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نشگاه علوم پزشکی های پژوهشی در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان داموانع انجام فعالیت

 گلستان 
 

 .، ساري، ایرانآزاد اسالمی واحد ساري دانشگاه ،ت علمیأعضو هی: صالحی محمد

 آباد کتول، ایران.آزاد اسالمی، علی دانشگاه آباد کتول،گروه حسابداري و مدیریت واحد علی :پرویز سعیدی

 ایران. لستان،گ ،گرگانآزاد اسالمی واحد  دانشگاه عضو هیأت علمی، نگین جباری:

 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.دانشجوي  کاظمی ملک محمودی: مریم

و دانشجوي دکتراي  دانشگاه علوم پزشکی گلستانوري، آمعاونت تحقیقات و فن :*شیما کاظمی ملک محمودی
 .گلستان، ایران، تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

و دانشجوي دکتراي تخصصی  دانشگاه علوم پزشکی گلستانوري، آمعاونت تحقیقات و فن ی مسؤول: سندهینو*  
 .، گلستان، ایرانمدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان

 
 )Email: kazemishima20@yahoo.com)  

  

  
  

بلکه یکی از مهمترین عوامل توسعه در دنیاي امروزي  ،ي اعتالي کشورهاستانجام پژوهش، نه تنها نشانه :چكیده

رود. اهمیت دادن به امر تحقیقات خود شود. راهبري تحقیقات از ارکان اصلی نظام آموزش عالی به شمار میمحسوب می

توجهی به آن، منجر به پرداخت هزینه گزاف خواهد شد. پژوهش که بیحالی آورد دراستقالل واقعی به ارمغان می ایی وکف

 -روش تحقیق توصیفی  هاي پژوهشی انجام شد.بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص موانع انجام فعالیتدر راستاي حاضر 

آوري، پرسشنامه اي انتخاب شدند. ابزار گردگیري طبقهنفر به روش نمونه 332نفر بود که  2263جامعه آماري  ،تحلیلی بود

ال براي ؤس 18و  یپژوهشفعالیت  يال براي دانشجویان داراي سابقهؤس 29بود، که شامل  دانشگاه علوم پزشکی اراک

 ید شد.% تأی89فاي کرنباخ غیر محقق با آل %  و دانشجویان84با آلفاي کرنباخ  پژوهشی است که يدانشجویان بدون سابقه

تست مورد تجزیه و تحلیل قرار ویتنی و تیانحراف معیار، میانگین و استنباطی نظیر من:  فراوانی، توصیفی نظیر هايآزمون

ي هاي پژوهشی در دو حیطهها نشان داد که از دیدگاه دانشجویان، بین دو گروه در خصوص انجام فعالیتگرفت. یافته

تنها در پاسخ به پرسش عدم وجود ي سازمانی حیطه (. ولی درp<0.001) تفاوت معناداري وجود نداشت عمومی و فردي 

ي پژوهش دار وجود داشت. بیشترین موانع از نظر دانشجویان داراي سابقهاي تحقیقاتی در بین دو گروه اختالف معنهسته

فردي، فشردگی واحدهاي درسی و  يترونیکی و در حیطههاي الکسازمانی ضعف در دستیابی به اینترنت و بانک يدر حیطه

فردي، فشردگی  يسیستم تشویقی و در حیطه سازمانی ضعف در يي پژوهش در حیطهاز دیدگاه دانشجویان بدون سابقه

معناداري دیده نشد. بنابراین با توجه به  يواحد درسی ذکر شد ولی به تفکیک جنس، مقطع و مدرک تحصیلی رابطه

 رسد.بندي موانع تحقیق جهت حل آن ضروري به نظر میپژوهش و نتایج، اولویت اهمیت
 

 ي پژوهشی.دانشجویان بدون سابقه ي پژوهشی،داراي سابقه دانشجویاندانشگاه، موانع فعالیت پژوهشی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
انجام  ،در دنیاي تکنولوژي و مبتنی بر دانش کنونی     

 رفت و اعتالي کشورها دري پیشنشانه تحقیق، از پژوهش و

ترین عوامل توسعه  محسوب یکی از مهم المللی وسطح بین

وري هاي ملی و بهرهچرا که موجب افزایش سرمایه شود،می

عنوان ها بهمختلف کشور خواهد شد. دانشگاه هايبخش در

 یهایجامعه با ورودي يترین نهاد توسعهترین و کلیديمهم

و  ها و اطالعات موجودقبیل قشر جوان و مولد کار، داده از

مشی مشخص هاي معین و خطها و بودجهخام، سیاست

، محقق و تحقق اهداف عالیه که تربیت متخصصبراي 

در جهت  ،ستترین آنهاوري از جمله مهمآنتولید دانش و ف

کنند. در این ي جامعه ایفاي نقش میالل و توسعهاستق

مدیران کشور در سند  ن و سیاستمداران والزمینه نیز مسؤو

یافته در کشوري توسعه 1404شور، ایران سال انداز کچشم

وري در سطح منطقه آعلمی و فن جایگاه باالي اقتصادي،

(. در 1384، بیست ساله اندازچشم )سند ذکر نمودند

ان به دالیل کارگزار معموالً ،کشورهاي در حال توسعه

دنبال رفع به ، اجتماعی و سیاسی مشکالت اقتصادي

نتایج آن   مشکالت آنی بوده و به تحقیقات که معموالً

گیرد کمتر توجه دارند ها بعد مورد استفاده قرار میسال

درصد از  96، معادل 1990(. در سال 1374 ،)عزیزي

هاي تحقیقاتی جهان را کشورهاي در حال توسعه بودجه

این میزان فقط هزینه کردند که سهم کشورهاي اسالمی از 

ن والي مسؤ( که توجه ویژه1380 ،درصد است )عزیزي 1

ه به نتایج حاصل از کشور به افزایش سهم تحقیقات با توج

 بشر عامل پیشرفت ترینمهم ،تردید . بدونآن ضروري است

 آموزش ايهبرنامه يعمده تغییرات و سومي هزاره در نیز

 علمی هايپژوهش نتایج از استفاده و توجه مرهون پزشکی،

است  بوده تکنولوژي و دانش مختلف هايعرصه در

در این راستا دانشگاه و مراکز آموزش  .(2010)بورگویان، 

مبدأ تولید  جایگاه علمی، فکري و معنوي، عالی به لحاظ

آوري نوین هستند و نقش مهمی در فنها و دانش و ایده

در این زمینه، آنچه مهم             توسعه و پیشرفت کشور دارد.

ها در رسد، نقش مدیریت و راهبري پژوهشنظر میبه

ز ارکان اصلی . راهبري تحقیقات دانشگاهی استهادانشگاه

یلی بر روند تحقیقات تحل رود.می شمارنظام آموزش عالی به

دهد که کشورمان در ي اخیر نشان میعلمی ایران در دهه

هاي قابل توجهی را تجربه کرده اي علمی پیشرفتهعرصه

سهم ما از تولید علم دنیا بسیار  ،اما با این وجود ،است

(. نتایج 1391محدود بوده است )کریمیان و همکاران، 

علم ایران با  نشان داد که تولید 1386تحقیقات سال 

 2/0جمعیتی بالغ بر یک درصد از کل جمعیت دنیا حدود 

که کشور ترکیه با جمعیتی مشابه، با رتیدرصد بود. در صو

علمی معادل پنج برابر ایران در جایگاه اول منطقه  تولید

ذکر است (. الزم به1386 قرار داشت )اصنافی و همکاران،

 ن امروز کشورها بربنیاي دانشهدر دنیاي مبتنی بر توسع

بندي       کاربرد دانش طبقه تولید علم و اساس توانایی در

(. کشورهاي        1386و پیري،  زاده)عاصف شوندمی

درصد تولید ناخالص  3 تا  2طور متوسط یافته بهتوسعه

که طی درحالی ؛کنندي خود را صرف پژوهش میسرانه

درصد تولید ناخالص  6/0تا  3/0ایران تنها  هفتاد، يدهه

 ایران، آمار )مرکز داخلی خود را صرف پژوهش کرده است

کافی (. از طرفی هدفمند نبودن تحقیقات، ارتباط نا1379

مؤسسات علمی با متن جامعه، عدم کاربست تولیدات 

هاي علمی، مسایل مالی و اقتصادي، ضعف توانمندي

 مانی از جمله مواردي هستند کهپژوهشی و مشکالت ساز

هاي تحقیق مورد بررسی قرار عنوان موانع و بازدارندهبه

(. نباید فراموش 1388 ،)سالم صافی و همکاران اندگرفته

جمله  کرد فضاي بیرونی دانشگاه نیز بر این موانع از

آموزشی و مسایل مشکالت سیاسی و اجتماعی، نظام 

(. 1389 )کریمیان و همکاران، گذارنداقتصادي تأثیر می

ن پژوهش، درک و شناسایی ین نهادینه کردبنابرا

ها و امکانات موجود و پی بردن به چالشها و توانمندي

مدیران و متولیان  فترین وظایموانع پژوهشی از مهم

 نظام یک ایجاد در اساسی گام، پژوهش است. در این راستا

 اعضاي دانشجویان و يانگیزه تقویت کارآمد، تحقیقاتی

 ابزار يتهیه تحقیق، انجام به نسبت هادانشگاه علمی هیأت

 جایگاه خره تثبیتباأل و توانمند پژوهشگرانی تربیت تحقیق،

)کیانپور و  تحقیقی باشد موانع رفع و کشور در پژوهش

د دانش در جوامع (. اهمیت پژوهش و تولی2005همکاران، 

عنوان توان از  پژوهش بهاست که می ايکنونی به اندازه

براي ترقی جامعه و یکی از  یروي محرکهترین ناصلی

توان ادعا ، میاین اساس هاي مهم رشد نام برد. برشاخص

کشوري  کرد که بین تحقیقات و میزان پیشرفت حقیقی هر

        که کشور وتا زمانی مستقیم وجود دارد و يرابطه

روي تحقیق و مشکالت هاي ما با حل موانع پیش دانشگاه

پژوهشی نتواند به معناي واقعی و  هايانجام فعالیت

 کاربردي از دستاوردهاي تحقیقات راهبردي، کاربردي و

 ، فرهنگی وهاي اجتماعی، اقتصاديریزيتوسعه در برنامه

-و سرمایه پایدار يهاي آموزشی بهره ببرند به توسعهبرنامه

اجتماعی به مفهوم واقعی دست نخواهیم یافت. در  ي

هاي دانشگاهی یکی دهی به پژوهش، نظامراستاي این هدف

ست، چرا ا هاترین عوامل مؤثر بر تحقیقات دانشگاهاز مهم

  ت درـرغب و جاد انگیزهـای و ي تحقیـقیهـروح يکه اشاعه
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 محققان دانشگاه نسبت به امر تحقیق ت علمی وأیاعضاي ه

 يتهیه دهی به امور پژوهش ونظام ایجاد سیستم و در گرو

 اهمیت دادن (.1380)سبزواري و همکاران،  ستا ابزار کار

هر کشور  هاي پژوهشی دربه امر تحقیقات و افزایش فعالیت

اقعی استقالل و کفایی وخود ،پیشرفت شده سبب توسعه و

توجهی به امر د و بیآوربراي آن مملکت به ارمغان می

از  تري گزافآینده منجر به پرداخت هزینه ، درپژوهش

دهی به امر د. البته پر واضح است ساماناهد شتحقیق خو

در این  .ذیر نیستپپژوهش بدون شناسایی موانع امکان

ي راستا با بررسی تحقیقات مرتبط با پژوهش و پیشینه

زمینه و در این توان از نتایج انجام پژوهش تحقیق می

ه شد. در پژوهش هاي مشابه در داخل و خارج آگازمینه

نع اجراي شناسی مواآسیب"عنوان ( با 1390شریعتمداري )

راهکارهاي  يت علمی و ارائهپژوهش در میان اعضاي هیأ

رسانی، نتایج نشان داد که عوامل فردي، اطالع "کاربردي

شی پژوه ي، اجتماعی و اقتصادي در تقویت انگیزهآموزشی

ثیر عامل فردي و اجتماعی از دیدگاه استادان مؤثر بود و تأ

ثیر عامل فردي تفاوت بود. همچنین تأن زن و مرد ماستادا

 يپژوهشی از نظر استادان با سابقه يدر تقویت انگیزه

خدمت تفاوت معنادار داشت. در پژوهش ظهوري و فکري 

موانع پژوهش از دیدگاه اعضاي "تحت عنوان  (1380)

ها نشان داد یافته "ت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانهیأ

مهارت الزم در تدوین پروپوزال، از افراد تنها حدود نیمی 

نویسی ها و نیز مقالهاجراي پژوهش، آنالیز و تفسیر داده

ي ، مشاورهدارند. محدودیت تایپ، پرینت، زیراکس

ترین عامل ترتیب مهمکتابخانه به ،پژوهشی، اینترنت

شی در دانشکده بود. در نارضایتی این افراد از خدمات پژوه

( با عنوان             1375) ه و طاهريعلیزادپژوهش مهر

نشگاهی و صنعت و جایگاه گزاري تحقیقات داسیاست"

در پژوهش در دانشگاه شهید چمران ت علمی اعضاي هیأ

، جایگاه نشان داده شد که مشکالت اداري و مالی نتایج

ت و وسایل و ابزارهاي علمی، تحقیق و محیط علمی، اطالعا

وراي پژوهشی دانشگاه ، عملکرد شمسایل مربوط به استادان

ش نهایی تحقیقات از جمله موانع در تصویب، اجرا و گزار

لومی و رود. نتایج تحقیق مظمی شمارمؤثر در پژوهش به

بررسی دیدگاه دانشجویان " ( تحت عنوان1392همکاران )

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص موانع 

 "در دانشگاههاي پژوهشی در حین آموزش انجام فعالیت

درصد  94/67ي موانع شخصی نشان داد که میانگین نمره

ي از نمره درصد 61/68ي کامل  و موانع سازمانی از نمره

بیشتر از مردان و دانشجویان . موانع شخصی زنان کامل بود

هاي روش تحقیق باالتر بود. در کارگاه کننده درشرکت

موانع "ن ( تحت عنوا1382تحقیق علمداري و همکاران )

هاي پژوهشی از دیدگاه اعضاي لیتموجود در انجام فعا

نتایج نشان داد که  "هاي شهر یاسوجت علمی دانشگاههیأ

ي زیاد و        ، کمبود وقت و مشغلهبررسی موانع شخصی

ترتیب بیشترین و کمترین مانع عالقگی به امر پژوهش بهبی

جهیزات الزم پژوهش در موانع سازمانی، کمبود امکانات و ت

ترتیب هاي اخالقی در انجام پژوهش بهو محدودیت

ت کمترین مانع پژوهشی از طرف اعضاي هیأ بیشترین و

علمی عنوان شده بود. زنان و افراد با مدرک تحصیلی باالتر 

میانگین نمرات مانع شخصی بیشتري را به خود اختصاص 

و د"( تحت عنوان 1988) حقیق هامیلتونداده بودند. در ت

نشان داد در  "ت علمی پرستاري: مدرس و محققنقش هیأ

، بیشترین میانگین نمرات مربوط به ي موانع شخصیزمینه

بود و ساعات زیاد تدریس  زیاد يکمبود وقت و مشغله

مین زندگی دلیل عدم تأها بهاعضاي هیأت علمی دانشگاه

مادي آنان و ناگزیر بودن از تدریس در مراکز مختلف موانع 

-و پژوهش در آموزش عالی محسوب می سر راه تحقیق بر

هاي پژوهشی نیز ي کار، فعالیتبا افزایش سابقهشوند. 

هاي یابد که بالطبع موانع بیشتري در فعالیتافزایش می

زاده کردند. در تحقیق لهساییتحقیقاتی را مشاهده می

اجتماعی در  موانع پژوهش علوم"( تحت عنوان 1375)

نشان داد که تشریفات اداري دست و پا گیر  ، نتایجایران

هاي اجتماعی هاي اجتماعی هستند و هنوز پژوهشپژوهش

تادان خود در ها از اساند. بسیاري از دانشگاهنهادینه نشده

، کنندگونه پژوهشی را طلب نمیطی سنوات خدمتی هیچ

همین امر باعث جدي نگرفتن تحقیق از سوي برخی 

( در تحقیقی 1989امر و همکاران )استادان شده است. کر

ت علمی  در وري پژوهشی اعضاي هیأبهره"تحت عنوان 

به این نتیجه دست یافتند که  "هاي علوم پزشکیدانشگاه

هاي ت علمی دانشگاهدرصد قابل توجهی از وقت اعضاي هیأ

علوم پزشکی در کشورهاي در حال توسعه صرف آموزش و 

وقت کافی براي انجام امور  شود وت بالینی میخدماي ارایه

پژوهشی ندارند. در تحقیق پیترسون و همکاران تحت 

 يچارچوبی براي استفاده پژوهش )هفت مطالعه"عنوان 

هاي تحقیقاتی در       نشان داد نتایج فعالیت "موردي(

کار کالن چندان بههاي سیاستگذاريو  هاگیريتصمیم

گردد. در پژوهش ا میه رهرا يشود و یا در نیمهگرفته نمی

بررسی وضعیت "( تحت عنوان 1391کریمیان و همکاران )

هاي پژوهشی در دانشگاه علوم اي مؤثر بر فعالیتزمینه

نتایج نشان  "أت علمیپزشکی شیراز از دیدگاه اعضاي هی

فرهنگی     ت علمی وجود موانع آموزشی،داد اعضاي هیأ

یید کردند.تأ ، سیاسی و راهبردي را در دانشگاهاجتماعی
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بهداشت  يمشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی در حوزه

و درمان با میانگین، نبود نظام ارزیابی مناسب از تحقیقات 

ت علوم انجام شده و نبود بانک اطالعات جامعی از تحقیقا

ا در مورد هاي پژوهشگران رپزشکی درصد بیشترین دغدغه

بررسی  هاي کالن نشان داد.موانع راهبردي و سیاست

علمی، دانشکده و  يمرتبه ها به تفکیک جنسیت،دیدگاه

اما در  ،ولیت اجرایی تفاوت معنادار دیده شدؤداشتن مس

فاوت این ت ،تحصیلی يخدمت و رشته يمورد سابقه

( تحت 1388) روز و همکارانمعنادار نبود. در پژوهش نیک

ت هاي تحقیقاي اجراي طرحبررسی عوامل بازدارنده"عنوان 

نتایج نشان داد که  "دانشجویی از دیدگاه دانشجویان

      ؛ میانگین موانع شخصی  کمتر از موانع سازمانی بود

ثرتر از موانع سازمانی ، موانع شخصی مؤعبارت دیگربه

، دانش ناکافی ، نداشتن مهارتبودند. در بحث موانع شخصی

از متدولوژي تحقیق و عدم آگاهی از موضوعات قابل تحقیق 

ي موانع سازمانی، ین فراوانی را داشت. در حیطهبیشتر

، کمبود امکانات و ايدسترس نبودن نیروهاي مشاوره

ساتید بیشترین ن و اوالؤتجهیزات و عدم انگیزه از طرف مس

دادند. در پژوهش عنبري و جدیدي موارد را تشکیل می

دیدگاه دانشجویان محقق  يمقایسه"( تحت عنوان 1391)

هاي پژوهشی در مورد موانع انجام فعالیتمحقق در  و غیر

نتایج نشان داد میانگین نمره  "دانشگاه علوم پزشکی اراک

 يموانع پژوهشی از دیدگاه دانشجویان محقق در حیطه

و میانگین نمره وجود موانع  32/3±14/2سازمانی به میزان 

فردي به  يمحقق در حیطه از دیدگاه دانشجویان غیر

زیاد ارزیابی شد. باالترین  در حد و 68/3±98/1میزان 

مبود میانگین نمره به موانع از دیدگاه دانشجویان به ک

استفاده از نتایج تحقیق ، عدم دیدهدستیاران پژوهشی دوره

ي ، ضعف دانشجویان در آشنایی با کتابخانهدر جامعه

 تحقیق و ياختصاص یافت. با توجه به پیشینهدیجیتال 

این زمینه، تعیین دیدگاه           نتایج انجام پژوهش در 

   ،، متخصصین و نخبگان جوان جامعهمحققین ،پژوهاندانش

حل موانع پیش روي  گامی در جهت تعیین اولویت در

سازي و نهادینه کردن آن و رسیدن به تحقیق و فرهنگ

در دانشگاه علوم پزشکی گلستان پژوهش  ياهداف عالیه

 1404یافته در سال توسعهطور خاص و رسیدن به ایران به

 برداشت.

 ها مواد و روش
هدف اصلی تحقیق که تعیین دیدگاه دانشجویان       

هاي پژوهشی در شگاه در خصوص موانع انجام فعالیتدان

دانشگاه بود و اهداف اختصاصی و فرعی که تعیین دیدگاه 

زمانی و موانع دانشجویان دانشگاه در خصوص موانع سا

هاي پژوهشی در دانشگاه، تعیین و لیتفردي انجام فعا

دیدگاه دانشجویان در خصوص موانع فردي و  يمقایسه

 يموانع سازمانی در دو گروه دانشجویان داراي سابقه

دیدگاه  يپژوهش، تعیین و مقایسه يپژوهش و بدون سابقه

هاي پژوهشی به ویان در خصوص موانع انجام فعالیتدانشج

 سب جنسیت، مقطع تحصیلی بود.ها و برحتفکیک دانشکده

تحلیلی بود. -مایشی و توصیفیروش تحقیق از نوع پی

وم پزشکی گلستان که به آماري دانشجویان عل يجامعه

، تعداد نمونه با توجه به ايگیري تصادفی طبقهروش نمونه

عنبري و  ينفر و مطالعه 2263تعداد دانشجویان دانشگاه 

درصد و توان آزمون  95 ( با سطح اطمینان1392همکاران )

درصد و برآورد نمرات میانگین و انحراف معیار موانع  80

و  75/2±87/3فردي معادل  يپژوهشی در حیطه

، محقق در دو گروه دانشجویان محقق و غیر 98/1±68/3

دانشجو(  332) دانشجو در هر گروه نفر  انتخاب شد 166

د. ها انتخاب شصورت تسهیم به نسبت دانشکدهکه به

 65نفر، تعداد نمونه  441پرستاري و مامایی  يدانشکده

نفر،  112نفر، تعداد نمونه  762پزشکی  ينفر، دانشکده

نفر،  40نفر، تعداد نمونه  268بهداشت  يدانشکده

نفر،  76، تعداد نمونه نفر 515ي پیراپزشکی دانشکده

نفر و  9نفر، تعداد نمونه،  57هاي نوین آوريفن يدانشکده

نفر  33نفر، تعداد نمونه  222پزشکی دندان يدانشکده

ي انجام تعیین شد. در این تحقیق دانشجویی که سابقه

، تدوین عنوان مجري و همکارطرح تحقیقاتی مصوب به

ده در کنگره و یا چاپ در مجله          شي علمی ارائهمقاله

لیف یا ترجمه کتاب داشت دانشجوي عنوان نویسنده و تأبه

           آوري اطالعات،گذاري شدند. ابزار گردمحقق نام

محققان دانشگاه علوم پزشکی اراک که در  ينامهپرسش

بر روي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک  1391سال 

اي بود. بخش اول شامل مشخصات زمینه انجام پذیرفت،

رشته و مقطع تحصیلی و  ترم، جنسیت، ،)شامل معدل

هاي پژوهشی ( و بخش دوم مربوط به فعالیتو... يدانشکده

پژوهش و بدون  يجهت تعیین دو گروه داراي سابقه

یک  ،پژوهش و بخش سوم که شامل دو پرسشنامه يسابقه

ي پژوهش نامه براي دانشجویان داراي سابقهپرسش

فردي  يال در حیطهسؤ 9سؤال بسته شامل  29)محقق( با 

 يال حیطهسؤ 20متیاز و ا 45-9 امتیازي يبا گستره

 81امتیاز با تأیید پایایی  100-20ي سازمانی با گستره

 پژوهشی )غیر يو براي دانشجویان بدون سابقهدرصد 

ال سؤ 9امتیاز و  45-9 فردي يال حیطهسؤ 9محقق( 

بود،  درصد 83امتیاز با تأیید پایایی  45-9 سازمان يحیطه

 يان داراي سابقهکه در این مطالعه نیز براي دانشجوی



 88                                                                                                  کاظمی ملک محمودی و همكاران                     

 13951395بهار بهار   ،،11ی ی شمارهشماره  ،،هفتمهفتمسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  پژوهشیپژوهشی--ییی علمی علمفصلنامهفصلنامه

و دانشجویان بدون  درصد 84پژوهش با آلفاي کرنباخ 

 پسید شد. درصد تأی 89ي پژوهش با آلفاي کرنباخ سابقه

ها وارد داده، ها، کدبندي اطالعاتنامهپرسش آوريازجمع

ها انجام تحلیل داده آن با استفاده از شد و  SPSSافزار نرم

توصیفی نظیر  آماري يهااز آزمون منظورگرفت. بدین

-انحراف معیار و براي تحلیل داده و درصد فراوانی ،میانگین

ویتنی و من   tها از آزمون استنباطی مرتبط نظیر آزمون

 استفاده شد.

 هایافته
ویان در پژوهش با هدف اصلی تعیین دیدگاه دانشج     

شی در دانشگاه و به هاي پژوهخصوص موانع انجام فعالیت

تحلیلی صورت گرفت. با توجه به اینکه -فیروش توصی

وم پزشکی گلستان که به آماري دانشجویان عل يجامعه

تعداد دانشجو به  332اي، طبقه گیري تصادفیروش نمونه

صورت تسهیم به دانشجو در هر گروه و به 166مونه ن

هاي ها درنظر گرفته شده بود فراوانی نمونهنسبت دانشکده

 255دانشجوي محقق و  110که نفر بود  365تحقیق 

تسهیم به گیري جوي غیر محقق با رعایت روش نمونهدانش

االت پاسخ شارکت و به سؤنسبت دانشکده در این تحقیق م

      ها بر اساس اهداف تحقیق به شرح ذیل یافتهدادند. 

 .دست آمدهب

های ی موانع فعالیتمیانگین نمره ی: مقایسه1 شماره جدول

)محقق( و  پژوهش ینشجویان دارای سابقهپژوهشی از نظر دا

دانشگاه علوم پزشکی  محقق( پژوهش )غیر یبدون سابقه

 گلستان
  p-value میانگین  تعداد  موانع پژوهشی 

 0.019 3.13 ± 0.95 109 محقق  فردی   یحیطه

 3.33 ± 0.75 255 محقق  غیر

 0.13 3.17 ± 0.9 110 محقق سازمانی   یحیطه

 3.38 ± 0.78 253 حققم غیر 

، میانگین نمره موانع پژوهشی از نظر ي فرديدر حیطه

 محقق   و دانشجویان غیر 13/3±95/0 دانشجویان محقق

ویتنی  بین دو بود که با توجه به آزمون من 33/3 75/0±

در خصوص موانع فردي انجام گروه محقق و غیر محقق 

             داشت.هاي پژوهشی تفاوت معناداري وجود نفعالیت

(001/0<P-value.) يسازمانی میانگین نمره يدر حیطه 

و  17/3±9/0 موانع پژوهشی از نظر دانشجویان محقق

 بود که با توجه به  38/3±78/0محقق  دانشجویان غیر

 

 

 

 

 

 

 

بین دو گروه محقق و غیر محقق در ویتنی آزمون من

ی تفاوت ژوهشهاي پخصوص موانع سازمانی انجام فعالیت

 ( .  P-value>001/0) معناداري وجود نداشت

های ی موانع فعالیتمیانگین نمره ی: مقایسه 2شمارهجدول 

)محقق( و  پژوهش یپژوهشی از نظر دانشجویان دارای سابقه

محقق( دانشگاه علوم پزشکی  )غیر پژوهش یبدون سابقه

 گلستان
  p-value میانگین  تعداد  موانع پژوهشی 

 0.64 3.19 ± 0.71 110 محقق

 3.36 ± 0.68 255 محقق  غیر

موانع پژوهشی از نظر دانشجویان محقق  يمیانگین نمره

بود که  36/3±68/0 محقق و دانشجویان غیر 71/0±19/3

محقق و غیر ویتنی  بین دو گروه با توجه به آزمون من

وهشی تفاوت هاي پژمحقق در خصوص موانع انجام فعالیت

  (.P-value>001/0نداشت ) معناداري وجود

های ی موانع فعالیتمیانگین نمره ی: مقایسه3 شماره جدول

 یفردی از نظر دانشجویان دارای سابقه یپژوهشی در حیطه

محقق( دانشگاه  )غیر پژوهش یپژوهش )محقق( و بدون سابقه

 علوم پزشکی گلستان
 مقدار میانگین  تعداد  فردی موانع پژوهشی  یحیطه

 من ویتنی

p-value 

 NS 0.268 3 ± 0.96 106 محقق فشردگی واحدهای درسی 

 3 ± 1.03 255 غیر محقق

انگیزگی به انجام بی

 پژوهش 

 NS 0.002 3 ± 1.14 107 محقق

  3 ± 1.18 255 غیر محقق

 عدم تمایل به انجام کار

 گروهی 

 NS 0.747 3 ± 3.98 107 محقق

 3.36 ± 0.68 254 غیر محقق

در تسلط بر نگارش ضعف 

 پروپوزال 

 NS 0.035 3 ± 1.37 107 محقق

 3 ± 1.12 251 غیر محقق

ی عدم تسلط بر ارائه

 گزارش طرح

 NS 0.089 3 ± 1.23 106 محقق

 3 ± 1.06 251 غیر محقق

 یضعف در نگارش مقاله

 علمی

 NS 0.274 3 ± 1.16 106 محقق

 3 ± 1.07 252 غیر محقق

 NS 0.440 3 ± 1.15 107 محقق آماری کار عدم تسلط بر

 3 ± 1.22 251 غیر محقق

-ضعف در استفاده از بانک

 های الکترونیکی

 NS 0.073 2 ± 1.20 105 محقق

 3 ± 1.31 251 غیر محقق

ضعف در آشنایی با 

 دیجیتال یکتابخانه

(INLM) 

 NS 0.011 3 ±1.18  105 محقق

  3 ± 1.22 251 غیر محقق

 يطور که در جدول فوق نشان داده شد میانگین نمرهمانه

 ياالت حیطهالت و موانع پژوهشی در پاسخ به سؤمشک

فردي بین دانشجویان محقق و غیر محقق تفاوت معناداري 

  .(P-value>001/0) شتوجود ندا
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های ی موانع فعالیتمیانگین نمره ی: مقایسه4 شماره جدول

-ظر دانشجویان دارای سابقهسازمانی از ن یپژوهشی در حیطه

محقق(  )غیر پژوهش یپژوهش )محقق( و بدون سابقه ی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 مقدار میانگین  تعداد  سازمانی موانع پژوهشی  یحیطه

 من ویتنی

p-value 

عف در دستیابی به اینترنت و ض

 های الکترونیکی بانک

 NS 0.824 3 ± 1.26 106 محقق

 3 ± 1.33 252 غیر محقق

د در تصویب بوروکراسی زائ

 ها طرح

 NS 0.744 3 ± 1.05 98 محقق

 3 ± 1.06 228 غیر محقق

 NS 0.513 3 ± 1.16 105 محقق ضعف در سیستم تشویقی 

 3 ± 1.07 250 غیر محقق

عدم استفاده از نتایج تحقیق در 

 جامعه 

 NS 0.249 3 ± 1 105 محقق

  3 ± 1.13 250 غیر محقق

ی عدم آشنایی با واحد توسعه

 تحقیقات بالینی

 NS 0.464 3 ± 1.1 103 محقق

 3 ± 1 248 غیر محقق

تحقیقات  یعدم آشنایی با کمیته

 دانشجویی

 NS 0.258 3 ± 1.21 106 محقق

  3 ± 1.09 250 غیر محقق

سان خبره و کمبود کارشنا

 دیدهدستیاران پژوهشی دوره

 NS 0.792 3 ± 1.11 104 محقق

 3 ± 1.09 249 غیر محقق

ای تحقیقاتی در عدم وجود هسته

 دانشکده

 NS 0.000 2 ± 1.19 106 محقق

 3 ± 1.13 251 غیر محقق

ضعف در همکاری اساتید با 

 دانشجو

 NS 0.825 3 ± 1.06 104 محقق

 3 ± 1.21 252 غیر محقق

د میانگین طور که در جدول فوق نشان داده شهمان     

االت ت و موانع پژوهشی در  پاسخ به سؤمشکال ينمره

سازمانی بین دانشجویان محقق و غیر محقق  يحیطه

اي تحقیقاتی در ت معناداري جزء در عدم وجود هستهتفاو

 (.P-value>001/0دانشکده وجود نداشت )

ها نشان داد از نظر دانشجویان داراي همچنین یافته     

هاي حقق( بیشترین موانع انجام فعالیت)م پژوهش يسابقه

فردي فشردگی واحدهاي درسی،  يدر حیطهپژوهشی 

علمی، عدم تسلط بر کار آماري و  يضعف در نگارش مقاله

ترتیب اولویت ضعف در دستیابی به ي سازمانی بهدر حیطه

، هاي الکترونیکی، ضعف در داوري طرحهاترنت و بانکاین

د لوازم تحقیق، عدم آشنایی با طوالنی شدن زمان خری

ي تحقیقات دانشجویی، طوالنی شدن زمان پرداخت کمیته

 ، طوالنی شدن زمان داوري و چاپ مقاالت ذکر شد.هاهزینه

حقق( م )غیر پژوهشی ياز نظر دانشجویان بدون سابقه

 يدر حیطههاي پژوهشی بیشترین موانع انجام فعالیت

ي در نگارش مقاله فردي فشردگی واحدهاي درسی، ضعف

ي سازمانی و  در حیطهانگیزگی به انجام پژوهش  علمی، بی

، عدم هاي تشویقیترتیب اولویت ضعف در سیستمبه

، عدم آشنایی با واحد یق در جامعهاستفاده از نتایج تحق

همچنین دیدگاه  ذکر شد. ي تحقیقات بالینیتوسعه

   )محقق( و بدون  پژوهشی يدانشجویان داراي سابقه

حقق( در خصوص موانع انجام م )غیر پژوهشی يسابقه

، مقطع تحصیلی و هاي پژوهشی به تفکیک جنسفعالیت

که با توجه به تجزیه و تحلیل         دانشکده بررسی شد

تست از نظر دانشجویان به ي آزمون آماري  تیوسیلهبه

مورد معناداري وجود نداشت و در  يتفکیک جنس رابطه

محقق در خصوص موانع  دیدگاه دانشجویان محقق و غیر

شی با توجه به  تجزیه و تحلیل         هاي پژوهانجام فعالیت

حسب مقطع تحصیلی، ي آزمون آماري  آنوا، بروسیلهبه

اشت. در خصوص موانع انجام معناداري وجود ند يرابطه

نیز با توجه به حسب دانشکده هاي پژوهشی برفعالیت

ي آزمون آماري  آنوا، رابطه يوسیلهجزیه و تحلیل بهت

 معناداري وجود نداشت

 (05/0P-Value>.) 

 گیریبحث و نتیجه
هاي در این پژوهش موانع انجام فعالیتبا توجه به اینکه     

 يپژوهشی در دانشگاه از نظر دانشجویان داراي سابقه

( محقق )غیر پژوهشی ي)محقق( و بدون سابقه پژوهشی

بررسی شد و دیدگاه این دو گروه از دانشجویان مقایسه و به 

سازمانی  يحیطه تفکیک برخی عوامل دوموگرافیکی در دو

گرفت. نتایج  فردي مورد تجزیه و تحلیل قرار يو حیطه

پژوهشی )محقق(  ينشان داد بین دانشجویان داراي سابقه

ورد )غیر محقق( در دانشگاه در م پژوهشی يو بدون سابقه

فردي تفاوت معناداري  يحیطه موانع پژوهشی در کل و در

پاسخ به پرسش  سازمانی در يحیطه ولی در ،وجود نداشت

روه ها بین دو گي تحقیقاتی در دانشکدهعدم وجود هسته

عبارت . بهدار وجود داشتمحقق و غیر محقق اختالف معنا

)محقق( عدم  پژوهشی يدانشجویان داراي سابقه ،دیگر

انشکده را مانع مهم انجام تحقیقاتی در د يجود هستهو

عنبري و  يهاي پژوهشی ذکر کردند نتایج مطالعهفعالیت

مقایسه دیدگاه دانشجویان "( تحت عنوان 1392جدیدي )

نشان داد  "غیر محقق دانشگاه علوم پزشکی اراک محقق و

فردي  يحیطه هاي پژوهشی درمورد موانع انجام فعالیت در

داري وجود نداشت که همسو با این کل اختالف معنا در و

( تحت 1391) مطالعه بود. در پژوهش کریمیان و همکاران

هاي اي مؤثر بر فعالیتبررسی وضعیت زمینه"عنوان 

پزشکی شیراز از دیدگاه اعضاي  پژوهشی در دانشگاه علوم

نتایج نشان داد اعضاي هیأت علمی در انجام  "ت علمیهیأ

فرهنگی  هاي آموزشی،ژوهشی موانع در حیطههاي پفعالیت

، سیاسی و راهبردي را در دانشگاه ذکر کردند که اجتماعی

ین موارد از دیدگاه سازمانی نیز برخی از ا يدر حیطه

عنوان موانع انجام پژوهش ذکر شدند. نتایج دانشجویان به

موانع "( تحت عنوان 1388) پژوهش ظهوري و فکري

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اي هیأپژوهش از دیدگاه اعض

نشان داد افراد تنها حدود نیمی از مهارت الزم در  "ایران

ها و نیز راي پژوهش، آنالیز و تفسیر دادهتدوین پروپوزال، اج

نویسی دارند. محدودیت تایپ، پرینت، زیراکس، مقاله
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ترین ترتیب مهمي پژوهشی، اینترنت، کتابخانه بهمشاوره

یتی این افراد از خدمات پژوهشی در دانشکده عامل نارضا

 يبود که در این پژوهش نیز دانشجویان بدون سابقه

علمی و  ي)غیر محقق( ضعف در نگارش مقاله پژوهشی

ترین مانع انجام پژوهش عدم تسلط بر کار آماري را مهم

( با 1386عنوان کردند. نتایج تحقیق سرشتی و همکاران )

نجام پژوهش از دیدگاه پرستاران و بررسی موانع ا"عنوان 

نشان داد  "هاي شهرکردبیمارستان  ماماهاي شاغل در

کمبود وقت و  ترتیب شاملترین موانع انجام پژوهش بهمهم

در دسترس ، تجهیزات امکانات و زیاد، کمبود يمشغله

کافی جهت  يجهت راهنمایی، نداشتن انگیزه نبودن مشاور

زبان انگلیسی و نداشتن امتیاز  عدم تسلط به انجام پژوهش،

        ژوهش بود و کمترین موانع شامل کافی جهت انجام پ

ي بیمار و عالقگی به امر پژوهش، مفید نبودن پژوهش برابی

علیزاده و نتایج پژوهش مهر هاي اخالقی بود.محدودیت

تحقیقات  گذاريسیاست"با عنوان  (1375طاهري )

ت علمی در ضاي هیأنشگاهی و صنعت و جایگاه اعدا

پژوهش در دانشگاه شهید چمران نشان داد که مشکالت 

اداري و مالی، جایگاه تحقیق و محیط علمی، اطالعات و 

ربوط به استادان از جمله ل ماي علمی، مسایوسایل و ابزاره

ثر در پژوهش بود که با دیدگاه دانشجویان این موانع مؤ

زمان خرید،  سازمانی که طوالنی شدن يپژوهش در حیطه

ی، هاي الکترونیکعف در دستیابی به اینترنت و بانکض

ها و داوري و ضعف در طوالنی شدن زمان پرداخت هزینه

سو بود. ترین موانع ذکر کردند همهاي تشویقی مهمسیستم

( با عنوان  1392نتایج تحقیق مظلومی و همکاران )

 بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید"

اي پژوهشی در -هیزد در خصوص موانع انجام فعالیت صدوقی

نشان داد موانع شخصی زنان  "حین آموزش در دانشگاه

بیشتر از مردان بود. از موانع شخصی، عدم آشنایی کافی با 

موانع سازمانی، عدم ایجاد روش هاي آماري و در  اصول و

 ولین بیشترین امتیازپژوهش از طرف مسؤ ي کافی درانگیزه

فردي عدم  يرا کسب کرد که در این پژوهش نیز در حیطه

ي علمی و  تسلط به کار آماري و ضعف در نگارش مقاله

سازمانی ضعف  يانگیزگی به انجام پژوهش و در حیطهبی

ولی  ،سو بودم تشویقی در اولویت موانع بود همدر سیست

موانع انجام پژوهش به تفکیک جنسیت تفاوت معناداري 

براي همین در این خصوص با این پژوهش هم  ،نداشت

( 1382راستا نبود. نتایج تحقیق علمداري و همکاران )

هاي پژوهشی از موانع موجود در انجام فعالیت"تحت عنوان 

نشان  "هاي شهر یاسوجت علمی دانشگاهاه اعضاي هیأدیدگ

زیاد  يداد در بررسی موانع شخصی، کمبود وقت و مشغله

وهش و در موانع سازمانی، کمبود امکانات بیشترین مانع پژ

بیشترین مانع پژوهشی از و تجهیزات الزم در انجام پژوهش 

ت علمی عنوان شده بود. زنان و افراد با طرف اعضاي هیأ

مدرک تحصیلی باالتر میانگین نمرات مانع شخصی بیشتري 

را به خود اختصاص داده بودند که با این تحقیق که 

وقت در  سی و به تبع آن کمبودفشردگی واحدهاي در

فردي و طوالنی شدن زمان خرید لوازم تحقیق در ي حیطه

 ،سو بودنی از موانع مهم تحقیق ذکر شد همسازما يحیطه

به تفکیک جنسیت و مقطع   ولی با موانع انجام پژوهش

موانع  ي( در زمینه1375زاده )راستا نبود. نتایج لهساییهم

گونه که باید ایران  نشان داد آن م اجتماعی درپژوهش علو

پود اند و هنوز تار و هاي اجتماعی نهادینه نشدهپژوهش

هاي پاگیر پژوهشعنکبوتی تشریفات اداري دست و 

و  اجتماعی هستند که در این مطالعه نیز بورکراسی اداري

          جزء هاي پژوهشی طوالنی شدن روند انجام فعالیت

انجام پژوهش از دیدگاه دانشجویان ترین اولویت مانع مهم

انجام موانع  نشان داد در (1996استیج ) نتایج تحقیقذکر شد. 

فردی عدم تسلط به زبان  یهای پژوهشی در حیطهفعالیت
نداشتن امتیاز کافی   انگلیسی جهت استفاده از منابع خارجی و

و نتایج تحقیق کرامر  .ترین اولویت بوداز مهم برای ارتقا

وري پژوهشی اعضاي ( تحت عنوان بهره1989ان )همکار

در دانشگاههاي علوم پزشکی نشان داد که هیأت علمی 

هاي ت علمی دانشگاهدرصد قابل توجهی از وقت اعضاي هیأ

علوم پزشکی در کشورهاي در حال توسعه صرف آموزش و 

شود و وقت کافی براي انجام امور خدمات بالینی میي ارایه

این مطالعه نیز فشردگی واحدهاي  در .پژوهشی ندارند

درسی و به تبع آن کمبود وقت نیز از موانع انجام پژوهش 

( تحت 1388روز و همکاران )شد. در پژوهش نیک ذکر

هاي تحقیقات ي اجراي طرحبررسی عوامل بازدارنده"عنوان 

نتایج نشان داد موانع  "دانشجویی از دیدگاه دانشجویان

در دسترس نبودن  سازمانی بودند ثرتر از موانعؤشخصی م

هاي ي یکی از موانع مهم در فعالیتانیروهاي مشاوره

ي در این پژوهش نیز عدم وجود هسته پژوهشی بود که

 يها از نظر دانشجویان داراي سابقهتحقیقاتی در دانشکده

واند وجود نیروهاي مشاور ت)محقق( ذکر شد که می پژوهش

در جهت انجام  هاي گامیکدهتحقیقاتی دانشهاي در هسته

 باشد. کاهش مانع موجود در این مسیر می تحقیق و

( با 2010سیمنس ) يهمچنین این پژوهش با نتایج مطالعه

هاي علوم بررسی نگرش به تحقیق در دانشگاه"عنوان 

یگاه پژوهش و رفع موانع تحقیق که تثبیت جا "پزشکی

سو بود. هم ،شدپژوهش با يتواند گام کلیدي در توسعهمی

 اعضايدو نقش "( با عنوان 1988) نتایج پژوهش هامیلتون
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و نتایج پژوهش  "هیأت علمی پرستاري، مدرس و محقق

نقش مدیر پرستاري در ارتقاي "( با عنوان 1982هفرین )

موانع شخصی،  ينشان داد در حیطه "تحقیق پرستاري

ي لهبیشترین میانگین نمرات مربوط به کمبود وقت و مشغ

که با این مطالعه که فشردگی واحدهاي  زیاد عنوان شد

درستی و به تبع آن کمبود وقت نیز از موانع انجام پژوهش 

 سو بود. در تحقیق پیترسون و همکاران، همشد ذکر

چارچوبی براي استفاده پژوهش "( تحت عنوان 2007)

هاي نشان داد نتایج فعالیت "موردي( ي)هفت مطالعه

هاي کالن و سیاستگذاري هاگیرير تصمیمتحقیقاتی د

ي راه رها           شود و یا در نیمهکار گرفته نمیچندان به

گردد که با این پژوهش که بیشترین مانع انجام پژوهش می

ایج تحقیق در جامعه ذکر کردند            را عدم استفاده از نت

( با 1391) ثناگو و همکاران يراستا بود. در مطالعههم

کار افزایش عملکرد دانشجویان ومکانیزم و ساز"عنوان 

فشردگی واحدهاي درسی یکی از معضالت انجام  "پزشکی

ي تحقیق ارزیابی شد که با نتایج این تحقیق در حیطه

خوانی داشت. نتایج پژوهش شریعتمداري فردي هم

هش در آسیب شناسی موانع اجراي پژو"( با عنوان 1390)

ثیر عامل تأ "ت علمی دانشگاه آزاد اسالمیأمیان اعضاي هی

الف معنادار داشت که این تحقیق فردي در دو جنس اخت

اداري به تفکیک دو جنس ثیر عوامل فردي تفاوت معنتأ

ایج تحقیق و نت يراستا نبود. با توجه به پیشینهنداشت، هم

ه توان گفت تعیین دیدگاانجام پژوهش در این زمینه می

متخصصین و نخبگان جوان جامعه  حققین،پژوهان، مدانش

اندرکاران پژوهش داده کاري کاربردي به دستتواند راهمی

حل موانع پیش روي تحقیق و  و گامی مهم در جهت

 سازي و نهادینه کردن آن و رسیدن به اهداف فرهنگ

سسات آموزشی پژوهشی ها و مؤي پژوهش در دانشگاهعالیه

یافته در سال ران توسعهانداز ایچشم و رسیدن به سند

 یک منطقه باشد.  يو رتبه 1404

 تشكر و قدردانی
، اعضاي آورينویسندگان مقاله از معاونت تحقیقات و فن     

اخالق  يوري  و کمیتهآشوراي تخصص پژوهش و فن

و  پزشکی گلستان جهت تصویب و حمایت دانشگاه علوم 

نامه  دکتر زهره عنبري و رحمت اله جدیدي جهت پرسش

و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت همکاري 

 کمال تشکر را دارند.
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Abstract: Research is a representative of developed countries; todays, it is one of the most 

important  developmental factors. Moreover, research leadership is one of the main principles of 

higher education system. Emphasizing the research leads to progress as well as real autonomy, 

while ignoring it leads to considerable costs. The present study aimed to determine the students' 

views concerning the barriers of research. The research methodology was descriptive-analytic 

one; of 2263 participants, 332 students were selected by stratified random sampling. The data 

collection tool was questionnaire of Arak Medical University,  and it contained 29 questions  to 

be answered by students with research experience (Cronbach’s alpha 84%) and 18 questions 

without research experience (Cronbach’s alpha 89%). Regarding the research activities in both 

general and individual aspects, analyzed results by the Mann Whitney and T-test showed that 

there was no significant difference between students with research experience and students 

without research experience (Pvalue <0/001). However, there was a significant difference 

among two groups in organizational field in responding to the question "The lack of research 

components". Students with experience said the most barriers in organizational field were the 

Internet accessibility weakness and electronic banks; while in individual field, barriers were 

mentioned as intensity of curriculum. Besides, students without experience mentioned that the 

most barriers in organizational field were weakness in encouragement system;  and in individual 

aspect, barriers were the intensity of weakness in encouragement system; whereas, barriers were 

intensity of curriculum. However, toward gender segregation, degree and level of study no 

significant relationship was observed. According to the importance of research, considering the 

prioritization of research barriers seems necessary. 

  

Keywords :  Barriers of research, University, students with research experience, students 

without research experience. 
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