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 مقدمه
توسکهه هکر    يمحورها نيتر يديو کل نيتر پژوهش از مهم

و پژوهش در شکااتت   قيتحق تي. اهمشود يکشور محسوب م

بکر اسکا     اکده يآ يبکرا  يزير موجود و برنامه اتيواقه قيعم

و پکژوهش بکا ارا که     قيک [. تحق1] باشکد  يشواهد و مدارک مک 

و  هککا اسککتيس ياجککرا ،يدر طراحکک يياطالعککات و راهامککا

حفک  و ارتقکا     يابيدر دسکت  ينقکش مهمک   متسال يها برنامه

هکاي   سکتم [ و تحکو  در سي 2] کااکد  يمک  يسالمت مردم بکاز 
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هاي علمي حاصکل   درماني، از طريق انجام پژوهش بهداشتي و

بکه   دينه تاها با يدانشگاه ليالتحص فارغ کي[. 1،3،4] شود مي

 يدارا ديباشد، بلكه با يو تخصص هيدانش پا يمقدار الزم دارا

بکا   عيانطباق سر ،يت عملحل مشكال يتالق برا يها مهارت

[. 5] تود باشد يها و بهبود مداوم مهارت رييحا  تغ در طيشرا

است که آ، را موتور محرککه   يپژوهش به حد تيامروزه اهم

 كکا يامر يهکا  از دانشکگاه  يكيدر  و لذا بر سر داناد يها م ملت

است و توقکف   يتوقف در آموزش، توقف در زندگ»اند:  نوشته

چاکا، ککه    هکم « اسکت.  يدر پژوهش توقف درآموزش و زندگ

و جسکتار   قيک بکدو، تحق  يزندگ»کرده است:  ا،يب زيسقراط ن

 [.6] «ندارد. ستنيارزش ز

آ، در آموزش  يپژوهش و نقش محور تيتوجه به اهم با

هکا بکه    دانشگاه يکرد پژوهش عمل ريات يها و توسهه، در سا 

مکورد توجکه    ييو پژوهش دانشجو قيتصوص در بخش تحق

نقکاط عکهف و    ،يباکد  قرار گرفته و با اعما  نظام رتبکه  يجد

 [.1] گردد يم نييقوت آ، ته

از  يكک ي ييدر دورا، دانشکجو  يقکات يتحق يها طرح انجام

ارتقکا  سکطپ پکژوهش در کشکور بکوده و       يهکا  راه نيموثرتر

کشکور   اکده يبه عاکوا، عوامکل فهکا  و محققکا، آ     ا،يدانشجو

از مشکكالت   يريک گ جکه يو نت ليو تحل هيقدرت تجز ستيبا يم

مااسب به ماظکور   قاتيعمده کسب و کار تود را درک و تحق

 اکد يها ارا ه نما ها، حل مشكالت و عمل به آ، پاسخ به پرسش

اد يک نظام تحقيقاتي ماسکجم  [. باابراين عرورت ايج9-7،2]

در ماد و نيز دارا بکود، يکک نقشکه جکامع تحقيقکاتي       و هدف

 بيش از پيش حا ز اهميت اسکت  ،ييدانشجو قاتيتحق ي اهيزم

[10.] 

 يمتااسب با شأ، مراکز علمک  يعلم داتيتول ي ارا ه انتظار

و پژوهشکگرا، از تکوا، و    دياسکات  يو برتوردار يو دانشگاه

 يايک نظکام پو  کيک قابل دفکا،، شکرط الزم    يکرد پژوهش عمل

تواناد تکود   ميدنياي امروز، جوامهي  [. در11است ] يآموزش

را با سير تغييرات علوم تطبيکق دهاکد ککه فرهاکو پکژوهش      

تکود نهادياکه ککرده و انجکام      را در جامهه دانشگاهي حوريم

هاي علمي و ککاربردي را، بکه عاکوا، محکور اصکلي       پژوهش

 [.12،13] تحصيل دانشجويا، تود، قرار داده باشاد

از عوامل مؤثر در مشارکت و گرايش دانشجويا، بکه   يكي

[. تهيکين  14] امر تحقيق و پژوهش، سطپ انگيزشي آنا، اسکت 

هاي تحقيقاتي به  بت به پژوهش و فهاليتنگرش دانشجويا، نس

ويژه نسبت به تحقيقات در علوم پايه، مباايي جهت مکداتالت  

 ،آتي در راستاي تغيير و اصکالح ايکن نگکرش در طکو  دورا    

 [.15] نمايد تحصيل فراهم مي

کرد و موانع انجام  نگرش، عمل يبه بررس يمتهدد مطالهات

 يعلمکک اتيککه يو اعضککا ا،يدانشککجو دگاهيککپککژوهش از د

مطالهه انجام گرفتکه در   جي[. نتا15-7،10،12،17اند ] پرداتته

 ،يسماا، نشا، داد که عوامل متهدد فرد يدانشگاه علوم پزشك

از  يهشو نحوه ارا ه تدمات پژو يو ادار يساتتار ،يزشيانگ

[. 7بکوده اسکت ]   ييدانشجو يها موانع انجام پژوهش نيتر مهم

پکژوهش ننگکرش و    گاهيجا نييبه ماظور ته يا تاکاو، مطالهه

 يدانشگاه علکوم پزشکك   ا،يدانشجو ني( در بيکرد پژوهش عمل

سکاما،   يگکام بکرا   نيتکر  سماا، صورت نگرفتکه اسکت. مهکم   

از  يدرستبه درک  يابير پژوهش در جامهه، دستبه ام د،يبخش

برد، به نقاط عکهف و   يپ زيامكانات موجود و ن ها، يتوانماد

و  زا،ير برنامه رندگا،،يگ ميتصم يبرا يقاتيتحق يها قوت برنامه

نحکوه   يي[. لکذا شااسکا  12گذارا، امر پژوهش اسکت ]  استيس

از ملزومکات ارتقکا     ا،يدانشکجو  يکرد پژوهشک  نگرش و عمل

و دانشکگاه محسکوب    ييدانشکجو  قکات يتحق تهيکم يها تيفهال

. تهيين نيازهاي آموزشي دانشجويا، در ايکن زمياکه و   شود يم

و تجديد نظر مااسب در اين هاي موجود  نامهبهبود و اصالح بر

 نيک . ابخشکد  ياي را قکوت مک   ها، عرورت چاين مطالهه برنامه

 نيپکژوهش در بک   گکاه يجا نيکي و ته ييمطالهه با هدف شااسا

سککماا، انجککام شککد تککا  يدانشککگاه علککوم پزشککك ا،يدانشککجو

توسهه پژوهش و رفع موانکع   يساز مداتالت مااسب برا اهيزم

 .باشد
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 هامواد و روش
سکا  آتکر    ا،ينفر از دانشجو 190 ،يمطالهه مقطه نيدر ا

 سکا   ميسکماا، در نک   يمختلف دانشگاه علوم پزشك يها رشته

مشارکت نمودنکد. حجکم نمونکه شکامل      94-95 يليدوم تحص

سماا، بکود   يسا  آتر دانشگاه علوم پزشك ا،يدانشجو يتمام

سکاده بکوده اسکت. ابکزار      يتصادف ريبه روش غ يريگ و نمونه

شکامل اطالعکات    يسه قسکمت  ي نامه ها، پرسش داده يرگردآو

سکوا    27 ينامه محقق ساتته، حاو و پرسش يشااتت تيجمه

 كکرت يککرد( و ل  نعمکل  يا اکه يبسته پاسکخ، از انکوا، چاکد گز   

 يکرد پژوهشک  سوا  عمل 12سوا  نگرش و  15ننگرش( بود. 

 .قرار داد يرا مورد بررس ا،يدانشجو

نفکر از   10نامکه از نظکرات    پرسکش  يمحتکوا  ييروا يبرا

 اکه يبرتکر دانشکگاه در زم   ا،يو دانشکجو  يعلمک  اتيه ياعضا

 ينامکه بکر رو   پرسش ،ييايپا نييته يد. براپژوهش استفاده ش

 يکرانباخ بکرا  يآلفا بيشد. عر ليتكم ا،ينفر از دانشجو 10

ککرد   سواالت عمکل  يمحاسبه شد و برا 00/0سواالت نگرش 

کککودر  20( بککا اسککتفاده از فرمککو  شککماره  يا اککهيگز نچاککد

 .به دست آمد 0.02 چاردسو،ير

در  ا،يدانشکجو  تيک نامکه، چکو، اک ر   پرسش ليتكم يبرا 

 طيبکا مراجهکه بکه محک     نيحضور داشتاد محققک  نيعرصه و بال

طکرح و اهکداف    هيک عمن توج ييتوابگاه دانشجو ايعرصه و 

بود، شرکت در  ياريهماناد اتت ياتالق نيمواز تيآ،، با رعا

محرمانکه مانکد،    اکه يبکه آنکا، در زم   اا،يپژوهش و داد، اطم

 .افراد اقدام نمودند نينامه ب پرسش عينسبت به توز عاتاطال

 عيک جکداو  توز  ميها، عمن تاظک  داده ليو تحل هيتجز يبرا

و  يمرککز  يهکا  و محاسکبه شکات    ها هيپاسخ به گو يفراوان

 يهکا  هيک پاسکخ بکه گو   اريک و انحکراف مه  نيانگيک م ،يپراکادگ

و  يباکد  رتبه ينبرا دمنيفر نامه محاسبه شد. از آزمو، پرسش

هکا( و   هياز گو کيافراد به هر  شاتيدار گرا يمها يباد تياولو

مشخصککات  نيارتبککاط بکک يبررسکک ينبککرا يتطکک و،يرگرسکک

بکه پکژوهش( در    ا،يکرد دانشجو و نگرش و عمل کيدموگراف

افکزار   ا استفاده شد. نرمه داده ليتحل ي% برا5 يدار يسطپ مها

 .بوده است SPSS 16.0 مورد استفاده

کميته  هيدييانجام مطالهه حاعر تا يبرا

 26/11/1394 خياتالق دانشگاه علوم پزشكي سماا، در تار

اتذ شکد. قبکل از    IR.SEMUMS.REC.1394.161به شماره 

مربوطه کسب شد و سپس به  نيشرو، کار ابتدا موافقت مسئول

از محرمانکه   اکا، ياطم ق،يهدف تحق ي کاادگا، درباره مشارکت

ز مطالهکه،  تکرو  ا  ايک ها در شرکت  بود، اطالعات و حق آ،

 .ديآگاهانه از آنا، کسب گرد تيداده شد و رعا پيتوع

 

 نتايج
نفکر   190سکا  آتکر دانشکگاه،     ينفر دانشجو 250از    

و  ليک ها را تكم نامه %( در مطالهه مشارکت نموده و پرسش76ن

نفکر( ز، بودنکد. از نظکر مقطکع      124% ن3/65بازگشت دادند. 

 ينفکر( پزشکك   9% ن5و  ينفر( کارشااسک  101% ن95 يليتحص

 ،يراپزشکك يو پ ينفر( از دانشکكده پرسکتار   114% ن60بودند. 

نفکر(   37% ن4/19و  ،يبخش نفر( از دانشكده توا، 39% ن5/20

سکن آنکا،    اريو انحراف مه نيانگيبودند. م ياز دانشكده پزشك

مکورد   ا،ي% دانشکجو 7/04سا  بکوده اسکت.    26/1±27/22

درصککد  نيتککر شيمتاهککل بودنککد. بکک  هيککمطالهککه مجککرد و بق

%( و 2/33ن يرشککته پرسککتار ا،يکااککدگا،، دانشککجو شککرکت

رشته اتاق عمل بکود. از   ا،ي%( مربوط به دانشجو7/3ن نيتر کم

به مقوله پکژوهش عالقماکد    %60کااده،  شرکت ا،يدانشجو نيب

% از 9/57پژوهش نداشکتاد و   يبرا ي% زما، کاف9/50بودند، 

نداشکتاد.   ياطالعک  ييدانشکجو  قاتيمرکز تحق تيريمد ي نحوه

 ي% از اعتبککار پژوهشکک9/40و  ي% از امكانکات پژوهشکک 9/47

انجکام   ي% بکرا 7/44دانشگاه اطال، نداشکته و   قاتيتحق رکزم

% از 3/76قرار نگرفته بودنکد.   نيمسئول قيپژوهش مورد تشو

% 5/19نداشکتاد و   يگکر يشکغل د  لياز تحص ريغ ا،يدانشجو

 . پرداتتاد يفراغت تود را به مطالهه ماوقات  تر شيب

مورد مطالهکه بکه    ا،ي، نگرش دانشجو1توجه به جدو   با

علم  شرفتيموجب پ قاتيانجام تحق»مقوله پژوهش در موارد 

تجارب گذشکته بکا    قيتلف يبه مها قيتحق» ،«يدر جامهه بشر

مكمکل   يعلمک  قاتيانجام تحق»و « بهتر ادهيآ يعلم امروز برا

 و 71/4، 02/4 نيانگيک م بيک م بت بکوده و بکه ترت   «يريادگي
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 ا،ينگرش دانشجو نيچا اند. هم را به تود اتتصاص داده 7/4

 نيانگيک بکا م « لطمه نزد، پژوهش به اوقات فراغت» اهيدر زم

 بوده است.  تميآ نيتر فيعه 04/4

و « عالقکه بکه پکژوهش   » ک،يک مشخصات دموگراف نيب از

و اوقکات   نيتکر  شيبک  %0/25و  7/32بکا   «ياعتبار پژوهش»

 نيچاک  ارتباط را با نگرش داشتاد. هم نيتر کم %4/0فراغت با 

مرککز   يتيريمکد  ي وهيشک » ،«يداشکتن وقکت ککاف   »موارد  نيب

 ريو تقککد قيتشککو»و «زاتيککامكانککات و تجه» ،«قککاتيتحق

با نگکرش وجکود    يارتباط مهاادار« پژوهش يا، برايدانشجو

 (.2داشته است نجدو 

مکورد   يدانشکجو  190 يکرد پژوهشک  عمل زا،يم يابيارز

بکا   يپژوهشک  ککرد   عمکل  زا،يک م نيتر شيمطالهه نشا، داد که ب

ارتباط با »مربوط به  بيبه ترت 77/1و  00/1، 15/2 نيانگيم

 ايک شکرکت در کاگکره   » ،«يمسکا ل پژوهشک   اهيدر زم دياسات

و  ييدانشکجو  قکات يدر مرککز تحق  تيعضکو » ،«يعلم ااريسم

 نيانگيک بکا م  زا،يم نيتر و کم «قيروش تحق ارگاهشرکت در ک

چکا  مقالکه در   »مربوط بکه   بيبه ترت 55/1و  41/1، 23/1

مشکارکت در  »و «قکات يبود، در تحق يمجر» ،«يمجالت علم

 (.3نجدو  باشد يم «قاتيتحق

 وهيش»، «عالقه به پژوهش» کيمشخصات دموگراف نيب از

 يبککود، اعتبککار پژوهشکک يکککاف» ،«قککاتيمرکککز تحق تيريمککد

ارتباط م بت و  %0/24و  4/37، 4/37با  بيبه ترت« دانشگاه

ککرد   ( بکا عمکل  p000/0=, p000/0=p ,=001/0ن يدارمهاا

« اشکتغا   تيوعه»داشته است و  ا،يدانشجو نيدر ب يپژوهش

ککرد   ارتباط را با عمل نيتر کم %3/7 با «تيجاس»و  %0/1با 

 (.4داشته است نجدو  يپژوهش

 

نگرش دانشجويا، به پژوهش: ميانگين و انحراف مهيار  1جدو    

P -value Mean Rank آيتم ميانگين انحراف مهيار 

 انجام تحقيقات موجب پيشرفت علم در جامهه بشري مي شود. 02/4 19/1 50/9 <001/0

 تحقيقات علمي موجب حل مشكالت جامهه ما مي شود.انجام  34/4 29/1 49/7 <001/0

 انجام تحقيقات علمي براي کشور سودآور است. 60/4 07/1 09/0 <001/0

 انجام تحقيقات علمي مكمل يادگيري است. 70/4 12/1 06/0 <001/0

 انجام پژوهش به برنامه آموزشي دانشجو لطمه نمي زند. 26/4 23/1 02/7 <001/0

 انجام پژوهش الزمه تحصيالت دانشگاهي است. 22/4 19/1 75/6 <001/0

 انجام پژوهش موجب هدر رفتن وقت دانشجو نمي شود. 30/4 27/1 67/7 <001/0

 انجام پزوهش به اوقات فراغت دانشجو لطمه نمي زند. 04/4 36/1 30/6 <001/0

 دانشجو مي شود.انجام پژوهش موجب استحكام روابط استاد و  55/4 10/1 19/0 <001/0

 انجام پژوهش هدر داد، سرمايه هاي ملي نيست. 60/4 17/1 55/0 <001/0

 نام محققين برجسته در تاريخ ثبت مي شود. 47/4 15/1 76/7 <001/0

 قبل از انجام هرکاري پژوهش در مورد آ، عروري است. 54/4 10/1 97/7 <001/0

 تلفيق تجارب گذشته با علم امروز براي آياده بهترتحقيق کرد، يهاي  71/4 10/1 09/0 <001/0

 براي اياكه در اياده محقق موفقي باشيم عروري است تحقيق را از دوره دانشجويي آغاز کايم. 44/4 21/1 73/7 <001/0

 مرکز تحقيقات دانشجويي دانشگاه از راههاي ورود به جامهه پژوهشي دانشگاه است. 55/4 20/1 35/0 <001/0
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ارتباط بين مشخصات دموگرافيک با نگرش دانشجويا، به پژوهش. 2جدو    

P-Value t Beta SD B F R² R 
 آماري

 مشخصات

 سن 034/0 001/0 214/0 022/0- 047/0 34/0- 463/0- 644/0

 جاس 10/0 010/0 913/1 171/0 124/0 10/0 303/1 160/0

 تاهل 036/0 001/0 247/0 002/0 165/0 036/0 497/0 620/0

 رشته تحصيلي 022/0 000/0 090/0 006/0 019/0 022/0 30/0 764/0

 وعهيت اشتغا  021/0 000/0 003/0 026/0- 091/0 021/0- 200/0- 774/0

 اوقات فراغت 004/0 000/0 003/0 002/0 039/0 004/0 057/0 955/0

 به پژوهشعالقه  327/0 107/0 437/22 542/0- 114/0 127/0- 737/4- 000/0

 زما، کافي براي پژوهش 176/0 031/0 907/5 205/0- 117/0 176/0- 440/2- 015/0

 رعايت از شيوه ي مديريت مرکز تحقيقات دانشجويي 100/0 032/0 265/6 206/0- 002/0 100/0- 503/2- 013/0

 کافي بود، امكانات پژوهشي 163/0 027/0 144/5 105/0- 001/0 163/0- 260/2- 024/0

 کافي بود، اعتبار پژوهشي 250/0 067/0 412/13 260/0- 073/0 250/0- 662/3- 000/0

 تشويق دانشجويا، براي پژوهش 166/0 027/0 312/5 105/0- 00/0 166/0- 305/2- 022/0

 

 عملكرد دانشجويا، در پژوهشميانگين و انحراف مهيار  .3جدو  

p-value Mean Rank آيتم ميانگين انحراف مهيار 

 عضويت در مرکز تحقيقات 77/1 41/0 66/1 001/0>

 مشارکت در تحقيق 55/1 00/0 93/5 001/0>

 مجري در تحقيق 41/1 69/0 36/5 001/0>

 شرکت در کارگاه روش تحقيق 77/1 97/0 62/6 001/0>

 شرکت درکارگاه روش آماري 37/1 72/0 16/5 001/0>

 کارگاه مقاله نويسيشرکت در  60/1 00/0 01/6 001/0>

 چا  مقاله در مجالت علمي 23/1 53/0 65/4 001/0>

 شرکت در کاگره يا سمياار علمي 00/1 03/1 07/6 001/0>

 استفاده از اياترنت به ماظور دستيابي به مقاالت 61/1 79/0 12/6 001/0>

 مطالهه کتاب هاي روش تحقيق 50/1 09/0 00/5 001/0>

 هاي آماريمطالهه کتاب هاي روش 51/1 03/0 60/5 001/0>

 گفتگو با اساتيد در زمياه مسا ل پژوهشي 15/2 12/1 73/7 001/0>

 

 ارتباط بين مشخصات دموگرافيک با عملكرد دانشجويا، در پژوهش .4جدو  

P-Value t Beta SD B F R² R 
 آماري                      

 مشخصات                    

 سن 139/0 019/0 692/3 059/0 031/0 139/0 921/1 052/0

 جاس 073/0 005/0 019/1 003/0 002/0 073/0 010/1 314/0

 تاهل 103/0 011/0 034/2 154/0- 100/0 103/0- 426/1- 155/0

 رشته تحصيلي 199/0 040/0 707/7 035/0 013/0 199/0 791/2 006/0

 وعهيت اشتغا  010/0 000/0 059/0 015/0 060/0 010/0 243/0 000/0
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P-Value t Beta SD B F R² R 
 آماري                      

 مشخصات                    

 اوقات فراغت 111/0 012/0 343/2 039/0- 025/0 111/0- 531/1- 120/0

 عالقه به پژوهش 374/0 140/0 497/30 409/0- 074/0 374/0- 522/5- 000/0

 زما، کافي براي پژوهش 104/0 034/0 620/6 190/0- 077/0 104/0- 573/2- 011/0

 رعايت از شيوه ي مديريت مرکز تحقيقات دانشجويي 374/0 140/0 491/30 204/0- 051/0 374/0- 522/5- 000/0

 کافي بود، امكانات پژوهشي 145/0 021/0 049/4 100/0- 054/0- 145/0- 012/2- 046/0

 کافي بود، اعتبار پژوهشي 240/0 061/0 269/12 170/0- 040/0 240/0- 503/3- 001/0

 تشويق دانشجويا، براي پزوهش 131/0 017/0 206/3 096/0- 053/0 131/0- 013/1- 071/0

 

 گيريبحث و نتيجه
نگکرش و   نيکي مطالهه حاعکر ککه بکا هکدف ته     يها افتهي

سماا، به پکژوهش   يدانشگاه علوم پزشك ا،يکرد دانشجو عمل

عالقماکد   قيک به تحق ا،يدانشجو تيانجام شد نشا، داد که اک ر

ارتبکاط داشکتاد، در    يمسا ل پژوهش اهيدر زم ديبودند، با اسات

 قکات يشکرکت نمکوده و در مرککز تحق    يعلمک  ااريسم ايکاگره 

 .کردند يشرکت م قيو کارگاه روش تحق ييدانشجو

به پژوهش  ا،ي% دانشجو60مطالهه حاعر نشا، داد  جينتا

( در 2014و همكکارا، ن  شاا،يكريعالقماد بودند. در مطالهه آن

% آنا، 1/95 ،يحوزه پژوهش يعلم اتيه ياعضا يهاد بر رو

[. اما 10] باشاد يم قيعالقماد به تحق ا،ياظهار داشتاد، دانشجو

 افتکه ي نيک ( بکا ا 2012و همكکارا، ن  زادهيک مطالهه مهرعل جينتا

 يهکا  پکروهه  يککه اجکرا   دارنکد  يم ا،يها ب . آ،ستيهمخوا، ن

 قيک به کسکب مهکارت الزم تحق   ازيبوده و ن ريگ وقت يقاتيتحق

جهکت   ياديک ز يعالقماکد  ا،يدانشکجو  نيدر ب دارد، و مهموالً

 نيک علت ا ن،ي[. به نظر محقق19] شود ينم دهيد قاتيانجام تحق

و  زادهيک تمرککز مطالهکه مهرعل   ليک بکه دل  تکوا،  ياتتالف را مک 

نسبت به پکژوهش   يدانشكده پزشك دياسات دگاهيهمكارا، بر د

مطالهکه در   نيک ککه ا  نيا دانست. مضافاً ييدانشجو قاتيو تحق

دانشگاه  اديز ديانجام شده و با گذشت زما، و تاک 2012سا  

 ليو تشك ييدانشجو قاتيتحق تهيکم ليبر انجام پژوهش، تشك

عالقماکد   ا،يدانشجو يبرا قيتحق روش يها ها و کارگاه کال 

بکه   ا،يدر نگرش دانشجو يقابل توجه راتييبه امر پژوهش تغ

 است.  دهيگرد جاديا يپژوهش و عالقماد

 تيرياز نحکوه مکد   ا،يدانشکجو  تيک نشا، داد اک ر ها افتهي

اطکال،   يدانشگاه بک  يامكانات و اعتبار پژوهش قات،يمرکز تحق

انجام پژوهش ندارند.  يبرا يبودند و ابراز داشتاد که زما، کاف

، داد که نشا زي( ن2010ن جاونديو ب يمحمد رزايمطالهه م جينتا

 تيککفهال يقبلکک قهنداشککتن سککاب اد،يکککمبکود وقککت و مشککغله ز 

قابکل   يهکا  در شااتت عرصکه  يکاف يينداشتن توانا ،يپژوهش

سکهم   بکود،  نييالزم، پکا  زاتيک کمبود امكانات و تجه ق،يتحق

در مکورد   فيعکه  يرسکان  پژوهش در بودجکه کشکور، اطکال،   

عوامکل مکوثر بکر     نيتکر  از مهکم  ازيک مکورد ن  يقاتيتحق نيعااو

و  فکارزاده غ لهيبکه وسک   افتکه ي نيک [. ا20] باشکاد  يپژوهش مک 

 دييک تا زيک ( ن2015( و مهمارپور و همكارا، ن2011همكارا، ن

در  ا،ي% دانشجو3/76که  ني[. با توجه به ا21،22شده است ]

 تکر  شينداشته و بک  يگريشغل د لياز تحص ريمطالهه حاعر غ

بکه نظکر    پردازنکد،  يآنا، اوقات فراغت تود را بکه مطالهکه مک   

وقکت   يپژوهشک  مکور انجام ا يبرا ا،يدانشجو تياک ر رسد يم

 نيتکام  اي يشغل يها يداشته و دچار مشكالت و گرفتار يکاف

هکا   آ، يپژوهشک  نييکرد پا و علت عمل ستادين يمخار  زندگ

( 2011را، ندارد. به نظر غفکارزاده و همكکا   يابي شهيبه ر ازين

ه مقولکه پککژوهش ناشکي از عککدم   بک  ا،يعالقگکي دانشککجو  بکي 

ماسکجم در زمياکه    رنامکه رساني صحيپ دانشگاه و نبود ب اطال،

 [.21] باشد يايجاد انگيزه و عالقه به تحقيق در آنا، م

انجکام پکژوهش    يابراز داشتاد که بکرا  ا،ي% دانشجو7/44

 ا،يانکد. دانشکجو   قرار نگرفتکه  نيو مسئول دياسات قيمورد تشو

ندارند و آموزش  قيبا اصو  و روش تحق يکاف ييآشاا مهموالً
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را بکه تکود    دياز وقت اسات ياديبوده و زما، ز ريگ ها وقت آ،

 ليتما لياز دال يكيعامل ممكاست  نيکه ا دهد ياتتصاص م

آنا، باشد  قيو تشو ييدانشجو يها پروهه تيبه هدا ديکم اسات

بکه   کااکد  يمک  شکاهاد ي( پ2014و همكارا، ن شاا،يكري[. آن23]

در  تکر  نييپکا  ايک  يمقطکع کارشااسک   ا،يدانشجو قيماظور تشو

و  ابديتوانماد کاهش  نيمحقق يحجم کار ييدانشجو قاتيتحق

برگزار شود  قيتحق تيفيبه ماظور بهبود ک يآموزش يها کارگاه

[10.] 

موجکب   قکات يمطالهه حاعر نشا، داد که انجام تحق جينتا

تجکارب   قيتلف يبه مها قيتحق ،يعلم در جامهه بشر شرفتيپ

 يعلمک  قاتيبهتر، و انجام تحق ادهيآ يگذشته با علم امروز برا

بکه   ا،ينمره را در نگکرش دانشکجو   نيتر شيب يريادگيمكمل 

بکا   افتکه ي نيک مقوله پژوهش به تکود اتتصکاص داده اسکت. ا   

 ( همخککوا،2011مطالهککه غفککارزاده و همكککارا، ن يهککا افتککهي

تود به اين نتيجکه  تحقيق  ( در2002ن [. جواديا،21] باشد يم

افککراد کککار تحقيقککاتي را مكمککل يککادگيري   %42رسککيد کککه 

 [.24] دانستاد يم

بود،  ينشا، داد که داشتن عالقه به پژوهش و کاف ها افتهي

ککرد   ارتبکاط را بکا نگکرش و عمکل     نيتر شيب ياعتبار پژوهش

و  شککاا،يكريمطالهککه آن جيدارد. نتککا ا،يدانشککجو يپژوهشکک

و  ي[. علمکدار 10] کاد يم دييرا تا افتهي ني( ا2014همكارا، ن

بکه   ژوهشبه پک  يعالقگ يکااد که ب يم ا،يب زي( ن2003افشو، ن

 ياعضکا  يانجکام پکژوهش از سکو    يمانع فرد نيتر عاوا، مهم

 [. 25شده است ] ا،يب يعلم اتيه

 ليمسکا  اکه يدر زم دينشا، داد ککه ارتبکاط بکا اسکات     جينتا

در مرکز  تيعضو ،يعلم ااريسم ايشرکت در کاگره  ،يپژوهش

بکه   قيک و شکرکت در کارگکاه روش تحق   ييدانشکجو  قاتيتحق

بکه   ا،يدانشکجو  يکرد پژوهش نمره را در عمل نيتر شيب بيترت

مطالهکه ثاکاگو و همكکارا،     جيتود اتتصاص داده اسکت. نتکا  

بکا   ديککرد، اسکات   يو همدل ينشا، داد که همراه زي( ن2012ن

 يککرد پژوهشک   عمکل  شيدر افکزا  يکار راه قيدانشجو در تحق

طرح  هيته يبرا ا،ي[. فرستاد، دانشجو16] باشد يم ا،يدانشجو

جکامع آنکا، بکا روش     ييبدو، آشکاا  قيو انجام تحق يقاتيتحق

آنا، توسط افراد مجرب و  تيو هدا يو امكا، سرپرست قيتحق

مااسکب و   يطيجو بتواند در محکه دانش يروند و امكانات جاديا

واقکع   ديک را انجکام دهکد، مف   يآموزشک  فهيوظ نيکااده ا بيترغ

ممكن است موجکب از دسکت رفکتن ماکابع      ينخواهد شد، حت

 يو بکاالتره سکرتوردگ   يو هدر رفکتن انکره   يو انسان يمال

 يهکا  تيک در طو  فهال ا،يشود. الزم است دانشجو ا،يدانشجو

شکوند   ييراهاما ديو با دقت از طرف اسات يبه درست يقاتيتحق

و ککاهش   يپروهه باعث سرتوردگ يدر اجرا تيتا عدم موفق

 [. 26،27] ها نشود ، در آ زهيانگ

بکه انجکام    ا،يدانشکجو  يواقه ازين رغم يعل رسد ينظر م به

بکا اصکو     ييها در آشاا عهف آ، ،يعلوم پزشك يها پژوهش

بکه   يعدم تسلط کاف زيو ن يفيو ک يکم قاتيانجام تحق پيصح

 يباعث شده است که برتک  ،يآمار ليو تحل هيتجز يها روش

 نيک نتواناکد بهکره الزم را از ا   يعلکوم پزشکك   يهکا  از دانشگاه

 ببرنکد  يپژوهشک  يها تيارزشماد در جهت ارتقا  فهال ليپتانس

[11 .] 

و  قيک روش تحق يها کارگاه ايها  کال  يبه برگزار هيتوص

از موارد مهم و  ا،يدانشجو يمقوله در برنامه درس نيقرارداد، ا

برشکمرده شکده اسکت.     ا،يدانشجو يکرد پژوهش موثر در عمل

را در برنامه  قي( قرار داد، روش تحق2012ثااگو و همكارا، ن

و همكارا،  جازي[. ا16] نمودند يابيمهم ارز ا،،يدانشجو يدرس

در  قيککروش تحق يواحککد درسکک بيبککه تصککو زيکک( ن2011ن

بکا   يگروه علکوم پزشکك   ا،يدانشجو هيکل يآموزش كولوميکور

[. 20] اکد ينما يمک  ديک آنا، تأک يپژوهش يهدف ارتقا  توانماد

 قيک روش تحق يوجکود واحکد درسک    افتيدر توا، يم نيباابرا

 مهارتدر جهت کسب دانش و  ا،يدانشجو يبرا يعال يفرصت

 .باشد يم قيالزم در انجام تحق

هماناد عالقه بکه   ييدانشجو قاتيمرکز تحق يتيريمد وهيش

 ا،يدانشکجو  يکرد پژوهش ارتباط را با عمل نيتر شيپژوهش ب

موانکع   نيتکر  ( مهکم 2002ن ا،يک مطالهکه جواد  جينشا، داد. نتا

اشتباه، کمبود  يتيريو مد يرا نظام آموزش ييدانشجو قاتيتحق

 [.24و کمبود امكانات برشمرد ] قاتيبودجه تحق
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داشکته   ييبکاال  گکاه يهکا، جا در ج اکده يدر آ ميبخواه اگر

 يگکذار  هيهکا، سکرما   راه نيتکر  يو عمل نيتر از مهم يكي م،يباش

 باشد يم تر نييو پا يکارشااس يليمقاطع تحص ا،يدانشجو يرو

بکا   شکود  يم شاهاديمرتبط، پ يها کارگاه يانداز لذا عالوه بر راه

دوره  يزشک در برنامکه آمو  يرعکرور يغ يهکا  حذف سرفصکل 

واحکد   ا،،يدانشجو يآموزش كولوميکور يبا بازنگر يکارشااس

علکوم   يهکا  در سرفصل درو  تمام رشته قيروش تحق يدرس

 ا،يتبکره، دانشکجو   دياسکات  تيتا با هکدا  ابدي شيافزا يپزشك

. در رنديفراگ يرا به طور عمل يقاتيطرح تحق کيمراحل انجام 

روش  زشآمکو  يبکرا  يفرصکت ککاف   ا،يصورت دانشکجو  نيا

جام پژوهش و کسب اعتمکاد بکه نفکس را تواهاکد     و ان قيتحق

 داشت.

به مشارکت  توا، يمطالهه م نيا يها تيمحدود نيتر مهم از

 ا،يبه دانشکجو  يو عدم دسترس يگروه پزشك ا،ياندک دانشجو

دانشگاه اشاره نمود ککه باعکث    يو تخصص يليتكم التيتحص

وجکود   قيک تحق نيک از نظرات آنا، در ا يدرست ريتصو شود يم

ککرد آنکا، در    نگکرش و عمکل   شکود  يم شاهادينداشته باشد. پ

 گکر يد تي. محکدود رديک قرار گ يمورد بررس يا جداگانه قيحقت

مورد استفاده محقق ساتته بکوده ککه بکا     ي نامه که پرسش نيا

آ، برآورد  ييايو پا ييو روا ياستفاده از مطالهات مشابه طراح

آ، انجکام   يسکاج  روا، ،يشده است. بهتر است در مطالهات آت

کل  ا،يبه دانشجو ميتهم تيمطالهه قابل نيا جينتا نيچا شود. هم

 شککاهاديهککا پ دانشککگاه ريکشککور را نککدارد و تكککرار آ، در سککا

 شود. يم

وجکود   رغکم  ينشا، داد که علک  جينتا ،يينها يباد جمع در

 يکمبود وقت، فقدا، مهارت پژوهش ليعالقه به پژوهش، به دل

 جکه يو در نت ديتوسط اسکات  ا،يدانشجو قيعدم تشو نيچا و هم

در  ا،يمشکارکت دانشکجو   زا،يک آنا، به پژوهش م بيعدم ترغ

م ل  يياه مولفه يرو يزير وله پژوهش کم است. لذا با برنامهمق

 يهکا  کارگکاه  يبرگکزار  ق،يک روش تحق يواحکد درسک   شيافزا

بکا   دياسکات  يمااسکب، همراهک   يرسکان  همراه با اطال، يآموزش

برتکر   يهکا  با چهره ييآشاا ياارهايسم يو برگزار ا،يدانشجو

 يککرد پژوهشک   نگکرش و عمکل   توا، يو رفع موانع م يپژوهش

 .ديرا ارتقا  بخش ا،يدانشجو

 

 تشكر و قدردانی
 تکه يکم 947شکماره   ياين مطالهه حاصکل طکرح پژوهشک   

. از باشکد  يسماا، م يدانشگاه علوم پزشك ييدانشجو قاتيتحق

لکوم پزشکكي   محترم تحقيقات و فاکاوري دانشکگاه ع  مهاونت 

هاي اين طرح را مکورد حمايکت قکرار     سماا، که اجرا و هزياه

سکا  آتکر    ا،يچاکين از دانشکجو   هکم  شود، يم يدادند، قدردان

بکه   يابيسماا، که با مشارکت تود دست يعلوم پزشك اهدانشگ

 .شود يم يگزار ساتتاد صميمانه سپا  ريپذ را امكا، جينتا
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Introduction: The approach and function of students can consider as a basis for future intervention in 

order to improve and enhance their attitude and function. So, this study purposed to detect the attitude and 

function of university students to research process in Semnan University of medical sciences.  

Materials and Methods: A cross sectional study was designed to measure the attitude and function of 

190 students of Semnan University of medical sciences (Seman, Iran) toward the research process. Data 

were gathered by a Likert handmade questionnaire with 27 items. Finally, data were analyzed by 

descriptive and inferential statistics.  

Results: Results showed 60 percent of students were interested to research process. The students’ 

attitude was positive to following items: “promoting science by research in human world”, “meaning of 

research as integrating factor of past experience with science for a better future”, and “scientific research as 

a complementary for learning”. The most practice of students was related to items such as: “accompanying 

with teachers in research projects”, “presence in scientific congress or seminars”, and “membership in the 

student research center and research methodology workshops”. Also, least students’ function was related to 

items such as “paper publication in scientific journals”, “participation in research, and “as a main researcher 

in research projects”. 

Conclusion: In regards of interesting of students to research process, holding classes of research 

methodology, collaboration of faculty members with students, and removing limitations to research 

acivities, can change the attitude and of students.  
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