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مقدمه
ها، تالش و کوشش در یکی از نیازهاي فطري انسان

ها در همواره انسان. استراستاي یافتن حقیقت 
و مسایل مسیر رشد و اعتالي فکري خود با 

تمایل و انگیزه . شوندمشکالت متعددي مواجه می
بردن به حقیقت، و پیمسایل الزم براي پرداختن به 

ها را به تالشی بیشتر در راستاي پاسخ انسان

به ). 1(دهد مناسب به سؤاالت و ابهامات سوق می
کسب حقیقت و پاسخ به ابهامات رسد براي نظر می

ترین منبع منابع متعددي وجود دارد، ولی قابل اعتماد
خالقیت، تحقیق علم در راستاي کسب دانش و

بدون تردید از عوامل پیشرفت بشر در ). 2(باشد می
عصر حاضر، ضرورت توجه و استفاده از نتایج 
تحقیقات کاربردي در ابعاد مختلف زندگی، دانش و 
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هاي رشد و ي بوده است و یکی از شاخصتکنولوژ
تحقیقات در ). 3،4(باشد توسعه همان تحقیق می

زمینه سالمت، به دالیل اهمیت و ضرورتی که در 
و مشکالت آموزشی، مسایل راستاي شناسایی 

هایی جهت حلراهارایه بهداشتی و تحقیقاتی و 
ریزي دقیق علمی متناسب با شناسایی برنامه

به سالمت جامعه دارند، از اهمیت کمبودهاي مربوط
توسعه پایدار ). 5(اي برخوردار هستند و توجه ویژه

و پیشرفت در ابعاد مختلف زندگی افراد در جوامع 
هاي نیازمند توجه به تحقیق و افزایش فعالیت

تواند رشد، باشد، که میپژوهشی در هر کشوري می
شکوفایی و بالندگی براي هر کشوري به دنبال 

رسد اهمیت و توجه به تحقیق به نظر می. ته استداش
در کشورهاي در حال توسعه در سطح قابل قبولی 

هاي طورکلی امکانات و زیر ساختبه). 6،7(نباشد 
الزم در امور تحقیقات در کشورهاي در حال توسعه 

یافته به نحو مطلوبی در مقایسه با کشورهاي توسعه
حتی با وجود گیرد ودر اختیار محققان قرار نمی

تحقیقات صورت گرفته، در جهت مرتفع نمودن 
). 8(شود جامعه استفاده نمیمسایل مشکالت و 

ها حاکی از آن است با وجود رشد نتایج پژوهش
درصدي علم در کشور، هنوز فاصله 50بیش از 

). 9(بسیاز زیادي با کشورهاي توسعه یافته را داریم 
بل مالحظه نکته قابل توجه آن است که بخش قا

ها، متمرکز بر هاي تحقیقات در دانشگاهظرفیت
اي در دانشجویان و اساتید بوده، که نفش برجسته

). 8(شود ارتقاء تحقیقات علمی کشور محسوب می
دانشجویان در رابطه با توسعه و پیشرفت جامعه به 

چنین محققان عنوان نیروهاي توانمند، جوان و هم
). 10،11(کنند را ایفا میايآینده کشور نقش سازنده

بنابراین تربیت نیروي انسانی متخصص با داشتن 
انگیزه مضاعف تحقیق، رشد و اعتالي دانش، 

سازي امکانات، فراهممشکالت، ومسایلشناسایی
جز از مسیر توسعه پایدار و متوازن تحقیقات در 

ها و مراکز تحقیقاتی میسر نیست و این دانشگاه
باشد اسایی موانع تحقیقات میتوسعه نیازمند شن

چرا که رشد و توسعه پژوهش و نوآوري ). 12،13(
وابسته به غلبه بر موانع مختلف فردي، اجتماعی و 
سازمانی از جمله؛ ترس از عدم موفقیت، قوانین 

بنابراین در شرایط . باشدمحدودکننده و مانند آن می
کنونی، توجه به پژوهش و مشکالت و موانع آن از 

گاه دانشجویان، شناسایی مشکالت و دید
هاي قابل مالحظه در راه ایجاد محیط بازدارنده

مناسب جهت پرورش روحیه و تعامل پژوهش و 
دستیابی . غلبه بر مشکالت، الزم و امري بدیهی است

به چنین وضعی در ابتدا مستلزم شناسایی دقیق 
جایی آنبنابراین از ). 14(باشد وضعیت موجود می

قات به عنوان ضروریات جوامع انسانی تحقیکه 
طرف کردن شود، بایستی نسبت به برمحسوب می

.موانع مختلف آن گام برداشت
این مطالعه با توجه به اهمیت قابل مالحظه 
تحقیقات دانشجویی در اعتالي تولید علم در 

بودن میزان مشارکت کشور و نیز پایین
دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید 
صدوقی یزد در انجام تحقیقات دانشجویی، 

دانشگاه از موانع و مسؤولین ضرورت آگاهی 
مشکالت دانشجویان پسر دانشگاه در فرایند 
تحقیقات و از طرفی تاکنون دیدگاه دانشجویان 
پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

.مورد ارزیابی قرار نگرفته است، انجام گرفت
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هاروش
در سال یو به روش مقطعیفیالعه توصمطنیا

هیجامعه پژوهش کل. انجام شد1395- 96یلیتحص
و خدمات یپسر دانشگاه علوم پزشکانیدانشجو
حجم . بودندزدییصدوقدیشهیدرمانیبهداشت

درصد 5يو سطح خطا90نمونه با توان آزمون 
به مطالعه يوروديارهایاز مع. شدنیینفر تع120

ها و دادهيآوردر زمان جمعلیحصبه تلاشتغا
در دانشکده یلیترم تحصکیگذراندن حداقل 

به لیخروج عدم تمايارهایمربوطه بود و از مع
و ) نامهپرسشه یاراقبل از (نامه پرسشلیتکم

يریگروش نمونه. ترم بودکیيبرایمهمان
نیانجام گرفت بدياو به شکل طبقهیتصادف

طبقه در نظر کیعنوان بهصورت هر دانشکده 
،یپزشک(سپس از هر دانشکده. گرفته شد

به نسبت ) یراپزشکیبهداشت و پ،یپزشکدندان
ابزار . دانشجو وارد مطالعه شدند30،يمساو

متشکل از چهار يانامهاطالعات پرسشيگردآور
تیسن، وضع(يفرديهایژگیسؤاالت و. بخش بود

مقطع ،یلیحصتأهل، محل سکونت، دانشکده، رشته ت
گذشته، يهامعدل کل ترم،یلیترم تحص،یلیتحص

سؤال، 12يانهی، سؤاالت زم)شغل پدر و شغل مادر
سؤال و بر 15پژوهش شامل يسؤاالت موانع فرد

از کامال مخالفم تا کرتیليادرجه5اسیاساس مق
بود و 75تا 15ازیکامال موافقم با محدوده امت

19مشتمل بر ژوهشپیسؤاالت موانع سازمان
از کامال کرتیليادرجه5اسیسؤال و بر اساس مق

95تا 19ازیمخالفم تا کامال موافقم و با محدوده امت
یالزم به ذکر است در قسمت سؤاالت پژوهش. بود

از کرتیليادرجه5اسیها به صورت مقپاسخ

شده بود که می، تنظ5تا کامال موافقم 1کامال مخالفم 
یبررس. تا پنج بودکینیبيازیامتيداراهر سؤال

اطالعات مرتبط با نیمتون و مقاالت و همچن
به یعدم دسترسلیبه دل. شديموضوع گردآور

با استفاده از مرور ینامه استاندارد، سؤاالتپرسش
یو طراحمیو اهداف مطالعه تنظیبر مطالعات داخل

. دیگرد
تالاؤسابزار، ییمحتواییروایجهت بررس

آموزش نینفر از متخصص9ينامه براپرسش
شاخص و نسبت . دیبهداشت و پژوهش ارسال گرد

مقدار . دیگردنییابزار محاسبه و تعییمحتواییروا
محاسبه شد و 93/0آن ییمحتوایینسبت روا

نییتع87/0ییمحتواییمقدار شاخص روانیچنهم
ربیتابزار، مطالعه مقدماییایپانییجهت تع. دیگرد
. پسر صورت گرفتانینفر از دانشجو20يرو

بیمورد نظر، ضراسیمقییایپس از محاسبه پا
. دیمحاسبه گرد81/0کرونباخ آن يآلفا

از یمطالعه با آگاهکننده درشرکتانیدانشجو
انجام مطالعه، اهداف مطالعه، محرمانه بودن نهیزم

نامه پرسش. وارد مطالعه شدندلیاطالعات و با تما
پسر انیتوسط دانشجویخودگزارشصورتبه 

يآورو پس از جمعلیکننده در مطالعه تکمشرکت
SPSSيافزار آمارها، اطالعات وارد نرمنامهپرسش

. شد20نسخه 
ها عالوه بر محاسبه دادهلیو تحلهیتجز

انسیوارزیاز آزمون آنال،یفیتوصيهاشاخص
و رسونیپیهمبستگبیمستقل، ضریطرفه، تکی
هیکل. چندگانه استفاده شدیخطونیگرسر

مورد استفاده در مطالعه در يآماريهاآزمون
.مورد آزمون قرار گرفتند05/0يداریمعنسطح 
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هایافته
نتایج این مطالعه نشان داد، دامنه سنی 

سال با 37تا 20کنندگان در مطالعه بین شرکت
83/80(جرد نفر م97. بود75/23± 67/1میانگین 

بودند ) درصد16/19(متأهل نفر 23و ) درصد
).1جدول (

قصد ادامه تحصیل داشتند و ) درصد16/79(نفر95
. قصد ادامه تحصیل نداشتند) درصد16/19(نفر 23

نفر 14هاي پژوهشی درباره عالقه به انجام فعالیت
نفر 57اي نداشتند، گونه عالقههیچ) درصد76/11(
33/40(نفر 48کمی و تا حدي، ) درصد89/47(

.خیلی زیاد عالقه داشتندزیاد و) درصد
داراي سابقه انجام ) درصد58/43(نفر 51تعداد

) درصد41/56(نفر 66هاي پژوهشی و فعالیت
گونه سابقه فعالیت پژوهشی نداشتند، افرادي که هیچ

داراي سابقه فعالیت پژوهشی بودند به این صورت 
، )درصد45(نفر 23تهیه پروپوزال پاسخ دادند که

، تدوین )درصد52/23(نفر 12آوري اطالعات جمع
نفر 7و چاپ مقاله ) درصد64/17(نفر 9مقاله 

. بود) درصد72/13(
فعالیت پژوهشی ) درصد56/21(نفر 11چنین هم

نفر 40نامه عنوان کرده بودند و نخود را جزء پایا
خود را غیر از فعالیت پژوهشی ) درصد43/78(

از ) درصد65/19(نفر 23. نامه گزارش کردندنپایا
کنندگان در مطالعه عضو کمیته تحقیقات شرکت

. عضو کمیته نبودند) درصد34/80(نفر 94بودند و 
نفر که داراي عضویت در کمیته تحقیقات 23از 

که عضویت در کمیته بودند در خصوص این
قه شما به انجام تحقیقات دانشجویی تا چه حد عال

نفر 11هاي پژوهشی را افزایش داده است؛ فعالیت

17/52(نفر 12کمی و تا حدي، ) درصد82/47(
در . آن را زیاد و خیلی زیاد اعالم نمودند) درصد

نفر 51خصوص گذراندن درس روش تحقیق، 
واحد روش تحقیق را گذرانده بودند ) درصد85/42(

کردند که واحد گزارش) درصد85/42(نفر 10که 
ها را به امر درسی روش تحقیق اصال عالقه آن

کمی ) درصد01/49(نفر 25پژوهش افزایش نداده، 
زیاد و خیلی ) درصد37/31(نفر 16و تا حدي و 

. زیاد گزارش کردند
کنندگان، از شرکت) درصد72/13(نفر 7چنین هم

هاي پژوهشی عدم توانمندي خود در انجام فعالیت
گذراندن واحد روش تحقیقات اشاره نمودند و پس از

نفر 15کمی و تا حدي و ) درصد86/56(نفر 29
میزان توانمند شدن خود را زیاد و ) درصد41/29(

.خیلی زیاد گزارش کردند
در خصوص موانع درك شده شخصی پژوهش 

کننده در مطالعه، عدم توسط دانشجویان شرکت
±34/1ماري هاي آآشنایی کافی با اصول و روش

، 3/74±45/1ها ، ناتوانی در تفسیر داده3/75
، عدم توانایی 3/65±33/1ها ناتوانی در آنالیز داده

±25/1هاي اطالعاتی و اینترنت در جستجوي پایگاه
3/50±21/1و ناتوانی در تدوین پروپوزال 3/54

).2جدول (بیشترین امتیاز را کسب کردند 
که کار پژوهشی خود را چنین دانشجویانی هم

) Pvalue=007/0(نامه ذکر نکرده بودندنبا پایا
هاي روش تحقیق و دانشجویانی که در کارگاه

طور ، به)Pvalue=038/0(شرکت نکرده بودند 
موانع شخصی باالتري نسبت به داري معنی

کننده در مطالعه سایر دانشجویان شرکت
.گزارش نمودند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 10

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-165-en.html


سید سعید مظلومی محمود آباد و همکارانانیدانشجودگاهیاز دقاتیموانع تحقیبررس

139637دوم پاییز و زمستان شماره چهارمدوره ،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

شده از موانع درك شده ه کسبدر ادامه میانگین نمر
. بود21/61±24/9سازمانی 

چنین بیشترین نمره کسب شده توسط دانشجویان هم
کننده در مطالعه از موانع سازمانی پژوهش، شرکت

هاي پژوهشی طوالنی بودن مراحل تصویب طرح
، عدم ارتباط با افراد فعال در امر 44/1±3/87

انگیزه کافی در ، عدم ایجاد 3/75±28/1پژوهش 
3/64±02/1مربوطه مسؤولین پژوهشگران از طرف 

مشاوران تحقیقاتی و در دسترس نبودن اساتید و

جدول (بیشترین امتیاز را کسب کردند 01/1±3/55
شده سازمانی، در خصوص موانع درك). 3

دانشجویان در مقطع تحصیلی کارشناسی مشغول 
دانشجویانی ،)Pvalue=002/0(به تحصیل بودند 

گونه فعالیت پژوهشی ذکر نکرده که سابقه هیچ
و دانشجویانی که عضو ) Pvalue=004/0(بودند 

طور ، به)Pvalue=009/0(کمیته تحقیقات نبودند 
داري موانع سازمانی باالتري را نسبت به سایر یمعن

.دانشجویان گزارش کردند

گان در مطالعهکنندشناختی شرکتهاي جمعیتویژگی. 1جدول 
)درصد(تعدادمتغیر

)33/78(94خوابگاهوضعیت سکونت
)20(24غیر خوابگاه

مقطع

)10(12کارشناسی ناپیوسته
)5/22(27کارشناسی پیوسته
)10(12کارشناسی ارشد
)50(60دکتراي عمومی

PhD9)5/7(

دانشکده

)25(30بهداشت
)25(30پیراپزشکی
)25(30پزشکی

)25(30پزشکیدندان

توزیع میانگین نمرات مربوط به موانع شخصی. 2جدول 
میانگین و انحراف معیارموانع شخصیردیف

3/75±34/1هاي آماريعدم آشنایی کافی با اصول و روش1
3/74±45/1هاناتوانی در تفسیر داده2
3/65±33/1هاناتوانی در آنالیز داده3
3/54±25/1هاي اطالعاتی و اینترنتی در جستجوي پایگاهعدم توانای4
3/50±21/1ناتوانی در تدوین پروپوزال5
3/48±15/1آشنا نبودن به ضوابط پذیرش و مقررات چاپ مقاالت6
3/45±14/1عالقگی به امر پژوهشبی7
3/41±57/1نویسیناتوانی در مقاله8
3/39±02/1کامپیوترعدم توانایی کافی در استفاده از 9
3/24±11/1هاعدم توانایی کافی در ترجمه مقاالت به سایر زبان10
3/19±03/1مسلط نبودن به زبان انگلیسی11
3/16±08/1اطالعی از موضوعات قابل تحقیقبی12
3/15±37/2گیر بودن دروس آموزشیسنگین و وقت13
2/14±71/1لدیگر به غیر از تحصیهاي ولیتؤمسوجود 14
2/14±47/1کمبود وقت و مشغله زیاد15
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توزیع میانگین نمرات مربوط به موانع سازمانی. 3جدول 
میانگین و انحراف معیارموانع سازمانیردیف

3/87±44/1هاي پژوهشیطوالنی بودن مراحل تصویب طرح1
3/75±28/1عدم ارتباط با افراد فعال در امر پژوهش2
3/64±02/1مربوطهولین ؤمسایجاد انگیزه کافی در پژوهشگران از طرف عدم 3
3/55±01/1در دسترس نبودن اساتید و مشاوران تحقیقاتی4
3/50±02/1)هانسبت به سایر فعالیت(عدم درآمد کافی از محل پژوهش 5
3/48±12/1هاي مربوطهعدم استفاده از نتایج پژوهش در زمینه6
3/45±01/1ستفاده از یک روش و چهارچوب خاص در انجام پژوهشاجبار در ا7
3/44±07/1کافی نبودن امتیازات پژوهشی در ارتقاء پژوهشگران8
3/43±07/1چاپ مقاالتند ایفرسخت و طوالنی بودن 9

3/41±02/1بر بودن انجام پژوهشطوالنی و زمان10
3/39±09/1هاي زمانی موجود در انجام پژوهشمحدودیت11
3/35±03/1هاي پژوهشیوجود مقررات دست و پا گیر اداري در انجام فعالیت12
3/32±04/1کمبود امکانات و تجهیزات الزم جهت انجام پژوهش13
3/24±21/1هاي تحقیقاتیوجود نابرابري در تصویب و اجراي طرح14
3/19±21/1انجام پژوهشوطه درها و واحدهاي اجرایی و ادراي مربعدم همکاري سازمان15
3/14±01/1)آوري اطالعاتمشکالت موجود در جمع(در دسترس نبودن نمونه پژوهش 16
3/9±01/1)کتابخانه، اینترنت و مجالت مورد نیاز(عدم دسترسی کافی به منابع کسب اطالعات 17
2/9±55/1هاي اخالقی در انجام پژوهشوجود محدودیت18
2/9±14/1دن اساتید و مشاوران تحقیقاتیضعیف بو19

گیري و نتیجهبحث
جانبه ضرورت تحقیقات در توسعه پایدار و همه

از این رو . کشور، امري ضروري و حیاتی است
ترین موانع تحقیقات از نگاه شناسایی مهم

ریزي براي کاهش دانشجویان در راستاي برنامه
آن در ارتقاء تحقیقات نظام سالمت، ضرورت دو 

نتایج مطالعه بیانگر آن است که . چندان دارد
بیشترین موانع از دیدگاه دانشجویان، موانع 

و سازمانی است، که با مطالعات سرشتی
Somkinچنین همهمکاران و، مظلومی و همکاران

مطالعه کریمی ). 15-17(مشابهت دارد و همکاران 
علمی ت أهیکه بر روي اعضاي و همکاران 

، انجام شددانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
فاکتورهاي سازمانی را به عنوان مانع پژوهشی 

و جدیدياما مطالعه عنبري). 18(گزارش کردند 
به در دانشجویان غیر محقق فردي راموانع 

نتایج ). 19(عنوان موانع پژوهشی بیان نمودند
مطالعه نشان داد که در بحث موانع شخصی، عدم 

هاي آماري و آشنایی کافی با اصول و روش
ها، بیشترین فراوانی را به ناتوانی در تفسیر داده

گیر سنگین و وقت. خود اختصاص داده است
هاي ولیتؤمسبودن دروس آموزشی، وجود 

ز تحصیل و کمبود وقت و مشغله، دیگر به غیر ا
ترین فراوانی را در موانع شخصی از دیدگاه کم

از این . دانشجویان را به خود اختصاص داده بود
و و مظلومی و همکاران روز جهت با مطالعه نیک

ترین ، مهمو همکارانروزهمسو بود، نیکهمکاران 
متدولوژي تحقیق موانع شخصی را دانش ناکافی از

). 16،20(ن مهارف کافی را گزارش کردند و نداشت
، اعضا و همکاراندر حالی که در مطالعه عابدینی

ت علمی نداشتن مهارت کافی و عدم آشنایی با أهی
به عنوان کمترین هاي آماري رااصول و روش

بیشترین فراوانی . موانع پژوهشی را ذکر کردند
، و همکارانموانع پژوهشی در مطالعه عابدینی

در این . )21(وقت و محدودیت زمانی بودکمبود
امتیاز را به خود مترینپژوهش کمبود وقت ک
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و ب سنحسینیمطالعه . اختصاص داده است
همکاران بر روي پرستاران و ماماهاي شاغل در 

موانع ترینهاي آموزشی شیراز، از مهمبیمارستان
شخصی پژوهش، کمبود وقت و مشغله زیاد و 

ن به زبان انگلیسی ذکر چنین مسلط نبودهم
). 22(کردند 

رسد با توجه به ضعف دانشجویان در به نظر می
هاي آمار و تفسیر آشنایی با اصول و روش

هاي مدون و مستمر در ریزيها، با برنامهداده
هاي روش تحقیق، تحلیل جهت برگزاري کارگاه

افزارهاي نرمها و آشنایی مقدماتی و پیشرفته باداده
و همچنین ارزشیابی SPSSاز جمله آماري 

هاي برگزارشده به منظور اثربخشی آن، کارگاه
نیاز دانشجویان را در این قسمت مرتفع خواهد 

هاي مطالعه بیشترین فراوانی بر طبق یافته. کرد
موانع سازمانی پژوهش، مربوط به طوالنی بودن 

عدم ارتباط ،هاي پژوهشیمراحل تصویب طرح
ر امر پژوهش و عدم ایجاد انگیزه با افراد فعال د

مربوطه ولین ؤمسکافی در پژوهشگران از طرف 
. بود

، در دسترس نبودن و همکارانروزدر مطالعه نیک
اي، ضعیف بودن نیروهاينیروهاي مشاوره

اي، کمبود امکانات و تجهیزات و عدم مشاوره
و اساتید را به ولین ؤمسایجاد انگیزه از طرف 

موانع سازمانی پژوهش گزارش ترینعنوان مهم
). 20(کردند 

هاي این مطالعه ضعیف بودن اساتید و یافته
اي را کمترین فراوانی در بعد نیروهاي مشاوره

و در مطالعه عابدینی . سازمانی را داشتند
، کمبود امکانات و و افشونو علمداريهمکاران 

تجهیزات الزم، در دسترس نبودن نیروهاي 
). 21،23(زارش کردند اي را گمشاوره

ترین موانع پژوهش را و همکاران از مهمعطایی
مراحل اداري تهیه لوازم و دریافت مرحله به 

زاده مطالعه کرم). 24(مرحله بودجه عنوان کردند 
علمی دانشگاه ت أهیو همکاران بر روي اعضاي 
ترین موانع پژوهشی علوم پزشکی جهرم، از مهم
ظر گرفتن مطالعات از جهت سازمانی را در ن

پژوهش در آموزش در سطح دوم، تمایل کم 
گونه تحقیقات و کمبود نسبت با اینولین ؤمس

). 25(اي متخصص بود نیروهاي مشاوره

پیشنهادات
برمبتنیکشورسالمتنظامپیشرفتوتوسعه

. استشواهدبرمبتنیومندنظامتحقیقات
ندفرایازدانشجویانعلمیاطالعاتافزایش
هايروشواصولباهاآنآشناییتحقیق،
ارتباطچنینهموتحلیلوتجزیهوآماري
بهدانشجویانبااساتیدوولینؤمسمناسب
. استضروريامريبیشتر،انگیزهایجادمنظور

مقطعصوصخهبدانشجویانکلیهمشارکت
ومدونهايکارگاهبرگزاريباکارشناسی

مبنايبرنشجویانداخودمشارکتبامستمر
پیشنهادهافعالیتارزشیابیوهاآننیاز
تصویبفرایندبادانشجویانآشنایی. گرددمی

ایندرالزمانعطافوتحقیقاتیهايطرح
بیشترمشارکتزمینهتواندمینیزخصوص

.گرددفراهمتحقیقاتانجامدردانشجویان

هامحدودیت
پژوهشمینهزدرفعالدانشجویانکممشارکت

رويفقطآیندهمطالعاتشودمیپیشنهادکه
برترپژوهشگرانوتحقیقسابقهبادانشجویان

هاي این چنین از دیگر محدودیتهم.شودانجام
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توان به عدم انتخاب دانشکده پرستاري و مطالعه می
گیري به دلیل تعداد بسیار کم مامایی در فرایند نمونه

.انشکده اشاره کرددانشجویان پسر در این د
اريزسپاسگ

از تمامی دانشجویان عزیز دانشگاه علوم پزشکی 

شهید صدوقی یزد که با بذل وقت ارزشمند 
ها نهایت همکاري را نامهخود در تکمیل پرسش

چنین نظرات ارزشمند اساتید داشتند و هم
محترم که در اجراي این مطالعه ما را یاري 

.نماییممینمودند، قدردانی و سپاسگزاري 
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Abstract
Introduction: Considering the barriers to research is in order to attain sustainable development one of the
requirements of the health system of the country. The aim of this study was to determine the barriers to
conducting research from the viewpoint of male students of Shahid Sadoughi University of Medical
Sciences in Yazd.

Methods: In this cross-sectional study, the study included 120 boy students of Yazd University of Medical
Sciences who were studied by stratified sampling. Data collection tools comprised 3 parts: demographic and
field information (21 items), personal barriers (15 items), and organizational barriers (19 items). After
verifying the validity and reliability of the instruments, the questionnaire was completed by the students.
Data were analyzed using descriptive and analytical index using SPSS 20 software at 5% significance level
were used to analyze.

Results: Mean age of students was 23.75 ± 1.67. Mean of personal barriers was 49.56 ± 7.58 and Mean of
organizational obstacles was 61.21 ± 9.21. In personal barriers was the lack of orientation with the
principles and methods of statistics, the inability to interpret data and the inability to analyze data the most
frequent. The length of the stages of the approval of research projects, the lack of communication with those
active in the research, and the lack of sufficient incentive for researchers through the relevant specialist, are
the most frequent in organizational barriers.

Conclusion: Results of this study showed that done would facilitate the approval of research projects and
empowerment of students on the principles of using statistical methods and effective research
communication by the professors and university officials in order to reduce barriers to research.

Key words: Boy Students, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Viewpoints, Research

Barriers.
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