
 92 آذر،ششم شماره ،یکمو ستیب دوره                                         المیای پزشک علوم دانشگاه  پژوهشییعلم مجله    

 56

  پژوهش به نسبت اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان نگرش و آگاهیبررسی     
  

   2سیدهمام الدین جوادزاده ، 5زینب غضنفري، 4، الهه توسلی3رضا شریفی راد ، غالم2مهنوش رئیسی، 1الهام ایزدي
  مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران) 1

  بوشهر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مومیبهداشت عگروه ) 2
  اصفهان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ءارتقا و بهداشت آموزش گروه) 3
  تهرانبهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،دانشجویی تحقیقات کمیته) 4

   ایالمپزشکیدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم ، بهداشت آموزش گروه) 5
 17/6/92: تاریخ پذیرش      15/2/92: تاریخ دریافت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آگاهی، نگرش، پژوهش : کلیديواژه هاي
  
  

                                                             
 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر :نویسنده مسئول  

Email: homam_j@hotmail.com 

  چکیده
 مورد بسیار جهانی سطح در سالمت ارتقاء براي پژوهش اهدشو از استفاده و دانش انتقال اخیر هاي سال  در:مقدمه      
 بهداشت حیطه در تحقیقات. است بوده بشر معنوي و مادي پیشرفت ابزارهاي از همواره  پژوهش،.گرفته است قرار توجه

 علوم در را مهمی بسیار و محوري نقش و بوده ضروري بسیار درمان و بهداشت هاي مراقبت پیشرفت براي سالمتی و
 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان عملکرد و نگرش آگاهی، وضعیت بررسی هدف با حاضر مطالعه. نماید می ایفا پزشکی
  .پذیرفت انجام پژوهش خصوص در اصفهان
   نفر از افراد نمونه256انجام گرفت، تعداد  مقطعی شیوه که به تحلیلی-توصیفی مطالعه در این : ها مواد و روش        

  پس از جمع. ابزار گردآوري اطالعات، پرسش نامه ساخت محقق بود. صادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتندبه روش ت
کاي دو، ( و آزمون هاي آماري توصیفی و استنباطیSPSS vol.18آوري اطالعات داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 

  . تجزیه و تحلیل شدند) تست دقیق فیشر
 پژوهش زمینه در ضعیفی آگاهی از ها آزمودنی از درصد 4/64 که داد نشان تحلیل نتایج: وهشیافته هاي پژ       

 آن ها تحصیلی مقطع و دانشجویان آگاهی بین. بود متوسط حد در ها آزمودنی از درصد 2/63 بودند و نگرش برخوردار
 پژوهش زمینه در بیشتري آگاهی از باالتر تحصیلی مقاطع در دانشجویان که طوري به داشت، وجود معنادار ارتباط

 معنادار آماري ارتباط آن ها سکونت محل و تحصیلی مقطع با دانشجویان نگرش سطح بین) P<0.05(.بودند برخوردار
 در بهتري نگرش از خوابگاه ساکن و باالتر تحصیلی مقاطع در دانشجویان که طوري به) P<0.05(داشت، وجود

  .بودند برخوردار پژوهش خصوص
ضروري به نظر  دانشجویان نیازهاي شدن برآورده جهت آموزشی نظام در ایجاد تغییرات :بحث و نتیجه گیري       

 صورت ها به انجام پژوهش  و گردد توجه پیش از می بایست بیش تحقیق روش چون دروسی به هم چنین. می رسد
 روند  دانشجویان در زمینه پژوهش، درجهت بهبود نگرش .نماید سوق تحقیق عملی اجراي سمت به تر و کاربردي

 ارزش و توجه مورد بیشتر دانشجویان علمی هاي فعالیت و شود فراهم آن ها براي الزم هاي حمایت پژوهش اجراي
  .گیرد قرار گذاري
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 مقدمه
 و مادي پیشرفت ابزارهاي از همواره پژوهش،       
 توان پیشرفت می تردید بدون. است بوده بشر معنوي

 را تاکنون ختاری گوناگون هاي دوره طول در بشر هاي
 نهایی نظام  هدف.)1(،دانست تحقیق و پژوهش مدیون

 سطحء و ارتقا حفظ تأمین،  کشور هر در سالمت

 در. زمینه است این در عدالت برقراري و مردم سالمت

و  رسانی اطالع طریق از تواند میپژوهش  میان این
 و ها سیاست اجراي و طراحی جهت در رهنمود هئارا

 هدف این به نیل در مهمی نقش برنامه هاي بهداشتی،
 تحقیقات در حیطه بهداشت و سالمت .)2(،کند ایفا

 براي پیشرفت مراقبت هاي بهداشت و درمان بسیار
بسیار مهمی در علوم ضروري بوده و نقش محوري و 

 پیشرفت ها در خصوص .)3(،پزشکی ایفا می نماید
ها  پیشگیري، تشخیص، درمان و نظارت بر بیماري

ه بکید کرده و أهمگی به شدت بر کیفیت پژوهش ها ت
ژوهش ها بر سیاست گذاري ها در حیطه عالوه این پ

 از طرفی .)4(،سزایی دارده  بتأثیربهداشت و درمان 
شرکت افراد در امر پژوهش منجر به ارتقاء تفکر 

 می شود و پزشکان و متولیان سالمتها  انتقادي در آن
می توانند اطالعات حاصل از تحقیقات را در عرصه 

کار گیرند که این امر می تواند در بهبود ه عمل ب
 واقع مؤثرها  مدیریت بیماران و پیامد ناشی از بیماري

 امروزه یکی از مباحث اساسی در مراکز .)5(،شود
آموزش عالی و دانشگاه ها پرداختن به امر پژوهش 

 ، البته سهم پژوهش در هزینه دانشگاه هاي کشور.است
امروز رو به فزونی می رود ولی هنوز تا رسیدن به سطح 
کشورهاي توسعه یافته فاصله زیادي دارد که این امر 

 . قرار دهدتأثیرحت می تواند آهنگ توسعه علمی را ت
جا که کشورمان امروزه بیش از گذشته نیازمند  لذا از آن

رشد و توسعه علمی است، بار سنگینی بر دوش دانشگاه 
باید توجه داشت . )6(،و دانشگاهیان نهاده شده است

 حفظ پایه بر تنها که  آموزشیيمحیط دانشگاه ها

 کشورهاي مجالت و در کتب مندرج مطالب کردن
 مشکالت حل در تواند شک نمی بدون باشد، پیشرفته

 و آموختگان  دانش.باشد کافی توسعه حال در ممالک
 و و تحلیل تجزیه شناخت، قدرت بایستی دانشجویان

 را کسب خود تحصیلی رشته التمشک و لئمسا استنتاج

 پروژه هاي ارائه با باید چنین هم ها آن .نمایند

 حل و سؤاالت جواب به رسیدن براي تحقیقاتی مناسب
 اعظمی و اعالیی مطالعه نتایج .اقدام نمایند مشکالت

 و دقیق برنامه ریزي با ن بایستیوالئمس که داد نشان
 طمئنم پلی اجرایی و دستگاه درس کالس بین حصحی

 را دانشجویان نظارت دقیق، با و نمایند ایجاد پرجاذبه و

 )7(.دهند سوق تحقیق سمت به
 در اساسی محورهاي یکی از پژوهش که جا از آن      

 از یکی ،)8(،گردد محسوب می کشوري هر ملی امنیت
 تمام در علم تولید و پژوهشی هاي شاخص ترین مهم

 ایران، هاي جمله دانشگاه از و جهان هاي دانشگاه
 چاپ و علمی از تحقیقات شده برگرفته منتشر مقاالت

 بر اساس .)9(،باشد می معتبر مجالت در ها آن
 تعداد مقاالت چاپ شده توسط دانشگاهیان ،گزارشات
 نفر، در کره 1000هر  ازاي به  در آمریکا،1997در سال 

 نفر و در ایران به ازاي هر 6000جنوبی به ازاي هر 
رسیده است  چاپ به المللی بین همقال  هزار نفر یک120

که البته کیفیت این مقاله ها از میانگین جهانی پایین تر 
و  صنعتی کشورهاي حاضر حال در .)10،11(،بوده است
سرمایه  میزان بر تا تالشند در توسعه حال در کشورهاي

 کشورهاي .بیافزایند خود در امر تحقیقات هاي گذاري
 افزایش یا و خود تموقعی حفظ و براي تداوم صنعتی

 سرمایه تحقیقاتی امور در بین المللی، رقابت در برتري
 توسعه حال در و کشورهاي کنند می بیشتري گذاري

 راه تنها تحقیقاتکه  اند رسیده واقعیت این به نیز
 پایدار توسعه و رشد به رسیدن برايگذاري  سرمایه

 میزان گذشته دهه طی که آن رغم لیع، )12(،است
 محققان تعداد چنین هم و تحقیقات انجام  براياعتبار

 تعداد ولی است، داشته زیادي افزایش کشور ایران در
 در شده چاپ مقاالت و مصوب هاي تحقیقاتی طرح

 نداشته مناسبی افزایش علوم پزشکی هاي دانشگاه
  )13.(است

 و جنوبی کره که دهد می آماري نشان هاي گزارش
 شبیه علمی تولید رنظ از سال پیش 20 در سنگاپور

  تولید1998سال   در حالی کهاند، بوده ایران کشور
 80 سنگاپور حدود و برابر 20 حدود جنوبی کره علمی

 با کشورهاي مقایسه در ایران .است بوده ایران برابر
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 و اروپاي غربی کشورهاي آمریکا، مانند یافته توسعه

 مقاله کمتر برابر 100 کشور جمعیت به نسبت ژاپن،
 نشان انجام شده کیفی هاي  بررسی.)14(،ولید می کندت

صورت گرفته  تحقیقاتی هاي طرح اکثر که است داده
 استمرار بدون و فرد به قائم پائین، کیفیت با کشور در

 رفع براي توان می کمتر ها آن نتایج از و شود انجام می
  )10(.کرد استفاده نیازهاي جامعه

 تحقیقات نبودن همگرا تحقیقات، استراتژي نبودن       
 مطالعات به پژوهشگران بیشتر تمایل ها، دانشگاه در

 از اي سرمایه مشکالت و اجتماعی مشکالت بالینی،
 پژوهش فرایند در موجود هاي محدودیت و موانع جمله

 مسیر در مشکالت موجود  شناخت.)15(،اند شده عنوان
  استراتژيارائه در مؤثر گامی تواند می کشور، تحقیقات

 البته اقداماتی چون برگزاري. )16(،باشد تحقیقات توسعه
به  تلفمخ هاي دانشگاه در تحقیق روش هاي کارگاه
 تئ هیءاعضا توانمندي بهبود جهت در راهکاري عنوان
 گرفته نظر در  در خصوص پژوهشدانشجویان و علمی

گاهاً حمایت هاي مالی نیز در این زمینه شده است و 
 نیست مشخص وجود چندان این با  اما.ارائه می گردد

رغم اقدامات   علیکشور علوم پزشکی هاي دانشگاه که
دانشجویان و  عالقه در ایجاد مورد در میزان چه به ،فوق

 از اند؟ بوده موفق پژوهش امر برانگیختن این قشر به
 براي گام نخستین وضع موجود، شناخت که جا آن

 از جمله اصالح مختلف زمینه هاي در برنامه ریزي
تولید  در دانشجویان نقش ءارتقا و موجود هاي برنامه

 موزشیآ هايزنیا همه تعیین تر از و مهم علم
 جهت عملی کردن ایده وپژوهش  زمینه در دانشجویان

 مسئوالن شود، به می هاي تحقیقاتی خود محسوب
 کمک کشور عالی آموزش نظام چنین هم و دانشگاه

 رفع به نسبت با شناخت این وضعیت، تا نمایدمی 
 تقویت و پژوهشی نظام در موجود احتمالی هاي مشکل

که اطالعاتی در این  این نظر به .بپردازند آن نقاط قوت
از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در  زمینه

حاضر با هدف بررسی  مطالعه  لذا،دسترس نیست
وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در خصوص پژوهش انجام 

  .گرفت
  

  مواد و روش ها
 مقطعیوه به شی  وتحلیلی-توصیفی مطالعه این       

است که به منظور بررسی وضعیت آگاهی، نگرش و 
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دانشجویانعملکرد 

در این .  انجام شد1390خصوص پژوهش در سال 
 . دانشجو مورد بررسی قرار گرفتند256مطالعه تعداد 
 معیار.  بودنمونه به روش تصادفی سادهانتخاب افراد 

تحصیل در ترم دوم و  عه،مطال به دانشجویان ورود
ابزار  .مطالعه بود در شرکت براي آنان تمایل باالتر و

 نامه اي محقق ساخت بود پرسش، گردآوري اطالعات
 3 در و تهیه مرتبط و معتبر علمی منابع از استفاده که با

نام  بی بر نامه پرسش توزیع از قبل .گردید تنظیم بخش
 رضایت صورت رد و تأکید نامه پرسش بودن محرمانه و

 3 .شد داده تحویل ها آن به نامه دانشجویان پرسش
 بخش اول حاوي : بود از این قرارنامه پرسشبخش 
ی در خصوص سؤاالت، بخش دوم  دموگرافیکسؤاالت
 12(االت نگرشیؤو بخش سوم س) الؤس 23(آگاهی

 سؤاالت آگاهی صحیح هاي پاسخ براي. بود) الؤس
 گرفته نظر در صفر نمره غلط هاي پاسخبراي و  1نمره 

 نمره میزان اساس بر  میزان آگاهی دانشجویان.شد
-18(، متوسط)1-13(کسب شده در سه سطح ضعیف

 سؤاالتپاسخ . طبقه بندي گردید) 19-23(و خوب) 14
که به   گزینه اي بود5در طیف لیکرت  نگرش بخش

 کامالً و مخالف نظر، بی موافق، موافق، کامالً(صورت
در این بخش نمرات . ارزیابی قرار گرفتندمورد ) مخالف

نگرش متوسط و  25-36 نگرش ضعیف، 24-12
 به عنوان نگرش خوب در نظر گرفته 37-60نمرات 

اساتید  رنظر طبق ب نامه پرسش  صوريروایی. شدند
 ،روایی محتوا  قابل قبول بوده و براي تعیینمتخصص

 )content validity index( روایی محتواشاخص
 یک هر براي آمده دست به ضرایب گردید که محاسبه

 ثبات پایایی.  تا یک بود8/0 حداقل از سؤاالت از
این  )Internal consistency reliability(درونی
 تأییدمورد  72/0 کرونباخ آلفاي ضریب با نامه پرسش

   گذاري نمره و اطالعات آوري جمع از پس .قرار گرفت
 با و نموده امپیوترک وارد را ها داده ،ها نامه پرسش
   استفاده با و SPSS vol.18 آماري افزار نرم از استفاده
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 آزمون شامل(استنباطی و توصیفی آماري هاي روش از
 قرار تحلیل و تجزیه مورد )فیشر دقیق تست دو، کاي
معنی دار تلقی شده ) P<0.05(در هر آزمون ؛ندگرفت
  . است

  ي پژوهشیافته ها
  مورد مطالعهي دانشجو256 دتعدااز  مجموع در       
 5/37  نفر96 و مؤنثها   از آن درصد5/62  نفر160

 ادفرا سنی میانگین مطالعه ینا در.  مذکر بودنددرصد
بیشتر افراد مورد .  بودلاـس 47/22±32/3 سیربر ردمو

بیشترین تعداد .  بودند) درصد6/84(بررسی مجرد
دانشجویان شرکت کننده در طرح مربوط به رشته 

 2/73 کارشناسی و در مقطع ) درصد1/30(زشکیپ
ها ساکن خوابگاه   از آن درصد3/68  کهبودند درصد
  .بودند

 درصد از 4/64نتایج پژوهش حاضر نشان داد که         
آزمودنی ها از آگاهی ضعیفی در زمینه پژوهش 

ی سؤاالت آگاهی دانشجویان به در بخش. برخوردار بودند
، انواع مطالعات اپیدمیولوژیک، در خصوص انواع متغیرها

شیوه مرجع نویسی، اهداف و فرضیات، روش نمونه 
 25( نفر64تنها .  پاسخ دادندو شیوه نگارش مقاله گیري
 در خصوص  از دانشجویان اطالعات مناسبی)درصد

ها  از آن)  درصد8/37( نفر97 داشته و 10/90شکاف 
ري تاه تر شدن طول بیماري را در کاهش شیوع بیماکو

 بین مطالعه این نتایج اساس بر. تندس می دانمؤثر
ا ارتباط  همقطع تحصیلی آن و دانشجویان آگاهی

به طوري که دانشجویان در مقاطع  معنادار وجود داشت
تحصیلی باالتر از آگاهی بیشتري در زمینه پژوهش 

  )P<0.05(.برخوردار بودند
 درصد از آزمودنی ها در 2/63نگرش  ،نتایجبر اساس 

 درصد 4/54در بخش نگرش  .حد متوسط بود
دانشجویان آشنایی با روش تحقیق را امري ضروري 

 2/43. براي دانشجویان علوم پزشکی قلمداد می کردند
درصد دانشجویان انجام پروژه هاي تحقیقاتی را غیر 

 درصد از 1/67 وضروري و به نوعی وقت تلف کردن 
طالع رسانی آشنایی دانشجویان با سیستم هاي اها  آن

 درصد از 1/37. و مدالین را ضروري می دانستند
توان از نتایج تحقیقات  دانشجویان اظهار داشتند که می

 انجام اده نمود و لذادر کشورهاي پیشرفته استفتنها 

. تحقیقات در کشور چندان ضروري به نظر نمی رسد
 درصد از دانشجویان انجام پژوهش را بر باال 25تنها 

 2/68. می دانستند مؤثرت ارائه خدمات بردن کیفی
 داشتند که از طرف مسئولین بیاندرصد از دانشجویان 

دانشگاه به فعالیت هاي پژوهشی دانشجویان چندان 
 درصد از دانشجویان 6/87. اهمیت داده نمی شود

تالش براي حل معضالت کشور را از عهده دانشجو 
 درصد دانشجویان انجام پروژه هاي 2/40  وخارج

 2/63و تحقیقاتی را مانعی براي پیشرفت تحصیلی 
درصد از دانشجویان حمایت دانشگاه را از دانشجویان 

 درصد از 2/48هم چنین براي انجام تحقیقات ضروري 
میته هاي تحقیقاتی را وسیله اي براي کدانشجویان 

نظرات . ستندتشویق دانشجویان به امر تحقیق می دان
عد نگرش نشان داد که بین دانشجویان در خصوص ب

محل سطح نگرش دانشجویان با مقطع تحصیلی و 
ها ارتباط آماري معنادار وجود  سکونت آن

به طوري که دانشجویان در مقاطع ) P<0.05(.داشت
نگرش بهتري در تحصیلی باالتر و ساکن خوابگاه از 

 5/69ن پژوهش در ای .خصوص پژوهش برخوردار بودند
درصد از داشجویان معتقد بودند که اساتید می توانند 
نقش بسیار مهمی در ترغیب دانشجویان به سمت 

  . پژوهش ایفا کنند
   و نتیجه گیريبحث
که یکی از مهم ترین وظایف  نظر به این        

سسات آموزشی رسالت تحقیقات است و انجام آن ؤم
عوامل بر روي عمیق نیاز به بازنگري و تحلیل وسیع و 

گذار بر این امر و تنگناهاي موجود در این زمینه تأثیر
 نتایج. با این هدف به انجام رسیدپژوهش حاضر  ،دارد
اکثر واحدهاي مورد پژوهش از  که داد نشان مطالعهاین 

 که  در خصوص پژوهش برخوردار بودندآگاهی ضعیفی
چنین   و هم)1384( مطالعه غفورنیا و همکارانبا نتیجه

مطالعه اي که توسط خدمت و همکاران در دانشگاه 
 در حالی که ،)17،18(،خوانی دارد بقیه اله انجام شد هم

 که با هدف )1386(نتایج مطالعه فالح و همکاران
بررسی آگاهی، نگرش و توانمندي دانش آموختگان 

پزشکی دانشگاه  دوره دکتري حرفه اي پزشکی و دندان
نشان داد که اکثر ، ام شدعلوم پزشکی همدان انج
ی در زمینه پژوهش و تحقیق آزمودنی ها آگاهی متوسط
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) 2006(در مطالعه حسن خان و همکاران). 19(،داشتند
روي دانشجویان رشته پزشکی در زمینه بر نیز که 

پژوهش انجام شده بود سطح آگاهی اکثر واحدهاي 
به نظر . )20(،شدگزارش مورد پژوهش در حد متوسط 

خوانی به این دلیل باشد که در   این عدم هممی رسد
مطالعه حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و با رشته هاي مختلف مورد مطالعه قرار 

رفاً دانشجویان صگرفتند، در حالی که در مطالعات فوق 
نوعی نمونه (پزشکی رشته هاي پزشکی و دندان

ه این امر می مورد بررسی قرار گرفته بودند ک )همگن
تواند از علل تفاوت در نتایج پژوهش هاي عنوان شده 

  . باشد
که آگاهی دانشجویان مورد  با توجه به این        

چندان قابل قبول به نظر نمی بررسی در پژوهش حاضر 
رسد لذا لزوم برگزاري کارگاه هاي روش تحقیق و از 
طرفی تشویق دانشجویان به حضور در کارگاه ها 

چرا که داشتن آگاهی در .  به نظر می رسدضروري
خصوص پژوهش اولین گام براي ایجاد انگیزه و 

ي تحقیقاتی در دانشجویان متعاقب آن انجام پروژه ها
می باشد و دانشجویان با دانش متوسط و ضعیف 
توانمندي الزم براي پژوهش و عملکرد مناسب در این 

نش و  داءزمینه را نداشته و بایستی در جهت ارتقا
بین  در این مطالعه. ها تالش بیشتري نمود آگاهی آن

آگاهی و مقطع تحصیلی ارتباط آماري معناداري وجود 
که افراد در مقاطع تحصیلی باالتر از  داشت، به طوري

 در مطالعه غفورنیا و .آگاهی بیشتري برخوردار بودند
از همکاران نیز دانشجویان با مقطع تحصیلی باالتر 

در حالی که در مطالعه . ري برخوردار بودندآگاهی باالت
رضاییان و همکاران دانشجویان در مقاطع تحصیلی 

). 21(،اهی کمتري در خصوص پژوهش داشتندباالتر آگ
  طبق نتایج این پژوهش نگرش دانشجویان مورد بررسی 

   نتایج مطالعه عالیی و اعظمی نیز .در حد متوسط بود

صد از دانشجویان  در70حاکی از آن بود که بیش از 
دانشگاه ایالم نگرش متوسطی نسبت به تحقیق 

 در مطالعه حسن خان و همکاران نیز اکثر). 7(،داشتند
توسطی در خصوص مدانشجویان رشته پزشکی نگرش 

اما در مطالعه غفورنیا و ). 20(،امر پژوهش داشتند
در این همکاران اکثر دانشجویان نگرش مثبتی 

 پیوك و همکاران نیز در ویدو). 17(، داشتندخصوص
مطالعه خود نگرش دانشجویان را در حد ضعیف گزارش 

چه در مطالعه حاضر اکثر دانشجویان  اگر. )22(،نمودند
رسد به نظر می از نگرش متوسطی برخوردار بودند اما 

بایستی بیش از پیش به مقوله پژوهش در دانشگاه از 
طریق تبلیغات مناسب و جشنواره هاي پژوهشی 

نشجویی اهمیت داد و دانشجویان را به امر پژوهش دا
  .ترغیب نمود

در پژوهش حاضر بین سطح نگرش دانشجویان و        
ها ارتباط آماري  مقطع تحصیلی و محل سکونت آن

که دانشجویان در مقاطع  به طوري. معنادار وجود داشت
بهتري در تحصیلی باالتر و ساکن خوابگاه از نگرش 

با توجه به در نهایت  ،ردار بودندبرخوخصوص پژوهش 
دست آمده از این طرح به نظر می رسد بایستی ه ب نتایج

هاي تغییراتی در نظام آموزشی جهت برآورده شدن نیاز
 به دروسی چون روش تحقیق دانشجویان ایجاد شود و

 به صورت کاربردي هم چنینبیش از پیش توجه گردد 
نماید، در تر و به سمت اجراي عملی یک تحقیق سوق 

روند اجراي پژوهش همکاري با دانشجویان و حمایت 
فعالیت هاي علمی  فراهم شود وها  هاي الزم براي آن

  .دانشجویان بیشتر مورد توجه و ارزش گذاري قرار گیرد
  گزاريسپاس

وسیله از کلیه دانشجویان محترم دانشگاه  بدین      
 علوم پزشکی اصفهان که با دقت نظر در جهت تکمیل

نامه ها همکاري نمودند صمیمانه تشکر می  پرسش
یمئنما

.  
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Abstract 

Introduction: The transfer and utilization of 
research evidence in health promotion have 
caught a great attention in recent years. R-
esearch has been the means of material and 
spiritual progress for human being. Health 
research is prerequisite for the enhancement 
of health and treatment maintenance and 
plays a pivotal role in medical sciences. 
This study was done to determine the kho-
wledge and attitude of students toward re-
search in Isfahan University of Medical 
Sciences. 

  
Materials & Methods: This study was a 
descriptive-analytical survey assessing kho-
wledge and attitude of students toward rese-
arch in 2012. A total number of 256 stud-
ents were recruited in this study using a ran-
domly sampling method. Data were collec-
ted using a reasercher-designed question-
naire. Obtained data analyzed by SPSS18 
software and two categories of descriptive 
and inferential statistical methods (Chi-Sq-
ure and Fisher exact tests). 

 

Findings: The results of the study indicated 
that 64.4 % of participants had a poor 
knowledge toward research and 63.2 % of 
them had a moderate knowledge toward re-
search.There was a significant relation bet-
ween knowledge and educational level am-
ongst students, so that the students with 
higher educational level had more know-
ledge regarding research (P<0.05). Also, the 
attitude of students had a significant rela-
tion with their educational level and reside-
nce (P<0.05). So that students with higher 
educational level and resident in dormitory 
had a better attitude toward research. 

 
Discussion & Conclusion: Changings in the 
educational system to meet the needs of stu-
dents may be necessary. It should pay more 
attention than before to the courses such as 
practical research methods to improve the 
practical implementation of research, to pr-
omote students' attitudes toward research 
and to provide the process of collaboration 
and necessary support among students.  
Keywords: knowledge, attitude, research
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