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  چکیده
 لذا. است آشکار پزشکی پژوهش و آموزش امور اندرکاران دست تمام براي دانشجویی تحقیق اهمیت :مقدمه

 تعیین منظور به حاضر مطالعه. شود می تلقی مهم بسیار تحصیل حین در مرتبط و عوامل دانشجویان عملکرد به پرداختن
  .شد انجام پژوهشی علمی هاي محیط در شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان رفتاري هاي شیوه

تحلیلی به صورت مقطعی بوده و جامعه آماري ما را کلیه دانشجویان -این مطالعه توصیفی :مواد و روش ها
 نفر دانشجویان در مقاطع 400ادند، که با استفاده از روش نمونه گیري کوکران دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل د

-85، در نیم سال دوم سال تحصیلی )PhD(کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتري حرفه اي و دکتراي تخصصی
 تحلیل و تجزیه يبرا و گردید استفاده پرسش نامه از اطالعات آوري جمع  جهت. به عنوان نمونه انتخاب شدند1384

  .شد استفاده اسکوئر کاي آماري  و آزمون SPSS vol.16آماري افزار نرم از ها داده
 دانشجویان بین در علمی پژوهش هاي انجام به عالقه میزان که داد نشان پژوهش :یافته هاي پژوهش

 میزان هم چنین. شد عنوان خوب سطح در درصد 25/42 متوسط، سطح در درصد 75/38 ضعیف، درسطح درصد19
 ضعیف، سطح در درصد 75/15 شیراز پزشکی علوم دانشجویان بین در آموزشی علمی هاي کارگاه در شرکت به عالقه

 مشروط شدن میزان و تحصیلی مقطع بین. شد گزارش خوب سطح در درصد 25/41 متوسط، سطح در درصد 8/42
  )P<0.05.(شد دیده داري معنی ارتباط دانشجویان

 در تحصیلی موفقیت باعث که عواملی به توجه پژوهش، هاي یافته به توجه با :ه گیريبحث و نتیج
 نحوه ها، دانشگاه کیفیت بهبود به مسئولین بیشتر توجه نیازمند و بوده ضروري امري شود، می پزشکی علوم دانشجویان

 باشد می اشتغال مشکل رفع و دانشجویان عالقه و انگیزه به توجه و رفاهی امکانات بهبود دانشجو، پذیرش
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  مقدمه

آموزش عالی در توسعه کشور ها نقش اساسی 
ي جامعه منوط به چرخش چرخ هاي بخش ها. دارد

یکی از کارکرد هاي . نیروي انسانی کارآمد است
آموزش عالی، تربیت نیروي انسانی متخصص مورد نیاز 

پیشرفت در هر . بخش هاي مختلف جامعه می باشد
زمینه اي نیاز به توسعه  علمی دارد و توسعه پژوهش 
یکی از مسایل کلیدي در اصالحات جاري آموزشی و 

 مورد نیاز فدراسیون جهانی آموزش زیر ساخت کار هاي
پزشکی است و نخستین گام براي ترغیب دانشجویان 
به مشارکت در امر پژوهش و توسعه پزشکی، شناخت 

تحقیق و پژوهش، به عنوان ). 1(،وضعیت موجود است
یکی از قوي ترین ابزارهاي پرورش استعداد هاي 

ترین مسائلی است که برنامه ریزان  بالقوه، از مهم
، اهمیت )2(،انشگاه ها باید بدان توجه داشته باشندد

تحقیق دانشجویی براي تمام دست اندرکاران امور 
تحقیق . آموزش و پژوهش پزشکی آشکار است

دانشجویی سبب می شود دانشجو بتواند سواالت موجود 
در زمینه یک تحقیق را به صورت مدون درآورد، 

ایی یابد، براي اطالعات را آنالیز کند، با متدولوژي آشن
هر سوال تحقیقاتی متدولوژي مناسب را طراحی کند، 
متون مربوطه را با دقت خاصی بازخوانی کند، گزارش 
بنویسد و راهنمایی هاي مختلف را در هنگام عمل به 

به همین دلیل در ایالت متحده، تحقیق . )3،4(،کار بندد
دانشجویی به طرق مختلف از جمله اولویت دادن به 

ویانی که سابقه کار تحقیقاتی دارند به هنگام دانشج
ثبت نام، معاف کردن این دانشجویان از گرفتن برخی 
واحد هاي اجباري، تخفیف در شهریه، دادن تسهیالت 

). 3(،مالی به این دانشجویان توصیه و ترغیب می شود
از بین روش هاي گوناگون پیش بینی شده براي 

عد از اتمام تحصیالت، افزودن به تعداد دانشجویانی که ب
تحقیق را به عنوان کار اصلی خود انتخاب می کنند، 

  )2.(ترویج تحقیق دانشجویی از همه مهم تر بوده است
یکی از عوامل و مسائل مهم و اساسی در موفقیت 
دانشجو در زمینه هاي آموزشی و پژوهشی، حضور و 
راهنمایی استاد راهنما می باشد که با مشاوره و 

 کوتاه ترین و درست ترین مسیر ممکن در راهنمایی

جهت رسیدن به اهداف را به دانشجو نشان دهد و او را 
مشاوره و راهنمایی . در رسیدن به موفقیت یاري رساند

به مجموعه فعالیت هایی اطالق می شود که در آن 
فردي را در غلبه بر مشکالتش یاري و به او بیاموزند 

خود را با دیگران درك که خویشتن را بشناسد و روابط 
مشاوره تحصیلی، رابطه اي است پویا و هدفمند . کند

که بر اساس مشارکت استاد و دانشجو و با روش هاي 
  )5.(منطبق بر نیازمندي هاي دانشجو انجام گیرد

دانشگاه ها مسئولیت خطیري در تربیت، آموزش 
و پرورش دانشجویان دارند و براي رسیدن به این 

اوره و راهنمایی تحصیلی از طریق هدف، ارائه مش
تحقیقات ). 6(،اساتید به دانشجویان یک ضرورت است

انجام شده در حدود مشکالت روانی، عاطفی و اجتماعی 
 اًدانشجویان و برخی پژوهش هاي محدود دیگر موکد

اهمیت و ضرورت اقدام جدي و سازمان یافته اي را در 
ن بر مشکالت انتخاب اساتید راهنما به منظور فائق آمد

قابل پیشگیري و افت تحصیلی ناشی از آن ها را مطرح 
کسب اطالعات در مورد مسائل آموزشی، ). 7(،می نماید

ادامه تحصیل، دستیابی به منابع علمی و آموزشی، 
کارآیی و رفع مشکالت روحی و روانی از جایگاه مهم 
بیان شده دانشجویان است، در حالی که استاد راهنما به 

 یک منبع اصلی در خصوص رفع مسائل و عنوان
مهم ). 6(،مشکالت فوق از جایگاه خوبی برخوردار است

ترین عوامل نارضایتی دانشجویان از استاد راهنما موارد 
کم توجهی استاد راهنما به مشکالت -1: باشدزیر می 

 بی تأثیر بودن راهنمایی و شماوره -2دانشجویان، 
نگذاشتن -3، )6(،اساتید در حل مشکالت دانشجویان

-4، )8(،وقت کافی اساتید براي راهنمایی دانشجویان
-5عدم پیگیري اساتید در حل مشکالت دانشجویان، 

عدم بهره گیري دانشجویان از مشاوره و راهنمایی استاد 
بی برنامه بودن حضور اساتید در دانشگاه -6راهنما، 

رابطه صمیمانه و ). 9(،براي راهنمایی دانشجویان
 مسئولیت و اشتیاق در حل مشکالت احساس

دانشجویان در حد ارایه راهکارهاي ممکن و راهنمایی 
آن ها با استفاده از منابع موجود در مشاوره دانشجویی 
بسیار مفید و مؤثر می باشد، الزم است که موانع موجود 

با عنایت ). 10(،در این زمینه براي اساتید برطرف شود
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ائه راهنمایی و مشاوره در به مسئولیت دانشگاه، در ار
جهت رفع نیاز دانشجویان، در حال حاضر با توجه به 
این مهم، اطالعات روشن و مشخصی از وضعیت ارائه 

  )6.(این خدمات به دانشجویان در دست نمی باشد
افت تحصلیی و مشروطی و داشتن آینده شغلی 
مبهم مسائلی است که برخی از دانشجویان در اکثر 

درگیر بوده و باعث بروز مشکالت روحی و موارد با آن 
. روانی و حتی گریز از تحصیل در دانشجو می گردد

اي علت افت تحصیلی   و همکاران در مطالعه تودرس
را عواملی چون عدم ارتباط مطلوب بین دانشجو و 

، بی توجهی استاد به وضعیت آموزشی )11(،استاد
ط دانشجو، مشروطی، مشکل مالی، خسته کنندگی محی

چنین مسائل فوق را باعث  آموزشی دانسته و هم
افت . )11،12(،نارضایتی فراگیران اعالم نموده است

تحصیلی دانشجویان و ترك تحصیل آن ها عالوه بر 
مسائل و مشکالتی که براي خود دانشجو ایجاد می 
کند، زیان هاي فراوانی را براي کشور در بر خواهد 

یک مشکل شخصی  و نه تنها به عنوان ،)13(،داشت
بلکه یک مشکل اساسی اجتماعی بوده و باید براي حل 

لذا با ). 14(،این مشکل گام هاي اساسی را برداشت
-توجه به اهمیت رفتارهاي دانشجو در محیط علمی

پژوهشی ما را بر آن داشت تا در زمینه چگونگی برخورد 
دانشجو با عوامل مرتبط با تحصیل و پژوهش، مطاله 

  .یماي انجام ده
  مواد و روش ها

تحلیلی به صورت مقطعی -این مطالعه توصیفی
بوده و جامعه آماري ما را کلیه دانشجویان دانشگاه 

 400علوم پزشکی شیراز تشکیل دادند، که در آن 
دانشجویان در مقاطع کاردانی، )  درصد10حدود (نفر

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتري حرفه اي و 
سال دوم سال   نیم، در)PhD(دکتراي تخصصی

.  به عنوان نمونه انتخاب شدند1384-85تحصیلی 
 دانشکده 8نمونه ها به صورت تصادفی خوشه اي از 

مختلف با توجه به تعداد دانشجویان هر دانشکده 
دانشکده (انتخاب گردید و با مراجعه به محیط پژوهش

نامه به دانشجویان اطالعات الزم  و ارائه پرسش) ها
 یده و با استفاده از نرم افزار آماريجمع آوري گرد

SPSS vol.16 مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار 
  .گرفت

نامه از روش محتوا  جهت روایی و پایایی علمی پرسش
براي تجزیه و تحلیل . و روش آزمون مجدد استفاده شد

داده هاي کمی از محاسبه میانگین و انحراف معیار و 
 فراوانی مطلق و برادي داده هاي کیفی از محاسبه

کاي نسبی و براي تعیین رابطه بین متغیرها از آزمون 
  . معنی دار تلقی شدP<0.05استفاده شد و ر ئاسکو

    پژوهشي یافته ها
 نفر از دانشجویان 400این طرح پژوهشی روي 

 دانشکده مختلف 8که به صورت تصادفی خوشه اي از 
انجام دانشگاه علوم پزشکی شیراز انتخاب شده بودند، 

مرد و )  درصد75/41( نفر167شد و از این تعداد 
میانگین سنی . زن بوده اند)  درصد25/58( نفر233
 سال و 18 سال بود که کمترین آن ها 33/22افراد 

 5/41( نفر166 سال داشت، 37ترین آن ها بیش
مجرد، )  درصد84( نفر336مقطع کارشناسی، ) درصد
فراوانی . بودندساکن در خوابگاه ) درصد77( نفر308

)  درصد75/1( نفر7مطالعه توسط دانشجویان در روز 
بین یک )  درصد5/41( نفر166کمتر از یک ساعت، 

بین دو تا چهار )  درصد25/34( نفر137تا دو ساعت، 
بیش از چهار ساعت )  درصد5/22( نفر90ساعت و 

 75/65مطالعه در روز داشته اند که از این میزان 
پژوهش نشان . رسی نیز داشته انددرصد مطالعه غیر د

داد که میزان عالقه به انجام پژوهش هاي علمی در 
 درصد در 19بین دانشجویان علوم پزشکی شیراز 

  درصد در سطح متوسط،75/38 سطح ضعیف،
پژوهش .  درصد در سطح خوب عنوان کردند25/42

نشان داد که میزان عالقه به شرکت در کارگاه هاي 
ین  دانشجویان علوم پزشکی شیراز علمی آموزشی در ب

 درصد در سطح 8/42  درصد در سطح ضعیف،75/15
 75/7 . درصد در سطح خوب بودند25/41متوسط، 

  اهمیت،درصد از دانشجویان شرکت کننده در پژوهش
 درصد 63 درصد متوسط و 29 رتبه علمی استاد را کم،

 درصد از دانشجویان شرکت 25/2 .زیاد عنوان کردند
  در این پژوهش میزان احترام به استاد خود را کم،کننده
 درصد زیاد عنوان 5/82 درصد متوسط و 75/13

میزان خرید کتاب در بین دانشجویان علوم . کردند
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 درصد کمتر از 5/18پزشکی شیراز در ترم گذشته 
 تومان، 4000-8000 درصد 75/24 تومان، 4000

 25/40تومان،  8000-12000 درصد 75/14
 . به باال کتاب خریداري کردند12000ز آن ها درصد ا

 درصد از دانشجویان به 25/13پژوهش نشان داد که 
 درصد در حد 75/36 درصد متوسط و 50میزان کم، 

 .مند به شرکت در برنامه هاي فرهنگی هستندزیاد عالق
از نظر خود دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش 

درصد  75/71 ها افسردگی دارند و درصد آن 25/26
درصد  25/7 .آن ها عنوان کردند که افسرده نیستنداز 
 دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش سابقه از

درصد آن ها تا به حال  25/92مشروط شدن داشتند و 
این پژوهش نشان داد که  .سابقه مشروط شدن نداشتند

 به کتابخانه نمی روند درصد از دانشجویان اصالً 5/47
صد آن ها کمتر از یک ساعت به کتابخانه در 5/30و 

 8 ساعت و 1-2درصد آن ها 75/13می روند و 
 . ساعت و بیشتر به کتابخانه می روند2درصد آن ها 

از درصد  5/64 نشان داد که  حاضرپژوهش
دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش از مرکز 

 در بین استفاده .اینترنت دانشگاه استفاده می کنند
 درصد به دنبال مسائل علمی، 55 از اینترنت کنندگان

 درصد مطالب 15 درصد مطالب فرهنگی، 5/18
.  درصد به دنبال مطالب سیاسی هستتند11هنري و 

درصد دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش  91

از  .عالقه مند به ادامه تحصیل در مقطع باالتر بودند
اهمیت  ،نظر دانشجویان شرکت کننده در پژوهش

درصد کم  5/3  رااستفاده اساتید از تکنولوژي آموزشی
درصد زیاد  75/62درصد متوسط و  33 ،اهمیت

درصد از دانشجویان استخدام دولتی  57 .عنوان کردند
 75/21درصد استخدام شرکت خصوصی و 17و 

 را بعد از فارغ التحصیلی ترجیح می  آزاددرصد شغل
ننده در  درصد از دانشجویان شرکت ک75/11. دادند

 5/73.  درصد بیکار بودند5/85 این پژوهش شاغل و
درصد از دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش به 

 درصد نا امید 24آینده شغلی راجع به کاریابی امیدوار و 
درصد از دانشجویان شرکت کننده در این  17 .بودند

پژوهش در خانواده خود فارغ التحصیل گروه هاي 
دانشجویان شرکت کننده در این  .ندپزشکی بیکار داشت

که در آینده  پژوهش نظر خود را در مورد رشته هایی
 به صورت زیر بیان خواهند داشت رامشکل اشتغال 

، )بیشترین مشکل اشتغال( درصد51بهداشت : کردند
 درصد، مدیریت 43 درصد، توانبخشی 46پزشکی 

 درصد، پرستاري و 75/42درمانی -خدمات بهداشتی
 درصد، 25/35 درصد، پیراپزشکی 37 مامایی

 درصد 75/10پزشکی با   درصد و دندان16داروسازي 
کمترین میزان مشکالت اشتغال را در آینده خواهد 

  داشت

.  
 و پژوهشیو فرهنگی - میزان عالقه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شرکت در برنامه هاي علمی.1  شمارهجدول

 استادمیزان تأثیرپذیري از 
  )زیاد(خوب  موارد

(%)  
  متوسط

(%)  
  )کم(ضعیف
(%)  

  عالقه به انجام پژوهش
  عالقه به شرکت در کارگاه هاي علمی آموزشی

25/42  
3/41  

8/38  
8/42  

19  
8/15  

  3/13  50  8/36  عالقه به شرکت در برنامه هاي فرهنگی
  5/3  33  8/62   توسط  اساتیداستفاده از تکنولوژي آموزشی

  8  29  63  می استاد بر یادگیريتأثیر رتبه عل
  25/2  75/13  5/82  میزان احترام به استاد

  
بین جنس و میزان مطالعه درسی در شبانه روز، بین 
جنس و عالقه مندي براي شرکت در برنامه هاي 
فرهنگی، بین محل سکونت و میزان مطالعه در شبانه 

 بین معدل )P>0.05.(روز، رابطه معنی داري دیده نشد
بل و میزان امیدواري به آینده شغلی، بین جنس و ترم ق

معدل، بین معدل و عالقمندي به ادامه تحصیل، بین 
تاهل و معدل، بین مدت زمان مطالعه در شبانه روز و 
معدل، و بین مشروط شدن و افسردگی رابطه معنی 

چنین بین مشروطی و   هم)P<0.05.(داري دیده شد
ده شد و تمام مقطع تحصیلی ارتباط معنی داري دی
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مشروط شدگان در مقطع کارشناسی و دکتراي حرفه 
  )P<0.05.(اي مشغول به تحصیل بودند

   و نتیجه گیريبحث 
دهد که میزان  نتایج این پژوهش نشان می

عالقه به انجام پژوهش هاي علمی در بین دانشجویان 
 تحقیق جوادیان و همکاران  که با یافته هاي.خوب بود

. )15(،خوانی دارد  همپزشکی بابلدر دانشگاه علوم 
دست آمده نشان می دهد که میزان ه چنین نتایج ب هم

در  .کم است خیلی مطالعه دانشجویان در شبانه روز
در  بررسی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه فراگیري

 تمایل به داشتن زندگی خوب به عنوان دانشجویان،
  انگیزش بیرونی و احساس رضایت وترین عامل مهم

 خوشنودي هنگام پیشرفت در تحصیل به عنوان مهم
در . )16(،ترین عامل انگیزش درونی تلقی گردید

آموزش نه تنها نحوه تدریس مدرس بلکه کلیه 
رفتارهاي او در جلب نظر دانشجویان و ارتقا کیفیت 

دانشجویان  با توجه به نتایج،. )17(،آموزش مؤثر است
هستند و رتبه علمی احترام زیادي براي استاد خود قایل 

با توجه به طرح عده  .استاد براي دانشجویان مهم بود
 از کتابخانه استفاده نمی زیادي از دانشجویان اصالً

اهمیت دادن به دیدگاه استفاده کنندگان رکن  .کنند
در حیطه . مهم یک سیستم اطالع رسانی موفق است

هاي گوناگون خدمت رسانی بیشترین میزان رضایت 
 مدت زمان امانت،، ه تعداد کتاب هاي فارسیمربوط ب

آرامش سالن نشریات، هزینه  نظافت سالن مطالعه،
مدالین و کمترین میزان رضایت مربوط به عناوین 

 عدم امانت اطلس و کتب مرجع، تعداد میز و ،کتاب ها
خدمات کپی بخش نشریات و ساعات کار  صندلی،

بر اظهار نظر عده  بنا. )18(،بخش مدالین بوده است
اي از دانشجویان تعداد بعضی عناوین کتب درسی به 
ویژه در زمان پایان ترم جوابگوي مراجعه کنندگان 

که  نشان داد هیتو  کوك مطالعه نتایج. )18(،نیست
 عدم موفقیت مراجعه کنندگان در دستیابی به مواد علت

مورد نیازشان مربوط به خدمات کتابخانه و نحوه ارایه 
بین مقطع تحصیلی و مشروطی ارتباط . )19(، استنآ

معنی داري دیده شد به طوري که تمامی دانشجویان 
مشروط شده در ترم قبل در مقاطع کارشناسی و 
دکتراي حرفه اي بودند، به نظر می رسد با توجه به 

طول مدت تحصیل که در این دانشجویان نسبت به 
د بیشتر دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ارش

است، ضریب اطمینان بیشتري جهت جبران ترم هاي 
وجود می آورد و تالش آن ها ه ها ب مشروطی براي آن

میزان خرید کتاب . را براي عدم مشروطی کمتر می کند
در ترم گذشته توسط دانشجویان در حد متوسط بود که 

منابعن کتاب در بین دانشجویان و تهیه باید با توزیع ب 
این میزان را باال  از طرف دانشگاه با تخفیف،مورد نیاز 

با توجه به رابطه معنی دار بین افسردگی و مشروط  .برد
شدن به طور آشکار بیانگر نقش اساسی و مهم انگیزه 

چنین بین  هم. )13(،در موفقیت تحصیلی است
امیدواري نسبت به آینده شغلی و معدل رابطه معنی 

علل عدم انگیزه در ترین  یکی از مهم. داري دیده شد
نبود بازار کار مناسب پس از فارغ  دانشجویان پزشکی،

اکثریت دانشجویان تمایل . )13(،باشدالتحصیل شدن 
 لذا باید با تجهیزات بیشتر،، به ادامه تحصیل دارند
 امکان ادامه تحصیل براي ،افزایش سهمیه قبولی

 براي دانشجویان استفاده اساتید از .فراهم گردد اکثریت
در  .تکنولوژي آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار است

موزشی با چاره حوزه آشود که  این مورد پیشنهاد می
اندیشی و تدبیر به تجهیز این وسایل پرداخته و آن ها 

 دوره هاي  را به روز نماید و الزم است تا با کارگاه ها و
ویژه جهت اساتید آن ها را به استفاده بیشتر از وسایل 

بین جنس و مشروط . )20(،ترغیب نمود موزشیآ کمک
شدن رابطه معنی دار وجود داشت و میزان مشروط 

 نتایج نشان می. شدن در پسرها بیشتر ار دخترها بود
یافته هاي . دهد که معدل دختران بیشتر از پسران است

 نشان داد که دانشجویان ساکن در خوابگاه مطالعه
 ، با نتایج ده بزرگیکه عملکرد بهتري در تحصیل دارند

به نظر . )13،20(،خوانی ندارد فخاریان و همکاران هم
می رسد داشتن اوقات بیشتري براي مطالعه و تحقیق 

دانشجویان . در محیط خوابگاهی موید این مطلب است
مجرد عملکرد بهتري در تحصیل نسبت به متأهلین 
نشان  می دهند و حدود نصف دانشجویان ناموفق را 

 هل نمیأتأهل تشکیل می دهند که صرف تافراد م
بلکه کمبود  تواند مانعی براي موفقیت تحصیلی باشد،

امکانات رفاهی و پرداختن به شغل هاي کاذب جهت 
تواند مانع مهمی جهت موفقیت در  مد میآکسب در
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یافته هاي مطالعه  این نتایج با .)13(،تحصیل باشد
 مطابقت ي و همکارانهزاوه ا همکاران و و فخاریان 

  )20،21(.دارد
توجه به عواملی که باعث موفقیت تحصیلی در 
دانشجویان علوم پزشکی می شود، امري ضروري بوده 
و نیازمند توجه بیشتر مسئولین به بهبود کیفیت دانشگاه 
  ها، نحوه پذیرش دانشجو، بهبود امکانات رفاهی و توجه

  

ی به انگیزه و عالقه دانشجویان و رفع مشکل اشتغال م
  . باشد

  سپاسگزاري
در پایان از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز و کلیه دانشجویانی که در این تحقیق 
همکاري الزم را داشتند، نهایت تشکر و قدردانی به 

.عمل می آید
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Abstract 
Introduction: The importance of students' 
research is obvious to the authorities of 
medical education and research affairs. It is 
important to address the performance of 
students and their related factors during 
education. The aim of this research was to 
determine the behavioral styles of students 
in Shiraz University of medical science in 
academic environments. 
 
Materials & Methods: For the cross 
sectional study, 400 students of second 
semester of 2005-2006 academic year were 
selected in Shiraz University of medical 
science by random sampling method. The 
data were collected using a questionnaire 
and analyzed by SPSS software and Chi-
square test. 
 
Findings:  Results of the study demon-
trated that the interest in scientific research 

among the students shown to be as poor 
(19%),moderate (38.75%) and good 
(42.25%) reectively. Interest in partic-
pating in scientific and educational works-
ops was also graded as poor (15.75%), 
modrate (42.80) and good (41.25%), resp-
ctively. There was a significant relationship 
between education level and educational 
failure.(P<0.05) 
 
Discussion & Conclusion: Findings of the 
study indicated that paying attention to the 
effective factors on academic success of 
medical students is essential and authorities 
should improve the quality of education and 
students' acceptance, alleviate the problems 
of students' facilities and occupation and 
enhance the educational interests. 
  
Keywords: academic failure, research, 
academic counseling 
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