
journal.fums.ac.ir

بررسي عوامل بازدارنده اجرای طرح هاي تحقيقات دانشجويي از ديدگاه دانشجويان 
ليال نيک روز1، مهين روزی طلب2*، علی رضا رايگان شيرازی3، محمدمهدی نقی زاده4، فرزانه تقوی5

1- گروه اطفال، دانشكده پرستاری، دانشگاه علوم پزشكي، فسا، فارس، ایران.
2- گروه داخلی جراحی، دانشكده پیراپزشكی، دانشگاه علوم پزشكي، یاسوج، ایران.

3- گروه بهداشت محیط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي، یاسوج، ایران.
4- گروه آمار، دانشگاه علوم پزشكي، فسا، فارس، ایران.
5- شبكه بهداشت شهرستان دهاقان، اصفهان، ایران. 

چکيده
زمينه و هدف: شناسایي موانع انجام پژوهش و ارزیابي توانایي دانشجویان در استفاده از خدمات و امكانات پژوهشي دانشگاه از ضروریات ارتقاء فعالیت هاي پژوهشي است. لذا این 

پژوهش با هدف تعیین عوامل بازدارنده اجرای طرح هاي تحقیقات دانشجویي از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي یاسوج در سال 1388 انجام گرفت.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفي- مقطعي، جامعه پژوهش شامل 96  نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي یاسوج بودند که به روش نمونه گیري تصادفي طبقه اي مورد 
مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه حاوي 3 بخش شامل اطالعات دموگرافیك، موانع شخصي ) 8 سؤال( و موانع سازماني ) 17 سؤال( بود. پس از بررسی و تأیید 
روایي محتوایي و پایایي پرسشنامه و کسب رضایت اگاهانه افراد جهت شرکت در پژوهش، نظرات دانشجویان در مورد موانع پژوهشي با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گردید و با 

استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

نتايج: بر اساس یافته ها میانگین مخالفت با گزینه هایی که به عنوان موانع شخصي مطرح شده بودند )12/96±43/23( کمتر از  مخالفت با موانع سازماني )12/08±62/85( بود.  
به عبارتی موانع شخصي بسیار موثرتر از موانع سازماني گزارش شد )P > 0.001(. در بحث موانع شخصي، نداشتن مهارت کافي، دانش ناکافي از متدولوژي تحقیق و عدم آگاهی از 
موضوعات قابل تحقیق بیشترین فراواني را داشت. در دسترس نبودن نیروهاي مشاوره اي، هم چنین ضعیف بودن نیروهاي مشاوره ای، کمبود امكانات و تجهیزات و عدم ایجاد انگیزه 
از طرف مسئولین و اساتید بیشترین موارد را در حیطه موانع سازماني تشكیل می دادند. ارتباط با سایر متغیرها نظیر جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه پژوهشی دانشجویان در متن 

مقاله آورده شده است.   

بحث و نتيجه گيري: نتایج این مطالعه حاکي از وجود موانع متعدد جهت انجام تحقیقات دانشجویي مي باشد که قابل تصحیح و کنترل توسط اساتید، اعضاي هیئت علمي، 
مسئوالن دانشگاه و خود دانشجویان مي باشد. 

کلمات کليدی: عوامل بازدارنده، طرح تحقيقاتي، دانشجو

مقدمه
در  که  اهمیتي  دلیل  به  پزشكي،  علوم  دانشگاه هاي  در  پژوهش 
زمینه شناسایي مشكالت و مسائل آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و ارائه 
راه حل جهت از میان برداشتن مشكالت مربوط به سالمت جامعه دارد، 
از اهمیت ویژه اي برخوردار است. پژوهش در دانشگاه ها، باعث متمایز 
شدن دانشگاه ها از سایر مراکز آموزشي مانند متوسطه و ابتدایي در 
نظام آموزشي مي شود )1(. بدون مأنوس کردن دانشجویان با پژوهش 
در زندگي و فعالیت هاي روزمره فراگیري، پرورش استعدادهاي خالق 
آنها در تولید علم و مشارکت در توسعه کشور ناممكن خواهد بود )2(.

در این زمینه استادان نقش انگیزشگر را در فعالیت هاي پژوهشي 
دانشجویان ایفـا مي کنند و بـا ارتقـاي توانایـي علمــي آن ها، روحیـه 

پژوهشگري و تحقیق دانشجویان تقویت مي شود )3(.  
پرورش  ابزارهاي  قوي ترین  از  یكي  عنوان  به  پژوهش،  و  تحقیق 
استعدادهاي بالقوه، از مهمترین مسائلي است که برنامه ریزان دانشگاه ها 
باید به آن توجه داشته باشند )4(. تحقیق دانشجویي سبب مي شود 
دانشجو متون مربوطه را با دقت خاصي بازخواني کرده و راهنمایي هاي 
در  محقق  نظر  از  را  کشور  نیاز  بندد.  به کار  عمل  هنگام  را  مختلف 

سال هاي آینده پیش بیني و مرتفع سازد )5(. 
رشد میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت هاي پژوهشي مبتني 
بر تقویت دیدگاه آن ها در ارتباط با نقش و جایگاه تحقیقات دانشجویي 
و  مطمئن  پلي  صحیح،  و  دقیق  برنامه ریزي  با  باید  مسئولین  است. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول: مهين روزی طلب، گروه داخلی جراحی، دانشكده پیراپزشكی، دانشگاه علوم 
 Email: roozitalab.mahin@yums.ac.ir       09173417066 :پزشكي، یاسوج، ایران. تلفن
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پرجاذبه میان کالس درس و دستگاه اجرایي برقرار نمایند و محیط هاي 
به سمت  را  دانشجویان  دقیق،  نظارت  با  و  مهیا ساخته  را  یادگیري 
پژوهش سوق دهند )6(. در انجام فعالیت پژوهشي مشكالت و موانع 
اولین گام براي  قابل حل و گاه موانع سد راه پیشرفت وجود دارند. 
سامان بخشیدن به امر پژوهش در جامعه، پي بردن به نقاط ضعف و 
قوت برنامه هاي تحقیقاتي و شناخت نارسایي ها است. شناخت موانع 
تحقیق مي تواند با بهبود ارتباط بین محققان و استفاده کنندگان از نتایج 
تحقیق، فرایند حل مسئله را سهولت بخشیده و عمال موجب استفاده 
از یافته هاي تحقیق شود )7(. نتیجه مطالعات انجام گرفته در ایران 
نشان داده است که ضعف ارتباط الزم بین دانشگاه با مراکز تحقیقاتی، 
اعمال سلیقه های شخصی در ارزش یابی طرح ها و مقاله ها، نبود فهرست 
مشخصی از اولویت های پژوهشی، فقدان بانك های اطالع رسانی داخلی 
و  لوازم  اجرا، کمبود  یا در حال  انجام گرفته  پژوهش های  به  مربوط 
امكانات مورد نیاز تحقیق و مشكل بودن تهیه آن ها، )2، 3 و 8( از موانع 

انجام تحقیقات دانشجویی بوده است.      
اگر چه اهمیت و جایگاه تحقیقات و هم چنین نارسایي کنوني مورد 
تاکید و توافق اکثر مسئوالن است اما ماهیت و کم و کیف موانع و 
تنگناهایي که مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت هاي تحقیقاتي تاثیر 

مي گذارند به درستي معلوم نیست )9(. 
شناخت نارسایي ها از جمله ابزارهاي الزم و اساسي است که باید 
در اختیار تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان قرار گیرد تا از طریق آن 
تصمیمات الزم جهت نیل به اهداف و بهبود روش ها و افزایش بازدهي 
اتخاذ شود )10(. این پژوهش با هدف تعیین عوامل بازدارنده انجام 
تحقیقات از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي یاسوج 1388 

انجام گرفته است.

مواد و روش ها 
در این مطالعه توصیفي- مقطعي که در سال 1388 انجام گرفت، 
جامعه پژوهش شامل 1400 نفر دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي یاسوج 
بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه با توان آزمون 
90 و سطح خطاي 5 درصد، 96 نفر تعیین شد و به روش نمونه گیري 
تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. در این 
روش رشته هاي مختلف به عنوان طبقات جامعه پژوهش در نظر گرفته 
 3 حاوي  ساخته  محقق  پرسش نامه  اطالعات،  گردآوري  ابزار  شدند. 
معدل  تحصیلي،  رشته  جنسیت،  )سن،  دموگرافیك  اطالعات  بخش 
تحصیلي ترم قبل، سابقه شرکت در کارگاه هاي آموزش در پژوهش(، 
موانع شخصي )8 سؤال( و موانع سازماني )17 سؤال( بود. سؤاالت دو 
قسمت اخیر با استفاده از منابع معتبر علمي تهیه و بر اساس مقیاس 5 
درجه اي لیكرت تنظیم شده بود. جهت کسب روایي محتوایي پرسش نامه 
از نظرات کارشناسان و اعضاي هیئت علمي دانشگاه استفاده شد و براي 
تعیین پایایي ابزار نیز از ضریب الفاي کرونباخ استفاده شد و پس از توزیع 
پرسش نامه بین 10 نفر از دانشجویان دانشگاه و جمع آوري پاسخ ها، ضریب 

آلفاي 0/683 به دست آمد. 
و  پژوهش  در  افراد جهت شرکت  آگاهانه  رضایت  از کسب  پس 
رعایت نكات اخالقي دیگر، نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي 
پرسش نامه جمع آوري  از  استفاده  با  پژوهشي  موانع  مورد  در  یاسوج 

گردید. از آن جا که سؤاالت در دو بخش موانع شخصي و موانع سازماني 
طراحي شده بود به گزینه هاي کامال موافق عدد 1، به گزینه موافق 
عدد 2 و به همین ترتیب به گزینه کامال مخالف عدد 5 تعلق گرفت 
و امتیازات نهایي هر یك از سؤاالت با جمع عدد متناسب گزینه هاي 
معني  به  بیشتر  عدد  این صورت  در  شد.  محاسبه  افراد  در  انتخابي 
مخالفت بیشتر خواهد بود. به منظور مقایسه هر یك از دو بخش موانع 
سازماني و موانع شخصي امتیاز سؤاالت مربوط جمع گردید و از آنجا 
که در بخش موانع شخصي 8 و در بخش موانع سازماني 17 سؤال 
مطرح شده بود و به منظور سهولت مقایسه نمره هر یك از دو طیف 
فوق در مقیاس 0 تا 100 تصحیح شد. امتیاز نهایي تصحیح شده در 
پایه 0 تا 100 بوده و عدد بیشتر به معني اهمیت کمتر مشكالت در 

پژوهش مي باشد. 
مقایسه نمره تصحیح شده موانع سازمان و شخصي با استفاده از 
آزمون تي زوجي و مقایسه هر یك از دو نمره تصحیح شده فوق در 
زیرگروه هاي مورد بررسي با استفاده از آزمون هاي تي مستقل و آنالیز 
واریانس انجام شد )نمودار1(. رابطه بین موانع شخصي و سازماني با 
سن و معدل شرکت کنندگان با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون 
محاسبه شد. کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و 
سطح معني داري 0/05 در نظر گرفته شد. ریزش نمونه 9 نفر بوده 

است.

نتايج
با  سال   25 تا   18 بین  مطالعه  در  شرکت کنندگان  سني  دامنه 
میانگین سني 1/6 ± 20/75 بوده است. 48/4% )44 نفر( از افراد مورد 
بررسي مورد پژوهش دختر بودند، 34/1% )31 نفر( از شرکت کنندگان 
پژوهشي  فاقد سابقه  نفر(   60( داشتند. %65/9  پژوهشي  کار  سابقه 
بودند. 27/5% )25 نفر( از افراد سابقه گذراندن کارگاه آموزشي روش 
را  کارگاه  این  در  نفر( سابقه شرکت   66( و %72/5  داشتند  تحقیق 
نداشتند. 53/7% )48 نفر( از دانشجویان داراي معدل تحصیلي زیر 
15/5 و 46/3% )42 نفر( داراي معدل تحصیلي باالي 15/5 بودند، که 

میانگین معدل تحصیلي 2/35±15/30 بود. 
کافي  مهارت  نداشتن  شخصي،  موانع  بحث  در   1 جدول  طبق 
عنوان  به  تحقیق 2/3±0/8  متدولوژي  از  ناکافي  دانش  و   2/3±1/1
مسئولیت هاي  شدند.  شناخته  شخصي  حیطه  در  موانع  مهم ترین 
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مشغله  و   3/4±1/0 اجتماعي  مسئولیت هاي  و   3/2±1/0 خانوادگي 
کمتري  اهمیت  از  در حیطه شخصي  وقت( 2/9±1/1  )کمبود  زیاد 

برخوردار بودند.
طبق جدول 2 در دسترس نبودن نیروهاي مشاوره اي 2/1±0/9، 
ضعیف بودن نیروهاي مشاوره اي 1/0±2/2، کمبود امكانات و تجهیزات 

1/0±2/2 و عدم ایجاد انگیزه از طرف مسئولین و اساتید 2/2±1/0 
را تشكیل  از موانع موجود در حیطه موانع سازماني  بیشترین موارد 
داده اند. محدودیت هاي اخالقي در انجام پژوهش 1/0±3/0 و اهمیت 
بیشتر خدمات بالیني نسبت به خدمات پژوهشي 1/0±3/0 کمترین 

موارد از موانع موجود در حیطه موانع سازماني را تشكیل داده اند.

ليال نيك روز و همكاران
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با موانع  یافته ها میانگین نمره تصحیح شده  مخالفت  بر اساس 
شخصي 12/96±43/23 و نمره تصحیح شده مخالفت موانع سازماني 
امتیاز مخالفت  بود.  نمره  از 100  امتیاز  در مجموع 62/85±12/08 
با موانع سازمانی بسیار بیشتر از امتیاز مخالفت با موانع شخصی بود 

 .)P > 0.001(
بر اساس یافته ها )جدول 3( تفاوت معني داري بین نمره تصحیح 
شده موانع شخصي و موانع سازماني در پسران )P > 0.001( هم چنین 

در دختران )P > 0.001( وجود دارد. 

هم چنین این تفاوت دقیقا در افراد واجد و فاقد سابقه پژوهش، 
واجد و فاقد سابقه شرکت در کارگاه روش تحقیق، در ترم تحصیلي 
موانع  نمره  بهداشت  تحصیلي  رشته  تنها  دارد.  وجود  عینا  مختلف 
شخصي و سازماني تفاوتي ندارد )P=0.817(. به این معني است که 
دانشجویان این رشته موانع شخصي و سازماني را به یك میزان دخیل 

در انجام ندادن پژوهش عنوان کرده اند.
بر اساس یافته ها تفاوت معني داري بین نظر دختران و پسران در 
)P=0.241( وجود  )P=0.890( و موانع شخصي  مورد موانع سازماني 

موانع  مورد  در  مختلف  رشته هاي  دانشجویان  نظر  هم چنین  ندارد. 
شخصي )P=0.246( و سازماني )P=0.142( تفاوت معني داري ندارد. 
در مقاطع مختلف تحصیلي نیز دانشجویان چه در مورد موانع شخصي 
)P=0.990( و چه در مورد موانع سازماني)P=0.989( نگرش یكساني 

دارند. 
سابقه  فاقد  و  واجد  افراد  نظر  بین  معني داري  تفاوت  چند  هر 
نمره  اما   )P=0.876( ندارد  وجود  سازماني  موانع  مورد  در  پژوهش 
موانع شخصي در افراد با سابقه پژوهش اندکي کمتر از افراد بدون 
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سابقه بود )P=0.071(. بر اساس یافته ها تفاوت معني داري بین نظر 
افراد واجد و فاقد سابقه سپري نمودن کارگاه آموزشي در مورد موانع 
بر  ندارد.  وجود   )P=0.453( سازماني  موانع  و   )P=0.372( شخصي 
با نمره موانع شخصي و  رابطه اي  افراد  یافته ها سن و معدل  اساس 

سازماني ندارد )جدول 4(.

بحث
اهمیت و جایگاه تحقیقات و نقش بنیادی آن ها در رشد و توسعه 
کشور، امری حیاتی است. از این رو، شناخت موانع انجام تحقیقات 
و مرتفع کردن آن ها به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی پژوهش، 
)عوامل  موانع  تعیین  با هدف  مطالعه  این  دارد.  ضرورت دو چندان 
انجام گرفته است.  دانشجویان  از دیدگاه  تحقیقات  انجام  بازدارنده( 
کافي  مهارت  نداشتن  موانع شخصي،  بحث  در  که  داد  نشان  نتایج 
خود  به  را  فراواني  بیشترین  تحقیق،  متدولوژي  از  ناکافي  دانش  و 
اختصاص داده اند. مسئولیت هاي خانوادگي و مسئولیت هاي اجتماعي 
و کمبود وقت و زمان، کم ترین فراواني را در حیطه موانع شخصی 
علمي  هیئت  اعضاء  عابدیني،  مطالعه  در  آن که  حال  داده اند.  نشان 
نداشتن مهارت کافي و دانش ناکافي از متدولوژي تحقیق را به عنوان 
کم ترین مانع ذکر کرده اند )11(. این موضوع مي تواند ناشي از عدم 
تشكیل کارگاه هاي آموزشي راجع به تحقیق و اصول علمي اجراي 
آن برای دانشجویان باشد. جهت رفع این مشكل، برگزاري کارگاه، 
متدولوژي  با  دانشجویان  آشناسازي  و  اساتید  توسط  مشاوره  انجام 
و  اساتید  توسط  تحقیق  موانع  شایع ترین  مي باشد.  ضروري  تحقیق 
اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها بر اساس چندین مطالعه کمبود وقت 
و نداشتن زمان کافي جهت پژوهش بوده است )12 و 13(. کمبود 
وقت و محدودیت هاي زماني در مطالعه عابدیني در 34 مورد )7/ 54 
درصد( به عنوان شایع ترین مانع است و در مطالعه ما کم ترین امتیاز 
را به خود اختصاص داده اند. این تفاوت ناشی از متفاوت بودن جامعه 
عابدینی  مطالعه  با  مطالعه،  این  در  پژوهش  نمونه  و  پژوهش  مورد 
می باشد. زیرا در مطالعه عابدینی اعضاي هیئت علمي دانشگاه، نمونه 
مشاوره اي،  آموزشی،  مسئولیت های  دلیل  به  که  بوده اند  پژوهش 
انجام  موانع  مهم ترین  عنوان  به  را  وقت  کمبود  اداری،  و  اجرایی 
فعالیت های تحقیقاتی دانسته اند. در صورتی که در میان دانشجویان 
به دلیل فقدان این مسئولیت ها، زمان و وقت بیشتري جهت انجام 
که  است  این  از  حاکي  مطلب  این  دارد.  وجود  تحقیقاتي  فعالیت 
به  اما  هستند  دارا  را  تحقیق  کافي جهت  وقت  و  زمان  دانشجویان 
دالیل مطرح شده قادر به انجام کار تحقیقي نیستند. بنابراین انجام 
اجرا توسط دانشجویان، کمبود وقت  اساتید و  با مشاوره  کار تیمي 

اساتید را پوشش خواهد داد. 
در این مطالعه در دسترس نبودن نیروهاي مشاوره اي، ضعیف بودن 
نیروهاي مشاوره اي، کمبود امكانات و تجهیزات و عدم ایجاد انگیزه از 
طرف مسئولین و اساتید، بیشترین موارد از موانع موجود در حیطه 

موانع سازماني را تشكیل داده اند. 
امكانات و تجهیزات الزم در 22  نیز کمبود  در مطالعه عابدیني 
مورد ) 32/8 درصد( دومین مانع شایع و در دسترس نبودن نیروهاي 
مشاوره اي در 20 مورد )29/9 درصد( سومین مانع شایع جهت انجام 

است  بوده  هرمزگان  دانشگاه  علمي  هیئت  اعضاي  توسط  تحقیقات 
)11(. در مطالعه علمداري در یاسوج نیز کمبود امكانات و تجهیزات 

الزم بیشترین مانع پژوهشي از طرف سازمان ذکر شد )8(. 
محدودیت هاي اخالقي در انجام پژوهش و اهمیت بیشتر خدمات 
موجود  موانع  از  موارد  کمترین  پژوهشي،  به خدمات  نسبت  بالیني 
سرشتي،  مطالعه  در  داده اند.  تشكیل  را  سازماني  موانع  حیطه  در 
و  زیاد  مشغله  و  وقت  کمبود  پژوهش گران،  در  انگیزه  ایجاد  عدم 
بوده  تحقیق  انجام  موانع  مهم ترین  از  اداري  پاگیر  و  مقررات دست 
است. سرشتي در مقاله خود بیان نموده که لزوم از بین بردن موانع 
مراکز  و  بیمارستان ها  دانشگاه، مسئوالن  پژوهشی  معاونت  از طرف 
بهداشتي- درمانی احساس مي شود )13(. نتایج مطالعه فرمانبر نیز 
نشان داد که عوامل سازماني- اداري از دیدگاه اعضاي  هیئت علمي از 
مهم ترین موانع تحقیق به شمار مي رود. اکثریت اعضاي هیئت علمي 
)76/9%( با مرتبه ی  استادیاري معتقد بودند که مسئولین و مدیران 
اکثریت  حالي که  در  نمي کنند  توجهي  کاربردي  تحقیقات  نتایج  به 
که  بودند  معتقد  مربي  مرتبه ی   با   )%87/6( علمي  هیئت  اعضاي 
انگیزه ی قوي و مناسبي براي امر پژوهش وجود ندارد )5(. جهت رفع 
کارگاه هاي  برگزاري  به  اقدام  دانشكده ها  مسئوالن  پژوهشي،  موانع 
و  نگارش  آیین  مقاله نویسي،  داده ها،  آنالیز  تحقیق،  روش  آموزش 
دانشجویان  و  اساتید  جهت  اطالع رساني  شبكه هاي  از  استفاده  نیز 
نمایند. همچنین مسئوالن نسبت به تاسیس دفتر مشاوره پژوهشي 
در دانشكده ها و بیمارستان ها، امكان دسترسي آسان به شبكه هاي 
اطالع رساني و اینترنت در دانشكده، تجهیز اتاق اساتید به کامپیوتر و 
پرینتر، توسعه امكانات کتابخانه اي و امكان استفاده از زیراکس اقدام 
انجام پژوهش،  نمایند. کاهش ساعت تدریس و امكان فرصت براي 
تخصیص  پژوهشي،  طرح هاي  تصویب  و  بررسي  روند  کردن  کوتاه 
واحد براي فعالیت هاي پژوهشي، ضابطه مند سازي تقسیم فعالیت های 
پژوهشی بین اعضاي هیئت علمي، تصویب طرح هاي پژوهشي بیشتر 
بر  مطرح شده  پیشنهادات  دیگر  از  تحقیقاتي  تشكیل هسته هاي  و 

اساس مطالعات انجام شده بوده است )4(. 
بر اساس یافته ها تفاوت معني داري بین نمره موانع شخصي و موانع 
سازماني در دو جنس وجود دارد. به این معني که مخالفت با موانع 
سازماني بسیار بیشتر از مخالفت با موانع شخصي مي باشد. هم چنین 
تفاوت معني داري بین نظر افراد با و بدون سابقه کار پژوهشي در مورد 
موانع سازماني و موانع شخصي وجود ندارد. البته نمره موانع شخصي 
در افراد با سابقه و بدون سابقه اندکي تفاوت دارد. بر اساس یافته ها 
تفاوت معني داري بین نظر افراد با و بدون گذراندن کارگاه آموزشي 
ندارد.  وجود  موانع شخصي  و  موانع سازماني  مورد  در  تحقیق  روش 
بر اساس یافته ها، سن و معدل افراد رابطه اي با نمره موانع شخصي و 

سازماني ندارد.

نتيجه گيري
نتایج این مطالعه حاکي از وجود موانع سازماني و موانع شخصي 
یاسوج  پزشكي  علوم  دانشگاه  در  دانشجویي  تحقیقات  انجام  جهت 
مي باشد که قابل تصحیح و کنترل توسط اساتید و اعضاي هیئت علمي 
مشاوره اي  نیروهاي  بودن  در دسترس  دانشگاه مي باشد.  و مسئوالن 
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و انجام مشاوره کافي و الزم، جبران کمبود امكانات و تجهیزات و ایجاد 
انگیزه از طرف مسئولین و اساتید مي تواند تا حدودي موانع تحقیقات 
دانشجویي را کاهش دهد. به نظر می رسد که آموزش به صورت کاربردی، 
به صورتی که دانشجو به طورواقعی درگیر فرآیند تحقیق شود موثر باشد.

تشکر و قدرداني
 از تمامي دانشجویان عزیز دانشگاه علوم پزشكي یاسوج و هم چنین 
نظرات ارزشمند همكاران  و داوران محترم که در اجرای این پژوهش  و 

چاپ مقاله ما را یاري نمودند تشكر و قدرداني به عمل مي آید. 
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Abstract

Background & Objective: Identifying the research barriers and assess the ability of students to use the university services
and facilities is crucial to promote research activities. Present study was carried out to determine the inhibiting factors influ-
encing the student’s research projects from the view point of Yasuj university of Medical sciences students in 2008.

Materials & Methods: In this cross sectional study 96 students of Yasouj Medical University were selected by stratified
random sampling. The data were collected by a validate & reliable questionnaire, containing demographic information,
inhibiting factors related to students (personal) and organization. The data were analyzed by SPSS software.

Results: The mean scores against the personal barriers and the organizational barriers questions were 43.23 ± 12.96 and
62.85 ±12.08 respectively. There was a significant difference between personal and organizational barriers (P<0.001) and
personal barriers were more important. According to the results, the student’s inadequate skills & knowledge of research
methodology and lack of awareness of research topics were the most prevalent personal barriers. The most prevalent organ-
izational barriers were unavailability of research consulters, inadequate research skills of consulter, insufficient facilities &
equipment and lack of motivating staff & faculties.  Other variables such as gender, subject of study and research experience
are mentioned in the full text.

Conclusion: This study showed that the personal barriers were more important than organizational barriers which interfere
with the student’s research projects. This can be corrected and controlled by teachers, faculty members, university officials
and students, themselves.

Keywords: Barriers, Students Research Projects, Student’s Perspective.
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