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Abstract
Background and Objectives: Medical science research is one of the
most important parts of research in societies, and large research
budgets are spent in this area. On the other hands, training researchers
in medical universities is one of the important missions of universities.
This study aimed to determine the attitude of medical students of Qom
University of Medical Sciences towards research.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on all
medical students of Qom University of Medical Sciences in the first
semester of 2015-2016. A total of 150 students were selected by
convenient sampling method. Data collection tool included
demographic characteristic questionnaire and valid and reliable attitude
assessment questionnaire. Data were analyzed using independent t-test
at the significance level of less than 0.05.
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Results: In this study, 62.7% (N=94) of the subjects were female and
37.3% (N=56) were male. The mean age and grade point average of the
students were 21.52 and 18.98, respectively. 54.7% of the students had
no collaboration and participation in research activities. The mean
score of attitude toward research was about 86.60±7.66. Also, it was
determined that only 7% of the students had positive attitude and
98.7% had moderate attitude. There was no significant difference
between attitude score based on the gender and history of research
activity (p>0.05).
Conclusion: The findings of this study indicated that attitude towards
research is not favorable in the students of Qom University of Medical
Sciences. Thus, it is recommended to implement motivational program
and providing broad information.
Keywords: Attitude; Research; Students; Medicine, Qom, Iran.
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ارزیابی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به
فرآیند پژوهش در سال 1394
فاطمه سادات رضوینیا ،1مهسا باقرزاده فرد ،1نگار محمدزاده ،1سیامک محبی

*2

1دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :پژوهش در مین علوم پزشکی ،یکی ا مهمترین بخشهعای تحقیقعاتی ووامع

2مرکز مطالعات و توسعع ممعو ع علعوم

بوده و بودو های تحقیقاتی یادی در این مین هزین می شود .ا سویی ،تربیعت پژوهشعگران در

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشعکی قعم ،قعم،

دانشگاههای علوم پزشکی نیز یکی ا رسالتهای دانشگاهها میباشد .این مطالع بعا هعدت تعیعین

ایران.

میزان نگرع دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت ب پژوهش انجام گرفت.
روش بررسی :این مطالع ب صورت توصیفی  -تحلیلعی بعر روی تمعامی دانشعجویان شعا

بع

تحصی رشت پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی قم در نیمسعال اول  1394-1395انجعام شعد150 .
دانشجو ب روع نمون گیری در دسترس ا تمام مقاط مختلف رشت پزشکی انتخاب شدند .ابعزار
گردموری اطالعات شام  :پرسشعنام مشخصعات دموگرافیع

 ،پرسشعنام روا و پایعای سعنجش

نگرع نسبت ب پژوهش بود .دادهها با استفاده ا م مون تی مستق  ،در سطح معنیداری کمتعر ا
 0/05تحلی شدند.
یافتهها :در ایعن مطالعع  94( %62/7 ،نفعر نمونع هعا ،مننعو و  56( %37/3نفعر معذکر بودنعد.
میانگین سن و معدل دانشجویان ب ترتیب  21/52سال و  18/98نمره بود %54/7 .سابق همکاری و
مشععارکت در هععیا فعالیععت پژوهشععی را نداشععتند .میععانگین نمععره نگععرع نسععبت بعع پععژوهش،
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

سیامک محبی ،مرکز مطالعات و

 86/60±7/66بود .همچنین مشخص گردید تنها  %0/7دانشجویان دارای نگعرع وعوب و %98/7
دارای نگرع متوسط بودهاند .بین نمره نگرع برحسب وعن

و سعابق انجعام فعالیعت پژوهشعی،

توسع ممو ع علوم پزشکی ،دانشگاه

اوتالت معنیداری ووود نداشت (. p<0/05

علوم پزشکی قم ،قم ،ایران؛

نتیجهگیری :نتایج این مطالع نشان داد وضعیت نگرع در دانشجویان علوم پزشکی قم نسبت ب

مدرس پست الکترونیکی:
smohebi@muq.ac.ir

پژوهش ،در شرایط مطلوبی قرار ندارد .بنابراین ،اورای برنام های انگیزاننده و اطالعرسعانیهعای
گسترده در این وصوص توصی میگردد.
کلید واژهها :نگرع؛ پژوهش؛ دانشجویان؛ پزشکی؛ قم ،ایران.

تاریخ دریافت95/3/17 :
تاریخ پذیرع95/7/17 :

لطفاً ب این مقال ب صورت یر استناد نمایید:
Razavinia F S, Bagherzadeh Fard M, Mohamadzade N, Mohebi S. Assessment
of the attitude of Medical Students of Qom University of Medical Sciences
towards Research Process in 2015, Iran.
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دقیق ،بین کالس درس و دستگاه اورایی ،پلی مطمئن و پرواذب

مقدمه
پژوهش؛ ی

فاطم سادات رضوینیا و همکاران

کوشش منظم ،کنترلشده و دارای ساوتار منطقی و

ایجاد کرده و با نظارت دقیق ،دانشجویان را ب سمت تحقیق سوق

نظامدار است ک پدیدهها و حوادث اوتماعی بین منها را با هدت

دهند (. 11،2

و گسترع دانش و حقیقت مطالع میکند ( . 2،1در این بین،

دانشگاهها و منسسات معتبر پژوهشی دنیا دارای برنام های تربیت

پژوهش در مین علوم پای پزشکی ،یکی ا مهمترین بخشهای

پژوهشگر در قالب تحصی میباشند .برای مثال در سال 2008

تحقیقاتی ووام محسوب شده و بودو های تحقیقاتی یادی نیز

حدود  75برنام در دانشگاههای ممریکا اورا شد و چیزی حدود

در این مین صرت میشود ( . 4،3این نظری ک وظیف پزشکان

 %3دانشجویان پزشکی ،مدرک دوگان  MD-PhDدریافت کردند

دانشممووت مراکز ممو ع عالی ،فقط ارائ ودمات بهداشتی و

( ، 12،4درحالیک در کشورهایی مث ایران ،ب دلی فرهنگ و

درمانی است یا عالوه بر من ،نیا مند پژوهش برای یافتن عل

باورهای ویژه ،عدهای براین اعتقادند ک اساساً وظیف پزش

وقوع بیماریها و مسیبهای بهداشتی هستند ،همواره مح چالش

تحقیق نیست و اینکار برعهده افراد واص بوده ک عشق تحقیق

و نظرات ضد و نقیض بوده است .بروی بر وظیف نخست اصرار

دارند و ب طور حرف ای در این حو ه فعال میباشند .در این نظر

دارند و براین باورند ک وظیف پزش

 ،تشخیص درست و ب موق

ک پزشکان عمومیتا چ حد باید شیوه تحقیق را بدانند و حتی در

بیماریها ،درمان درست و کام منها و در نتیج کاهش درد و

حین ارائ ودمت ب تحقیق بپردا ند ،چالش و مجادل بیشتری

رنج بیماران است .عدهای دیگر نیز ضمن قبول وظیف نخست برای

ووود دارد ( . 5در مطالعات انجامشده در دانشگاه بقی اهلل

باید روع

ا  158دانشجوی شرکتکننده با انجام

پزشکان ،معتقدند برای انجام درست این وظیف  ،پزش

اعظم(عج  ،هیای

پژوهش را بداند ،همچنین محقق باشد و در متن ارائ ودمات

تحقیقات مخالف نبودند ( . 13یوسفینژاد و قادری در مطالع

درمانی ب وستوووی عل پیدایش منها بپردا د و در کشف

وود ،نگرع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبت ب

ناشناوت ها در حیط پزشکی اقدام کند ( . 5بروی صاحبنظران

پژوهش را ووب گزارع کردند ( . 14فورنیا و همکاران نیز در

بر این باورند ک ممو ع مهارتهای پژوهشی ا ابتدای دوره

مطالع دیگری با بررسی مگاهی و نگرع دانشجویان دانشکده

پزشکی ،امری ضروری بوده و مشارکت دانشجویان در پروژههای

دندانپزشکی اصفهان درباره پژوهش ،نشان دادند  %94دانشجویان

پژوهشی عالوه بر ارتقای وضعیت پژوهشی دانشگاهها منجر ب

با ضرورت شرکت در فعالیتهای پژوهشی موافق بودهاند (. 15

افزایش اطالعات و عملکرد پژوهشی دانشجویان شده و

باووود نتایج کسبشده ا مطالعات فوق و باتوو ب نیا مبرم ب

تواناییهای ﻻ م وهت تحلی مطالعات علوم پای و بالینی را در

انجام تحقیقات بالینی ،متأسفان شواهد مووود نشان میدهند تعداد

منها فراهم میکند ( . 6،4بنابراین ،تحقیق و پژوهش استعدادهای

پزشکان محقق در دو ده اویر کاهش یافت است .این نکت  ،نقش

بالقوه دانشجویان ب عنوان یکی ا قویترین ابزارهای پرورع ،ا

تحقیقات دانشجویی و اهمیت پرداوتن ب من را بیشتر ولوهگر

مهمترین مسائلی است ک برنام ریزان دانشگاهها باید ب من توو

میکند ( . 17،16یکی ا عوام منثر در مشارکت و گرایش

داشت باشند ( . 8،7ا طرفی ،مطالعات مختلف نشان میدهد

دانشجویان پزشکی ب امر پژوهش ،سطح انگیزشی ایشان است؛

مشارکت فعال در پروژههای تحقیقاتی در طول دوران تحصی

ب گون ایک ایجاد انگیزه در دانشجویان منجر ب ایجاد گرایش
ا

منها ب تحقیقات در مینده وواهد شد ( . 3لذا این مطالع با هدت

فارغالتحصیلی دارد ( . 10،9بر این اساس ،سرمای گذاری در مین

تعیین نگرع دانشجویان پزشکی نسبت ب پژوهش و فعالیتهای

ارتقای تحقیقات دانشجویی و درگیر ساوتن دانشجویان ،ب ویژه

تحقیقاتی ،ب ویژه نسبت ب تحقیقات در علوم پای پزشکی صورت

در تحقیقات علوم پای  ،نقشی تعیینکننده در وایگاه پژوهشی

گرفت.

پزشکی ،ارتباط مستقیمی با فعالیتهای پژوهشی پ

کشور در مینده وواهد داشت ( ، 4ب طوریک نتایج تحقیق
اعالیی و اعظمی نشان داد مسئولین بایستی با برنام ریزی صحیح و
81
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روش بررسی

(ویلی ووب طبق بندی شدند .وهت رعایت مالحظات اوالقی،

این مطالع ب صورت توصیفی  -تحلیلی در سال  1394انجام شد.

مطالع با هماهنگی مسئولین دانشکده پزشکی و با رضایت
ا مگاهی ا اهدات مطالع

وامع مماری را تمامی دانشجویان رشت پزشکی مقط علوم پای

دانشجویان مشارکتکننده پ

تشکی میداد .ب این منظور 150 ،نفر ا دانشجویان رشت پزشکی

صورت گرفت .دادهها با استفاده ا نرمافزار مماری  SPSSنسخ
 ،19شاوصهای مماری مرکزی (شام میانگین  ±انحرات معیار و

ب روع نمون گیری در دسترس انتخاب شدند .لذا ا بین
دانشجویان این مقط ؛ دانشجویان یرایرانی ،ترم اول و دانشجویان

تو ی فراوانی توصیف و م مون تی مستق  ،درسطح معنیداری

مهمان ا مطالع حذت شدند.

 0/05تجزی و تحلی شدند.

وهت گردموری دادهها ا پرسشنام روا و پایا استفاده شد.
پرسشنام مذکور شام سناﻻت دموگرافی

یافتهها

و 27سنال مبتنی بر

در این مطالع  56( %37/3 ،نفر  ،پسر و  94( %62/7نفر  ،دوتر

مقیاس  5گزین ای لیکرت (کامالً موافقم تا کامالً مخالفم بود ک

بودند .میانگین سن دانشجویان  21/52±3/12سال بود .میانگین

روایی و پایایی من در مطالع میروشتی ( 4و همکاران مورد تأیید

نگرع دانشجویان نسبت ب فرمیند پژوهش 86/60±7/66 ،نمره

قرار گرفت .روایی این پرسشنام ب روع روایی صوری و

نفر نمون ها دارای نگرع ویلی ووب،

محتوایی ب تأیید  5نفر ا اساتید صاحبنظر در مین فعالیتهای

ب دست ممد( %0/7 .ی

ممو شی و پژوهشی رسید و پایایی این ابزار نیز با استفاده ا

 39( %26نفر نگرع ووب و  107( %71/3نفر نگرع متوسط،

ضریب ملفای کرونباخ 0/85 ،ب دست ممد .دامن قاب اکتساب

 3( %2نفر نگرع ضعیف و صفر درصد دارای نگرع ویلی

نمرات این پرسشنام بین  27-135نمره بود ک وهت درک بهتر

ضعیف بودند.

بدین ترتیب :نمره ( 1-27ویلی ضعیف  ،نمره ( 27-54ضعیف ،

در ودول شماره  1تو ی فروانی پاسعخ بع سعناﻻت مطعر شعده،

نمره ( 54-81متوسط  ،نمعره ( 81-108ووب و نمعره 108-135

دروصوص نگرع ب پژوهش ارائ شده است.

جدول شماره  :1توزیع فروانی پاسخ به سؤاالت مرتبط با نگرش ،درخصوص فرآیند پژوهش در دانشجویان مورد مطالعه
کامالً موافقم

سؤاالت
بها ندادن به پژوهش از عوامل عقبماندگی کشورهای جهان سوم

است.
انجام پژوهش منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم میشود.
دانشجویانی که در زمان تحصیل به پژوهش مبادرت میورزند ،در

تحصیل هم موفقتر خواهند بود.
بهترین زمان یادگیری مهارتهای پژوهشی ،دوران دانشجویی است.
انجام فعالیتهای پژوهشی از حیطههای مورد عالقه من است.
اساتید دانشگاه ،توانایی الزم برای انجام و مدیریت طرحهای

پژوهشی را دارا میباشند.
پژوهشی که فرآیند زمانبر و دیربازده است.
درحال حاضر در جامعه کنونی ما شرایط برای انجام پروژههای

پژوهشی فراهم است.
یک پزشک مجرب بهتر از یک پژوهشگر مجرب در ارتقای سالمت

نقش دارد.
دانشجویان محقق از نظر شغلی موقعیت بهتری خواهند داشت.
نمیتوان پژوهش را بهعنوان مسیری برای درآمدزایی انتخاب کرد.
پس از فارغالتحصیلی ،پژوهش کردن و انجام طرحهای تحقیقاتی،

مهمترین اولویت شغلی من خواهد بود.
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موافقم

نظری ندارم

کامالً مخالفم

مخالفم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

64

42/7

63

42/0

20

13/3

2

1/3

1

0/ 7

50

33/3

68

45/3

28

18/7

3

2/0

1

0/ 7

20

13/3

59

39/3

47

31/3

17

11/3

7

4/ 7

38

25/3

49ة

32/7

44

29/3

14

9/3

5

3/ 3

44

29/3

49

32/7

38

25/3

16

10/7

3

2/ 0

10

6/ 7

48

32/0

71

47/3

17

11/3

4

2/ 7

17

11/3

50

33/3

58

38/7

22

14/7

3

2/ 0

4

2/ 7

19

12/7

59

39/3

51

34/0

17

11/3

20

13/3

32

21/3

60

40/0

31

20/7

7

4/ 7

12

8/ 0

56

37/7

62

41/3

15

10/0

5

3/ 3

13

8/ 7

53

35/3

53

35/3

18

12/0

13

8/ 7

9

6/ 0

21

14/0

69

46/0

36

24/0

15

10/0
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پزشکانیکه سابقه کار پژوهشی دارند در درمان بیماران موفقتر عمل

میکنند.
آشنایی با اصول و مبانی پژوهش برای درمان بیماران ضروری است.
پزشکان درمانگر ،پذیرش اجتماعی باالتری نسبت به پزشکان محقق

دارند.
درآمد فعالیتهای پژوهشی ،کمتر از درمان بیماران است.
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کیفیت و کاربرد تحقیقاتی که در رشتههای علوم پایه توسط پزشکان
انجام میشود ،بیشتر از تحقیقات مشابهی است که توسط محققین
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غیرپزشک در این رشتهها صورت میگیرد.
من در آینده ،تحقیق در رشتههای علوم پایه را بهعنوان یکی از

اهداف اصلی خود انتخاب خواهم کرد.
من در آینده ،تحقیق در یکی از رشتههای بالینی را بهعنوان یکی از

اهداف اصلی خود انتخاب خواهم کرد.
یک پزشک میتواند بهطور همزمان در رشتههای علوم پایه و علوم

بالینی به تحقیق بپردازد.
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درصورتیکه فردی عالقمند به فعالیتهای تحقیقاتی در فاز
آزمایشگاهی و علوم پایه است ،نباید پزشکی را بهعنوان رشته اصلی
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خود در دانشگاه انتخاب کند.
درصورتیکه یک پزشک به جای درمان بیماران ،به تحقیق در
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لزومی ندارد همه پزشکان با تحقیق و پژوهش آشنا باشند.
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آزمایشگاه بپردازد ،مسیر نادرستی را انتخاب کرده است.
حتی در بهترین حالت نیز یک پزشک محقق ،کارآیی یک فرد محقق
که از ابتدا در رشتههای علوم پایه تحصیل کرده است را در زمینه

تحقیقات علوم پایه نخواهد داشت.

نتایج تحقیقات علوم پایه فاصله زیادی تا کاربرد آن در درمان بیماران

دارد.

طبق م مون تی مستق  ،بین دانشجویان پسر و دوتر ،دروصوص

طبق بررسیها و مطالعات انجامشده 93( %62 ،نفر ا دانشجویان

نگرع ب فرمیند پژوهش ،اوتالت معنیداری ووود نداشت

عالقمندی وود را نسبت ب امور پژوهشی اعالم کردند ،اما

(( p=0/625ودول شماره . 2

ب طورکلی دید مثبتی نسبت ب امور پژوهشی نداشتند ،همچنین

جدول شماره  :2مقایسه میانگین  ±انحراف معیار نگرش نسبت به فرآیند
پژوهش برحسب جنس
جنس

میانگین ±انحراف معیار

پسر

86/23±5/73

دختر

86/81±8/62

 127( %84/7نفر ا دانشجویان عقیده بر عقبماندگی کشور
درصورت بها ندادن ب امور پژوهشی داشتند .بنابراین ،ا
منجاییک تالع در راستای تبیین نقش پزشکان محقق در علوم
پای و بالینی ،همچنین برنام ریزی در راستای هدفمندی برنام های
پژوهشی دانشگاه میتواند تأثیرات مثبتی در مینده پژوهشی کشور

بحث

داشت باشد ( ، 4بسیار حایز اهمیت است ک این موضوع مورد

نتایج این مطالع درپی ار یابی نگرع دانشجویان علوم پزشکی

بررسی قرار گرفت و در ارتقای من تالع صورت گیرد.

دانشگاه علوم پزشکی استان قم نسبت ب امور پژوهشی و

یکی ا موارد مهم ،نگرع دانشجویان نسبت ب توانایی اساتید و

فعالیتهای تحقیقاتی ،نشان داد وضعیت مطلوبی دروصوص

انجام و مدیریت طر های پژوهشی است ک نزدی

ب %38/7

نگرع ب پژوهش در بین دانشجویان این دانشگاه ووود ندارد.

( 58نفعر  ،نگعرع مثبتعی ب این معورد داشتنعد کع قعاب بررسعی
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و برنام ریزی میباشد؛ یرا ا دست مواردی است ک در تشویق و

نوشتن پروپو ال تحقیقی شاید مهم تعرین قسعمت من باشعد و اگعر

نگرع مثبت دانشجویان نسبت ب امور پژوهشی ،تأثیر ب سزایی

هم ونب ها مورد بررسعی قعرار گیعرد ،امکعان اشعتباه و اشعکال در

دارد .اعضای هیأت علمی میتوانند با ارائ راهکارهایی ب

مطالع کاهش یافت و نتایج ار شمندتری نیز حاص میشود.

دانشجویان وود ،همانند بیان فواید تحقیق در ندگی فردی و
حرف ای ،همراهی منها در انجام پروژههای کوچ

و تشویق

نتیجهگیری

ایشان ب حضور در همایشهای علمی و  ،....مشارکت ایشان را در

باتوو ب نتایج کلی بع دسعتممعده ،نگعرع دانشعجویان پزشعکی

فعالیتهای علمی افزایش دهند (. 19،18

نسبت ب امور تحقیقاتی در شرایط مطلوبی قرار ندارد ،لذا میتوان

در این مطالع  ،متغیر ونسیت ،تفاوتی بین درک دانشجویان ا

با برگزاری دورههای تحصیلی همزمان  MD-PhDو حضور اساتید

پژوهش و نگرعهای منها ایجاد نکرد .شاید بروالت مطالع

و دکتری مجرب در امور پژوهشعی؛ مسعیری بعرای ارتقعای سعطح

عنبری ( 18این دو گروه تصور و نگرع واحدی نسبت ب

پژوهشی و امور تحقیقعاتی در میعان دانشعجویان فعراهم کعرد و بعا

تحقیقات دارند ،اما گروهیک دارای سابق تحقیق هستند با موان

نهایت اسعتفاده ا امکانعاتی کع توسعط معاونعت پژوهشعی و ارت

سا مانی بیشتری مواو شدهاند ( ، 4ک این یکی ا عوام ایجاد

بهداشت برای تربیت پزشکان پژوهشگر فراهم شده ،در راه ارتقای

نگرع منفی نسبت ب امور پژوهشی تلقی میشود.

سطح دانشکده تالع نمود.

باووود انجام این تحقیق ،ب نظر میرسد پزشکان عمعومی هنعو ا
حداق ها فاصل دارند .بنابراین ،ضرورت برنام ریعزیهعای مهعم و

تشکر و قدردانی

کاربردی بسیار احساس می شود .افزایش دروس مرتبط با تحقیعق،

بدین وسیل نویسندگان بر وود میدانند ا تمامی دانشجویان

مشارکت دانشممووتگان در با ممو یهای مرتبط ،تهی و اورای

شرکتکننده در این مطالع تقدیر و تشکر نمایند .همچنین ا

طععر هععای تحقیقععاتی و گسععترع کارگععاههععا بععا تکی ع بععر امکععان

تمامی مسئولین دانشکده پزشکی وهت همکاری در این طر

ب کارگیری من نیز میتواند مفیعد واقع شعود ( . 5البتع یافتع هعای

قدردانی میگردد.

مطالع حاضر مطلق نیست؛ یرا ب نظر میرسد این شیوه گردموری
داده ها قادر ب ار یابی نگرع دانشجویان نسبت بع امعور پژوهشعی
نباشد.
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