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  ترجمان دانش و كاربردي كردن تحقيقات، راهكاري جهت افزايش عملكرد پژوهشي 

  دانشجويان علوم پزشكي
 

 1جويباريمهستي ليال  ،2پور محدثه يوسفي، 1اكرم ثناگو

  

  چكيده

 .باشد زمينه پژوهش ميافزايش عملكرد دانشجويان در ه، وري در منطقآ دستيابي به جايگاه دوم علمي و فن ييكي از اقدامات در راستا :مقدمه

در دانشجويان و راهكارهايي براي افزايش مشاركت وهشي ژملكرد پخصوص عدانشجويان در  هاي ديدگاه و تجربهتبيين هدف از اين مطالعه، 

  .هاي تحقيقي بوده است فعاليت

. انجام شد 1390در سال  ،پزشكي گلستان دانشگاه علوم نفر از دانشجويان 50 از طريق مصاحبه با بود كه كيفيمطالعه از نوع  اين : روش

از همه شركت . گرديدها استفاده  هاي انفرادي نيمه ساختار تا رسيدن به اشباع داده از مصاحبه. بودگيري مبتني بر هدف و با حداكثر تنوع  نمونه

كه عملكرد پژوهشي دانشجويان  براي اين" و "آيد؟ گويم تحقيق و دانشجو چه به ذهن شما مي وقتي مي":شامل ،ال بازؤكنندگان حداقل دو س

  .استفاده گرديدتحليل محتوا ها از  به منظور آناليز داده .شد پرسيده "؟افزايش يابد چه امتيازهايي دانشجويان الزم دارند

 و د با دانشجوادلي استتحقيق براي جامعه، همراهي و هممنفعت و آزمايشگاهي،  ، تحقيقات جديدكاربردي تحقيقاتمضاميني از جمله  :ها يافته

از طريق را مترادف با خلوص نيت براي طلب علم و توسعه كشور  "دانشجويي" شركت كنندگان .از اين مطالعه استخراج شدانگيزه ايجاد 

  .  شود نمي ديده جامعه در كاربردي صورت به ها پژوهش گاليه اغلب شركت كنندگان اين بود كه نتايج. پژوهش ذكر نمودند

ها در  و عدم به كارگيري آنانجام تحقيقات تكراري . ها بودند و يادگيري فراتوانمندي همراهي و همدلي اساتيدخواهان دانشجويان : گيري نتيجه

  .رسد كه فرهنگ حاضر پژوهش در ميان قشر جوان دانشجويي، نياز به ارتقا دارد بنابراين به نظر مي. گردد گران جوان مي پژوهش سأيجامعه سبب 

  ترجمان دانش ، تحليل محتوا،پژوهش، دانشجو، علوم پزشكي :ها د واژهكلي
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  مقدمه

 توسعه و رشد در آن بنيادي نقش و تحقيقات جايگاه و اهميت

 به توجه توسعه، حال در جوامع در به ويژه. است حياتي امري كشور

 بستر ساختن هموار در كافي منابع دادن جهت و پژوهش موضوع

 جايگاه زمينه، اين در. دارد ليديك نقش ابعاد كليه در كشور توسعه

 از بنيادي هاي پژوهش تقويت در پژوهشي مراكز و ها دانشگاه

 تخصيص در مراكز اين به توجه .است برخوردار بسياري اهميت

 به عنايت با نياز، مورد امكانات سازي فراهم و كافي منابع

 بسيار توسعه، روند به بخشيدن سرعت در ها آن بالقوه هاي توانايي

 عهده بر تري مهم وظيفه پژوهشي مراكز راستا، اين در. است مؤثر

 مرزهاي سطح در توانند مي تخصصي زمينه در مراكز اين. دارند

 جايگاه اختراعات، و ابداعات و ها نوآوري در و كنند حركت دانش

 .است پژوهي در واقع حقيقت پژوهش ).1( باشند داشته تري مهم

 ابزاري و راه چراغ شناخت و باشد يم شناخت نتيجه پژوهي حقيقت

 آشنايي پژوهي حقيقت با كه هايي ملت. است خواهان بهبود براي

 محكوم نيز عملي زندگي در بلكه نظري مسايل در تنها نه ندارند،

 و ها بدآموزي تسليم آساني به مردمي چنين .هستند فنا به

 ها آن و ندگرد مي ها ناراستي تسليم نادانسته و شوند مي ها غيرحقيقي
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 عوامل ترين مهم از ).2( پذيرند مي ها حقيقي و ها حقيقت جاي به را

 آن در پژوهش و تحقيق امر به توجه كشوري، هر شكوفايي و رشد

 دارند عمده وظيفه سه عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه. است كشور

 عرضه و متخصص انساني نيروي تربيت دانش، توليد از عبارت كه

 درمان و بهداشت بخش. باشد جامعه مي به يتخصص خدمات

 پزشكي، آموزش نيز و درماني -بهداشتي خدمات ارايه بر عالوه

 و ها اولويت تعيين منظور به را كاربردي تحقيقات انجام وظيفه

 عهده بر وري بهره افزايش جهت در درماني، -بهداشتي نيازهاي

 ررسيب مرهون دانش، پيشرفت و ارتقا است كه بديهي. دارد

 راه تا است، موجود معضالت يافتن و ها دانشگاه پژوهشي توليدات

 سازد روشن آتي هاي سال در پژوهشي هاي فعاليت رشد براي را

 محيط تقويت طريق از آن تداوم و آموزش كيفيت ارتقاي ).3(

 و مشكالت شناخت با امر اين .گيرد صورت مي دانشگاه پژوهشي

 اين رفع و علمي هيأت اعضاي ديد از پژوهش انجام تنگناهاي

  ).4( شد خواهد مسير مشكالت

 و شناختي هاي توانمندي واجد آموختگان دانش پرورش

 هاي نظام همه آرمان نوآوري، و پژوهش براي عاطفي هاي گرايش

 اين در جنبش و تحول ايجاد نيز ما كشور در. دنيا است آموزشي

 هدف اين ديدتر بي. است شده تلقي ملي عزم و ضرورت يك زمينه

 يابد تحقق معلم يعني آموزش، عنصر ترين اساسي دست به بايد

 خودارزيابي پژوهشي، وضعيت ارزيابي مهم هاي شاخص از يكي

 به نگاهي. است كشور آن در موجود فعال پژوهشي واحدهاي

 سنتي جامعه از گذر و جوامع پيشرفت با كه دهد مي نشان گذشته

 و متفرقه هاي فعاليت حيطه از هم پژوهش فرايند صنعتي، جامعه به

در . است گرفته قانوني و نهادي شكل و شده است خارج پراكنده

 مصوبه نامه آيين اساس بر تحقيق واحدهاي بندي طبقه نظام ايران

 نهادهايي قالب در آن را كه باشد مي فرهنگي انقالب عالي شوراي

 ديبن طبقه... و  پژوهشي گروه تحقيقات، مركز مؤسسه، چون

 نشان اخير، دهه در ويژه به شده انجام هاي پژوهش ).5( نمايد مي

 انجام راه در بزرگ موانعي هميشه كه است واقعيت اين دهنده

 هدف با مطالعه به عنوان نمونه يك. است داشته وجود پژوهش

 راه در مشكالت و موانع بر مديريتي و اداري مداخالت تأثير تعيين

 دانشگاه محققين و علمي هيأت اعضاي ديدگاه از پژوهش، انجام

 در رقابت خواستار كه كشورهايي. )6( گرفت انجام قم پزشكي علوم

 و برطرف را موجود تنگناهاي و موانع بايستي هستند، جهاني عرصه

 مجاهدت امروزه .نمايند ايجاد تحقيقات براي را الزم هاي جاذبه

 بنيادي تغييرات و تحول منشأ پژوهش، قدرتمند ابزار و گران پژوهش

...  و اجتماعي سياسي، اقتصادي، علمي، مختلف هاي زمينه در

 علمي پيشرفت بررسي معيارهاي ترين مهم از يكي چرا كه باشد؛ مي

 ارايه مقاالت و ها پروژه تعداد و كشور آن محققان تعداد كشوري هر

 يك پژوهش، هاي يافته اساس بر. باشد مي ها آن توسط شده

 بودن ناكافي پژوهشي، هاي طرح تدوين و تهيه لهمرح در مشكالت

 در همچنين. اطالعات است آوري جمع راه در گير وقت موانع و بودجه

 اجراي مرحله در و مديران ناكافي شناخت پژوهشي، طرح ارايه مرحله

 مورد لوازم و وسايل تهيه اداري مراحل بودن طوالني پژوهشي، طرح

 .)7( است بوده تحقيق انجام به مربوط مشكالت از تحقيق نياز
  

   روش

. در اين تحقيق از روش پژوهش كيفي تحليل محتوا استفاده شد

پژوهش كيفي، رويكردي هوشمند و ذهني براي توصيف 

اي براي  ها و وسيله تجربيات زندگي و معني دادن به آن

. ستا ها و پيچيدگي موجود در پديده يجستجوي عمق، معن

از بين دانشجويان دانشگاه بود كه ف مبتني بر هد ،گيري نمونه

معيارهاي ورود . انجام گرفت 1390علوم پزشكي گلستان در سال 

به مطالعه شامل دانشجو بودن، تمايل به انجام مصاحبه و توانايي 

. دقيقه طول كشيد 40تا  20هر مصاحبه . بودها  در بيان تجربه

. جلسات مصاحبه بين يك تا دو جلسه متغير بوده است

ها ادامه يافت يا تا جايي كه با  گيري تا رسيدن به اشباع داده ونهنم

دانشجو در  50. ادامه مصاحبه، داده جديدي استخراج نشد

ها ضبط و  كليه داده. هاي نيمه ساختار شركت نمودند مصاحبه

سن، جنس، (هاي فردي  ويژگي. نويس شدند كلمه به كلمه دست

 :شاملال باز ؤقل دو سحدا. نيز ثبت شد) رشته و ترم تحصيلي

 و "آيد؟ گويم تحقيق و دانشجو چه به ذهن شما مي وقتي مي"

كه عملكرد پژوهشي دانشجويان افزايش يابد چه  براي اين"

االت ؤبقيه س. پرسيده شد "؟امتيازهايي دانشجويان الزم دارند

پس از انجام مصاحبه، متن گفتگوها از نوارها پياده . كاوشي بودند

برداري شده  در مرحله بعدي، متن نسخه .مرور شد و چندين بار

هاي مهم خط كشيده شد تا از  چندين بار روخواني و زير قسمت

هاي مهم به  سپس قسمت. ها متمايز شوند ساير قسمت

هاي كم ارتباط  داده. دار خود شكسته شد ترين واحد معني كوچك

معناي ها با توجه به تكرار و  مضمون. ربط كنار گذاشته شد و بي

گر محتواي  ها نشان نام اين دسته. ندهايي قرار گرفت خود در دسته
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ها چندين بار  دسته. گر منظور مشاركت كنندگان بود آن و بيان

در . دگرديدنهاي مشابه در يكديگر ادغام  و دستهشدند مرور 

ها و  گران و مشاركت كنندگان درباره معناي داده نهايت پژوهش

ها، محتوا و نام  اصلي و فرعي، دسته چه در قالب مضامين آن

 .ها نمود يافته بود، به توافق رسيدند آن
 

  ها يافته

 كردن شامل كاربردي مطالعه اين از شده برگرفته مضامين

 بودن مفيد آزمايشگاهي، و جديد تحقيقات انجام تحقيقات،

 دانشجو با اساتيد كردن همدلي و همراهي جامعه، براي تحقيق

. است بوده تحقيق براي دانشجو انگيزه حاصال تحقيق و در

 خلوص با مترادف را "دانشجويي" مطالعه اين در دانشجويان

 از بسياري. نمودند ذكر كشور توسعه و علم طلب در نيت

 اغلب، چون و بودند جامعه به رساني خدمت دنبال به دانشجويان

 شد، نمي ديده جامعه در كاربردي صورت به ها پژوهش نتايج

  . بودند مند گاليه

  كاربردي كردن تحقيقات 

دانشجويان در اين مطالعه، همگي بر اين عقيده و باور بودند كه 

چنان چه روند تحقيقات رو به كاربردي رفتن باشد، زمينه را مساعد 

چنان چه دانشجويان . براي جلب دانشجو به تحقيق خواهد نمود

در همايش و يا شاهد انجام تحقيق بدون ديدن نتايج يا فقط ارايه 

چاپ مقاله بدون برخورداري از نتايج آن براي جامعه باشند، مانع 

  .شود رغبت دانشجويان به كار تحقيق مي

پژوهش انجام شد حاال بعدش چي؟ ": دانشجويان ذكر نمودند
نه هيچ ، ه ميدن و تموم ميشه ميرهيتا كنگره ارا فوقش تو يكي دو

. رسه مي نتيجه خاصي كنه نه به ميكس از مقالشون استفاده 

  ."شن نتايج تحقيق اگر به عينه ديده بشه تشويق مي"

 زياد تعداد تنها جلب نبايد هدف كه بودند باور اين بر ها آن

 و يقتحق نحوه انجام يدبلكه با باشد، تحقيق انجام براي دانشجو

  .نيز مد نظر قرار گيردجامعه  براي آن يدفوا

شه،  نتيجش به كار گرفته مي ده و مي انجام علمي كار يه آدم"

 مندي رضايت احساس يه موقع اون بيني مي رو تغيير اين تو وقتي

بدونم اين طرح يه جا كاربرد داشته  اگر". "ده مي دست بهت خاصي
مطمئنم از نظر شخصيتي خودم دارم ميگم كارم رو خيلي بهتر  ،باشه

يك نويسم كه  ولي اگه بدونم هيچي فقط دارم مي .انجام ميدم

  ."چناني هم ندارم انگيزه آن ،امتيازي بگيرم و كاربردي هم نداره

 رسيدن ثمر به شاهد چه چنان نمودند كه ادعا دانشجويان

 احسن نحو به را آن كه اين بر عالوه باشند، خود تحقيق نتايج

 پژوهش در ها آن انگيزه و مندي رضايت باعث بلكه دهند مي انجام

  . شد خواهد

  جديد و آزمايشگاهيانجام تحقيقات 

آزمايشگاهي و يا موضوعات مرتبط با  -هاي تحقيقاتي جذابيت

رشته، آن قدر ذهن دانشجويان را مشغول كرده بود كه از دوره 

ها معتقد  آن. ها باقي مانده بود دبيرستان جذابيت اين كار براي آن

هاي  بودند كه يكي از راهكارهاي جذب دانشجو به فعاليت

قيقات آزمايشگاهي و موضوعات مرتبط با رشته و پژوهشي، نوع تح

  . نو بودن است

تر و  كارهاي عملي": دانشجويان اين گونه بيان نمودند

يك همايشي رفته بودم درباره بيوتكنولوژي ". "تر بشه آزمايشگاهي
كه  در حالي ،كردند جا روي موش و خرگوش آزمايش مي اون. بود

كارهاي عملي ذهن رو بازتر  !توي محيط ما كارها روي كاغذ بازيه

توي ". "شود كند نسبت به طرح و دانشجو هم كنجكاوتر مي مي
ل اپيدميولوژي كه ميان يك بيماري رو تو يك سطح ايمس
هاي علوم  براي بچه .جا هم خيلي خوبه توي اون ،سنجند مي

ولي خوب  ،ل آماري و اپيدميولوژي خيلي خوبهايپزشكي بيشتر مس

  ."شه چنين چيزي نمي
 را داشتند و بيشتر و مجهزتر هاي آزمايشگاه درخواست ها آن

سر و كار  يماريكه با ب ينحو به اي مداخله كارهاي انجام همچنين

 كاغذ روي فقط و توصيفي يكارها .دادند مي يحداشته باشند را ترج

 ذهن آزمايشگاهي كار با بودند معتقد كه چرا نداشتند؛ قبول را

 را تحقيقات برخي انجام همچنين. شود يم كنجكاو و باز دانشجو

  .دانستند مي بيهوده و كردن تلف وقت

  ي جامعه مفيد بودن تحقيق به خصوص برا

هر چند دانشجويان در مضمون كاربردي بودن تحقيق به اهميت 

ها در اين  آن براي جامعه اشاره نمودند، اما به طور كلي ديدگاه آن

همچنين به . مفيد باشد بايست تحقيق مطالعه نشان داد كه مي

هاي مختلف و اين كه بايد بر اساس نياز جامعه  فايده آن از جنبه

  .كار انجام گيرد، اشاره نمودند

بايد بيايم ارتباط  .ارزشمند باشه هاي تحقيقاتي ما واقعاً طرح"

نيازسنجي بكنيم  .مون رو با جامعه بسنجيم هاي تحقيقاتي بين طرح
ني جامعه به ما موضوع عي .بعد بيايم ،وايمخ از جامعه، ببينيم چي مي

  ."بده ما بيايم موضوع رو تحقيق انجام بديم
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 و سمت و جامعه نياز اساس بر آن بودن مفيد مباحث، از يكي

 كه بود تحقيقات كردن اسالمي و اسالمي مباحث به اساتيد دادن سو

 ما بحث اسالمي كردن علوم": داشت بيان كنندگان مشاركت از يكي

 و چه علوم فني ،چه علوم تجربي ،چه علوم انساني .لف رو داريممخت
خوب اين تو برنامه پنجم هم فكر كنم چنين چيزي باشه  .چه صنعتي

هاي علمي و  كه در كنار پيشرفت و بها دادن به بحث علم و پيشرفت

رو در بستري اسالمي پيش  بايد اينا ،بحث پژوهش و تحقيقات
بحث فضاي  و بحث اخالق اسالمي يعني تالش بكنيم كه .ببريم

سفانه همش أما مت ناال .اسالمي رو تو تحقيق علوممون باز كنيم

ديگه اگر بخواد تحقيقاتمون  .كنيم داريم علوم غربي رو استفاده مي
اين نياز به  .رو ايجاد كنيم اين فضا بايد حتماً د،به كارمون بيا واقعاً

  ."يه بشناين داره كه يه مقدار اساتيد راهنما توج

تر  ها معتقد بودند كه كيفيت كار به كميت كار ارجح آن

المللي را به جاي چند مقاله  در مجله بين لذا چاپ مقاله. باشد مي

 برايپژوهي را  اقدام تحقيقات. دادند كم ارزش، پيشنهاد مي

همچنين ارتباط بين . دانستند مي مناسبمشكالت  حل ريزي برنامه

  .دانستند اي انجام تحقيق ضروري ميدانشگاه و جامعه را بر

جوري كه خود دانشگاه مياد موضوع  سفانه اينأيعني االن مت"
ده، كار  تحقيق و كار تحقيق و همه چي رو داخل دانشگاه انجام مي

  ."به جامعه نداره

 بودن، كاربردي بودن، واقعي داشتن، ارزش داشتن، اصالت

 كه بود مضاميني از داشتن محتوا بودن و تخصصي بودن، تر جدي

 متن در به طور مكرر دانشجويي، تحقيقات انجام براي دانشجويان

  .دادند پيشنهاد ها مصاحبه

هايي كه مي  تو همين دانشگاه خودمون يا خيلي از دانشگاه"
اما اون  ،گيره شنويم تعداد زيادي طرح داره انجام مي مي دونيم و

موضوع حداقل " ."ارزش خودش رو نداره كاربرد خودش رو نداره،
. مون بخوره خيلي خوبه به درد دانشگاه بخوره يا به درد دانشكده

گيم بيايم يه  مي .گيرن رو خوب دقيق اندازه نمي ها فشارسنجمثالً 

بررسي در حالي كه عناويني از قبيل  كنيم ببينيم چرا، يشپا
! شنيدم رو من واقعاً نشستن روي صندلي جلو روي هوش افراد، اينا

درد جامعه ه ولي چيزهايي كه هم ب ،خوره به درد نمي واقعاًاينا 

  ."... گشا باشه بخوره هم مشكل
وجود دارد،  مشكل جا هر بايست مي كه معتقد بودند ها آن

 ها انجام تحقيق توسط آن .شود رفع مشكل تا صورت گيرد تحقيق

 نمونه دانشجوي براي امتياز و پژوهشي كارنامه قصد به دانشجويان

  .دانستند نمي مفيد را شدن

يك مدرك  مون كامل بشه، وي سيميگن  دانشجوها كه اكثراً"
واسه اين كار انجام  اكثراً .ارشدمون يتحقيقاتي داشته باشيم برا

كنم كه توي اين منطقه  كار مي اي من روي بيماري مثالً". "ميدن
 به بعداً وردمآ درر يك چيزي كه من از اين آما مثالً شيوعش زياده،

  . "است درد بخوره خيلي ارزشمند

نتايج نشان دهنده اين بود كه دانشجويان در كارهاي 

 عنوان هيچ به ها آن. داشتند واقعي و جدي ديدگاه تحقيقاتي

 به نگرش بديعيات، و تخصص و رشته از خارج توانستند نمي

  .باشند داشته دانشجو تحقيقي اهداف يا و مختلف عناوين

  اساتيد با دانشجو در تحقيق همراهي و همدلي كردن

 حمايت و استاد ارزش به مطالعه اين در كننده مشاركت دانشجويان

 و برده بودند پي دانشجويي تحقيق انجام براي او هاي راهنمايي و

 دسترس ها در ن آ. دانستند مي دانشجو توسط تحقيق الزمه را آن

 انجام رد دانشجو موفقيت به دادن راه نشان بودن، گو پاسخ بودن،

 و زير دانشجو، با بودن عجين خوب، عمومي روابط داشتن تحقيق،

 دانشجويي درك و دانشجو از حمايت دادن، آموزش را تحقيق بم

  .دانستند مي ضروري را دارد تحقيقاتي فعاليت كه

كه شه رو انجام ميدن همي تا استاد داره كه اين كارا 2جا  اين"

ن نه اي ،و خيلي راحت باشهخوب  استاد راهنما". "سرشون شلوغه
اش  روابط عمومي اوليه .دونم چه جوري بگم نمي .يرهگكه سخت ب

ها اجازه  جور بچه يعني شرايطي فراهم بشه كه اين". "خيلي مهمه

يه مشكلي هم كه هست ". "غيبت بيشتري رو داشته باشند
خوان  بيشتر مي كنند، سختي كار با دانشجو قبول مي به. اند اساتيد

ها  اساتيد كمي هستند كه به دانشجو .فع خودشون عمل كنندبه ن
خوام اين كار تحقيقاتي انجام  گي مي بهشون مي مثالً .اهميت ميدن

ول ايني كه موششو بگيري يه آمپول ؤانگار مس گه بيا برو، مي ،بدم
پوزال وگن تو هم بيا شركت كن تو پر نمي. بهش بزني بذاري كنار

خوان  فقط مي .كن سرچ چهار تا مقاله بخون،بيا دو تا مقاله  نوشتن،

يه چيزي بهشون ياد  .يه كسي باشه كه كاراشونو انجام بده

  ."جوري نباشه اين .دن نمي
 وسيله عنوان از دانشجويان به نبايد استاد معتقد بودند كه ها آن

 ها آن با تحقيق كار تمام در بايد كند، بلكه استفاده تحقيق كار در

   انجام تحقيق كار كه دانشجويي به دادن ميتاه. باشد همراه
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  .دانستند مي استاد وظايف از را او از پشتيباني و دهد مي

  اصالح و ايجاد انگيزه دانشجو براي تحقيق

دانشجويان در اين مطالعه معتقد بودند كه دانشجو در بدو ورود با 

. گذارد خلوص نيت براي طلب علم و توسعه كشور پا به دانشگاه مي

چنان چه وارد حيطه . باشد رساني به جامعه مي دف او خدمته

با  دانشگاه دانشجويان در. شود، هدفي جز اين ندارد پژوهش مي

شوند و پيش زمينه قبلي در اين مورد ندارند، لذا در  پژوهش آشنا مي

دانشگاه به ميزان كافي فضا و امكانات پژوهشي براي همه فراهم 

ها در دانشگاه  وظايف اصلي آن از آن جايي كه تحقيق. نيست

باشد و تعداد اندكي دانشجو در اين زمينه فعاليت دارند، نياز به  نمي

ايجاد انگيزه و يا اصالح انگيزه براي انجام پژوهش دانشجويي 

بنابراين براي افزايش عملكرد پژوهشي دانشجويان بايد به . است

  . موارد ذيل اهميت داده شود

براي طلب علم و توسعه كشور به دانشجو با خلوص نيت "

  . "باشد رساني به جامعه مي دنبال پژوهش است و هدف او خدمت
در ادامه به راهكارهايي كه دانشجويان براي افزايش عملكرد 

  . پژوهشي در دوران دانشجويي پيشنهاد دادند، اشاره شده است

 تكميلي، تحصيالت براي پژوهشي امتيازات كردن لحاظ -1

  ... رهغي و استخدامي

 به امتيازاتي دادن كه بودند همگي معتقد دانشجويان

 پره پايه، علوم امتحان در آن محاسبه و دانشجويي هاي پژوهش

 بورسيه، و تخصص و ارشد يا و نمونه دانشجوي همچنين و انترني

 افزايش براي اي انگيزه خود تواند مي طرح، گذراندن و استخدامي

  . شدبا دانشجويان در پژوهشي عملكرد

 ،"ورود به ارشد بدون كنكور": كردند بيان طور اين دانشجويان

االن " ،"كنم شركت مي حتماً ،اگر بگن امتياز واسه ارشد هست"
نمونه  يآره دانشجو ،ل ميشن واسه تحقيقاتيامتيازايي قا جديداً

 .ثير داشته باشهأبراي ما تو امتحان علوم پايه بيشتر ت" ،"كشوري
ه يا تو امتحان پر ،يه خاصي داشته باشدبراي پژوهش يك سهم

يا تخصص امتحان ، انترني كه داريم يا تو امتحان استخدامي
ه بدن و يكه مقالشونو كشورهاي خارجي ارا براي اين". "بديم

ها دوست  ها به خصوص خانم بچهچون  .تر بورس خارج بشن راحت
  . "بورس خارجي بشن بهتره حتماً دارند ادامه تحصيل بدن،

 ها فعاليت از برخي به حاضر حال در معتقد بودند كه ها آن

 پژوهشي هاي فعاليت به است نياز و شود مي داده امتياز بيشتر

  .شود داده بيشتري اهميت دانشجويي

ثير أكنم كارهاي فرهنگي خيلي بيشتر ت من االن احساس مي"
اينو بايد اهميت بيشتري بهش  .داره تو نمونه شدن تا كار علمي

 كه فردي با نداده انجام و پژوهشي تحقيق كه فردي بين". "بدن
. نيست طرحمون و آينده توي فرقي هيچ بوده، عالي لحاظ اين از

 تو بره خواد مي كنه، مي پژوهشي كار كه فردي بين باشه تفاوت بايد
  ."كند نمي پژوهشي كار كه كسي و طرح

براي دانشجويان عالوه بر دادن امتياز در زمان دانشجويي و 

ادامه تحصيل مايل بودند كه در استخدام و نحوه گذراندن طرح 

  .ها هم تأثيرگذار باشد نيروي انساني آن

   او ذهن در سؤال ايجاد با تحقيق به دانشجو ترغيب  -2

 پژوهشي عملكرد بر تأثيرگذار كه مسايلي برخي به دانشجويان

 است، اندهم پوشيده كه مسايلي از يكي اما .نمودند اشاره بود، ها آن

  . باشد مي بودن سؤال جواب دنبال به و كنجكاو داشتن ذهن

من  در واقع مثالً": كرد كه بيان طور اين دانشجويان از يكي

روحيه ". "برم مد نظرم نيست كه دنبالش االن موضوعي اصالً
در واقع  .ندها افزايش بد گري رو از طريق تدريس تو بچه پژوهش

ها با اون هيجان برن  بدن كه بچه استادان طوري با هيجان درس

  . "دنبال پژوهش
 است نياز يا و ندارند اي ايده كه اين به بارها و بارها دانشجويان

را از  همچنين اين .اشاره كردند شود، كنجكاو ها آن كه ذهن

 ييچراها ايجاد با يا و تدريس روش با كه دانستند مياستاد  يفوظا

  .بفرستد سؤالواب ذهن دانشجو او را به دنبال ج در

 به ناخواه خواه دانشجو تا باشيم داشته برانگيز چالش عنوان"

   ."شه مي چي تهش بدونه اين كه نه .بره دنبالش

 براي ايده ها آن به اساتيد است نياز كه بودند باور اين بر ها  آن

ما  اي بدن بگن مثالً يعني خودشون يه ايده" .بدهند پژوهشي كار

  . "بديدن زمينه شما كار پژوهشي انجام دوست داريم تو اي

 و موضوع و تحقيق براي ايده نداشتن مسأله ترين اساسي در كل

 به. است شود، بوده گرفتن ايده باعث كه فراخواني همچنين دادن

 تحقيقاتي موضوعات بررسي بودن، درسي موضوعات در چرايي دنبال

 چالش موضوعات استاد، توسط كنجكاو ذهن ايجاد اينترنت، در

 و اساتيد راهنمايي سمينار، برگزاري موضوعات، بودن جذاب برانگيز،

 آن دانشجويان كه است بوده مسايلي از ها آن سوي از موضوع دادن

  .دانستند مي ضروري دانشجو توسط پژوهش كار در را

  تحقيق روند در دانشجو به تر اساسي كارهاي سپردن -3

  كنند،  را شروع ميبعضي از دانشجويان با عالقه كار پژوهش 
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ولي در مسير كار به علت انجام كار روتين و نفهميدن مسير تحقيق 

بنابراين بايد فضايي از . شوند و عدم يادگيري عميق دلسرد مي

سوي اساتيد ايجاد شود كه دانشجو كليه مراحل را تجربه نمايد تا 

  . يادگيري كلي براي او رخ دهد

سري كارهاي روتين رو  كه يك به دانشجو بها بدن نه اين"
كه كاري باشه كه يك فرد غير دانشجو هم  نه اين .انجام بدن

 دكنن يكه م يقاتيتحق يد،نگاه كن يدشما اگر بر". "بتونه انجام بده
 ينخود فرد احاطه كامل بر روند ا. يدناكثر كارا رو استادا انجام م

مه نا پرسش يالك يكارا يسر يك يانهمه رو فقط م. نداره يقتحق
دونم  يو نم يزشبه بعدش، آنال يدهپخش كردن رو خودش انجام م

ها انجام بدن  خود بچه. ده يشو خود استاد انجام م يفيمطالعه توص

  ."مشاور كنارش باشه يكفقط استاد . شه يتر م يعيطب

  زمان مديريت براي دانشجو مشاوره -4

 آموزشي هاي برنامه در زمان كمبود نگران دانشجويان اغلب

 به نياز زماني ريزي برنامه در كه بودند اين خواستار ها آن .دبودن

 شوند، مشغول پژوهش به درس كنار در اگر كه چرا دارند؛ مشاوره

  . آورد خواهند وقت كمبود

 بينم مي كنم، مي نگاه ام روزانه برنامه به همين طوري وقتي"
 ظرن از ما نظرم به اما مونه، نمي پژوهش و تحقيق براي فرصتي هيچ

 از ها دانشگاه كنكور سال مثل تونن مي. داريم مشكل ريزي برنامه
 دانشگاه در جلساتي طي تا كنند استفاده پرانرژي و خبره شناسان روان

  ."بدن توضيح رو دانشجويي زندگي ريزي برنامه ها بچه براي

  آن مقابل در نه درس كنار در پژوهش دادن قرار -5

 و ندارد جايگاهي درسي هاي برنامه در پژوهش كه آن جايي از

 براي دانشجويان زند، مي را اول حرف درسي نمره و آموزش

 ها درس كنار در را پژوهش گرفتن جدي پژوهشي، عملكرد افزايش

  .دادند پيشنهاد روتين هاي در درس را آن نمره كردن منظور و

معدل  االن توي دانشكده ما همه چي حرف اول رو نمره و"
 50هم  رو قدر به معدل توجه بشه پژوهش نآه جايي كه ب .زنه مي

 ترم اما بودم، چيزا اين كار تو خيلي اول ترم من". "كنند درصد
 ديدم طرف يك از هم شد، سنگين درسامون هم .شدم سرد دوم

بها بدن به ". "دارم دوست ولي نيست نيست، خبري خاصي چيز
كار پژوهش رو در من االن  مثالً كه، يعني اين .اين كار پژوهشي

نم كه اگر برم دنبال اين كار ود مي. بينم منافات با درسم مي
يعني  !امكان داره حتي بيوفتم افتم، پژوهشي اون طرف از درسم مي

تا علوم پايه هيچ  مثالً .اند االن در تضاد هم كنند، با هم حركت نمي
براي  اصالً .به پژوهش نياز ندارم اصالً شه، كار پژوهشي نيازم نمي

اي از درسشو  يه نمره، استاد پژوهش دانشجو اهميت داشته باشه
بدونم  ه مقاله اختصاص بده كه من واقعاًيهميشه به پژوهش و ارا

من عالقمه كه پژوهش انجام بدم  كه بشه، كه نياز درسمه نه اين

 ولي اگر كه دولت و نظام بياد، ،اما يكي هست كه عالقش نيست
حاال من  ،كشه اين سمت اش بكنه اون مي استاد جزو نمرات درسي

. "تونم انجامش بدم كه كشش دارم سمتش اما به خاطر شرايط نمي

يعني مقاله و . گيره اه هميشه تو حاشيه درسمون قرار ميگركا"
يعني خيلي تو . پژوهش تو اصل كار درسي ما تو دانشگاه نيست

  ."حاشيه گذاشتيمش ما

  پژوهش آموزش به نياز  - 6

 تحقيق انجام براي كه بودند عقيده اين بر دانشجويان

مورد نياز،  مباحث و تحقيق پايه اطالعات داشتن دانشجويي،

 الزم را SPSS و آمار تحقيق، روش درس گذراندن. است ضروري

 و نويسي مقاله جانبي، هاي كارگاه برپايي. دانستند مي ضروري و

 علت به و نددانست مي ضروريات از را زمينه در اين الزم هاي مهارت

  .داشتند اوليه هاي ترم در را آن درخواست دوره، محدوديت

بعد  ،قشنگ واحد تحقيقاتو پاس كنم": داشتند بيان دانشجويان

هاي  به جايي كه روش تحقيق رو تو ترم". "از اون بيفتم تو تحقيقات

ن يك دفعه بگيم تو اال". "تر بذارن هاي پايين باال بذارن توي ترم
از تحقيق و پژوهش يك  مثالً !دونه؟ ن اين بچه چه ميبرو تحقيق ك

به كجا  چي هست، دونه اصالً نمي .چيز مبهمي تو ذهنش هست

رو  2 و 1انديشه  2 و 1االن ببينيد تو ترم ". "تونه مراجعه كنه مي
 .6ذارند ترم  ولي درسي مثل آمار رو مي ،كنند ه مييپشت سر هم ارا

روش  ها مهمه ديگه، ق و اينآمار يك درسي كه واسه روش تحقي

ذارن خيلي كمه يا امكاناتي  هايي كه مي ين كارگاها". "تحقيق داره
سرچ واسه پوستر درست كردن و واسه  مثالً .ها ياد ميدن كه به بچه

تو سال ممكنه يه دونه  مثالً . و روش تحقيق و مقاله نوشتنكردن 
بايد چند دور  .ندهبذارن حتي ممكنه تو اون زمان شرايط به آدم اجازه 

يعني  .ده بعد كارگاه يك روز هم جواب نمي .ها بذارن از اين كارگاه

 مثالً .برداري ازش بيشتر بشه تر كنند كه بهره بايد مدت رو طوالني

  ."مباحث رو توش ريزتر بيان كنند
 ندانستند مناسب را تحقيق روش آموزش موجود روش دانشجويان،

 آموزشي برنامه در رسمي حتي و تر اي ايهپ و تر جدي صورت به را آن و
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 بين هميار گروه تشكيل شامل كه را تجربه اين ها آن .بودند خواهان

  . دانستند مي بود، مناسب همكالسي از يادگيري و دانشجويان

 اطالعات ها دانشجو بقيه از و برن كه رو مهارت اين بايد ها بچه"

   ."...ديگه  هاي چهب از ها بچه بهتره چون .كنند كسب رو بگيرن

  تحقيق با دانشجويان شدن فراتوانمند فايده  -7

دانشجويان بر اين باور بودند كه وارد كار تحقيق شدن در 

يكي از اين منافع سود رساندن به خود . دانشگاه منفعت زيادي دارد

دانشجو است؛ چرا كه دانشجو با قرار گرفتن در اين مسير به 

د كه به هيچ وجه با برنامه آموزشي رس هاي زيادي مي فراتوانمندي

  .توانست آن را كسب كند موجود نمي

اين توي دانشجو بايد نهادينه بشه كه فقط نبايد تحقيق ما براي "

به هر  .تونه اول براي خودمون هم مفيد باشه مي ،ديگران مفيد باشه
ها بايد بدونن كه  همچنين بچه. حال ما هم عضوي از جامعه هستيم

  ."ده به عنوان دانشجو مون رو افزايش مي شدن توانايي وارد تحقيق
 دانشگاهي مدرك كسب كه تنها بودند باور اين بر دانشجويان

 راه در كه دارد هايي مهارت به نياز فرد يك بلكه كند، نمي كفايت

  . آورد مي دست به را آن پژوهش

تحقيق و پژوهش به خودساختگي خود اون فرد كمك "

  ."...رقراري ارتباط، مهارت نوشتن و غيره توانايي ب. كنه مي
را  باشد خوب نمره كسب تنها كه بودن بعدي يك دانشجويان

 نيازداشتن  نقادانه تفكر ين،در بال يچرا كه حت دانستند؛ مي فايده بي

  .دانستند ميپژوهش  از برگرفته است كه آن را

 يعني هيچي رو كاربردي ياد نگرفته،. باشه 17معدلش باالي "

  ."اد نگرفته چگونه از تحقيق در بالين استفاده كنهي
دانشجويان وارد حيطه تحقيق و كميته تحقيقات شدن را نه 

  .تنها مانع درس بلكه كمك كننده هم يافته بودند

اما بعد از ورود  كه وارد كميته بشم معدلم افتضاح بود، قبل از اين"
ي استعداد درخشان ها با بچه .به كميته معدلم چهار نمره افزايش يافت

كردم كه اومدم تو كميته وقتم گرفته  اولش فكر مي. زيادي آشنا شدم

تونم هم به كارم  هاي نخبه آشنا شدم ديدم مي ولي با بچه ،شه مي
خوايم كار تحقيقاتي  گن نمي ها مي كه بچه اين. برسم هم به درسم

  ."چنين چيزي نيست رسيم، چون به درسمون نمي؛ انجام بديم

  هاي دانشجويي  يت مالي از طرححما  -8

دانشجويان يكي ديگر از مسايلي را كه عملكرد پژوهشي 

هاي  دهد، حمايت مالي بهتر از طرح دانشجو را افزايش مي

  . دانستند ها مي تحقيقاتي آن

 يه سقفي داره واسه كارهاي تي بودجه كمي داره،اطرح تحقيق"
ولي اگر بخواد  .واسه اساتيد نه سقفش خيلي زياده دانشجويي،

  ."اي كه ميدن كمه مجري طرح دانشجو باشه بودجه

  گر پژوهش دانشجويان تشويق  -9

 را زمينه اين در دانشجو فعاليت بر تأثيرگذار عوامل از ديگر يكي

 در دانشجو تحقيق اگر حتي معتقد بودند كه ها آن. دانستند مي تشويق

 روشي به هستند موظف مسؤولين نشد، برتر همايشي يا و جشنواره

  .كنند حمايت مادي چه و معنوي نظر از چه را ها آن

پذيرم يا سفر  اين رو من مي اش سفر عمره است، جايزه"
ها هم  مالي اين سفر زيارتي، هايي مثل اردو، تشويق. عتبات است

كسي كه عضو كميته  .همين كه االنم داريم ديگه" ."ميشه
مجمع عمومي  مثالً گاهي تشويق ميشه يا توي تحقيقات حاال هراز

تقديرهاي معنوي به نظرم بيشتر از  .دانشگاه ازش تقدير ميشه

 دادن، انجام كار دقيق و اصولي". "تقديرهاي مادي خوبه

  "...گرفتن  كار به را تحقيق استانداردهاي
 با تحقيق مراحل چه كه چنان بودند باور اين بر دانشجويان

 بر اثر هم و باعث يادگيري هم شود، انجام استاندارد و اصولي دقت،

 آن كار از بخشي انجام .شود تحقيق مي كار به دانشجويان جذب

 كار هاي قسمت بقيه در نشدن درگير و نامه پرسش كردن پر هم

  .كند نمي جلب را دانشجو رضايت

خيلي از  .يك پژوهش استاندارد باشد داون پژوهش باي"
ه پژوهش استاندارد سفانأدن مت هايي كه دانشجوها انجام مي پژوهش

بوده، به چه  يچ يناا يفيتد بسنجد كآ ينم اصالً يكس" ."نيست

  ."ندارند يزهاچ ينبوده، نه كار به ا يبر چه اساس اصالً .اومده يكار

سازي در حيطه  دانشجويان بر اين باور بودند كه نياز به فرهنگ

بايست  يك دانشجوي محقق، اخالق در تحقيق را مي. تحقيق است

ها بدون در نظر گرفتن ضوابط و  نامه تكميل پرسش. يت كندرعا

اعتمادي بقيه  زدگي و بي تواند باعث دل رعايت اصول درست آن مي

يكي ديگر از مسايل اين است كه . دانشجويان به كار تحقيق شود

ي تحقيق را  ها هاي خود يك سري الويت مسؤولين براي برنامه

درست، طرح تصويب و اجرا  كنند كه بدون داشتن ضوابط مطرح مي

  .آيد كه از فضاي تحقيق سوء استفاده شده است شود و به نظر مي مي

شه امسال تو اولويت تصويب و  كه اعالم مي به محض اين"
ها تو اين  بيني تو موجي از طرح يك دفعه مي ،حمايت قرار داره
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كه  بدون اين .كه كميته تشكيل بدن بدون اين .حيطه راه ميفته
كنه كه داره يه  اكثر اينا يعني آدم احساس مي .اسي بكنندكارشن

  ."شه اي مي سوء استفاده

  تحقيق انجام براي امكانات دادن قرار دسترس در  -10

دانشجويان نظارت، راهنمايي و فضاي مناسب براي انجام 

  . دانستند تحقيق را براي انجام بدون دغدغه كار ضروري مي

يه سري فيلدهايي رو تو  ما مثالً .زمينه رو فراهم كنند"

دانشگاه خودمون داريم مرتبط با دانشگاه ما ولي ما اون اساتيد 

خواد در اختيار داشته  گر دانشجو آزمايشگاه ميا". "مربوط رو نداريم

هاي خاصي  باشه كه اين كارها رو انجام بده اون آزمايشگاه ساعت

 .وها زيادهچون تعداد دانشج .داشته باشد كه دانشجو كار انجام بده

 .اشه بره كاراشو انجام بدهپ ها هم روزهاي خاص شايد جمعه مثالً

حداقل يك بانك ". "اين امكانات رو در اختيارش بذارند مثالً

ها  اطالعاتي جامعي وجود داشته باشد كه بدونيم كدوم پژوهش

من االن "."كاري نشه انجام شده كه ما ديگه دنبالش نريم و دوباره

خوام برم  مي اي خودم دارم مثالً يك نظريه تحقيقي،اگه بدونم يك 

دنبالش ببينم درسته يا نه تحقيق روش انجام بدم اگه بدونم 

 .ها ذاره بعضي ساعت شو در اختيار من مي آزمايشگاه دانشگاه مثالً

تونم از استادا هر موقع كه  كنه مي يك حمايت مالي به من مي

ن كه من هر موقع راضي هست كنند، اونا كمكم مي خواستم،

 ،كمكم كنند ،ال منو جواب بدنؤال بپرسم اونا سؤخواستم از اونا س

  ."؟معلومه ميرم دنبالش مگه اين چيز بديه

همچنين فعال كردن كميته تحقيقات و در اختيار گذاشتن 

  .باشد امكانات كمك كننده مي

اينه كه بيشتر اوقات در كميته  ،اي كه هست مشكل ديگه"

ها هم كه درش  چرا دروغ بگم بعضي موقع .است تحقيقات بسته

حاال . بازه چهار تا دانشجو توش نشستن، من استادي نديدم

من خيلي با عالقه رفتم عضو ". "!ولش چه طوريه؟ؤدونم مس نمي

. ولي بعد ديدم نه هيچ خبري نيست ،كميته تحقيقات شدم مثالً

اسمش روش  اصالً. خيلي معموليه، انگار نه انگار كميته تحقيقاتيه

هست بايد يه تحقيقي چيزي توش انجام بشه ولي اين جوري 

 سرد دوم ترم اما بودم، چيزا اين كار تو خيلي اول ترم من". "نبود

 خاصي چيز ديدم طرف يك از هم شد، سنگين درسامون هم .شدم

  ."دارم دوست ولي نيست نيست، خبري

 در حياتي نقش تحقيقات كميته كه كردند ذكر دانشجويان

  .دارد دانشجو كردن فعال
  

  گيري نتيجه

تحقيق منفعت و آزمايشگاهي،  ، تحقيقات جديدكاربردي تحقيقات

از انگيزه ايجاد  و د با دانشجوابراي جامعه، همراهي و همدلي است

شركت  .استاميني بودند كه از اين مطالعه استخراج شده مض

نيت براي  را مترادف با خلوص "دانشجويي"در مطالعه  كنندگان

 گاليه .پژوهش ذكر نمودنداز طريق طلب علم و توسعه كشور 

ها به صورت  كنندگان اين بود كه نتايج پژوهش شركت غالب

جهت دانشجويان در اين مطالعه، . شود كاربردي در جامعه ديده نمي

به طور كلي افزايش عملكرد پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي 

را يكي از عوامل  حقيقاتترجمان دانش و كاربردي كردن ت

 مسايل از مطالعات نشان داده است كه يكي. تأثيرگذار ذكر كردند

 كردن براي كاربردي كه است مراتبي دانش، برداري بهره در مطرح

 براي را سه مرحله مطرح، هاي مدل طبق بر. است مطرح دانش

 اند كه شامل كرده معرفي كردن كاربردي براي دانش انطباق

 محصوالت يا و ابزار ايجاد و دانش) سنتز( ، ساختدانش شناخت

 اين بر همگيمطالعه  ينا در دانشجويان). 8( باشند مي دانشي

 رفتن كاربردي به رو تحقيقات روند چه چنان كه بودند باور و عقيده

 چنان. خواهد نمود يقرا مساعد جلب دانشجو به تحق ينهزم باشد،

 ارايه فقط يا يجنتا ديدن بدون تحقيق انجام شاهد دانشجويان چه

 براي آن يجاز نتا يچاپ مقاله بدون برخوردار ياو  يشهما در

نقص . شود مي يقبه كار تحق دانشجويان رغبت مانع باشند، جامعه

برداري از پژوهش موضوعي نيست كه منحصر به پژوهش  در بهره

در ديگر اركان نظام علم و نوآوري كشور  بلكه ،نظام سالمت باشد

از ديد نظام پژوهش سالمت، پيش از هر گونه  .شود ديده مينيز 

گيري در خصوص تغيير ساختارهاي موجود، بايستي نظام  تصميم

 درهمكاران  و زاده يزدي .)9(كالن نوآوري كشور تعريف گردد 

 ،هاي نظام سالمت گيري ها براي تصميم برداري از پژوهش هرهب

 و توليدكنندگان هاي بخش در دانش از برداري بهره كهنمودند  يانب

 سطوح در ها آن ميان تبادل فضاي در و دانش از كنندگان استفاده

 در شده ذكر مشكالت. باشد مي مشكالتي داراي مختلفي

 گيران، تصميم و گران پژوهش پژوهش، خصوصيات محورهاي

 در و ها برنامه و پژوهش مديريت و انساني هاي سرمايه مديريت

 عدم. گرديد بندي طبقه سازي تصميم و شپژوه در سياست نهايت

 و توليدكنندگان ميان ارتباط براي مشخص برنامه يك وجود
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 به دستيابي راه سر بر موجود موانع از هم دانش از كنندگان استفاده

 كه شد گرفته نتيجه بنابراين. باشد مي دانش ترجمان آل ايده سطح

 بايد كشور، سالمت بخش هاي پژوهش از برداري بهره تقويت براي

 را نياز مورد راهكارهاي و مشخص را مشكالت جامع نگاه يك با

 به نوآوري ملي نظام به توجه. نمود شناسايي مختلف سطوح در

 اين نمودن هدفمند براي الزم هاي زيرساخت از يكي عنوان

 براي كه داد نشان ها پژوهش). 10( باشد مي ضروري اقدامات،

. باشد مي هايي زيرساخت به نياز تحقيقات كردن كاربردي

 در نشر صورت به تحقيق ماحصل ارايه مطالعه اين در دانشجويان

 براي آن يجاز نتا يبرخوردار بدون يشهما در ارايه يا و مجله

 در چه چنان. نمودند ذكر تحقيق به ها آنموانع جلب  از جامعه را

 نينقوا درداد كه  نشان دانش ترجمان ارتقاي براي مداخله تحقيقي،

 پژوهشي مقاالت تعداد نيز دانشگاه علمي هيأت اعضاي ارتقاي

 بوده ارتقا هاي شاخص جمله از دنيا معتبر هاي نمايه در شده منتشر

 و جايگاه ارتقاي مبين امر اين. گيرد مي تعلق امتياز آن به كه است

 كه است آن اهميت حايز نكته. است كشور در پژوهش فرهنگ

 طريق از تنها طرح نتايج اغلب وهشي،پژ طرح يك انجام از پس

 نتايج انتقال براي و رسد مي مخاطبين اطالع به مقاله چاپ

 ها آن كردن كاربردي و پژوهش اصلي مخاطبين به ها پژوهش

 هاي پژوهش لذا. پذيرد نمي صورت) دانش ترجمه( مناسب اقدامات

 نيازهاي رفع در اي شايسته و مقتضي نحو به عمالً شده انجام

 هاي گيري تصميم و جامعه سالمت حال عين در و كشور هشيپژو

 با كه است رسيده فرا آن زمان اكنون. شوند نمي گرفته كار به كالن

 در پژوهش از حاصل دانش ترجمان هاي فعاليت كردن لحاظ

 ها، فعاليت گونه اين به امتياز اختصاص و ارتقا نامه آيين

 شده انجام هاي پژوهش از بهينه گيري بهره به نسبت گران پژوهش

 قوانين مطالعه اين در. نمايند تالش راستا اين در و شوند تشويق

 از دنيا معتبر هاي دانشگاه از برخي در علمي هيأت اعضاي ارتقاي

 و گرفته است قرار بررسي مورد دانش ترجمان هاي فعاليت منظر

 ماحصل. شده است مقايسه كشور موجود ارتقاي قوانين با آن نتايج

 كه شود مي هايي پژوهش به امتياز اختصاص پيشنهاد شامل مطالعه

 معادل يا دانشگاه سازماني واحدهاي سطح در( مختلف سطوح در

 ارايه در تغيير به منجر) كشور سطح در يا و دانشگاه سطح در آن،

 .)11( گردد مردم زندگي شيوه يا و مديريتي هاي شيوه خدمات،
در مطالعه . گيرد انجام زمينه اين در ييالزم است ترفندها ينبنابرا

 در تحقيقاتي هاي يافته كارگيري به موانع و همكاران، سالمي

گرديدند كه  بندي طبقه حيطه 4 در شدند و شناسايي ينيبال عملكرد

 موانع و مهارت و آگاهي تحقيق، كيفيت سازماني، حيطه شامل

 است الزم نبنابراي). 12( بودند تحقيق نتايج به دسترسي به مربوط

 براي مداخالت برخي. شود برطرف تحقيقات كردن كاربردي موانع

 راحيط عبارت از است كه شده پيشنهاد دانش ترجمان ارتقاي

 انتقال بايد آن نتايج كه پژوهشي هاي طرح انتخاب براي الگوريتمي

 معنوي حقوق رعايت براي مناسب راهكار تدوين شود، داده

 منظور به علمي هيأت اعضاي ارتقاي انينقو اصالح پژوهش، نفعان ذي

 مقاالت ارايه شيوه در مناسب تغييرات دانش، انتقال براي انگيزه ايجاد

 و ها پروپوزال قالب اصالح مخاطب، به انتقال قابل پيام با دانشگاه

باشند  مي پشتيبان اطالعاتي بانك طراحي و ها پژوهش نهايي گزارش

 خالصه نمودن ساختارمند بر عالوه مجالت بايد همچنين .)13(

  ). 14( نمايند اضافه مقاالت به "بندي جمع"عنوان با را بخشي مقاالت،

  

  تشكر و قدرداني

دانند تا از شركت  گران اين مطالعه بر خود الزم مي پژوهش

 ها آن ياررا در اخت خود هاي تجربهمطالعه كه  كنندگان گمنام در اين

 يتهكم يمعنو هاي حمايتاز  ينهمچن. نمايند يقدردان دادند، قرار

گرگان  يهبو ييو ماما يدانشكده پرستار ييدانشجو يقاتتحق

  .گردد مي گزاري سپاس
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Abstract 
 

Introduction: In order to stand second in the field of science and technology, research-related 
activities of students need to be promoted. The aim of this study was to explain the views and 
experiences of students regarding research. It also tried to recommend strategies for increasing 
the students' participation in research activities. 
Method: A qualitative study with 50 students of Golestan University of Medical Sciences was 
performed during 2011. Purposeful sampling with maximum diversity was used to select 
participants. Individual semi-structured interviews were conducted to achieve data saturation.  
All participants were asked at least two open questions: "What does the word research bring to 
your mind?" and "What concessions will increase the quality of research performed by 
students?". Content analysis was used to analyze data. 
Results Applied research", "novel laboratory research", "benefits of research for the society", 
"providing the students with support and empathy", and "motivation" were among the derived 
themes. Participants considered a student as an individual sincerely eager to seek the 
development of the country through science and research. Most participants complained that the 
results of different studies are not applied in the community. 
Conclusion: Students anticipate support and empathy from their teachers. They want to learn 
competency. Performing duplicate research and not using the obtained results would despair 
young researchers. Therefore, the current research-related culture among young students 
requires to be promoted. 
Keywords: Research, Student, Medical sciences, Content analysis, Knowledge, Translation. 
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