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Introduction: Research has direct and indirect effects on the development of
human life. Therefore, in recent years, among the societies, the research status of
countries has been one of the most important criteria in growth and evaluation,
and the study of factors affecting the attitude to research is essential.
Materials & Methods: This is a descriptive study that was conducted in the
academic year 1397-1397 in the medical school of Mashhad University of
Medical Sciences and 274 people were randomly selected using stratified
sampling. The data collection tool is Papanastasio questionnaire and based on it
Information was collected and entered in Spss software.
Results: Gender (with a significance level of 0.001) and membership in the
research committee (with a significance level of 0.014) have a significant effect
on attitude towards research, but the average (with a significance level of 0.523)
has an effect on attitude It does not have research. Regarding students' attitudes
toward research in terms of gender, the components of "lack of research anxiety",
"positive attitude towards research" and "fit with daily life", girls scored higher
than boys.
Conclusion: The significance of the difference between girls and boys shows the
effect of gender on students' attitudes. Average did not show a significant effect
on attitudes toward research. However, membership in the Student Research
Committee significantly improved the attitude towards student research, which
could be due to the mediating variable of interest of more students in the Student
Research Committee.
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ریاخهايرو در سالنیانسان ها دارند از ایتوسعه زندگيبر رویمیمستقریو غمیمستقراتیتاثقاتیتحقمقدمه:
یقرار گرفته است و بررسیابید و ارزمالك ها در رشنیاز مهم تریکیکشورها یپژوهشتیجوامع وضعنیدر ب

.دباشیميضروريعوامل موثر بر نگرش به پژوهش امر
دانشگاه علوم یدر دانشکده پزشک1398-1397یلیاست که درسال تحصیفیمطالعه از نوع توصنیاروش کار:

هادادهيد، ابزار جمع آورنفر به تصادف انتخاب شدن274آسان يریمشهد انجام شد و با استفاده از نمونه گیپزشک
.وارد شدSpssدر نرم افزار ودیگرديو براساس آن اطالعات جمع آورباشدیموپاپاناستاسینامهپرسش
یمعنری)تاث014/0يداری)با سطح معنقاتیتحقتهی(و عضو بودن در کم001/0يداری) با سطح معنتیجنسنتایج:

يبر رويداریمعنری) تاث523/0يداریما معدل (با توجه به سطح معننگرش بر پژوهش دارد، ايبر رويدار
"قیعدم اضطراب تحق"ت مولفه یبه پژوهش بر حسب جنسانینگرش برپژوهش ندارد. در خصوص نگرش دانشجو

.از پسران به دست آوردندي، دختران نمرات باالتر"روزمرهیتناسب با زندگ"و "قینگرش مثبت به تحق"، 
سازد. یمانگرینماانیرا بر نگرش دانشجوتیجنسریدختران و پسران،تاثانیمعنا دار بودن تفاوت میجه گیري:نت

يبه طور معنادارییدانشجوقاتیتحقتهیدر کمتیبر نگرش به پژوهش نشان نداد اما عضويمعنادارریمعدل تاث
شتریبمنديعالقهیانجیمریاز متغیناشتواندیکه مکرده بودجادیاانیدر دانشجوقیرا نسبت به تحقينگرش بهتر

.باشدییدانشجوقاتیتحقتهیعضو کمانیدانشجو

این مقالهنحوه ارجاع به
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مقدمه
که یمیرمسقیو غمیمستقراتیتاثيبه واسطهقاتیتحق

مهمیگذارد،نقشیتوسعه در سطوح مختلف مقیاز طر
ستمیاز سيشاخه اریزقی) . تحق1انسان دارد(یدر زندگ

نیدر عصر اطالعات و همچنشرفتیپيسنگ بنا،یعلم
ییبه خودکفادنیو رسییتوسعه گراهیو اساس اولهیپا

منظم از اصول و روش يندیدر واقع فراقی).تحق2است(
اتیکشفایبه دانش، علم و دنیاستاندارد در جهت رسيها

یجوامع علمنیدر بریاخي).در سال ها3است (دیجد
مالك نتریمهمعنوانبههاکشوریپژوهشتیوضع

, 3مدنظر قرار گرفت (یرشد و گسترش علمیابیارز
اند و بروز تههم وابسبه استی).پژوهش،فرهنگ وس4

تواند بدون تحول یحوزه ها نمنیاز اکیتحوالت در هر
و تیکمنیبماند بنابراداریپاایو ابدیحوزه تحقق گریدر د

هايشاخصنیاز مهم تریکییعلمداتیتولتیفیک
است یهیرو بدنی).از ا4گردد (یمحسوب میتوسعه مل

در ینافع ملکه ممکن است با میاز موضوعاتیکیکه 
در انیدانشجویپژوهششرفتیو پتیارتباط باشد، موفق

رتاثیتحتخودپژوهش،انجام).6, 5(استهادانشگاه
نیاز ایکیاست که نگرش به پژوهش یعوامل مختلف
التید،تمایبا دوام از عقای) .نگرش نظام7عوامل است(

نیبیاست و به نوعشیخورامونیپهايدهیفرد نسبت به پد
به اعتقاد کهی).به طور8(ردیگیميو رفتار هر فرد جادهیعق

).  9(باشدیرفتار، نگرش مرییتغیمحققان عامل اصل
يسازنهزمیدرهامزبور نگرشفیبا توجه به تعرنیبنابرا

و جهت ازهایارضا نزش،یانگجادیبه رفتارها ایوشکل ده
) .10دارد(يجدریتاثشیبه گرایده

باً یتقرییتوان به صورت واکنش هایا را منگرش ه
توانند میهاخودکار به جهان اطراف درنظر گرفت، آن

ضمن قرار گرفتن ما در معرض موضوع نگرش به سرعت 

یاجتنابایو یشیگرايتوانند بر پاسخ هایو مرندیشکل بگ
شکل گرفته نسبت به شیبگذارند. داشتن نگرش از پریتاث

کارکرد سودمند نیچنددارايهامحركزطبقه اکی
ت،یآن عبارتند از کارکرد دانش، هوياست، و کارکردها

ينگرش هانی. هم چنزشیعزت نفس، دفاع از خود و انگ
در شهیاگر همیدهند، حتیقرار مریما را تحت تاثیاجتماع

) .11رفتار آشکار منعکس نشوند(
یمآشکارلیاز تحلینگرش ها در سطوح متفاوتتیاهم

ادراك،برهانگرشيشوند که عبارتند از : در سطح فرد
نیگذارند. بنابرایمریو رفتار تاثگریدهاينگرشتفکر،

فرد بر عهده دارند. یرا در ساختار روان شناختینقش مهم
و درك نگرش دانشجو به پژوهش از آنجا یلزوم بررس

و نایهم بر انتظارات دانشجویبررسنیکه اشودیحاصل م
برنامه جادیايآموزش پژوهش استادان براتیفیهم بر ک

انیدانشجوقیبه منظور تشو،یآموزشيو راهبردهایدرس
خواهد ریخود تاثیقاتیتحقتیظرفشیکشف و افزايبرا

انینگرش به پژوهش دانشجوتیگذاشت. شناخت وضع
تواند در یاست که مهاییورتاز جمله ضریپزشک

يزیاهم نمودن امکانات مناسب، برنامه رمقررات، فرنیتدو
جادیپزشکان پژوهشگر و حاذق و اتیتربيموفق برا

کمک ،یپزشکيدر دانشکده هازهیپرشور و انگیطیمح
یینگرش به پژوهش شناساتیبا توجه به اهمنی.بنابرادینما

) .12است(تیاهمحائزعوامل موثر بر نگرش به پژوهش 
فسا انجام یانشگاه علوم پزشککه توسط ديمطالعه اطبق

کمبود ،ايمشاورهيهارویبودن نفیشده است ضع
و نیاز طرف مسئولزهیانگجادیو عدم ازاتیامکانات و تجه

یملیموانع سازمانی تشکطهیموارد را در حنیشتریبدیاسات
انیدانشجويکه بر رويمطالعه انی).همچن13(دهند

يخودکارآمديرهایمتغزنجان انجام شده است اهدانشگ
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که قیآمار و روش تحقي،تعداد کالس هایپژوهش
یپژوهشيدر طرح هايشرکت کردند، همکارانیدانشجو

نی).در ا14را از عوامل موثر برنگرش برپژوهش دانسته اند (
از عوامل مرتبط با نگرش گریدیبرخیابیبه ارززیمطالعه ن
و تی، عضو،معدل تیجنسرینظپژوهشبه انیدانشجو

.پرداخته شده استقاتیتحقتهیدرکم

روش کار
است .جامعه یفیمطالعه توصکیقیتحقنیا

در لیکه مشغول به تحصینیربالیغانیدانشجوهیکلیآمار
و هیدر مقاطع علوم پا1398-1397یلیسال تحص

. بر باشدیمشهد بودند، میدانشکده پزشکيوپاتولوژیزیف
انیدانشکده تعداد دانشجونیزش ااساس اعالم اداره آمو

بودند که با در نظر گرفتن مقطع فرن950مورد نظر در طرح
متناسب با حجم يبه روش طبقه ايرینمونه گ،یلیتحص

انجام شد. که با توجه به مشخص يجامعه به نسبت مساو
n=(z2(کوکرانبودن حجم جامعه از فرمول  pqN) / [(N-

1)d2+t2pqکه دی) استفاده گردN=950،z=1.96 ،d=0.05  و
p,q=0.5نفر محاسبه 274اساس حجم نمونه نیکه بر هم

سپس پرسشنامه ست،یو با توجه به در دسترس بودن لدیگرد
ندگانینمااریآن در اختنکیگرفت و ليجاتیدرون سا

و هیعلوم پاعدر مقطلیکه در حال تحصانیدانشجو
بودند، 1398-1397یلیدر در سال تحصيوپاتولوژیزیف

دیمنظور برگزار گردنیکه به هميقرار گرفت و درجلسه ا
داده شد و از آنها خواسته ندگانینمايبرایکافحاتیتوض

وپرکردن پرسشنامه تیورود به سايرا براانیشد دانشجو
قیتحقيهاداده يجهت جمع آورتیکنند.در نهابیترغ

اده شد که توسط استف"نگرش به پژوهش"از پرسشنامه 
تحت اسیپنج خرده مقيشده و داراهیتهویپاپاناستاس

، "قی، اضطراب تحق"در شغلقیتحقيسودمند"نیعناو
و "روزمرهیتناسب با زندگ"، "قینگرش مثبت به تحق

پرسشنامه به زبان نیباشد که ایم"قیانجام تحقيدشوار"
و يترجمه شده است و در مطالعه مرادزینیرسفا
پرسشنامه نیاییایو پاییروا1396مکارانش در سال ه

مطالعه ضریب آلفاي کرونباخ نی، براساس ادیگردیبررس
).15برآورد شد (7/0يپرسشنامه باالنیبراي ا

نیاییایپاگریديذکر است در مطالعه اانیشا
شده است و انیب94/0کرونباخ) يپرسشنامه (براساس آلفا

وهیوالکر به شقیپرسشنامه در تحقنیاییروایبررسيبرا
نفر 204يپرسشنامه مذکور را بر رو،يدییتایعامللیتحل

د ییتاجیمورد مطالعه قرار داد و نتاییکایآمرانیاز دانشجو
یعلمهايطیاستفاده در محتیپرسشنامه قابلنینمود که ا
).16را دارد (

کرتیليانهیهفت گزفیپرسشنامه ، در طنیا
مورد انیجهت سنجش نگرش دانشجو7تا 1ل اعداد شام

در "مخالف اًیقو"انگریبکیاستفاده قرارگرفت که عدد 
انیدر پا"موافق اًیقو"انگریوعدد هفت بفیطيابتدا

عدد مورد نظر فیدو طنیانیباشد و افراد در بیمفیط
.کنندیمبخود را انتخا

شانییه بار محتواکییهاهیگويپرسش نامه برانیادر
و به پاسخ 1،نمره  "کامالً مخالفم "مثبت بود،به پاسخ 

با بار ییهاهیگونهیداده شد و در زم7نمره "کامالً موافقم"
اساس حداکثر نیحالت اعمال شد برانیا،خالفیمنف
بود.1و حداقل آن 7هیگوکیازیامت

حق خروج از پژوهش زیاخالق نتیرعاجهت
از شرکت کنندگان محفوظ ماند، اطالعات کیهر يبرا

پژوهش کامال محرمانه نیشرکت کننده در اينمونه ها
مطالعه در معرض نیخواهد ماند و شرکت کنندگان ا

قرار نداشته و نخواهند یروانایو یجسمبیآسچگونهیه
مطالعه درنظر نیدر ا3و19،25یاخالقيگرفت .که کدها



1398-1397یلیتحصسالدرپژوهشبهيوپاتولوژیزیفوهیپاعلوممقاطعدرمشهدیپزشکياحرفهيدکتررشتهانیدانشجونگرشیابیارز27

1400http://hmed.mums.ac.ir، پاییز 3، شماره12مجلۀ افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

اخالق تهیدر کم14/09/1397خیرگرفته شده است و در تا
نگرش یابیارز"تحت عنوان یدانشکده پزشکیسازمان

مشهد در مقاطع یپزشکيحرفه ايرشته دکترانیدانشجو
970879با شماره "به پژوهشيوپاتولوژیزیو فهیعلوم پا

IR.MUMS.MEDICAL.REC.1397.448مطرح و با کد 

.دیمصوب گرد

انجام شد که نخست گونهنیبدلیو تحلهیتجز
یشرکت کنندگان و اطالعات تمامگیمشخصات دموگراف

وارد کرتیلفیسواالت پرسشنامه بر اساس طيپاسخ ها
spssنرم افزار  نگرش ی.به منظور بررسدیگرد21

بر حسب معدل، ابتدا معدل تمام شرکت انیدانشجو
ه مدبه دست آنیانگیشد سپس با توجه به مدهیکنندگان پرس

شدند.می) شرکت کننده ها به دو گروه تقس6/16(

.است6/16ازباالترهاکه معدل آنياول :افرادگروه

.   است6/16از ترنپاییهاکه معدل آنيدوم:افرادگروه

نیانگیاز وارد کردن داده ها ،با محاسبه مپس
و به قیتحقيمولفه سودمند9تا 1يسوال هاازاتیامت

مولفه عدم اضطراب، 17تا 10الت ، سوابیترتنیهم
، سواالت قیمولفه نگرش مثبت به تحق25تا18سواالت 

زینتیروزمره و در نهایمولفه تناسب با زندگ29تا26
بدست آمد ، قیانجام تحقيدشوارلفهمو32تا 30سواالت 

انحراف استاندارد ن،یانگی) میفیتوصيدر ادامه از آماره ها
به انیدانشجوهاينگرشفیصتوي(  برایو فراوان

با توجه نیاستفاده شد همچنکیدموگرافيرهایمتغکیتفک
یميروینرمال پعی،داده ها از توزلکیورویبه آزمون شاپ

مستقل tاز آزمون نی). بنابراp-value= 094/0(کنند
کینگرش ها برحسب مشخصات دموگرافسهیمقايبرا

.استفاده شد

نتایج
درصد) 50نفر پسر (137شده لیسشنامه تکمپر274
تهیدرصد از افراد شرکت کنندگان در کم34/69بودند و 

د.عضو هستنقاتیتحق

در شروع مطالعهلیو مقطع تحصتیافراد شرکت کننده بر حسب جنسيانهیزماتیخصوص. 1جدول 

جنسیت

فیزیوپاتولوژيعلوم پایه
دل معدرصدتعدادمعدلدرصدتعداد

میانگینانحراف معیار میانگینانحراف معیار 

673/4958/157/16707/5074/117مرد
697/5080/146/16683/4977/163/16زن
13610069/151/1613810076/182/16کل

معدل نیانگیمهیبا توجه به جدول فوق، در گروه علوم پا
در نیاست.همچن46/16معدل زنان نیانگیو م57/16مردان 

نیانگیو م00/17معدل مردان نیانگیميوپاتولوژیزیگروه ف
.محاسبه شده است63/16معدل زنان 
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عهوع مطالدر شرلیو مقطع تحصییدانشجوقاتیتحقتهیدر کمتیشرکت کننده بر حسب عضوافراد يانهیزماتیخصوص.2جدول 
فیزیوپاتولوژيعلوم پایه

معدل درصدتعدادمعدل درصدتعداد
میانگینانحراف معیار میانگینانحراف معیار 

926/6770/175/16987180/180/16خیر
444/3256/102/16402967/188/16بلی

معدل نیانگیمه،یبا توجه به جدول فوق درگروه علوم پا
يمعدل افرادنیانگیو م02/16قاتیتحقتهیافراد عضو کم

. در گروه باشدیم75/16نبودند قاتیتحقتهیکه عضو کم
قاتیتحقتهیمعدل افراد عضو کمنیانگیمزینيوپاتولوژیزیف

قاتیتحقتهیکه عضو کميمعدل افرادنیانگیو م88/16
باشد.یم80/16زینبودند ن

1398-1397یلیدر سال تحصتیمشهد برحسب جنسیپزشکانینگرش دانشجویابیارز.3جدول 
(دو طرفه)p-valueن)میانگیمعدل (انحراف معیار مولفه

دخترپسر
سودمندي تحقیق 

در حرفه
73/0±99/362/0±98/38678/0

عدم اضطراب 
تحقیق

69/0±86/377/0±90/4001/0

نگرش مثبت به 
تحقیق

66/0±06/478/0±92/4001/0

تناسب با زندگی 
روزمره

99/0±14/494/0±96/4001/0

دشواري انجام 
قتحقی

18/1±05/415/1±10/4718/0

نگرش به 
پژوهش (کل 
پرسشنامه)

33/0±00/443/0±58/4001/0
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استفاده شده است.tاز آزمون سهیمقايشد براانی*همانطور که ب

بدست آمده p-valueو یفیتوصيبا استفاده از آماره ها
تیمستقل نگرش بر پژوهش برحسب جنسیاز آزمون ت

قرار گرفت که مطابق اطالعات فوق نگرش بر سهیمقامورد 
باهم دارند اما يپژوهش در دختران و پسران تفاوت معنا دار

انجام شود سهینگرش برپژوهش مقاياگر برحسب مولفه ها

و "قینگرش مثبت به تحق"يکه در مولفه هادیدتوانیم
ینگرش"قیاضطراب تحق"و"روزمره یتناسب با زندگ"

نیانگیدو گروه وجود دارد که با توجه به منیوت در بمتفا
بهترپسرانبهنسبتدختراننگرشهاآناریو انحراف مع

دباشمی
1398-1397یلیمشهد برحسب معدل در سال تحصیپزشکانینگرش دانشجویابیارز.4جدول 

(دو طرفه)p-valueمیانگین)معدل (انحراف معیار مولفه
6/16ازاالترب

127تعداد =
6/16ازکمتر

147تعداد =

00/4809/0±97/370/0±65/0سودمندي تحقیق در حرفه

41/4614/0±35/487/0±93/0عدم اضطراب تحقیق

56/4123/0±40/483/0±85/0نگرش مثبت به تحقیق

53/4816/0±56/410/1±99/0تناسب با زندگی روزمره

98/3180/0±17/415/1±16/1دشواري انجام تحقیق

نگرش به پژوهش (کل 
31/4523/0±27/446/0±49/0پرسشنامه)

مستقل استفاده شدیاز آزمون تسهیمقاي*برا

برحسب انی، دانشجوسهیمقايشد براانیهمانطور که ب
نیانگی، مکیو نقطه تفکشده اندمیمعدل به دو دسته تقس

. باشدیاست) م6/16شرکت کننده (برابر انیمعدل دانشجو

يهمانطور که از جدول باال مشخص است تفاوت معنادار
برحسب معدل وجود انیدر نگرش بر پژوهش دانشجو

.ندارد
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ییدانشجوقاتیتحقتهیدر کمتیمشهد برحسب عضویپزشکانینگرش دانشجویابیارز.5جدول 
1398-1397یلیدر سال تحص

مولفه
عدم عضویت درکمیته 

تحقیقات
عضویت در کمیته تحقیقات

p-value دو)
طرفه)

میانگینانحراف معیار میانگینانحراف معیار 

94/3420/0±01/468/0±68/0سودمندي تحقیق در حرفه

59/4012/0±29/489/0±89/0عدم اضطراب تحقیق

67/4019/0±41/487/0±82/0نگرش مثبت به تحقیق

68/4170/0±49/495/0±09/1تناسب با زندگی روزمره

17/4356/0±03/413/1±18/1دشواري انجام تحقیق

40/4014/0±24/447/0±47/0نگرش به پژوهش

مستقل استفاده شد.یاز آزمون تسهیمقاي*برا

نگرش بر پژوهش،تفاوت شودیهمانطور که مالحظه م
قاتیتحقتهیکه عضو کميافرادنیدر بيمعنادار

د وجوستند،یکه نيهستند و آن دسته از افرادییدانشجو
ستند هتهیکه عضو کميافرادنیانگیدارد.با توجه به مقدار م

د.برخوردارنيترياز نگرش قو

بحث و نتیجه گیري:
که ییبدست آمده، از آنجاجینتابا توجه به 

نیاجیآن است نتاياز آموزش و در راستاییپژوهش جز
نگرش يارتقايبرايزریدر جهت برنامهتواندیمقیتحق

در یزشیانگيراهکارهاجادیبه پژوهش و اانیدانشجو
نقاط قوت و قیتحقنیانیبه کار رود و همچنانیدانشجو

مختلف به يولفه هامکیرا به تفکانیضعف دانشجو
تیاولومیتوانمیهااست. که با توجه به آندهیکشریتصو
با توجه به م،امایدهصیرا تشخهاگذارياستیسهاي

ریوپا گدستل،مقرراتیکمبود امکانات و وسا
و قیتحقدینسبت به فواییاجرارانیمدیمنف،نگرشيادار

يهاطرح يبراهبودجافتیدریمراحل دشوار و طوالن
باعث یزشیو انگیپژوهشيو فقدان مهارت هایپژوهش

با یولردینگيمطالعه جانیدر ایطیشدند تا عوامل مح
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به اندازه عوامل زینکیعوامل دموگرافنکهیتوجه به ا
يمطالعه با تمرکز بررونیدارند اياژهیوتیاهمیطیمح

انجام شد. رهایمتغنیا
دختران یبه طور کلتینگرش به پژوهش برحسب جنسدر

نسبت به پسران داشتند که با ينگرش بهتريبه طور معنا دار
عدم"يدر مولفه هايمعنا دارنیتوجه به جداول ا

یتناسب با زندگ"و "قینگرش مثبت به تحق"، "اضطراب
مولفه ها دختران بهتر بودند نیبود که در هر سه ا"روزمره 

انجام يدشوار"و "قیقتحيسودمند"يدر مولفه هااما
وجود نداشت که در مطالعه يتفاوت معنا دار"قیتحق

جز قیانجام تحقيمولفه دشوارزیو همکارانش نیاسدالله
).14(باشدیبازدارنده نميمولفه ها

نیبيبرحسب معدل تفاوت معنا دارانینگرش دانشجودر
نیاوجود نداشت و نییبا معدل باال و معدل پاانیدانشجو

نگرش به پژوهش صدق هايعدم تفاوت در همه مولفه
.کندیم
تهیدر کمانیدانشجوتیبرحسب عضوتیدر نهاو

عملکرد تهیدر کمتیافراد با عضویبه طور کلقاتیتحق
عضو داشتند و همانطور که از رینسبت به افراد غيبهتر

عدم "يتفاوت معنادار در مولفه هانیمشهود است اجینتا
خود را "قینگرش مثبت به تحق"و "قیراب به تحقاضط

مشهود يمولفه ها تفاوت معناداررینشان داده است و در سا
.ستین

در هر دو مقطع انینگرش به پژوهش دانشجویکلدرحالت
فیبا توجه به طراینمود زیابیتوان مثبت ارزیرا نم

به نیانگیمنیاست که کمتر7تا 1سواالت، نمره هر فرد از 
99/3با نمره "درحرفهقیتحقيسودمند"يمولفه

است و به شتریاز حد متوسط بياختصاص دارد که مقدار
یمولفه ها نمرات تمامرینمرات سایب با بررسیترتنیهم
کهیدارند به طوريادیزيفاصلهمطلوبمقدارتاهاآن

یبا زندگقیتناسب تحق"نمره که مربوط به نیباالتر
تا يادیو فاصله زشدبایم5/4است که برابربا "روزمره

حد مطلوب دارد. 
درصد 80از شینشان داد که بيدر مطالعه ایگیربیش

مثبت نسبت به پژوهش برخوردارند یاز نگرشانیدانشجو
نگرش به پژوهش و نیبيرابطه معنادارنیهمچن

نی) .در ا17وجود داشت (انیدانشجويخودکارامد
داشتند اما قیمثبت به تحقینگرشانیدانشجوپژوهش همه 

شد.در پژوهش غفارزاده و دهتا حد مطلوب فاصله مشاه
دانشگاه انینگرش دانشجویکه به بررسزیهمکارانش ن

کردند یابیپرداخته بودند، مقوله پژوهش را مثبت ارزهیاروم
)6.(

دختران یگفت، بطور کلتوانیمسئله ميهاافتهیبراساس
يز پسران بودند اما الزم به ذکر است که در مولفه هابهتر ا

"انجام  نگرش يدشوار"و "در حرفهقیتحقيسودمند"

یاست که علنیوجود نداشت که نشانگر ايتفاوت معنادار
يدر ارتباط با حرفهقیدختران به تحقشتریبتیاهمرغم

وهستندفکربا پسران هميدشوارزانیمنیخود و همچن
مطالعات انجام شده در دانشگاه جیوضوع هم سو با نتامنای

موثر اریرا بسقیدر تحقيباشد که مولفه سودمندیزنجان م
یو همکاران در بررسیبی) .در پژوهش ب14(داندیم

به پژوهش در پاکستان ، مشخص شد يآموزگارانیدانشجو
به پژوهش دارند یکسانیزن و مرد نگرش انیدانشجوکه

يکه در برنامه هایانیدانشجونیبيداریمعناما تفاوت
شد و همانطور افتیشرکت کرده بودند، یمختلف پژوهش

باشدیمطالعه منیبرخالف اجهینتنیاشودیکه برداشت م
)7.(

افراد با نیمطالعه عدم تفاوت معنادار در نگرش بنیادر
است که نگرش نیاز ایحاکنییمعدل باال و معدل پا

انیدانشجویبه پژوهش با معدل و سواد اطالعاتانیدانشجو
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نیبر ارتباط مبهم بلیدلکیموضوع نیارتباط ندارد و ا
موفق در انیآموزش و پژوهش است، چرا که دانشجو

یخود منیاستندینیبرتر آموزشانیدانشجوزوماًپژوهش ل
موافق جهینتنیباشد که اانیدانشجويبرايازهیتواند انگ

کنسونی). اما د14) است (1396و همکاران (یاسداللهجهینت
دانش آموختگان در ینگرش پژوهشیو همکاران، در بررس

يکرده تر و دارالیگزارش کردند که افراد تحصکایآمر
افراد کم سن سال تر، نگرش زیباالتر و نیلیتحصركمد

).18به پژوهش دارند (يبهتر
قاتیتحقتهیعضو کمانینگرش دانشجونیمعنادار بتفاوت

نینشان دهنده ارتباط اانیدانشجوگریبا دییدانشجو
بتوان دشای. استپژوهشبههادر نگرش آنتیعضو

یانجیمریمتغکیبه پژوهش را به عنوان يو عالقمندزهیانگ
و زهیکه انگیانیصورت که دانشجونیدر نظر گرفت بد

عضو ادیزبه پژوهش دارند به احتماليشتریبيعالقمند
و عالقه زهیانگنیشوند و همیمییدانشجوقاتیتحقتهیکم
نیباعث نگرش بهتر آنها به پژوهش شده است و ايمند

باشدی) م1391روز و همکاران (کیموافق با مطالعه نجهینت
تحت عنوان یطیاز عوامل محیکیعامل را جز نیکه ا

ه از و داشتن مهارت کياز متدولوژیکافداشتن دانش 
دانسته دآییبدست مقاتیتحقتهیعضو بودن در کمقیطر

).13است (
نشان دادند که نگرش یو همکاران در پژوهشمورگنشترن

آموزش ،يریادگیبه ارزش پژوهش مثبت اما به انیدانشجو
درصد از 92نیاست همچنیو انجام  پژوهش منف

ستند و دشوار هدهیچیپقاتیموافق بودند که تحقانیدانشجو
پژوهش وجود داشت و يبه سودمندیو اگرچه نگرش مثبت

ترس و انیلکن دانشجودانستندیمدآن را ارزشمن
و پژوهش برشمردند. يریادگیيبرایاضطراب خود را مانع

يدارینشان داد که تفاوت معننیهمچنقیتحقنیهمجینتا

و یبا تجربه کار پژوهشانیدانشجونیدر سطح اضطراب ب
).19وجود دارد (یبدون تجربه کار پژوهشانیودانشج

نشان داد که يدر مطالعه ازینویپاپاناستاستینهادر
پژوهش موافق بودند نگرش يکه با سودمندیانیدانشجو

).20به پژوهش داشتند (یمثبت
به انینگرش دانشجونییبا هدف تعقیتحقنیا

تهیدر کمتی،معدل و عضوتیجنسکیپژوهش به تفک
به انیدر خصوص نگرش دانشجودیانجام گردییدانشجو

، "قیعدم اضطراب تحق"مولفه تیپژوهش بر حسب جنس
، "روزمرهیتناسب با زندگ"و "قینگرش مثبت به تحق"

به دست آوردند که تفاوت راناز پسيدختران نمرات باالتر
انیرا بر نگرش دانشجوتیجنسریتاثهیقضنیمعنادار بود. ا

آن در مولفه یسازد و از علل احتمالیمانگریانم
که يشتریبه ارتباط بتوانیم"در حرفهقیتحقيسودمند"

دختران به حرفه خود برقرارساخته اند،اشاره نمود. معدل 
تیبه پژوهش نشان نداد اما عضوشرا بر نگريمعنادارریتاث

نگرش يبه طور معنادارییدانشجوقاتیتحقتهیدر کم
کرده بود که جادیاانیدر دانشجوقیرا نسبت به تحقيبهتر

شتریبزهیو انگمنديعالقهیانجیمریاز متغیتواند ناشیم
.باشدییدانشجوقاتیتحقتهیعضو کمانیدانشجو

:و نقاط ضعف و قوتهاتیمحدود
اطالعات يبه سبب جمع آورانیآسان به دانشجویدسترس
شرکت انیانشجوخوب داریبسيوب وهمکارقیاز طر

ياز روش هاحیاستفاده صحنیو همچنقیکننده در تحق
نیاز نقاط قوت اوانتیاطالعات را ميدر جمع آوریکم

داده از يمطالعه دانست، الزم به ذکر است که جمع اور
تواند اعتبار داده ها را کم کند .در یمتیوب ساقیطر
و هیعلوم پابه مقاطع يمحدود بودن جامعه آمارزینتینها

و عدم در نظر گرفتن یعمومیپزشکيوپاتولوژیزیف
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نیايهاتیتوان به عنوان محدودیرا مدیاساتيهادگاهید
.کردانیمطالعه ب

پیشنهادات:
درمقاطع انیو نگرش دانشجودگاهیدیبررس

نشایاترشیو تجربه بینیبالدیبه پژوهش با توجه به دینیبال
.يوپاتولوژیزیو فهیطع علوم پامقاانینسبت به دانشجو

ر بر نگرش ها در خصوص علل و عوامل موثقیانجام تحق-
.یتیاز جنس

هش.با پژوییآشنایآموزشيکارگاه هايبرگزار-
يو عالقمندزهیانگشیافزايبرايراهکارهاجادیا-

قاتیتحقتهیکميهاتیفعاليپژوهش بهبود و ارتقا
یی.دانشجو

تقدیر و تشکر:
مدیرگروه محترم گروه آمارزیستی و مسئول از

ر وواحد پایان نامه به دلیل راهنمایی هاي بی دریغ تشک
شود.قدردانی می

منافع:تضاد
وجود توسط نویسندگانمنافعگونه تعارضچیه

.ندارد
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