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 ي آمـــوزش در علـــوم پزشـــكي ي توســـعه مجلــه

  70 تا 63، صفحات 92، بهار و تابستان 10، شماره 6ي  دوره
 

زد در خصوص موانع ي يد صدوقيشه يان دانشگاه علوم پزشكيدگاه دانشجويبررسي د
  در حين آموزش در دانشگاه يپژوهش يها تيانجام فعال

  ، 4مهدي ميرزايي علويجه، 3شوازي ي، معصومه عباس2ينيا حسيد پوريس، 1محمودآباد يد مظلوميدكتر سيد سع
  2فرشته رضايي

  mehdimirzaiea@yahoo.com      يپزشك يدانشكده مدرس، تيترب دانشگاه: مسئول سندهينو
  3/12/91:پذيرش   21/7/91: دريافت

  

  چكيده
دگاه ين ديياين پژوهش با هدف تع. شكوفايي در هر كشوري استن عوامل رشد و يتر توجه به امر تحقيق و پژوهش از مهم: زمينه و هدف

  .انجام شد يپژوهش يها تيزد در خصوص موانع انجام فعالي يان دانشگاه علوم پزشكيدانشجو
 ابزار. شد انجامي مقطع صورت به ،ديگرد انتخاب يا تصادفي چند مرحله روش به نمونه نفر 384 با حاضري فيتوص پژوهش: روش بررسي

گويه موانع  15 ،يا نهيزم و كيدموگراف سوال 22: قسمت 4 در معتبريي ايپا ويي رواي دارا ساخته محققي سوال 56 يپرسشنامه اطالعاتي آورگرد
 صورت به كه بود 95تا  19ازيامت يمحدوده با )=77/0α(گويه موانع سازماني  19 و 75تا  15 ازيامت محدوده با) =73/0α(شخصي انجام پژوهش 

ي خط ونيرگرس و ANOVA، T-test رسون،يپي همبستگ بيضر رينظي ليتحل وي فيتوص آمار كمك با يها داده. ديگرد ليتكمي دهگزارشخود
  .گرفتند قرار آزمون مورد 05/0 يمعنادار سطح در
 96/50±58/8موانع شخصي  يميانگين نمره. مرد بودند درصد 6/32زن و  درصد 4/67 سال، 79/21±78/2دانشجويان ميانگين سن  :ها افتهي
). =022/0P(موانع شخصي زنان بيشتر از مردان بود . بود) از نمره كامل% 61/68( 18/65±20/11 موانع سازمانيو ) كامل ياز نمره درصد 94/67(

با اصول و  يكاف يياز موانع شخصي، عدم آشنا). =033/0P(روش تحقيق باالتر بود  يها موانع شخصي دانشجويان شركت كننده در كارگاه
  .ن بيشترين امتياز را كسب كردنديلوودر پژوهشگران از طرف مس يكاف يزهيجاد انگيو در موانع سازماني، عدم ا يآمار يها روش

ها، توجه به و پتانسيل باالي آن يپژوهش يها تيبا توجه به عالقه مندي باالي موجود در بين دانشجويان نسبت به انجام فعال :نتيجه گيري
  .قرار گيردمعاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه  ،مورد تاكيد و توجههاي موانع شخصي و سازماني متذكر در اين پژوهش الويت
  دگاه، دانشجويموانع پژوهش، د: كليدي يها واژه

  
  مقدمه

ـ تحقيقات يكي از پا     يهاساسـي و عمـده در توسـع    يهـا  هي
  حركـت  گونهرود، به نحوي كه هيچ يجوامع بشري به شمار م

  
  
  
  

  
و منطقي بدون پشتوانه تحقيقات بـه نظـر امكـان پـذير      علمي

  ن نيـروي محركـه يـك   يتـر  يدر واقع پژوهش اصـل . باشد ينم
  
  
  
  

  .آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد استاد گروه، دكتراي آموزش بهداشت -1
  .دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،كارشناسي بهداشت عمومي -2
  .دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ، دانشجوي دكتراي آموزش بهداشت -3
 ، دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرسارتقاء سالمتودانشجوي دكتراي آموزش بهداشت-4
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  92 و تابستان بهار ،10 ي شماره ،6 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

ــوده   ــي ب ــير ترق ــه در مس ــي از    ،جامع ــوان يك ــه عن از آن ب
امروزه كشـورها  ). 1(شود  يمهم رشد، نام برده م يها شاخص

د دانـش طبقـه بنـدي    بر اساس توانايي در توليد علم و كـاربر 
ن يتـر  توجه به امـر تحقيـق و پـژوهش از مهـم    ). 2(شوند  يم

در ايـن راسـتا   . عوامل رشد و شكوفايي در هر كشوري اسـت 
وظيفه عمده بر عهده دارند  3ها و مراكز آموزش عالي  دانشگاه

توليـد دانـش، تربيـت نيـروي انسـاني متخصـص و        شاملكه 
اهميت دادن بـه   ).3(است  عرضه خدمات تخصصي به جامعه

پژوهشـي در هـر كشـور     يهـا  تيامر تحقيقات و افزايش فعال
سبب توسعه و پيشرفت شده، خود كفايي و استقالل واقعي را 

در حــال حاضــر در . آورد يبــراي آن مملكــت بــه ارمغــان مــ
كشورهاي در حال توسعه، تحقيقات در سطح مطلـوب انجـام   

وي انسـاني،  شود و بر خالف كشورهاي توسعه يافتـه نيـر   ينم
). 4(شود ناچيز است  يبودجه و امكاناتي كه صرف پژوهش م

امروزه همه كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در 
تحقيقـاتي خـود    يهـا  يتالشند تـا بـر حجـم سـرمايه گـذار     

در اين ميان كشورهاي پيشرفته براي حفظ موقعيـت  . بيافزايند
ابـت بـين   رق يهـا  خود و يا افزايش برتـري خـود در صـحنه   

بـر ايـن اسـاس    . كننـد  يالمللي، در تحقيقات سرمايه گذاري م
توان ادعا كرد كه بين تحقيقات و ميزان پيشرفت حقيقي هر  يم

مستقيم وجود دارد و تا زمـاني كـه كشـور و     يكشوري رابطه
ما از دستاوردهاي تحقيقات راهبردي، كاربردي و  يها دانشگاه

ي، اقتصـادي، فرهنگـي و   اجتمـاع  يهـا  يزيتوسعه در برنامه ر
آموزشي بهـره نبرنـد بـه توسـعه پايـدار و توسـعه        يها برنامه

 يمقايسـه ). 5(اجتماعي به مفهوم واقعي دست نخواهيم يافت 
دهـد كـه بهـاي توليـد      يآماري در كشورهاي مختلف نشان مـ 

كشورهاي توسعه يافتـه بـه طـور    . علمي در جهان ثابت است
ص سـرانه خـود را صـرف    درصد توليد ناخـال  3تا  2متوسط 

 3/0هفتاد، ايران تنهـا   يكنند در حالي كه طي دهه يپژوهش م
درصد توليد نا خالص داخلي خود را صـرف پـژوهش    6/0تا 

در همين راستا، تعداد پژوهشگران و محققـان  ). 6(كرده است 

تعيـين جايگـاه كشـورها از نظـر      يهـا  يكي ديگر از شـاخص 
در  1376داد در سـال  د كـه ايـن تعـ   يآ يپژوهش به حساب م

آمريكا شش هزار، در ژاپن پنج هزار، در كـره جنـوبي هـزارو    
پانصد و در ايران دويست نفر در ميليون بـرآورد شـده اسـت    

آن  ينشـان دهنـده  ) 1384سـال (البته آمارهـاي جديـدتر   ). 7(
درصد از توليد ناخالص ملـي   7/0است كه ايران با اختصاص 
كشور جهان از نظر پژوهشي  180خود به امر پژوهش در بين 

 700قـرار دارد و بـه ازاي هـر يـك ميليـون نفـر        52در رتبه 
پژوهشگر داريم اين در حالي است كـه در كشـورهايي ماننـد    

نفـر   6050نفـر و در انگلـيس بـه     7600آمريكا اين تعداد بـه  
رسد نظام  يبا توجه به مطالب فوق، به نظر م). 8(رسيده است 

ن عوامل مـوثر  يتر از مهم يشگاهي يكدان يها دهي به پژوهش
ق يـ تحق يهيروح يهاست؛ چرا كه اشاعه قات دانشگاهيبر تحق

و محققـان   يهيـات علمـ   يزه و رغبت در اعضـا يجاد انگيو ا
سـتم و نظـام   يجـاد س يق، در گـرو ا يدانشگاه نسبت به امر تحق

بنـابراين   .)5(ابزار كـار اسـت    يهيو ته يبه امور پژوهش يده
 ،در سـامان بخشـيدن بـه امـر پـژوهش در جامعـه      اولين گـام  

ها امكانات موجود و نيـز   يدستيابي به درك درستي از توانمند
. تحقيقـاتي اسـت   يها پي بردن به نقاط ضعف و قدرت برنامه

زان تحقـق  يـ و م ياز چگـونگ  يهـا و آگـاه   ييشناخت نارسـا 
و الزم  ياساسـ  يپژوهش از جملـه ابزارهـا   يها اهداف برنامه

ـ رندگان، برنامه ريم گيتصم يبرا اسـت گـذاران امـر    يزان و سي
ل بـه  يـ ن يمات الزم بـرا يق آن، تصـم يپژوهش است تا از طر
). 9(اتخـاذ شـود    يش بـازده يهـا و افـزا   اهداف، بهبود روش

ن صـورت گرفتـه در كشـور مـا در     يشـ يبه مطالعـات پ  ينگاه
آن است كـه اكثـر مطالعـات،     يپژوهش، نشان دهنده ي نهيزم

در امـر پـژوهش    ياز موارد را به عنوان موانع اصل يا مجموعه
ن موانـع  يتـر  قـات، مهـم  ياند كه با استناد به ايـن تحق  بر شمرده

زات الزم، يـ توان شامل كمبـود امكانـات و تجه   يپژوهش را م
در  يكـاف  ي زهيـ جـاد انگ ياد، عـدم ا يز يكمبود وقت و مشغله

، يرر ادايوالن، مقررات دست و پا گوپژوهشگران از طرف مس
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 65        و همكاران محمودآباد يد مظلوميدكتر سيد سع 

 92و تابستان  بهار ،10 ي شماره ،6 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

از محل پـژوهش   يق و درآمد ناكافيج تحقيعدم استفاده از نتا
ــر شــمرد  ــوم پزشــك). 5، 9-14(ب و خــدمات  يدانشــگاه عل

يزد نيز به عنوان اولين دانشگاه  يد صدوقيبهداشتي درماني شه
 يش بودجـه يالـرغم افـزا   يتاسيس شده بعـد از انقـالب، علـ   

 يوهشـ پژ ير بـا كـاهش رتبـه   ياخ يها خود در سال يپژوهش
ـ كه طبق آمار وزارت بهداشت ا يمواجه بوده است به طور ن ي

ـ 1387دانشگاه در سـال    يپ دو دارايـ ت يهـا  ن دانشـگاه يدر ب
گـاه  يدر سال بعد با يك رتبـه نـزول در جا   يگاه پنجم وليجا

بنـابراين بـا توجـه بـه مطالـب       ).13(ششم قرار گرفته اسـت  
انع تحقيقـات  پيشگفت و با عنايت به اين نكته كه آگاهي از مو

ها به منظور ارتقاي كمي و كيفـي پـژوهش   و مرتفع نمودن آن
ـ ن ديـي باشد، اين تحقيـق بـا هـدف تع    يامري ضروري م دگاه ي

ـ  يد صـدوق يشـه  يان دانشـگاه علـوم پزشـك   يدانشجو زد در ي
ن آمـوزش  يدر حـ  يپژوهش يها تيخصوص موانع انجام فعال

  .انجام شد 1390در دانشگاه در سال 
  

  روش بررسي
بـود   يتوصيفي و به روش مقطع ياين پژوهش يك مطالعه   

دانشجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي و    نفر از  384كه در ميان 
 ينحوه. انجام شد خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

  روشه بـا اسـتفاده از   ـرح بود كـن شيونه بدـيين حجم نمـتع
يـب كـه   بدين ترت يا نمونه گيري تصادفي از نوع چند مرحله 

ها به عنوان يك طبقه در نظر گرفته شده و سپس  كليه دانشكده
بر اساس تعداد دانشـجويان هـر دانشـكده نسـبت خاصـي از      

 يدر مرحلـه . ها اختصـاص داده شـد   حجم نمونه به دانشكده
مقاطع مشغول به تحصيل در هر دانشكده  يها بعد از بين رشته

ـ   چند رشته به تصادف انتخاب  ه را پوشـش  شد تا حجـم نمون
، =p%5و  a2/n=z2paحجم نمونه با استفاده از فرمـول  . دهد

5%a= ابـزار گـردآوري اطالعـات شـامل چهـار      . محاسبه شد
ـ بخـش اول اطالعـات دمـوگرافيكي، ا   . بخش بود ن قسـمت  ي

 بـر ( سـن نظيـر   يشامل ده سوال در خصوص اطالعات فـرد 

 محـل  ،)متاهـل  مجـرد، ( تاهـل  تيوضع جنس، ،)سال حسب
 ،يپزشـــك( دانشـــكده ،)رخوابگـــاهيغ وابگـــاه،خ( ســـكونت
 ،)بهداشــت ويي مامــا وي پرســتار ،يراپزشــكيپ ،يدندانپزشـك 

 وســته،يناپي كارشناســ(ي ليتحصــ مقطــع ،يليتحصــ يرشــته
 ،يليتحصـ  تـرم  ،)يدكتر ارشد،ي كارشناس وسته،يپي كارشناس
بخـش   .بـود  مادر شغل و پدر شغل گذشته،ي ها ترم كل معدل

مرتبط شامل دوازده سوال، بخـش سـوم    يا نهيدوم سواالت زم
ديدگاه دانشـجويان در خصـوص موانـع    گويه هاي مربوط به 

 كرونبـاخ  آلفـا  بيضـر (شخصي انجام پژوهش با پانزده گويه 
و بخش چهارم مربوط بـه   75 تا 15 ازيامت يمحدوده با) 73/0

ديدگاه دانشجويان در خصوص موانع سازماني انجام پـژوهش  
 ازيـ امت محـدوده  بـا  )77/0 كرونباخ آلفا بيرض(با نوزده گويه 

ي پژوهش موانع قسمت دو درالزم به ذكر است . بود 95 تا 19
 كـامال  از يا درجـه  پـنج  كـرت يل اسيـ مق صـورت  به ها پاسخ

ـ گو هـر  كـه  بـود  شده ميتنظ ،موافقم كامال تا مخالفم ي دارا هي
مذكور بـا اسـتفاده از    يپرسشنامه. بود پنج تا يك نيبي ازيامت

مطالعات مشابه داخلي طراحي شده و روايي صـوري وروايـي   
 يمحتواي آن با استفاده از نظـر چنـدين متخصـص در زمينـه    

آموزش بهداشت و پژوهش و پايايي اين ابزار نيز با استفاده از 
كرونباخ در يك مطالعه مقدماتي در ميان بيست  يشاخص آلفا

  ن فرآينـد  همچنـي . نفر از دانشجويان مورد تاييـد قـرار گرفـت   
 بـه  الزم .وضوح آيتم نيز براي اصالح پرسشنامه انجام گرفـت 

 توسط يده گزارش خود صورت به ها پرسشنامه كه است ذكر
ــتكم كننــدگان شــركت ــگرد لي ــ. دي   يهــا يآزمــودن نيهمچن
 و اطالعات بودن محرمانه انجام،ي چگونگ ينهيزم در پژوهش
ـ تما با آناني تمام و شده هيتوج مطالعه انجام از هدف  وارد لي
 آمار كمك با و شدهي آور جمع ها داده انيپا در. شدند مطالعه
ي همبســتگ بيضــر چــوني لــيتحل يهــا آزمــون وي فيتوصــ

 زيآنـال  و مسـتقل  تستي ت طرفه، يك انسيوار زيآنال رسون،يپ
 قـرار  آزمـون  مـورد  05/0 يمعنادار سطح دري خط ونيرگرس
  .گرفتند
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  92 و تابستان بهار ،10 ي شماره ،6 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

  ها افتهي
ان داد ميـانگين سـن شـركت كننـدگان     نتايج اين مطالعه نش   
  نفـر مـرد   127، )درصد 4/67(نفر زن  258بود،  78/2±79/21
  

جدول (بودند  )درصد 1/82(نفر مجرد  311و  )درصد 6/32 (
 67قصد ادامه تحصيل داشتند و ) درصد 1/82(نفر  307). يك
  .نداشتند )درصد 9/17(نفر 

  ان در پژوهشجمعيت شناختي شركت كنندگ يها يژگيو: 1جدول 
 درصد تعداد بر حسب نام متغير

 
 جنست

 6/32 127پسر

 4/67 258دختر

 100 383جمع

 
 اقامت

 3/77 293خوابگاهي

 7/22 86غبر خوابگاهي

 6/98 379جمع

 
 تاهل

 9/17 68متاهل

 1/82 311مجرد

 100 379جمع

 
  
 مقطع

 7/14 55كارشناسي ناپيوسته

 2/61 229كارشناسي پيوسته

 1/5 19كارشناسي ارشد

 8/14 55دكتراي عمومي

PhD 16 2/4 

 100 383جمع

 
  
  

 دانشكده

 6/25 98بهداشت

 7/27 106پيراپزشكي

 6/26 102پرستاري و مامايي

 3/13 51پزشكي

 8/6 26دندانپزشكي

 100 383جمع

  
نفـر   41 يپژوهشـ  يهـا  تيـ در خصوص عالقه به انجـام فعال 

ــد 8/10( ــيچ) درص ــه ه ــه عالق ــ يا گون ــر 209د ـنداشتن   نف
ـ ز) درصد 4/34(نفر  131و تا حدي،  يكم) درصد 9/54(  اد ي

داراي ) درصـد  1/40(نفـر   152. اد عالقـه داشـتند  يز يليو خ
 يگونه سـابقه هيچ) درصد 9/59(نفر  227پژوهشي و  يسابقه

 يابقهشركت كنندگاني كه داراي سـ . فعاليت پژوهشي نداشتند

فعايت پژوهشي بودند آن را به اين صورت اعـالم كردنـد كـه    
اطالعـات   ي، جمع آور)درصد 3/48(نفر  83پروپوزال  يهيته

و ) درصـد  6/7(نفـر   13ن مقالـه  ي، تدو)درصد 8/37(نفر  65
ـ ). درصـد  4/6(نفر  11چاپ مقاله  %) 4/13(نفـر   33عـالوه  هب

شـان دانسـتند و    هپايان نامـ از اجزاي فعاليت پژوهشي خود را 
نفـر   352از ميـان  . گونـه نبودنـد  ايـن ) درصد 6/86(نفر  213
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 92و تابستان  بهار ،10 ي شماره ،6 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

عضـو  ) درصـد  1/30(نفـر   106شركت كننده پاسـخگو تنهـا   
) درصـد  8/20(نفـر   22از اين تعداد . قات بودنديتحق يتهيكم

گونه عالقـه  قات هيچيتحق يتهيبيان داشتند كه عضويت در كم
نفـر   55ژوهشي افزايش نـداده،  پ يها تيها را به انجام فعال آن
آن را ) درصـد  3/27(نفـر   29و تا حدي،  يكم) درصد 9/51(
نفـر   378همچنـين از ميـان   . اد اعالم نمودنـد يز يلياد و خيز

گذرانـدن  ) درصـد  46 (نفـر   174گو تنهـا  شركت كننده پاسخ
نفـر   30ق را گـزارش نمودنـد، كـه    يـ روش تحق يواحد درس

  ذراندن ايـن واحـد درسـي   ـگـ الم نمودنـد  ـاع) درصد 2/17(
نفـر   105ش نداده، يشان را به امر پژوهش افزا گونه عالقههيچ 
ـ ز) درصـد  4/22(نفر  39كمي و تا حدي و ) درصد 3/60( اد ي

ـ . اد بيان داشتنديز يليو خ از ) درصـد 8/13(نفـر   22عـالوه  هب
پژوهشـي پـس از    يهـا  تيـ عدم توانمندي خود در انجام فعال

نفـــر  99قيـــق خبـــر دادنـــد و گذارنـــدن واحـــد روش تح
ميـزان  ) درصـد  9/23(نفر  38كمي و تاحدي و ) درصد2/62(

از ميـان  . توانمند شدن خود را زياد و خيلي زياد اعالم نمودند
حضـور در  ) درصد 4/40(نفر  152شركت كنندگان در مطالعه 

در ادامـه ميـانگين   . روش تحقيق را اعـالم كردنـد   يها كارگاه
حداكثر  96/50±58/8موانع شخصي  يكسب از حيطه ينمره
كامـل و حيطـه    ينمـره  درصـد  94/67يعني  17و حداقل  75

ــازماني   ــع س ــ 18/65±20/11موان ــداقل  94ثرـحداك    23و ح
در خصوص موانع درك . كامل بود ينمره درصد 61/68يعني 
شخصي شركت كنندگان زن به طور معناداري بيشتر از  يشده

گاني كه كار پژوهشي خود را ، شركت كنند)=022/0P(مردان 
، شـركت كننـدگاني   )>0001/0P( پايان نامه ذكر نكرده بودند

، شـركت  )=05/0P(كه واحد روش تحقيق را نگذرانده بودند 
روش تحقيـق حضـور نداشـتند     يهـا  كنندگاني كه در كارگـاه 

)033/0P=(يتهي، دانشجوياني كه بيان داشتند عضويت در كم 
 يهـا  تيها را به انجام فعال آن يقهقات به ميزان كمي عاليتحق

و دانشجوياني كه گذراندن ) =007/0P(پژوهشي افزايش داده 
ها را بـه انجـام    واحد درسي روش تحقيق تاحدودي عالقه آن

به طور معناداري موانع  ،پژوهشي افزايش داده بود يها تيفعال
شخصي باالتري را نسبت به ساير دانشجويان گزارش نمودنـد  

)003/0P=) (جدول دو.(  
  

بر حسب دانشجوياني كه واحد درسي روش تحقيق را گذرانده اند  يپژوهش يها تيبه انجام فعال عالقهميزان  ين نمرهيانگيع ميتوز: 2جدول 
  موانع شخصي درك شده

  عالقهميزان           
                        ريمتغ

   اديزي ليخ اديز يتاحدود يكم اصال
P-value  M SDMSDMSDM SD M SD 

 18/48 97/11 73/50 90/7 15/53 96/7 96/46 69/7 71/41 12/12 003/0 يشخص موانع
  

دانشــجويانيكه در  ،در خصــوص موانــع درك شــده ســازماني
مقطع تحصيلي كارشناسي ارشـد مشـغول بـه تحصـيل بودنـد      

)001/0P=(   ــود را ــي خ ــت پژوهش ــه فعالي ــجوياني ك ، دانش
بـه طـور   )=004/0P(پرپوزال بيان نمودند  ييههمكاري در ته

معناداري موانع سازماني باالتري را نسبت به ساير دانشـجويان  
در خصوص موانع شخصيدرك شـده توسـط   . گزارش نمودند

 يآمـار  يهـا  بـا اصـول و روش   يكاف ييدانشجويان عدم آشنا
ــاتوان1±64/3 ــال ي، ن ــاتوان57/3±92/0هــا  ز دادهيدر آن در  ي، ن

 57/3±94/0 يسـ ينو مقالهدر يناتوان ،57/3±92/0ها  ادهر ديتفس
هـا   ر زبـان يدر ترجمـه مقـاالت بـه سـا     يكـاف  ييو عدم توانـا 

در خصــوص . بيشــترين امتيــاز را كســب نمودنــد 01/1±53/3
ـ  وانع سازماني درك شـده ـم   جـاد يوسط دانشـجويان عـدم ا  ـت
، 64/3±97/0ن يلوواز طرف مس در پژوهشگران يكاف يزهيانگ 

 يوطـوالن  56/3±97/0پژوهش  فعال در امر افراد ارتباط با عدم
 بيشـترين  58/3±99/0يپژوهشـ  يها طرح بيمراحل تصو بودن

  ).جدول سه( امتياز را كسب نمودند
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  توزيع ميانگين نمرات گويه هاي موانع شخصي و سازماني پژوهش: 3جدول 
 M SD گويه هاي موانع شخصي   رديف

 1/1 64/3 هاي آماريل و روشعدم آشنايي كافي با اصو 1

 92/0 57/3 هاناتواني در آناليز داده 2

 92/0 57/3 هاناتواني در تفسير داده 3

 94/0 57/3 ناتواني در مقاله نويسي 4

 01/1 53/3 هاعدم توانايي كافي در ترجمه مقاالت به ساير زبان 5

 93/0 52/3 آشنا نبودن به ضوابط پذيرش و مقررات چاپ مقاالت 6

 03/1 50/3 ناتواني در تدوين پرپوزال 7

 04/1 47/3 بي اطالعي از موضوعات قابل تحقيق 8

 02/1 39/3 مسلط نبودن به زبان انگليسي 9

 01/1 39/3 هاي اطالعاتي و اينترنتعدم توانايي در جستجوي پايگاه 10

 21/1 27/3 كمبود وقت و مشغله زياد 11

 12/1 26/3 دروس آموزشيسنگين و وقت گير بودن 12

 07/1 20/3 عدم توانايي كافي در استفاده از كامپيوتر 13

 09/1 18/3 هاي ديگر به غير از تحصيلوجود مسئوليت 14

 14/1 91/2 بي عالقگي به امر پژوهش 15

   گويه هاي موانع سازماني 

 97/0 64/3 عدم ايجاد انگيزه كافي در پژوهشگران از طرف مسؤلين مربوطه 16

 99/0 58/3 هاي پژوهشيطوالني بودن مراحل تصويب طرح 17

 97/0 56/3 عدم ارتباط با افراد فعال در امر پژوهش 18

 95/0 54/3 طوالني و زمان بر بودن انجام پژوهش 19

 93/0 52/3 سخت و طوالني بودن فرآيند چاپ مقاالت 20

 95/0 50/3 )هاعاليتنسبت به ساير ف(عدم درآمد كافي از محل پژوهش 21

 02/1 49/3 در دسترس نبودن اساتيد و مشاوران تحقيقاتي 22

 96/0 47/3 كافي نبودن امتيازات پژوهشي در ارتقا، پژوهشگران 23

 1 45/3 كمبود امكانات و تجهيزات الزم جهت انجام پژوهش 24

 94/0 44/3 هاي زماني موجود در انجام پژوهشمحدوديت 25

 07/1 44/3 دن اساتيد و مشاوران تحقيقاتيضعيف بو 26

 96/0 42/3 ها و واحدهاي اجرايي و اداري مربوطه در انجام پژوهشعدم همكاري سازمان 27

 94/0 41/3 هاي پژوهشيوجود مقررات دست و پا گير اداري در انجام فعاليت 28

 02/1 37/3 عدم دسترسي كافي به منابع كسب اطالعات 29

 93/0 35/3 هاي مربوطاده از نتايج پژوهش در زمينهعدم استف 30

 92/0 33/3 هاي تحقيقاتيوجود نابرابري در تصويب و اجراي طرح 31

 99/0 27/3 اجبار در استفاده از يك روش و چهارچوب خاص در انجام پژوهش 32

 10/1 23/3 )مشكالت موجود در جمع آوري اطالعات(در دسترس نبودن نمونه پژوهش 33

 96/0 01/3 هاي اخالقي در انجام پژوهشوجود محدوديت 34
      

  

  بحث
  انگر آنست ير بـحاض يهـدست آمده از مطالعهب ييافته ها   

  
كه بيشترين موانع از نظر دانشجويان موانع سازماني بوده كه با 
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، علمداري )9و12(سرشتي از شهر كرد  يها پژوهش يها يافته
سـبزواري از   ياشته و امـا مطالعـه  ، مشابهت د)10(از ياسوج 

بيشترين موانع را مربوطه بـه موانـع شخصـي ذكـر     ) 5(كرمان 
 لـين مـك  و) 16( سـومكين  )15( رويل در مطالعات. كرده بود

نيـز نقــش موانــع ســازماني بيشــتر از موانــع شخصــي و  ) 17(
از جمله موانع سازماني ذكر شده توسط . محيطي ذكر شده بود

ــو  ــي ت ــجويان را م ــدم ادانش ــاد انگيان ع ــج ــاف يزهي در  يك
ب يبودن مراحـل تصـو   يطوالن ن،يپژوهشگران از طرف مسؤل

و عدم ارتباط با افراد فعال در امر پژوهش  يپژوهش يها طرح
ــه    ــن زمين ــات در اي ــر مطالع ــايج ديگ ــا نت ــه ب ــرد ك ــام ب   را ن

در خصـوص  . مشابهت داشـت ) 5، 9، 10، 12، 14، 18و  19(
ژوهشـگران نقـش اسـاتيد راهنمـا و     كافي در پ يايجاد انگيزه

تحقيقات و اقدام به عقـد قـرارداد    يآشنايي آنها با نقش كميته
ايجاد ارتباط موثر بـين  . مستقيم مالي با دانشجويان اشاره نمود

پژوهش خصوصـا ديگـر    ير در زمينهحدانشجويان و افراد متب
دانشجويان موفق در امر پژوهش جهت استفاده از اين پتانسيل 

توان البته در اين خصوص مي. رديگ يژي مورد تاكيد قرار مانر
به اقدام جديدي كه از طـرف معاونـت پژوهشـي دانشـگاه در     
ارتباط با عقد قرارداد مستقيم مالي با دانشجويان جهت انجـام  
طرح هاي پژوهشي و كوتاه نمودن مسير تصويب طرح هـا بـا   

اشـاره   ادغام برخي كمسيون ها از جمله متـدولوژي و عنـوان  
بـا   يكـاف  ييدر خصوص موانع شخصي نيـز عـدم آشـنا   . كرد

ر، مقالـه  يز، تفسـ يدر آنـال  ي، نـاتوان يآمـار  يها اصول و روش
ر يمقـاالت بـه سـا    يدر ترجمـه  يكـاف  ييو عدم توانا يسينو

به عنوان سه الويت اول تشخيص داده شد كه با نتـايج   ها زبان

توجـه بـه    بـا . مشابهت داشـت ) 10-12و  20(ديگر مطالعات 
رسـد   ينتايج حاصل از موانع فردي در اين پژوهش به نظـر مـ  

ها پـيش بينـي   براي دانشجوياني كه اين واحد در كريكولوم آن
و . ه آن به صورت درس يا مدل در نظر گرفتـه شـود  ينشده ارا

درس روش تحقيق به شكل كارگاهي منظم و  يهيهمچنين ارا
  .تواند مثمر ثمر باشد يهدفمند براي اين گروه از دانشجويان م

  
  نتيجه گيري

با توجه به عالقه مندي باالي موجـود در بـين دانشـجويان       
پژوهش  ي، داشتن تجربهيپژوهش يها تينسبت به انجام فعال

خود جـوش در   يها تيدر نزديك به نيمي از آنان، وجود فعال
ارتباط با باال بردن معلومات پژوهشـي و پتانسـيل بـاالي ايـن     

ت هاي موانع شخصـي و سـازماني   ـه به الويـن توجقشر جوا
  .رديگ يمتذكر در اين پژوهش مورد تاكيد قرار م

  
  تقدير و تشكر

ــا    ــه ني ي شــورا مصــوبي پژوهشــ طــرح از برگرفتــه مقال
ــ ــكدهي پژوهش ــت ي دانش ــگاه بهداش ــوم دانش ــك عل   ي پزش

   بــا زدي يــصــدوق ديشــهي درمــاني بهداشــت خــدمات و
ـ حما بـا  و باشـد  يمـ  04/08/1390 مورخه 1542 ي شماره  تي

  از لهيوسـ  نيبـد  كـه  اسـت  شده انجامي پژوهش معاونتي مال
ـ ا در كـه ي انيدانشـجو  يهيـ كل و مربوطه نيلوومس  مطالعـه  ني

 وي قدردان تينها داشتندي همكار گروه نيا با و كرده شركت
 .ديآ يم عمل به تشكر
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Background and objective: Scientific research in every country is the most important factor of growth and 

prosperity. This study was conducted to find out students' views about research barriers at SSUMS. 

Materials and Methods: This cross‐ sectional study was conducted using 384 students who were selected 

by  multistage  random  sampling.  Data  collection  tool  was  a  valid  and  reliable  questionnaire  with  56 

questions  in  4  parts:  22  demographic  and  background  questions,  15  items  about  personal  barriers  in 

research (α=0.73) with a 75‐15 score range and 19 items in organizational barriers studies (α=0.77) with a 

95‐19 score range. It was completed in self report. Data was analyzed by SPSS‐18 using descriptive statistics 

and analytical tests such as Pearson correlation, ANOVA, independent T‐test and linear regression ( p=0.05). 

Results: Mean of personal barriers was 50.96±8.58  (67.94% of  the  full  score), and  that of organizational 

barriers 65.18±11.20 (68.61% of the full score). Personal perceived barriers were more in women (P=0.022). 

Personal barriers were higher in participants who did not participate in research workshops (P=0.033). Lack 

of  adequate  awareness  of  the  principles  and  statistical methods  and  lack  of  adequate motivation  had 

greater weight. 

Conclusion: Because of high  interest of  the  students  in  research activities and due  to  their ability  in  this 

regard, university authorities should pay more attention to this issue. 

Keywords: Research barriers, Viewpoint, Student. 
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