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Introduction:Researching is one of the fundamental demands for any country in order to
achieve progress. Strength and independency of each country is based on their research and
produced science. Evaluation of factors affecting student tendency to do research projects is
the aim of this study.
Material and methods::The population of this cross sectional study was all Sabzevar
University of medical science’s students except medical and master of nursing students.
Random sampling was used in this descriptive study. Study participants had filled the
questionnaire and results were analyzed by SPSS 11.5 software and Chi-square test was
performed.
Results :From total of 359 participants, 245 (68.1%) students were male and 114 (31.9%)
were female. 39.7% of our study population believed that students are highly familiar with
research methods; 39.7% believed that there is high accessibility to research consultant for
university students. 33.2% of students mentioned that there is high rate of motivating
advertisements and festivals for research in the university and 29.8% believed that the
professors are highly familiar with research methods. 5.7% of students had high tendency to
research.
Conclusion:According to our results some factors such as familiarity with research methods,
presence of research consultants, having membership in scientific associations and
participating in research methodology workshops and … had great effect on student tendency
to research and can be mentioned as positive motivating factors. Despite of these positive
factors, gender, marital status and education level didn’t have any significant relation with
student’s tendency to research. So, paying more attention to these factors and trying to
convert them into positive factors seems necessary.
Key words: Tendency, Research, Student, University
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بررسي عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال1931
(سمانه کرابی،1سعیده حسینی، 2حسن ناعمی ،*3فاطمه کرابی ، 4محمد حسن رخشانی)5

مقدمه :پژوهش یکي از اساسيترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعة همه جانبة یک کشور است .قدرت و استقالل هر
کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است .این مطالعه با هدف بررسي عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش انجام
شد .
مواد و روش ها :این مطالعه از نوع توصیفي – مقطعي بوده و جمعیت مورد مطالعه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسي دانشگاه
علوم پزشکي سبزوار بوده و به روش تصادفي ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها با
استفاده از نرم افزار آماری  spssنسخه  11/5و آزمون آماری کای دو انجام شده است .
يافته ها :از  353نفر نمونه های مورد مطالعه  645نفر آنها ()%26/1دختر و  114نفر آنها ( )%31/3پسر بودند %44/3 .نمونه های
مورد پژوهش میزان آشنایي دانشجویان با روش تحقیق را زیاد دانسته؛  %33/4نمونه ها میزان دسترسي به مشاورین تحقیقاتي برای
هدایت دانشجویان زیاد دانسته اند %33/6 .نمونه ها برگزاری جشنواره های دانشجویي و تبلیغات در این زمینه زیاد اعالم نموده و
 % 63/6نمونه ها اظهار کرده اند که میزان آشنایي اساتید با روش تحقیق زیاد بوده است  %5/4نمونه های مورد پژوهش عالقه خود
را به انجام پژوهش زیاد اعالم کرده اند.
بحث و نتیجه گیري :عواملي از قبیل میزان آشنایي دانشجویان با روش تحقیق  ،وجود مشاورین تحقیقاتي  ،عضویت در
انجمن های علمي و شرکت در کارگاه های روش تحقیق و  ...تأثیر بسزایي بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش داشته و میتوان
از آنها به عنوان شاخصه های مثبت موجود در تمایل دانشجویان به پژوهش نام برد و در حالیکه بین میزان گرایش و جنسیت و
متأهل بودن و یا مقطع تحصیلي رابطه معنا داری دیده نشد که جا دارد مسئولین امر در این زمینه ها تالش نموده تا به نقاط مثبت در
انجام پژوهش تبدیل شوند.

کلیدواژهها  :گرایش ،پژوهش ،دانشجو  ،دانشگاه
 -1کارشناس بهداشت عمومی،کمیته تحقیقات دانشجویی .سبزوار  .ایران
 -2کارشناس بهداشت عمومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی .سبزوار  .ایران
 -3مربی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 -4دبیر آموزش و پرورش  .سبزوار  .ایران
 -5دکتری آمار حیاتی ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار .سبزوار  .ایران
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مقدمه :
پژوهش یکی از اساسیترین نیازها برای میل به پیشرفت و
توسعه همه جانبه یک کشور است .قدرت و استقالل هتر
کشوری به پژوهش و تولیتد عمتا استقوار استت .هتد از
اجرای این پژوهش شناسایی عتواممی استت کته در عمتل
توانسقهاند باعث گرایش یتا عتدم گترایش دانشتجویان بته
پژوهش شوند .در کشور ما بیش از آنکه بته امتر ملالعته
پژوهش و گسقرش آن در بین قشتر تصيتیل کتردر بترای
یادگیری توجه شود به آموزش نیتروی انستانی دانشتياهی
توجه میشود  .درحالیکته بایتد بته متوازات آمتوزشهتای
تخييی،زمینه برای ملالعه،تصالیق و پتژوهش بته عنتوان
ابتاار التتل یتتادگیری عمیتتق وپویتا فتتراها شتتود .بررستتی
مصقوای دروس دانشياهی نشان میدهد که در سترفيتل-
های تعیین شدر به فعالیتهتا و تکتالیپ پژوهشتی کمقتر
توجتته شتتدر کتته مصتتدودیت زمتتانی،کمبود بودجتته و
تجهیاات،مشتتکلت اداری ایتتن مس ت مه را بیشتتقر تشتتدید
میکند.
باتوجه به اینکه دانشجویان از پقانسیل،وقت و انرژی کتافی
بتترای فعالیتتت هتتای تصالیالتتاتی در ستتل دانشتتياهی
برخوردارند و میقوانند در ایجاد نهضت پژوهشی در واحتد-
های درستی و توجته بیشتقر مست ولین بهقتر و ملالعته و
تصالیتتق در ستتل دانشتتجویی تاثیرگتتدار باشند،شناستتایی
میاان گرایش دانشجویان به فعالیتهای پژوهشی و عوامل
موثربرآن میتواند مس والن نظام آموزش عالی کشور را در
برنامهریای فعالیتهای تصالیالاتی کمک نماید.
يافته ها :
از کل نمونههای مورد پژوهش که  953نفر می باشد 545
نفتتر ( )%86/1دانشتتجویان دخقتتر و  114نفتتر ()%91/3
دانشجویان پسر بودند در این پژوهش  95مورد نمونته هتا
( )%3/6در ماللع تصيیمی فوق دیپما و  )%31/5( 954در
ماللع کارشناسی مشغو به تصيیل بودند که  %61/5آنها
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مواد و روش ها :
در ایتتن پتتژوهش بتتا توجتته بتته ماهیتتت مو تتو از روش
تولیفی-پیمایشی اسقفادر شد .در این روش و ع موجود
را بررسی شدر و بته تولتیپ نظتامدار و تعیت فعمتی آن
پرداخقیا .ویژگی هتا و لتفات آن را ملالعته و عنتدالاوم
ارتباط بین مقغیر ها را بررسی کتردیا .در ایتن تصالیتق از
روشهای ملالعه کقابخانتهای و بررستی مقتون و مصقتوی
ملالب و نیا روشهای میدانی نظیر پرسشنامه ت ميتاحبه
و مشاهدر اسقفادر میشود.جامعه پژوهشی عبارتند از کمیه
دانشجویان دانشتيار عمتوم پاشتکی ستباوار کته بته تور
تيادفی تعدادی از آنها انقخاب میشوند و پرسشتنامه کته
یپ پاسخها گاینه خیمی زیاد،زیاد،مقوسط ،کتا و خیمتی
کا را در برگرفقه است در اخقیار دانشجو قترار متیدهتیا
سپس ا لعات به دست آمدر را تصمیل میکنیا.با عنایتت
به ماهیت مو تو از روشهتای آمتار تولتیفی  ،جتداو
توزیع فراوانی ،درلد و نمودار میمهای اسقفادر متیشتود و
برای تصمیل پاسخها از آزمون تک نمونه ای استقفادر متی
شود.همچنین جهت تبیین واریتانس کتل عوامتل از روش
تصمیل عاممی اسقفادر میشود.تجایه و تصمیل آمتاری دادر
ها با اسقفادر از نرم افاار  SPSSنستخه  11/5انجتام شتد .
ارتباط بین میاان گرایش دانشجویان به انجتام پتژوهش و
مقغیر های زمینه ای و سایر مقغیرهای کیفتی بته وستیمه
ریب همبسقيی کندا و آزمون کای دو ستنجیدرشتد .
بتته عنتتوان ارتبتتاط معنتتا
مالتتدار
دارآماری در نظر گرفقه شد.
مجرد و  %16/5مقأهل می باشند .از بین دانشتجویان 103
نفر در رشقه بهداشت  14 ،نفر عموم آزمایشياهی  85 ،نفر
پرسقاری  49 ،نفر مامایی  52 ،نفر فوریتت پاشتکی 56 ،
نفر اتاق عمل و  45نفر در رشتقه هوشتبری تصيتیل متی
کردند.

سال هفدهم ،شمـــــــاره  3و 4
پاییز و زمستان  ،1331پي در پي 62

بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش

جدول شماره  :1توزيع فراوانی نمونههاي مورد پژوهش از نظر میزان آشنايی با روشتحقیق
میزان آشنایي با
روش تحقیق
میزان گرایش

زیاد
فراواني

متوسط
فراواني

درصد

کم

درصد

درصد

فراواني

به پژوهش
زیاد

13

3/3

43

35

5

3/2

متوسط

0

0

43

30/4

3

2/4

کم

0

0

12

11/4

5

3/2

رابله معنی داری را در ستل ا مینتان  %35نشتان دادر
است .

با توجه به جتدو فتوق ملحظته متی گتردد کته میتاان
آشنایی زیاد با روش تصالیتق مستبب گترایش زیتادی بته
پژوهش در دانشجویان گردیدر و کاهش این آشنایی باعث
افت گرایش به پژوهش شدر است .در مجمو آزمون کتای
دو بین گرایش به پژوهش و میاان آشنایی با روش تصالیق

 p-value=0/001با ریب همبسقيی تتاو کنتدا ()0/9
مؤید این ملمب در وجود یک رابله مسقالیا بین گترایش
به پژوهش و میاان آشنایی با روشتصالیق است .

جدول شماره  :2توزيع فراوانی نمونههاي مورد پژوهش از نظر میزان آشنايی اساتید با روش تحقیق
میزان آشنایي اساتید با
زیاد

روش تحقیق
میزان گرایش

فراواني

متوسط
فراواني

درصد

کم
فراواني

درصد

درصد

به پژوهش
زیاد

33

16/6

35

12/6

14

2/4

متوسط

16

6/4

44

66/2

12

4/4

کم

5

6/4

62

16/5

6

3/6

با ملحظه جدو فوق میتتوان اههتار داشتت کته میتاان
آشنایی استاتید بتا پتژوهش مستبب افتاایش گترایش بته
پتتژوهش در دانشتتجویان گردیتتدر و کتتاهش ایتتن میتتاان
آشنایی باعث افت گرایش در دانشتجویان شتدر استت .در

مجمو آزمون کای دو بین گترایش بته تصالیتق و میتاان
آشنایی اساتید به پژوهش رابله معنتی داری را در ستل
ا مینان  %35نشان دادر است)p-value =0/005 (.
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جدول شماره  :3توزيع فراوانی نمونه هاي مورد پژوهش از نظر میزان دسترسی به مشاورين تحقیقاتی

میزان دسترسي به
زیاد

مشاورین تحقیقاتي
میزان گرایش

فراواني

متوسط
فراواني

درصد

کم

درصد

درصد

فراواني

به پژوهش
زیاد

50

14/6

53

15

34

10/5

متوسط

36

3/1

53

12/4

52

15/3

کم

13

3/4

64

2/6

63

6/6

با توجه به جدو فوق می توان گفت که میاان دسقرستی
به مشاورین تصالیالاتی در دانشيار برای هدایت دانشجویان
از جممه عواممی می باشتد کته باعتث گترایش بیشتقر بته

تصالیق در دانشجویان گردیدر است و کتاهش ایتن میتاان
دسقرسی باعث تمایل کمقر به انجام پژوهش در آنها شتدر
است.

جدول شماره  :4توزيع فراوانی نمونه هاي مورد پژوهش از نظر برگزاري جشنواره هاي دانشجويی

برگزاری جشنواره های
دانشجویي
میزان گرایش

زیاد
فراواني

متوسط
درصد

فراواني

کم
درصد

فراواني

درصد

به پژوهش

01

زیاد

43

16

64

63/5

15

4/6

متوسط

53

14/6

46

60/1

65

4/0

کم

63

2/4

65

4

16

5/0
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جدول شماره  :5توزيع فراوانی نمونههاي مورد پژوهش از نظر عضويت در انجمن هاي علمی-پژوهش

عضویت در انجمن های
علمي – پژوهشي

 3بار

 1-6بار

بادرخواستم موافقت

عالقه نداشته ام

نشده
میزان گرایش به پژوهش

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

زیاد

54

14/4

11

3/4

31

3/5

66

6/5

متوسط

45

13/4

3

0/3

25

13/6

63

4/0

کم

13

4/0

1

0/3

33

10/1

16

5/5

با توجه به جدو فوق ملحظه می گردد که عضویت در انجمن های عممی و شترکت در کارگتار هتای روش تصالیتق از جممته
عواممی است که بر میاان گرایش به پژوهش تأثیر بساایی دارد(.) p-value =0/001
جدول شماره  :6توزيع فراوانی نمونه هاي مورد پژوهش از نظر میزان عالقه دانشجويان به انجام پژوهش
میزان عالقه دانشجویان
زیاد
میزان گرایش

فراواني

متوسط
درصد

فراواني

کم
درصد

فراواني

درصد

به پژوهش
زیاد

2

5/4

36

30/5

16

11/4

متوسط

0

0

65

63/6

13

16/4

کم

0

0

4

3/6

13

16/4

با ملحظه جدو فوق می توان اههار داشت ارتباط بین گرایش به انجام پژوهش و علقه دانشجویان معنیدار است .
() p-value =0/001
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جدول شماره :7توزيع فراوانی نمونه هاي مورد پژوهش از نظر میزان پی گیري اساتید در جهت دهی به فعالیتهاي
دانشجويان

میزان عالقه وپي گیری
زیاد

اساتید
فراواني

متوسط
فراواني

درصد

کم
درصد

درصد

فراواني

میزان گرایش
به پژوهش
زیاد

15

2/3

42

61/3

31

14/4

متوسط

6

0/3

50

63/1

34

15/4

کم

1

0/5

15

2/3

66

10/6

با توجه به جدو مدکور می توان بیان کرد که علقه و پی گیری اساتید در جهتتدهتی فعالیتت دانشتجویان مستبب افتاایش
گرایش به پژوهش در دانشجویان گردیدر است و کاهش این میاان علقه و پی گیری باعث افت گرایش به پژوهش شدر است .

جدول شماره :8توزيع فراوانی نمونه هاي مورد پژوهش از نظر رشته تحصیلی
رشته
بهداشت

تحصیلي

علوم

مامایي

پرستاری

فوریت پزشکي

هوشبری

اتاق عمل

آزمایشگاهي

میزان
فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

گرایش

زیاد

56

14/5

2

1/4

16

5/0

63

2/4

10

6/6

15

4/6

16

5/0

متوسط

35

3/4

6

6/6

31

6/2

15

4/6

14

4/4

13

4/6

13

5/3

کم

60

5/2

0

0

12

4/5

5

1/4

0

0

14

4/4

6

6/6

به پژوهش

با ملحظه جدو فوق میتوان برداشت کرد که بین رشقه
تصيیمی و میاان گرایش بته تصالیتق ارتبتاط معنتیداری
وجود دارد )p-value =0/009 (.بررسی جتدو نمایتانير
این است که گرایش بیشقر به تصالیق در بین دانشتجویان
بهداشت ومامایی بیشقر از سایر رشقههتا بتودر و از ستوی
دیير این علقه در بین دانشجویان اتاق عمتل و پرستقاری
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کمقتتر دیتتدر شتتدر استتت بتتین عوامتتل متتؤثر بتتر گتترایش
دانشتجویان بته انجتام پتژوهش و مقغیترهتای زمینتتهای (
جنستتیت  ،ماللتتع  ،و تتعیت تأهتتل ) و همچنتتین عامتتل
دسقرسی به امکانات کقابخانهای و سایتهای عممی ارتباط
معنیداری دیدر نشد (.))p-value ≤0/05
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بحث و نتیجه گیري :
امروزر یکی از مباحث اساستی در مراکتا آمتوزش عتالی و
دانشيار-ها پرداخقن به امر پژوهش است  .پژوهش یکی از
اساسیترین نیازها برای میل بته پیشترفت و توستعه همته
جانبه یک کشور است .
در پتتژوهش حا تتر بتتا بررستتی عوامتتل متتؤثر بتتر گتترایش
دانشجویان به انجام رح های پژوهشی مشتخ شتد بتا
توجه به این که بیشقر دانشتجویان در ماللتع کارشناستی
مشغو به تصيیل می باشند و برای اکثریت رشتقه هتای
تصيیمی انجام ترحهتای پژوهشتی اخقیتاری بتودر و بته
همین عمت دانشجویان رغبتت زیتادی بته انجتام پتژوهش
نداشقه اند همچنین بیشقر دانشجویان بترای عضتویت در
انجمنهای عممتی و کارگتار هتای روش تصالیتق انيیتار و
علقه زیادی ندارند .بنابراین میتوان با مهیا کردن زمینه و
دادن فرلت کافی برای همه دانشجویان بترای شترکت در
انجمن ها وکارگار ها از ریق تبمیغات و ا ل رستانی بته
موقع و کلس هتای آموزشتی بترای انجتام فعالیتت هتای
پژوهشتی و ایجتتاد زمینته الزم جهتتت آشتنایی بتتا کمیقتته
تصالیالات دانشجویی در ایجاد رغبتت در دانشتجویان گتام
برداشت  .از آنجا که میاان دسقرسی به امکانتات کقابخانته
ای و سایت های عممی نسبقا در دانشيار فتراها استت امتا
دانشجویان از سایت های عممی جهت فعالیتهتای عممتی
کمقر اسقفادر میکنند که می تواند ناشی از این باشد کته
دانشجویان برای جستقجوی مالالته از ستوی استاتید زیتاد
ترغیب نمی شوند .همچنین یافقه ها نشان داد مقغیرهتای
زمینتته ای از جممتته جنستتیت و مقأهتتل بتتودن و ماللتتع
تصيیمی بر میاان گرایش به پژوهش تأثیر چندانی ندارد.
با مالایسه نقایج حالل از پتژوهش حا تر و پتژوهشهتای
مشابه به بصث و بررسی بپردازیا :
در این ملالعه  %42/3نمونه هتای متورد پتژوهش میتاان
آشنایی دانشجویان با روش تصالیق را زیاد دانسقه اند و در
حالیکه در بررستی بتا عنتوان « بررستی عوامتل متؤثر بتر
گتترایش دانشتتجویان بتته انجتتام پتتژوهش در ستتا  68در
دانشتتيار آزاد استتلمی بجنتتورد» کتته توستتط آقتتای نالتتر
جواهری زادر انجام شدر است نقایج اینگونه بود که %48
نمونه ها میاان آشنایی زیادی با روشتصالیق داشقه اند .
در ملالعه حا ر  %93/2نمونه ها معقالد بودند کته میتاان
دسقرسی به مشاورین تصالیالاتی برای هتدایت دانشتجویان
زیاد بتودر استت و آن را عامتل متؤثری بترای گترایش بته
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پژوهش دانسقهاند در حالیکه در بررسی با عنوان « بررسی
عوامل مؤثر بر گترایش دانشتجویان بته انجتام پتژوهش در
سا  68در دانشيار آزاد اسلمی بجنورد» که توسط آقتای
نالر جواهری زادر انجام شتدر استت  %29نمونتههتا ایتن
میاان دسقرسی را زیاد اعلم کردر اند کهیکتی از  8عامتل
مؤثر بر گرایش به پژوهش شناسایی شتدر کته در اولویتت
قرار گرفقه است .
ملالعه حا ر نشان داد  %99/5نمونه های متورد پتژوهش
معقالد بودند برگااری جشنوارر های دانشجویی و تبمیغتات
در این زمینه زیاد بودر استت و در حالیکته در بررستی بتا
عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام
پژوهش در سا  68در دانشيار آزاد اسلمی بجنورد» کته
توسط آقای نالر جواهری زادر انجام شتدر استت بته ایتن
نقیجه رسیدند که  %52نمونه ها برگااری جشتنوارر هتا را
زیاد دانسقه اند.
نقایج ملالعه حا ر حاکی از آنستت  % 53/6نمونته هتای
مورد پژوهش اههار کردر اند که میاان آشنایی استاتید بتا
روش تصالیق زیاد بودر استت و در حالیکته در بررستی بتا
عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام
پژوهش در سا  68در دانشيار آزاد اسلمی بجنورد» کته
توسط آقای نالر جتواهری زادر انجتام شتدر استت نقتایج
اینيونه بود که  %54نمونه ها این میتاان آشتنایی را زیتاد
بیان کردر اند.
در پژوهش حا ر  %5/2نمونه های متورد پتژوهش علقته
خود را به انجام پژوهش زیاد اعلم کتردرانتد و در حالیکته
در بررسی بتا عنتوان « بررستی عوامتل متؤثر بتر گترایش
دانشجویان به انجام پژوهش در ستا  68در دانشتيار آزاد
اسلمی بجنورد» که توسط آقای نالر جواهری زادر انجتام
شدر است  %99نمونهها معقالدند که علقه زیادی به انجام
تصالیق دارند که این عامل بتر گترایش بته پتژوهش تتأثیر
بساایی دارد .
با توجه به آنچه گفقه شد می توان نقیجه گیری کترد کته
عوامتتل متتؤثر بتتر گتترایش بتته پتتژوهش شتتامل آشتتنایی
دانشتتجویان بتتا روش تصالیتتق  ،عضتتویت در انجمتتن هتتای
عممی پژوهشی  ،شترکت در کارگتار هتای روش تصالیتق ،
تبمیغات مناستب وبرگتااری جشتنوارر هتای دانشتجویی ،
آشنایی اساتید با پژوهش و وجود مشتاورین تصالیالتاتی در
اولویت قرار دارند و تأثیر بیشقری در ایجاد انيیار و رغبتت
01
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در دانشجویان برای انجام فعالیت های پژوهشی داشقهاند
که میتواند مورد توجه کمیقه تصالیالات دانشجویی
پیشنهادات :
در این ملالعه عدم وجود رابلته بتین میتاان گترایش بته
پژوهش و میاان دسقرسی به امکانات کقابخانه ای و سایت
های عممی می توانتد ناشتی از کتا بتودن امکانتات منتابع
ا لعاتی و سیسقا های رایانه ای باشد لتدا پیشتنهاد متی
شود دانشيار در جهت تأمین تجهیتاات كکتر شتدر اقتدام
الزم را بعمل آورد .
با توجه به این که بیشقر دانشجویان علقه ایبه شترکت در
کارگار ها و عضتویت در انجمتن هتای عممتی – پژوهشتی
ندارند باید عمت آن بررسی شود لدا پیشنهاد میشتود کته
فرلت شرکت در کارگارها با تبمیغات مناستب و از ریتق
یکی از اعضای نماینتدر هتر کتلس بعنتوان رابتط کمیقته
تصالیالات جهت آشنایی بیشقر دانشجویان فراها آید .
با توجه به این کته استاتید در جهتتدهتی فعالیتت هتای
پژوهشی دانشجویان علقه و پی گیری زیادی نشتان نمتی
دهند می تواند ناشی از عدم پرداخت حق الاحمه مقناسب
با فعالیت انجام دادر برای استاتید  ،فشتردر بتودر ستاعات
کلس های تدریس بترای استاتید و فرلتت آزاد نداشتقن

قرارگیرد .
جهت راهنمایی دانشجویان باشد .به همین جهتت تولتیه
می گردد با در نظتر گترفقن متوارد فتوق و بیشتقر کتردن
فرلت های الزم برای اساتید به این مها توجه شود .
با انجام پژوهش حا ر مشخ شد که دانشتجویان رشتقه
بهداشت و مامتایی گترایش زیتادی بته تصالیتق دارنتد در
حالیکه دانشجویان رشقههای اتاق عمل و پرسقاری و سایر
رشقه ها علقه کمقری دارند می تواند ناشی از ایتن باشتد
که ساعات کلسی و کارآموزی آنتان فشتردر بتودر و وقتت
الزم در این زمینه را ندارند یتا ایتن کته از ستوی استاتید
فعالیقی در زمینه پژوهش از آنتان خواستقه نشتدر استت .
بنابراین پیشنهاد میشتود بتا برنامتهریتای مناستب بترای
ساعات کارآموزی و کتلسهتای درستی ستاعاتی را بترای
انجام تصالیق برای دانشجویان اخقياص دهند .
تقديروتشکر
بدین وسیمه از اعضای مصقرم کمیقه تصالیالات دانشتجویی
وهمکتتاری دانشتتجویان عایتتا تشتتکروقدردانی میيتتردد.
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