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  چکیده
 نیازمند انجام پژوهش به منظور حفـظ و تـداوم سـالمت    ،علوم پزشکی در کشور ما همگام با سایر علوم   : مقدمه

 ،پـژوهش ایـن  دف از انجام  ه.پذیر است آحاد جامعه است که تحقق این امر توسط محققان و دانشگاهیان کشور امکان        
به منظور پیشبرد پروژه هاي تحقیقاتی در انجام پژوهش    درون سازمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز       عوامل  نقش  تعیین  

   .بود
کلیه اعضاي هیات است که جامعه آماري آن را  مقطعی -مطالعه توصیفیپژوهش حاضر یک : مواد و روش ها

نفر  121ها  دادند که از میان آن ت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل می  علمی و کارشناسان ارشد همتراز هیا     
نامه انجام   پرسشبه وسیلهگرد آوري داده ها  . طور تصادفی انتخاب شدند   ه   ب با توجه به فرمول نمونه گیري کوکران و       

هـا، میـزان آگـاهی از     حبراي سنجش سازه ها از طیف لیکرت استفاده شد و نگرش نسبت به فرایند تصویب طر   . گرفت
هـا و توانمنـدي پژوهـشگران در انجـام پـژوهش        هاي گروهی در انجام پژوهش     تسهیالت پژوهش، وضعیت همکاري   

 و از تحلیـل ممیـزي    گرفتصورت SPSS ماريآ تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار         .ارزیابی و مقایسه شد   
  .ی درگیر در پژوهش هاي کاربردي و بنیادي استفاده گردیدبراي تبیین دو گروه از اعضاء هیئت علم

مده ترین مشکل در راستاي انجام پژوهش نداشتن وقت کافی بود از نظر دسترسی به ع :  هاي پژوهشیافته
بیانگر  P=0.04 و سطح آگاهی پژوهشی P=0.02  و ارزیابی فایده از انجام پژوهشP=0.01 امکانات و انجام پژوهش

 و P=0.09  رضـایت شـغلی  ،P=0.12 انسجام گروهی ،  P=0.8 توان انگیزشی اعضاء هیئت علمی بود ولی      تمایز بین   
 در بین دو گروه از اعضاء هیئت علمی فعال و غیرفعال در امور پژوهشی یکسان ارزیابی P=0.19 انتظار فایده از پژوهش

  . گردید
مشکالت اعضاي هیات علمی در ردید که رو بر اساس آن چه ذکر شد مشخص گاز این  :بحث و نتیجه گیري

  یعنی عمده؛ بیانگر نقش کمتر عوامل درون سازمانی نسبت به عوامل فردي استآن هاهاي پژوهشی از نظر  انجام طرح
 و مساله یـابی  ، کمبود وقت کافی، نداشتن مهارت الزم در روش تحقیق،هاي پژوهشی ترین مشکالت عدم انجام طرح    

-  پژوهشی در ردهيها ها و عدم آگاهی از اولویت سازمانی از قبیل طوالنی بودن زمان تصویب طرحباشد و عوامل  می
 میزان دسترسی به امکانات، سطح آگاهی پژوهشی و میزان ارزیابی فایده پژوهـشگران در        ، از طرفی  ؛هاي بعدي هستند  

 .گروه داراي پژوهش نیز بیشتر می باشد
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  مقدمه 
پژوهش به معنی جستجویی در جهت یافتن حقایق 

 به معنی جستجو  از نظر لغوي پژوهش.و دانش است
به . کردن تحقیق و باز جستن است، تفحص کردن

توان جریانی دانست که به عبارت دیگر پژوهش را می
 به بهبود بخشیدن کیفیت هاي توسعه اي و نهایتاً هدف

 لذا پژوهش با جمع آوري، ،)1(،زندگی انسان منجر شود
هکاري جهت پاسخ به  را،ها تفسیر منظم داده بررسی و

  )2(.اشدب یک سوال یا حل یک مشکل خاص می
 ترین امور در  یکی از مهم،توجه به امر پژوهش

هاي علمی   پیشرفت،تردید بی. باشد مجامع علمی می
توانند ضامن دوام و  اي هستند که می تنها پشتوانه

استحکام استقالل سیاسی و اقتصادي کشور در آینده 
جامعه پزشکی کشور که پیوسته در صحنه علم . دنباش

است  خودکفایی ممکلت کوشا بوده پزشکی و کمک به
 نیاز به پژوهش در این رشته پررمز و راز ،بیش از همه

هاي مساعد و  رود با ایجاد زمینه دارد و امید می
ترغیب افراد مستعد و عالقمند بتواند جایگاه  تشویق و
  )3(.دست آورده ود را در این رشته بشایسته خ

 ،ودشوراي عالی انقالب فرهنگی در مصوبات خ
نقش تحقیق و کوشش براي کشف مطالب جدید و 
وجود محققان براي کشور را ضروري محسوب نموده و 
دولت را مکلف کرده است که با رفع موانع تحقیق و 
حمایت مادي و معنوي از محققان به تقویت و توسعه 

طبق آمار منتشر شده از . )3(،تحقیقات اهتمام ورزد
یه گذاري در امر سازمان یونسکو، میزان سرماسوي 

پژوهش و تربیت نیروي محقق در کشورهاي صنعتی 
- و به عبارت روشنرقم بسیار باالیی را نشان می دهد 

 درصد 24 تا 2تر بودجه اي که در نظر گرفته می شود 
 حالی دهد در درآمد ملی کشور را به خود اختصاص می
 یا  درصد5/0که در کشورهاي در حال توسعه این رقم 

نفر، در هر میلیون نیز ها  نآتعداد محققان  .استکمتر 
 باید . برابر بیشتر از کشورهاي در حال توسعه است24

دانست که توسعه دانش در هر کشور نیز نیاز به زمان 
 سال طول کشید تا 50به عنوان مثال بیش از . دارد

مریکا و ژاپن توانستند تشکیالت تحقیقاتی و علمی آ
ها به  رد اروپا برسانند و با آنخود را به حد استاندا

  ) 4(.ها عمل نمایند رقابت بپردازند و یا حتی فراتر از آن

شش عامل اصلی در موفقیت پژوهش در شش کشور 
  : بزرگ صنعتی بر شمرده شده است که عبارتند از

تحقیق بر عهده تامین کننده اصلی هزینه هاي -1
 .دولت بوده است

 داراي برنامه هاي بازنگري شده و وجود طرح-2
  هاي حمایتی از سوي دولت 

  انجام تحقیقات استراتژیک با اهداف مشخص -3
هاي مرکزي و محلی از  حمایت دولت-4

  تحقیقات دانشگاهی 
ه ساز و کارهاي الزم براي تعادل بین منابع ئارا-5

ها و  دولتی و جامعه علمی در تعیین اولویت
  خطوط تحقیقاتی 

  ) 1(.حقیقاتباال بودن درصد بودجه ت-6
هایی که دراولین سمینار پژوهش  نتایج بررسی

ه شد نشان ئ ارا1364دانشگاه فردوسی مشهد در سال 
داد که امور تحقیقاتی در قرن اخیر در کشورهاي درحال 

حدود به م رشد در سطحی بسیار پایین قرار داشته و
بدون و ، قائم به فرد هاي ویژه  زمان،مراکز خاص

 حتی از نتایج تحقیقات ،تر از همه مهماستمرار بوده و 
اده بهینه به عمل نیامده براي رفع نیازهاي جامعه استف

  )1(.است
 ات تهدید،گذشت زمان و توسعه علم و دانش

جدي در وضعیت پتانسیل علمی کشورهاي در حال 
ها را با   فاصله آنکهد نتوسعه به شمار می رو

این در . کندکشورهاي توسعه یافته رفته رفته بیشتر می
 ن کشورها تحقیق را به تازگی شروعحالی است که ای

اند نیازهاي ضروري گذشته نیز توانسته اند و درکرده
 بر بنا. ورده سازندآخود را از طریق تحقیقات علمی بر 

 ایجاد محیط مناسب براي محققان جهت انجام ،این
تحقیقات کاربردي و بنیادي و نیز سرمایه گذاري در 

 ولی ؛استا کاري بس دشوار و هزینه آفرین استاین ر
 توجه به امر تحقیقات ،تنها راه حل براي توسعه ملی

  تربیت نیروي انسانی محقق و،است که در رأس آن
ایجاد امکانات الزم براي پرورش این نیروهاي خالق و 

  )4(.با استعداد می باشد
 کشور 10 طبق آمار ارایه شده از جانب یونسکو،

 80 بیش از 1985 تا 1981نیا از سال صنعتی د
.  انتشارات را به خود اختصاص داده بودنددرصد
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 از  درصد6کشورهاي در حال توسعه تا این تاریخ حدود 
اند و بیشترین  ساخته آن خودنتشارات علمی دنیا را از ا

مقاالت هم در ارتباط با مسائل پزشکی، بیولوژي، 
در ارتباط با  .)5(،کشاورزي و زمین شناسی بوده است

 کشورهاي جهان سوم، نبررسی وضعیت محققا
تحقیقاتی توسط موسسه بین المللی 

 International Foundation For(تحقیقاتی

Science(وه اساس آن دو گر  به عمل آمده است که بر
 گروه اول محققان و ؛محقق در این کشورها وجود دارد
ت بین ها در مجال آندانشمندان سرشناس که مقاالت 

می رسد و گروه دوم پژوهشگرانی که در  المللی به چاپ
گروه . مجالت داخلی مقاالت خود را به چاپ می کنند

هاي بین المللی در   با مجامع و سازماناول معموالً
ارتباط هستند و گروه دوم در شرایطی که آموزش یا 

هاي تحقیقاتی نیز  ه می نمایند، فعالیتئخدمات ارا
د که در برخی موارد این تحقیقات در انجام می دهن

سزایی داشته است و در حل ه توسعه کشور سهم ب
مسائل و مشکالت داخلی موثر بوده است ولی در 
مجامع بین المللی جاذبه اي نداشته و به چاپ نرسیده 

مجله ها با یک انگیزه بزرگ  چاپ مقاالت در. است
کارگیري ه یعنی استفاده از نتایج تحقیقات در توسعه و ب

در جامعه صورت می گیرد اگر چه این مقاالت در سطح 
می گردد ولی به علت ضعف محققان  بسیار خوبی تهیه

جهان سوم درمورد این سوال که چه عواملی در امر 
اولین علت را . توسط شما دخالت داشته است پژوهش

استفاده  انگیزه انجام کار در یک محیط علمی و مور د
ها در جامعه ذکر  هاي آن  فعالیتقرار گرفتن نتایج

کرده اند و ارتقاي علمی، شغلی، مقام و منزلت 
 اجتماعی، ارزش نهادن برکارها و اقدامات انجام شده و

 بررسی. امنیت شغلی نیز از عوامل موثر دیگر بوده اند
کشورهاي در حال توسعه   نشان داد که در برخی ازها

ت ثابت پژوهشگران از یک شغل مناسب و یک وضعی
هاي  ها، انجام فعالیت اغلب آن. برخوردار نیستند

 و عنوان شغل دوم انتخاب می کننده  بتحقیقاتی را
اغلب درگیر مشاغل دیگر از جمله آموزش و انجام امور 

 هاي دیگر شده و یا درسمت اي در سازمان مشاوره
هاي اجرایی فعالیت می کنند و براي تحقیق وقت و 

 این پژوهشگران در پاسخ . شوندل میئارج کمتري قا

ی به این سوال که آیا حقوق و مزایایی که دریافت م
 بر این واقعیت  اکثراًکنید متناسب با نیازهاي شماست 

تاکید نمودند که همواره در بعد پژوهشی در تنگناي 
خصوص در مورد ه این مطلب ب. اقتصادي بوده اند

 د محسوسها اشتغال دارن پژوهشگرانی که در دانشگاه
تر بوده است و همین امر سبب شده که محققان در 

هاي آموزشی و خدماتی و مشاوره اي  سایر بخش
  )3(.اشتغال ورزند

انتخاب موضوع تحقیق توسط محققان جهان  
سوم شامل انگیزه هایی چون حل یک مساله اجتماعی، 

ه در ئچاپ مقاله در مجالت معتبر بین المللی و ارا
عبارت  المللی بوده و عوامل بعدي کنفرانس هاي بین

ید بودن براي جامعه، فبودند از عوامل اجتماعی، م
اقتصادي بودن پروژه، حل مسائل پزشکی، بهداشتی و 

  )3(.ی جامعهدرمان
تحقیقات در هر کشور با شرایط اجتماعی و 
اقتصادي و فرهنگی آن کشور مطابقت داشته و 

.  شده باشداساس آن برنامه ریزي استراتژي توسعه بر
ه در این خصوص نمی توان عملکرد سایر کشورها را ب

براي توسعه تحقیقات، دانش و . عنوان الگو پذیرفت
طور مناسب انتقال داده شود و با ه تکنولوژي باید ب

ن پیشرفت پژوهش وجود اانتقال محض تکنولوژي امک
  . نخواهد داشت

این شرایط زمانی حاصل می شود که یک 
قوي جهت تعلیم و آموزش نیروهاي شی زسیستم آمو

متخصص در سطح باال فعالیت نماید که این امر 
طور فعال در ه مستلزم داشتن پژوهشگرانی است که ب

 از طرف دیگر یکی از. کارهاي تحقیقاتی مشغول باشند
ها   امر رقابت در میان دانشگاه،موانع پیشرفت تحقیقات

 تحقیقات در شرایطی که پروژه هاي. و دپارتمان هاست
کاربردي نیاز به هماهنگی و همکاري در حرکت 

این نوع رقابت مانع بزرگی محسوب می . گروهی دارند
ن که ی مقاالت تهیه شده توسط محقق،عالوهه  ب؛شود

کاربردي بوده و مربوط به حل مشکلی در جامعه کشور 
  )3(.عالقه مجالت بین المللی نیستمی باشد مورد 

  به باالي متوسطبه رتبه نسبتاًاین پژوهش با توجه در 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در امر پژوهش و تعداد قابل 
مالحظه اعضاي هیئت علمی نقش عوامل درونی 
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سازمانی در امر پژوهش بررسی شده است تا با استفاده 
ها بتوان برنامه ریزي و مداخالت صحیح و بجا  از آن

ی تبریز در بهبود امر پژوهش در دانشگاه علوم پزشک
  .انجام داد

   هامواد و روش
 هیات علمی و يجامعه مورد بررسی کلیه اعضا

 هیات علمی يکارشناسان ارشد پژوهش همتراز با اعضا
 نفر 700دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند که حدود 

 کارشناس ارشد همتراز با 30عضو هیات علمی و 
  .شد را شامل میاعضا هیات علمی 

عه طبق فرمول نمونه گیري  نمونه مورد مطال
کوکران یا با در نظر گرفتن معادله زیر تعیین شد و به 

جامعه آماري ي رت تصادفی ساده از بین کلیه اعضاصو
  .انتخاب گردید

n=t2 pq/d2= 2)96/1( × 5/0 × 5/0 / 2)50/0(   = 
150 
]/´n =تعدیل حجم نمونه 1 + (n´/ h)] = 150/( 1 

+ 3/0  ) = 115 + 5 % pert = 121 
از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی مطالعه نوع 

 یک مطالعه مقطعی است و ،پیمایشی و از نظر زمان
 و انجام یبه صورت میدانروش گردآوري داده ها 

ترسی اطالعات فردي، چگونگی دسمصاحبه پیرامون 
، مشکالت پژوهشی و به منابع فعالیت هاي پژوهشی

جش سازه براي سن .انتظار فایده از انجام پژوهش بود
تکنیک طیف لیکرت استفاده شده   از)constructs(ها

سازه ها از   براي هم وزن کردن دامنه تغییراتاست و
فرمول تعدیل نمرات هر سازه طبق رابطه مقابل عمل 

پس از سنجش هر یک از سازه ها طبق . شده است
نگرش پژوهشگران نسبت به «، در نهایتمذکورفرمول 

 ،»ها یب و اجراي طرحفرایند سیستم اداري تصو
میزان آگاهی پژوهشگران از تسهیالت و فرایند «

هاي گروهی در مورد  وضعیت همکاري «،»پژوهش
 و »ها در گروه آموزشی و دانشکده انجام پژوهش

هاي توانمندي پژوهشگران درجهت انجام پژوهش«
براي قضاوت در مورد .  ارزیابی و مقایسه شدند»علمی

 مورد هر یک از لوازم و ابزار مشکالت پژوهشگران در
نیاز در پژوهش از تکنیک اولویت گذاري استفاده مورد 

   . درج شده است1شد که در نمودار شماره 

 يهاي اعضا براي اندازه گیري حجم فعالیت
که در جدول شماره   سوال طراحی شد10هیئت علمی 

یک از  گیري هراندازه دیده است و مقیاس درج گر1
 براي اولویت.  است)Ratio( نسبیمقیاس ها در فعالیت

که از بین کلیه ، گذاري مشکالت انجام پژوهش
مشکالت احتمالی تعدادي برحسب اولویت انتخاب 

 AHP) Analytic Hierarchy  از تکنیک،نددش

Process (صورت ه روایی سواالت ب .استفاده شده است
و محتوایی تعیین شد و با استفاده از نظر متخصصان 

واالت و محتواي آنان  کفایت تعداد س،ران پژوهشیداو
  .تایید شد

اساس ضریب  نامه بر  پایایی سواالت پرسش
ه ب 779/0آلفاي کورنباخ تعیین گردید که مقدار آن 

 باشد می    )6/0( که باالتر از حد استاندارددست آمد
براي قضاوت در مورد . که بیانگر پایایی سواالت بود

 از انجام پژوهش و نیز پیامدهاي ارزیابی پژوهشگران
 2 سوال طراحی شد که طبق نمودار شماره ، سیزدهآن
ه گردیده است و نحوه سنجش هر یک مولفه ئ ارا3و 

براي مقایسه توان . در سطح رتبه اي می باشدآن هاي 
انگیزشی، انسجام گروهی، ارزیابی فایده و ضریب 

ضاي دسترسی به امکانات پژوهشی بین دو گروه از اع
آزمون تلفات   از،هیات علمی دارا و فاقد پژوهش

براي تفسیر و تجزیه و  . استفاده شدt-Test  میانگین
 گرفته بهره SPSSتحلیل داده ها از نرم افزار آماري 

 درصد محاسبه   راي گزارش متغیرهاي کیفی ازشد و ب
 هاي متمایل مارآ فاصله اي و نسبی از توصیفو براي 

  . دگی استفاده شده استبه مرکز و پراکن
  یافته هاي پژوهش

هاي  ی سطح و دامنه فعالیتببه منظور ارزیا
 یک دوره سه ساله مدنظر ، هیات علمیيپژوهش اعضا

قرار گرفت که در نهایت طبق اطالعات مندرج در 
مالحظه می شود که به طور متوسط هر  1جدول شماره

 و  فقره راهنمایی پایان نامه17/5ی عضو هیات علم
  . دار بوده است عهدهنامه را  پایانمشاوره  فقره 8/2

 هاي مصوب انجام شده طرحتعداد  ،به طور متوسط
  فقره، تعداد طرح15/1 توسط هر فرد به عنوان مجري

 فقره، تعداد 6/1هایی که به عنوان همکار بوده اند 
مقاالت ارایه شده در کنگره هاي داخلی به صورت 
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صورت ه ه شده بئعداد مقاالت ارا فقره، ت4/3سخنرانی 
 فقره، تعداد مقاالت چاپ شده در کنگره 13/2پوستر 

ه شده ئره، تعداد پوسترهاي ارا فق36/0هاي خارجی 
تعداد مقاالت چاپ   فقره،95/0کنگره هاي خارجی در

تعداد مقاالت چاپ و  فقره 9/2 داخلیشده در مجالت 
 فقره است که در 1شده در مجالت خارجی فقط 

 يهاي انجام شده براي اعضا مجموع نسبت فعالیت
به منظور .  فقره است1هیات علمی در هر سال کمتر از 

 هیات ياضاولویت بندي مشکالت اع ه گذاري ورتب
گذاري  یبرعلمی در مورد انجام پژوهش از تکنیک ض

اساس اطالعات  استفاده شده که در نهایت بروزنی 
ی شود که عمده  مالحظه م4مندرج در جدول شماره 

نداشتن : عبارتند ازترین مشکالت اعضا هیات علمی 
زمان ،کمبود امکانات،وهشوقت کافی براي انجام پژ

عدم تامین ، شغلیعدم تامین ، ها طوالنی تصویب طرح
 در دسترس نبودن مشاور جهت انجام ،اقتصادي
  ، جامعه رهی از اولویت هاي پژوهش د عدم آگا،پژوهش

   .روش تحقیقانجام و مهارت در مورد نداشتن آگاهی و 

ه بمیزان دسترسی به امکانات در گروه داراي پژوهش 
بیشتر از گروه فاقد پژوهش داري  صورت معنی

ه  بچنین ؛ هم)9/40 در مقابل 2/57 ضریب(است
 ارزیابی فایده اعضاي هیات علمی داري، طور معنی

ر از اعضاي داراي کمتفاقد پژوهش از انجام پژوهش 
) 27/56 در برابر 05/40ضریب (.ژوهش می باشدپ

ي امیزان انسجام گروهی از نظر پژوهشگران داراما 
 در مقابل 2/48ضریب (پژوهش و فاقد پژوهش

 در 3/37ضریب (ها و میزان توان انگیزشی آن) 3/43
خالصه روابط . تفاوت معنی داري ندارند) 8/37برابر 

   . آورده شده است3فوق در جدول شماره 
 مالحظه می گردد که 4ا توجه به جدول شماره ب

و انتظار فایده از  )t=1.6, P=0.09(سطح رضایت شغلی
 در بین دو گروه از )t=1.3, P=0.19(شانجام پژوه

افراد داراي پژوهش و فاقد پژوهش معنی دار نیست اما 
سطح آگاهی پژوهشی در بین افراد داراي پژوهش 

 در 7/54ضریب (.از افراد فاقد پژوهش است  بیشتر
  )P=0.014)(6/48مقابل 

  
 

  هاي پژوهشی پژوهشگران در سه سال گذشته   ارریابی تعداد فعالیت.1جدول شماره 

  انحراف معیار  میانگین  نوع فعالیت در طول سه سال گذشته

  17/5  راهنمایی پایان نامه
  

76/5  

  79/2  مشاوره پایان نامه
  

3/5  
  

  15/1  )يعنوان مجره ب(طرح تحقیقاتی مصوب
  

75/1  

  60/1  )عنوان همکاره ب(طرح تحقیقاتی مصوب
  

3  

  43/3  )سخنرانی(ه مقاله در کنگره داخلیئارا
  

2/5  

  14/2  )پوستر(مقاله در کنگره داخلیارائه 
  

23/3  

  37/0  )سخنرانی(مقاله در کنگره خارجیارائه 
  

02/1  

  96/0  )پوستر(مقاله در کنگره خارجیارائه 
  

82/1  

  86/2  فته شده در مجالت داخلیمقاالت پذیر
  

40/1  

  57/2  03/1  مقاالت پذیرفته شده در مجالت خارجی
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    میانگین نمره رتبه گذاري مشکالت پژوهشگران جهت انجام پژوهش. 2جدول شماره 
  

  مولفه  اولویت اول  اولویت دوم  اولویت سوم  نمره
  کمبود وقت کافی  33  17  19  8/47

  هاي مختلف  روشآگاهی و مهارت در  2  10  6  9
  کمبود امکانات  22  22  19  3/39
  در دسترس نبودن مشاور پژوهشی  9  8  10  3/16

  عدم تامین شغلی  15  17  9  5/2
  عدم تامین اقتصادي  10  18  15  19
  ها زمان طوالنی تصویب طرح  19  16  15  27

  هاي پژوهشی عدم آگاهی از اولویت  5  9  14  5/14
  سایر  4  0  2  66/4

  
 

  مقایسه میانگین عوامل درون سازمانی در اعضاي هیات علمی دارا و فاقد پژوهش. 3 جدول شماره
  

  نمره
  

  گروه فاقد پژوهش  گروه داراي پژوهش

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  عامل

P 

  میزان انسجام گروهی
  

27/48  54/15  38/43  62/18  125/0  

  میزان دسترسی به امکانات
  

19/57  87/18  91/40  63/21  01/0  

  میزان توان انگیزشی
  

90/37  64/15  38/37  38/24  89/0  

  میزان ارزیابی فایده از پژوهش
  

27/56  73/16  05/49  41/18  028/0  

  
  
  

 مقایسه میانگین سطح رضایت شغلی، انتظار فایده از انجام پژوهش و سطح آگاهی پژوهشی در بین افراد دارا و .4جدول شماره 
   فاقد پژوهش

  نمره
  

  گروه فاقد پژوهش  گروه داراي پژوهش

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  متغیر

P 

  099/0  51/18  92/51  28/14  57  میزان رضایت شغلی
  192/0  82/12  67/57  45/10  51/60  میزان انتظار فایده از انجام پژوهش

  014/0  74/14  66/48  28/11  71/54  میزان آگاهی پژوهشی
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 ارزیابی وضعیت منابع و امکانات انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، از دیدگاه اعضاء هیئت علمی. 1نمودار شماره  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 
 

انتظار فایده هیئت علمی از انجام پژوهش در دانشگاه. 2نمودار شماره   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             7 / 14

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1235-en.html


  اصغر اشرفی حافظ و همکاران-...اعضاءه انجام پژوهش توسط بررسی عوامل محدود کننده و تقویت کنند  

 52 

2 .4
2 .6

2 .4

3 .5

2 .2

3
3.2

2.3
2.5

2.6

3.4

2.5

3.7

0

0 .5

1

1 .5

2

2.5

3

3.5

4

مؤثر بودن پژوهش انجام
داده شده در حل
مشکالت جامعه

انجام کار گروهی در
پژوهش

ت انجام پژوهش در جه
توسعه علم یا ایجاد تئوري

تاثیر پژوهش در ارتقاي
ی شغل

اقتصادي انجام نفع 
پژوهش

توجه به پژوهش بعنوان
معیار برجستگی شغلی

اجتماعی 

مورد پذیرش بودن
ب متولیان پژوهش از جان

ارتباط با خارج از امکان 
مور پژوهشی ه در ا دانشگا

انجام پژوهشهاي منطبق
اولویتهاي جامعه با 

نشر و فراگیري تحقیقات
انجام شده

در دسترس بودن منابع
براي تحقیق

در دسترس بودن امکانات
براي تحقیق

ت مالحظات اخالقی رعای
در پژوهش

ده
شــ

ري 
ــذا

ه گ
بــ

ه رت
مر

ن ن
گی

میان

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
 

  ارزیابی فایده وضع موجود انجام پژوهش در دانشگاه توسط اعضاء هیئت علمی.3نمودار شماره 
 

   سال گذشته3مره انجام فعالیت هاي علمی پژوهشی اعضاي هیئت علمی در ن. 5شماره جدول  
  انحراف استاندارد  میانگین  حداکثر  حداقل  تعداد  متغیر

  76/5  17/5  30  00/0  117  راهنمایی پایان نامه 
  30/5  79/2  50  00/0  117  ن نامهمشاوره پایا

  74/1  15/1  9  00/0  117  مجري طرح طرح هاي تحقیقاتی 
  3  59/1  30  00/0  117  همکار اصلی طرح هاي تحقیقاتی 

  19/5  42/3  42  00/0  117  صورت سخنرانه شرکت در کنگره هاي داخلی ب
  22/3  13/2  13  00/0  117  صورت پوستره شرکت در کنگره هاي داخلی ب

  02/1  36/0  7  00/0  117  صورت سخنرانه در کنگره هاي خارجی بشرکت 
  81/1  95/0  10  00/0  117  صورت پوستره شرکت در کنگره هاي خارجی ب
  10/4  86/2  20  00/0  117  چاپ مقاالت در مجالت داخلی

  56/2  02/1  24  00/0  116  چاپ مقاالت در مجالت خارجی
          116  تعداد

 
  

یش بینی انجام پژوهش آزمون تحلیل ممیز براي پ
  توسط اعضاي هیئت علمی

به منظور دسته بندي و تفکیک گروه هاي 
مورد مطالعه که شامل افرادیست که پژوهش انجام داده 

که پژوهش انجام نداده اند از تحلیل  اند و افرادي
 تشخیص استفاده شد که طبق اطالعات جدول شماره

  و948/0 مالحظه گردید مقدار ویکس المبدا برابر 6

P=0.615دست آمده است و بیانگر آن است که ه  ب
دسته بندي اعضاي هیئت علمی براساس انجام 

معتبر  و هپژوهش مدل تحلیل ممیز بدرستی انجام شد
که پژوهش   درصد از افرادي4/71که طوريه  باست

که پژوهش نکرده اند  درصد از افردي7/70کرده اند و 
  .درستی تفکیک شده انده ب
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  هیئت علمیء آزمون تحلیل ممیز براي پیش بینی انجام پژوهش توسط اعضا.6 دول شمارهج
 

  سطح معنی داري  درجه آزادي  خی دو  ویکس المبدا تابع تحلیل
1  948/0  373/5  7  615/0  

  
    و نتیجه گیريبحث

 بر مبناي نتایج تحقیق حاضر به طور متوسط در
قره طول سه سال گذشته هر عضو هیات علمی یک ف

ترین فعالیت طرح پژوهشی اجرا نموده است و عمده
پایان نامه  پژوهشی آنان در راستاي مشاوره و راهنمایی

ترین مولفه   مهم،این بر  بنا.می باشد هاي دانشجویان
هاي   هیات علمی از طرحي استقبال اعضا،ارزیابی

ه هاي پژوهشی ب  انجام ارادي فعالیت وپژوهشی است
  . یابی می باشدعنوان شاخص ارز

هاي پژوهشی کمتر در  با توجه به فعالیت
هاي آموزشی نروژ نسبت به سایر کشورهاي  بیمارستان

منظور تعیین عوامل موثر در ه اي ب مطالعه،اسکاندیناوي
انجام پژوهش در بین اعضاي هیات علمی انجام گرفت 

پروژه هاي تحقیقاتی در  از افراد  درصد38که در آن 
ها علت عدم انجام   آن درصد83و ند شرکت داشت

وقت ذکر کرده بودند که در مطالعه ما  پژوهش را کمبود
نظور در نروژ به م. دست آمده اي بنیز چنین نتیجه

، واحدهاي پژوهشی بالینی در پژوهش  امرءارتقا
کور وجود  مطالعه مذوها ایجاد شده بود  بیمارستان

ها را کافی ارتقاي پژوهش چنین مراکز تحقیقاتی در
  )6(.ندانسته بود

- چه به عنوان ارزشیابی فعالیت علمی آن
 هیات علمی مطرح است این است که يپژوهشی اعضا

هاي پژوهشی   هیات علمی از انجام طرحيآیا اعضا
استقبال می کنند؟ و نظر آنان در مورد عوامل سازمانی 

همین  مربوط به انجام و عدم انجام پژوهش چیست؟ بر
اساس ابتدا انتظارات اعضا هیات علمی مدنظر قرار 

ترین انتظارات آنان ایجاد  گرفت که مشخص شد مهم
، مالی و تصویب یدات الزم از قبیل فرایندي اداريتمه

طرح از طرف دانشگاه و معاونت پژوهشی است و 
کردن نیازهاي پژوهشی یت بندي اولو،دومین عامل

   .است
هشی یکی از مشکالت هاي پژو کمبود بودجه

اکثر در گران در این بررسی بود که البته پژوهش

هاي تحقیقاتی به  بودجه ،کشورهاي در حال توسعه
توانند  یابند و محققان نمی مقدار کافی تخصیص نمی

جایی ه ب  تنگناهاي اقتصادي، جا.به آن متکی باشند
سریع مدیریت ها و اعمال سلیقه ها از جمله عواملی 

ي دولتی را با مشکل روبرو که اتکا به بودجه هاهستند 
وجود بروکراسی نیز باعث تاخیر در رسیدن . دمی ساز

 ممکن استکه  طوريه  ببودجه به پژوهشگر می شود
  )3(.گردد وهش منصرفنهایت از انجام پژ در

 هیات علمی نسبت به ياساس انتظارات اعضا بر
 که توان گفت هاي پژوهشی می اولویت گذاري طرح

 تشخیص مساله است که ،اولین گام در انجام پژوهش
 هیات علمی و افراد محقق ياین امر توسط اعضا

هاي  گذاري طرح  اولویت،این بر گیرد بناصورت می
ها و حساسیت هایی است که  پژوهشی یکی از رسالت

توسط نیروي انسانی درگیر در حوزه هاي اختصاصی هر 
  . دگروه علمی بایستی صورت گیر

تعین اولویت ها فرایندي مهم در مدیریت 
پژوهش هاي حوزه سالمت کشور ها به شمار می رود 
که اهمیت آن به ویژه در زمان تخصیص منابع 

ها به تمامی  تر است فرایند تعیین اولویت محسوس
کشورها در زمینه طرح ریزي برنامه هاي پژوهشی در 

 هم وحوزه سالمت و بسیج و تخصیص منابع پژوهشی 
چنین تقویت ظرفیت تحقیقی خود کمک خواهد 

  )7(.کرد
اي که در بین اعضاي هیات علمی  در مطالعه

 موثر در لدانشکده پرستاري سیدنی با هدف تعیین عوام
ارتقاي پژوهش انجام گرفت نخستین گام در راستاي 

ها را نیازسنجی و تحلیل  ارتقاي کیفیت پژوهش
کرده  می ذکرزهاي پژوهشی اعضاي هیات علنیا
  )8(.اند

 منابع پژوهشی نیز ي هیات علمی در مورد ارتقاءاعضا
ها   از طرح بیشتريمعتقدند که با افزایش آن استقبال

،  عمده منبع پژوهشی،ه در این راستاگیرد کصورت می
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دسترسی به اینترنت و کتابخانه هاي تخصصی در 
  . ح دانشکده و دانشگاه ذکر شده استسط

 به جهت روشن تر شدن به همین دلیل
هاي پژوهشی و  زوایاي علل عدم استقبال از طرح

منابع امکانات   هیات علمی بايتطبیق انتظارات اعضا
ارزیابی آنان از امکانات موجود دانشگاه و  موجود،

 عدم وجود ،مد که در نهایتآدست ه دانشکده نیز ب
بودجه الزم براي انجام پژوهش و نیز امکان ارتباط با 

هاي تحقیقی  ها و موثر نبودن انجام طرح یر دانشگاهسا
  . گردیددر حل مشکالت جامعه مطرح 

هاي  ذکر است که کاربرد یافتهه الزم ب
 موانعی مواجه است که از آن پژوهشی در تمام دنیا با

عدم رسوخ فرهنگ تحقیقاتی در میان مدیران و ، جمله
، پایین  نارسایی در نظام اطالع رسانی،گیران تصمیم

هاي تحقیقاتی بویژه از نظر  بودن کیفیت برخی از طرح
شی با فرایند اجرا و عدم انطباق موضوعات پژوه

  )1(.توان نام برد  را میها و موسسات نیازهاي سازمان
هاي پژوهشی  نفع اقتصادي نیز در جهت انجام طرح

در . هیات علمی مطرح شده است يکه از طرف اعضا
اساس  که بر طوريه الزم را ندارد بحیطه عمل کارایی 

 هیات ي اعضادر بینانتظار فایده از انجام پژوهش که 
 هیات ءمی آید که اعضا علمی انجام شده است چنین بر

اند  خر بیان کرده آرا در اولویت توقعات اقتصادي ،علمی
 نفع اقتصادي را نیز به عنوان ،ولی در حال حاضر

بندي هر دو  که با جمعکمترین عامل مطرح نموده اند 
 که ی یابدقسمت فوق به این نتیجه کلی دسترسی م

 براي ایجاد انگیزش در ،سی بالنچاروطبق نظر هر
 سود مالی و امتیازات ،هاي پژوهشی جهت انجام طرح

به عنوان عوامل بهداشتی انجام طرح پژوهشی است 
 هیات علمی يولی عوامل انگیزشی همان نگرش اعضا

  و نیز توجه به رسالتاتیهاي تحقیق به انجام طرح
  )9(.هاي دانشگاه و احساس هویت آنان می باشد

 ابزار ایجاد تمهیدات الزم از قبیل ،رو از این
پژوهشی هاي  گذاري طرح انجام تحقیق و نیز اولویت
باشند ولی استقبال از  می به عنوان عوامل نگهدارنده

 هیات يي اعضاها ها به هزینه فرصت و ارزیابی طرح
ها  علمی بستگی دارد که به دلیل چند شغلی بودن آن

 امکان صرف وقت بیشتر و پیگیري یک مساله و عمالً
  . گرددپرسش آغازین در ذهن آنان ایجاد نمی

ه  نیز بIFSطبق تحقیقات انجام شده توسط 
دلیل عدم وجود امنیت شغلی در بین اعضاي هیات 

هاي تحقیقاتی  تعلمی کشورهاي جهان سوم، فعالی
پس از آموزش و ارائه خدمات در مراحل بعدي قرار می 

  )3(.گیرند
از سوي دیگر در کشورهایی مانند انگلستان 

 تعداد چاپ مقاالت ،نحوه ارزیابی اعضاي هیات علمی
هاي بالینی  در مجالت معتبر بوده و ارزیابی بخش

 هاي تحقیقاتی و جذب بودجه اساس طرح بیشتر بر
 به همین دلیل در چنین ؛ژوهشی استهاي پ

ضاي هیات علمی صرف  بیشتر وقت اع،کشورهایی
ات بالینی در مراتب و تدریس و خدم شود پژوهش می

 در این کشورها نیز ،با این همه؛ گیرند بعدي قرار می
 هیات علمی از هر سه ءتوصیه بر این است که اعضا

ند و جنبه فوق تقویت شده و مورد ارزیابی قرار گیر
                              اساس انجام هر  حقوق و مزایاي این افراد بر

  )10(.سه وظیفه فوق باشد
همه در کانون توجه است و  چه بیش از اما آن

هسته اساسی تحقیق حاضر را به آن سمت هدایت 
 هیات يکرده است این است که سطح توانمندي اعضا

 درصد 1/59هشی هاي پژو علمی جهت انجام طرح
هاي  گذاري طرح اولویت است و حتی در صورت

ممکن ها به لحاظ فنی و شناختی   انجام طرح،پژوهشی
  . به نتایج قابل قبولی نینجامداست 

هاي   طرحکه ، به علت ایناز طرف دیگر
شود و پوشش  پژوهشی به صورت گروهی اجرا می

 در جهت رفع ،این بر بنا گردد تخصصی ایجاد می
-  همکاري،ص عدم توانمندي فنی در انجام پژوهشنق

ري هاي گروهی نیز هاي گروهی میسر است ولی همکا
درصد نیز در حد پایینی است که  4/52با متوسط 

هاي پژوهشی  ن عدم تخصص در انجام طرحیجانش
گردد و این امر تایید کننده نظرات دکتر افروغ در  نمی

ي ها  از طرحمورد مشکالت اجراي پژوهش و استقبال
  . علمی است

 هیات علمی در ء مشکالت اعضا،در مجموع
هاي پژوهشی از نظر خودشان گویاي این  انجام طرح
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مطلب است که عوامل درون سازمانی نسبت به عوامل 
  . تري دارد  هیات علمی نقش کمرنگءفردي اعضا

هاي  یعنی عمده ترین مشکالت عدم انجام طرح
، نداشتن مهارت الزم در  کمبود وقت کافی،پژوهشی
و عوامل یابی مطرح شده است  و مسالهحقیق روش ت

 ها و سازمانی از قبیل طوالنی بودن زمان تصویب طرح
 هاي  ردیفهاي پژوهشی در  عدم آگاهی از اولویت

 . بعدي می باشند
موانع پژوهشگران در سطح سازمانی  ،دیر و استم

 کمبود منابع، ،کمبود وقت در راستاي انجام پژوهش را
- کاري، عدم وجود پسی، فشارهاي گروه همکاري

خوراند و عدم وجود تحقیقات مشترك با سایر سازمان 
اند و در ها و نبود حیات اجرایی از پژوهش ها برشمرده

 نبود انگیزش و ،سطح فردي نیز عدم مهارت و تجربه
جاد دید تخصص گرایی بیش از حد را که مانع از ای

گردد ذکر کرده اند که در ی ردهاي جدید مجامع و رویک
  )12(.خوانی دارد اکثر موارد با نتایج تحقیق حاضر هم

 کمبود وقت را به عنوان یک ، هیات علمیءبیشتر اعضا
که  طوريه اند ب مشکل در انجام پژوهش ذکر کرده

ه خدمات بالینی ئش و ارازها صرف آمو اکثر وقت آن
 معتقد است یک عضو پرنارینکه  شود در حالی می

هیات علمی زمانی می تواند در انجام وظیفه آموزشی 
خود موفق باشد که محقق خوبی نیز باشد و بتواند از 

  )13(.نتایج تحقیقات خود در تدریس نیز استفاده کند
 ء اعضایدر مجموع مالحظه گردید که توان انگیزش

هیات علمی براي انجام و عدم انجام پژوهش یکسان 
ی میزان ارزیابی فایده از انجام پژوهش بین دو است ول

یابی ز هیات علمی متفاوت است و ارءگروه از اعضا
 هیات علمی داراي ءفایده انجام پژوهش بین اعضا

 اعضاي هیات که از نظر طوريه پژوهش بیشتر است ب
، انجام پژوهش در دانشگاه کاربرد علمی داراي پژوهش

امور بالینی دارد و از وسیع و عینی در آموزش و انجام 
 تئوري فیش و با این یافته .دنکن نتایج آن استفاده می

  )14(.خوان می باشد آیزن همراه و هم
چنین ضریب دسترسی به امکانات پژوهشی   هم

در بین اعضاي هیات علمی داراي پژوهش بیشتر است 
د نهاي علمی انجام می ده یعنی افرادي که پژوهش

باالتري به منابع و امکانات  ضریب دسترسی نسبتاً

در سایر مطالعات نیز این مسئله . دناطالع رسانی دار
ذکر شده که دسترسی باال به یک موضوع باعث 

شود که طبق تئوري انگیزشی  می استمرار فعالیت فرد
 از نظر وي ؛هومنز در مورد قضیه ارزش و موفقیت است

قدر سطح دستیابی به یک پدیده براي فردي با  هر
ارزش تلقی شود و بدان دسترسی داشته باشد آن عمل 

  )15(.را تکرار می کند
میزان انسجام گروهی در بین دو گروه از اعضاي 

  بیش،این بر  بنا؛هیات علمی تفاوت معنی داري نداشت
 اي واسطه عنوان متغیره  ب،این متغیرکه شود  بینی می

ین که به تنهایی قادر به تعیکند به طوري عمل می
انجام و عدم انجام پژوهش بین اعضاي هیات علمی 

  . باشد مین
-  ترین دغدغه توجه به یکی از مهم: نقاط قوت

نامه با روایی و  هاي حاضر پژوهش، استفاده از پرسش
پایایی معتبر، و انجام پژوهش در یک دانشگاه تیپ یک 
کشور و متد تجزیه تحلیل آماري کامل از جمله نقاط 

  .باشد اضر میقوت پژوهش ح
عدم امکان مقایسه : ها ها و محدودیت ضعف
هاي تحقیقاتی پژوهشگران، خوداظهاري  کیفی طرح

هاي مطالعاتی  ها، فرصت بودن نتایج گردآوري داده
  .برخی از افراد و عدم انجام مطالعه طی آن مدت

 ءهاي پژوهشی در ارتقا توجه بیشتر به جنبه :پیشنهادات
هاي  تهیه فهرستی از اولویت،  هیات علمیءاعضا

 و کاربردي هاي آموزشی یک از گروه هرياپژوهشی بر
هاي  به پژوهش امتیازات بیشتر ء اعطانمودن آن،

 و ها ، تشکیل هسته هاي مشاوره در دانشکدهگروهی
 با هاي پژوهشی ترکردن زمان تصویب طرح کوتاه

   .کاهش بوروکراسی اداري
 سپاسگزاري

ــه شــیر   خــاناز زحمــات ــدار، خــانم رقی م طــاهره آذرآب
محمدیان، آقاي کیسان قدم خیر و آقاي صـمد شـمس     

 ،)نامـه  جمع آوري اطالعات و تکمیـل پرسـش       (وحدتی
خــانم اکــرم آذر ، )تایــپ(خــانم مینــا باحجــب مهــدوي

هایی از انجام این    که در بخش   )هماهنگی اجرایی (آبدار
 می  عمله  تحقیق ما را یاري نمودند تشکر و قدردانی ب        

 مراتـب سـپاس خـود را از تمـام        الزم به ذکر است   . آید
و سـایر افـرادي کـه بـه         ) پژوهشگران(شرکت کنندگان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            11 / 14

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1235-en.html


  اصغر اشرفی حافظ و همکاران-...اعضاءه انجام پژوهش توسط بررسی عوامل محدود کننده و تقویت کنند  

 56 

 یـاور مـا بودنـد اعـالم         پـژوهش، طرق مختلف در این     
  .نماییم
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Abstract 
Introduction: Along with other areas 
(fields) in our country, the research in 
medical sciences is a necessity for the 
maintenance and improvement of 
community health. This task is 
accomplished by faculty members and 
research staff, which are the key factors 
to reach such goal. The objectives of 
this study were to determine the intra – 
organizational factors of conducting 
research in Tabriz University of 
Medical Sciences in order to improve 
and enhance the research projects. 
 
Material & Methods: The matrix of the 
study included entire academic members 
and research staff of the Tabriz University 
of Medical Sciences where 121 of them 
were randomly selected for the descriptive 
cross -sectional study.  The variables were 
assessed by Likert Spectrum constructs and 
a questionnaire was designed to collect 
data. In the research, the process of 
approving proposals, levels of awareness of 
research facilities, status of collaborations 
among researchers, and the potential of 
researchers in conducting the research 
projects were thoroughly investigated. 
Statistical software, SPSS, was used to 
analysis data.  
 
Findings: Significant differences were seen 
with regard to access to facilities and 
conducting research (P=0.01), assessing 
benefits of conducting research (P=0.02), 

level of research awareness among 
academic members with and without 
research project (P=0.014). Differences of 
motivation force (P=0.8), collaboration 
(P=0.12), job satisfaction (P=0.09) and 
expecting benefits from conducting 
research (P=0.019) were shown to be not 
significant. 
 
Discussion & Conclusion: As stated by 
academic members, the problems due to 
personal factors were more apparent than 
those problems due to intra-organizational 
factors. In other words, the major problems 
in not doing research were the lack of 
sufficient time and proper skills in research 
method and the absence of innovation in 
looking for the problems to be solved.  
Systemic factors including lengthy 
procedures involved in approving the 
proposals and lack of awareness from the 
research priorities were the secondary 
obstacles. In other hand, levels of access to 
the facilities, research awareness, and 
evaluation of research from the 
corresponding benefits were higher among 
those involved in research projects.  
 
Keywords: academic members, research 
difficulties, intra-organizational factors, 
researcher, Iran 
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