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  چكيده
ي تحقيقاتي در علوم ها فعاليتنسبت به پژوهش و اند،  تعيين نگرش دانشجويان پزشكي كه دوران علوم پايه را پشت سر گذاشته: مقدمه

نگرش دانشجويان حاضر بر اين اساس در مطالعه . نمايد جهت مداخالت آتي در راستاي تغيير و بهبود اين نگرش فراهم مي يمبناي، پايه
  .ارزيابي شد  هپزشكي اصفهان نسبت به پژوهش و پژوهش در علوم پايي  هدانشكد جديدالورود دوره فيزيوپاتولوژي

 )نفر 65(يپزشكي ترم اول دوره فيزيوپاتولوژ دانشجويان هيمقطعي است كه بر روي كل يفيتوصي  هحاضر يك مطالعي  همطالع: ها شرو
محتوا و روايي  از جهت تعيين روايي .ي پژوهشگر ساخته بودسؤال 34ي  هاطالعات يك پرسشنام آوري جمعابزار . انجام شد 1389در سال 
، T-student  ياز آزمون آمار .محاسبه شد 85/0ي كورنباخ معادل پرسشنامه بر اساس محاسبه ضريب آلفا ييايپااستفاده شد وظاهري 

   .مطالعه استفاده شد نيدر ا رسونيپ  يهمبستگ بيو ضر رمنياسپ  يهمبستگ بيضر
ي  هي بين سابقدار معنامثبت ي  هرابط. آمد به دست 8از حداكثر  9/5±49/1ميانگين نمره دانشجويان در آزمون مفهوم پژوهش : نتايج
ي به پژوهش و مند عالقهداري بين معناارتباط  نهمچني .ت درك مفهوم پژوهش وجود داشتي سؤاال هي پژوهشي و نمرها فعاليتانجام 

  .وجود داشت ژوهشان پمند عالقهي باليني در ها تحقيق در رشته
ي انجام تحقيق در علوم پايه برا شانيدانشجويان در اين مقطع ديد كلي مثبتي نسبت به پژوهش داشتند؛ اما تمايل ا: گيري نتيجه

. در علوم باليني را به عنوان فعاليت آتي خود انتخاب نموده بودند يكار پژوهش، به پژوهش مند عالقهدانشجويانِ  تر بيشمحدود بوده و 
 نيدر ا هيعلوم پا يتخصص يدكتر يپزشك و دارا علمي هيأت يو استفاده از اعضا MD-PhD زمان هم ليتحص يها دوره اندازي راه

علوم  يها دانشگاهرو به گسترش  يقاتيمراكز تحق يانسان يروين، قاتينوع تحق نيا يشغل تيتواند ضمن نشان دادن موقع مي ها، دوره
  .كند تأمينكشور را  يپزشك

  
  هيعلوم پا، دانشجوي پزشكي، پژوهش، نگرش: هاي كليدي واژه
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ين تر مهمپزشكي يكي از ي  هعلوم پايي  هتحقيقات در زمين
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)mirkheshti@uthscsa.edu(السادات حسيني، پزشك عمومي،  ؛ دكتر نعيمه

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،  ،يدانشكده پزشك ان،يدانشجو يها شپژوه تهيكم
 مهدي ؛ دكتر محمد)naeimeh.hosseini@gmail.com(ايران  فهان،اص
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  5/3/93 :، تاريخ پذيرش7/2/93: ، تاريخ اصالحيه7/11/92: تريخ دريافت مقاله

گردد و  مي ي تحقيقاتي جوامع محسوبها شبخ
 در اين زمينه صرف ياديي تحقيقاتي زها بودجه

ي ها البته با توجه به محدوديت بودجه). 1(شود مي
امروزه تمايل به انجام تحقيقاتي است كه بتواند ، تحقيقاتي

لذا نياز به ، برسد نيبه كاربرد باليتر  ه سريعهرچ
محققيني كه عالوه بر تسلط بر علوم باليني بتوانند 

تحقيقات در علوم پايه ي  ههايي كاربردي در حيطكار راه
  ). 2(بسيار ملموس است، ايجاد نمايند

كه آموزش اند  دهيعق نينظران بر ا صاحب يبرخ
زشكي امري پي  هي پژوهشي از ابتداي دورها مهارت
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ي ها ضروري است و مشاركت دانشجويان در پروژه
، ها دانشگاهپژوهشي  تيپژوهشي عالوه بر ارتقا وضع

منجر به افزايش اطالعات و عملكرد پژوهشي دانشجويان 
علوم پايه و  عاتي الزم جهت تحليل مطالها تواناييشده و 

از اهداف ). 3(نمايد مي باليني را در آنها فراهم
تربيت ، شرفتهيپ يي پزشكي در كشورهااه دانشكده

پژوهشگراني است كه به تحقيق و پژوهش به ويژه در 
و موسسات  ها دانشگاه. ي علوم پايه بپردازندها حيطه

ي تربيت پژوهشگر ها برنامه يدارا ايمعتبر پژوهشي دن
 MD-Ph.Dبه صورت  زمان هم ليتحص بدر قال

برنامه در  75حدود  2008مثال در سال  يبرا. باشند مي
% 3حدود  يزياجرا شد و چ كايآمر يها دانشگاه
 MD-Ph.Dآنها مدرك دوگانه  يپزشك انيدانشجو

  ).4(كردند افتيدر
ي ها مشاركت فعال در پروژه نشان دادهمختلف  مطالعات

تحقيقاتي در طول دوران تحصيل پزشكي ارتباط 
التحصيلي  ي پژوهشي پس از فارغها فعاليتبا  يمستقيم

ي  هي در زمينگذار سرمايه، بر اين اساس، )5،6(دارد
انشجويان تحقيقات دانشجويي و درگير ساختن د يارتقا

علوم پايه نقشي تعيين كننده در  تبه ويژه در تحقيقا
  .جايگاه پژوهشي كشور در آينده خواهد داشت

در مشاركت و گرايش دانشجويان  مؤثريكي از عوامل 
 شانيا يانگيزش سطح، پزشكي به امر تحقيق و پژوهش

كه ايجاد انگيزه در دانشجويان منجر به اي  است؛ به گونه
ايجاد گرايش آنها به تحقيقات و پژوهش در آينده خواهد 

  ).1(شد
نسبت به پژوهش و  ينگرش دانشجويان پزشك تعيين
ي تحقيقاتي به ويژه نسبت به تحقيقات در علوم ها فعاليت

ي در راستاي جهت مداخالت آت يمبناي، پزشكيي  هپاي
 تغيير و اصالح اين نگرش در طول دوران تحصيل فراهم

بر اين اساس در اين مطالعه بر آن شديم تا . نمايد مي
) يوپاتولوژيزيترم اول ف( ينگرش دانشجويان پزشك

نسبت به امر پژوهش و  را دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

پزشكي ارزيابي و بدين وسيله ي  هپژوهش در علوم پاي
جهت درك وضعيت كنوني و مداخالت آتي فراهم  ييمبنا

  .نماييم
  
  ها شرو

مقطعي است كه  يفيتوصي  هحاضر يك مطالعي  همطالع
رشته  يوپاتولوژيزيدانشجويان ترم اول ف هيبر روي كل

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در مهر سال 
جهت بررسي نگرش آنها نسبت به پژوهش و  1389

 نيعلت انتخاب ا. انجام شده است پژوهش در علوم پايه
آن در  ريو تاث هيپا ممواجهه با علو ريتاث يگروه بررس

  . بود طهيح نيدر ا يانجام كار پژوهش
. ساخته بود پرسشنامه محقق ها داده آوري جمع ابزار

ابتدا تعدادي از ، ت پرسشنامهي سؤاال هجهت تهي
 در طي) نفر 10( ين پزشكالتحصيال فارغدانشجويان و 

در مجموع براي  سؤال 87بارش فكري تعداد ي  هيك جلس
سنجش نگرش نسبت به پژوهش و پژوهش در علوم 

پس از چندين  تسؤاالاين . پزشكي طراحي نمودندي  هپاي
نوبت بازنگري توسط مجريان طرح و برخي اساتيد علوم 

پس . تقليل يافت، ييتا 5با مقياس ليكرت  سؤال 40پايه به 
در قالب فرم پرسشنامه تهيه و  سؤالد اين تعدا، از آن

نفر از  5جهت تعيين روايي محتوا و روايي ظاهري به 
و  يي آموزشها ي فعاليت هنظر در زمين اساتيد صاحب

ت سؤاالاز  يداده شد و تعداد ييپژوهشي دانشجو
 .رسيد سؤال 34حذف شدند و در نهايت به  ايو  شيرايو
ب آلفاي پرسشنامه بر اساس محاسبه ضري ييايپا

 ييپرسشنامه نها. محاسبه شد 85/0كورنباخ معادل 
  :بود ريقسمت ز 3شامل 

تعداد ، معدل كل، جنس، شامل سناي  نهياطالعات زم) 1
 يمعيار فرد برا، دفعات شركت در آزمون سراسري
و سابقه انجام  انتخاب رشته پزشكي در دانشگاه

  ي پژوهشيها فعاليت
 قياز طر: از پژوهشتعريف كلي دانشجويان  يبررس) 2
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باليني و ، ي پايهها ششامل انواع پژوه نهيگز 8با  يسؤال
كاربردي انجام گرفت و از دانشجويان خواسته شد كه بر 

يك يا تعداد ، اساس ديدگاه و تعريف خود از پژوهش
 كه به نظر آنها پژوهش محسوب ييها نهيي از گزتر بيش
 8تا  1از  سؤال نيبه ا دهي نمره. نمايند تخابشود را ان مي

 نهيگز 8 نيا. انجام گرفت حيبر اساس تعداد موارد صح
 يعلوم پزشك طهيممكن در ح يها شبراساس انواع پژوه

  .شده بود ميتنظ
بود  سؤال 27سنجش نگرش نسبت به پژوهش شامل ) 3

: شد دهي نمرهصورت  نيبه ا ييتا 5 كرتيل اسيكه با مق
و ) 2(مخالفم، )3(دارمنظري ن، )4(موافقم، )5(كامالً موافقم
  ).1(كامالً مخالفم

ابتدا توضيحاتي در مورد هدف ، مطالعه انجام روز در
و  ئهت به دانشجويان اراسؤاالپاسخ به ي  همطالعه و نحو

 30سپس از آنها خواسته شد كه در مدت زمان حداكثر 
جهت افزايش اطمينان از . دهندت پاسخ سؤاالدقيقه به 

  .به دانشجويان داده شداي  هيهد، تكميل پرسشنامه
  افزار نرمدر  يآمار يها آزمون نيبا كمك ا ها داده

SPSS-13 و  يتفاوت آگاه :قرار گرفت ليمورد تحل
ي پژوهشي با ها ي فعاليت هنگرش از لحاظ جنس و سابق

ارتباط تعداد دفعات شركت در ، T-studentآزمون 
 رمنياسپ يهمبستگ بيبا ضر يآزمون سراسري با آگاه

به پژوهش و تحقيق در  يمند عالقهارتباط بين  تيو در نها
 نيدر ا. رسونيپ يهمبستگ بيي باليني با ضرها رشته

ي دار معنابه عنوان سطح  05/0از  تر كم P valueمطالعه 
  .در نظر گرفته شد

  
  نتايج

رشته  يوپاتولوژيزيدانشجوي ترم اول ف 65از بين 

 ليه را تكمشد عيتوز يها نفر پرسشنامه 63، پزشكي
ميانگين سني ).  % 97برابر  دهي درصد پاسخ(نمودند 
از %) 67(نفر  42سال و  22/21±72/0 كنندگان شركت

از دانشجويان در بار %) 76(نفر  48. آنها دختر بودند
در آزمون سراسري به دانشگاه راه يافته  تاول شرك

 18/19±69/0ميانگين معدل ديپلم در اين افراد . بودند
ي  هاز آنها رشت%) 89/88(نفر  56شايان ذكر است . بود

شخصي انتخاب كرده ي  هپزشكي را بر اساس عالق
%) 73( 46والدين با فراواني ي  هبودند و پس از آن توصي

رشته در ميان  يندر انتخاب ا مؤثردومين عامل 
ي  هسابق ياز آنها دارا%) 1/38(نفر  24. دانشجويان بود

  . كار پژوهشي بودند
درك مفهوم پژوهش  سؤالنمره دانشجويان در  نگينميا
مطالعات . آمد به دست 8از حداكثر  9/5 ± 49/1

كارآزمايي باليني و مطالعات تجربي در فاز حيوانات 
ين تحقيقاتي بودند كه از نظر تر بيشآزمايشگاهي 

درصد . شد مي دانشجويان نوعي پژوهش محسوب
اين قسمت  تسؤاالي مثبت و منفي به هر يك از ها پاسخ

  . آورده شده است كي جدولاز مطالعه به تفكيك در 
ت سؤاالدر  كنندگان شركتي  هدر نمر يدار معنا تفاوت

اما . وجود نداشت تيدرك مفهوم پژوهش از نظر جنس
ي  هتعداد دفعات شركت در آزمون سراسري با نمر

معكوس داشت؛ ي  هت درك مفهوم پژوهش رابطسؤاال
ي در تر بيشادي كه تعداد دفعات كه افر معنابه اين 

در  ايينتريپي  هنمراند،  آزمون سراسري شركت كرده
 =r ,- 25/0( آزمون درك مفهوم پژوهش دريافت كردند

05/0p< .(ي بين دار معنامثبت ي  هاز طرف ديگر رابط
ت ي سؤاال هي پژوهشي و نمرها فعاليتانجام ي  هسابق

  .)>r= 05/0p ,34/0(درك مفهوم پژوهش وجود داشت
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  درك مفهوم پژوهش سؤالبه  كنندگان ي شركتها پاسخفراواني نسبي و مطلق  :1 جدول
   )مشخص كنيدمثبتبا عالمت(گردد؟كدام يك از موارد زير يك فعاليت پژوهشي تلقي مي

  هاي مثبت مرتب شده اند ها به ترتيب نزولي پاسخ گويه
پاسخ 
  مثبت

  پاسخ منفي

   9%)3/14(  54%)7/85(  . اند در رفتار انسانهايي است كه اين ماده را مصرف كردهAير مصرف مادهفردي در حال بررسي تأثي
   9%)3/14(  54%)7/85(  . هاي آزمايشگاهي است بر درمان عوارض ناشي از سوختگي در موشBيفردي در حال بررسي تأثير مصرف ماده

   12%)19(   51%)81(  . معده و يافتن ژن معيوب در اين افراد استهاي افراد مبتال به سرطان فردي در حال بررسي ژن
  15%)8/23(  48%)2/76( .فردي در حال مقايسه دو روش آموزشي بر ارتقا كيفيت زندگي بيماران ديابتي است

  15%)8/23(  48%)2/76(  .باشدي روستايي محل كار خود ميفردي در حال بررسي شايعترين علل اسهال در منطقه
  21%)3/33(  42%)7/66(  . فردي در پي يافتن روش جديدي براي كاهش مصرف سوخت در خودروهاي بنزين سوز است

  43%)3/68(  20%)7/31(  . باشد بندي آنها ميي مغزي و جمعفردي در حال جمع آوري مطالب و منابع موجود در مورد سكته
  55%)3/83(   8%)7/12(  .براي بيماران مبتال به سرطان ريه استCجويز دارويفردي بر اساس مطالب موجود در كتب درسي، در حال ت

  
سنجش نگرش (ت قسمت سوم پرسشنامه سؤاالدر مورد 

، آمده به دستبر اساس نتايج ، )نسبت به پژوهش
بها " يها هيباالترين درصد نگرش مثبت نسبت به گو

ندادن به پژوهش از عوامل عقب ماندگي كشورهاي جهان 
بهترين زمان يادگيري "، %)9/88 اينفر  56( "وم استس

 اينفر  54( "است ييدوران دانشجو، ي پژوهشيها مهارت
توانايي ، پزشكي دانشگاهي  هاساتيد علوم پاي"، %)7/85

 51( "باشند مي ي پژوهشي را داراها طرحالزم براي انجام 
از  تر كمي پژوهشي ها فعاليتدرآمد "و %) 81 اينفر 

%) 6/82 اينفر  52( "اصل از درمان بيماران استدرآمد ح
با اين  جوياناين در حالي است كه هيچ يك از دانش. بود
تحقيقات علوم پايه در ايران از كيفيت بااليي "كه  هيگو

از %) 5/9(نفر  6 در مقابل . موافق نبودند، "برخوردار است
ي علوم پايه را به عنوان ها دانشجويان تحقيق در رشته

نفر  43، از اهداف اصلي خود در آينده انتخاب كردنديكي 
بر . را انتخاب كردند ينيلاز آنها تحقيقات با%) 2/68(

ي بين جنس و دار معناارتباط ، اساس آناليز انجام شده

ي باليني وجود داشت به ها انتخاب تحقيق در رشته
ي براي انتخاب تر بيشتمايل  مؤنثكه دانشجويان اي  گونه

 =r 31/0(ي باليني داشتند ها كي از رشتهتحقيق در ي
,05/0p<(.  

ي ها فعاليتاز دانشجويان انجام %) 9/76(نفر  49 اگرچه
ند، خود دانستي  هپژوهشي را از رويكردهاي مورد عالق

از آنها بر اين باورند كه در حال %) 1/58(نفر  36اما 
كنوني ما شرايط براي انجام ي  هحاضر در جامع

%) 5/71(نفر  45باشد و  نمي ي فراهمهاي پژوهش پروژه
توان پژوهش را به عنوان مسيري  نمي عقيده دارند كه

به عالوه، . براي درآمدزايي در زندگي فردي انتخاب كرد
ي به پژوهش و تحقيق در مند عالقهي بين دار معناارتباط 
كه عالقه مندي  يادافر هاي باليني وجود داشت؛ رشته
متمايل به  تر ، بيشداشتندي به انجام پژوهش تر بيش

 =r ,41/0(بودند الينيانجام پژوهش در علوم ب
050/0p<() 2جدول.(  

  
  ژوهش پس از دوره علوم پايه فراواني نسبي و مطلق نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به پ: 2 جدول

  مخالفمكامالً   مخالفم  موافقمكامالً   موافقم نظري ندارم  تسؤاال
  2%)2/3( 24%)1/38( 32%)8/50( 5%)9/7( .وامل عقب ماندگي كشورهاي جهان سوم استبها ندادن به پژوهش از ع

  2%)2/3(  15%)8/23( 35%)6/55( 11%)5/17(  .شود مي انجام پژوهش منجر به بهبود كيفيت زندگي مردم

 1%)6/1( 12%)19( 12%)19( 20%)7/31( 18%)6/28( .خواهند بودتر  در تحصيل هم موفق، ورزند مي دانشجوياني كه در زمان تحصيل به پژوهش مبادرت

  2%)2/3( 20%)7/31( 34%)54( 7%)1/11( .دوران دانشجويي است، ي پژوهشيها مهارتبهترين زمان يادگيري 
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 1%)6/1( 5%)6/8( 17%)9/26( 32%)50( 7%)2/11( .ي مورد عالقه من استها ي پژوهشي از رويكردها فعاليتانجام 

 1%)6/1( 2%)2/3( 18%)6/28( 33%)4/52( 9%)3/14( .باشند مي ي پژوهشي را داراها طرحتوانايي الزم براي انجام ، پزشكي دانشگاه ي هاساتيد علوم پاي

 4%)3/6( 22%)9/34( 2%)3/6( 9%)3/14( 24%)1/38( .پژوهش يك فرايند زمان بر و دير بازده است

 7%)3/11( 30%)8/46(  6%)7/9( 20%)3/32( .ي پژوهشي فراهم استها يها روژهكنوني ما شرايط براي انجام پي  هدر حال حاضر در جامع

  21%)3/33( 5%)9/7( 13%)6/20( 24%)1/38( .يك پزشك مجرب بهتر از يك پژوهشگر مجرب در ارتقاي سالمت نقش دارد

 3%)8/4( 10%)1/16( 4%)5/6( 23%)1/37( 22%)5/35( .دانشجويان محقق از نظر شغلي موقعيت بهتري خواهند داشت

 1%)6/1( 4%)5/9( 11%)5/17( 34%)54( 11%)5/17( .انتخاب كرددر زندگي فردي نمي توان پژوهش را به عنوان مسيري براي درآمدزايي 

 8%)7/12( 29%)8/46( 2%)2/3( 6%)7/9( 17%)4/27(  .ين اولويت شغلي من خواهد بودتر مهم، ي تحقيقاتيها طرحپژوهش كردن و انجام , يالتحصيل فارغپس از 

 1%)2/3( 3%)8/4( 12%)19( 33%)4/52( 13)%6/20( .كنند مي عملتر  در درمان بيماران موفق، پزشكاني كه با مباني پژوهش آشنا هستند

 5%)9/7( 13%)6/20( 3%)8/4( 22%)9/34( 20%)7/31( .آشنايي با اصول و مباني پژوهش براي درمان بيماران ضروري است

  7%)3/11( 8%)9/12( 35%)8/54( 13%)21( .ذيرش اجتماعي باالتري نسبت به پزشكان محقق دارندپ، انگرپزشكان درم

 1%)6/1( 1%)6/1( 11%)5/17( 41%)1/65( 9%)3/14( .از درمان بيماران است تر كمي پژوهشي ها فعاليتدرآمد 

از  تر ، بيششود مي مي علوم پايه توسط پزشكان انجاها كيفيت و كاربرد تحقيقاتي كه در رشته
 . گيرد مي صورت ها تحقيقات مشابهي است كه توسط محققين غير پزشك در اين رشته

)9/34(%22 )6/55(%35 )5/9(%6   

 5%)9/7( 32%)8/50( 2%)2/3( 4%)3/6( 20%)7/31( . ي علوم پايه را به عنوان يكي از اهداف اصلي خود انتخاب خواهم كردها تحقيق در رشته، من در آينده

  6%)5/9( 6%)5/9( 37%)7/58( 14)%2/22(  . ي باليني را به عنوان يكي از اهداف اصلي خود انتخاب خواهم كردها تحقيق در يكي از رشته، من در آينده

    3%)8/4(  3%)8/4(  35%)6/55(  22%)9/34(  . ي علوم پايه و علوم باليني به تحقيق بپردازدها در رشته زمان همتواند به طور  مي يك پزشك
نبايد ، ي تحقيقاتي در فاز آزمايشگاهي و علوم پايه استها فعاليتبه  مند عالقهدر صورتي كه فردي 

  . اصلي خود در دانشگاه انتخاب كندي  هپزشكي را به عنوان رشت
)9/15(%10  )19(%12    )6/55(%25  )5/9(%6  

مسير ، ايشگاه بپردازدبه تحقيق در آزم، در صورتي كه يك پزشك به جاي درمان بيماران
  .نادرستي را انتخاب كرده است

)4/25(%16  )1/11(%7  )2/3(%2  )6/55(%35  )8/4(%3  

ي علوم ها حتي در بهترين حالت نيز يك پزشك محقق كارايي يك فرد محقق كه از ابتدا در رشته
  .تحقيقات علوم پايه نخواهد داشتي  هپايه تحصيل كرده است را در زمين

)27(%17  )5/9(%6    )4/52(%33  )1/11(%7  

  16%)4/25(  36%)1/57(  2%)2/3(  1%)2/3(  7%)1/11(  . به تحقيق و پژوهش ندارماي  من عالقه
  6%)5/9(  35%)6/55(  2%)2/3(  8%)7/12(  12%)019  .لزومي ندارد كه همه پزشكان با اصول پژوهش آشنا باشند

  12%)19(  28%)4/44(      23%)5/36(  .استتحقيقات علوم پايه در ايران از كيفيت بااليي برخوردار 
    9%)3/14(  14%)2/22(  28%)4/44(  12%)19(  . زيادي تا كاربرد آن در درمان بيماران داردي  هنتايج تحقيقات در علوم پايه فاصل

  
  بحث

 يپزشك انينظرات دانشجو يمطالعه به دنبال بررس نيا
 قاتينسبت به پژوهش تحق، هيدوره علوم پا انيپس از پا

  . بود هيپا
در اين مقطع ديد كلي مثبتي نسبت به پژوهش  دانشجويان

براي انجام تحقيق در علوم پايه  شانيداشتند؛ اما تمايل ا
در  يانِ پژوهش، كار پژوهشمند عالقهتر  محدود بوده و بيش

با . علوم باليني را به عنوان فعاليت آتي خود انتخاب نمودند
بودند  عتقدم انيدانشجو% 81مطالعه  نيدر ا نكهيتوجه به ا

الزم براي انجام  يي پزشكي توانمند استادان علوم پايه
دوران  شانيا نيباشند و همچن مي هاي پژوهشي را دارا طرح

 هاي پژوهشي دانشجويي را بهترين زمان يادگيري مهارت

ي الزم براي انجام  رسد زمينه مي دانستند، به نظر مي
 راهمويان تا حد مناسبي فتحقيقات علوم پايه توسط دانشج

ي صحيح در اين زمينه بتوان به نتايج گذار بوده و با سرمايه
  .مطلوبي در راستاي تربيت پزشكان محقق دست يافت

به  ييهاكار راهتوانند با ارائه  علمي مي هيأت ياعضا
 يعلم يتهايرا در فعال شانيمشاركت ا، خود انيدانشجو

در  قيتحق ديفوا انيب: دمانن ييهاكار راه). 7(دهند شيافزا
آنها در انجام  يهمراه اي، و حرفه يفرد يزندگ

به حضور در  شانيا قيكوچك و تشو يها پروژه
  .يعلم يها شيهما
به  مند عالقهاين مطالعه اگرچه غالب دانشجويان  در

آنها بر اين % 60حدود ، ي پژوهشي بودند اماها فعاليت
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ي انجام كنوني شرايط براي  هباورند كه در جامع
جامعه  يگذار ارزش. باشد نمي ي پژوهشي فراهمها پروژه

 نياستعدادها به ا تيدر هدا يمؤثربه علم و پژوهش نقش 
علوم  انياز دانشجو% 63، مشابه يدر آمار. سمت دارد

در  قاتياصفهان اظهار داشتند كه انجام تحق يپزشك
 انيو دانشجو) 8(رسد نمي به نظر يكشور چندان ضرور

عدم استفاده از ، زيو همكاران ن يدر مطالعه عنبر يپزشك
شان  زهيمهم كاهش انگ ليدر جامعه را از دال قيتحق جينتا

  ). 9(ذكر كرده بودند قينسبت تحق
عقيده  انيدانشجو، رغم نگرش خوب به پژوهش يعل

توان پژوهش را به عنوان مسيري براي  نمي داشتند كه
% 15از  تر كمو درآمدزايي در زندگي فردي انتخاب كرد 

ي را التحصيل فارغپس از  يانجام كار پژوهش، آنها
بر اساس نتايج . ين اولويت شغلي خود تلقي نمودندتر مهم
عدم رغبت  تواناحتمالي آن را مي علل، مطالعه نيهم
نگرش دانشجويان نسبت به پذيرش اجتماعي ، يشغل

باالتر پزشكان درمانگر در مقايسه با پزشكان محقق و 
زياد كاربرد نتايج تحقيقات در علوم پايه در ي  هلفاص

با وجود  زين كايالبته در آمر. درمان بيماران دانست
 زمان هم ليو امكان تحص هيپا قاتيمناسب تحق طيشرا

MD-PhD  يرا ط ها دوره نيا انيدانشجو% 3باز هم تنها 
 يجهان يموضوع نيو بال هيكنند و اختالف درآمد پا مي

  ).4(است
درك آنها  نيب يتفاوت، قيمطالعه داشتن سابقه تحق نيا در

بر  ديشا. ه بودنكرد جاديا شانيها شاز پژوهش و نگر
دو گروه تصور و نگرش  نيا، )9(يخالف مطالعه عنبر

 يكه دارا يدارند اما گروه قاتينسبت به تحق يواحد
مواجه  يشتريب يهستند با موانع سازمان قيسابقه تحق

  .اند شده

توان به كم بودن تعداد افراد  مي مطالعه ياتهيمحدود از
و تورش مربوط  %)95 ينرخ پاسخ باال رغم علي(مطالعه 

  .اشاره نمود يده به خود گزارش
در راستاي تبيين نقش پزشكان محقق در علوم پايه  تالش
هاي  برنامه يمند هدفي در راستاي ريز برنامهو 

 ندهيات مثبتي در آتأثيرتواند  مي ،پژوهشي دانشگاه
هرچند اين مهم در صورتي . پژوهشي كشور داشته باشد

باشد كه بتوان موانع موجود در  مي كارايي الزم را دارا
. جامعه را تا حد ممكن كاهش داد طحانجام پژوهش در س

ي مشابه و بررسي نگرش دانشجويان در ها طرحانجام 
ي ها محيط تأثيري  هتواند بازگو كنند مي مقاطع بعدي
در تغيير نگرش دانشجويان بوده و علل  ينيالآموزشي ب

ي تحقيقاتي يا درماني را ها فعاليتآنها به سمت  دهي سوق
  .مشخص نمايد

  
  گيري نتيجه

 ،با توجه به ديد كلي مثبت دانشجويان نسبت به پژوهش
و  MD-PhD زمان هم ليتحص يها دوره يانداز راه

 يدكتر يپزشك و دارا علمي هيأت ياستفاده از اعضا
تواند ضمن نشان  مي ها، دوره نيدر ا هيعلوم پا يتخصص

 يانسان يروين، قاتينوع تحق نيا يشغل تيدادن موقع
 يعلوم پزشك يها دانشگاه ترشرو به گس يقاتيمراكز تحق
نامه  نييالزم به ذكر است بر اساس آ. كند تأمينكشور را 

در  انيدانشجو نيا زمان هم لتحصي، استعداد درخشان
در  ييها شمجاز است و خوشبختانه تال ييها دوره نيچن

 تيترب يوزارت بهداشت برا يسطح معاونت پژوهش
  .پزشكان پژوهشگر آغاز شده است
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Abstract 
 
Introduction: Assessing the attitude of medical students who has passed basic sciences, toward research 
and research activities in basic sciences, can provide a powerful basis for future interventions and 
improvement in their attitudes. In this study in Isfahan Medical School, the attitude of newcomer medical 
students toward research and specially research in basic sciences has been investigated at the completion of 
physiopathology courses. 
Methods: This is a descriptive cross-sectional study performed on all newcomer medical  students in 
physiopathology course after basic science courses in Isfahan  University of Medical Sciences in year 2010 
(n=65). The instrument was a researcher made  questionnaire including 33 questions. The questionnaire was 
validated through face and content validity and its reliability was confirmed based on Cronbach’s Alpha 
(0.85). We used student T-test, Spearman and Pearson correlation coefficient for statistical analysis. 
Results: The mean of research understanding was 5.9± 1.49 out of eight. There was a significant positive 
relationship between previous research activities and the score of research understanding. There was also a 
significant relationship between interest toward research and doing research in clinical fields among 
students interested in research activities. 
Conclusion: Students showed a positive attitude toward research. However, they were more interested in 
clinical research rather than basic research and most students interested in research activities preferred 
clinical studies as their future activities. Offering MD-PhD dual degree training programs and recruiting 
physician scientist in them could introduce some career opportunities in this field and also train the 
demanding researchers for research centers in Iran medical research centers. 
 
Keywords: Attitude, research, medical students, basic science.1  
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