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چکیده
مقدمه :توجه به آموزش مبتنی بر پژوهش یکی از شاخصهای مهم در آموزش عالی و موقعیت پژوهشی هر کشور بوده و معیار اصلی
سنجش توسعه آن میباشد .در این ارتباط ،مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی در رابطه با
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انتخاب شده و بررسی گردیدند .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهای با چهار بخش ویژگیهای دموگرافیک ،سنجش آگاهی ،سنجش
نگرش و سنجش میزان عملکرد پژوهشی بود .بهمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون ،Mann–Whitney
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به پژوهش داشتند .عدم مطالعه در رابطه با روشهای آماری ،عدم حضور در دورههای آموزش روش تحقیق و مقالهنویسی و عدم
مشارکت حتی در یک طرح پژوهشی در  60تا  75درصد از دانشجویان مشاهده شد .بین نگرش دانشجویان و جنسیت آنها ،بین آگاهی
و مقطع تحصیلی و بین وضعیت اشتغال و عملکرد پژوهشی دانشجویان رابطه آماری معناداری بهدست نیامد (.)P<0/05
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر که حاکی از دانش و عملکرد ضعیف دانشجویان در ارتباط با پژوهش و الزامات آن و نیز عدم
آشنایی آنها با نقش و وظایف مراکز متصدی پژوهش در دانشگاه میباشند ،شایسته است برنامهریزی در راستای ارتقای آگاهی پژوهشی
در دانشجویان به نحو مقتضی انجام شود.
کلمات کلیدی :آگاهی ،پژوهش ،دانشجو ،عملکرد ،نگرش
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آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان در ارتباط با پژوهش

مقدمه
پژوهش یکی از مهمترین و بارزترین عوامل پیشرفت

توقف و دورشدن از اهداف اساسی آموزشی میشود .از

در زمینههای علمی -آموزشی بوده و زیربنا ،پایه و نهادی

سوی دیگر ،اتخاذ این شیوه آموزشی باعث بیپاسخماندن

برای علم است که با چهارچوبسازی و نظامدهی به تفکر و

بسیاری از سؤاالت دانشجویان و احساس عدم تمکین

فرضیههای پژوهشگران به پیشرفت و توسعه علم ،اختراع

دانش در آنها میشود و آیندهای بدون مهارت کافی را در

وسایل جدید و نوآوری میپردازد ( .)1در پنج دهه گذشته،

آنها پایهریزی میکند ( .)5از سوی دیگر ،پژوهش همواره

دستیابی به اطالعات و علوم نوین بهویژه اطالعات بالینی و

با مشکالت گوناگونی همراه است .دستیابی و استفاده از

پزشکی تنها از طریق مشاهدات و بازگویههای دانشمندان و

نتایج حاصل از عملکرد پژوهشگران بهطور عمده مربوط به

پزشکان قابلدسترس بود؛ اما امروزه با توجه به پیشرفت

درازمدت و آینده میباشد .این موضوع ممکن است موجب

تکنولوژی و علم ،گسترش موضوعات مورد مطالعه و

بیرغبتی مسئوالن مالی و عدم بودجهدهی مناسب به

وسعتیافتن ابزار تبادل اطالعات ،بیش از هر زمان دیگری

پژوهشگران شود؛ در نتیجه دانشجویانی که درصدد انجام

نیاز به پژوهش و بهروزرسانی اطالعات همگام با موج

پژوهش هستند ،همواره به دلیل مسائل مالی دچار مشکل

خروشان جهانی احساس میشود ( .)2یکی از وظایف اصلی

شده و یا از موضوع مربوطه صرفنظر میکنند .عالوهبراین،

دانشگاهها ،تحقیق و پژوهش درباره مسائل جامعه میباشد.

عدم اعتماد کافی و آگاهی مدیران اجرایی به پژوهشگران،

تعداد زیادی از دانشگاهها و دانشجویان درحال تحصیل در

مشارکتنداشتن آنها در تصمیمگیریها و استفادهنکردن

سراسر کشور ،انتظارات نسبت به تولید علم و پژوهش را

از نتایج بهدستآمده باعث دلسردی و کاهش انگیزه

افزایش میدهد؛ زیرا با توجه به شرایط کنونی کشور،

پژوهشگران میشود؛ بهطوری که یک شکاف عمیق از

روابط و سیاستهای خارجی اتخاذشده و رقابت موجود

بیاعتمادی میان پژوهشگران و مسئوالن اجرایی به وجود

میان کشورها بهمنظور تسهیل شرایط موجود و

آمده است؛ این درحالی میباشد که برنامهریزی و پژوهش،

مشکلگشایی ،لزوم استفاده از مشاغل دانشبنیان که زاده

دو اصل اساسی برای سیاستگذاری و چهارچوبدهی

نیازسنجی و پژوهش است ،وجود دارد ()3؛ بنابراین تعجبی

هستند و نبود هریک از آنها باعث فروریختن بنای

ندارد که تمام دانشگاهها در سراسر دنیا به کیفیت

سازمان میگردد ( .)6،7کیفیت مطالعات انجامشده به

پژوهشهای ارائهشده از سوی فارقالتحصیالن توجه

میزان زیادی به رویکردهای سازمان و مرکز آموزشی

میورزند؛ زیرا یکی از معیارهای مهم رتبهبندی دانشگاهها،

مربوطه ،میزان نظارت و بیشتر از همه به ویژگیهای

کمیت و کیفیت تحقیقات و نتایج منتشرشده توسط آن

فردی و شخصیتی پژوهشگر ،مهارت و انگیزه پژوهشگر

دانشگاه میباشد ()4؛ به همین دلیل الزم است بحث

بستگی دارد؛ در نتیجه جایگاه پژوهش در نظر پژوهشگر

پژوهش و جایگاه آن بیش از پیش مورد تحلیل و تفحص

در وهله اول بر تصمیمگیری درباره شروع یک پژوهش و

قرار بگیرد تا دلیل اهمال و کوتاهی دانشجویان و مسئوالن

به تبع آن بهطور مستقیم بر کیفیت پژوهش تأثیر

مربوطه مشخص گردد.

میگذارد (.)4

بیشک ،آموزش تئوری و نظری بدون مشارکت

با توجه به مطالب ذکرشده ،مسأله پژوهش یکی از

دانشجویان و تالش برای یافتن نتایج جدید علمی موجب

ضروریات پیشرفت و کسب جایگاه میباشد که پایههای
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مائده شرفالدین و همکاران

اصلی آن دانشگاه و دانشجویان هستند .انگیزه و آگاهی

علمی دانشگاه و کشور ،مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان

دانشجویان نسبت به پژوهش و رویکردهای سیاسی و

آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

اجتماعی کشور در برابر مطالعات و پژوهشگران موجب

مشهد در مورد اهمیت پژوهش و عوامل مرتبط با آن در

ایجاد دیدگاه مثبت یا منفی در افراد میشود؛ در نتیجه

سال  1397انجام شد.

الزم است به موضوع پژوهش بسیار توجه شود و موانع و
انگیزههای پیش روی دانشجویان و پژوهشگران به دقت
بررسی گشته و مورد تحلیل قرار گیرد.

مواد و روشها
مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر در سال  1397در

مطابق با آمارهای ارائهشده ،ایران در رتبه  11جهانی از

دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد انجام شد .با توجه به

نظر انتشار مقاالت و پژوهش قرار دارد و در قاره آسیا رتبه

مطالعات مشابه گذشته ( ،)10حجم نمونه معادل  400نفر

چهارم را به خود اختصاص داده است؛ این درحالی است که

برآورد گردید .به دلیل درنظرگرفتن  25درصد ریزش500 ،

کشور چین دارای رتبه اول جهانی میباشد (.)8

پرسشنامه توزیع شد که  431مورد بهطور کامل توسط

در این راستا در پژوهشی که توسط غفارزاده و همکاران

دانشجویان تکمیل گردید .نمونهگیری به روش خوشهای

در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شد ،حدود  25درصد

انجام شد و بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامه

از دانشجویان عالقهای به انجام پژوهش نداشتند و 77

استاندارد بررسی نگرش ،انگیزش و عملکرد دانشجویان

درصد از آنها اظهار نمودند که زمان کافی برای انجام

نسبت به پژوهش که روایی و پایایی آن در مطالعه ایزدی و

پژوهش را ندارند 50 .درصد از دانشجویان شرکتکننده نیز

همکاران به اثبات رسیده است ( ،)10استفاده گردید.

عملکرد ضعیفی در زمینه پژوهش داشتند ( .)2در پژوهشی

تحصیل در ترم دوم و باالتر در مقطع کارشناسی و تحصیل

دیگر که توسط طالیی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی

در مقطع دکتری حرفهای (پزشکی ،دندانپزشکی و

اصفهان انجام شد ،مشخص گردید که  41/8درصد از

داروسازی) معیارهای ورود به مطالعه بودند .تحصیل در ترم

دانشجویان انجام پژوهش را اتالف وقت میدانند؛ درحالی

اول مقطع کارشناسی و تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد

که  78درصد از آنها اعتقاد داشتند که دانستن مفاهیم

و دکتری غیرپیوسته نیز بهعنوان معیارهای خروج در نظر

پژوهشی از ضروریات میباشد (.)9

گرفته شدند .دلیل خروج دانشجویان مقطع کارشناسی

با توجه به مطالعات انجامشده در ایران ،اصل موضوع

ارشد و دکتری غیرپیوسته از این پژوهش ،تفاوت اساسی

اهمیت پژوهش در میان دانشجویان پذیرفته شده است؛ اما

چهارچوب آموزشی در این دو مقطع و توجه بسیار بیشتر به

دیدگاه دانشجویان در مورد بهکارگیری اصول و مفاهیم

مقوله پژوهش و پایاننامه در مقاطع عالی میباشد که این

پژوهشی و سعی در تولید محتوای جدید با تکیه بر علم و

مسأله موجب تفاوت زیاد در نگرش ،آگاهی و عملکرد

پژوهش ،همچنان منفی میباشد .این امر بدانمعنا است

دانشجویان در مقاطع تحصیلی عالی با دانشجویان مقطع

که دانشجویان با وجود برخورداری از آگاهی خوب و

کارشناسی میشود؛ بنابراین برای اجتناب از تورشهای

مطلوب نسبت به پژوهش و اهمیت آن ،تمایلی به انجام

احتمالی ،دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری غیرپیوسته

پژوهش و بهکارگیری آگاهی خود در این راه ندارند .با

از مطالعه حذف شدند.

درنظرگرفتن اهمیت پژوهش و نقش آن در ارتقای درجه

36

پرسشنامه مورد استفاده شامل :توضیحات اولیه ،اطالعات
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آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان در ارتباط با پژوهش

دموگرافیک و سؤاالت اصلی بود .ابتدا به شرکتکنندگان

اطمینان متناظرش استفاده گردید و برای اهداف تحلیلی

اطمینان داده شد که پاسخهای ثبتشده کامالً محرمانه

از آزمونهای آماری بهره گرفته شد.

بوده و اطالعات شخصی فاش نخواهند شد .سپس
توضیحاتی در مورد نحوه تکمیل صحیح پرسشنامه به

نتایج

هریک از افراد ارائه گردید .این پرسشنامه دارای سه بخش

 46/4درصد از افراد مورد بررسی در این مطالعه ،مرد و

بود :سؤاالت دموگرافیک ،سؤاالت آگاهی ( 15سؤال) و

 53/6درصد زن بودند .میانگین سنی شرکتکنندگان که

سؤاالت نگرشی ( 15سؤال) و عملکردی ( 14سؤال) .برای

اکثر آنها مجرد بودند ( 90/7درصد) ،معادل 20/82±2/1

پاسخهای غلط در سؤاالت آگاهی نمره  0و برای پاسخهای

سال ارزیابی گردید .همچنین  32/7درصد از دانشجویان در

صحیح نمره  1در نظر گرفته شد .رتبهبندی میزان آگاهی

مقطع کارشناسی و  67/3درصد در مقطع دکتری تخصصی

دانشجویان براساس نمره کسبشده بدینصورت بود.1 :

درحال تحصیل بودند .شایان ذکر است که تنها  3/7درصد

سطح ضعیف ( .2 ،)1-13سطح متوسط ( )14-18و .3

از دانشجویان در اوقات فراغت خود به فعالیتهای پژوهشی

سطح خوب ( .)19-23پاسخ سؤاالت بخش نگرش و

میپرداختند و  31/1درصد تفریح را ترجیح میدادند

عملکرد بهصورت جداول لیکرت ارائه شدند و هر سؤال

(جدول .)1

امتیازی بین  1تا  5داشت .در این مطالعه نمرات 12-24

در این مطالعه میانگین نمره آگاهی کسبشده معادل

بهعنوان نگرش ضعیف ،نمرات  25-36بهعنوان نگرش

 9/26±2/9بهدست آمد که کمترین و بیشترین نمره در این

متوسط و نمرات  37-60بهعنوان نگرش خوب در نظر

بخش بهترتیب  1و  23بود .میانگین نمره نگرش نیز معادل

گرفته شدند .پاسخ سؤاالت عملکرد نیز بهصورت جداول

 69/43±13/01محاسبه گردید که پایینترین و باالترین

لیکرت ارائه شدند و هر سؤال امتیازی بین  0تا  3داشت.

نمره در این بخش بهترتیب برابر با  15و  90بود .از سوی

براساس نتایج ،نمرات  0-10بهعنوان عملکرد ضعیف،

دیگر ،میانگین نمره عملکرد دانشجویان معادل 10/73±7/21

نمرات  10-20بهعنوان عملکرد متوسط ،نمرات 20-30

بهدست آمد که کمترین و بیشترین نمره بهترتیب برابر با 0

بهعنوان عملکرد خوب و نمرات باالتر از  30بهعنوان

و  41بود .با توجه به طبقهبندیهای انجامشده برای نمرات

عملکرد عالی در نظر گرفته شدند.

آگاهی ،نگرش و عملکرد 92/3 ،درصد از افراد آگاهی

پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانشجویان ،دادهها
وارد نرمافزار  SPSS 16گردیدند .در ادامه ،آزمونهای

ضعیف 78/4 ،درصد نگرش بسیار خوب و  58/5درصد
عملکرد ضعیف نسبت به پژوهش داشتند.

توصیفی و تحلیلی انجام شدند و سطح معناداری معادل

شایان ذکر است که بین نگرش دانشجویان و جنسیت

( )P<0/05در نظر گرفته شد .بهمنظور توصیف و تجزیه

آنها ارتباط معناداری وجود داشت ()P=0/004؛ بهطوری

و تحلیل دادهها ،جداول توزیع فراوانی ،نمودارها،

که دانشجویان خانم نگرش بهتری نسبت به پژوهش

شاخصهای تمایل مرکزی (میانگین ،میانه و مد) و

داشتند .بین آگاهی و مقطع تحصیلی نیز رابطه آماری

شاخصهای پراکندگی (واریانس ،انحراف معیار ،ضریب

معناداری مشاهده گردید ( )P=0/01و دانشجویان دکتری

تغییرات و دامنه آنها) مورد استفاده قرار گرفتند .برای

حرفهای (پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی) از آگاهی

اهداف توصیفی نیز از میانگین ،نسبت و  95درصد فاصله

بهتری نسبت به دانشجویان مقطع کارشناسی برخوردار
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جدول  :1اطالعات دموگرافیک
گروهبندی

فراوانی

درصد

متغیر

مرد
زن

200
231

46/4
53/6

مجرد
متأهل

391
40

90/7
9/3

بهداشت
پرستاری و مامایی
پزشکی
پیراپزشکی
داروسازی
دندانپزشکی

48
48
97
45
96
97

11/1
11/1
22/5
10/4
22/3
22/5

کارشناسی
دکتری حرفهای

141
290

32/7
67/3

وضعیت بومیبودن

بومی
غیربومی

250
181

58
42

وضعیت اشتغال

شاغل
غیرشاغل

42
389

9/7
90/3

مطالعه
ورزش
تفریح
فعالیت پژوهشی
فعالیت هنری
کاری انجام نمیدهم

88
77
134
16
38
78

20/4
17/9
31/1
3/7
8/8
18/1

جنسیت

وضعیت تأهل

دانشکده محل تحصیل

مقطع تحصیلی

فعالیت غالب در اوقات فراغت

بودند .عالوهبراین ،بین وضعیت اشتغال و عملکرد پژوهشی

شیوه مدیریتی کمیته تحقیقات دانشگاه ناراضی بودند و 58

دانشجویان نیز رابطه معناداری بهدست آمد ( .)P=0/02به

درصد معتقد بودند که پژوهشگران از سوی مسئوالن مورد

این صورت که افراد شاغل ،عملکرد پژوهشی بهتری نسبت

توجه و تقدیر قرار نمیگیرند .شایان ذکر است که 21/1

به افراد فاقد شغل داشتند .باید خاطرنشان ساخت که در

درصد از دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی بودند.

این مطالعه بین آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان

به CV:

از سوی دیگر 69 ،درصد از دانشجویان تاکنون

دانشکدههای مختلف و وضعیت تأهل آنها تفاوت آماری

( Curriculum Vitaeچکیده سوابق آموزشی و پژوهشی) خود

معناداری مشاهده نگردید (( )P>0/05جدول .)2

فکر نکرده بودند 60 ،درصد با اعضای کمیته تحقیقات

بر مبنای نتایج 63 ،درصد از دانشجویان نسبت به انجام

دانشجویی و وظایف آنها آشنا نبودند و  80درصد انجام

فعالیتهای پژوهشی اعالم عالقه کرده بودند 55/5 ،درصد

پژوهش را موجب پیشرفت علم و حل مشکالت کشور

زمان کافی برای انجام پژوهش نداشتند 51/5 ،درصد از

میدانستند.
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جدول  :2ارتباط میان نمرات آگاهی ،نگرش و عملکرد کسبشده توسط دانشجویان با ویژگیهای دموگرافیک
آگاهی
آزمون آماری

متغیر

میانگین
(انحراف
معیار)

جنسیت

تأهل

مرد
زن
مجرد
متأهل

MannWhitney
MannWhitney

بهداشت
پرستاری و مامایی
دانشکده

پزشکی

محل تحصیل

پیراپزشکی

KruskalWallis

9/55±2/97

سطح
معناداری
0/07

9/29±2/97
8/95±2/87

(انحراف
معیار)
67/99±14/33
70/68±11/64

سطح
معناداری
0/04

69/96±12/27
0/51

65/56±16/53

میانگین
(انحراف
معیار)
10/87±7/72
10/66±6/74

0/12

10/51±9/64

9/33±2/75

69/08±13/49

9/5±4/66

8/54±2/90

67/92±16/91

11/27±8/08

9/69±2/83
8/40±2/91

0/07

69/59±11/60
69±17/43

0/92

12/15±7/82
10/66±7/46

داروسازی

9/32±3/38

69/29±11/56

دندانپزشکی

9/46±2/70

70/54±10/89

9/73±6/48

تحصیلی

کارشناسی
دکتری حرفهای

وضعیت بومی

بومی
غیربومی

MannWhitney

وضعیت

شاغل

اشتغال

غیرشاغل

MannWhitney

8/77±2/86
9/49±2/98

69/06±15/24
0/01

9/07±3/02
9/51±2/85

0/07

69/86±14/59

0/65

69/49±12/69

0/72

0/17

0/24

10/84±7/16

0/62

11±7/50
0/13

68/90±15/83
0/87

معناداری

10/58±7/33

69/12±11/75

9/07±2/97
9/28±2/96

69/61±11/80

سطح

10/80±6/93

10/80±6/95

MannWhitney

مقطع

8/92±2/91

نگرش
میانگین

عملکرد

10/41±6/78

0/60

13/33±8/43
0/79

10/48±7/02

0/02

عالوهبراین 75 ،درصد از دانشجویان تاکنون در هیچ

پژوهش ضعیف بوده و تمایلی به انجام پژوهش ندارند .در

طرح پژوهشی شرکت نکرده بودند 70/9 ،درصد سابقه

این مطالعه بین نگرش دانشجویان و جنسیت آنها ،بین

شرکت در کارگاه روش تحقیق و مقالهنویسی نداشتند،

آگاهی و مقطع تحصیلی و بین وضعیت اشتغال و عملکرد

 58/6درصد روزانه بیش از دو ساعت از اینترنت استفاده

پژوهشی دانشجویان ارتباط آماری معناداری مشاهده شد

میکردند و  46/2و  65/2درصد از آنها تاکنون هیچ کتابی

که این نتایج با یافتههای مطالعات غفورنیا و همکاران

را بهترتیب درباره مطالعات پژوهشی و روشهای آماری

( )1384و ایزدی و همکاران ( )1392در اصفهان همخوانی

مطالعه نکرده بودند.

دارد ( .)11،10نتایج مطالعهای که توسط القحتانی و
همکاران در عربستان سعودی ( )2018انجام شد نیز با

بحث
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نگرش مطلوبی

یافتههای مطالعه حاضر همسو میباشند ( .)12در پژوهش
مذکور نیز دانشجویان از نگرش خوبی برخوردار بودند؛ اما
تمایلی نسبت به انجام پژوهش نداشتند.

نسبت به پژوهش دارند؛ اما آگاهی و عملکرد آنها نسبت به

از سوی دیگر ،در مطالعهای که در ارتباط با پرستاران
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بیمارستانهای آموزشی و دانشکدههای پرستاری در شهر

که پژوهش در حوزه پزشکی باید به امری اجباری برای

تهران انجام شد ،عموم پرستاران نگرش مثبتی نسبت به

تمام دانشجویان تبدیل شود .در این مطالعه فقدان نیروهای

پژوهش داشتند .با این وجود ،آنها درکی از کاربرد پژوهش

متخصص ،عدم برگزاری دورههای آموزشی ،کمبود وقت و

در فعالیتهای روزانه خود نداشتند و هنوز نسبت به اهمیت

عدم سرمایهگذاری از موانع منجر به عدم انجام پژوهش

پژوهش در شیوه عملکرد خود قانع نشده بودند ( )13که

توسط دانشجویان برشمرده شده است (.)15

این مهم با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد.

عالوهبراین ،در پژوهشی که در ارتباط با رزیدنتهای

عالوهبراین ،در مطالعهای که در ارتباط با دانشجویان

بیهوشی در کانادا در مورد نگرش آنها نسبت به پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی شیراز بهمنظور بررسی دانش و نگرش

طی آموزش بیهوشی انجام شد 41 ،درصد از دانشجویان

آنها در مورد پژوهش و موانع پیش روی پژوهش انجام

معتقد بودند که انجام پژوهش باید اجباری باشد .اگرچه

شد ،نمره دانشجویان در حوزه آگاهی ،کمی بیشتر از نگرش

براساس برنامهریزیهای انجامشده بیشتر دانشجویان در

بود که این مهم با نتایج مطالعه حاضر مغایر میباشد.

پروژههای تحقیقاتی شرکت داشتند؛ اما دیدگاههای آنها

همچنین نگرش دانشجویان در مقاطع پایینتر نسبت به

در مورد موجودیت برخی از منابع تسهیلگر پژوهش با

پژوهش در مقایسه با دانشجویان تحصیالت تکمیلی

دیدگاه برنامهریزان متفاوت بود .رزیدنتها کمبود وقت،

مثبتتر بود که این امر میتواند ناشی از بار کاری زیاد

تداخل زمانی برنامهها و حمایت علمی ناکافی را از جمله

دانشجویان تحصیالت تکمیلی و احتماالً وظایف ناشی از

موانع عمده در برابر یک پروژه تحقیقاتی میدانستند ()16

تأهل باشد .شایان ذکر است که در این پژوهش دانشجویان

که این نتایج با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارند.

حمایت مالی ناکافی را اصلیترین مانع عدم انجام پژوهش
میدانستند (.)14

در این راستا ،در پژوهشی که بهصورت آنالین در
ارتباط با  89درصد از دانشجویان دندانپزشکی در آمریکا

از سوی دیگر ،در پژوهشی که در ریاض در ارتباط با

انجام شد ،اهمیت پژوهش ،موانع انجام پژوهش و میزان

دانشجویان دو سال آخر پزشکی انجام شد ،آگاهی ،نگرش و

آن براساس برنامه درسی مورد واکاوی قرار گرفت .بر

عملکرد دانشجویان در رابطه با پژوهش مورد بررسی قرار

مبنای نتایج 63 ،درصد از دانشجویان قبل از ورود به

گرفت .براساس نتایج ،اگرچه  97درصد از دانشجویان

دانشگاه سابقه پژوهش داشتند .آنها معتقد بودند که

پژوهش در حوزه پزشکی را مهم میدانستند؛ اما تنها نیمی

تحقیقات علمی منجر به پیشرفت آنها در دندانپزشکی

از آنها در انجام مطالعات مشارکت داشتند ( .)15این

میشود ( .)17این امر نشاندهنده نگرش ،آگاهی و

درحالی است که براساس نتایج پژوهش حاضر ،بیش از 75

عملکرد مثبت دانشجویان مذکور نسبت به پژوهش بوده و

درصد از دانشجویان تاکنون در هیچ طرح پژوهشی

با یافتههای پژوهش حاضر ناهمخوان میباشد .تفاوتهایی

مشارکت نداشتهاند که این امر نشاندهنده اختالف قابل

که در میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد پژوهش

توجهی میباشد .فقدان فعالیت پژوهشی در دانشجویان

در مطالعات مختلف مشاهده میشود ،میتواند ناشی از

میتواند ناشی از عدم تعریف فعالیتهای پژوهشی در برنامه

تفاوتهای بین کشورها و دانشجویان و تأثیر فاکتورهای

آموزشی آنها و اختیاریبودن انجام پژوهش باشد .در

دیگر نظیر موانعی که به شدت بر میزان عالقه به پژوهش

پژوهش مذکور 67 ،درصد از دانشجویان ریاض معتقد بودند

اثر میگذارند ،باشد.
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از سوی دیگر در مطالعهای در ارتباط با دانشجویان

حمایت مالی

کایروپراکتیک در انگلستان ،نگرش  76درصد از این

پژوهش حاضر با حمایت مالی معاونت پژوهشی و

دانشجویان نسبت به پژوهش مورد بررسی قرار گرفتد .بر

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مبنای نتایج 44 ،درصد از دانشجویان سابقه پژوهش

انجام شده است.

داشتند و  54درصد معتقد بودند پژوهش در رشتهای که در
آن تحصیل میکنند ،دشوار است .با این وجود 75 ،درصد از

مالحظات اخالقی

دانشجویان پژوهش را ضروری میدانستند که این مهم با

پیش از شرکت در مطالعه ،شرکتکنندگان رضایت

یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد .در این مطالعه

کالمی خود را برای تکمیلنمودن پرسشنامه اعالم نمودند و

دیدگاه دانشجویان سال آخر نسبت به پژوهش بهطور

پرسشنامه توسط افرادی تکمیل گردید که تمایل به شرکت

قابلتوجهی نسبت به دانشجویان سال اول متفاوت بود و

در این طرح را داشتند .به شرکتکنندگان اطمینان داده

آنها دارای نگرش مثبتتری بودند ( .)18الزم به ذکر است

شد که اطالعات موجود در پرسشنامه بهصورت محرمانه

که در مطالعه حاضر محدودیتهایی مانند دسترسی به

باقی خواهند ماند.

دانشجویان دانشکدههای مختلف و هماهنگی با واحد
آموزش دانشکدهها (با توجه به معیارهای ورود و خروج از
مطالعه) وجود داشت.

نتیجهگیری
براساس نتایج مطالعه حاضر که مؤید فقدان دانش کافی

تضاد منافع
در این مطالعه هیچگونه تعارض منافعی با هیچیک از
افراد و یا سازمانها وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

و به تبع آن عدم عملکرد الزم دانشجویان علوم پزشکی در

مقاله حاضر با شماره  960619و شناسه اخالق

ارتباط با پژوهش میباشد ،شایسته است نسبت به اصالح

 IR.MUMS.REC.1397.231برگرفته از طرح پژوهشی

رویکردهای پژوهشی در ارتباط با دانشجویان اقدام شود و

مصوب کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشد

برای اقداماتی نظیر اجبارینمودن مشارکت دانشجویان در

که با حمایتهای مالی و معنوی کمیته تحقیقات

دورههای آموزش روش تحقیق و آشنایی با مفاهیم آماری و

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.

همچنین افزایش آگاهی دانشجویان در زمینه ضرورت و

بدینوسیله از حمایتهای مالی این سازمان و تمامی افرادی

منافع پژوهش ،برنامهریزی به نحو مقتضی صورت گیرد و

که پژوهشگران را در راستای انجام این مطالعه یاری

به موازات آن اقدامات انگیزشی نظیر ارتقای تأمین

رساندند ،تشکر و قدردانی مینمایند.

تسهیالت و منابع الزم و افزایش توجه مسئوالن انجام شود.
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Abstract
Introduction: Research-based education is an important indicator of higher education and research
status in every country and it is regarded as the main criterion of its development. The present study
aimed to investigate the knowledge, attitude, and performance of medical students in relation to
research and its related factors in 2018.
Materials and Methods: The current study was a descriptive-analytical study conducted on 431
students of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. The participants of the present
study were selected using cluster sampling method. The data collection tool was a questionnaire with
four sections of demographic characteristics, knowledge measurement, attitude measurement, and
research performance. The collected data were analyzed by SPSS software (version 16) using
descriptive and inferential statistics (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Likert spectrum tests).
Results: Based on the findings of the present study, 78.4% of the participants had a very good
attitude, 92.3% poor knowledge, and 58.5% poor performance toward research. Lack of study on
statistical methods, participation in research and article writing courses, and non-participation in even
one research project in 60-75% of students were observed. No statistically significant relationship
was detected between students' attitudes and their gender, knowledge and academic level, and
research performance and the employment status of the students (P<0.05).
Conclusion: Results of the present study indicated poor knowledge and performance of the students
in researching, as well as their lack of familiarity with the role and duties of the research centers in
the universities. Therefore, it is of paramount importance to broaden the students' knowledge of
research.
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