمای ا =2/41؛ نناب باه
ایا شیوه دید م بتی ندارند .ایاا نتیجاه باا نتاای پاژوهش
کبریااااایی و رودباااری [ ،]44دوار [ ]46همخااوانی دارد.
همچنیا دانشجویان در مورد اینده تحصیلی ا =2/17؛ و
اینده شغلی ا =2/31؛ خود دید م بتی ندارند به عباارت
دیگر ،دید م ب ننب به ایا شیوه کمتار اد حاد متوسا
اس و به اینده تحصیلی و شغلی ایا شیوه تردیاد دارناد.
ایا یافته ها با نتاای پاژوهش اراساته و بنای اسادی []34
همخوان مایباشاد .بار اسااس یافتاه هاای ایاا پاژوهش
ناراایتی دانشجویان امودع محاور کاام مشاهود اسا .
البته نارااایتی دانشاجویان بیشاتر ناشای اد فرصا هاای
شغلی و اینده تحصیلی مبه اس ؛ دیارا دانشاجویان ارائاه
درس سمینار را مناس اردیاابی کارده اناد اماا نناب باه
باخورد اجتماعی و علمی ایاا شایوه نگرانناد .دانشاجویان
دختر و پنار درپاساخگویی باه ساواالت در دمیناه ع قاه
اخت ف معناداری داشتند و در دیگر سواالت اخت ف معنی

بحث و نتیجهگیری
دمانی دانشگاهها میتوانند مشکلگشا باشند که امودع
و پژوهش در انها اد کیفیا مطلاوبی برخاوردار باشاد در
نتیجه توجاه باه امار تحایاق و پاژوهش ،اد عوامال اصالی
شکوفایی علمی و تکنولويی هر جامعاه باه شامار مایرود.
دانشمندان تحایاات را یکی اد محورهای کلیدی در امنیا
ملی کشورها داننته و بر ایا باورناد کاه پیشارف در هار
دمینه ای به پژوهش نیاد دارد [ ]42پژوهش و تحایق اد واي
ها یی هنتند که در تمام سطوح نظام امودشی بکار میروناد
[ .]43شیوه امودع محاور شایوه ای جدیاد در پاییرع و
تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد میباشد که باه مادت
سه سال به صورت ادمایشی در دوره های روداناه و شابانه
در  14دانشااگاه منتخاا کشااور اد جملااه دانشااگاههای
اصنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی اصفهان ،اصفهان،
تبریز ،تربی معل تهران ،شیراد ،خواجه نصیر ،ع مه ،یازد،
ارومیه و سینتان و بلوچنتان وچند دانشگاه دیگر) به اجارا
درامده اس  .در ایا شیوه به جای واحادهای پایاان ناماه،
یک تا چهار واحد سمینار تخصصای باه منظاور تحایاق و
تتبا نظری به دانشجو ارائه می شود و دانشجو در کناار ان
ملزم به گیرانادن تماام واحادهای درسای پایاه ،اصالی و
تخصصی اس  .به نظر میرسد شیوه اماودع باه صاورت
کلی تعریف شده و جزئیات ان اد شفافی الدم برخاوردار
نین  ،دانشگاه های مجری نیز در نحوه ارائه ان اداد مای-
باشند و با ذکر ایا نکته که میزان استابال دانشاجویان قبال
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دار مشاهده نشد و پاسخها یکنان بود .ایا نتیجه باا نتاای
پژوهش اراسته و بنی اسدی [ ]34و دوار و همکااران []44
همخاوان اسا  .همچنایا دانشااجویان در پاساخگویی بااه
سواالت در تمام سنیا نظارات یکناانی را بیاان کردناد و
اخاات ف معناای داری مشاااهده نشااد .بااا توجااه بااه اینکااه
دانشجویان اد ارائه درس سمینار به ایا شایوه درحاد دیااد
راای دارند و ایا شایوه را باا ع قاه ادر حاد متوسا ؛
انتخام کرده اند میتوان گفا دانشاجویان اد ایاا شایوه
راای دارند لیکا با توجه باه نظراتشاان در ماورد ایناده
شغلی و تحصیلی و دید جامعه علمی به ایا شایوه ،نناب

مخاط خاص خود را جیم کند و ه دمینه حوور کمی
و کیفی دانشجویان در ماااطا باالتر را فراه اورد .به نظار
می رسد در حال حااار دانشاجویان باه دلیاال ترفیاا
محادود شیوه امودشای  -پژوهشای و پاایینتر باودن نماره
ادمون ورودی باه ناچاار باه سام ایاا دوره ساوق داده
شاده اند .حاال انکاه پااییا تار باودن امتیااد در ادمااون
ورودی کارشناسی ارشاد باه های وجاه مشاخص کنناده
توانایی و ع قه فرد ننب به امار پااژوهش و پایاان ناماه
نوینی نین .بدیا ترتی باید دمینه گزینش تخصصای و
هدفمند برای دوره های متنوع کارشناسی ارشد فراه شود

به اینده تحصیلی و شغلی خاود دیاد م بتای ندارناد .ایاا
نگرع دانشجویان شاید ناشی اد عدم توجه به نیاد سانجی
و درک ساختار موجود بارای اجارای ایاا شایوه امودشای
اس  .ایا مناله ناشی اد عمل بدون نظر اس  ،دیارا عمال
بدون نظر کور اس و نمیتواند درس تصمی بگیرد .افاراد
در اینجا بار اسااس دیادگاه و ایادئولويی خاود قوااوت
میکنند ،دلیل ایا امز همان گونه که بیان شد عدم توجه باه
نظر امبانی نظری؛ قبل اد عمل اس  .ابتدا باید مبانی نظری
تحلیل و شناخته شاوند .ساپس بار اسااس انهاا باه عمال
پرداخ  .یکی اد اهداف ایا دوره پاساخگویی مناسا باه
افزایش تاااا برای ورود به دوره های تحصی ت تکمیلای
و ارتاای سط کیفی و کمی کارشناسی ارشد اس اما پیاده
سادی نامناس ایا دوره می تواند اما دیر ساؤال باردن
تحاق عدال اجتماعی ،سرخوردگی ،دلنردی و نا امیادی
را باارای دانااش اموختگااان فااراه اورد .ایااا ناامیاادی و
دلنردی در نگرشها دیاده میشاود .اگرچاه نتاای پاژوهش
حاااار نشااان داد در برگااازاری دوره امااودعمحااور،
دانشااجویان ناراااایتی ،دلنااردی باارای ادامااه تحصااایل و
ناامیادی را گازارع کرده اند؛ اما نمی توان همه ایا موارد
را بااااه ذات دوره امااااودعمحااااور نناااااب داد .دوره
امودع محور باید مخاط خاص خود را بیابد و بارای ان

باا تواناایی خاویش

تا بواسطه ان هر فردی بتواند متناس
دوره ی مورد نظر خود را برگزیند.
باید نگرع دانشجویان را ننب به ایا شیوه تغییار داد
و بیا ایا شیوه و شیوه پژوهشای-امودشای تفااوتی قائال
نشد .طبق اییا نامه ودارت علوم در رابطاه باا ایاا شایوه،
ودارت تفاوتی بیا ایا شیوه و شایوه امودشای -پژوهشای
قرار نداده اس لیکا ایاا دیاد میتواناد بیشاتر باه خااطر
اهمی پژوهش اد نظر دانشجویان و اساتید باشاد .در ایاا
دمینه باید اهمی امودع را نیز در راستای پاژوهش قارار
داد وجامعه علمی نیز به ایا امر واقف باشند .توصایه مای-
شود با توجه به ایا که دانشاجویان و حتای دانشاگاهها در
مورد ایا شیوه اگاهی کافی ندارند باید اهمی ایاا شایوه
در پیشرف کشور به طور کامل تشری و جزئیات مشخص
شود.

پیشنه دات ک ربردی:
 -1دوره امودع محور بایاد مخاطا خااص خاود را
بیابد و برای ان نیز مخاط خاص تعریف شود
 - 2راهاندادی مخادن و بانکهای اط عااتی باه رود و
فعال در دمینه شیوه ای پییرع دانشجو اد راههاای توجیاه
دانشجویان اس .
-3اساتید و منولیا باید به اهمی ایاا دوره امودشای
پاای ببرنااد کااه ایااا اماار بااه دالیاال منااتدل اد سااوی
برگزارکنندگان ایا دوره ها نیاد دارد.
 -4بنتر اهمی به امودع در کنار پژوهش در سینات
امودشی کشور فراه شود .ایا مناله به نوع نگاه اساتید و
متولیان امودع بنتگی دارد.
 -4دانشگاهها نباید شیوه امودعمحور را فاا حایف

نیز مخاط خاص تعریف شود ،چیزی که بنظر مای رساد
در اییا نامه اگار چاه تلاویحی باه ان اشاااره شااده امااا
.
باه پیاده ساادی مناسا ان توجاه شاایانی نشاده اسا
نداشتا پایان نامه به عنوان وجه تمایز دوره اماودعمحاور
ننب به دوره اماودع  -پژوهشمحاور بایاد باه گونهاای
طراحی ،پیاده سادی و اط ع رسانی شود که ها اد طرفای
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وهشی – امودشی در دمینه اینده شغلی و تحصایلی تنظای
نماییند و اب غ شود.
 -9در بیا دانشجویان امودعمحور رتبه های برتر نیاز
وجود دارد و ایا امر نشان دهنده ع قه ایا افاراد باه ایاا

 .4پژوهنده ،محمدحنیا ا1394؛ .نظام امودشی -
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.262 – 227
6. Entwistle. N. (2002); “Research-based University
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Vol. 26, No. 2.3.
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حمید ،میری ،سیدمحمد ،حلیناد ،محمدتای ،حنینی،
پایاننامههای
اردیابی
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پزشکی اد نظر اصول نگارع ،مجله ط نظامی ،دوره
 ،12شماره .97- 2،94
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