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 چکیده
مقاالت، تعداد نیروی اهمیت پژوهش و تولید علم در دنیای امروز به حدی است که در ارزیابی کارنامه علمی هر کشور میزان ارائه  مقدمه:

ترین امر در پیشرفت و رونق  . مهمهای توسعه یافتگی در نظر گرفته می شوند محقق و حجم سرمایه گذاری در بخش تحقیقات به عنوان شاخص
 ذینفعان نظر از علم تولید موانع شناخت منظور به پزشکی علوم های دانشگاه در متنوعی ها و رفع موانع موجود است. مطالعات پژوهش شناخت چالش

 .است باره این در موجود اطالعات مند نظام جستجوی حاضر مطالعه هدف است گرفته صورت

 اینترنتی های پایگاه در زمانی محدودیت بدون مستندات و مقاالت وسیله جستجو دره ب سیستماتیک مرور این مطالعه یک مواد و روش ها:

جستجو با . است( Google scholar, Pubmed and Scopus)خارجی چنین هم( Medlib و Magiran، Iran medex، SID)داخلی
 های مرتبط به شکل جستجو در عناوین مقاالت بود.  واژه استفاده از کلید

مقاله  3ت علمی و ئدیدگاه اعضای هی مقاله صرفاً 13مستند در جستجو شناسایی شدند. که  1مقاله و  16در مجمع  یافته های پژوهش:

 اشتغاالت علت به وقت ت علمی کمبودئت علمی مقایسه کرده بود. مطابق نتایج از دیدگاه اعضای هیئپژوهشگران را با دیدگاه اعضای  هی دیدگاه
 ارتقای نظام با پژوهشی امتیازات سازی متناسب آموزشی، نبود سیاست های مدون تشویق و ترغیب پژوهشگران و کافی نبودن اعتبارات مالی، عدم

ترین موانع در راه پژوهش بودند. از دیدگاه کارشناسان پژوهشی عدم آشنایی با فرهنگ کار  انسانی پژوهش را مهم نیروی کمبود ت علمی وئهی اعضای
 انگیزه کمی پژوهشی، های اولویت ترین چالش های پژوهشی هستند. از نقطه نظر دانشجویان نبود گروهی و نقص در تدوین اهداف و برنامه ها مهم

 .بودند موانع ترین مهم از پژوهشی اعتبارات کمی و پژوهشگران با محیطی سیستم الزم همکاری عدم محققین، در

 در تنوع رغمی عل پژوهشی های چالش و موانع خصوص ت علمی درئهی اعضای دیدگاه طور کلیه با توجه به نتایج ب بحث و نتیجه گیری:

 های پژوهش در را نما بیشترین پژوهشی اعتبارهای کمی کلی طوره ب است هم به نزدیک جغرافیای تنوع و اطالعات آوری جمع نامه ای پرسش
 .کرد مطرح بعدی پرتکرار مانع عنوان به را پژوهشی های طرح تصویب یندهایآفر پیچیدگی به توان می ها آن از بعد. اند داشته مختلف

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

27
.1

.1
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jim

u.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             1 / 12

file:///C:/Users/m/AppData/Roaming/Microsoft/Word/\(https:/creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)
http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.27.1.13
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-4661-en.html


 علی دل پیشه و همکاران -...در حوزه علوم پزشکی ایران  پژوهش مشکالت و موانع بررسی

31 
 

 مقدمه
بارزترین شاخص بالندگی و توسعه یافتگی یک 

های فن آورانه و پژوهش های علمی آن  یکشور توانای
کشور می باشد، لذا هر اقدامی برای روشن ساختن 
جایگاه تحقیق و موانع پیش روی آن، حائز اهمیت 

. اهمیت پژوهش و تولید علم در دنیای امروز (1)است
به حدی است که در ارزیابی کارنامه علمی هر کشور 
میزان ارائه مقاالت، تعداد نیروی محقق و حجم سرمایه 

های  عنوان شاخصگذاری در بخش تحقیقات به 
. همه کشورها (2)توسعه یافتگی در نظر گرفته می شوند

خصوص کشورهای در حال توسعه دریافته اند که ه ب
برای رسیدن به رشد و توسعه واقعی و حل مشکالت 
اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی و تدوین برنامه های 

ته آموزشی راهی جز سرمایه گذاری و استفاده از یاف
های تحقیقاتی ندارند و بدون تحقیق و استفاده از نتایج 
آن، به توسعه پایدار به مفهوم واقعی دست نخواهند 
یافت. لذا توجه ویژه ای به سرمایه گذاری در این حیطه 

 .(3)نموده اند
ساله جمهوری اسالمی ایران  22در سند چشم انداز 

ه اول علم و در زمینه پژوهش، دستیابی به جایگا
فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی و حصول به 

هجری شمسی  1121جامعه ای دانش بنیان در سال 
 سیاست 2-۸چنین طبق بند  مورد انتظار است. هم

افزایش بودجه تحقیق و « علم و فناوری»های کلی 
 GDPتولید ناخالص داخلی  درصد 1پژوهش به حداقل 

ر مصرف بهینه منابع و کید بابا ت 1121تا پایان سال 
 .(1،5)وری پیش بینی شده است  ارتقاء بهره

نگاهی به وضعیت کنونی نشان می دهد که فاصله 
سال تا  12زیادی با اهداف کالن در فاصله کمتر از 

به  1331و  1333ال ها وجود دارد. در س تحقق آن
درصد از تولید ناخالص ملی به  7/2و  6/2ترتیب 

پژوهش اختصاص پیدا کرده است در حالی که پیش 
طبق سند  1331درصد در پایان سال  5/2بینی ها 

برنامه پنجم بوده است. مقایسه وضعیت کنونی ایران با 
کشورهای منطقه نشان می دهد که سهم اختصاص 

عنوان ه از این کشور ها است ب یافته در ایران کمتر
بیشتر از  2211درصد در سال  ۸6/2مثال ترکیه به 

، 76/2ایران بوده است. این میزان در ایاالت متحده 

بوده  36/1، کره جنوبی 27/1، مالزی 3۸/1چین 
 .(6)است

 در پژوهش امر بخشیدن به سامان برای گام اولین
 ها، از توانمندی درستی درک به دستیابی جامعه

 قوت و نقاط ضعف به بردن پی نیز و موجود امکانات
 و ها شناخت نارسایی لذا. است تحقیقاتی برنامه های

 های اهداف برنامه تحقق میزان و چگونگی از آگاهی
 موانع گیرد لذا بررسی قرار توجه مورد باید پژوهشی
 نکات که چرا است، باالیی برخوردار اهمیت از پژوهش

 و شناسایی پژوهش، عوامل بازدارنده و قوت و ضعف
 شود. هدف می آسان تسهیل پژوهش جهت اقدامات
 تولید موانع و پژوهشی مشکالت حاضر بررسی مطالعه

علمی، کارشناسان پژوهشی و  تئهی اعضاء نظر از علم
به روش مرور  پزشکی علوم دانشگاه ان دردانشجوی

سیستماتیک و با استفاده از مقاالت منتشر شده و اسناد 
 .باشد وزارتی می

 ها مواد و روش
 مرور یک رـــحاض طالعهـــم استراتژی جستجو:

 از اعم مستندات و مدارک بررسی روش به سیستماتیک
 های اندیشی هم و جلسات از حاصل مستندات و مقاله

 علوم های دانشگاه پژوهشی معاونین و روسا و اساتید
 پایان تا مستندات و مقاالت کلیه. است بوده پزشکی
 های پایگاه در( زمانی محدودیت بدون)1335 شهریور
 و Magiran، Iran medex، SID)داخلی اینترنتی

Medlib )چنین هم(Scopus and Pubmed )جستجو 
 موانع» ،«پژوهش های چالش»های کلیدواژه. گردیدند
 و «ایران» ،«پزشکی علوم در تحقیقات» ،«پژوهش
 نارــــــک در وقــف ایــــه یدواژهــــکل از ترکیبی

 »،«Barriers»،  «Research»های دواژهـــیــــکل
Medical sciences» ،«Iran» ،«Implement» در 

 در ابتدا در جستجو. شد استفاده جستجو استراتژی
 خالصه بعد مراحل در و گرفت صورت مقاالت عناوین

 با مرتبط مقاالت و شد مطالعه مقاالت کامل متن و
 .شدند انتخاب موضوع

ای ورود ارتباط ـــمعیاره معیارهای ورود و خروج:
موضوعی با اهداف مطالعه، بررسی دیدگاه اعضای 

ت علمی، دانشجویان و کارشناسان پژوهش، ئهی
های  ها در دانشگاه مطالعات با بررسی موانع و چالش
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قاله)با استفاده از ــعلوم پزشکی و در نهایت کیفیت م
چک لیست ارزیابی کیفیت مطالعات مشاهده ای 

STROBE بود و مطالعه های با غیر از زبان انگلیسی )
و فارسی و مطالعات انجام شده به شکل کیفی از 

 فهرست مطالعات خارج شدند.
کیفیت مطالعه ها  کیفیت سنجی و استخراج داده ها:

برای   STROBEسوالی  32با استفاده از چک لیست 
مطالعه های مشاهده ای سنجش شد بدین صورت که 
در هر کدام از سواالت درصورت وجود معیار به روشنی 

در نظر  2و به صورت استاندارد اشاره شده بود نمره 
صورت اشاره و نبود استاندارد الزم نمره  گرفته شد، در

صورت عدم اشاره صفر در نظر گرفته شد. برای  و در 1
دلیل ه هر مطالعه چک لیست تکمیل گردید سه سوال ب

سوال حذف شد و در  32قابل سنجش نبودن از مجموع 
دریافت  2-5۸نهایت هر کدام از مطالعه ها نمره بین 

 12-5۸نمودند. پس از آن مطالعه های با کسب نمره 
کیفیت  26-11باال، به عنوان مطالعه های با کیفیت 

وان ـــعنه ب 26متوسط، و مطالعه های با نمره کمتر از 
ف طبقه بندی شدند. استخراج داده ها توسط دو ــضعی

صورت مستقل و با استفاده از چک لیست ه محقق و ب
طراحی شده از مقاالت نهایی انجام شد. چک لیست 
مطالعه شامل نویسنده اول مقاله، سال انتشار، دانشگاه 

ها و  محل پژوهش، هدف مطالعه، عناوین چالش
 پیشنهادات ذکر شده بود.

 یافته های پژوهش
 72در این مطالعه پس از پایان بررسی اولیه تعداد 

مستند جستجو شد که پس از بررسی  3مطالعه و 
مستند ارتباط موضوعی با  2مقاله و  32عناوین تعداد 

مقاالت  مطالعه حاضر داشتند که پس از مطالعه چکیده
مستند و پس از بررسی متن کامل  2مقاله و  32تعداد 

مستند وزارتی)نتایج نشست  1مقاله و  16مقاالت تعداد 
-3های علوم پزشکی، مشهد مقدس،  روسای دانشگاه

مقاله  16( وارد مطالعه شدند. از مجموع 1335مرداد  ۸
که در همه مقاالت دیدگاه  مورد بررسی غیر از این

های پیش روی  علمی درباره چالشت ئاعضای هی
مقاله  2پژوهش در علوم پزشکی بررسی شده است در 

دیدگاه پژوهشگران، دو مقاله دیدگاه دانشجویان و یک 
های پیش  مقاله دیدگاه مسئوالن را در ارتباط با چالش

روی تحقیق در علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفته 
لعه در است فلوچارت چگونگی ورود مقاالت به مطا

 نشان داده شده است.  1شکل شماره 
نتایج کیفیت سنجی مطالعه نشان داد که از مجموع 

مقاله دارای  5مقاله دارای کیفیت خوب و  11مقاله  16
کیفیت متوسط بودند و در پایان کیفیت سنجی یکی از 

کسب )دلیل کیفیت پایین از مطالعه خارج شده مقاالت ب
(. بررسی نتایج تک تک از چک لیست 16نمره کمتر از 

ترین چالش در مطالعه  مطالعات نشان می دهد که مهم
 بین کم ت علمی ارتباطئکیانپور از دیدگاه اعضای هی

 آموزشی و عدم اشتغاالت علت به وقت کمبود  محققان،
ترین  مشخص برای تحقیق مهم برنامه و اهداف وجود

موانع بوده است. در همین مطالعه عدم آشنایی با 
ترین چالش از  عنوان مهمه فرهنگ کار گروهی ب

. نقی (7)دیدگاه کارشناسان پژوهش شناخته شده است
زاده و همکاران عدم وجود مشاوره قبل و حین انجام 
کارهای پژوهشی، عدم وجود فضای مناسب تحقیقاتی، 
عدم وجود سیاست های مدون تشویق و ترغیب 

ه ضعف کار گروهی ب پژوهشگران و در نهایت مقوله
های پژوهش در علوم پزشکی  ترین چالش عنوان مهم

. (۸)ت علمی مطرح کرده اندئاز دیدگاه اعضای هی
ت علمی ئمطالعه ستوده اصل از دیدگاه اعضای هی

 واحدهای سوی از شده هئارا آمار هارائ در تناقض
مناسب،  تحقیقاتی فضای وجود مختلف دانشگاه، عدم

 ترغیب و سیاست های مدون تشویق وجود عدم
 برای مالی کافی انگیزه وجود پژوهشگران و عدم

هم معرفی شده ــــهای م عنوان چالشه تحقیق ب
 مشکالت ترین العه دارابی مهمــ. در مط(3)اند

 و پژوهشی طرح تدوین و تهیه های حیطه در پژوهشی
و در مطالعه کریمیان موانع آموزشی و  فردی مشکالت
ترین موانع در راه  و سیاست گذاری از مهمراهبردی 

پژوهش در سطح دانشگاه بوده اند. در مطالعه حاجی 
 زیاد، کاری مشغله صالحی و همکاران نبود زمان کافی،

وانع پژوهش ـــاداری از م رـــــگی پا و دست مقررات
 منظور همکاران پیشنهاداتی را به. ظهور و (12)بوده اند
مطرح کرده اند که از آن جمله  پژوهشی موانع کاهش

 ایجاد و موظف ســـتدری ساعات می توان به کاهش
 بررسی پروسه کردن کوتاه پژوهش، انجام برای فرصت
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 سازی مند ابطهضپژوهشی و  های طرح تصویب و
اشاره  علمی تهیئ اعضای بین ها نامه پایان تقسیم

. بدری زاده و همکاران در مطالعه خود موانع و (11)کرد
و موانع  شخصی موانع ها را به دو گروه چالش

 دلیل به وقت ازمانی تقسیم کرده اند که کمبودــس
  اجرایی و اعیاجتم های لیتئومس و ادــزی دریســــت

 تصویب در ترین موانع شخصی و سختگیری را از مهم
 و دست مقررات پژوهشگر و عالقه مورد های طرح

. (12)ترین موانع سازمانی معرفی کرده اند پاگیر را مهم
ترین نیازهای آموزشی  بادی فر و همکاران مهمـــع

ت علمی دندان پزشکی را ئزمینه پژوهش اعضای هیدر 
 تهیه نویسی و مقاله اصول های کارگاه برگزاری
در مطالعه کریمیان  (13)ست کرده استـــلی پروپوزال

 در خصوصی جایگاه نبودن مشخص ترین موانع مهم
 و سالمت تحقیقات ارزیابی نظام سالمت و نبود نظام
 های تنش )راهبردی(، جامع اطالعاتی های بانک نبود

 مجالت در مقاالت پذیرش عدم مورد در سیاسی
 های فعالیت بر سیاسی نگرش و خارجی

 فارغ بین در پژوهشگری روحیه علمی)سیاسی(، نبود
 امور از حاصل درآمد بودن پایین التحصیالن)آموزشی(،

 افراطی )مالی( بروکراسی و ناکافی بودجه پژوهشی،
 بودن در مطالعه صفدری مشکل .(6)است شده اشاره

 پژوهشی مراکز و پژوهشگران با علمی نزدیک ارتباطات
 کارشناسان کمبود ای( حرفه دانشگاه)موانع از خارج در
امکاناتی(،  دیده)موانع آموزش پژوهشی دستیاران و

 تحقیقاتی، فعالیتهای از حاصل درآمد میزان بودن پایین
 دانشگاه)موانع مالی(، عدم از خارج درآمدهای به نسبت

 به عدم تحقیق)موانع مالی(، های روش به کافی تسلط
 امور بهبود در تحقیقات از حاصل نتایج کارگیری

بوده  موانع ترین سازمانی( مهم-مدیریتی جامعه)موانع
 .(1)جدول شماره (11)اند

یافته های دیگر پژوهش حاضر حاصل فراخوان 
های پیش روی تحقیقات وزارتی در زمینه بیان چالش 

های علوم پزشکی  در علوم پزشکی توسط دانشگاه
سراسر کشور بوده است که نتایج را می توان در سه 
دسته تقسیم بندی نمود در دسته اول مشکالت مربوط 

ل مالی و تخصیص اعتبارات پژوهشی، دسته ئبه مسا
ل ساختاری و تشکیالتی معاونت ئدوم مربوط به مسا

وری و دسته سوم مربوط به فنا های تحقیقات و
طور ه سازی نیروی انسانی دانست. که نتایج بتوانمند

نشان داده شده است. در این  2خالصه در جدول شماره 
ل مالی و تخصیص ئدسته بندی در زمینه مسا

 شی می توان به موردی چون عدمـــارات پژوهــاعتب
 از قطعی موافقت با مراکز برای مستقل بودجه تخصیص

ل ساختاری و ئوزارتخانه اشاره کرد. در زمینه مسا رفط
 باراتـــاعت سازی متناسب تشکیالتی می توان به عدم

 و اتــتحقیق های معاونت ماموریت با پژوهشی
 های اولویت ساالنه رسانی بروز و تعیین فناوری، عدم

 و داخل محققین بین علمی ارتباطات و ضعف پژوهشی
در زمینه توانمندسازی نیروی اشاره کرد.  کشور از خارج

علمی و  تئهی اعضای سوی از انگیزه انسانی کمبود
 خصوصه ب دانشجویان جهت الزم های آموزش کمبود

تکمیلی اشاره کرد)جدول شماره  تحصیالت دانشجویان
2.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های اطالعاتی  تعداد مقاالت حاصل از جستجو در پایگاه

SID:  18 , MagIran: 25, Iran Medex: 14, Google Scholar: 12, 

Scopus: 1 

 2مستند وزارتی: 

 بررسی عناوین مقاله ها

 مستند 3مقاله و  70

 بررسی خالصه مقاله ها

 
 مستند 2مقاله و  30

 بررسی متن کامل مقاله ها
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 به مطالعه دیاگرام ورود سیستماتیک مقاالت. 1ار شماره دنمو

 

 مشخصات مطالعات وارد شده به مرورسیستماتیک.  1جدول شماره 
شماره 
 رفرنس

نویسنده 
 اول

 سال انتشار
 شرکت کنندگان

شرکت 
 کنندگان

  هدف مطالعه محل انجام

نعمت  (3)
ستوده 

 اصل

1333  
ت ئاعضای هی

 علمی

علوم  ۸۸
پزشکی 
 سمنان

بررسی موانع پژوهشی از 
ت ئدیدگاه اعضای هی

 علمی

ده از سوی واحدهای ــــه شئتناقض در ارایه آمار ارا»طرحدر حیطه تهیه و تدوین -
 ترین مشکل اعالم کرده اند. را مهم «مختلف

ترین چالش ذکر  را مهم «عدم وجود فضای تحقیقاتی مناسب»در حیطه اجرای طرح -
 کرده اند. 

عدم وجود سیاست های مدون »ترین مانع پژوهشی را  در حیطه اداری و مدیریتی مهم-
معرفی  «عدم وجود انگیزه کافی مالی برای تحقیق»و  «ترغیب پژوهشگران تشویق و
 کرده اند.

عباس نقی  (۸)
 زاده

1331  
ت ئاعضای هی

 علمی

علوم  126
پزشکی 

 اردبیل

بررسی موانع پژوهشی از 
ت ئدیدگاه اعضای هی

 علمی

 از قبل مشاوره وجود با اهمیت ترین مقوله عدم پژوهشی طرح تدوین و تهیه حیطه در-
 دسترسی عدم و اطالعات بودن محرمانه مقوله ترین اهمیت کم و پژوهشی پروژه تدوین
 . بوده است اطالعات به محقق

 مناسب فضای وجود عدم مقوله مشکل ترین اهمیت با طرح اجرای حین حیطه در-
 . است شده گزارش طرح اجرای نحوه از نبودن آگاه مقوله ترین اهمیت و کم تحقیقاتی

 وجود عدم مدیریتی و اداری مشکالت حیطه در مقوله ترین اهمیت کم و ترین اهمیت با-
 از حسابداری مسئولین گاهیآ عدم و پژوهش انجام در پژوهشگران ترغیب و تشویق
 . است بوده مربوطه قوانین

 در کارگروهی ضعف مقوله ترین اهمیت با فردی مشکالت عنوان تحت حیطه آخرین در-
 و ارزشیابی های مالک زمره در تحقیق نداشتن قرار مقوله ترین اهمیت کم و دانشگاه

 .است بوده ارتقاء

زهرا  (6)
 کریمیان

1332 
 اعضای هیئت

 علمی

علوم  552
پزشکی 

 شیراز

بررسی موانع پژوهشی از 
ت ئدیدگاه اعضای هی

 علمی

بودن جایگاه خصوصی در نظام  اًترین موانع راهبردی از دیدگاه پژوهشگران مشخص مهم-
ترین  سالمت، نبود نظام ارزیابی تحقیقات سالمت و نبود بانک های اطالعاتی جامع مهم

 دغدغه های پژوهشگران بودند.

مورد عدم پذیرش مقاالت  موانع سیاسی در این زمینه تنش های سیاسی درترین  مهم-
ترین موانع  در مجالت خارجی و نگرش سیاسی بر فعالیت های علمی در دانشگاه مهم

 بودند.

ترین مانع  بین فارغ التحصیالن مهم از بین موانع آموزشی نبود روحیه پژوهشگری در-
 بوده است.

ر این تحقیق به پایین بودن درآمد حاصل از امور پژوهشی، ترین موانع مالی د از مهم-
 بودجه ناکافی و بروکراسی افراطی اشاره شده است.

شمسی  (12)
 دارابی

13۸۸ 
هیئت اعضای 

 علمی و محققین

علوم  11
 پزشکی قم

بررسی موانع پژوهشی از 
هیئت دیدگاه اعضای 

 علمی

 سطح در درمانی بهداشتی سیستم های اولویت و تحقیقاتی نیازهای نبودن مشخص-
  دانشگاه

  اطالعاتی روزآمد منابع بودن ناکافی-
 کاهش نتیجه در و تحقیق موضوع با رابطه در مختلف منابع با کتابداران ناآشنایی-

  محقق با ایشان همکاری
  کشور سطح در شده انجام مطالعات به دسترسی وجود عدم-
 صحیح آماری اطالعات به محقق دسترسی عدم و آمار و اطالعات بعضی بودن محرمانه-

  مختلف واحدهای سوی از شده هئارا آمارهای در تناقض-

مریم  (7)
 کیانپور

13۸1 
  اعضاء مسئوالن،
 و علمیهیئت 

 کارشناسان
 پژوهشی

علوم  315
پزشکی 
 اصفهان

بررسی موانع پژوهشی از 
هیئت دیدگاه اعضای 

 علمی

 علت به وقت کمبود  محققان، بین کم علمی)ارتباطهیئت مسئوالن و اعضای   دیدگاه از-
معرفی  پژوهش موانع ترین مشخص( مهم برنامه و اهداف وجود عدم آموزشی، اشتغاالت
  .شده اند

  پژوهش، نظام در مشخص برنامه و اهداف وجود پژوهشی)عدم کارشناسـان دیدگاه از -
 ترین عمده گروهی( کار فرهنگ با آشنایی عدم و اقتصادی مناسب شرایط تأمین عدم

 .معرفی شده اند تحقیق موانع

الهام حاجی  (15)
 صالحی

1333 
هیئت   اعضاء
  علمی

علوم  121
پزشکی 
 اصفهان

بررسی موانع پژوهشی از 
هیئت دیدگاه اعضای 

 علمی

اداری،  گیر پا و دست مقررات زیاد، کاری مشغله و وقت کمبود پژوهش موانع ترین مهم-
گزارش  تحقیقاتی های طرح تصویب طوالنی روند و پژوهش نتایج از بهینه استفاده عدم

 .شده است

علیرضا  (11)
 ظهور

13۸2 
هیئت اعضای 

 علمی

علوم  ۸7
پزشکی 

 ایران

بررسی موانع پژوهشی از 
هیئت دیدگاه اعضای 

 علمی

( کاهش ساعات تدریس موظف 1ترین پیشنهادات به منظور کاهش موانع پژوهشی  مهم-
( کوتاه کردن پروسه بررسی و تصویب طرح های 2پژوهش و ایجاد فرصت برای انجام 

ابطه مند سازی تقسیم پایان نامه ها ض( 3 پژوهشی، افزایش میزان حق الزحمه تحقیق
( ایجاد هسته های 5( افزایش میزان حق الزحمه تحقیق 1علمی هیئت بین اعضای 

 تحقیقاتی پژوهشی در دانشکده ها و مراکز

اصغر  (13)
 عبادی فر

13۸1 
هیئت اعضای 

 علمی

علوم  136
پزشکی 
سراسر 

تعیین نیازهای پژوهشی 
علمی دندان هیئت 

 پزشکی کشور 

ای اصول مقاله ه ترین اولویت های آموزشی در زمینه پژوهش برگزاری کارگاه مهم-
 نویسی، مقاله نویسی انگلیسی و تهیه پروپوزال بوده است. 

 مستند 1مقاله و  16
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 کشور

سمیرا مهر  (16)
 علیزاده

1332 
هیئت اعضای 

 علمی

علوم  15
پزشکی 
 سمنان

تعیین دیدگاه اعضای 
علمی نسبت به هیئت 

 پژوهش های دانشجویی

ترین دالیل کمی عالقه اساتید به پژوهش های دانشجویی عدم آشنایی و کمی  مهم-
 شی بوده است.تجربه دانشجویان در انجام کارهای تحقیقاتی و اصول پژوه

افسانه  (12)
 بدری زاده

13۸۸ 
هیئت اعضای 

 علمی
 

علوم  123
پزشکی 
 لرستان

بررسی موانع پژوهشی از 
هیئت دیدگاه اعضای 

 علمی

و  اجتماعی های لیتئومس زیاد و تدریس دلیل به وقت در رابطه با موانع شخصی کمبود-
 پژوهش امور به شخصی عالقه اجرایی  عدم

عالقه پژوهشگر،  مورد های طرح تصویب در در رابطه با موانع سازمانی سختگیری -
 نبودن کافی و پژوهشی های طرح تصویب طوالنی اداری،  پروسه پاگیر و دست مقررات

 پژوهشگران  ارتقاء جهت امتیازات  پژوهشی

رضا  (11)
 صفدری

1335 
هیئت اعضای 

 علمی

علوم  113
پزشکی 

 بیرجند

بررسی موانع پژوهشی از 
هیئت دیدگاه اعضای 

 علمی

 مراکز و پژوهشگران با نزدیک علمی ارتباطات بودن مشکل حرفه ای، موانع حوزه در-
 را داشته اند. ثیرات دانشگاه بیشترین از خارج در پژوهشی

آموزش دیده بوده  پژوهشی و دستیاران کارشناسان کمبود امکاناتی، موانع بررسی در-
 است.

 نسبت تحقیقاتی، های فعالیت حاصل از درآمد میزان بودن پایین مالی، موانع با رابطه در-
 دانشگاه بیشترین تاثیر را داشته است. از خارج درآمدهای به

یر تاث بیشترین تحقیق، های روش به کافی تسلط عدم که داد نشان علمی موانع بررسی-
 را داشته است.

 بهبود در تحقیقات از حاصل به کارگیری نتایج عدم سازمانی،-مدیریتی موانع حوزه در-
 ترین مانع بوده است. جامعه مهم امور

بهروز  (17)
 دادخواه

13۸7 
هیئت اعضای 

 علمی

علوم  221
پزشکی 

 اردبیل

بررسی موانع پژوهشی از 
یئت هدیدگاه اعضای 

 علمی

ین ــــترین موانع شخصی مشغله فکری، عدم تصویب طرح های دلخواه و پای مهم-
 ها بوده است. بودجه طرح

از بین موانع درون سازمانی پایین بودن حق تحقیق کارهای پژوهشی، نبود امکانات و -
 تجهیزات مورد نیاز و مقررات دست و پا گیر بوده است.

گیری های مدیران، پایین  تصمیم در تحقیق نتایج بودن تاثیر از موانع برون سازمانی بی-
 ترین موانع بوده اند. بودن سرانه تحقیق مهم

دست آمدن نتایج و نبود مشاور در تهیه و ه ش دیرکرد در بـــاز موانع ماهیتی پژوه-
 ترین موانع بوده اند. تدوین پروپوزال ها مهم

 1331 مقدم (1۸)
دانشجویان علوم 

 پزشکی

علوم  612
پزشکی 

 شاهد

بررسی موانع پژوهشی از 
 دانشجویاندیدگاه 

ترین موانع در راه تحقیقات دانشجویی شامل نبود برنامه ریزی مدون، مشکالت  مهم-
 شخصی، رعایت نشدن حقوق مادی و معنوی دانشجویان و مشکالت سازمانی از مهم

 ترین مشکالت بودند

 1335 حسینی فر (13)
هیئت اعضای 

 علمی

علوم  ۸۸
پزشکی 
 کرمانشاه

بررسی موانع تولید علم 
هیئت از دیدگاه اعضای 

 علمی

ترین موانع نبود سیستم اولویت بندی برای تصویب طرح  در حیطه سیستم پژوهشی مهم-
 های پژوهشی و نبود ارتباط نزدیک و موثر مراکز تحقیقاتی با دانشگاه ها بودند.

مواد آزمایشگاهی در حیطه مالی و لجستیکی نبود داده های علمی در دسترس، کمبود -
 ترین موانع بودند. مورد نیاز  مهم

های پژوهشگران عدم تعریف واقعی جایگاه پژوهشگران در سیستم و  در حیطه ویژگی-
مشغله زیاد پرسنل آموزشی و درمانی و نداشتن وقت کافی جهت انجام پژوهش موانع مهم 

 بودند.

فرهنگ کار گروهی و نبود در حیطه فرهنگ پژوهش کمبود فضاهای پژوهشی، نبود -
 ترین موانع بودند. اعتماد الزم در بین مدیران به فعالیت های پژوهشی مهم

 1335 رشیدی (22)
 ذینفعان

علوم  525
پزشکی 

 تبریز

بررسی موانع تولید علم 
هیئت از دیدگاه اعضای 
 علمی و دانشجویان

حمایت ترین موانع همکاری کم مراکز اداری با پژوهشگران، عدم  از دید گاه اساتید مهم-
مالی کافی، کمبود امکانات پژوهشی، تکراری بودن طرح های تحقیقاتی و همکاری کم 

 محققین بوده است.

از دیدگاه دانشجویان نبود اولویت های پژوهشی، کمی انگیزه در محققین، عدم همکاری -
 ترین موانع بودند.  الزم سیستم محیطی با پژوهشگران و کمی اعتبارات پژوهشی از مهم

 1331 زادهغفار (21)
هیئت اعضای 

 علمی
 

علوم  117
پزشکی 

 ارومیه

بررسی موانع تولید علم 
هیئت از دیدگاه اعضای 

 علمی

علمی پایین بودن بودجه طرح های تحقیقاتی، هیئت ترین موانع از دیدگاه اعضای  مهم-
گاه، بی تاثیر بودن نتایج ــــوزش در دانشـــعدم برابری سازی کار تحقیق با کار آم

میم سازی توسط مدیران، حرفه ای نبودن امور تحقیقاتی در ایران، عدم تحقیقات در تص
های تحقیقاتی، عدم استفاده کاربردی از اولویت های بهداشتی بر اساس نیازتعیین 

ترین موانع  تحقیقات و طوالنی بودن مسیر تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی از مهم
 پژوهشی ذکر شده اند.
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شماره  جدول 

دسته  2 . 

بندی  چالش

مستند  ها در 

 (1991مرداد  8-9های علوم پزشکی، مشهد مقدس،  سای دانشگاه)نتایج نشست رووزارتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحث و نتیجه گیری
صورت مرور سیستماتیک و با ه مطالعه حاضر ب

های پیش روی تحقیق و پژوهش  هدف تعیین چالش
مقاله و  72در زمینه علوم پزشکی انجام شد. در مجموع 

سه مستند وزارتی در جستجوی اولیه وارد مطالعه شدند 
مطالعه و  16که پس از مرور سیستماتیک در نهایت 

چنین نتایج  یک مستند در لیست نهایی قرار گرفتند هم
درصد  7/6۸کیفیت سنجی مطالعات نشان داد که 

مطالعات دارای کیفیت خوب بر اساس چک لیست 
صورت ه ها ب لعه ها چالشبودند. در تعدادی از مطا

حیطه بندی شده مورد تحلیل قرار گرفته بودند. در 
ها در سه حیطه تهیه و  چالش (3)مطالعه ستوده اصل

تدوین طرح، اجرای طرح و اداری و مدیریتی و در 
غیر از حیطه های فوق حیطه  (۸)مطالعه نقی زاده

مشکالت فردی هم مورد بررسی قرار گرفته بود. نبود 
کارهای  و فضای مناسب تحقیقاتی و عدم وجود ساز

ب از اشتراک های دو مطالعه به ــویقی مناســــتش

عنوان چالش مشترک است. چالش های عدم مشاوره 
های تحقیقاتی و تناقض در داده  قبل از تدوین طرح

حقیقاتی را هم باید به چالش های فوق بر اساس های ت
نتایج اضافه کرد. در برخی مطالعه ها مانند مطالعه 

اساس تقسیم بندی موانع  ان موانع برـــمیـــکری
راهبردی، سیاسی، آموزشی و مالی تحلیل شده اند. در 

 و خارجی مجالت در مقاالت پذیرش این مطالعه عدم
از  دانشگاه در میعل های فعالیت بر سیاسی نگرش

حسینی فر در  .(6)ی بودندــــسیاس موانع ترین مهم
را به عنوان یک  پژوهش فرهنگ مطالعه خود حیطه

 کار فرهنگ نبود حیطه مجزا در نظر گرفته است که
 نتایج به مدیران بین در الزم داعتما عدم و گروهی
هم در این حیطه بوده ــــکالت مــاز مش پژوهش

و حاجی  (11)مطالعه های صفدری . در(13)اند
ها به  نیز به عدم استفاده از نتایج طرح (15)صالحی

و   Nathanعنوان مانع مطرح شده اند. در مطالعه
دف تعیین ـــــکه با ه (22) 2213همکاران در سال 

 ها عنوان چالش چالش ها

 کمبود اعتبارات مربوط به پژوهش های مربوط به تخصیص اعتبارات پژوهشی چالش
 قطعی از طرف وزارتخانهعدم تخصیص بودجه مستقل برای مراکز با موافقت 

 ها عدم ثبت اطالعات برای مقاصد پژوهشی در کلیه سطوح دانشگاه های مربوط به تشکیالت ساختاری چالش
 های تحقیقات و فناوری عدم ثبات در ارزشیابی ساالنه مراکز تحقیقاتی و معاونت

 فناوریعدم متناسب سازی اعتبارات پژوهشی با ماموریت معاونت های تحقیقات و 
 عدم تعیین و بروز رسانی ساالنه اولویت های پژوهشی 

 های کوچک   خصوص برای دانشگاهه های اطالعاتی علمی ب عدم دسترسی به پایگاه
 ضعف ارتباطات علمی بین محققین داخل و خارج از کشور  

 یت علمهیئکمبود انگیزه از سوی اعضای  سازی نیروی انسانیهای مربوط به توانمند چالش
خصوص دانشجویان تحصیالت ه های الزم جهت دانشجویان ب کمبود آموزش

 تکمیلی
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های پیش روی تجاری سازی تحقیقات علوم  چالش
ترین چالش ها هزینه،  پزشکی انجام شده بود مهم

 زمان و مشکالت ساختاری ذکر شده است. 
 مطالعه ای کیانپور و رشیدی به مقایسه دیدگاه

. کیانپور و همکاران در مطالعه (7،22)های پرداخته اند
ت علمی و ئخود به مقایسه دیدگاه اعضای هی

 ازناسان پرداخته است و نتیجه گرفته است ــــکارش
 بین کم ارتباط علمی تئهی اعضای و مسئوالن دیدگاه

 عدم آموزشی، اشتغاالت علت به وقت کمبود  محققان،
 موانع ترین مهم مشخص برنامه و اهداف وجود

 شیــــپژوه کارشناسـان دیدگاه است و از پژوهش
  پژوهش، نظام در مشخص برنامه و اهداف وجود عدم
 ناییــــآش عدم و اقتصادی مناسب شرایط مینتا عدم

 تحقیق بوده موانع ترین عمده گروهی کار گــفرهن با
رشیدی و همکاران دیدگاه دانشجویان و  .(7)است

اساتید را با هم مقایسه کرده اند که هر کدام از دید خود 
 موانع پژوهش را ذکر کرده اند نقطه مشترک دیدگاه

 هش است همهای آنان کمی اعتبارات در بخش پژو
پژوهشگران  با ساختار اداری الزم همکاری چنین عدم

موانع مهمی از  تحقیقاتی های طرح بودن تکراری و
 نبود که دانشجویان از حالی در .دیدگاه اساتید بوده اند

 سیستم الزم همکاری پژوهشی و عدم های اولویت
ترین موانع نام  به عنوان مهم پژوهشگران با محیطی

دیدگاه  عه خود صرفاً. مقدم در مطال(22)برده اند
دانشجویان را درباره موانع پژوهشی جویا شده است در 

 مشکالت مدون، ریزی برنامه نبود این مقاله که
 معنوی و مادی حقوق نشدن رعایت شخصی،

 ها و مقاالت منتشر شده و در طرح دانشجویان
. (1۸)بودند موانع ترین مهم از سازمانی مشکالت

مهرعلیزاده موانع مشارکت کم اساتید در پژوهش های 
 ار داده است که از عدمدانشجویی را مورد بررسی قر

 کارهای انجام در دانشجویان تجربه کمی و آشنایی
ترین مانع ذکر شده  مهم پژوهشی اصول و تحقیقاتی

که می توان نقطه اشتراک بین این  (16)بوده است
های پژوهشی در فر را که نیاز مطالعه و مطالعه عبادی

پزشکی را سنجیده است در  ت علمی دندانئاعضای هی
کمبود آموزش های الزم پژوهشی برای توانمندسازی 

دانشجویان و اساتید در زمینه انجام طرح های 
 .(13)تحقیقاتی و نوشتن مقاالت علمی بوده است

صفدری در مطالعه خود سهم موانع علمی مربوط 
ت علمی را کمتر از موانع مدیریتی و ئبه اعضای هی

. در کنار این (11)ازمانی و مالی تخمین زده استس
ی متعدد مدیریتی و تعدادی از مطالعات وجود مشغله ها

ت علمی از موانع مهم ئاجتماعی را برای اعضای هی
. فقدان یا (12،15)پژوهش در علوم پزشکی دانسته اند

ها و  ل آموزشی از نظیر برگزاری کارگاهکمبود مسائ
ل مربوط به موانع پژوهش در گر مسائسمینارها از دی

. عدم تبحر دانشجویان (13)برخی مطالعه ها بوده اند
مقاطع تحصیالت تکمیلی در انجام امورات پژوهشی از 

و در  (16)ترین موانع در برخی مطالعه ها بوده اند مهم
وهی از دیگر ها نبود فرهنگ کار گر کنار همه این

. در برخی (7)مسایل مهم دیگر مورد توجه بوده است
مطالعه ها نیز مشکالت مربوط به عدم دسترسی و یا 

خصوص در ه های اطالعاتی ب دسترسی پایین به بانک
 .(6،12)های کوچک مطرح شده است دانشگاه

در این مطالعه غیر از مرور مقاالت به مستندهای 
وزارتی هم توجه ویژه ای شده است. نکته قابل توجه 

ی نگاه ساختاری به در بحث مربوط به مستند وزارت
بحث موانع در راه پژوهش در حوزه علوم پزشکی در 

 ثبات طوری که موانعی از قبیل عدمه است ب این مستند
 های معاونت و تحقیقاتی مراکز ساالنه ارزشیابی در

 تباراتــاع سازی بـــمتناس فناوری، عدم و تحقیقات
فناوری و  و تحقیقات های معاونت ماموریت با پژوهشی

 پژوهشی های اولویت ساالنه رسانی بروز و تعیین عدم
ترین ضعف های ساختاری در حوزه معاونت  از مهم

های علوم پزشکی  های تحقیقات و فناوری دانشگاه
ل ساختاری دیگر نکته مهم ئذکر شده است. غیر از مسا

رغم ی در باب موانع پژوهش به نبود اعتبارات مالی عل
چنین کمبود نیروهای  هم پیش بینی های انجام شده و

خصوص در ه انسانی متخصص در حوزه پژوهش ب
 ل مهم قابل ذکر بوده اند.ئمراکز تحقیقاتی از مسا

 برخی از مطالعه های انجام شده درباره چالش
های  های پیشروی تحقیق در پرستاران و دیگر گروه

درگیر در علوم پزشکی به تفکیک در ایران و دیگر 
و همکاران  Uysalکشورها انجام شده است. در مطالعه 
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در کشور ترکیه که با هدف بررسی موانع انجام پژوهش 
در پرستاران انجام شده است به این نتایج دست پیدا 

تاران قبل از فارغ ــــکرده اند که حدود نیمی از پرس
ش های الزم جهت انجام پژوهش را التحصیلی آموز

ها  درصد از آن 5/25چنین  . هم(23)نمی بینند
 Orantaعالقمند به انجام پژوهش هستند. در مطالعه 

و همکاران در کشور سوئد نبود تسهیالت برای 
کاربردی کردن پژوهش و نبود استقالل در امور 

ترین موانع پژوهش ذکر کرده  پژوهشی را مهم
. در ایران مطالعه بر روی موانع انجام (21،25)اند

کارهای پژوهشی بر روی پرستاران نشان داد که 
ی برای پژوهش، مهمترین موانع نداشتن زمان کاف

چنین نبود اختیار الزم در  مشکالت مالی و هم
پرستاران درباره اصالح برنامه ای مراقبتی و درمانی 

 .(26)بیماران بوده است
مطالعه حاضر با محدودیت های مواجه بوده است 
که از آن جمله می توان به نبود مطالعات کافی و 

های پیش روی تحقیق  سی چالشروزآمد در زمینه برر
در حوزه علوم پزشکی که امکان بررسی جامع را در 
ارتباط بعضی از عوامل مورد بررسی نظیر مسایل 
ساختاری حوزه پژوهش و مراکز تحقیقاتی با محدودیت 

چنین قسمت قابل توجهی از  مواجهه می کند هم
 مطالعات ورودی به مطالعه حاضر در برخی از دانشگاه

ها سهمی  ص انجام شده است و سایر دانشگاههای خا
چنین تعداد  از تحقیقات انجام شده تاکنون ندارند. هم

ت ئبسیار کمی از مطالعات به مقایسه دیدگاه اعضای هی
علمی و کارشناسان پژوهشی و دانشجویان پرداخته 

ت ئبودند و اکثر مطالعه ها به بررسی دیدگاه اعضای هی

پرداخته بودند و دیگر علمی درباره موانع پژوهش 
ذینفعان سهم کمی در این مطالعه ها داشتند. از دیگر 

ها از  های این مطالعه عدم بررسی چالش محدودیت
های علوم  دیدگاه سایر نیروهای پژوهشی در دانشگاه

ت که ـــپزشکی نظیر پرستاران، پزشکان بوده اس
سیستماتیک  العه های روزآمد به صورت مرورــــمط

 .(27)زمینه وجود دارددر این 
گونه  وان اینـــیری می تـــبه عنوان نتیجه گ

 لمی درت عهیئجمع بندی نمود که دیدگاه اعضای 
رغم تنوع   های پژوهشی علی خصوص موانع و چالش

ای جمع آوری اطالعات و تنوع ه نامه در پرسش
طور کلی کمی ه جغرافیای نزدیک به هم است ب

ترین نما را در پژوهش های ــاعتبارهای پژوهشی بیش
ها می توان به پیچیدگی  مختلف داشته اند. بعد از آن

ی را به عنوان یندهای تصویب طرح های پژوهشآفر
تکرار بعدی مطرح کرد موانع دیگر نظیر عدم  مانع پر

متناسب سازی امتیازات پژوهشی با نظام ارتقای 
عنوان ه ت علمی و کمبود نیروی انسانی بئاعضای  هی

ترین موانع برگرفته در  ت علمی پژوهشی از مهمئهی
راه پژوهش در حیطه علوم پزشکی هستند. از دیدگاه 

 همکاری پژوهشی و عدم های اولویت نبوددانشجویان 
وان ــــبه عن گرانـــپژوهش با محیطی سیستم الزم
ترین  گران مهمـــترین موانع و از دیدگاه پژوهش مهم

 در خصـــمش برنامه و اهداف وجود دمـــمانع ع
 بــــمناس شرایط مینات عدم  ش،ـــپژوه ظامـــن

 روهیـــگ کار فرهنگ با آشنایی عدم و ادیــــاقتص
بوده است. تحقیق موانع ترین دهـــعم
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Abstract 
Introduction: The importance of research 

and knowledge production is critical 

worldwide. Therefore, the number of 

researchers and published articles as well as 

the volume of investment in research is 

considered the indicators of development in 

any country. Accordingly, the most 

important factor in the progress and 

prosperity of research is to recognize the 

challenges and barriers. Various studies 

have been carried out at the Universities of 

Medical Sciences in order to identify the 

barriers to knowledge production regarding 

the stakeholders’ viewpoints. Therefore, 

this study aimed to identify barriers to 

knowledge production from the viewpoint 

of faculty members, research experts, and 

students in Iran. 

 

Materials & Methods: This systematic 

review was conducted utilizing the articles 

and documents on Iranian web sites (i.e., 

Magiran, Iran medex, SID, and Medlib) as 

well as foreign databases (i.e., Google 

scholar, PubMed, and Scopus) without any 

time limit. Moreover, the keywords in the 

titles of articles were employed in the 

search process.  

 

Findings: Totally, 16 articles and one 

documentary were identified in the search 

process. Out of all, 13 and 3 articles 

compared the viewpoints of faculty 

members and the views of faculty members 

with research experts, respectively. 

According to faculty members’ viewpoints 

lack of time due to heavy workload, 

policies to encourage researchers, adequate 

funding, appropriate promotion system for 

faculty members, and human resource 

shortages were the main research barriers in 

medical sciences. On the other hand, the 

research experts indicated the lack of 

teamwork culture and existence of defects 

in goals and programs as the most 

important challenges in research 

implementation. Moreover, lack of research 

priorities, motivation for research, 

cooperation with researchers, and adequate 

funding were the main obstacles in 

viewpoints of students. 

 

Discussion & Conclusions: According to 

the results, the faculty members share same 

viewpoints regarding research barriers 

despite the variety in locations 

geographically and diversity in data 

collection tools. Generally, lack of research 

funding was considered as the main 

research barrier. Moreover, the complexity 

in research approval processes ranked the 

second main challenge confronting the 

researchers in the field of medical sciences.  

 

Keywords: Barriers, Challenges, Medical 

Sciences, Research, Viewpoints 
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