
  مقاله پژوهشي  

  )عملکرد، نگرش و يآگاه( هياروم يپزشکدانشگاه علوم  يپزشک انيدانشجو نيبپژوهش در  گاهيجا
 

 ٤زکيه احمدي دويران ،٣ي، رسول قاسم٢*ينظر، حسن ١هغفارزاد يريم يشمس
  

 1/7/90تاریخ پذیرش  12/4/90تاریخ دریافت 
  

  دهیچک
پژوهش در  گاهيجا نييتعطرح  نيا ياجراهدف از . است انيدانشجوبالقوه  ياستعدادهاپرورش  يابزارها ترين قوياز  يکي عنوان بهپژوهش : نه و هدفيش زميپ

  . بود) عملکرد، نگرش و يآگاه( هياروم يپزشکدانشگاه علوم  يپزشک انيدانشجو نيب

. شـدند  يبررسـ  يتصـادف  صـورت  بـه  يشـک پزدختر و پسـر رشـته    انيدانشجونفر از  ٧٠و در آن بود  يليتحل - يفيتوص يک مطالعهطرح اين  :ها روشمواد و 

با آزمـون آمـار    ها داده. بود يپژوهش عملکرد زانيمو سنجش  انيدانشجوسنجش نگرش  ،انيدانشجو يآگاه زانيمسنجش  ،يعمومشامل سئواالت  نامه پرسش

  . ارائه شد جينتاو  زيآنال کرتيل فيطو  يفيتوص

از  ،يامور پژوهشمندی به درخصوص عالقه. ساله بودند ٣٦ساله و حداکثر  ٢١حداقل  کهمرد ) درصد٥٠(ر نف ٣٥زن و ) درصد٥٠(نفر  ٣٥تعداد نمونه : ها يافته

پاسخ ) درصد٨/٢٢(نفر  ١٦ ،يانجام امور پژوهش يبرا يوقت کاف درخصوص. دادند يپاسخ منف) درصد٧/٢٥(نفر  ١٨پاسخ مثبت و ) درصد٣/٧٤(نفر  ٥٢ ،نفر ٧٠

پاسـخ  ) درصـد ٤/١١(نفـر  هشت  ،يانجام امور پژوهش يزات موجود در دانشگاه برايامکانات و تجه خصوصدر . دادند يسخ منفپا) درصد٢/٧٧(نفر  ٥٤مثبت و 

نفـر   ٢٨ف، يدر حـد ضـع  ) درصـد ٥٠(نفـر   ٣٥ يعملکرد پژوهش. کردند اطالعي بياظهار ) درصد٢٠(نفر  ١٤دادند و  يپاسخ منف) درصد٦/٦٨(نفر  ٤٨مثبت و 

مـورد   ينفر دانشـجو  ٧٠ن نمرات نحوه نگرش يانگيم. بود يدر حد عال) درصد٩/٢(نفر  دودر حد خوب و تنها ) درصد١/٧(نفر  پنج ،طدر حد متوس) درصد٤٠(

  .بود ٨٥/٧٧ يبررس

 عالقگي بيد و ستنين ين زندگيا تامي يشغل يها يگرفتارداشته و دچار مشکالت و  يوقت کاف يانجام امور پژوهش يان براياکثر دانشجو: يريجه گينتبحث و 

 . ق در آنان بوديزه و عالقه به تحقيجاد انگينه ايح دانشگاه و نبود برنامه منسجم در زميصح رساني اطالعاز عدم  يآنان به مقوله پژوهش ناش

  عملکرد، نگرش، يآگاهپژوهش،  :يديکل يها واژه

  

 400-406 ص، 1390آذر و دي، 34در پی پی  پنجم،دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره نهم، شماره 
 

  ٠٤٤١-٢٢٤٠٦٤٣: تلفن يفناورو  قاتيتحق، معاونت يمرکز، ستاد هياروم يپزشکدانشگاه علوم  :آدرس مکاتبه

E-mail: h.nazari4@gmail.com 

   

                                                
  هيارومي پزشکي، دانشگاه علوم شناسانسان  يدکترا ١
  )مسئول سندهينو( هيارومي پزشککارشناس دانشگاه علوم مهاباد، اسالمی واحد ، دانشگاه آزاد ياطالعات يهاستميت سيريارشد مد يکارشناس يدانشجو ٢
  هيارومي پزشکرشناس، دانشگاه علوم کا ٣
  دانشجوي کارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه ٤

  مقدمه

يني فقط از باليابي به اطالعات دستيش پسال  ۴۰تقريباً تا 

. ير بـود پذامکانو متخصصان  پزشکاني ها تجربهيي بازگويق طر

يقـت  حقيـن  ا يـق، تحقي هـا  روشيي بـا  آشنايشرفت علم و پبا 

يـت  کفايي تنهان به امتخصصيني بالي ها مشاهده کهشد  آشکار

ي هـا  موضـوع يش اطالعات از يک طـرف و وسـعت   افزا. کند ينم

يـق در علـوم   تحقيگـر ضـرورت انجـام    دمورد مطالعه از طـرف  

از طـرف ديگـر   ). ۱( کنـد  يمـ يش مشـخص  پيش از بي را پزشک

ده برعهـده دارنـد   يفه عموظي سه عالآموزش  مراکزو  ها دانشگاه

ي انسـان يـروي  نيت ترب(يد دانش، انتقال دانش تول: عبارتند از که

ينـه  بهي به جامعه، که انجـام  تخصصو عرضه خدمات ) متخصص

يقات تحقيف سه گانه ياد شده مستلزم انجام دادن وظايک از  هر

ي شاغل در بخـش پـژوهش نيـز از    انسانيروي ن). ۲( ي استعلم

 ). ۳( ي رشد و توسعه استبرا رکشوين منابع يک تر مهم
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 )عملکردي، نگرش و آگاه( يهارومي پزشکي دانشگاه علوم پزشکيان دانشجوين بيگاه پژوهش در جا
 

  هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای    1390 آذر و دي، 34 یدر پ ی، پپنجمدوره نهم، شماره  401

ي ابزارها ترين يقويکي از  عنوان بهيق و پژوهش، تحقبنابراين 

ي است مسائلين تر مهمو از يان، دانشجوي بالقوه استعدادهاپرورش 

هـدف   ).۴(يد بدان توجه داشته باشند با ها دانشگاهيزان ربرنامه  که

يان دانشـجو ين بـ يگـاه پـژوهش در   جايـين  تعين طـرح  اي اجرااز 

يـن طـرح محققـان    ادر . يه بـود ارومي پزشکي دانشگاه علوم پزشک

يان را در دانشـجو  عملکردي، نگرش و آگاهيزان م که قصد داشتند

  .يندنماي مشخص پژوهشنه امور يزم

  

  ها روشمواد و 

 بـوده و در آن  يليتحل – يفيتوصحاضر از نوع  يپژوهشطرح 

و  ي، کـارآموز ي، کـارورز ياريان مقاطع دستيدرصد از دانشجو ۲۰

 صـورت  بـه نفـر   ۷۰جمعـاً بـه تعـداد     يرشته پزشک يوپاتولوژيزيف

 يبررسـ تحـت   قيـ تحقمورد  يها نمونه عنوان بهانتخاب و  يتصادف

 :شــامل بخــش اول يقســمتچهــار  اي نامــه پرســش. قــرار گرفتنــد

 ،انيدانشـجو  يآگـاه  زانيـ مسنجش  :بخش دوم ،يعمومسئواالت 

 :و بخـش چهـارم   انيدانشـجو سنجش نگرش  منظور به :بخش سوم

 يطراحـ  انيدانشـجو  يپژوهشـ  عملکـرد  زانيـ مسـنجش   منظور به

ـ . آنـان قـرار گرفـت    اريـ اختدر  ليـ تکمجهت  که ديگرد  منظـور  هب

نام و  ديق انيدانشجو يراحتصحت پاسخ سئواالت و  بيضر شيافزا

از مشخصـات   انيدانشـجو . بـود  يالزام نامه پرسشدر  يخانوادگنام 

. کردند اکتفا، سن و جنس يليتحصمقطع  ذکرخود تنها به  يعموم

ــه پرســش ــا نام ــس از  ه ــتکثپ ــاخت، توســط پرسشــگران در ري  اري

مجدداً توسـط پرسشـگران    ليتکمز قرار گرفت و پس ا انيدانشجو

وارد و طبقه  يوتريکامپاطالعات  بانکدر  ها داده. ديگرد آوري جمع

 فيـ طو آزمـون   يفيتوصـ شده و سپس با استفاده از آزمـون آمـار   

داده  شينمـا ول و نمودارها ادر قالب جد جينتا. شد زيآنالو  کرتيل

 . شد

  

  ها يافته

ان مقـاطع مختلـف   يجونفـر از دانشـ   ۷۰ن مطالعه تعداد يدر ا 

مـورد مطالعـه قـرار     هيـ اروم يدانشگاه علـوم پزشـک   يرشته پزشک

) درصد۵۰(نفر  ۳۵ان نشان داد که يدانشجو يع جنسيتوز. گرفتند

 دهـد  يمـ ل ياز آنان را مردها تشک) درصد۵۰(نفر  ۳۵از آنان زن و 

  ).۱جدول (

  يليجنس و مقطع تحصتحت مطالعه برحسب  يها نمونه يع فراوانيتوز ):۱(شماره جدول 

  جمع  زن  مرد  تيجنس

  ينسب يفراوان  مطلق يفراوان  ينسب يفراوان  مطلق يفراوان  ينسب يفراوان  مطلق يفراوان  تحصيلي مقطع

  ۱۰۰  ۲۱  ۹/۴۲  ۹  ۱/۵۷  ۱۲  ياريمقطع دست

  ۱۰۰  ۱۲  ۷/۱۶  ۲  ۳/۸۳  ۱۰  يمقطع کارورز

  ۱۰۰  ۲۴  ۷۵  ۱۸  ۲۵  ۶  يمقطع کارآموز

  ۱۰۰  ۱۳  ۲/۴۶  ۶  ۸/۵۳  ۷  يوپاتولوژيزيمقطع ف

  ۱۰۰  ۷۰  ۵۰  ۳۵  ۵۰  ۳۵  جمع
سال و  ۲۱حداقل سن  ،سال ۱۱/۲۶ان يدانشجو ين سنيانگيم

مـورد مطالعـه    ينفر دانشجو ۷۰از . سال بود ۳۶حداکثر سن آنان 

نفـر   دومتاهـل و  ) درصد۱/۲۷(نفر  ۱۹ ،مجرد) درصد۷۰(نفر  ۴۹

نفر  ۶۷ه مورد مطالع ينفر دانشجو ۷۰از . مطلقه بودند) درصد۹/۲(

نفـر   يـک نداشـتند،   يگـر يل شـغل د ير از تحصـ يغ) درصد۷/۹۵(

مشغول بـه کـار    ينه امور پزشکيل در زميهمراه تحص) درصد۴/۱(

 يرپزشـک يل در حـرف غ يهمـراه تحصـ  ) درصـد ۹/۲(نفـر   دوبود و 

اوقـات فراغـت خـود را    ( در پاسخ بـه سـئوال   . بودند کار بهمشغول 

 ۴۴ يمورد بررس يپزشک يشجونفر دان ۷۰از  :)؟ديگذران يمچگونه 

ر يـ نظ ييهـا  تيـ فعالدر اوقـات فراغـت خـود بـه     ) درصد۸/۶۲(نفر 

نفـر   ۹ ،پردازنـد  يمـ ون يـ زيتلو يگردش، ورزش، مطالعـه و تماشـا  

 ۹و  پردازند يم يبه امور پژوهش ها تيفعالر يهمراه سا) درصد۸/۱۲(
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 ي، رسول قاسمي زکيه احمدي دويراننظر، حسن هي غفارزادريمي شمس
 

  هیاروم یپرستاري و مامای دانشکدهدوماهنامه     1390 آذر و دي، 34 یدر پ ی، پپنجمدوره نهم، شماره  2

 ).۲جدول( دهند ينمانجام  يت خاصيلفعاکـه در اوقـات فراغـت خـود      انـد  نمودهز اظهار ين) درصد۸/۱۲(نفر 

  ت در اوقات فراغتيتحت مطالعه برحسب جنس و فعال يها نمونه يع فراوانيتوز ):۲(جدول شماره 

  جمع  زن  مرد  تيجنس

  اوقات فراغت فعاليت در

 يفراوان

  مطلق

 يفراوان

  ينسب

  يفراوان

  مطلق

 يفراوان  مطلق يفراوان  ينسب يفراوان

  ينسب

  ۱۰۰  ۲۱  ۴/۷۱  ۱۵  ۶/۲۸  ۶  مطالعه 

  ۱۰۰  ۱۴  ۷/۳۵  ۵  ۳/۶۴  ۹  حيتفر+ مطالعه 
  ۱۰۰  ۹  ۲/۲۲  ۲  ۸/۷۷  ۷  پژوهش+ ورزش + مطالعه 

  ۱۰۰  ۸  ۷۵  ۶  ۲۵  ۲  حيتفر+ ورزش 
  ۱۰۰  ۴  ۲۵  ۱  ۷۵  ۳  يامور هنر+ ورزش 

  ۱۰۰  ۵  ۶۰  ۳  ۴۰  ۲  يامور هنر
  ۱۰۰  ۹  ۳/۳۳  ۳  ۷/۶۶  ۶  ندارم يت خاصيفعال

  ۱۰۰  ۷۰  ۵۰  ۳۵  ۵۰  ۳۵  جمع

 ۷۰از  :)د؟يـ عالقه دار يا به امور پژوهشيآ(به سئوال در پاسخ 

نفر  ۱۸پاسخ مثبت و ) درصد۳/۷۴(نفر  ۵۲، يپزشک ينفر دانشجو

  . اند داده يپاسخ منف) درصد۷/۲۵(

 يانجـام امـور پژوهشـ    يبرا يا وقت کافيآ(در پاسخ به سئوال 

پاسـخ  ) درصد۸/۲۲(نفر  ۱۶، يپزشک ينفر دانشجو ۷۰از  :)د؟يدار

  . اند داده يپاسخ منف) درصد۲/۷۷(نفر  ۵۴مثبت و 

قـات  يمرکـز تحق  يتيريوه مـد يا از شـ يـ آ(در پاسخ به سـئوال  

، يپزشـک  ينفر دانشـجو  ۷۰از  :)د؟يت داريدانشگاه رضا ييدانشجو

 يپاسخ منف) درصد۳۰(نفر  ۲۱پاسخ مثبت و ) درصد۶/۸(نفر  شش

   .اند کرده اطالعي بياظهار ) درصد۴/۶۱(نفر  ۴۳و  اند داده

زات موجود در دانشگاه يا امکانات و تجهيآ(در پاسخ به سئوال 

   :)است؟ يکاف يانجام امور پژوهش يبرا
پاسـخ  ) درصـد ۴/۱۱(نفـر   هشت، يپزشک ينفر دانشجو ۷۰از 

نفــر  ۱۴و  انــد داده يپاســخ منفــ) درصــد۶/۶۸(نفــر  ۴۸مثبــت و 

  . اند کرده اطالعي بياظهار ) درصد۲۰(

انجام امور  يدانشگاه برا ياعتبار پژوهشا يآ(در پاسخ به سئوال 

نفـر   پـنج ، يپزشـک  ينفـر دانشـجو   ۷۰از  :)اسـت؟  يکاف يپژوهش

 يپاسـخ منفـ  ) درصـد ۷/۵۵(نفـر   ۳۹پاسـخ مثبـت و   ) درصد۱/۷(

  . اند کرده اطالعي بياظهار ) درصد۲/۳۷(نفر  ۲۶و  اند داده

 يان در قبال انجام امور پژوهشيا دانشجويآ(در پاسخ به سئوال 

نفــر  ۷۰از  :)؟رنــديگ يمــن قــرار ير مســئوليق و تقــديرد تشــومــو

نفـر   ۳۵پاسـخ مثبـت و   ) درصـد ۳/۱۴(نفر  ۱۰، يپزشک يدانشجو

اظهـار  ) درصـد ۷/۳۵(نفـر   ۲۵و  انـد  داده يپاسخ منفـ ) درصد۵۰(

  . اند کرده اطالعي بي

مـورد مطالعـه    يدانشـجو  ۷۰ يزان عملکرد پژوهشيم يابيارز

ف، يدر حد ضـع ) درصد۵۰(نفر  ۳۵ ينشان داد که عملکرد پژوهش

در حـد  ) درصـد ۱/۷(نفـر   پنج ،در حد متوسط) درصد۴۰(نفر  ۲۸

  ). ۳جدول ( باشد يم يدر حد عال) درصد۹/۲(نفر  دوخوب و تنها 

  ان برحسب جنس يزان عملکرد دانشجويم يابيارز ):۳(جدول شماره 

  جمع  زن  مرد  تيجنس

  ينسب يفراوان  مطلق يفراوان  ينسب يفراوان  مطلق يفراوان  ينسب يانفراو  قمطل يفراوان  ميزان عملکرد دانشجويان

  ۱۰۰  ۲  ۰  ۰  ۱۰۰  ۲  يعال

  ۱۰۰  ۵  ۴۰  ۲  ۶۰  ۳  خوب

  ۱۰۰  ۲۸  ۲/۵۷  ۱۶  ۸/۴۲  ۱۲  متوسط

  ۱۰۰  ۳۵  ۳/۵۴  ۱۷  ۷/۴۵  ۱۶  فيضع

  ۱۰۰  ۷۰  ۵۰  ۳۵  ۵۰  ۳۵  جمع
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قـات  يان عضـو مرکـز تحق  ياز دانشـجو  درصد۷/۹۵ -

  . نبودند ييدانشجو

چ کارگـاه  يان در هياز دانشجو درصد۵/۷۸ش از يب -

ــ ــروش تحق يآموزشـ ــا روشق، يـ ــار يهـ و  يآمـ

 .ندنداشتشرکت  نويسي مقاله

ــد۵۷/۹۸ - ــجو درص ــياز دانش ــهچ يان ه در  يا مقال

 .اند نرساندهبه چاپ  يمجالت علم

چ کتاب يان تاکنون هياز دانشجو درصد۷۸ش از يب -

ــيغ ــه روش تحقيدر زم يردرس ــن ــا روشق و ي  يه

 . اند نکردهمطالعه  يآمار

نـه  يان تـاکنون در زم يدانشـجو  درصـد ۵۹ش از يب -

د خـود بحـث و گفتگـو    يبـا اسـات   يمسائل پژوهشـ 

  . اند نکرده

کـرت مـورد   يف ليـ ان براساس آزمـون ط ينحوه نگرش دانشجو

 ۷۰ن نمـرات  يانگيـ از آن بود که م يج حاکيقرار گرفت نتا يابيارز

  .باشد يم ۸۵/۷۷ يمورد بررس ينفر دانشجو

ان بـه مقولـه پـژوهش    يحاسبه فوق نگرش دانشـجو براساس م

از ضـعف نگـرش    يآگـاه  يبـرا . باشد يمبوده و مثبت  درصد۸/۸۳

خط وسط  ،کرتيف لياز مسائل مطروحه در ط يان به برخيدانشجو

ف نگــرش يجــه ابعــاد ضــعيد و در نتيــکــرت رســم گرديجــدول ل

 يارتقـا  ياست برا يهيبد. دير استخراج گرديان به شرح زيدانشجو

ر يـ اسـت در مـوارد ز   يان به امـر پـژوهش ضـرور   يرش دانشجونگ

  . ديالزم به عمل آ هاي ريزي برنامه

  .است يريادگيمکمل  يقات علميانجام تحق .۱

دانشـجو لطمـه    يانجام پژوهش به برنامـه آموزشـ   .۲

 .زند ينم

 .است يالت دانشگاهيانجام پژوهش الزمه تحص .۳

انجام پـژوهش بـه اوقـات فراغـت دانشـجو لطمـه        .۴

  .زند ينم

کـرت مـورد   يف ليـ ان براساس آزمون طيدانشجو يزان آگاهيم

 ۷۰ن نمـرات  يانگيـ از آن بود که م يج حاکيقرار گرفت نتا يابيارز

  .باشد يم ۵/۶۲ يمورد بررس ينفر دانشجو

ان از مسـائل  يدانشـجو  يزان آگـاه يـ براساس محاسـبه فـوق م  

  .بود يبوده و منف درصد۵/۴۲دانشگاه  يپژوهش

  

  يريجه گيو نت بحث

ر از يغ) درصد۷/۹۵(نفر  ۶۷مورد مطالعه  ينفر دانشجو ۷۰از 

ل يهمراه تحص) درصد۴/۱(نفر  يکنداشتند،  يگريل شغل ديتحص

) درصـد ۹/۲(نفـر   دومشـغول بـه کـاربود و     ينه امور پزشکيدر زم

با توجه به . بودند کار بهمشغول  يرپزشکيل در حرف غيهمراه تحص

انجـام امـور    يان برايدانشجو تيکه اکثر رسد يم نظر بهمراتب فوق 

 يشـغل  يها يگرفتارداشته و دچار مشکالت و  يوقت کاف يپژوهش

اوقات فراغت خود را ( در پاسخ به سئوال . ستندين ين زندگيا تامي

در اوقات فراغت خود به ) درصد۸/۶۲(نفر  ۴۴ :)؟ديگذران يمچگونه 

 ونيـ زيتلو ير گـردش، ورزش، مطالعـه و تماشـا   يـ نظ ييهـا  تيفعال

بـه امـور    هـا  تيـ فعالر يهمـراه سـا  ) درصد۸/۱۲(نفر  ۹، پردازند يم

 انـد  نمـوده ز اظهار ين) درصد۸/۱۲(نفر  ۹و  پردازند يمز ين يپژوهش

 نظـر  بـه . دهنـد  ينمـ انجام  يت خاصيکه در اوقات فراغت خود فعال

فعـال   يان به امور پژوهشيدانشگاه در جهت جذب دانشجو رسد يم

ان در ياز دانشـجو  درصد۸۵/۱۲تنها  يعني نفر ۷۰نفر از  ۹نبوده و 

 يدانشـجو  ۷۰از  کـه  حاليدر . دانشگاه فعال هستند يامور پژوهش

 يکه به امور پژوهشـ  اند نمودهاظهار ) درصد۳/۷۴(نفر  ۵۲ يپزشک

در  ۱۳۸۲در سـال   همکـاران و  يعلمـدار  کـرم  يعلـ . عالقه دارند

وقـت و   کمبود( يشخصموانع  که اند دهيرس جهينت نيابه  يقيتحق

و  نيشـتر يب ترتيـب  بـه ) به امر پـژوهش  عالقگي بي(و ) اديزمشغله 

و  امکانــات کمبــود( يســازمانو موانــع  يپژوهشــموانــع  نيتــر کــم

 ترتيـب  بـه ) در انجام پـژوهش  ياخالق يها تيمحدود(و ) زاتيتجه
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 ي، رسول قاسمي زکيه احمدي دويراننظر، حسن هي غفارزادريمي شمس
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 يعلمـ  ئـت يه ياعضـا از طرف  يپژوهشموانع  نيتر کمو  نيشتريب

  ). ۵(عنوان شده بود 

زات موجود يمعتقدند که امکانات و تجه) درصد۶/۶۸( نفر ۴۸ 

نفـر   ۳۹و . سـت ين يکـاف  يانجـام امـور پژوهشـ    يدر دانشگاه بـرا 

 يدانشـگاه بـرا   يز اعتقاد دارند که اعتبـار پژوهشـ  ين) درصد۷/۵۵(

در  همکـاران ظهـور و   رضـا يعل. باشد ينم يکاف يانجام امور پژوهش

، پيـ تا يهـا  تيدودمحـ که  افتنديدست  جينتا نياخود به  قيتحق

 ترتيـب  بـه  کتابخانـه و  نترنتيا، يپژوهش، مشاوره راکسيز، نتيرپ

در  يپژوهشـ  کمـک افـراد از خـدمات    يتينارضـا عوامـل   نيتر مهم

  ).۶( بود دانشکده

مرکـز   يتيريوه مـد يان از شياز دانشجو) درصد۴/۶۱(نفر  ۴۳ 

عالقـه بـه    يعنـ ي .انـد  کـرده  اطالعـي  بياظهار  ييقات دانشجويتحق

 گذاري سرمايهو  ي، اطالع رسانيزيبرنامه ر يوهش وجود دارد ولپژ

مطالعـة   کـه  کند يممطلب اشاره  نيابه  نيمتچنانچه  .وجود ندارد

: کـه اسـت   نکتـه  نيـ ا نيمبـ  ،رانيـ ادر  يپژوهش ينهادها تيوضع

بودجـة   کمبـود ، يانسـان  يرويـ ن مشـکل و منابع،  زاتيتجه کمبود

 ياساسـ  مشـکالت از جملـه   ...و شـرفته يپپژوهش، عدم وجود ابزار 

 يبرقـرار  ،کنـد  يمـ اضـافه   يو. رود يمـ  شـمار  به يپژوهش ينهادها

 ريـ دا، يقـات يتحقمنـابع   زاتيـ تجه نيتأم، يرساناطالع  يها شبکه

 زهيـ انگ جـاد يا، جذب پژوهشـگر،  يپژوهشآموزش  يها دوره کردن

و نظارت  يريگيپ، يپژوهش يکارها جينتاپژوهش، ارائه منظم  يبرا

، از جملـه عوامـل مـؤثر در پـژوهش     يپژوهشـ  يها طرح يااجربر 

بـا عنـوان    يپژوهشـ  يطـ  انيمحمداريو  يهرچگان يانيک. باشد يم

 نيـ اپژوهشگران بـه   انيمعوامل مؤثر در توجه به پژوهش  يبررس

 جـاد يا، )افـراد  زةيـ انگ( يدرونـ توجه به عوامـل  : که دنديرس جهينت

افـراد، توجـه بـه     تيـ خالقرشـد اسـتعدادها و    يبرامناسب  نهيزم

ــل  ــادعوام ــأم( ياقتص ــهيهز نيت ــا ن ــتحق يه ــتفاده از ) قي و اس

، از جمله عوامل مهـم مـؤثر در پـژوهش    يرساناطالع  يها ستميس

  . باشند يم

در  کهخود نشان دادند  قيتحقدر  همکاراني و سبزوار نهيسک

 نيانگيـ مي دانشـگاه  علم ئتيهي اعضاي پژوهشي ها تيفعالمقابل 

  >P)۰۰۰۱/۰( ي بـود شخصـ از موانـع   تر کمي ازمانسنمرات موانع 

ي هـا  گـروه ي، در سـازمان نمرات موانع  نيانگيم نهيزمدر  نيهمچن

ي و رآموزشـ يغ کـار ي، سـابقه  فـرد ي هـا  يژگـ يومختلف برحسـب  

در . مشاهده شد داري معنيي آمارتفاوت ... ي وعلمي، مرتبه پژوهش

ي و شــآموز کــاري ســابقه رهــايمتغدر  زيــني شخصــمــورد موانــع 

 ).۷( ي تفاوت مشاهده شدآموزشگروه  زيني و پژوهش

دسـت   ريـ ز جينتـا خـود بـه    قيتحقدر  انينيحس هيمرضزهرا 

ـ يب زشيـ انگي عوامل علم ئتيهي اعضا. افتي ي را در درونـ ي و رون

ـ يب زشيانگعوامل  نيباز . اند دانستهخود موثر  عملکرد ي نحـوه  رون

عوامـل   نيبـ د و از درصـ ۴/۶۷را بـا   نيمسئولتوسط  دانشکدهاداره 

ي بـرا ي مطالعاتي ها فرصتو  امکاناتي فراهم نمودن درون زشيانگ

ــا  هــا کنفــرانسدر  شــرکتو تفحــص و  قيــتحق درصــد ۴/۷۴را ب

 انـد  دانسـته ي خـود  پژوهشـ ي و آموزش عملکردعوامل بر  نيموثرتر

)۸.( 

 يعلم ييتوانا: که ديرس جهينت نيابه  خود قيتحق يط يصادق

ـ و  يعلمـ  يآگـاه  زانيمژوهشگر، پ عنوان بهدانشجو   ياعضـا  يعمل

گر دانشجو، دستگاه آمـوزش   تيهداراهنما و  عنوان به يعلم أتيه

ــه  يپژوهشــو  يآموزشــارائــه دهنــدة خــدمات  عنــوان بــه يعــال ب

از  هـا  سازمانو  ها شرکت، يياجرا يها دستگاه يهمکار، انيدانشجو

  .)۹( هستندجمله عوامل موثر بر پژوهش 

ان نشـان داد کـه   يدانشـجو  يعملکـرد پژوهشـ   زانيـ م يابيارز

نفـر   ۲۸ف، يدر حـد ضـع  ) درصـد ۵۰(نفـر   ۳۵ يعملکرد پژوهشـ 

در حد خوب و تنها ) درصد۱/۷(نفر  ۵ ،در حد متوسط) درصد۴۰(

 قيتحقدر  انيجواد ييحي. باشد يم يدر حد عال) درصد۹/۲(نفر  دو

تنهـا   انيدانشـجو از  درصـد ۳۳ده است که يجه رسين نتيخود به ا

 هـا  آننامـه   انيپامربوط به  کهانجام داده بودند  يقاتيتحق کار کي

  ).۱. (بود
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دسـت   جينتـا  نيابه  خود قيتحقدر  همکارانظهور و  رضايعل

 نيتـدو مهـارت الزم در   يعلمـ  ئـت يه ياعضااز  درصد۵۰. افتندي

 زيـ نو  هـا  داده ريتفسـ و  يآمـار  زيآنـال پـژوهش،   ياجـرا پروپوزال، 

  .)۶( دارند نويسي مقاله

کـرت مـورد   يف ليـ ان براساس آزمـون ط ينحوه نگرش دانشجو

ان بـه  ياز آن بود که نگرش دانشجو يج حاکيقرار گرفت نتا يابيارز

ف يابعاد ضع يول. باشد يمبوده و مثبت  درصد۸/۸۳مقوله پژوهش 

ان يکه دانشـجو  يموارد يعني(ان به مقوله پژوهش ينگرش دانشجو

  .باشد يمر يبه شرح ز) دانستند ينمآن را 

 . است يريادگيمکمل  يقات علميانجام تحق -١

دانشـجو لطمـه    يانجام پژوهش به برنامـه آموزشـ   -٢

 .زند ينم

 .است يالت دانشگاهيانجام پژوهش الزمه تحص -٣

انجام پـژوهش بـه اوقـات فراغـت دانشـجو لطمـه        -٤

 .زند ينم

ده است کـه  يجه رسين نتيخود به ا قيتحقدر  انيجواد ييحي

). ۱( دانسـتند  يمـ  يريادگي مکملرا  ياتقيتحق کارافراد  درصد۴۲

ف نگـرش  ياز ابعاد ضـع  يکي عنوان بهز يق حاضر نين امر در تحقيا

نگـرش   يارتقـا  ياسـت بـرا   يهيبـد . ان مطرح شده استيدانشجو

ــجو ــرور   يدانش ــژوهش ض ــر پ ــه ام ــوارد ز  يان ب ــت در م ــاس ر ي

  . ديالزم به عمل آ هاي ريزي برنامه

نه يق ممکن در زميان از طريبه دانشجو رساني اطالع -١

  بر پژوهش يمبتن) آموزش( يريادگيد يفوا

ت وقت يرينه مديدر زم يآموزش يها کارگاه يبرگزار -٢

 بر پژوهش يدر آموزش مبتن

 يپژوهشـ  يهـا  چهرهبا  ييآشنا ينارهايسم يبرگزار -٣

ــور  ــهکش ــور ب ــاه منظ ــجو يآگ ــان از ميدانش زان ي

  ن برجسته کشوريمحقق يآموزش يعلم يها تيموفق

کـرت مـورد   يف ليـ ان براساس آزمون طيدانشجو ياهزان آگيم

 يزان آگــاهيـ از آن بـود کــه م  يج حــاکيقـرار گرفــت نتـا   يابيـ ارز

بـوده و کـم    درصـد ۵/۴۲دانشـگاه   يان از مسائل پژوهشـ يدانشجو

کـه   يمـوارد  يعنـ ي( ان يدانشـجو  يف آگـاه يابعـاد ضـع  . باشد يم

  .دير استخراج گرديبه شرح ز) دانستند ينمان آن را يدانشجو

مسـتقل طـرح    طور بهدر دانشگاه  تواند يمدانشجو  -١

  .دينمااجرا  يقاتيتحق

 همکار ،يمجر تواند يم يقاتيتحقدانشجو در طرح  -٢

 .باشد کنندهپرسشگر و مصاحبه  اي آمارگر ياصل

نام دانشـجو   يقاتيتحقطرح  کيدر مقاله منتج از  -٣

 .شود يم ديق زين

ان عضو ين دانشجوياز ب ييدانشجو قاتيتحق مرکز -٤

 .رديپذ يمد يجد

 و يپژوهشـ ، يآموزشـ  يهـا  تيـ فعالرئـوس   رزومه -٥

 .فرد است يياجرا

 يآموزشــ يهــا کارگــاهدر  تواننــد يمــان يدانشــجو -٦

 .شرکت کنند

در  توانـد  يمـ با حوزه پژوهش  يهماهنگ بادانشجو  -٧

  .ديق نمايدانشگاه تحق يها مارستانيب

 يان به امـور پژوهشـ  يدانشجو يآگاه يارتقا ياست برا يهيبد

ز اطـالع  يـ ان عزيبـه دانشـجو   فوقاست در موارد  يضرور ،نشگاهدا

 .ق شوديشده و ارائه طر يرسان
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