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  مقدمه

هـاي اصـلی پیشـرفت و تعـالی هـر      ی از شاخصیک دانایی   

بـه دسترسـی سـریع و    و گسترش آن شود جامعه محسوب می

از طریق  هادانسته). 1( آسان به منابع علمی موثق وابسته است

صـورت  کـه  هـایی  یا پژوهش منابع اطالعاتی موجود يمطالعه

و  آیـد دست مـی شود به تولید اطالعات میبه و منجر گیرد می

اطالعـات سـنجیده   ایی توسط میزان تولید و مصـرف  سطح دان

منسـجم و  در غالب تالشی هاي پژوهشی فعالیت). 2( شودمی

منبـع اصـلی تولیـد     نظام مند در جهت توسعه دانـش موجـود  

ري ابـزا  به عنـوان  پژوهش). 3( استاطالعات و دانش جدید 

 رشـد موثر ، یکی از عوامل براي کشف مجهوالت علم و دانش

تـر کـردن   باشد که به منظور گسـترده می هاکشور خودکفایی و

 علـوم  تکامـل  و پیشـرفت . روددامنه علم و دانش به کار مـی 

 کـه  اسـت  مسـتمري  وار و زنجیـره  هايپژوهش نتیجه تجربی

 پـژوهش بـه عنـوان مبنـاي    ). 4( باشـند مـی  جریان در پیوسته

تولیـد   ابزارهاي و وسایل تکامل و تحول ساز زمینه و نوآوري

سـازد،   دانش کهن را فراهم مـی  همکان کشف کاربرد تازعلم، ا

موجـب حـل   و  انجامد آفریند، به آموزش بهتر می دانش نو می

شود به طوري که  یل و تضادهاي جامعه و پیشرفت آن میامس

 تحقیقـات  پشـتوانه  بـدون  منطقـی  و علمی حرکت هیچ گونه

 توسـعه بهداشـتی، صـنعتی،    .)5( رسدنمی نظر به پذیر امکان

 مسـتمر  اتتصادي و اجتماعی جوامع بشري مرهـون تحقیقـ  اق

 مانـده  عقـب  و پیشـرفته  کشورهاي بین اصلی شکاف و است

 بـین ). 6-8( دارد هـا آن تحقیقـاتی  بسترهاي تفاوت در ریشه

 وجـود  مسـتقیمی  رابطـه  کشورها پایدار يتوسعه و تحقیقات

 و علـم  تولیـد  توان اساس بر کشورها حاضر عصر در و دارد

 از این رو  )10و9( شوند می بندي تقسیم خود، دانش کاربرد

 و رشـد  مهـم  عناصـر  از تحقیقـات  بخـش  در گـذاري  سرمایه

 .)11( باشدمی کشورها فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي توسعه

هاي علوم پزشکی، به دلیل اهمیتی کـه در  دانشگاهپژوهش در 

ــی،    ــی، پژوهش ــایل آموزش ــکالت و مس ــایی مش ــه شناس زمین

راه حل جهت از میـان برداشـتن مشـکالت     يو ارایهبهداشتی 

اي برخـوردار  مربوط به سالمت جامعه دارد، از اهمیـت ویـژه  

مهـم   از یکـی  دانشـگاهی  تحقیقـات  به دهی نظام). 12( است

). 13( است هادانشگاه تحقیقات يتوسعه بر موثر عوامل ترین

جامعـه،   در پـژوهش  بـه امـر   بخشـیدن  سامان براي گام اولین

 و موجود امکانات ها،از توانمندي درستی درك به ت یابیدس

 .است تحقیقاتی هايبرنامه قوت و نقاط ضعف به بردن پی نیز

 تحقـق  میـزان  و چگـونگی  از آگـاهی  و هـا شناخت نارسـایی 

اساسـی   و الزم ابزارهـاي  جملـه  از پژوهش ايهاهداف برنامه

 و یـزان ر برنامـه  گیرندگان، تصمیم اختیار در بایستی که است

 آن از طریـق  تـا  رگیـرد  قـرا  پـژوهش  امـر  گـزاران  سیاسـت 

 و هـا روش بهبـودي  اهداف، به نیل جهت در الزم تصمیمات

 میـرزا  1390 سـال  در). 14( شـود  اتخـاذ  بـازدهی  در افزایش

 دانشـجویان  مشـارکت  موانـع  بررسی در کاران هم و محمدي

 تـدوین  و پـژوهش  انجـام  در شـاهد  دانشگاه ارشد کارشناسی

 فردي موانع ترین بیش که رسیدند نتیجه این به علمی االتمق

 ســابقه نـنداشتــ شـپژوهــ انجــام در دانشــجویان  تـمشارکــ

 فـردي  مـانع  ترین کم و قبلی يدوره در پژوهشی هايفعالیت

 ابزارهـاي  و اینترنـت  رایانـه،  از استفاده ينحوه با آشنایی عدم

 تـرین  بیش دیگر طرف از. است بوده اطالعات وجوي جست

 و کشـور  بودجـه  در پـژوهش  سـهم  بودن پایین اجتماعی مانع

 پژوهشـی  هـاي فعالیت نداشتن اولویت اجتماعی مانع ترینکم

 بـوده  پـژوهش  اهمیـت  از آگـاهی  وجود با اساتید، نگرش در

 دیدگاه مقایسه به همکاران و عنبري 1391در سال ). 15( است

-فعالیـت  جـام ان موانـع  مورد در محقق غیر و محقق دانشجویان

بـه   وپرداختنـد   اراك پزشکی علوم دانشگاه در پژوهشی هاي

 انجـام  بـراي  الزم هـاي زیرساخت بهبودکه  یدندرس یجهنت این

 درســی يبرنامــه در تحقیــق روش واحــد تصــویب و تحقیــق

 عنـوان بـه  پزشـکی  علوم هايگروه دانشجویان يکلیه موزشیآ
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 هـا دانشـگاه  سطح در دانشجویی تحقیقات ارتقاي اصلی محور

موثر خواهد بود  پژوهش به نسبت دانشجویان گرایش ارتقا در

هاي تحقیقاتی کمتـر مـورد   پتانسیل دانشجویان در زمینه). 16(

خـود   موزشیآها بیشتر بر وظایف توجه قرار گرفته و دانشگاه

تواند بـا بهبـود    شناخت موانع تحقیق می .)17( اندتمرکز کرده

کنندگان نتایج تحقیق، فرآیند حل  تفادهارتباط بین محققین و اس

هـاي   موجب استفاده از یافته له را سهولت بخشیده و عمالامس

ها به تحقیق شود و نیز آگاهی از این موانع در مرتفع نمودن آن

ی و کیفی پژوهش در کشورمان ضروري بـه  منظور ارتقاي کم

دانشجویان رکـن اصـلی و موتـور محرکـه     ). 18( رسد مینظر 

موانـع احتمـالی   پی بـردن بـه   . )19(در دانشگاه هستند  تحقیق

-نآهاي پژوهشی که براي تواند در اصالح فعالیتمی پژوهش

گـاهی از  آبا وجود . )20( ها برنامه ریزي شده است موثر باشد

هاي کـافی در ایـن مـورد در کشـور صـورت      این امر پژوهش

د نگرفته است و موانع موجود بر سر راه تحقیـق و علـل وجـو   

 از این پـژوهش،  هدف .)21( این معضل مشخص نشده است

پـژوهش از دیـدگاه دانشـجویان دانشـگاه      انجام بررسی موانع

  .باشد می 1395علوم پزشکی زنجان در سال 

کـه در   اسـت  پویـا  دانشـگاهی  انـپزشکی زنج علوم دانشگاه

 موانـع  شناخت .هاي تیپ یک قرار گرفته استي دانشگاهرده

 ابزارهـاي  زمینه ساز تولیـد  تواندمی انشگاهد سطح در تحقیق

 ریـزان  برنامـه  و گیرنـدگان  تصـمیم  توسـط  اساسـی  و الزم

 انجـام  در. شـود  تحقیقـات  امر يبازده افزایش براي پژوهشی

 کـه  شـویم مواجه مـی  موانعی و مشکالت با تحقیقی کار یک

 بر موانعی به اوقات گاهی و است شدنی حل هاآن از تعدادي

 ). 20( است کار تحقیق پیشرفت راه سد هک خوریممی

 یفیتوص -یمقطع يمطالعه یکحاضر  يمطالعه :روش تحقیق

 بـود  یاندانشجو یدگاهانجام پژوهش از د موانع یینمنظور تع به

موانع ساخته شده توسط  یبررس يپرسشنامه آن انجام ابزار که

 یموانع پژوهشـ  یینتع به منظور). 27( بودو همکاران  یمظلوم

زنجـان تعـدادي    یدانشگاه علوم پزشـک  یاندانشجو یدگاهاز د

در بـین   یو مقطع یفیپژوهش توص یکپرسش نامه در غالب 

 ی،دندانپزشـک  ی،هـاي پزشـک  دانشجویان دو سال آخـر رشـته  

-1395 یلیدر ســال تحصــ ییو مامــا يو پرســتار يداروســاز

الزم بـا اسـتفاده از    يحـداقل حجـم نمونـه   . توزیع شد 1394

 و بــا در نظــر گــرفتن   وکران فرمــول کــ 

 96، حـداقل  %1 يو خطـا % 95 ینـان اطم یب، ضر

 115در نهایـت   یـزش شد کـه بـا در نظـر گـرفتن ر     ییننفر تع

 منظــور بــه. در نظــر گرفتــه شــد یــعتوز يپرســش نامــه بــرا

 دانشـگاه  آموزش از دانشجویان اسامی لیست ابتدا گیري، نمونه

 یازموقت و مهمان و عدم ن یطبا شرا یاندانشجوو  گردید تهیه

زنجـان، از   یدانشـگاه علـوم پزشـک    ياز سـو  یعلم يبه ارتقا

سپس با استفاده از جدول . یدندخارج گرد یقتحق ینا يحوزه

 و یـد انتخـاب گرد  یعدد به صورت تصادف115 یاعداد تصادف

 ي اعداد انتخاب شده بـه عنـوان عـدد سـمت راسـت شـماره      

 گرفتـه  نظر در یاندانشجو یاسام یستجود در لمو ییدانشجو

 یـت د کـه در نها یـ گرد یعآنان توز ینپرسش نامه ب سپس. شد

 بررسـی  مـورد  و شـده  تکمیلپرسش نامه  108 یزشپس از ر

ي مـذکور بــا اســتفاده ازمطالعـات     پرسش نامـه . گرفت قرار

آن  ییی صـوري و محتـوا ـده و روایـمشابه داخلی طراحی ش

ي آمـوزش  ظـر چنــدین متخصــص در زمینــه   با استفاده از ن

ــ  ــزار نی ــن اب ــایی ای ــژوهش و پای ــا اســتفاده ـبهداشــت و پ ز ب

در یـک مطالعـه مقـدماتی در    )77/0(ازشاخص آلفاي کرونباخ 

 نفر از دانشجویان مورد تاییــد قــرار گرفــته اسـت     یمیان س

بخــش  . تـش اسـ ـل چهـاربخـ ـشـاماین پرسش نامه  ).22(

بخــش   )demographic(ايزمینـه اول در خصوص اطالعـات 

ي تحصـیل و  ي ادامـه اي در مـورد انگیـزه  سوال زمینـه 11 دوم

رکت در کـالس  ـشـ ش و ـي پژوهـ هـپژوهش، عالقه و سابقـ 

گویـه  و چهارم مربوط به بخـش سـوم ق پرسیده ـروش تحقی

 موانـع پژوهشـی در دو بخـش موانـع شخصـی و موانـع      هاي 

ـاس لیکـرت پــنج  ا به صـورت مقیـهپاسخ. باشدسازمانی می

م، خیلی ـم، بی تفاوت، مخالفـم، موافقـخیلی موافق( ايدرجـه
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ازي ـیـ ـت کـه هـر گویـه داراي امتـده اسـم شـتنظی )مخالفم

ق ـط محقـ ـها توسهـش نامــپرس .دـاشـبج میـن یک تا پنـبی

ویل ـتحـ  انـدانشجویـ ه ـب اهـدانشگوري در ـورت حضـبه ص

 گـرد آوري  ویان،ـتوسـط دانشجـ   س از تکمیـل ـو پ دـداده ش

 اـهـ هـش نامـ ـپرسـ  اتـاطالعج ـایـی نتـور بررسـبه منظ .شد

ی و درصد ـراوانـدا فـدر ابت. دـوارد ش spss24رم افزار ـدر ن

بـر  ی ـرتوصیفاـاده از آمـبا استفویان ـدانشجی ـی نسبـراوانـف

گـزارش   و محاسـبه اي اي زمینـه ـرهـ ـک از متغیـر یـاس هـاس

  یک از  هر  نمرات داده شده به نـمجموع و میانگی سپس. شد

  .ه و گزارش شدـي موانع محاسبیطهحسواالت 

  

 یافته ها

 يهـا دانشـکده  یانمطالعه دانشـجو  ینکنندگان در ا شرکت    

 دانشگاه ییو ماما يو پرستار يداروساز ی،دندانپزشک ی،پزشک

دانشجو  108 یناز ب. بودند 1395زنجان در سال  پزشکی علوم

درصـد سـاکن    9/50درصـد متاهـل و   87/0درصد مـرد،  6/54

 1اي از اطالعات دموگرافیک در جدولخالصه. بودندخوابگاه 

   .ارایه شده است

  

  اي زمینهاطالعات  توزیع:  1جدول

  درصد  فراوانی    

  4/45  49  زن  جنس

  6/54  59  مرد  

  100  108  جمع  

  87/0  94  متاهل  تاهل

  13/0  14  مجرد  

  100  108  جمع  

  9/50  55  خوابگاه   وضیعت اقامت

  1/49  53  غیرخوابگاه  

  100  108  جمع  

  7/28  30  پزشکی  دانشکده

  9/25  28  دندانپزشکی  

  1/23  25  داروسازي  

  1/23  25  پرستاري و مامایی  

  100  108  جمع  

  7/28  30  پزشکی  رشته

  9/25  28  دندانپزشکی  

  1/23  25  داروسازي  

  7/16  18  پرستاري  

  5/6  7  مامایی  

  100  108  جمع  
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 یاندرصد دانشـجو  78/0. دبو 04/24 یاندانشجو یسن یانگینم

درصـد   69/0و  شـتند در مقاطع باالتر را دا یلقصد ادامه تحص

 68کـه   ندداشـت  یپژوهشـ  یـت انجـام فعال  يسابقه یاندانشجو

 25/0تنهـا   وبـود   هــ نام نپایاها در غالـب  فعالیت ایندرصد 

درصد  47/0. دنبود یقاتیتحق یتهعضو کم یاندرصد از دانشجو

را  یـق روش تحق يهاشرکت در کالس يسابقه یاناز دانشجو

  . ندداشت

 381/3نع شخصی اموي طهیحشـده از  کسب ي هنمر نیانگـیم

 2در جـــدول .دبو 485/3مانی زاــــ ع ســــ نامو يهـــ طیحو 

میانگین نمرات دانشجویان به هر یک از پانزده سـوال مربـوط   

به ترتیب از بزرگ به کوچـک آورده   ي موانع شخصیبه حیطه

ي یک سوال بیشـتر باشـد بـه    چه میانگین نمره هر. شده است

ن مانع براي پژوهش از دیـدگاه دانشـجو   آ بیشتر معنی اولویت

  . باشدمی
  

  فردينمرات رتبه دهی دانشجویان به سواالت موانع پژوهشی در قسمت موانع  و درصد میانگین: 2جدول

ــرات   )5(دخیلی زیا  )4(زیاد  )3(تاحدي  )2(کمی  )1(اصال  هاي موانع شخصیگویه ــانگین نم ــراف ±*می انح

  معیار
 )تعداد(درصد )تعداد(درصد )تعداد(درصد )تعداد(درصد  )تعداد(درصد

هـاي   عدم آشنایی کافی با اصـول و روش 

  آماري

0  5)6/4(  22)4/20(  35)4/32(  46)6/42(  897/0±13/4  

  04/4±669/0  )2/22(24  )1/61(66  )8/14(16  )9/1(2  0  ها ناتوانی در آنالیز داده

  02/4±749/0  )9/25(28  )8/52(57  )5/18(20  )8/2(3  0  ها ناتوانی در تفسیر داده

  72/3±118/1  )9/25(28  )5/43(48  )2/10(11  )6/17(19  )8/2(3  کمبود وقت و مشغله زیاد

  69/3±228/1  )3/33(36  )6/29(32  )0/12(13  )2/22(24  )8/2(3  بی اطالعی از موضوعات قابل تحقیق

  56/3±122/1  )3/21(23  )0/38(41  )4/19(21  )6/17(19  )7/3(4  بودن دروس آموزشی سنگین و وقت گیر

  41/3±231/1  )1/23(25  )7/28(31  )4/19(21  )1/23(25  )6/5(6  بی عالقگی به امر پژوهش

آشنا نبودن به ضوابط پـذیرش و مقـررات   

  چاپ مقاالت

9)3/8(  18)7/16(  27)0/25(  41)0/38(  13)0/12(  136/1±29/3  

  15/3±126/1  )1/11(12  )5/31(34  )0/25(27  )9/25(28  )5/6(7  انی در مقاله نویسیناتو

ـ  هـاي دیگـر بـه غیـر از      ولیتووجود مس

  تحصیل

8)4/7(  28)9/25(  31)7/28(  27)0/25(  14)0/13(  152/1±10/3  

  10/3±230/1  )8/14(16  )8/27(30  )5/18(20  )6/30(33  )3/8(9  مسلط نبودن به زبان انگلیسی

  05/3±39/1  )4/7(8  )5/31(34  )8/27(30  )0/25(27  )3/8(9  در تدوین پروپوزال ناتوانی

عدم توانایی کافی در ترجمه مقـاالت بـه   

  ها سایر زبان

15)9/13(  25)1/23(  24)2/22(  29)9/26(  15)9/13(  275/1±04/3  

هـاي   عدم توانـایی در جسـتجوي پایگـاه   

  اطالعاتی و اینترنت

23)3/21(  25)1/23(  26)1/24(  27)0/25(  7)5/6(  237/1±72/2  

  72/2±274/1  )2/10(11  )3/21(23  )6/17(19  )4/32(35  )5/18(20  عدم توانایی کافی در استفاده از کامپیوتر

              میانگین نمرات براساس طیف لیکرت*
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هـاي آمـاري،    مانع عدم آشنایی کافی بـا اصـول و روش   چهار

کمبود وقت و  و  دادهیر در تفس ها، ناتوانیدادهناتوانی در آنالیز 

ترین موانـع شخصـی بـر اسـاس     زیاد به ترتیب از مهممشغله 

  .باشندامتیاز دانشجویان می

  در حیطه ي موانع سـازمانی نیـز چهـار مـانع اول بـه ترتیـب       

  

عدم ارتباط با افراد فعال در امـر پـژوهش،   : اولویت عبارتند از

هـاي   یـت وجود مقررات دست و پا گیـر اداري در انجـام فعال  

پژوهشـی و   هـاي  طـرح  بودن مراحل تصویب پژوهشی، طوالنی

). هـا  نسبت به سایر فعالیـت (عدم درآمد کافی از محل پژوهش

   3جدول

  سازمانینمرات رتبه دهی دانشجویان به سواالت موانع پژوهشی در قسمت موانع  و درصد میانگین: 3جدول

ــانگین  )5(خیلی زیاد  )4(زیاد  )3(تاحدي  )2(کمی  )1(اصال  سازمانیهاي موانع گویه  میــــــــــــ

انحـــراف ±*نمـــرات

  معیار

 )تعداد(درصد )تعداد(درصد )تعداد(درصد )تعداد(درصد  )تعداد(درصد

عدم ارتباط با افراد فعـال در امـر   

  پژوهش

0  0  22)4/20(  52)1/48(  34)5/31(  715/0±11/4  

وجود مقررات دسـت و پـا گیـر    

ــام فعالیــت  هــاي  اداري در انج

  پژوهشی

2)9/1(  10)3/9(  20)5/18(  25)1/23(  51)2/47(  097/1±05/4  

طوالنی بـودن مراحـل تصـویب    

  هاي پژوهشی طرح

0  4)7/3(  21)4/19(  50)3/46(  33)6/30(  808/0±04/4  

ــل     ــافی از مح ــد ک ــدم درآم ع

  )ها نسبت به سایر فعالیت(پژوهش

3)8/2(  8)4/7(  21)4/19(  34)5/31(  42)9/38(  067/1±96/3  

و تجهیـزات الزم  کمبود امکانات 

  جهت انجام پژوهش

0  7)5/6(  31)7/28(  32)6/29(  38)2/35(  950/0±94/3  

ــویب و   ــابرابري در تص ــود ن وج

  هاي تحقیقاتی اجراي طرح

0  9)3/8(  30)8/27(  39)1/36(  30)8/27(  932/0±83/3  

ــافی در    ــزه ک ــاد انگی ــدم ایج ع

لین ووپژوهشــگران از طــرف مســ

  مربوطه

2)9/1(  20)5/18(  27)0/25(  42)9/38(  17)7/15(  027/1±48/3  

سخت و طـوالنی بـودن فرآینـد    

  چاپ مقاالت

7)5/6(  13)0/12(  28)9/25(  45)7/41(  15)9/13(  079/1±44/3  

طوالنی و زمان بـر بـودن انجـام    

  پژوهش

8)4/7(  16)8/14(  29)9/26(  37)3/34(  18)7/16(  150/1±38/3  
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عدم استفاده از نتایج پـژوهش در  

  هاي مربوط زمینه

4)7/3(  17)7/15(  42)9/38(  31)7/28(  14)0/13(  011/1±31/3  

در دســترس نبــودن اســاتید و   

  مشاوران تحقیقاتی

8)4/7(  16)8/14(  36)3/33(  36)3/33(  12)1/11(  080/1±26/3  

کافی نبودن امتیازات پژوهشی در 

  ارتقا، پژوهشگران

9)3/8(  22)4/20(  29)9/26(  33)6/30(  15)9/13(  169/1±21/3  

یف بودن اسـاتید و مشـاوران   ضع

  تحقیقاتی

7)5/6(  25)1/23(  30)8/27(  31)7/28(  15)9/13(  142/1±20/3  

ــازمان  ــاري س ــدم همک ــا و  ع ه

واحدهاي اجرایی و اداري مربوطه 

  در انجام پژوهش

6)6/5(  23)3/21(  41)0/38(  28)9/25(  10)3/9(  03/1±12/3  

در دسترس نبودن نمونه پـژوهش  

ع آوري مشکالت موجود در جم(

  )اطالعات

9)3/8(  28)9/25(  30)8/27(  32)6/29(  9)3/8(  110/1±04/3  

هاي اخالقـی در   وجود محدودیت

  انجام پژوهش

9)3/8(  28)9/25(  40)0/37(  23)3/21(  8)4/7(  054/1±94/2  

اجبار در استفاده از یـک روش و  

ــام    ــاص در انج ــارچوب خ چه

  پژوهش

8)4/7(  31)7/28(  38)2/35(  23)3/21(  8)4/7(  020/1±93/2  

هاي زمانی موجـود در   محدودیت

  انجام پژوهش

8)4/7(  29)9/26(  39)1/36(  27)0/25(  5)6/4(  040/1±93/2  

عـدم دسترسـی کـافی بـه منــابع     

کتابخانـــه، (کســـب اطالعـــات 

  )اینترنت و مجالت مورد نیاز

10)3/9(  38)2/35(  21)4/19(  29)9/26(  10)3/9(  169/1±92/2  

اس طیـف  میانگین نمرات بر اس*

  لیکرت

              

  

  بحث

 ستردار اوــ االیی برخـب تـیهماز اهش ونع پژاسی موربر   

درصـد دانشـجویان    5/81حـدود   با توجـه بـه اینکـه    و )23(

  ي حداقلی به پژوهش دانشگاه علوم پزشکی زنجان عالقه

  

-ا توجه به تجربهــ ب یران و برنامه ریـزان دمالزم است دارند 

ــضت انکن سایر محققاو د خوي ها ي هادکمبوو عف ــــــــ

هـا و  هـاي مهـارت  بـا آمـوزش  نمـوده تـا   پژوهشی را بررسی 

نتـایج ایـن    .دشـو هاي الزم در مسـیر درسـت هـدایت    تکنیک
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ي انجـام  درصد از دانشجویان سابقه 69/0مطالعه نشان داد که 

انـد در حـالی کـه در مطالعـات     هاي پژوهشی را داشتهفعالیت

تنهـا   بیـ ش شد که به ترتگزار )20(روز کیو ن )22( یمظلوم

ــابقه انیدرصــد دانشــجو 34و  40 ــانجــام فعال يس ــاتی  يه

 و علمـداري ) 24( غفـارزاده  از طرفـی . انـد را داشـته  یپژوهش

درصد از اعضاي هیات علمی  80بیش از  گزارش کردند) 25(

ي مطالعـه  مشـابه . اندکار تحقیقاتی را داشته يها سابقهدانشگاه

صـورت گرفتـه    پژوهشـی  کارهـاي  اغلـب  در قزوین جوادیان

 47و تنهـا   باشـد توسط دانشجویان در غالـب پایـان نامـه مـی    

هاي روش تحقیق ي شرکت در کالسدرصد دانشجویان سابقه

هـاي روش تحقیـق در   اند اما میزان رضایت از کالسرا داشته

-ي حاضر کمتر از دانشگاه قزوین بود که علـت را مـی  مطالعه

 طرفیه نسبت داد از هاي برگزار شدن به سطح کیفی کالستوا

اند که عضویت در هر دو مطالعه اغلب دانشجویان عنوان کرده

در کمیته تحقیقاتی نقـش کـم و متوسـطی در افـزایش میـزان      

تنهـا   یمظلوم ي-در مطالعه. )26( گرایش به امر پژوهش دارد

نامه  انیصورت گرفته در غالب پا یپژوهش يدرصد کارها 13

مـورد مطالعـه در    انیدانشجو نکهیبا توجه به ا .)22(بوده است

نامه بوده  انیپا ریدو سال آخر و در گ انیپژوهش دانشجو نیا

نسبت بـه کـل    يشتریب یپژوهش ي-است که سابقه یعیاند طب

اند داشته باشند و شده یمطالعات بررس ریکه در سا انیدانشجو

نامـه   انیـ صورت گرفتـه در غالـب پا   یپژوهش ياغلب کارها

هـاي  با توجه به وضـعیت شـغلی و لـزوم انجـام پـروژه     . اشدب

رسـد  ي اساتید براي ارتقا علمی بنظر مـی تحقیقاتی در پرونده

توانـد گـام   ي مناسب بـراي دانشـجویان نیـز مـی    ایجاد انگیزه

هاي تحقیقاتی در بین آنان موثري براي افزایش میزان مشارکت

باري بـودن پایـان نامـه    ، اجرسدبه نظر میباشد همان طور که 

عامل مهمی براي هدایت دانشجویان نسبت به امـور پژوهشـی   

توانـد نقـش   هـاي روش تحقیـق مـی   کالس. شودمحسوب می

مهمی در هدایت روند کارهـاي پژوهشـی دانشـجویان داشـته     

باشد و باتوجه نارضایتی نسبی دانشجویان نسـبت بـه کیفیـت    

ي جوادیان ارتقـا  هروش تحقیق در مقایسه با مطالع يهاکالس

به هـاي  یافته. رسـد ها ضروري بنظر میسطح کیفی این کالس

ــهمدآست د ــانگر آ ه از مطالع ــر بی  شترینیست که بن اي حاض

ي هاکه با یافتهده مانی بوزنع ساامون نشجویادانظر از نع امو

اري از علمد ،)28و27( دشهر کراز سرشتی ي هاهشوپژ

ــانبر از گــیالن)14( جیاسو ــس، )30( یل، رو)29( ، فرم  نومکـ

ــمو ) 31( ــابهت دارد) 32( نـــک لـ حــالی کــه در   در مش

ه ــــنع مربوطه بامو شترینیبن کرماواري ازبزــــسي هــــمطالع

علـت ایـن تفـاوت را    ). 33( شده استر ـکذی ـع شخصـنامو

هاي مورد پژوهش و امکانـات کمتـر   توان به تفاوت جامعهمی

با توجه بـه کثـرت   . ت دادتر نسبهایی با قدمت کمدر دانشگاه

تـوان نتیجـه گرفـت کـه     ي حاضـر مـی  نتایج مشابه با مطالعـه 

ها بیش از هر موضوع دیگري بـر آثـار   درونی سازمان وضعیت

این امر لزوم توجه بیشتر مسـوولین   گذار است وپژوهشی اثر 

در ایجاد شرایط مساعد درون سازمانی و بازنگري در وضعیت 

در . کنـد امر پژوهش را مطرح مـی  هاي دخیل درفعلی سازمان

هـاي   ي حاضر عـدم آشـنایی کـافی بـا اصـول و روش     مطالعه

هـا و  هـا، نـاتوانی در تفسـیر داده    آماري، ناتوانی در آنالیز داده

ي کمبود وقت و مشغله زیاد جز چهار مـانع اصـلی در حیطـه   

ي سرشـتی و هـم کـاران و    در مطالعه. باشندمی موانع شخصی

د وقـت، عـدم ایجـاد انگیـزه کـافی از سـوي       جنیفر نیز کمبـو 

اي و کمبود امکانـات جـز   مسوالن و نداشتن نیروهاي مشاوره

 مطالعـات لهاسـاي   در .)28و34( موانع اصلی گـزارش شـدند  

کمبـود  ) 38( و هـامیلتون ) 37( ، هفـرین )36( ، سبزواري)35(

ي زیاد به عنوان مهم ترین مانع بـراي پـژوهش   وقت و مشغله

و قت کافی د وجوم وعدت غلب مطالعاا .ذکـــر شـــده اســـت

ــه یازمشغله  هش ونع پژاموت و مشکالاز یکی ان عنود را بـــ

و  دیساتاتوسط  قینع تحقاشایع ترین موو ند دارنظر ق تفاا

چندین مطالعه س ساهـــا بـــر اهنشنگاداعلمی ي هیـــات عضاا

 ستده اهش بووکافی جهت پژن مازشتن اندو قت د وکمبو

قت در بین اعضاي هیات علمـی از  مشکل کمبود و). 39-41(
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-اولویت بیشتري نسبت به دانشجویان برخوردار است که مـی 

توان علت این امر را در زیـاد بـودن سـاعات مـوظفی اسـاتید      

براي تدریس و مسولیت هاي جـانبی دیگـر در کنـار تـدریس     

ي حاضـر در دانشـکده   با توجه به اینکـه در مطالعـه  . بیان کرد

انـد کـه   درصد دانشجویان ذکر کـرده  50هاي مختلف بیش از 

کمبود وقت به میزان زیاد و خیلی زیـادي از موانـع پژوهشـی    

هـاي  محسوب می شود به نظر می رسد آموزش هاي تکنیـک 

توانـد گـامی   برنامه ریزي درسی و کنترل و مدیریت زمان مـی 

موثر در مرتفع کـردن یکـی از موانـع شخصـی مهـم در امـور       

هـاي آمـاري، تحلیـل و تفسـیر     اصول و روش .پژوهشی باشد

می باشـند کـه بـا    هش وپژداده ها از عوامل ضروري براي امر 

ي موانع شخصی از اولویـت  توجه به نظر دانشجویان در حیطه

هاي روش تحقیـق  ها در کالساین توانایی. باالیی برخوردارند

ي حاضـر  در مطالعـه . و آماري با کیفیت باال قابل انتقال اسـت 

ا افراد فعال در امر پژوهش، وجود مقررات دست عدم ارتباط ب

هاي پژوهشی، طـوالنی بـودن    و پا گیر اداري در انجام فعالیت

هـاي پژوهشـی و عـدم درآمـد کـافی از       مراحل تصویب طرح

مهـم تـرین موانـع    ) هـا  نسبت به سایر فعالیـت (محل پژوهش 

عنبري و هم  يدر مطالعه .باشندسازمانی به ترتیب اولویت می

ان هشی به عنووپژ رانایسته و دخبرن شناسارکاد کمبون کـــارا 

م نجااي ابرن نشجویاسـازمانی دا ترین مشکل اولین و اساسـی  

ــی ارز تیفعال ــاي پژوهشـ ــات  ).19(یددیابی گرهـ در مطالعـ

و  )44( کیوکر، )43( ، یعقـوبی )14( ، علمداري)42( دادخواه

ي از دیدگاه اعضاي هیات علمی و در مطالعـه ) 33( سبزواري

مقررات دسـت و پـا گیـر    از دیدگاه دانشجویان ) 20(نیک روز

اداري به عنوان مهم ترین مانع سازمانی براي پژوهش گـزارش  

ــیین به نظر ابنابر. شــد ران و کارنداست رســد الزم اســت دم

یا ف و حذاي پزشکی برم علوي هاالن اداري در دانشگاهوومس

در رابطـه بـا   عزیزي . نمایندش ین مانع تالن اساندرقل ابه حد

دارد کـه اهمیـت   رفع موانع پژوهش در ایران این گونه بیان می

هاي مادي، رفاهی، امکانـات  دادن به امر پژوهش، ایجاد انگیزه

و از بین بردن بروکراسی اداري از مهم ترین اموري هستند که 

بایستی سیاست گزاران، برنامه ریزان و مجریـان کشـور بـه آن    

هـاي تحقیقـاتی   والنی تصویب طـرح پروسه ط). 6(توجه کنند

مانی مهم دیگري است که توسـط دانشـجویان ذکـر    امل سازع

هـم خـوانی   ) 42( و دادخـواه ) 43( شده و با مطالعات یعقوبی

که بر روي اعضـاي  ) 46( ي ظهوربر اساس نتایج مطالعه. دارد

 85هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد حـدود  

سه سال گذشته پروپوزال خود را جهت درصد افرادي که طی 

انـد  بررسی و تصویب به دفتر پژوهشی دانشگاه ارسـال کـرده  

درصـد افـراد طـوالنی شـدن      50پروسه بررسی را طـوالنی و  

ي خـود در  ي تصویب را موجب ضعیف شـدن انگیـزه  پروسه

   .تحقیق عنوان کرده اند

ــدر تحق ــینی ات یق  ینالو، ز)47( درودي ،)45( شمساییو حس

ــز) 49(ي تجرو ) 48( ــالی نع امو نی ــین وبه عنم از مانع ان اول

نع امور ماجومد. سته اشدح علمی مطر تهیــاي عضاه ایدگاد

در امـر  توسعه ل حاآسیایی در مع اترین مشکل جومهممالی را 

د جووبر ان نظرصـــاحب غلب ا). 50(کنـــدکر میپـــژوهش ذ

افی و ناکهشی وپژي هاتیفعالدرمنابع مالی د کمبوت و مشکال

زه حو انگیربــــــــیترین مشکل گرمهمان ه به عنوجدبودن بو

ــزواري سبزي مطالعهدر ). 51( نددارنظر ق تفاا هشوپژ  نیــــ

به  تجهیزاتت و مکاناد اکمبوو جه ناکافی دبورات اداري، مقر

ه نشگاداعلمی  تایهي عضاانظر را از  اهمیت بیشترین تیبتر

ــین در ). 33(نداشته دا که توسط ي یگردمشابه ي مطالعههمچن

ــاتد ستمزدن دبو نیپاید بوه شدم نجااه اخوداد د نبو ،تحقیقـــ

ــزاتت و مکاناا ــرپا و ست رات دنهایت مقرو در  تجهی به  گی

  ).42(ه ذکر شده بودندممانعت کننده مل عمداعوان عنو

  

  نتیجه گیري

اي اغلب تحقیقات علوم پزشکی از نـوع تجربـی و مداخلـه      

واد آزمایشگاهی گران قیمت هستند، بوده و نیازمند وسایل و م

هاي علوم پزشـکی بـه واسـطه ماهیـت     از سوي دیگر در رشته
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کاربردي آن ها امکان اشـتغال و درآمـدزایی بیشـتر در بخـش     

خصوصی وجود دارد و با توجه به سودآور نبودن پژوهش در 

دانشگاه، افراد به این سمت گـرایش مـی یابنـد کـه بـه جـاي       

کم درآمد، پرزحمت و با ریسک باال،  هايپرداختن به پژوهش

هاي درمـانی بـا سـود بیشـتر و زود بـازده تـر را       انجام فعالیت

 نظـر  در درآمد مـادي و تشـویق معنـوي    اگرچه. انتخاب کنند

 اسـت  نـاچیز  دانشجویان تحقیقاتی هاي طرح براي شده گرفته

 تشـویق  در سـزایی  بـه  نیز تـاثیر  مقدار همین رسدمی بنظر اما

   .کندمی ایفا تحقیق امر به نسبت دانشجویان

هــا، هــا، دانشــگاههــاي پژوهشــی در دانشــکدهتشــکیل هســته

هــا ومراکــز بهداشــتی درمــانی و همچنــین تقویــت بیمارسـتان 

می توان بـا توجـه    .رسدپژوهش هاي تیمی، ضروري بنظر می

به نتایج مطالعه ي حاضر به بهبود عملکرد پژوهشـی دانشـگاه   

داخت و با مرتفع کردن مـوانعی کـه از   از طرف دانشجویان پر

ــد موجــب پیشــرفت پژوهشــی   ــت بیشــتري برخوردارن اولوی

از طرفی با توجه به اینکه اساتید نیـز   .دانشجویان دانشگاه شد

-هاي پژوهشی دانشـجویان ایفـا مـی   فعالیتنقش محوري در 

نمایند بررسی نگـرش اسـاتید در خصـوص موانـع پژوهشـی      

  .شودپیشنهاد می

  

  تشکرتقدیر و 

از معاونت پژوهشی و تمام زحمتکشان عرصه پـژوهش در      

دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دانشجویانی که در ایـن طـرح   

  . همکاري کردند صمیمانه سپاسگزاریم
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