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 خداست، هک بی انم او انهم یکسررسآغاز ره انهم انم 

 خطاست

 ماحصل آموخته اهیم را تقدیم می کنم هب آانن هک مهر آسمانی شان

 آرام بخش آالم زمینی ام است

 نهال را "باران" باید، ات سیرابش کند از آب حیات و "آفتاب" باید ات بتاباند

 یهختته واز اساتید رفنیرو را و محکم کند شاهخ اهی  اتزه روییده را؛ بسی شایسته است 

 " هک از محضر  رپ فیض تدریسشان ، بهره اهدکتر علیرضا رزمی ام رفزاهن

 دکتر وافیی نجار ربده ام و اساتید زبگوارم
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 .، تقدری و تشکر نمایم

 و با امتنان بیکران از مساعدت اهی جناب آاقی دکتر "علیرضا رزمی"

 
 

 

 چکیده

 اهمیت موضوع:

. شود.فرايندي خردمندانه و منظم است كه به بازنگري، نقد و پااليش و يا توليد و خلق انديشه منجر ميپژوهش كنشي عقالني و 

ه راه كار مناسب جهت تسهيل فرايند پژوهش  در كاركنان بيمه سالمت ئبررسي چالشهاي انجام پژوهش و ارا هدف از اين پژوهش

 است. كشوربوده

 روش پژوهش:

 4934نفر از كارشناسان شاغل در ادارات كل بيمه سالمت كشور در سال  646مقطعي بر روي  پژوهش حاضر به صورت توصيفي

با استفاده از پرسشنامه خود ايفا انجام گرفت.سنجش روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان بيمه سالمت و نيز 

پرسشنامه در اختيار كارشناسان بيمه سالمت  05متخصصين مديريت نظام سالمت سنجيده شد. جهت تعيين پايايي نيز تعداد 

بدست امد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم  5.7.4استان خراسان رضوي  طي دو مرحله قرار گرفت و  الفاي كرونباخ 

 Excel افزاروآزمون هاي آماري مرتبط مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. برخي از نمودارها نيز با استفاده از نرم SPSSافزار 

 رسم گرديدند.

 یافته ها:

از   (%49.0نفر ) 676( مرد بودند. %05نفر ) 949( زن و %05نفر ) 944يافته هاي پژوهش نشان داد از بين پرسش شوندگان، 

پرسش شوندگان سابقه شركت در كارگاه روش تحقيق را داشته اند. ميزان شركت در كارگاه روش تحقيق در بين مقاطع تحصيلي 

 "منظور نشدن تحقيق در ارزيابي هاي ساالنه پرسنل "رشناسي ارشد و دكتري باالتر از ساير مقاطع بود. در خصوص موضوعكا

-P) .به عنوان مانعي براي انجام تحقيق ؛ تفاوت معني داري بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايرين ديده نشد

value=5.077) 
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 نتیجه گیري: 

حليلي و و تفکر ت محدود ، تناسب كار و مسئوليت، منابع كتابخانه اي مديران ، سازمان و مديريت محدود كارشناسان توان علمي

داخلي  ياتقويت زير ساخت ه از جمله مسايل ذكر شده در اين مطالعه است؛ لذا پزوهشي–با موسسات علمي ات ناكافي ارتباط 

بهبود  گامي موثر در،ايجاد بستر مناسب براي تحقيق در سازمان و توسعه تعامالت سازماني  ،تقويت ارتباطات برون سازماني و

 خواهد بود.بيمه سالمت ايران وهش در سازمان ژفرايند پ

 واژه هاي کلیدي:

 سازمان بيمه سالمت-چالش-تحقيق
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و اهمیت موضوع بیان مسأله 

 پژوهشاهداف 

تحقیق سؤاالت 

ی کلیدیهاواژه تعریف 

محدودیت های مطالعه 
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 مقدمه:

 حل  در كاربردي تحقيقات نتايج از استفاده توسعه محققان، حمايت از و ها پژوهش نمودن ها هدفمند جمله اهداف سازمان يکي از

گردد.  مي احساس خوبي انجام تحقيق با توجه به منابع محدود سازمان هابه  لذا ضرورت .جامعه است آگاهي افزايش و مشکالت

 نزديك آينده و حاضر حال در خود سازماني و برون درون مشکالت و ها چالش شناخت به نياز خود رسالت رسيدن به براي ها سازمان

 پژوهش به مشکالت نياز اين از قسمتي ولي شود مي رفع اجرايي بااقدام و داشته مديريتي تصميمات به نياز موارد اين از برخي .دارند

 اي چاره دار اولويت موارد براي و نموده تعيين علمي طريق از را ها چالش و مشکالت اين تواند مي مديريت و دارد علمي كاوش و

 بينديشد.

رود. سنجش سطح دانايي به ميزان هاي اصلي پيشرفت و تعالي هر جامعه به شمار ميها و شاخصدر دنياي امروز، دانايي يکي از محور

ا با مطالعه هاي ما يتوليد و مصرف اطالعات و گسترش دانايي به دسترسي سريع و آسان به منابع علمي موثق وابسته است. دانسته

 (4)آيد. دهيم، به دست ميهايي كه خود انجام ميو يا بنا به پژوهشمنابع اطالعاتي موجود 

هاي ايم و اگر مبتني بر مشاهدات و تحليلهاي قبلي باشد، در واقع به مصرف اطالعات پرداختهها بر پايه نتايج پژوهشاگر اين دانسته

هاي ي توليد اطالعات و دانش جديد در واقع حاصل فعاليتجاري باشد، تالش ما به توليد اطالعات منجر شده است؛ بنابراين، منبع اصل

مند در گيرد. پژوهش در هر موضوع، به هر گونه و در هر سطحي كه انجام شود، تالشي منسجم و نظامپژوهشي است كه انجام مي

هاي يافتن بهترين راهکارهايي است كه با آنها سروكار داريم. پژوهش كوششي است براي راستاي توسعه دانش موجود درباره موضوع

  هاي زندگي.ممکن براي حل مشکالت موجود در عرصه

به  دارد و در حركتي چندسويه، به سوي پيچيدگي وناشدني به سوي پيشرفت و تکنولوژي گام برمياز آنجا كه جهان با سرعتي وصف

اال و توجه به اسناد بشودبيش ازپيش احساس ميپژوهش و پژوهشگر توجه به امر لزوم امروزه   رود.سوي گستردگي علم پيش مي

دستي همچون سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري در امر سالمت و نيز نقشه جامع علمي سالمت كشور اهميت آن را دو چندان 

گر دعوت و روحيه را به نگاهي دوباره و تفکري دي كاركنانتواند ميادارات و سازمان ها هاي پژوهشي در اجراي برنامهنموده است. 

تعريف شود و به آنها طعم تفکر را بچشاند،  كاركناناگر آموزش چگونه پژوهيدن به درستي براي  كندوكاو را در آنان نهادينه كند.

تواند اتفاق بزرگي را در آنها به وجود آورد كه حس پژوهشگري در آنان متولد شود.اهميت يك پژوهش بيش از حاصل آن در مي

موضوع پژوهش خود را بر حسب نياز و ديد واقعي خود به اطراف به دست آورد، آنگاه چيدمان كارمند آن است. وقتي كه  چگونگي روند

 (6) اتفاق افتاده در درون او شکل خواهد گرفت و اين به يك نمايش صرف بدل نخواهد شد. مراحل بعدي آن نيز از يك حقيقت
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 بیان مساله و اهمیت موضوع:4-4

 

شود. پژوهش كنشي عقالني و فرايندي خردمندانه و منظم است كه به بازنگري، نقد و پااليش و يا توليد و خلق انديشه منجر مي     

كتي است كه رسد. در فرايند چنين حرهايي نسبتاً قانع كننده به فرجام مياين فرايند معموالً با سؤال يا سؤاالتي آغاز و با پاسخ يا پاسخ

وان گفت تپذيرد، به طوري كه ميو ذخيره اطالعات يعني توسعه و تکامل علمي و به موازات آن توسعه جامعه تحقق ميتوليد، تبادل 

رود. به همين جهت بين كم و كيف عملکرد و درجه پيشرفت هاي توسعه هر جامعه به شمار ميترين شاخصپژوهش يکي از اصلي

 پيوستگي وجود دارد. و ذهني حاكم بر آن جامعه يط عينيپژوهش در هر جامعه و سطح توسعه و شرا

اي جمعي و واقعيتي اجتماعي است كه در فرآيند آن اجزاء و عناصر امروزه پژوهش را يك امر فردي و شخصي نمي دانند. بلکه پديده

گر شي در تعامل با يکدياي نظير موضوع ، متولي، مجري و مدير پژوهش، پژوهشگر، بودجه و امکانات، نهادها و تشکيالت پژوهعديده

 (9)آورند.به وجود مي  گيرند و نظام تحقيقاتي كشور راقرار مي

 مرهون چيز هر از بيش را خود پيشرفته،موقعيت جوامع چنانکه .نيست پوشيده كسي بر جوامع توسعه و رشد در پژوهش اهميت

 (4)دانند. مي تحقيقات بالندگي و تعميق گسترش،

 (0) .هستند علم توليدكننده اول كشور هفت همان جهان اول صنعتي كشور هفت مي دهد نشان نيز دنيا علم توليد آمار به نگاهي 

اي روبروست. نهادهاي علمي از برند موضوع پژوهش با مسائل و موانع عديدهدر جوامع در حال توسعه كه اغلب در حال گذر به سر مي

مسائلي چون وابستگي به بخش دولتي و ضعف بخش خصوصي در انجام پژوهش هاي اي برخوردار نيستند. جايگاه و نقش تعيين كننده

 سازي روبرو باشيم. مستقل موجب گرديده تا با سستي در توليد انديشه و فرهنگ

 پژوهشي، بودجه سهم نيروي محقق، تعداد چون پژوهشي شاخص هاي با را خود توسعه يافتگي حجم دنيا كشورهاي اكنون همه

 رشد از كشورمان پژوهشي فعاليتهاي اخير لهاي سا در اگرچه .دهند نشان مي آن نظاير و علمي مجالت در شده چاپ مقاالت تعداد

 مطلوبيت از هنوز ها اين شاخص ميزان دهد مي نشان جهاني مقياس در پژوهشي شاخصهاي تطبيقي مقايسه اما برخوردار بوده، نسبي

 اختصاص خود به را مقام اولين ايران، از توجهي قابل فاصله با منطقه، تركيه كشورهاي ساير با مقايسه در .نيست برخوردار كافي

 (6)  است. داده

 9 تا 6 /0 بين جهاني برآوردهاي طبق پيشرفته در كشورهاي رقم اين ملي، ناخالص توليد به نسبت پژوهشي اعتبارات سهم نظر از

 بوده درصدمتغير 5 /4 تا 5 /6 بين پژوهشي، اعتبارات سهم اخير سال 45 در ايران در متوسط طور به آنکه حال است؛ بيشتر و درصد

 (7) .  است

يك  بر بالغ جمعيتي با ايران سهم متوسط حاضر حال در .است تأمل قابل جمعيت به نسبت ايران علم توليد سهم اين، بر عالوه

 (.) .است بوده درصد 5 /6 حدود اخير دهه در دنيا، جمعيت كل از درصد
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 ميان اين در .نيازمنديم امروز برابر پنج تالشي به كم  دست كشور، توسعه انداز چشم آرمان به نيل براي كه دهد مي هشدار رقم اين

 داشتن رسالت عهده بر و تحقيقاتي امکانات و متخصص نيروهاي و منابع داشتن اختيار در به لحاظ عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه

 (0) .هستند پاسخگو موجود شکاف مقابل در همه از بيش علم، توليد مهم

 بهداشت، وزارت دو در دانشگاهي متخصص نيروهاي وجود با شد، انجام كشور در توسعه و تحقيق نيروي به توجه با كه برآوردي در

 به سال در يك مقاله تنها علمي هيئت عضو هر اگر ودمي ش برآورد فناوري، و تحقيقات و علوم و وزارت پزشکي آموزش و درمان

 دور دنيا علم توليدكنندة برتر كشور 45 از يکي موقعيت دستيابي به بلکه منطقه، هاي كشور گذاشتن سر پشت نه تنها برساند، چاپ

 (3) .نيست انتظار از

 به بيشتري سرعت با پژوهش، و علم توليد راستاي در كند مي ايجاب ملي آرمانهاي تحقق قبال در دانشگاه سنگين رسالت لذا

 ارزشمند، فکري هاي سرمايه و استعدادها ظرفيتها، از كشور برخورداري وجود با معتقدند تحليلگران (45)  .بپردازد خود اركان پوياسازي

 بخش چرا كه است مطرح پرسش اين ديگر زمان هر از بيش اما اكنون مهياست، عظيم علمي جهش يك براي الزم هاي زمينه

 مواجهند؟ و مشکالتي موانع چه با مسير اين در كشور محققان و نيست؟ برخوردار كافي بالندگي و رشد دانشگاهي از تحقيقات

 .اند داده قرار بررسي مورد مختلف ههاي از ديدگا را مهم اين نظران، صاحب جامعه، در دانشگاهي تحقيقات مقوله اهميت به توجه با

 اجتماعي فرهنگي مشکالت و موانع سازماندهي، و مديريت ساختار، پژوهش، انگيزه و هدف دانشگاهي از تحقيقات چالشهاي طيف

 :است تأمل قابل پژوهشگران فردي و علمي مشکالت تا

 مقرراتي، و قانوني محدوديتهاي آنکه وجود با است معتقد او .كند مي بندي دسته عامل 46 در را كشور پژوهشي محدوديتهاي ، صافي

 اما شوند محسوب مي پژوهش موانع جمله از ابزاري هاي محدوديت و سازماندهي مالي، ارتباطاتي، اطالعاتي، علمي، محدوديتهاي

 (44) .گذارد مي تأثير ها ساير حيطه بر كه است پژوهش به جامعه نگرش نوع و باورها مشکل، ترين مهم

 :كلي دسته هفت در را ايران در علم توليد و پژوهشي هاي فعاليت روند بر كالن مؤثر موانع تحليلي، هاي مطالعه در قورچيان

 حاكميت وي زعم به .كند بندي مي دسته المللي بين  جهاني و قانوني، اقتصادي، مديريتي، آموزشي، اجتماعي،  سياسي،فرهنگي

 بيرون با منسجم ارتباطات نبود و كشور در پژوهش و آموزش مستمر ارتباط و فقدان عالي آموزش مراكز و دانشگاهها بر آموزشي روح

 (46).است حوزه اين در موجود موانع و مشکالت جمله از از دانشگاه

 مؤسسات مديريت فرهنگي، سياسي، و موانع مشکالت دسته نُه در را ايران در علمي توسعه و پژوهش اساسي چالشهاي ، هداوندي

هها،  دانشگا تحقيقاتي ساختار خصوصي، بخش با مشاركت تحقيقاتي، اعتبارات تبادل علمي، و رساني اطالع سيستم پژوهشي، علمي

 (49) .كند مي بيان پژوهشگر نيروي و پژوهش بودن دولتي پژوهشگران، انگيزه

 سازگار و همفکر جوِّ يك وجود .است پيرامون خود اجتماعي و فرهنگي هاي فراسيستم از متأثر شدت به پژوهش حوزه ديگر، سوي از

نو  فکرهاي توانند مي افراد كه است فضايي چنين در و است مناسب پژوهشي و فضاي علمي بيانگر دانش و علم از اي زمينه هر در

 (44) .آورند فراهم را جديد دانش ايجاد زمينه نقادي، و تفکر با و دهند ارائه

 ديگر از تحقيقات نتايج كارگيري به نحوه و اولويتها تعيين گذاري، هدف علمي، ه هاي حوز در كشور كالن راهبردهاي و ها سياست

  (40) .است زمينه اين در مطرح مسائل
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 مي امريکا علوم آكادمي اعضاي به خطاب خود نطق در 4پرس پژوهشي،فرانك يهاي گذار سياست و اهداف تعيين اهميت مورد در

 انجام علوم براي را عملي دستوركار يك تدوين و تحقيقاتي هاي اولويت پيشنهاد جامعه علمي، اگر» :گويد

 اين نتيجة .ندارند امر اين از آگاهي كه هيچ گرفت خواهند دست به را علمي هاي تسياس و ها اولويت تعيين كساني آنگاه ندهد،

 اجراي براي ملي عزم و تعهد از و بود خواهد عمومي جامعه مطلوب نه و علمي حمايت جامعه مورد نه كه است دستوراتي تدوين كار

 (46).شد خواهد بهره بي آن

 )،(64()  همکاران و جعفري )،(65()همکاران و زينالو )،(43()امينيايي )،(.4()شمسايي و حسيني( ، )47() بکراني ) تحقيقات نتايج

 تحقيقاتي فعاليتهاي بر آن تأثير و مالي و امکاناتي اي، حرفه اداري، و مديريتي موانع وجود (69() همکاران و چنگيز) و( 66()تجري

 كياني) ،(.4)( شمسايي و حسيني )،(64)( خواه فضيلت) تحقيقات نتايج .كنند مي تأييد علمي هيئت اعضاي ديدگاه از را دانشگاه در

 .است عرصه تحقيقات بر پژوهشگر دروني و فردي هاي ه انگيز تأثير از حاكي نيز (65)(همکاران زينالوو) ،(60)(يارمحمديان و

فراوان،  زحمت با كه سالمت با مرتبط هاي سازمان هاي تحقيقاتي طرح و دانشجويي هاي نامه پايان تحقيقاتي، هاي پروژه بررسي 

 ).در  و نيست اساسي نيازهاي و واقعي هاي اولويت در راستاي حاكي استگيرد مي صورت زياد هزينه و انساني نيروي وقت، صرف

 (..)گردد مي كاربردي كمتر آنها از حاصل نتايج نتيجه،

 در رسمي صورت به گرفت و قرار توجه مورد سالمت حوزه مالي كنندگان توسط تامين 4335 دهه اوايل از سالمت نيازهاي سنجش

 به توسعه، براي سالمت پژوهش شوراي4339 سال در .(3)گرفت انجام نيوزيلند و استراليا آمريکا، سوئد، انگليس، مثل كشورهايي

هاي  سيستم توسعه منظور به تکنيکي و مادي هاي به حمايت دستيابي براي كشورها با همکاري نقش المللي مجمع بين عنوان

 .(45)گرفت عهده بر را سالمت تحقيقات موثر و ارآمدك

 ،دستيابي به پوشش فراگير خدمات سالمت ،توسعه كمي و كيفي خدمات بيمه سالمت -با هدف سازمان بيمه سالمت ايران در ايران

بسط و  ي،رفع هم پوشاني بيمه ا -، ( (o.o.p كاهش سهم مردم )پرداخت از جيب يا ،سالمت خدمات عادالنه پوشش به دستيابي

 ايجاد شد گسترش برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع

رنامه پنجم بتوسعه نظام بيمه سالمت كشور همانا يکي از مهمترين فرامين مورد تاكيد در سياستهاي كلي مقام معظم رهبري ، قانون 

 توسعه و يکي از اهداف اصلي سازمان بيمه سالمت ايران مي باشد .

با تشکيل اين سازمان ، يکي از بزرگترين اصالحات نظام رفاه اجتماعي كشور به عهده آن نهاده شده و زمينه تحقق اهداف بلندي  

ت از جيب بيمه شدگان ، رفع همپوشاني بيمه اي و چون عدالت محوري ، ارتقاء سطح كيفيت در ارائه خدمات سالمت ، كاهش پرداخ

بسط و گسترش برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در سراسر كشور فراهم گرديد . از اين رو بر اساس ابالغ اساسنامه تشکيل سازمان 

ر ، سازمان بيمه سالمت ايران قانون برنامه پنجم توسعه ، با تجميع سازمان هاي بيمه گر كشو .9و بر اساس ماده  66/0/34در تاريخ 

مامي مردم در قالب يك سازمان تشکيل شد تا به اين ترتيب خدمات پايه سالمت به طور يکسان به ت 34در تاريخ اول مهر ماه سال 

سازمان بيمه سالمت ايران رسماً فعاليت خود را آغاز كرد و ماموريت يافت انجام  4934ه شود . بر همين اساس از اول مهر ماه ئارا

اقدامات الزم را به منظور تمركز كليه امور بيمه سالمت در سازمان از طريق تجميع سريع بخشهاي بيمه هاي درماني كليه صندوق 

قانون برنامه پنجم  .9قانون محاسبات عمومي كشور با رعايت مفاد ماده  0ريت خدمات كشوري و ماده قانون مدي 0هاي موضوع ماده 

توسعه اساسنامه سازمان به انجام رساند تا به اين ترتيب اهداف عاليه مد نظر قانون گذار از جمله تجميع منابع مالي سالمت ، رفع هم 
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اعي در بخش سالمت ، تامين پوشش كامل بيمه سالمت ، يکسان سازي سياست ها پوشاني بيمه هاي درماني ، برقراري عدالت اجتم

و روش هاي اجرايي حوزه بيمه سالمت ، تشکيل امور مراكز طرف قرارداد ، تشکيل پرونده سالمت ، فعال سازي نظام ارجاع و پزشك 

م مراقبت بهداشتي داراي ابعاد متعددي است كه بطور كلي نظامحقق شود .  %95خانواده و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان به 

 (.66ه دهندگان مراقبت بهداشتي و سازمان بيمه تشکيل شده است.)ئاز بيمار ارا

 ااز اين رو بيمه درماني مناسبترين گزينه اي است كه با ماهيتي مستقل منابع مالي مورد نياز خود را  تامين مي كند.و نياز افراد سالم ر

 (.67فراهم مي سازد. بدون اينکه تحت تاثير انگيزه هاي اقتصادي قرار گيرد.) در زمان بيماري

ن براي حصول به آي در ساختار سمهم در گسترش وبرقراري عدالت اجتماعي است. بنابراين ضرورت تحول اسابيمه درماني امري 

 (.6ن ضروري است.)آرمان هاي آ

ينه هاي ناشي از بيماري ها تصادفات و ناتواني ها را تحت پوشش قرار است كه هز از برنامه هاي بيمه ايبيمه درماني محدوده وسيعي 

 (.63مي دهد)

در حال حاضر فراهم كردن خدمات بهداشتي درماني مناسب براي تمام افراد جامعه از اصلي ترين برنامه دولت ها از جمله ايران 

 (. .6است)

نشان از ان دارد كه اين نظام با مشکالت عديده اي روبرو ست. شناخت مشکالت اما مطالعات مقدماتي شرايط بيمه اي كشور ايران 

 هنظام بيمه درماني ايران و يافتن راه حل براي رفع انها همچنين نياز روز افزون به انجام اصالحات، ميتواند منجر به اصالح در نظام بيم

ات دقيق و هدفمند مبتني بر شواهد و با استفاده از متد صحيح درماني كشور شود. اين مهم عملي نخواهد بود بجز با انجام تحقيق

تحقيق. از انجا كه كاركنان به عنوان بدنه اصلي هر سازماني بيشترين شناخت را از سازمان دارند و انجام مطالعات و تحقيقات درون 

الت حيه تحقيق در كاركنان و شناخت مشکسازماني مي تواند گامي مهم در حل مشکالت سازمان باشد تقويت بنيه پژوهشي و ايجاد رو

 هدف اينکه با توجه با انان در امر تحقيق مي تواند ضمن ايجد سازماني پويا ، دستاورد هاي عملي و كاربردي موثري داشته باشد.

طرح  ملي، شتبهدا هاي ضرورت در پژوهش راهبرد از با استفاده است، جامعه آحاد سالمت ارتقاء و حفظ گر اجتماعي، بيمه سازمان

 از پس كه شود مي استخراج مشکالت موجود و نيازها ها، چالش تا درآمد، اجرا به چالش هاي انجام تحقيق در حوزه بيمه سالمت

 .شود كمك نيازها و مشکالت رفع به نتايج كاربردي، حصول

از آنجا كه طي مطالعه اوليه انجام مطالعه و تحقيق در كار كنان بيمه سالمت)استان خراسان ضوي( بصورت محدود و اندک بوده است.  

پژوهشگران بران شدند تا ضمن شناخت وضعيت پژوهش و تحقيق در كاركنان بيمه سالمت ، پالش هاي انجام پژوهش را شناسايي، 

 ه نمايند.ئارا راه حل عملياتي در اين زمينه
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 اهداف مطالعه:-4-2

 4934ه راه كار مناسب جهت تسهيل فرايند پژوهش  در كاركنان بيمه سالمت كشورئتعيين  چالشهاي انجام پژوهش و اراهدف کلی : 

 

 اهداف اختصاصی:

 تعيين چالشها ي انجام پژوهش در كاركنان بيمه سالمت كشور -4 

 تسهيل فرايند پژوهش در كاركنان  بيمه سالمت كشورتعيين راهکارهاي الزم جهت  -6

 

 : /فرضیاتسواالت تحقیق 

 چالش هاي انجام پژوهش در كاركنان  بيمه سالمت كشور كدامند ؟ -4    

 راهکارهاي پيشنهادي جهت تسهيل فرايند پژوهش در كاركنان  بيمه سالمت كشور چيست؟-6    

 

 کلید واژه ها:تعریف  -4-9

 تحقیق:

 نظري : تعریف

ها، رخدادها، رفتارها يك روند هوشيارانه و سامانمند براي يافت، بازگويي و بازنگري پديده.تالشي است منظم براي رسيدن به حقيقت

ار كها بههاي موجود درجهت دست يافتن به راهکارهاي عملي و فناوريو انگاشته ها است. پژوهش همچنين براي استفاده از پديده

  (9)رود.مي

 تعریف عملی :

 فعاليت هاي علمي و پژوهشي انجام گرفته در راستاي پاسخ به فرضيات و سواالت موضوع مورد نظر محقق.

 محقق :

 تعریف نظري :

  (44).كند ، پژوهشگر ، پژوهنده ، جستجو كنندهي موضوعي مطالعه و تحقيق ميآن كه درباره

 تعریف عملی:  
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 ز استان هاي سطح كشور استكاسان  اداره كل بيمه سالمت كشور و واحد هاي تابعه در مرامنظور از محقق درا ين مطالعه كارشن

س يمنظور از مديران سازمان دراين مطالعه، در مراكز استان ها، مدير كل و معاونين و رئيس اداره هر قسمت و در سطح شهرستان ها رئ

مطالعه ، افرادي كه داراي پست كارشناسي در سازمان بيمه سالمت  اداره بيمه سالمت  شهرستان است و منظور از  كارشناس در اين

 ايران هستد، است.

 موانع:

 تعریف نظري : 

  (44)چيزهايي كه  ممانعت كنند كسي را از كاري و هرآنچه مانع اجراي كاري گردد. مشکالت بازدارنده از پيشرفت امور

 تعریف عملی :

 هشي بشوند.عواملي كه مانع از انجام فعاليت هاي پژو

 

 محدودیت هاي مطالعه -4-1

از جمله محدوديت هاي مطالعه امکان عدم همکاري ادارات بيمه سالمت سراسر كشور بود كه از طريق مکاتبه با اداره كل بيمه -

 سالمت كشور و ارسال نامه به همه واحد هاي تابعه تا حد زيادي بر طرف گرديد

منطقه(يکي ديگر از محدوديت هاي مطالعه بود ؛ از انجا  45به   4تغيير طبقه بندي مناطق بر اساس گزارش بيمه سالمت كشور ) از -

دي جديد ؛ لذا از همه مناطق طبقه بندي جديد در بنكه نمونه گيري استانها  طرح طبقه بندي قديم  بود و گزارش بر اساس طبقه 

 مطالعه قرار نگرفته اند.
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 فصل دوم

 

 ادبیات مطالعهفصل دوم: 
 ظری تحقیقنمبانی 

پیشینه تحقیق 
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 :نظري تحقیق مبانی -2-4

 پژوهش چيست و پژوهشگر كيست؟-6-4-4

در دنياي امروز دانايي يکي از محورها و شاخصهاي اصلي پيشرفت و تعالي هر جامعه محسوب مي شود.  سنجش سطح دانايي       

به ميزان توليد و مصرف اطالعات و گسترش دانايي به دسترسي سريع و آسان به منابع علمي موثق وابسته است.  دانسته هاي ما يا از 

د حاصل مي شود يا براساس پژوهشهايي كه خود انجام مي دهيم به دست مي آيد. اگر اين دانسته طريق مطالعه منابع اطالعاتي موجو

ها بر اساس نتايج پژوهشهاي قبلي باشد در واقع به مصرف اطالعات پرداخته ايم و اگر مبتني بر مشاهدات و تحليلهاي جاري باشد 

صلي توليد اطالعات و دانش جديد در واقع حاصل فعاليتهاي پژوهشي است تالش ما به توليد اطالعات منجر شده است. بنابراين، منبع ا

 كه انجام مي گيرد. 

پژوهش در هر موضوع، به هر شکلي و در هر سطحي كه انجام شود تالشي منسجم و نظام مند در جهت توسعه دانش موجود درباره 

افتن بهترين راه حلهاي ممکن در جهت حل مشکالت موضوعهايي است كه با آنها سر و كار داريم. پژوهش كوششي است براي ي

موجود در عرصه هاي مختلف زندگي. همچنين، پژوهش فعاليتي منسجم براي رسيدن به شناختي روشنتر از مفاهيم پيرامون ماست.  

 در مجموع پژوهش راهي براي گسترش مرزهاي دانش و گشودن افقهاي تازه براي آيندگان است. 

ي گوناگون به انجام پژوهش مي پردازد پژوهشگر )محقق( ناميده مي شود. پژوهشگر فردي است كه با استفاده شخصي كه به شيوه ها

از روشهاي علمي در صدد رسيدن به شناختي تازه از مسائل و مفاهيم مختلف است. او با استفاده از ابزارهاي گوناگون به مشاهده دقيقتر 

د. پژوهشگر با نگاهي نقادانه و موشکافانه به پيرامون خود مي نگرد و براي رفع مشکالت و عميقتر پديده هاي اطراف خود مي پرداز

 جامعه و ارائه بهترين راهکارهاي عملي اطالعات موثقي را در اختيار متوليان امور قرار مي دهد.

 

 رويکرد پژوهشي چگونه رويکردي است؟-6-4-6

گسترش رويکرد پژوهشي )پژوهش مدار( در آن جامعه است. منظور از رويکرد  موفقيت و توسعه پژوهش در هر جامعه نيازمند      

پژوهشي نگاهي مبتني بر پژوهش نسبت به موضوعهاي مختلف مي باشد. در اين نوع نگاه قبل از اتخاذ هر تصميم مهم به يافته هاي 

هاي ، در رويکرد پژوهش مدار از يافته هاي پژوهشپژوهشهاي قبلي كه به موضوع تصميم گيري ارتباط دارد توجه مي شود. به بيان ديگر

 قبلي براي بهبود وضع موجود استفاده موثري به عمل مي آيد.

كساني كه در فعاليتهاي خود رويکردي پژوهشي دارند قبل از هرگونه تصميم گيري به مطالعه وضعيت موجود پرداخته و با تجزيه و 

نديشند. همچنين، آنان تالش مي كنند تا از نتايج آثار ساير پژوهشگران نيز به نحو تحليل مشاهدات خود به بهترين راه حلها مي ا

شايسته اي استفاده كنند.  بنابراين، رويکرد پژوهشي به قشر يا گروه خاصي محدود نشده و زماني منشاء اثر خواهد بود كه در سطوح و 

 امور مختلف جامعه تسري يافته باشد.
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 پژوهش در چيست؟اهميت و ضرورت -6-4-9

نوع و سطح فعاليتهاي پژوهشي يکي از شاخصهاي اصلي توسعه و پيشرفت محسوب مي شود. موفقيت در تمام فعاليتهاي مربوط       

به توسعه صنايع، كشاورزي، خدمات و غيره به نحوي به گسترش فعاليتهاي پژوهشي بستگي دارد. در واقع پژوهش يکي از محورهاي 

ن پيشرفت و توسعه پايدار در هر كشور به شمار مي آيد. اگر پژوهشي صورت نگيرد دانش بشري افزايش نخواهد مهمي است كه ضام

يافت و دچارسکون و ركود خواهد شد. بدون انجام پژوهش امور آموزشي نيز از پويايي و نشاط الزم نيز برخوردار نخواهد بود.  همه 

لف تاريخ مي شناسيم حاصل تالش افرادي است كه در كار خود رويکردي پژوهشي آنچه كه به عنوان پيشرفت علوم در اعصار مخت

 داشته اند و ذهن پرسشگرشان همواره محركي براي فعاليتهاي پژوهشي آنان بوده است.

 

 انواع اصلي و روشهاي معمول پژوهشي چيست؟-6-4-4

كرد. مثال بر اساس چگونگي به كار بستن نتايج پژوهشها  پژوهشهاي موجود را مي توان بر اساس معيارهاي متعددي دسته بندي      

تقسيم كرد. نتايج پژوهشهاي كاربردي در كوتاه مدت و براي رفع مشکالت موجود  "بنيادي"و  "كاربردي"مي توان آنها را به دو دسته 

شناخته  "كاربردي "ين رو تحت عنوانقابل استفاده است. به بيان ديگر پژوهشهاي كاربردي در حل مسائل جاري مفيد مي باشند و از ا

مي شوند. معموال نياز به انجام پژوهشهاي كاربردي زماني احساس مي شود كه روشها و اطالعاتي كه در اختيار داريم براي حل برخي 

 از مشکالت موجود كافي نيست. 

ز مدت امکان گسترش مرزهاي دانش بشري در مقابل، پژوهشهاي بنيادي به توسعه و تعميق مباني علوم مختلف كمك كرده و در درا

را فراهم مي آورند. ممکن است يك پژوهش بنيادي در زماني كه انجام مي شود كاربرد عيني و مشخصي نداشته باشد اما در دراز مدت 

 مبنايي براي توسعه دانايي و انجام ساير پژوهشها خواهد بود.

اساس حوزه موضوعي آنها طبقه بندي كرد. مثال، پژوهشهاي صنعتي، مذهبي، عالوه بر اين تقسيم بندي، پژوهشها را مي توان بر 

فرهنگي، كشاورزي، پزشکي و فني. هر يك از اين حوزه ها روشها  و اصول خاص خود را در انجام تحقيقات كاربردي و بنيادي در 

 اختيار دارند كه توسط پژوهشگران آن حوزه مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 ند پژوهش شامل چه مراحلي است؟فراي-6-4-0

پژوهش در رشته هاي مختلف علمي به شيوه هاي گوناگون انجام مي شود و نمي توان يك روش مشخص كه در همه شاخه       

هاي علوم كاربرد داشته باشد معرفي كرد. با اين حال، اصولي كلي بر فرايند پژوهش در رشته هاي مختلف حاكم است كه بيش از آنکه 

هم متفاوت باشند به هم شبيه هستند. پژوهش به هر شکل و در هر رشته اي كه انجام شود همواره تابع دستور العملهاي مدون و با 

منطقي است كه پژوهشگران را در انجام كارشان ياري مي كنند. همچنين، به كار بستن اين دستورالعمها آنان را قادر مي سازد كه 

 به صحت نتايج كارشان نتايج و آثار ساير پژوهشها را مورد ارزيابي قرار دهند.ضمن كسب اطمينان بيشتر نسبت 
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معموال در گام اول همه پژوهشها با يك يا چند پرسش آغاز مي شوند. اين پرسشها ذهن پژوهشگر را به خود مشغول كرده و او را به 

 تالش در جهت پاسخگويي به آنها وا مي دارد. 

جستجو در منابع علمي زمينه موضوعي خود مي پردازد و با بررسي دقيق آنها به تصوير روشنتري از ميزان در گام دوم، پژوهشگر به 

دانش موجود در آن زمينه دست مي يابد، تصويري كه مبتني بر گزارشهاي منتشر شده ساير پژوهشگران در آن زمينه است. به اين 

حله منابعي براي پژوهشگر مفيد باشد و از آنها به نحوي استفاده كند،  در مي گويند. اگر در اين مر "مرور پيشينه پژوهش"مرحله 

گزارش تحقيق خود فهرستي كامل از تمام منابع مورد استفاده را به دقت ذكر مي كند. استناد به اين منابع ضمن آنکه پيوندي بين 

تري مي بخشد و ارتباطهاي علمي ميان پژوهشگران پژوهش او با پژوهشهاي قبلي نشان مي دهد به پژوهش در دست انجام اعتبار بيش

 را افزايش مي دهد.

در مرحله سوم، پژوهشگر به گردآوري اطالعات و داده هايي مي پردازد كه مي تواند در آينده مبناي تحليلها و تفسيرهايي قرار گيرد كه 

رحله گردآوري اطالعات و داده معروف است مي در نهايت به يافتن پاسخ پرسشهاي اوليه منجر شود. اين بخش از پژوهش كه به م

تواند به شکلهاي كامال مختلفي انجام شود. مثال در پژوهشهاي معمول در حوزه هاي علوم انساني و علوم اجتماعي مانند روانشناسي، 

ر اين جربي پژوهشگران دعلوم تربيتي و جامعه شناسي از ابزارهايي مانند پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده مي شود. در علوم ت

 مرحله به انجام آزمايشهاي مختلفي مي پردازند و تاثير عوامل مشخصي را در زمينه كار خود مورد سنجش و آزمون دقيق قرار مي دهند.

ن ايسازماندهي و خالصه مي شوند.  -مثل استفاده از مباني علم آمار  -در مرحله چهارم داده هاي گردآوري شده به روشهايي مختلف 

سازماندهي و خالصه سازي به نحوي صورت مي پذيرد كه امکان توصيف و مقايسه نتايج حاصل شده براي پژوهشگر فراهم مي شود. 

 ترسيم نمودارها و جدولهاي مختلف از روشهاي معمول سازماندهي و خالصه سازي داده ها به شمار مي آيد. 

يافته هاي مراحل قبل به تفسير روشني از موضوع پژوهش پرداخته و پاسخي براي در مرحله پنجم پژوهشگر مي تواند بر اساس تحليل 

 پرسشهاي اوليه خويش بيابد.

در آخرين گام، نتايج پژوهش انجام شده مي تواند به يکي ازروشهاي معمول در انتشارات علمي به صورت چاپي يا الکترونيکي منتشر 

گزارشهاي مفصل يا مختصر تحقيقي، مقاله هاي علمي مجله ها، رسانه هاي گروهي، شود. مثال نتايج پژوهشها ممکن است  در قالب 

سايتهاي اينترنتي يا ارائه در همايشهاي تخصصي ملي يا بين المللي انتشار يابد. اين نتايج مي تواند در آينده مورد استفاده ساير 

پژوهشها از نوع كاربردي باشند نتايج به دست آمده در اختيار پژوهشگران قرار گيرد و مبنايي براي انجام مطالعات بعدي باشد. اگر 

 كساني قرار مي گيرد كه مي توانند از آن نتايج براي حل مشکالت موجود استفاده كنند. 

 

 ويژگيهاي يك پژوهشگر موفق چيست؟-6-4-6

بت به آنچه در اطرافش مي گذرد حساس يك پژوهشگر موفق نگاهي كنجکاو و موشکافانه به پديده هاي اطراف خود دارد. او نس      

است و ذهني پويا و پرسشگر دارد. ذهن پرسشگر او همواره در جهت يافتن پاسخهاي تازه براي پرسشهاي موجود است. همچنين، او 

 براي انجام موفقيت آميز پژوهش خود، از روشهاي علمي و پذيرفته شده استفاده مي كند. 
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ز مهارت الزم براي يافتن منابع اطالعاتي مورد نيازش برخوردار است. اين منابع از محلهاي مختلف عالو بر آن، يك پژوهشگر موفق ا

مثل كتابخانه ها، مراكز اطالع رساني و شبکه هاي رايانه اي ملي و بين المللي به دست مي آيند. او به خوبي مي تواند در اين منابع به 

وضوعي كه در آن زمينه فعاليت مي كنند به درک روشني نسبت به گذشته آن موضوع جستجو بپردازد و با مطالعه پيشينه پژوهشي م

 دست يابد.

پژوهشگران موفق به كار گروهي در طرحهاي پژوهشي بها مي دهند و تالش مي كنند پژوهش خود را با همکاري يکديگر انجام دهند.  

و در اختيار ساير محققان قرار مي دهند. آنان نسبت به توسعه  همچنين،آنان نتايج يافته هاي خود را به نحو موثري منتشر ساخته

 مرزهاي دانش احساس مسئوليت كرده و لحظه اي از تالش در جهت ارتقاء مهارتهاي علمي خويش باز نمي ايستند.

 

 كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني چه اهميتي در توسعه پژوهش دارند؟-6-4-7

اطالع رساني به عنوان مراكز اصلي گردآوري و سازماندهي منابع اطالعاتي ابزار الزم را براي پژوهشگران و كتابخانه ها و مراكز       

توسعه پژوهش فراهم مي كنند. از آنجا كه هيچ  پژوهشي نمي تواند  بدون برقراري پيوند با پيشينه پژوهشي در حوزه موضوعي خود  

مد يکي از مهمترين نيازهاي پژوهشگران است. همه پژوهشگران نيازمند آگاهي از موفق باشد،  دسترسي به منابع اطالعاتي روزآ

فعاليتهايي هستند كه قبال در حوزه پژوهشي آنان اتفاق افتاده و يا در زمان حال در جريان است.  اين آگاهي از طريق دسترسي به منابع 

ق مجله هاي علمي، كتابها، سايتهاي اينترنتي و پايگاههاي اطالعاتي ميسر مي شود. معموال يافته هاي ساير پژوهشگران از طري

اطالعاتي منتشر مي شود.  كتابداران و متخصصان اطالع رساني متولي گردآوري و سازماندهي اين اطالعات هستند و نتايج پژوهشهاي 

 قبلي را در اختيار پژوهشگران قرار مي دهند.

 

 رابطه پژوهش و توسعه كشور چيست؟-.-6-4

توسعه علمي، صنعتي و فرهنگي هر كشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش       

موتور محرک پيشرفت و توسعه محسوب مي شود.  حتي اگر نشانه هايي از توسعه بدون پرداختن به مباني پژوهشي رخ دهد آن توسعه  

ي تواند مسير مطمئني را طي كند. بنابراين، پژوهش مبناي توسعه است و تضميني براي استمرار توسعه مستمر و پايدار نخواهد بود و نم

به شمار مي آيد. همچنين، به كار بستن نتايج پژوهشهاي انجام شده در هر زمينه به بهبود راهکارها و روشهاي معمول در زمينه هاي 

 مورد نظر منجر مي شود.  

 

 كشور به چه عواملي بستگي دارد؟توسعه پژوهش در -6-4-3

عوامل متعددي در توسعه پژوهش دخالت دارند كه ذكر همه آنها در اين مختصر نمي گنجد. با اين حال مي توان به اختصار عوامل      

ري فزاتوسعه پژوهش را به سه بخش عوامل سخت افزاري، عوامل نرم افزاري و نيروي انساني تقسيم نمود. منظور از عوامل سخت ا

همه امکانات فيزيکي و زيرساختهاي بنيادي است كه امکان انجام پژوهش در حوزه هاي مختلف را براي پژوهشگران فراهم مي آورد. 
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مثال  وجود ابزارهاي پژوهشي از قبيل دستگاهها و آزمايشگاههاي پيشرفته و امکانات شبکه اي و رايانه اي از جمله اين منابع سخت 

 شوند. افزاري محسوب مي 

منظور از امکانات نرم افزاري جريان اطالعات و دانش ميان پژوهشگران است كه از طريق مجله ها و منابع علمي ديگر به صورت 

چاپي يا الکترونيکي صورت مي پذيرد. در نهايت، بخش سوم اين مجموعه نيروي انساني و پژوهشگراني است كه با دانش و تالش 

 افزاري و نرم افزاري را به خدمت گرفته و طرحهاي پژوهشي گوناگون را تدوين و اجرا كنند. خود مي توانند امکانات سخت

عالوه بر اين, توسعه آتي پژوهش در هر كشور مبتني بر گسترش رويکرد پژوهش مدار در آموزش آن كشور است كه از سطح آموزش 

 ابتدايي شروع شده و تا پايان تحصيالت دانشگاهي استمرار مي يابد.

 

 رويکرد پژوهش مدار در آموزش رسمي چه اهميتي دارد؟-6-4-45

منظور از رويکرد پژوهش مدار در آموزش آن است كه در تمام سطوح و مقاطع آموزشي شيوه هاي تدريس به گونه اي باشد كه      

درسي به گسترش دانش خويش دانش آموزان به مطالعه كتابهاي درسي اكتفا نکرده و خود با بررسي منابع موجود در موضوعهاي 

بپردازند. در رويکرد پژوهش مدار دانش آموزان چگونه آموختن را مي آموزند  و قادر خواهند بود كه به شيوه اي علمي دانش خود را 

 توسعه بخشند. 

 سخن آخر-

ت. اگر پژوهشي آن كشور استوسعه پايدار و همه جانبه در هر كشوري به نحو قابل توجهي در گرو گسترش كمي و كيفي فعاليتهاي 

نگاهي دراز مدت به امر پژوهش داشته باشيم، شايد مهمتر از انجام پژوهش در زمينه هاي مختلف گسترش رويکرد پژوهش مدار در 

آموزش مقاطع مختلف تحصيلي باشد. دانش آموزان امروز پژوهشگران فردا هستند كه با تالش خود مي توانند به گسترش مرزهاي 

دازند. آموزش موثر روشهاي بهينه پژوهش ضامن موفقيت پژوهشهاي آتي خواهد بود. بديهي است كه گسترش پژوهش در دانش بپر

گرو تعامل سازنده تمام بخشهاي آموزشي و پژوهشي كشور مي باشد و هيچ يك از سازمانها به تنهايي نمي توانند به بهبود وضع 

در اين زمينه نيازمند عزمي ملي در اين خصوص و توجه به جايگاه پژوهش در زمينه پژوهش در كشور كمك كنند. بنابراين،  پيشرفت 

 هاي مختلف است.

 

 سازمان بیمه سالمت ایران-2-4-44

 تاریخچه:-2-4-44-4

توسعه نظام بيمه سالمت كشور همانا يکي از مهمترين فرامين مورد تاكيد در سياستهاي كلي مقام معظم رهبري ، قانون برنامه      

پنجم توسعه و يکي از اهداف اصلي سازمان بيمه سالمت ايران مي باشد . با تشکيل اين سازمان ، يکي از بزرگترين اصالحات نظام 

ن نهاده شده و زمينه تحقق اهداف بلندي چون عدالت محوري ، ارتقاء سطح كيفيت در ارائه خدمات رفاه اجتماعي كشور به عهده آ
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سالمت ، كاهش پرداخت از جيب بيمه شدگان ، رفع همپوشاني بيمه اي و بسط و گسترش برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در 

قانون برنامه  .9و بر اساس ماده  66/0/34تشکيل سازمان در تاريخ سراسر كشور فراهم گرديد . از اين رو بر اساس ابالغ اساسنامه 

تشکيل شد تا به اين  34پنجم توسعه ، با تجميع سازمان هاي بيمه گر كشور ، سازمان بيمه سالمت ايران در تاريخ اول مهر ماه سال 

ميليوني  70شود . به اين ترتيب همه جمعيت ه ئترتيب خدمات پايه سالمت به طور يکسان به تمامي مردم در قالب يك سازمان ارا

كشور از يك بيمه پايه اي درمان برخوردار مي شوند و ديگر فردي فاقد پوشش بيمه درمان در كشور نخواهد بود . بر همين اساس از 

الزم را به منظور تمركز سازمان بيمه سالمت ايران رسماً فعاليت خود را آغاز كرد و ماموريت يافت انجام اقدامات  4934اول مهر ماه 

قانون مديريت  0كليه امور بيمه سالمت در سازمان از طريق تجميع سريع بخشهاي بيمه هاي درماني كليه صندوق هاي موضوع ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه سازمان به انجام  .9قانون محاسبات عمومي كشور با رعايت مفاد ماده  0خدمات كشوري و ماده 

اند تا به اين ترتيب اهداف عاليه مد نظر قانون گذار از جمله تجميع منابع مالي سالمت ، رفع هم پوشاني بيمه هاي درماني ، برقراري رس

عدالت اجتماعي در بخش سالمت ، تامين پوشش كامل بيمه سالمت ، يکسان سازي سياست ها و روش هاي اجرايي حوزه بيمه 

قرارداد ، تشکيل پرونده سالمت ، فعال سازي نظام ارجاع و پزشك خانواده و كاهش سهم مردم از  سالمت ، تشکيل امور مراكز طرف

محقق شود . لذا ضرورت دارد با عنايت ويژه به نکات ذيل به عنوان مهمترين اصول راهبردي و خط مشي  %95هزينه هاي درمان به 

 : نماييمسازمان ، زمينه وصول به اهداف متعالي تبيين شده را فراهم 

تعامل و همکاري با كليه ذينفعان و شركاي  -6تکريم كاركنان به عنوان سرمايه هاي سازمان و توجه ويژه به جايگاه كارشناسي  -4

سازمان به ويژه دانشگاههاي علوم پزشکي و تامين كنندگان خدمات سالمت در راستاي بهبود استانداردها و روابط في مابين با رويکرد 

مر فرايندهاي ارائه خدمات به بيمه شدگان و ايجاد همسويي در اجراي يکي از بزرگترين اصالحات نظام رفاه اجتماعي كشور ارتقاء مست

مقتدرانه برنامه ملي  مديريت و راهبري -9كه متضمن دسترسي عادالنه به خدمات سالمت و از اهداف دولت خدمتگذار مي باشد 

نظام بيمه سالمت كشور ، سياستها و برنامه هاي ابالغي ستاد كشوري و لزوم پيشگيري از  پزشك خانواده و نظام ارجاع در چارچوب

بهبود نظام اقتصادي بيمه سالمت با شناسايي و تامين منابع جديد ، تجميع منابع حوزه سالمت  -4هر گونه اختالل در روند برنامه 

سيدن به نقطه تراز منابع و مصارف براي انجام مقتدرانه و به هنگام درسازمان و ايجاد بسترهاي الزم براي وصول به موقع درآمد و ر

قانون برنامه پنجم توسعه در جهت كاهش سهم مردم از هزينه هاي سالمت و افزايش  .9ماموريتهاي سازمان با اجراي مفاد ماده 

ان بيمه سالمت با مشاركت كليه سازماستقرار نظام خريد راهبردي ، اصالح و بهبود فرايندهاي  -0رضايتمندي مردم عزيز كشور 

ارتقاء و بهبود كيفي و كمي خدمات  -6نفعان ، افزايش رضايتمندي مردم و ارتباط منطقي بين تامين كنندگان خدمات و بيمه شدگان ذي

ني در اين اسازمان به طوري كه بيمه شدگان كليه صندوقهاي ادغامي با افزايش كيفيت خدمات نسبت به قبل مواجه شوند و جاي نگر

ساماندهي و بهبود ساختار سازمان و كارگزاريها در راستاي اجراي ماموريتهاي جديد و كاهش تصدي  -7خصوص وجود نداشته باشد 

طراحي مدلهاي موثر دربهبود فرايند نظام ارائه خدمات سالمت به جامعه در هر سه سطح بيمه پايه و مکمل ، با توجه به  -.  گري

اهتمام جدي در بهره مندي از سامانه پرونده الکترونيك سالمت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان  -3 تعدد روشهاي فعلي

قصد قربت و استعانت از الطاف بيکران الهي در جهت صيانت از اين تصميم و اقدام بزرگ دولت با همفکري همه انديشمندان ،  -45

 . بع آن ارتقاء شاخصهاي رفاه اجتماعي در سالهاي آتيسياستگذاران و برنامه ريزان كشور و به ت

لذا با توجه به اين امر سازمان بيمه سالمت ايران به عنوان يکي از مهمترين مصوبات دولت خدمتگذار در راستاي اجراي بند )ز( ماده 

 (95) . پردازدقانون برنامه پنجم توسعه به ارايه خدمات درماني يکسان به بيمه شدگان درسراسر كشور مي  .9
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 ایران  مان بیمه سالمتزپژوهش در سا -2-4-44-2

از آنجا كه اهداف معاونت هاي پژوهشي سازمان ها شامل هدفمند نمودن پژوهش ها در سازمان ها و حمايت از محققان، توسعه      
تحقيقات در سطح جامعه جهت ارتقاي سالمت استفاده از نتايج تحقيقات كاربردي در حل مشکالت و افزايش آگاهي جامعه از ضرورت 

 مردم مي باشد. لذا ضرورت تعيين اولويت هاي پژوهشي براي استفاده بهينه از منابع محدود به خوبي احساس مي گردد.

 سازمان هاي ارائه دهنده مراقبت سالمت در ارتباط تنگاتنگ با موضوع تامين سالمت، نقش موثري در تخصيص منابع محدود بخش   
سالمت و ارتقاي سالمت بيمه شدگان دارند. سازمان هاي ارائه دهنده خدمات درماني براي رسيدن به رسالت خود نياز به شناخت چالش 
ها و مشکالت درون و برون سازماني خود در حال حاضر و آينده نزديك دارند. برخي از اين موارد نياز به تصميمات مديريتي داشته و 

 ناي تواند مي   ع مي شود ولي قسمتي از اين مشکالت نياز به پژوهش و كاوش علمي دارد و مديريت مربوط با اقدام اجرايي رف
 .بينديشد اي چاره دار اولويت موارد براي و نموده تعيين علمي طريق از را ها چالش و مشکالت

از جمله انها معاونت مطالعات و توسعه خدمات بيمه اي سازمان بيمه سالمت ايران از دفاتر و معاونت هاي مختلفي تشکيل شده كه    
  است كه اداره بيمه گري و امور قرارداد ها، محاسبات بيمه اي ودرامد ،مركز مطالعات و تدوين استاندارد ها در اين معاونت جاي  دارد و 

 دارد  در مركز مطالعات قرارفعاليت هاي مرتبط با تحقيق و پژوهش 

 به شرح زير است: مطالعات و توسعه خدمات بيمه ايمعاونت وظايف  

مشاركت در تعيين سياستها و خط مشي هاي سازمان در خصوص امور بيمه گري، محاسبات بيمه اي، مطالعات و تحقيقات،         -

 تدوين استانداردها و توانمند سازي بيمه شدگان 

 در حوزه بيمه سالمت و كاربرد نتايج حاصل از آن.برنامه ريزي در جهت توسعه مطالعات و تحقيقات          -

بهبود و سازماندهي فرآيند جذب منابع درآمدي به مديرعامل راهکارهايتجزيه و تحليل نتايج محاسبات بيمه اي و ارائه          -

 سازمان.

خدمات بيمه اي در واحدهاي ستادي  هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي مصوبات ابالغي به حوزه معاونت مطالعات و توسعه         -

 و استاني 

 صدور دستورالعمل ها و بخشنامه هاي الزم در ارتباط با خريد راهبردي خدمات در راستاي قوانين و مقررات جاري.          -

 نظارت بر استقرار و اجراي نظام مديريت كيفيت در سازمان.         -

 دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره در حوزه مطالعات و توسعه خدمات بيمه اي.نظارت بر حسن اجراي          -

 اظهار نظر در خصوص كليه پيشنهادهاي تاثيرگذار بر منابع و مصارف كوتاه مدت و بلند مدت سازمان به مديرعامل.         -

و براي كليه ادارات  ي اولويت هاي سازمان تعيينواحد مطالعات و پژوهش هر ساله عناوين و محور هاي پژوهشي در راستا          

سازمان بيمه سالمت ارسال مي گردد. برخي محور هاي پيشنهادي پزشك خانواده و نظام ارجاع،خريد راهبردي خدمات تابعه 

 سالمت، بيمه هاي تکميلي و نظارت و ارزيابي خدمات سالمت است.

مندي از توانمنديهاي علمي و تجربيات موسسات و سازمان هاي وابسته و غير وابسته، سازمان بيمه سالمت در راستاي بهره           

راخوان ارسال و حمايت هاي مالي مناسبي را در قالب حمايت از پايان نامه دانشجويان كارشناسي اين اولويت ها را در قالب ف

 ه  مي نمايد.ئهاي پيشنهادي از خارج سازمان  اراارشد و دكترا، حمايت از  مجريان پژوهشي داخل سازمان و تصويب پروپوزال 
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فصل دوم اساسنامه، سازمان بيمه خدمات درماني وظيفه دارد در امور مربوط به بيمه همگاني خدمات درماني مطالعه  6ماده « ث»بر اساس بند    

ره كل مطالعات، پژوهش و آمار بيمه درماني در سازمان و تحقيق نمايد در راستاي اين سياست، همزمان با تأسيس سازمان بيمه خدمات درماني،  ادا

 گرديد .تشکيل گرديد. فعاليتهاي پژوهشي در سطح سازمان و توسط اداره كل مذكور انجام مي

اي اداره كل مطالعات، پژوهش و آمار بيمه درماني به منظور جبران خالءهاي موجود در زمينه مطالب بيمه اي خصوصا بيمه ه 4973در سال     

 دبهداشتي درماني نشريه اي تحت عنوان پيام پژوهش توسط اداره كل مطالعات، پژوهش و آمار بيمه درماني منتشر شد و از عالقه مندان دعوت ش

 كه مطالب ترجمه و يا تدوين شده خود را در زمينه مطالب بيمه اي جهت چاپ در نشريه ارسال نمايند.

ه كميته پژوهش ادارات كل را كه در سه فصل به تصويب شورايعالي مطالعات و پژوهش رسيده بود ابالغ اولين آئين نام 6/46/73در تاريخ     

 گرديد و از ادارات كل خواسته شد با تشکيل كميته پژوهش و معرفي اعضاي آن رسماً فعاليت خود را آغاز كنند. 

ماني ارتقاء يافت. چاپ كتب مرتبط با بيمه خدمات درماني در دستور نشريه پيام پژوهش به مجله علمي بيمه همگاني خدمات در49.5در سال    

 جلد كتاب توسط اداره كل مطالعات و پژوهش سازمان تدوين و چاپ و منتشر شده است. 45كار قرار گرفت طوريکه تاكنون بيش از 

فراخوان مي گردد. همچنين نشستهاي تخصصي ،  پس از تصويب هيأت مديره سازمان كنونتا  49.4اولويتهاي پژوهش هاي كاربردي از سال     

 با مباحث مرتبط با حوزه بيمه سالمت در برهه هاي زماني مختلف برگزار گرديده است.

موظف  اين سازمان اساسنامه ، 7نيز مطابق بند ه ماده سازمان بيمه سالمت ايران به دنبال تغيير  سازمان بيمه خدمات درماني به  4934در سال    

 رسي، مطالعه و تحقيق كاربردي در زمينه امور بيمه سالمت  گرديد. به بر

به منظور احيا  و ارتقاي  4934اداره كل مطالعات و پژوهش به مركز مطالعات و محاسبات بيمه اي تغيير نام پيدا كرد و در سال  4939در سال     

 صويب  و ابالغ گرديدكه تاكنون نيز ادامه دارد. فرايند پژوهش در استان ها، دستور العمل كارگروه مطالعات استاني ت
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 :پیشینه مطالعه-2-2

 استراتژي جستجو:-6-6-4

 Pub-med; Web of Knowledge;SID; Magiran;Irandoc;Googleهاي اطالعاتي )در اين تحقيق از بانك     

scholarو واژگان انگليسي   ) (research and chahhenges and health )  چالش هاي –)تحقيق  ي فارسيهاواژه

تحقيق و سالمت (  جهت جستجو  استفاده شد. از جمله معيار هاي مورد استفاده در جستجو  مقاالت توجه به مواردي از قبيل :دوره 

 زماني مقاله ، زبان مقاله، ساختار مقاله  و قابليت دسترسي به مقاله بود.

 

 مطالعات داخل کشور:-2-2-2

 :اجتماعي گر بيمه سازمان يك پژوهشي هاي اولويت ( در تحقيق خود با عنوان تعيين4934مهرابيان ) فردين بهادري، محمدكريم-4

 از جلوگيري منظور به هستند نامحدود نيازها و محدود منابع كه آنجا مراتبي به اين نتايج دست يافتند: از سلسله تحليل از استفاده

 سازمان ، تواند مي مهم اين و باشد شده تعيين هاي اولويت اساس بر بايست مي تخصيص منابع ه،بيم سازمان در پژوهشي منابع اتالف

 (96).نمايد ياري اهدافش به دستيابي در را

يار محمديان و همکاران در تحقيق خود با عنوان مدل هاي ارزيابي براي مديران سالمت به اين نتايج دست يافتند در دانشگاهها -6

تحقيقاتي بصورت سنجش هاي اجرايي روند تعيين اولويت هاي پژوهش چندان مطلوب نيست بطوريکه روند تعيين اولويت ومراكز 

هاي تحقيقاتي در كشور عمدتا با استفاده از نظر محقق ومديران اجرايي به صورت ذهني وبدون  استفاده نظام يافته از منابع اطالعاتي 

 .است

 يك :سالمت اقتصاد حوزه در تحقيقاتي اولويتهاي تعيين و نيازسنجي"در تحقيق خود با  عنوان (4936عامريون و همکاران ) -9

 نيروي بازار :تحقيقاتي عمده محور . متخصصان نظرات و داده ها تحليل به توجه به اين نتايج دست يافتند:با "ايران در تركيبي مطالعه

 خصوصي پرداخت، روشهاي خدمت، ارائه مراكز توليد و درآمد هزينه، سالمت، آوري اقتصادي فن ارزيابي بيمه، و مالي تأمين انساني،

 عنوان 946 شامل مجموع در محورها اين .شد تعيين اقتصاد بخش براي / به مربوط 4سالمت خدمات تقاضاي عرضه و عدالت سازي،

 بين در مقدار كمترين و بود سالمت در عدالت و انساني نيروي بازار محورهاي 0 مقدار با نمره ميانگين بيشترين .ميشدند تحقيقاتي

 تعيين و نيازسنجي بودجهاي، محدوديتهاي و منابع كميابي به توجه با .بود  4 ميانگين با پرداخت روش محور به مربوط محورها

 (99).شد خواهد عمليات بيشتر اثربخشي و تر منابع مناسب تخصيص به منجر تحقيقاتي اولويتهاي

آگاهي، نگرش و توانمندي پژوهشي دانش آموختگان دوره دكتري حرفه اي پزشکي  "( در بررسي با عنوان49.6فالح و همکاران ) -4

نفر از كساني كه كمتر از دو سال دانش  65كه مطالعه اي از نوع توصيفي بوده است و "و دندان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي همدان

ي انتخاب و از آنان خواسته شد كه هر كدام پرسش نامه هاي روا و پاياي آگاهي و نگرش را تکميل و آموخته شده بودند به طور تصادف

 تجزيه و تحليل گرديده اند. tو با آزمون  SPSSيك پروپوزال آماده نموده و تحويل دهند . داده ها با نرم افزار 
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 5.)از  60/00 ± 43/6نمره (، ميانگين نمره نگرش  66) از  0/46 ±76/6همچنين  ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي به ميزان 

درصد از پزشکان داراي آگاهي اندک از تحقيق  0/67نمره( تعيين گرديد. در مجموع  94)از  40 ± 67/7نمره( و ميانگين نمره توانمندي 

يق با ينکه شركت قبلي در كارگاه روش تحقدرصد از آنها نگرش منفي نسبت به تحقيق داشتند.نکته قابل ذكر ا 9بودند درحاليکه تنها 

توانمندي پژوهشي رابطه معنادار آماري نداشت. نهايتا به اين نتيجه رسيدند كه آگاهي اكثريت پزشکان و دندانپزشکان از تحقيق در 

ژوهشي زان توانمندي پسطح متوسط ولي قابل قبول قراردارد و از نظر توانمندي پژوهشي، مثبت ارزيابي شده اند و اينکه در مجموع مي

 (94)از وضعيت مطلوب فاصله دارد.

به  "اصفهان پزشکي علوم دانشگاه علمي هيأت استادان پژوهشي نيازهاي"(. در پژوهش خود با عنوان 4934سموعي و همکاران ) -0

نياز هاي اموزشي  9.3نياز هاي سازماني   9.34اجتماعي  نيازهاي ي زمينه در آمده دست به نمرات ميانگين اين نتايج دست  يافتند: 

 كردن آزاد و مناسب بودجه تعريف به مربوط نيز استادان نياز از گزارش بيشترين .است بوده9.39و نياز هاي حمايتي پشتيباني   4..9

 حمايت همه از شبي ولي اند، داشته مختلفي نيازهاي پژوهش، ي حوزه در استادان در مجموع  .است بوده پژوهش براي كافي زمان

 در استادان فعال و علمي حضور براي هدفمندي و منظم هاي برنامه دانشگاه تا الزم است مجموع، در .نمودند اذعان را اقتصادي هاي

 (90).باشد داشته پژوهش ي حوزه

اعضاي هيئت علمي و ارائه عوامل بازدارنده انجام پژوهش از ديدگاه "پژوهشي با عنوان در  (..49)هادوي، رضائيان و اسدپور -6

ري مقطعي انجام گرفته و  ابزار جمع آو –كه به روش  توصيفي "طرحي براي مقابله با اين عوامل در دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اطالعات، پرسش نامه اي دو قسمتي شامل سواالت دموگرافيك  و سواالتي در مورد موانع پژوهش بوده است.همچنين محور اصلي 

 (96)را پنج محور اقتصادي و مالي، سازماني و اداري، شخصي و اجتماعي، حرفه اي و تخصصي و امکانات تشکيل داده اند. سواالت

درصد شركت  43/63سال و  0/6. ± 64/45سال و ميانگين سني آنان  07و  67حداقل و حداكثر سن شركت كنندگان به ترتيب 

موانع سازماني و اداري، درصد هم استخدام رسمي قطعي هستندو  0/47به استادياري و درصد داراي رت 04كنندگان مردان بوده اند كه 

نتيجه نهايي كار پيگيري درخواست هاي اساتيد در  ند.ه اشخصي و اجتماعي و اقتصادي و مالي به ترتيب مهم ترين موانع اعالم شد

 موانع مي باشد.سه سطح دانشگاه و وزارت خانه ، معاونت پژوهشي دانشگاه در جهت كاهش 

 درخصوص ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد"(در پژوهشي با عنوان 4934ميرزائي علويجه و همکاران )-7

نفر به روش چند مرحله  9.4اين پژوهش توصيفي با حجم نمونه  كه "موانع انجام فعاليت هاي پژوهشي در حين آموزش در دانشگاه

.داده ها با كمك آمار توصيفي و تحليلي نظير ضريب همبستگي پيرسون، است به صورت مقطعي انجام شدهو  اي تصادفي انتخاب

ANOVA ،T-test6/.7± 73/64مورد آزمون قرار گرفته اند. ميانگين سن دانشجويان  5.50رگرسيون خطي در سطح معنادار  و 

 بوده است. 60/.4 ± 65/44و موانع سازماني  36/05 ± ./.0خصي ميانگين نمره موانع شو درصد مرد  6/96درصد زن و  4/67سال، 

موانع شخصي دانشجويان شركت كننده در كارگاه هاي روش تحقيق . ( بود=5.566Pموانع شخصي زنان بيشتر از مردان )همچنين 

ماري و در موانع سازماني، (. از موانع شخصي عدم آشنايي كافي با اصول و روش هاي آP=5.599هم رقم باالتري را نشان مي دهد )

 عدم ايجاد انگيزه كافي در پژوهشگران از طرف مسئولين بيشترين امتياز را كسب كرده اند.

مجريان طرح نهايتا نتيجه گرفته اند كه با توجه به عالقه مندي باالي موجود در بين دانشجويان نسبت به انجام فعاليت هاي پژوهشي 

  (97)و سازماني مورد تاكيد معاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه قرار بگيرد توجه به اولويت هاي موانع شخصي
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مقايسه ديدگاه دانشجويان محقيق و غير محقق در مورد موانع انجام فعاليت "پژوهشي با عنوان طي (4934) . عنبري و جديدي-.

انجام داده اند. داده ها از طريق نفر 960نه حجم نموو با  تحليلي تطبيقي كه با روش "هاي پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي اراک

 تحليل شده اند. T-testو   ANOVA آزمون هاي

و ميانگين نمره وجود  96/9 ± 44/6ميانگين نمره موانع پژوهشي از ديدگاه دانشجويان محقق در حيطه سازماني به ميزان همچنين 

مي باشد.باالترين ميانگين نمره به موانع از ديدگاه  9/.6 ± 4/.3موانع از ديدگاه دانشجويان غير محقق در حيطه فردي به ميزان 

،ضعف دانشجويان در آشنايي 60/4 ± 3/5،عدم استفاده از نتايج تحقيق در جامعه 90/4 ± 9/4دانشجويان به كمبود دستياران پژوهشي 

نمره موانع پژوهشي ارتباط معناداري  اختصاص يافته است و بين جنسيت و معدل دانشجويان با 94/4 ± 0/4با كتابخانه ديجيتال 

 (. P>50/5مشاهده نگرديد)

براي انجام تحقيق و تصويب واحد روش تحقيق در كوريکولوم آموزشي كليه نتيجه نهايي بيانگر توجه به زير ساخت هاي الزم 

  (.9)دانشگاهها مي باشد.دانشجويان گروه هاي علوم پزشکي به عنوان محور اصلي ارتقاي تحقيقات دانشجويي در سطح 

ديدگاه اساتيد دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سمنان به پژوهش و تحقيقات  "با عنوان طي بررسي (..49)وكيلي و همکاران -3

مقطعي و پرسش نامه طرح حاوي مشخصات دموگرافيك و ميزان رضايت شغلي و ديدگاه  –كه روش انجام آن توصيفي "دانشجويي

 وهش بوده و داده ها با روش هاي مناسب آماري آناليز شده است.آنها به پژ

درصد  65و همچنين ( .P=5.556 ، r  =5.40بين رضايت شغلي اساتيد با عالقه به كارهاي تحقيقاتي رابطه معناداري وجود دارد ) 

 دانشجويي داشته اند.درصد تمايل متوسطي به هدايت انجام كارهاي تحقيقاتي  66اساتيد عالقه مندي زياد و 

كمبود ارزش مادي تحقيقات، ساعات باالي تدريس، كار در مطب هاي شخصي، داشتن مشاغل مديريتي، طوالني بودن همچنين 

 .مراحل اداري و عدم تخصيص بودجه از مهم ترين موانع شناسايي شده در زمينه پژوهش هاي دانشجويي برشمرده شده است

گر عالقه اكثر اساتيد دانشکده پزشکي سمنان به انجام كارهاي پژوهشي است ولي به دليل عدم آشنايي نتيجه گيري مجريان طرح بيان

  (93)و تجربه ناكافي دانشجويان با اصول اوليه كار تمايل زيادي به هدايت كارهاي دانشجويي توسط استادان وجود ندارد.

ا ب "موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران"( طي پژوهشي با عنوان 49.6ظهور و  فکري  )-45

روش مقطعي كه جمع آوري داده ها با استفاده از پرسش نامه اي كه توسط پژوشگران طراحي شده صورت گرفته و تجزيه و تحليل 

 آزمون هاي مجذور كاي و تي انجام پذيرفته است.و  SPSSداده ها توسط نرم افزار آماري 

سال بود. نيمي از اعضاء مهارت كافي را در تدوين پروپوزال،  49 ±4/7و مردان  9/6± 3/47ميانگين سابقه آموزشي زنان در دانشگاه 

اينترنت و زيراكس، مشاوره پژوهشي،پرينت،  اجراي پژوهش، آناليز و تفسير داده ها و نيز مقاله نويسي داشته اند. محدوديت هاي تايپ،

درصد  70كتابخانه به ترتيب مهم ترين عوامل نارضايتي اين افراد از خدمات كمك پژوهشي در دانشکده شان بوده است.  همچنين 

 درصد افراد دكتري تخصصي و بقيه كارشناسي 66اعضاي هيئت علمي تحت بررسي زن و بقيه مرد بوده اند و آخرين مدرک تحصيلي 

درصد اعضاي هيات  09درصد كارشناسان ارشد در زمان بررسي مشغول تحصيل در مقطع دكتري بودند. در حالي كه  43ارشد و حدود 

درصد تحقيق را نسبت به ديگري ترجيح  65درصد تدريس و  67علمي به تحقيق و تدريس به يك اندازه اظهار عالقه نمودند، حدود 

 مي دادند. 
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ه اين نتايج رسيدند كه جهت رفع موانع پژوهشي مسئوالن دانشکده ها اقدام به برگزاري كارگاه هاي آموزش مجريان طرح نهايتا ب

روش تحقيق، آناليز داده ها، مقاله نويسي، آيين نگارش و نيز استفاده از شبکه هاي اطالع رساني نمايند.ضمنا ضرورت دارد كه نسبت 

ا و بيمارستان ها، امکان دسترسي به اينترنت در دانشکده، توسعه امکانات كتابخانه اي به تاسيس دفتر مشاوره پژوهشي در دانشکده ه

  (45)اقدام نمايند.

ي به شيوه توصيف "موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي شهر ياسوج"( در بررسي 49.4. علمداري و افشون)-44

و تحليلي، موانع پژوهش را با استفاده از پرسش نامه اي حاوي موانع شخصي و سازماني كه با استفاده از منابع معتبر علمي تهيه و 

و آزمون آماري كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار  SPSSشده  بود جمع آوري و با استفاده از نرم افزار  براساس مقياس ليکرت تنظيم

 دادند.

همچنين موانع شخصي ) كمبود وقت و مشغله زياد ( و ) بي عالقگي به امر پژوهش ( به ترتيب بيشترين و كمترين و موانع سازماني ) 

حدوديت هاي اخالقي در انجام پژوهش ( به ترتيب بيشترين و كمترين موانع پژوهشي از طرف كمبود امکانات و تجهيزات الزم ( و ) م

اعضاء هيئت علمي عنوان شده بود. در اين پژوهش ارتباط معني داري بين نمره پژوهشي افراد و موانع شخصي و سازماني پژوهش به 

 (. P< 5.50دست آمد ) 

زات وامکانات بيشتري در اختيار اعضاء گذاشته شود و مقررات دست و پاگير كاهش يابد و به نهايتا به اين نتايج رسيدند كه بايد تجهي

  (44)ازاء انجام فعاليت هاي پژوهشي از واحد موظف تدريس اعضاء كم شود.

بررسي عملکرد پژوهشي و نياز هاي آموزش پژوهش اعضاي هيئت "( درتحقيقي با عنوان 49.9عبادي فر، محمدي و والئي)-46

مي باشد و بر روي اعضاي هيات علمي دندانپزشکي اجرا و از  Cross Sectionalكه از نوع مطالعات   "علمي دندانپزشکي كشور

ر به شركت دهاي طي شده، تمايل خدمت، جنس، سوابق تحصيلي، كارگاهطريق پرسش نامه خصوصيات فردي شامل سن، محل 

 كارگاه ها و نيز تعداد طرح هاي مصوب و .... مورد ارزيابي قرار گرفته اند .

درصد از اعضاء هيئت علمي را شامل مي شده از نظر تعداد طرح هاي پژوهشي  .0پرسش نامه واجد شرايط كه  496همچنين از بين 

درصد فاقد طرح تحقيقاتي  7/67طرح داشتند  و  0تر از درصد كم 3/43طرح،  45تا  0درصد بين  40طرح،  45درصد بيش از  4/7

 0/47درصد، اصول مقاله نويسي با  9/66بودند و درمورد تمايل به شركت در كارگاه ها، كارگاه مقاله نويسي جهت مقاالت انگليسي با 

 درصد به عنوان سه اولويت نخست انتخابي بوده اند. 4/46درصدو تهيه پروپوزال تحقيقاتي 

قاله هاي روش تحقيق، مهاي اخير است ولي برگزاري كارگاههاي نهايي بيانگر بهبود وضعيت عملکرد پژوهشي اعضا در سال  يافته

 (46)نويسي و تهيه و تدوين پروپوزال هاي تحقيقاتي توصيه شده است. 

م پژوهش در دانشگاه علوم پزشکي موانع بازدارنده اعضاء هيئت علمي از انجا"( پژوهشي با عنوان  49.4. فرمانبر و عسگري )-49

به روش توصيفي و با استفاده از پرسش نامه اي كه توسط فونك و همکاران ساخته شده، پس از تعيين روايي و پايايي با حجم  "گيالن

يه و تحليل قرار و توسط آمار توصيفي و استنباطي مورد تجز SPSSنفر انجام دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  6.7نمونه 

 گرفت.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


22 
 

 % 3/76اداري از ديدگاه اعضا از مهم ترين موانع تحقيق به شمار مي رود و اكثريت اعضا  هيئت علمي )  –همچنين عوامل سازماني 

ات ي( با مرتبه استادياري معتقد بودند كه مسئولين و مديران به نتايج تحقيقات كاربردي توجهي نمي كنند در حاليکه اكثريت اعضاء ه

 ( با مرتبه مربي اعتقادداشتند كه انگيزه قوي براي امر پژوهش وجود ندارد. % 7./6علمي ) 

در انتها مجريان طرح بيان مي كنند كه مي توان با مديريت اثربخش پژوهش دانشگاه ها و ايجاد تسهيالت نظير هسته هاي مشاوره  

  (49)ي پژوهشي پرداخت.و كوتاه بودن روند بررسي وتصويب طرح ها به رفع تنگناها

از نوع  "موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي شهر كرمان"( پژوهشي با عنوان  4977. سبزواري و همکاران )44

نفر از اعضاي هيات علمي شهر كرمان انجام دادند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه هايي حاوي 963توصيفي با حجم نمونه شامل 

و تحليل داده ها، از شاخص هاي مركزي، پراكندگي و آزمون هاي آناليز واريانس يك طرفه، توكي و  سوال بوده كه جهت تجزيه 66

 واليس استفاده شده است. –كروسکال 

تلف بر در گروه هاي مخهمچنين ميانگين نمرات موانع سازماني كمتر از موانع شخصي بوده و در زمينه ميانگين نمرات موانع سازماني ،

مرتبه علمي، دانشگاه محل خدمت، آخرين مدرک تحصيلي، گروه  سابقه كار غير آموزشي و پژوهشي،فردي،  حسب ويژگي هاي

 آموزشي، تعداد مقاالت چاپ شده به عنوان نويسنده اول و دوم تفاوت وجود دارد.

ت ببخشد و ،فرآيند حل مساله را سهولنهايتا اينکه شناخت موانع مي تواند با بهبود ارتباط بين محققين و استفاده كنندگان از نتايج  

  (44)عمال موجب استفاده از يافته هاي تحقيقاتي گردد.

وضعيت آموزش و پژوهش در دانشکده پزشکي دولتي اردبيل و دانشکده "(  پژوهشي با عنوان 49.4. نفتچي اردبيلي و همکاران )-40

تحليلي و جامعه آماري كه شامل كل دانشجويان رشته پزشکي، اعضا هيئت  –با روش توصيفي "پزشکي آزاد اسالمي واحد اردبيل

نفر عضو هيات علمي  44نفر دانشجو و  .95ي پزشکي آزاد و دولتي اردبيل بود، انجام دادند. در مجموع علمي و كاركنان دانشکده ها

 آناليز گرديده است. 44نسخه  SPSSپرسش نامه را تکميل نموده اند و  داده ها با نرم افزار 

نشان مي دهد.اما از نظر دانشجويان اين از ديدگاه هيئت علمي دو دانشکده وضعيت پژوهش و آموزش با هم اختالف معني داري را 

اختالف معني دار نبوده است.همچنين در مقايسه وضعيت پژوهشي اين دو دانشکده با استاندارد مطلوب، دانشکده پزشکي دولتي اختالف 

 آماري معني داري را نشان داد در حاليکه در دانشکده پزشکي آزاد اين اختالف معني دار نبوده است .

ي نهايي بيانگر اين موضوع است كه از نظر آموزشي دانشکده پزشکي دولتي و از نظر پژوهشي دانشکده پزشکي آزاد در وضع نتيجه گير

  (40)مطلوب تري قرار دارد.

 كه از نوع "عوامل بازدارنده موثر بر پژوهش هاي فرهنگيان شهر قم"با عنوان  پژوهشي (4935فضل اللهي قمشي و همکاران) -46

جامعه آماري سوال بسته پاسخ از نوع مقياس ليکرت ،با  95و با استفاده از پرسش نامه اي محقق ساخته حاوي  پيمايشي –توصيفي 

(مربوطه به پايين بودن  54/4انجام داده اند. همچنين براساس داده ها بيشترين ميانگين )قم  6شامل دبيران مدارس راهنمايي ناحيه 

شناسي تحقيق و پس از آن نداشتن فرصت كافي براي پرداختن به پژوهش به جهت توام  ميزان آشنايي معلمان با متدولوژي و روش

عوامل مي باشدو 36/9و ناآشنايي با زبان هاي خارجي با ميانگين 9/.3شدن آموزش و مسئوليت هاي اجتماعي فرهنگيان با ميانگين 

ساختاري و انگيزشي در پژوهش هاي فرهنگيان  –ي فرهنگي و فردي ) فني و تخصصي (، نحوه ارائه خدمات پژوهشي، عوامل ادار
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نقش بازدارندگي دارند و پايين بودن روحيه فعاليت هاي گروهي و تيمي براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي، نهادينه نشدن فرهنگ 

 پژوهش در ميان فرهنگيان، اهميت ندادن مسئولين به پژوهش هاي فرهنگيان از الويت دارترين موانع هستند .

اختصاص بخشي از وظايف آموزشي معلمان به تحقيق و رسيدگي به وضعيت معيشتي آنان به ترتيب از مهم ترين راهکارهاي هايتا ن

  (46)برون رفت معرفي شدند.

با روش توصيفي  "دگاه دبيران دوره راهنمايي بهشهر در مورد موانع پژوهشدي"( تحقيقي با عنوان 49.3عنايتي و همکاران ) -47

ند و براي گردآوري داده ها از ه انفر بود 465تمامي دبيران زن دوره راهنمايي شهرستان به تعداد  آن جامعه آماريانجام داده اند كه 

آزمون تي گروه هاي مستقل بيانگر تفاوت ديدگاه دبيران برحسب  همچنين.است استفاده شده 70/5پرسش نامه محقق ساخته با پايايي 

دم عو در پايان نتايج تحليل واريانس بيانگر تفاوت ديدگاه دبيران برحسب سابقه كار در  موانع سازمانيسابقه انجام پژوهش در خصوص 

 بوده است. دسترسي به پايگاه هاي داده هاي سازماني

وانع مالي، عدم وجود فرهنگ پژوهش، موانع سازمان،عدم اعتماد به نتايج پژوهش انگيزش،عدم نتايج نشان دهنده اين است كه م

  (47)دسترسي به پايگاه هاي داده هاي سازماني از مهم ترين موانع انجام كار تحقيقاتي توسط فرهنگيان محسوب مي شوند.

موانع انجام پژوهش از ديدگاه پرستاران و ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي شهر "( پژوهشي با عنوان 49.9سرشتي و همکاران ) -.4

نفر از پرستاران و ماماهاي بيمارستان هاي شهركرد انجام داده اند. براي جمع آوري  955با روش توصيفي و با حجم نمونه  "كرد

و با استفاده از آزمون هاي آماري همبستگي پيرسون  SPSSه شده است و داده ها  به وسيله نرم افزار اطالعات از پرسش نامه استفاد

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. tو آزمون 

همچنين كمبود وقت و مشغله زياد، كمبود امکانات و تجهيزات، در دسترس نبودن مشاور جهت راهنمايي، نداشتن انگيزه كافي جهت 

پژوهش، عدم تسلط به زبان انگليسي از مهم ترين موانع هستند و نکته قابل ذكر اينکه ميانگين نمره موانع سازماني بيشتر از  انجام

 ميانگين نمره موانع فردي بود.

نتايج نهايي بيان مي كند كه پرستاران و ماماها در دوران تحصيل و پس از آن روش تحقيق را بياموزند. همچنين ضرورت توجه 

  (.4)مسئوالن بيمارستان ها و معاونت پژوهشي دانشگاه ها در مورد از ميان برداشتن موانع را نشان مي دهد.

 

 مطالعات انجام شده در خارج از کشور:-2-2-9

 

( در مطالعه خود با عنوان چالش هاي تحقيق و توسعه سرمايه انساني در نيجريه به موارد زير اشاره داشتند: 6540چيکو و همکاران)-7

سرمايه انساني نقش اساسي دارد . سرمايه گزاري ناكافي نبود تجهيزات امکانات ، فقدان اگاهي و عدم اجراي تحقيق فرايند توسعه 

 (43)نتايج تحقيقات  و... از جمله مانع اصلي تحقيق  در نيجريه محسوب مي شوند.
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ي را مطرح نمودند. در اين تحقيق ( در مطالعه خود با عنوان چالش هاي مديريت تحقيق موفق، موارد6546ديميتريوس و همکاران)-.

 كه با رويکرد مطالعات بين المللي در حوزه پرستاري بود  استفاده از ابزار گرداوري اطالعات يکسان، قابل استفاده در هر محيط ، پروتکل

 (05.)هاي تحقيق حمايتي متناسب با تحقيق را در مديريت تحقيق مورد توجه قرار داده است 

(در مطالعه خود با عنوان چالش هاي تحقيق در كشور هاي در حال توسعه  در توجيه اين امر به  مواردي 6544ن )سرجيو و همکارا -3

قوانين و مقررا ت جاري، نابرابري هاي  از جمله فقدان اموزش و پاسخگويي اخالقي مرتبط با تحقيق.توجه به تضاد منافع در تحقق

 (04)حاكميت اشاره داشتند .  اقتصادي و 

چالش هاي مداخله پژوهشي در علوم سالمت : بحثي با رويکرد تحقيقات  ( در مطالعه خود با عنوان 6546هانسن و همکاران)-45

مطالعاتي بايستي به مواردي قابليت بالقوه تركيب مدل هاي مطالعه مختلف  و روش هاي ادغام  كيبي. پيشنهاد نمودند كه در چنينتر

 (06)و بهبود خدمات سالمت مد نظر قرار گيرد. انها  جهت سود مندي به بيمار
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 مطالعهروش :فصل سوم

نوع پژوهش 

جامعه پژوهش، محیط و زمان پژوهش 

حجم نمونه و روش نمونه گیری 

معیارهای ورود و خروج 

ها، روایی و پایاییی دادهگردآور و روش ابزار 

ها روش تجزیه و تحلیل داده 
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 روش اجراي مطالعه: -9-4

انجام  شد. جامعه آماري اين مطالعه راكليه  4934تحليلي است كه بصورت مقطعي در سال -اين پژوهش يك مطالعه كاربردي  

 نفر(. 4.49كاركنان شاغل در سازمان بيمه سالمت كشور)استانها  و ادارات تابعه هر استان در شهرستان( ،تشکيل مي داد ) 

ي اجرا  كار بدين ترتيب بود كه پس از انجام مذاكره ، ارائه توضيحات و جلب حمايت و همکاري مسئولين محل روش انجام        

طرح و طي شدن مراحل مختلف اداري ، جلب توافق مديريت  و ايجاد هماهنگي هاي الزم گردآوري اطالعات  از واحدهاي  مورد 

و پايايي ان سنجيده  شد، آغاز گرديد.  جهت سنجش روايي پرسشنامه در اختيار  مطالعه،  بوسيله پرسشنامه اي محقق ساخته  كه روايي

 05تني چند از متخصصان بيمه سالمت و نيز متخصصين مديريت نظام سالمت قرار گرفت و تاييد شد. جهت تعيين پايايي نيز تعداد 

بدست  5.7.4قرار گرفت و  آلفاي كرونباخ برابر  پرسشنامه در اختيار كارشناسان بيمه سالمت استان خراسان رضوي  طي دو مرحله

 آمد كه نشانگر پايا بودن پرسشنامه طراحي شده براي تحقيق بود.

آشنايي با  -سوال ( 7ابزار گرد اوري داده ها پرسشنامه اي چند بخشي مشتمل بر عوامل دموگرافيك، عوامل زمينه اي تحقيق)   

سوال( كه در مقياس پنج درجه اي ليکرت تنظيم شده بودند. 3راهکارها وپيشنهادات )–ل(سوا0موانع تحقيق) -سوال(3مقدمات تحقيق) 

كامالً موافق( ودر انتها نيز دو سوال به صورت باز پاسخ قرار گرفته اند. سپس پرسشنامه ها  -مواق -بي نظر -مخالف -)كامالً مخالف 

 بر اساس حجم نمونه مورد نياز در هر منطقه ارسال  شد. تکثير شده و طي نامه اي به استانهاي انتخاب شده براي تحقيق

 

 جامعه مطالعه: -9-2

نفر بود كه اين جامعه را كليه كاركنان شاغل در سازمان بيمه سالمت كشور ) ادارات كل بيمه  4.49جامعه آماري اين مطالعه       

 سالمت در استانها( ،تشکيل مي دادند.

 

 : روش تعیین حجم نمونه: 9-9

بدست آمد كه با توجه به ريزش احتمالي  605رصد، د35در سطح اطمينان  4.49جامعه آماريو 4حجم نمونه با توجه به دقت       

لذا در اين مطالعه جامعه در  بود؛ 65.با توجه به اينکه نمونه در دسترس در طبقات مورد نظر  نفر تعيين گرديد . 65.نمونه حجم نمونه 

استان،  4منطقه با توجه به تخصيص متناسب با تعداد كاركنان هر منطقه، از منطقه يك  4از بين  .  شده انتخاب دسترس به عنوان نمون

استانهاي مورد مطالعه نيز با توجه به منطقه بندي استان انتخاب شدند.  6استان، و از مناطق سه و چهار هر كدام  9و از منطقه دو ، 

قه وخراسان رضوي( ومنط _مازندران  –گلستان  –)استانهاي تهران يك مت كشور از منطقه صورت گرفته از سوي سازمان بيمه سال

)اصفهان وخوزستان( بودند. حجم نمونه از رابطه زير چهار )كرمان وفارس(ومنطقه سهآذربايجان غربي و شرقي(ومنطقه -)گيالن دو

  بدست آمده است.
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N=1/((d2/n2.z2.E2)+(1/n))=056 

N:1481 

D:1 

Z:1.085 

E:15 

 605پرسشنامه بين جامعه آماري توزيع گرديد كه انتظار داشتيم حداقل تعداد  65.براي اطمينان از رسيدن به اين حجم نمونه؛ تعداد 

 646پرسشنامه به صورت تکميل شده برگردند. اما متاسفانه پس از توزيع پرسشنامه ها و پيگيري هاي مختلفي كه صورت گرفت تنها 

 646پرسشنامه به دست محققين رسيد. با توجه به اينکه ساير نمونه ها همکاري الزم در ارسال پاسخ نامه را نداشتند؛ تحقيق با همان 

 ع بندي گرديد.پرسشنامه تحليل و جم

 

 : ابزار جمع آوري داده ها:9-1

ابزار جمع آوري داده ها در اين مطالعه؛ پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود كه روايي و پايايي آن پيش از انجام تحقيق مورد بررسي      

نظام  متخصصين مديريتو تأييد قرار گرفت. جهت سنجش روايي پرسشنامه در اختيار تني چند از متخصصان بيمه سالمت و نيز 

پرسشنامه در اختيار كارشناسان بيمه سالمت استان خراسان رضوي   05سالمت قرار گرفت و تاييد شد. جهت تعيين پايايي نيز تعداد 

 بدست آمد كه نشانگر پايا بودن پرسشنامه طراحي شده براي تحقيق بود. 5.7.4طي دو مرحله قرار گرفت و  آلفاي كرونباخ برابر 

عات جمع آوري شده در هر مقطع بطور مرتب مورد بازبيني قرار گرفت تا از  بروز خطا در داده ها  اجتناب گردد. معيار ورود به اطال

مطالعه كاركنان با سمت حداقل كارشناس بوده  و پرسشنامه هايي كه ناقص تکميل شده باشند از مطالعه خارج خواهند شد. شركت 

 شركت كنندگان از جهت حفظ محرمانگي اطالعات توضيح داده شد.درمطالعه اختياري بوده و به 

 

 : روش تجزیه و تحلیل داده ها:9-1

و با انجام تست هاي آماري مرتبط،  SPSSداده ها بعد از گردآوري كد بندي و وارد رايانه شده و با استفاده از نرم افزار آماري     

 %30ي دو پيرسون براي جداول توافقي استفاده گرديد.سطح معني داري مورد قبول تحليل شدند. براي انجام تحليل آماري از آزمون ك

 رد مي شدند. 5.50كمتر از  P-valueهاي آماري تحقيق با در نظر گرفته شد كه بر اين مبني؛ فرض

 تحليل سواالت باز پاسخ نيز به صورت كيفي و به روش تحليل محتوا انجام شد.
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 یافته هاي مطالعهفصل چهارم:
توصیف و تحلیل یافته ها 

نتیجه گیری 
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 سالمت بيمه ادارات كاركنان در پژوهش تسهيل جهت مناسب راهکار هئارا و پژوهش انجام هاي مطالعه حاضر با هدف بررسي چالش

انجام گرديده است كه در اين بخش تنها به بررسي چالش ها در بين كاركنان بر اساس پرسشنامه مصوب مي  4934 سال در كشور

 پردازيم. ارائه راهکارها در مجالي ديگر بيان خواهند گرديد.

نفر از  690ان پرسشنامه بين كاركنان ادارات بيمه سالمت سراسر كشور توزيع گرديده است كه از اين مي 646براي انجام اين مطالعه 

كاركنان پرسشنامه را تکميل كردند. بر اساس تقسيم بندي مناطق ده گانه بيمه سالمت در سراسر كشور، تعداد پرسش شوندگان به 

 صورت زير بوده است:

 

 

 نفر نيز جنسيت خود را مشخص نکرده بودند. .( مرد بودند. %05نفر ) 949( زن و %05نفر ) 944از بين پرسش شوندگان، 
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 : كليات جامعه مورد بررسي:4-4

 وضعيت استخدامي پرسش شوندگان نيز به صورت زير بوده است: 4-4-4

 

 

 

 

 پرسش شوندگان نيز به صورت زير بوده است:ميزان تحصيالت  4-4-6

 درصد تعداد نوع استخدام

 6 .9 دكتري

 64.6 497 كارشناسي ارشد

 66.4 465 كارشناسي

 6.6 44 كارداني

 5.3 6 ديپلم

 9.4 65 پاسخ داده نشده

 455 690 كل

 درصد تعداد نوع استخدام

 0..0 976 ميرس

 4..4 440 كار انجام

 ..44 34 يقرارداد

 4.4 .6 يمانيپ

 5.0 9 يشركت

 9.6 69 پاسخ داده نشده

 455 690 كل

رسمی

انجام کار

قراردادی

پیمانی

شرکتی
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 دهند؛ به صورت زير بود: تقسيم پرسش شوندگان به نوع فعاليتي كه در بيمه سالمت انجام مي 4-4-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال و متوسط سابقه كار  45متوسط سن كاركناني كه در اين مطالعه شركت داشتند،  4-4-4

 انحراف معيار متوسط بيشترين كمترين تعداد متغيير 

 0 45 .0 69 0.0 سن

 4.7 40 94 4 0.3 سابقه كار

 

۵۲ ۵۹ ۵۶
۷۰

۱۰۶

۲۲۰

۴۱

مدیریت امور مالی امور اداری نظارت بیمه گری اسناد پزشکی خدمات ماشینی

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

دیپلم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


32 
 

 : بررسي نظرات شركت كنندگان در پژوهش:4-6

 سال در كشور سالمت بيمه ادارات كاركنان در پژوهش تسهيل جهت مناسب راهکار هئارا و پژوهش انجام هاي بررسي چالشبراي 

 سوال تنظيم گرديده بود كه سواالت آن در چهار محور اصلي: 96پرسشنامه اي با  4934

 عوامل زمينه اي تحقيق 

 آشنايي با مقدمات تحقيق

 موانع انجام تحقيق

 پيشنهادات براي تشويق روحيه تحقيق در سازمان 

از پرسش   (%49.0نفر ) 676قرار مي گرفتند. قبل از بررسي پاسخ هاي كاركنان به اين سواالت؛ به اين نکته اشاره مي كنيم كه 

ي روش تحقيق شركت نيز قبال در كارگاه ها  (%46.3نفر ديگر ) .63شوندگان سابقه شركت در كارگاه روش تحقيق را داشته اند و 

 نفر نيز به اين سوال پاسخ نداده بودند. 64نکرده بودند. 

 

 

 

 

 

در کارگاه روش تحقیق 

;شرکت کرده بودند

۲۷۶

در کارگاه روش تحقیق 

;شرکت نکرده بودند

۲۹۸
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 : نظر شركت كنندگان در خصوص سواالت تعيين كننده عوامل زمينه اي تحقيق:4-6-4

تا چه حد با  

مفهوم 

تحقیق 

آشنایی 

 دارید

به چه میزان 

به تحقیق 

 عالقه مندید

ارزیابی حمایت 

مدیران از 

 پژوهشانجام 

 با آشنایی

 دستورالعمل

 پژوهش هاي

 تغییرات میزان

 دستورالعمل در

 پژوهش هاي

 است؟ چقدر

 روند حد چه تا

 را پژوهش

 آسان و شفاف

 دانید؟ می

 به اعتماد

 در نفس

 انجام

 پژوهش

 از اطالع

 پژوهش

 انجام هاي

 شده

خیلی 

 زیاد

05 (7.3%) 43 (..5%) 43 (7.3%) 43 (7..%) 4.  (..4%)  43(..4%) 4.(7.7%) 05 (..5%) 

 (%45.6).64 (%45.6)605 (%45.6)605 (%44.9)694 (%44.5)609 (%45.6)606 (%45.9).64 (%45.6) 604 زیاد

 (%44.0)677 (%44.6).67 (%49.4)669 (%44.0)604 (%44.0)6.4 (%44.4)674 (%44.6)676 (%44.6) 6.6 متوسط

 (%..6) 46 (%6.7)46  (%6.6) 45 (%..0)99  (%..6)  49 (%6.6) 44 (%7.5) 49 (%..6) 49 کم

خیلی 

 کم

9(5.0%) 6 (5.9%) 9 (5.0%) 9 (5.0%) 4(5.6%) 6 (5.9%) 9 (5.0%) 9 (5.0%) 

پاسخ 

 نداده

5 6 (5.9%) 6 (5.9%) 6 (5.9%) 4(5.6%) 6 (5.9%) 6 (5.9%) 6 (5.9%) 
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 تحقيق، مي نتايج را به صورت زير بدست آمدند:: نظر شركت كنندگان در خصوص آشنايي با مقدمات 4-6-6

بیان مساله  انتخاب موضوع پژوهش میزان آشنایی با

 پژوهش

نگارش 

اهداف و 

 فرضیات

تدوین 

 پرسشنامه

تعیین حجم 

 نمونه

 تحلیل نتایج

 %4.. 05 %5.. 05 %7.3 05 %7.3 05 %5.. 05 %7.3 05 خیلی زیاد

 %93.6 646 %45.5 604 %45.4 609 %45.4 606 %..93 643 %93.3 604 زیاد

 %44.6 677 %44.4 673 %44.4 6.5 %44.4 673 %44.7 6.5 %44.0 6.5 متوسط

 %6.3 49 %..6 49 %..6 49 %..6 49 %6.7 46 %..6 49 کم

 %5.0 9 %5.0 9 %5.0 9 %5.0 9 %5.0 9 %5.0 9 خیلی کم

 %5.9 6 %5.9 6 %5.9 6 %5.9 6 %5.9 6 %5.9 6 بدون پاسخ

 664 .66 694 663 666 663 تعدادکل

 

 دسترسي به منابع كتابخانه اي طراحي جدول گانت نحوه نگارش گزارش نهايي 

 %5.. 05 %..7 43 %..7 43 خيلي زياد

 %93.3 643 %45.9 606 %45.4 606 زياد

 %44.6 .67 %44.6 676 %44.0 6.5 متوسط

 %6.7 46 %6.3 49 %..6 49 كم

 %5.0 9 %5.0 9 %5.0 9 خيلي كم

 %5.9 6 %5.9 6 %5.9 6 بدون پاسخ

 664 660 663 تعدادكل
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 : نظر شركت كنندگان در خصوص موانع انجام تحقيق در سازمان به صورت زير بودند:4-6-9

 

  

عدم دسترسي به 

منابع كتابخانه 

 اي

نبود مجله 

تخصصي ويژه 

 سازمان

عدم تاثير 

تحقيق در ارتقا 

 كاركنان

عدم توانايي 

 انجام تحقيق

عدم دسترسي 

 به مشاور آمار

عدم دسترسي 

به استاد 

تخصصي 

 پزوهش

 %64.4 496 %64.6 496 %64.5 494 %64.9 496 %64.4 496 %64.6 496 كامال موافقم

 %47.9 636 %47.4 630 %47.7 .63 %47.4 634 %47.4 637 %47.3 633 موافقم

 %43.0 466 %43.0 464 %43.4 464 %43.5 .44 %43.0 466 %43.6 466 نظري ندارم

 %3.4 03 %3.9 .0 %3.4 03 %3.0 03 %3.4 03 %3.0 03 مخالفم

 %4.3 46 %4.3 46 %..4 44 %4.3 46 %4.3 46 %4.3 46 كامالً مخالفم

 %..5 0 %5.6 4 %..5 0 %..5 0 %5.6 4 %5.5 5 بدون پاسخ

 666 666 660 665 666 664 تعدادكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند:سواالت به صورت زير پاسخ داده: در پاسخ به سواالت مربوط به تشويق روحيه تحقيق در سازمان، شركت كنندگان به 4-6-4
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برگزاري کارگاه 

 روش تحقیق

تامین منابع 

 تحقیق

اثر گذاري 

تحقیق در 

ارزیابی 

 ساالنه

حمایت مدیران 

 از پژوهش

تأمین نیروي 

انسانی 

 متخصص

 %.90.6 669 %90.60 664 %90.60 664 %90.40 669 %90.04 669 خيلي زياد

 %.4.6 . %.4.6 . %.4.6 . %4.67 . %4.67 . زياد

 %45.55 605 %45.04 604 %45.90 609 %.45.9 604 %45.40 604 متوسط

 %4.96 67 %4.94 67 %4.94 67 %4.63 67 %4.95 67 كم

 %64..4 444 %.4..4 444 %94..4 440 %46..4 444 %47..4 446 خيلي كم

 %.5.4 9 %.5.4 9 %.5.4 9 %.5.4 9 %5.55 5 بدون پاسخ

 821 827 827 823 826 تعدادکل
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 :  اطالعات تحليلي جامعه مورد بررسي4-9

 

: با توجه به اهميت داشتن دانش تحقيق براي انجام پژوهش هاي سازماني؛ مهمترين اصل گذراندن دوره هاي روش تحقيق 4-9-4

توسط پرسنل سازمان بيمه سالمت مي باشد. همان گونه كه مشاهده مي شود؛ ميزان شركت در كارگاه روش تحقيق در بين مقاطع 

 P-value)از ساير مقاطع مي باشد. اين تفاوت از نظر آماري نيز معني دار مي باشد. تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري باالتر 

 )كليه نتايج در ادامه اين بخش با استفاده از آزمون كي دو به دست آمده اند.( (5.550>
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 براي بررسي تاثير شركت در كارگاه روش تحقيق بر سواالت مختلف مي توانيم نتايج را به صورت زير خالصه كنيم: 

 

 نتيجه آزمون (P-value)  سوال

 افرادي كه كارگاه گذرانده اند، بيش از سايرين آشنايي داشتند 5.554كمتر از  ميزان آشنايي با انتخاب موضوع پژوهش

 افرادي كه كارگاه گذرانده اند، بيش از سايرين آشنايي داشتند 5.554كمتر از  بيان مساله پژوهشميزان آشنايي با 

 افرادي كه كارگاه گذرانده اند، بيش از سايرين آشنايي داشتند 5.554كمتر از  ميزان آشنايي با نگارش اهداف و فرضيات

 كارگاه گذرانده اند، بيش از سايرين آشنايي داشتندافرادي كه  5.554كمتر از  ميزان آشنايي با تدوين پرسشنامه

 افرادي كه كارگاه گذرانده اند، بيش از سايرين آشنايي داشتند 5.554كمتر از  ميزان آشنايي با تعيين حجم نمونه

 افرادي كه كارگاه گذرانده اند، بيش از سايرين آشنايي داشتند 5.554كمتر از  ميزان آشنايي با تحليل نتايج

 افرادي كه كارگاه گذرانده اند، بيش از سايرين آشنايي داشتند 5.554كمتر از  يزان آشنايي با نحوه نگارش گزارش نهاييم

 افرادي كه كارگاه گذرانده اند، بيش از سايرين آشنايي داشتند 5.554كمتر از  ميزان آشنايي با طراحي جدول گانت

 ميزان آشنايي با دسترسي به منابع كتابخانه

 اي

نظر شركت كنندگان در كارگاه و سايرين با يکديگر تفاوتي نداشته  5.436

 است

 عدم دسترسي به منابع كتابخانه اي

نظر شركت كنندگان در كارگاه و سايرين با يکديگر تفاوتي نداشته  5.577

 است

 نبود مجله تخصصي ويژه سازمان

داشته يکديگر تفاوتي ننظر شركت كنندگان در كارگاه و سايرين با  5.449

 است

 عدم تاثير تحقيق در ارتقا كاركنان

نظر شركت كنندگان در كارگاه و سايرين با يکديگر تفاوتي نداشته  5.455

 است

 عدم توانايي انجام تحقيق

نظر شركت كنندگان در كارگاه و سايرين با يکديگر تفاوتي نداشته  ..5.0

 است

ين كارشناسان شاغل در استان خراسان با ساير استان هاي كشور؛ بر اساس اطالعات بدست آمده براي مقايسه بين تفاوت ب : 4-9-6

 مي توان نتايج را به صورت زير توضيح داد:
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سال بود كه اين ميزان براي شركت كنندگان در تحقيق در ساير استان ها برابر  44±6متوسط سن پرسش شوندگان در استان خراسان 

همين طور براي سابقه كار اين افراد نيز  (P-value= 5.944)سال بود كه اين ميزان تفاوت از نظر آماري معني دار نيست.  7±45

سال بود كه اين ميزان براي  40±4.4تفاوت معني دار آماري مشاهده نشده است. متوسط سابقه كار پرسش شوندگان در استان خراسان 

 =P-value)سال بود كه اين ميزان تفاوت از نظر آماري معني دار نيست.  40±4.7ير استان ها برابر شركت كنندگان در تحقيق در سا

5.696) 

با توجه به اينکه بين سابقه كار و سن كاركنان شاغل در استان خراسان با ساير استان هاي كشور تفاوتي وجود ندارد؛ مي توانيم ساير 

 ايسه كنيم. مؤلفه هاي تحقيق را بين اين دو گروه مق

 

: در خصوص بررسي نظر شركت كنندگان در خصوص آشنايي با مقدمات انجام تحقيق و مقايسه بين كاركنان استان خراسان 4-9-6-4

 و ساير كاركنان؛ نتايج به شرح زير بدست آمده است:

 

در خصوص ميزان آشنايي با نحوه تدوين عنوان پژوهش تفاوت معني دار آماري بين كاركنان استان خراسان با ساير كاركنان وجود 

  (P-value= 5.460)نداشت. 

. تدر خصوص ميزان آشنايي با نحوه بيان مساله پژوهش تفاوت معني دار آماري بين كاركنان استان خراسان با ساير كاركنان وجود نداش

(P-value= 5.646) 

-P)در خصوص ميزان آشنايي با بيان اهداف پژوهش تفاوت معني دار آماري بين كاركنان استان خراسان با ساير كاركنان ديده شد. 

value= 5.595)  كاركنان بيان كرده بودند كه با بيان اهداف پژوهش كمتر از متوسط  %35به اين معني كه در استان خراسان بيش از

 يي دارند.آشنا

در خصوص ميزان آشنايي با طراحي پرسشنامه براي انجام پژوهش تفاوت معني دار آماري بين كاركنان استان خراسان با ساير كاركنان 

كاركنان بيان كرده بودند كه با طراحي پرسشنامه  34به اين معني كه در استان خراسان بيش از % (.P-value= 5.55)ديده شد. 

 ش كمتر از متوسط آشنايي دارند.براي انجام پژوه

در خصوص ميزان آشنايي با تعيين حجم نمونه براي انجام پژوهش تفاوت معني دار آماري بين كاركنان استان خراسان با ساير كاركنان 

نمونه  كاركنان بيان كرده بودند كه با تعيين حجم %30به اين معني كه در استان خراسان بيش از  (P-value= 5.554)ديده شد. 

 براي انجام پژوهش كمتر از متوسط آشنايي دارند.

در خصوص ميزان آشنايي با تجزيه و تحليل پژوهش تفاوت معني دار آماري بين كاركنان استان خراسان با ساير كاركنان ديده شد. 

(P-value= 5.545)  تجزيه و تحليل پژوهش كمتر كاركنان بيان كرده بودند كه با  %3.به اين معني كه در استان خراسان بيش از

 از متوسط آشنايي دارند.
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در خصوص ميزان آشنايي با جدول گانت براي انجام پژوهش تفاوت معني دار آماري بين كاركنان استان خراسان با ساير كاركنان ديده 

با طراحي جدول گانت براي كاركنان بيان كرده بودند كه  %.3به اين معني كه در استان خراسان بيش از  (P-value= 5.546)شد. 

 انجام پژوهش كمتر از متوسط آشنايي دارند.

در خصوص ميزان آشنايي با منابع كتابخانه اي براي انجام پژوهش تفاوت معني دار آماري بين كاركنان استان خراسان با ساير كاركنان 

كنان بيان كرده بودند كه با منابع كتابخانه اي كار %.3به اين معني كه در استان خراسان بيش از  (P-value= 5.554)ديده شد. 

 براي انجام پژوهش كمتر از متوسط آشنايي دارند.

 

 

 

 

: در خصوص بررسي نظر شركت كنندگان در تحقيق در مورد موانع انجام تحقيق و مقايسه بين كاركنان استان خراسان و 4-9-6-6

 ساير كاركنان؛ نتايج به شرح زير بدست آمده است:

اسخ به اين سوال كه آيا عدم دسترسي به منابع كتابخانه اي به عنوان مانعي بر انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ تفاوت معني در پ

 (.P-value=5.49)داري بين نظر شركت كنندگان در تحقيق در استان خراسان با سايرين وجود نداشت. 

در پاسخ به اين سوال كه آيا نبود مجله تخصصي سازمان به عنوان مانعي بر انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ تفاوت معني داري 

 (P-value=5.574)بين نظر شركت كنندگان در تحقيق در استان خراسان با سايرين وجود نداشت. 

هاي ساالنه پرسنل به عنوان مانعي بر انجام تحقيق شناخته مي شود يا  در پاسخ به اين سوال كه آيا منظور نشدن تحقيق در ارزيابي

از نظر اين  (P-value=5.564)خير؛ تفاوت معني داري بين نظر شركت كنندگان در تحقيق در استان خراسان با سايرين ديده شد. 

 افراد؛ اين مساله تاثيري در انجام تحقيق ندارد.

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

خراسان سایر استان ها

تان هامتوسط آشنایی با مقدمات تحقیق در استان خراسان با سایر اس
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وانايي در انجام تحقيق به عنوان مانعي بر انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ تفاوت معني داري در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم ت

 (P-value=5.575)بين نظر شركت كنندگان در تحقيق در استان خراسان با سايرين وجود نداشت. 

داري  شناخته مي شود يا خير؛ تفاوت معني در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم دسترسي به مشاور آماري به عنوان مانعي بر انجام تحقيق

افراد موافق  %66در كل كشور؛  (P-value=5.5.4)بين نظر شركت كنندگان در تحقيق در استان خراسان با سايرين وجود نداشت. 

 اين مساله بودند كه عدم دسترسي به مشاور آماري مانعي بر انجام تحقيق مي باشد.

دسترسي به منابع علمي به عنوان مانعي بر انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ تفاوت معني داري  در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم

افراد موافق  %65در كل كشور؛  (P-value=5.540)بين نظر شركت كنندگان در تحقيق در استان خراسان با سايرين وجود داشت. 

 جام تحقيق مي باشد.اين مساله بودند كه عدم دسترسي به منابع علمي مانعي بر ان

 

 

 

: در خصوص عوامل مهم افزايش انگيزه براي انجام تحقيق و مقايسه بين كاركنان استان خراسان و ساير كاركنان؛ نتايج به 4-9-6-9

 دست آمده به اين صورت است كه بين نظرات كاركنان استان خراسان با ساير كاركنان تفاوت معني دار آماري وجود ندارد. در تمامي

كاركنان  شركت كنندگان با سواالت بيان شده براي افزايش انگيزه تحقيق موافق بوده اند. %35و تقريبا بيش از  P-value>5.9موارد 

 استان خراسان نيز از اين نظر مستثني نيستند.

 

سائل در خصوص م: سؤال پژوهشي ديگري كه مطرح مي باشد؛ بررسي اختالف نظر بين سطوح مديريتي و بدنه كارشناسي 4-9-9

 مربوط به پژوهش مي باشد.

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

خراسان سایر استان ها
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: در خصوص بررسي نظر شركت كنندگان در خصوص آشنايي با مقدمات انجام تحقيق و مقايسه بين كاركنان حوزه مديريت 4-9-9-4

 و ساير كاركنان؛ نتايج به شرح زير بدست آمده است:

 

و اكثر  (P-value=5.546)گاه با ساير كاركنان ديده شده است. در خصوص آشنايي با تعيين عنوان پژوهش؛ تفاوتي بين مديران دست

 در حد متوسط و خوب بيان كرده اند. اكاركنان توانايي خود ر

در خصوص آشنايي با بيان مساله پژوهش؛ تفاوتي آماري معني داري بين نظرات بيان شده مديران دستگاه با ساير كاركنان ديده شد. 

(P-value=5.550) گاه توانايي باالتري براي بيان مساله اعالم كرده اند.مديران دست 

در خصوص آشنايي با بيان اهداف پژوهش؛ تفاوتي آماري معني داري بين نظرات بيان شده مديران دستگاه با ساير كاركنان ديده شد. 

(P-value=5.556) .مديران دستگاه توانايي باالتري براي بيان اهداف پژوهش اعالم كرده اند 

خصوص آشنايي با تهيه پرسشنامه پژوهش؛ تفاوتي آماري معني داري بين نظرات بيان شده مديران دستگاه با ساير كاركنان ديده در 

 مديران دستگاه توانايي باالتري براي تهيه پرسشنامه اعالم كرده اند. (P-value=5.560)شد. 

-P)بين مديران دستگاه با ساير كاركنان ديده نشده است. در خصوص آشنايي با تعيين حجم نمونه مورد نياز پژوهش؛ تفاوتي 

value=5.5.4) در حد متوسط بيان كرده اند.  او اكثر كاركنان توانايي خود ر 

 (P-value=5.450)در خصوص آشنايي با نحوه آناليز داده هاي پژوهش؛ تفاوتي بين مديران دستگاه با ساير كاركنان ديده نشده است. 

 در حد متوسط بيان كرده اند. اتوانايي خود رو اكثر كاركنان 

 (P-value=5.637)در خصوص آشنايي با نحوه گزارش نهايي پژوهش؛ تفاوتي بين مديران دستگاه با ساير كاركنان ديده نشده است. 

 در حد متوسط و كم بيان كرده اند. او اكثر كاركنان توانايي خود ر

-P)پژوهش؛ تفاوتي بين مديران دستگاه با ساير كاركنان ديده نشده است. در خصوص آشنايي با نحوه تهيه جدول گانت 

value=5.5.3) در حد متوسط و كم بيان كرده اند. او اكثر كاركنان توانايي خود ر 

 (P-value=5.9.0)در خصوص آشنايي با منابع كتابخانه اي پژوهش؛ تفاوتي بين مديران دستگاه با ساير كاركنان ديده نشده است. 

 و بسيار كم بيان كرده اند. در حد متوسط و كم او اكثر كاركنان توانايي خود ر
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: در خصوص بررسي نظر شركت كنندگان در تحقيق در مورد موانع انجام تحقيق و مقايسه بين مديران و ساير كاركنان؛ 4-9-9-6

 نتايج به شرح زير بدست آمده است:

در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم دسترسي به منابع كتابخانه اي به عنوان مانعي بر انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ تفاوت معني 

 (P-value=5.0.0)داري بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايرين وجود نداشت. 

ان مانعي بر انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ تفاوت معني داري در پاسخ به اين سوال كه آيا نبود مجله تخصصي سازمان به عنو

 (P-value=5.366)بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايرين وجود نداشت. 

در پاسخ به اين سوال كه آيا منظور نشدن تحقيق در ارزيابي هاي ساالنه پرسنل به عنوان مانعي بر انجام تحقيق شناخته مي شود يا 

  (P-value=5.077)ر؛ تفاوت معني داري بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايرين ديده نشد. خي

در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم توانايي در انجام تحقيق به عنوان مانعي بر انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ تفاوت معني داري 

 (P-value=5.966)ن وجود نداشت. بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايري

در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم دسترسي به مشاور آماري به عنوان مانعي بر انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ تفاوت معني داري 

مساله افراد موافق اين  %66در كل كشور؛  (P-value=5.477)بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايرين وجود نداشت. 

 بودند كه عدم دسترسي به مشاور آماري مانعي بر انجام تحقيق مي باشد.

در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم دسترسي به منابع علمي به عنوان مانعي بر انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ تفاوت معني داري 

افراد موافق اين مساله  %65در كل كشور؛  (P-value=5.660)بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايرين وجود نداشت. 

 بودند كه عدم دسترسي به منابع علمي مانعي بر انجام تحقيق مي باشد.

 

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

حوزه مدیریت سایر فعالیت ها

متوسط آشنایی با تحقیق در حوزه مدیریت و سایر حوزه ها
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: در خصوص بررسي نظر شركت كنندگان در تحقيق در مورد عوامل افزايش انگيزه انجام تحقيق و مقايسه بين مديران و 4-9-9-9

 بدست آمده است:ساير كاركنان؛ نتايج به شرح زير 

در پاسخ به اين سوال كه آيا برگزاري كارگاه روش تحقيق به عنوان عاملي بر افزايش انگيزه انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ 

شركت  %70. بيش از (P-value=5.450)تفاوت معني داري بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايرين وجود نداشت. 

 تحقيق موافق اين امر بوده اند.كنندگان در اين 

در پاسخ به اين سوال كه آيا ايجاد دسترسي به منابع علمي به عنوان عاملي بر افزايش انگيزه انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ 

اره بيش ز. مديران با اين گ(P-value=5.554)تفاوت معني داري بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايرين وجود داشت. 

 از سايرين موافق بودند.

در پاسخ به اين سوال كه آيا منظور شدن تحقيق در ارزيابي هاي ساالنه پرسنل به عنوان عاملي بر افزايش انگيزه انجام تحقيق شناخته 

ديران كمتر . م(P-value=5.547)مي شود يا خير؛ تفاوت معني داري بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايرين ديده شد. 

 از ساير كاركنان به اين امر اعتقاد داشتند.

در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش حمايت از انجام تحقيق به عنوان عاملي بر افزايش انگيزه انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ 

مديران بيش از ساير كاركنان  (P-value=5.546)تفاوت معني داري بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايرين ديده  شد. 

 به اين گزاره اعتقاد داشته اند.

در پاسخ به اين سوال كه آيا توانمند سازي نيروي انساني پژوهشگر به عنوان عاملي بر افزايش انگيزه انجام تحقيق شناخته مي شود يا 

مديران شركت كننده در  (P-value=5.540)شد. خير؛ تفاوت معني داري بين نظر مديران شركت كننده در تحقيق با سايرين ديده 

 اين تحقيق بيش از ساير كاركنان به اين امر اعتقاد داشتند.
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۲۰
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حوزه مدیریت سایر فعالیت ها
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در پاسخ به اين سوال كه آيا آشنايي با نرم افزار هاي آماري به عنوان عاملي بر افزايش انگيزه انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ 

افراد  %76در كل كشور؛  (P-value=5.404)كننده در تحقيق با سايرين وجود نداشت. تفاوت معني داري بين نظر مديران شركت 

 موافق اين گزاره بودند. 

در پاسخ به اين سوال كه آيا آشنايي با شيوه نگارش علمي به عنوان عاملي بر افزايش انگيزه انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ 

افراد  %74در كل كشور؛  (P-value=5.367)نده در تحقيق با سايرين وجود نداشت. تفاوت معني داري بين نظر مديران شركت كن

 موافق اين گزاره بودند. 

 

در پاسخ به اين سوال كه آيا ايجاد مجله تخصصي در سازمان به عنوان عاملي بر افزايش انگيزه انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ 

در كل كشور؛ حدود  (P-value=5.456)نده در تحقيق با سايرين وجود نداشت. تفاوت معني داري بين نظر مديران شركت كن

 افراد موافق اين گزاره بودند. 75%

در پاسخ به اين سوال كه آيا وجود قوانين ثابت پژوهشي به عنوان عاملي بر افزايش انگيزه انجام تحقيق شناخته مي شود يا خير؛ تفاوت 

افراد  %75در كل كشور؛ حدود  (P-value=5.563)نده در تحقيق با سايرين وجود نداشت. معني داري بين نظر مديران شركت كن

 موافق اين گزاره بودند.
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 در تحليل سواالت باز پاسخ از روش تحليل محتوا استفاده گرديد كه در جدول زير خالصه شده است.4-4

 

 درصد تعداد عنوان

حجم كاري روزانه كاركنان بيش از حد 

 متعارف  است

60 66 

نيروي انساني  متناسب با فعاليت روزانه 

 انها نيست

40 44 

روند تصويب طرح حهي تحقيقاتي 

 طوالني است

65 4. 

 66 60 بودجه كافي جهت تحقيقات وجود ندارد

افراد فرصت كافي و مجالي جهت 

 اراهيايده تحقيقاتي ندارند

40 44 

محققان محدودي جهت انجام مطالعه و 

ه پيشنهادت پزوهشي به سازمان ئارا

 مراجعه مي كنند

45 3 
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 بحث و نتیجه گیري:فصل پنجم
هابحث پیرامون یافته 

گیرینتیجه 

پیشنهادات پژوهشگر 

پیشنهاد برای پژوهش های آتی 
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تحليلي با هدف تعيين چالش هاي انجام مطالعه و ارايه راهکار جهت رفع ان در سازمان بيمه سالمت كشور -اين مطالعه از نوع توصفي 

نفر از كارشناسان بيمه سالمت كشور در پژوهش شركت نمودند . از آنجا كه يافته ها و نتايج در فصل چهار گزارش  646بود كه طي ان 

ه بحث و نتيجه گيري اشاره شده است. خالصه چالش هاي  انجام تحقيق  براساس يافته هاي اين مطالعه در گرديد در اين فصل ب

وسسات تحليلي و ارتباط با مكتابخانه اي و تفکر منابع ، تناسب كار و مسئوليتعناويني همچون: توان علمي ، سازمان و مديريت ، 

 ه مي گردد.ئر ارابندي  شده است كه به شرح زي تقسيم پزوهشي-علمي 

 

 توان علمی-4

نفر ديگر  .63از پرسش شوندگان سابقه شركت در كارگاه روش تحقيق را داشته اند و   (%49.0نفر )  676يافته ها حاكي است        

 وانعمنيز قبال در كارگاه هاي روش تحقيق شركت نکرده بودند. از انجا كه نيمي از كاركنان با روش تحقيق اشنا نبوده اند،   (46.3%)

كه با يافته هاي فالح وهمکاران  همچنين  يافته اي مطالعه  .(09تحقيق به شمار مي ايد) موانع از پژوهشي توانمنديهاي ضعف و علمي

 متد تحقيق، رو  با آشنايي كمبود علمي، تحقيق هاي روش مورد در الزم دانش فقدان(. 94و 93همراستا ست. )سرجيو  و همکارن 

روش پيشنهادي    .است علمي پژوهشگران مشکالت و موانع از قبيل اين از آماري ،آشنايي با دستور العمل هاي تحقيق و مواردي شهاي

 از يکي عنوان به پژوهشي و آموزشي هاي زمينه در انان هاي توانمندي توسعه كاركنان و آموزش هاي برنامهميتواند پياده سازي 

 در سازمان باشد.  وظايف تعريف شده

ند و ؛ اما مشاركت محدودي در امر تحقيق داشته اهمچنين نتايج حاكي است تقريبا نيمي از كاركنان نيز با روش تحقيق اشنايي دارند

در پژوهش هستند.  از آنجا كه مقوله تحقيق نيازمند  كسب تجربه  است و استفاده از افراد خبره در  خواهان همکاري افراد متخصص

بکار گيري افراد با دانش مناسب ضمن تقويت نمايند ضروري است.  بهينه برداري بهره موجود امکانات از باشند قادر كه پژوهش حوزه

 شرايط ايجاد درصورت رسد مي نظر به يقاتي و انسجام انها خواهد افزود.فرهنگ كار گروهي در سازمان به توليد طرح هاي تحق

 بيش گروهي كارهاي از پژوهشگران ه گيري كنار و كنند استقبال مي رشته اي بين هاي فعاليت و گروهي كارهاي از افراد مناسب،

 آموزشي هاي درسازمان بايد كه است گروهي كار مهارت و تجربه تمرين، عدم از متأثر باشد داشته آنها بستگي تمايل به آنکه از

  (04) .يابد گسترش و ترويج

 

 سازمان ومدیریت-2

نفر( از كاركنان معتقدند مديران انها از تحقيق و پژوهش حمايت مي كنند اما از ديگر سو   955درصد 46حاكي است )یافته ها      

درصد(. به نظر ميرسد  74معادلنفر  4.5حمايت  بيشترمديران از تحقيق و توجه انان به اين امر به عنوان يك راهکار بيان مي نمايند)

و يکي از دغدغه هاي اساسي كاركنان است.  يکي از چالش هاي انجام تحقيق انبه عنو پژوهشگران از مديران كافي حمايت فقدان

مثال تاثيرتحقيق بر ارتقاي كاركنان كه دراين مطالعه بدان اشاره شده  سازمان در روشن اهداف و برنامه داشتن نظير مديريتي عوامل

واقع نقطه اغازين يك طرح تحقيقاتي حمايت مديران از در  .دارد مستقيم تأثير پژوهشي افراد ه وري بهر بر درصد(9. نفر045است)

 لذا و پذيرد تأثير مي سازمان هر بر حاكم مديريتي بينش از چيز هر از بيش موسسات در موانع موجود ديگر عبارت به  .تحقيق است

 (00)دارد. بستگي مديريتي هاي شيوه و نگرش نوع تفکر، به باشد مالي منابع و امکانات از متأثر آنکه از بيش نيز موانع اين رفع
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 تناسب کار و مسئولیت -9

  عنوان به اين پژوهش در كه است مشکالتي از كارآمد انساني نيروي در تحليل پاسخ تشريحي ،حجم كاري زياد پرسنل و كمبود     

نيروي    كارگيري به و استخدام  براي را تمهيداتي بايد رابطه مسئولين اين در رسد مي نظر شده است. به اشاره بدان امکاناتي موانع

 زياد حجم علمي هيئت اعضاي و بوده همسو حاضر تحقيق نتايج با علوم پزشکي حوزه نتايج مطالعه در كنند.  اتخاذ انساني مورد نياز

 .اند داشته بيان پزشکي تحقيقات علوم در اي حرفه موانع مهمترين از را پژوهش براي ناكافي وقت و درماني فعاليتهاي بهداشتي

 

 کتابخانه اي  منابع-1

درصد( دسترسي منابع اطالعاتي)  66نفر 495درصد( ذكر شده است و) 46نفر  955در اين مطالعه دسترسي به منابع كتابخانه اي)     

هادوي و همکاران نيز  به اين موضوع در مطالعه مجالت ، كتب و...(   را به عنوان يك راهکار جهت بهبود امر تحقيق بيان نموده اند. 

 اختصاص بودجه  پژوهشي، امکانات و تجهيزات كمبود مشکالت(.96عنوان يکي از محدوديت ها ي اصلي تحقيق ذكر شده است.)

پژوهشي در مطالعت ديگر بدان اشاره  امکانات و مواد كمبود و آن، نبودن روز به و كتابخانه ها سازي و غني تجهيز به يافته محدود

 به ها پژوهش از توجهي قابل سهم آنکه بويژه .است تحقيقات در مهم بسيار مسائل از تجهيزات و امکانات اساساً .استشده 

  .(06)نيازمند دسترسي منابع  علمي جديد  وبه روزاست كه يابد مي اختصاص كاربردي پژوهشهاي

 

 منابع مالی -1

منابع مالي را به عنوان يك راهکار در تقويت تحقيق ذكر نموده اند. در تحليل  درصد( توجه به74نفر) 4.5نتايج حاكي است بيش از      

ذكر شده است.   حهاي پژوهشي يکي از چالش هاي تحقيق طر بندي بودجه در افراطي بوروكراسي و ناكافي، سواالت باز نيز بودجه

كه ديگر تحقيقات نيز  است مشکالتي ازجمله اجرايي و مالي تصميمات اتخاذ در مسئولين كافي اختيارات عدم و مالي مشکالت

 بدان اشاره داشته اند. پژوهشگران

حوزه  در متعدد مشکالت شرايطي چنين در ؛(90)است تحقيق اصلي مشکالت از  مالي منابع و پژوهشي توجه به مشکالت بودجه

 فعاليت هاي در را افراد انگيزه ان  به تدريج وقت گيربودن انجام تحقيق و دير بازده بودن مراحل تصويب طوالني، سو، يك از پژوهش

 .(07)رهنمون مي سازد هادر ساير حوزه  صرف در اشتغال به را آنها و برده بين از پژوهشي
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 تحلیلیتفکر -8

درصد( از كاركنان  به تحقيق عالقمند هستند؛ اما از ديگر سو در تحليل سواالت باز اشاره شده  5.نفر  065يافته ها حاكي است )     

 است كه تفکر تحليلي در سازمان ها محدود است. 

 تحقيق انجام پيش نياز را كاركنان انتقادي تفکر و مسئله حل هاي توانمندي تقويت پژوهشي، روحيه پرورش ضرورت نظران صاحب

 تنظيمي خود فرهنگ ترويج و اشاعه كشور و مديريت و آموزشي نظام در پژوهش فرهنگ كردن نهادينه و اشاعه رچياندانند .قو مي

 (46).داند مي تحقيقات توسعه راهکارهاي ترين مهم از را عالي آموزش مؤسسات و مراكز دانشگاهي در پويا

است.  در مطالعه اي ديگر  گرفته قرار تأييد مورد آنها هاي پژوهشي فعاليت ميزان در افراد دروني هاي انگيزه تأثير كياني تحقيقات در

 ه وري بهر در شغلي نيز  شده است.  از سويي ديگر عادات بيان پژوهشي فعاليتهاي كاربست تحقيق در يکي از موانع  نگرشي موانع

  (.0)(60)است. بوده مؤثر افراد پژوهشي

كاركنان و اشنا يي محدود انان با فنون تفکرتحليلي، اعتماد به نفس، فرصت تامل و تفکرفرا بخشي به نظر مي رسد حجم كاري زياد 

و فرا مسئوليتي را دركاركنان محدود و يا ناكارآمد نموده است. برگزاري كارگاه هاي توانمند سازي در حوره هاي مختلف از جمله تفکر 

 موثر باشد. انتقادي ميتواند در تقويت اين روحيه در كاركنان

 

 پژوهشی -ارتباط با موسسات علمی -7

ديگر از يافته هاي  از اولويت هاي سازمان ذكر شده است در تحليل سواالت باز استقبال محدود پژوهشگران ساير سازمان ها     

خصوصي در تحقيق  بخش جايگاه نبودن مشخص بصورت كلي  درصد(66نفر 455مطالعه بي ثباتي دستور العمل هاي پژوهشي است)

  است ؛از ديگرسو هاي پژوهشگران  دغدغه يکي از تحقيقات از جامعي اطالعاتي بانك فقدان و تحقيقات از مناسب نظام ارزيابي نبود ،

 و پويايي و تحرک علمي، رقابت زمينه عمالً شده كه  مالي محدوديت هاي ايجاد  به منجر دولتي صرفاً بودجه به پژوهش وابستگي

 گرفته ميشوند كار به محدود است كه ممکن است تحقيقاتي انجام گاه كار،  حاصل و كرده رنگ كم را آن بودن اضا محورنيز تق

(.46) 

دانشگاه با فعاليت  و اعتمادو اشنا نمودن بخش خصوصي حس ايجاد خصوصي، بخش كردن فعال در گام نخستين شايد اين رابطه در

 جامعه به سرمايه بازگشت و پژوهشي هاي فعاليت نتايج بيشتر كاربست به كه منجر باشد مشترک تحقيقات انجام براي هاي سازمان

  (03.)خواهد شد

 هاي هبرنام با پژوهشي هاي هماهنگي فعاليت عدم اطالعاتي، هاي بانك جعفري، كوروين و براون نيز  در تحقيقات خود فقدان

 (65) (64).دارند مي بيان توسعه حال در كشورهاي مشکالت ازرا  پژوهش بر مبتني گذاري سياست عدم و ملي توسعه

 توافق مورد نها سازما در همه بودن محور دانايي ضرورت و سازماني توسعه در انساني نيروي اهميت امروزه اگرچهبطور كلي ، 

 است، افزاري سخت و مالي منابع از بيش سازماني دانش و روابط انساني نگرش، تفکر، اهميت آنها زعم به و است صاحبنظران
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تحقيق است در اين راستا  محوري نيازمند تقويت زير ساخت هاي دانش و انساني عالوه برماهيتي كه سازمان بيمه سالمت در امر اين 

 تقويت منابع علمي استفاده از ظرفيت هاي علمي محققان و توسعه ارتباطات برون سازماني گامي موثر در اين امر است.

معتقد است عمده ترين مشکل پژوهش در ايران عدم استفاده از نتايج تحقيقات كاربردي است. وي مي گويد تنها مشکل ومانع محسني 

تخقيق در ايران اعتبار اندک نيست بلکه عوامل ديگري مانند فقدان محققان آشنا با روش هاي نوين تحقيق و عدم استفاده از نتايج 

 (64)تحقيقات بصورت كاربردي است.

درصد در حوزه مسايل اجرايي جاي  66گيري به موانع مديريت اختصاص داردو  درصد از موانع بهره .9فردوسي وهمکاران معتقد است 

 (66)دارد.

در حال حاضر اغلب روشهايي كه براي انتشار نتايج پژوهش بکار مي رود روش هاي غير فعال  است. برخي از اين روشها عبارت است 

ه در كنفرانس ها سمينار ها و همايش هاي داخلي و بين المللي ارسال گزارش ئمقاله در مجله هاي داخلي  بين المللي، ارااز انتشار 

كامل يا خالصه اي از طرح پژوهشي براي استفاده كنندگان قرار دادن در وب سايت و انتشار نتايج پزوهش در نشريات غير علمي مي 

 باشند

نرژي زيادي كه براي انجام پژوهش صرف مي شود اثر بخشي بيشتر و استفاده كامل از نتايج انها همواره مي با توجه به وقت هزينه و ا

ي پژوهشي مي اتواند دغدغه هاي مسئوالن باشدچرا كه عدم توجه به تجربيات چند سال گشته منجر به كاهش بهره وري از طرح ه

 (69)شود. 

براي ظرفيت سازي و تقويت فعاليت هاي مربوط به انتقال و تبادل دانش بايد تصميم جدي به نظر مي رسد در تعامل با محيط خارج -

وهشي يکي از راهکار هاي مهم و كارامد براي رفع اين مشکالت است اين فعاليت. نخست  نشاني ژاتخاذ شود. توجه به گرنت هاي پ

وان انتظار داشت كه از نتيجه يك گرنت تحقيقاتي استفاده نفعان ان است از سوي ديگر مي تارتباط خوب بين مراكز پژوهشي وذياز 

بيشتري به عمل ايد زيرا سفارش دهنده پيشتر نياز خود را بطور رسمي اعالم داشته و بخاطر هرينه اي كه متقبل مي شود درصدد 

 (64)قيق است.حبيشترين بهره برداي از نتيجه ت

 

 پیشنهادات پژوهشگر

  تجهيزاتي زير ساخت هايسازماني  و  -فردي  ر عوامل تحت تاثي ،در سازمان  پژوهش موانع آنها، دروني روابط و متغيرها بررسي با     

 است.و ... 

شناسان نگرش مديران و كارو تغيير  با وجود اينکه  مديريت  صحيح منابع مالي جايگاه اساسي در  رفع موانع تحقيق دارد؛  اصالح     

 .بودروابط بين سازماني  از اقدامات اساسي  جهت بهبود وضعيت تحقيق  خواهد به مقوله تحقيق و توسعه 

 و نساني مديريت منابع ا ،  بهبود فرايندتوجه و تشويق ايده هاي نو در سازمانبرگزاري كارگاه هايي جهت توجه بيشتر به تحقيق ،    

واند گامي مي ت ارتباط با موسسات علمي پژوهشي ، اصالح زير ساخت هاي تحقيق از قبيل بروز رساني منابع كنابخانه اي و توسعه 

 موثر در  ارتقاي جايگاه تحقيق در سازمان باشد.
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ي هش برخوردار است؛ پيشنهاد مبراي انجام پژو پايگاه  داده اي و منابع مالي مناسبياز بيمه سالمت ايران به اينکه سازمان  نظر    

گردد تا  سازمان براي تسريع در امر انجام پژوهش هاي كاربردي و استفاده سريعتر از نتايج آنها در تصميم گيري هاي مديريتي، از 

 نمايد. استفادههمچون گذشته  افراد خبره و آشنا به تحقيق در خارج از سازمان 

 

 پیشنهاد براي پژوهش هاي آتی:

گران ايجاد مي كند و دراين مطالعه در بخش سواالت باز پاسخ مشاركت قيقات كيفي ديد جديدي براي پژوهشيي كه  تحاز انجا

 محدودي بوده است، توصيه مي گردد مطالعه اي كيفي با همين مضمون نيز  صورت پذيرد.

ها اين نکته نيز الزم است  محدوديت  ها و تنگنا از انجايي كه مقوله بيمه سالمت ارتباط تنگاتنگي با حوزه سالمت دارد امه توجه به

لزوما با همکارن حوزه سالمت قابل مرتفع شدن نمي باشد لذا استفاده از پتانسيل ها وتوانمندي ها و اساتيد ساير علوم نيز در  راستاي 

 انجام تحقيقات بين بخشي و فرابخشي موثر خواهد بود.
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 كوشش به ،عالی المعارف آموزش دایره (، كشور پژوهشي زدايي آسيب و شناسي آسيب 49.9(،  نادرقلي قورچيان، .42

 .4 -. صص فارسي، بزرگ دانشنامه بنياد :تهران ،4 جلد همکاران، و قورچيان نادرقلي

 سال ،الکترونیک ماهنامه صنایع (، نبايدها و بايدها قاب در محوري پژوهش و پژوهش 49.6(،  سعيد هداوندي، .49

 . 90 - 40 صص ، 45 شماره ، 49.6

 علم دانشگاه :، تهرانتوسعه و تحقیق سمینار مقاالت مجموعه (، تحقيق بر مؤثر عوامل .496 ( علي، اصغري، .44

 .43 – .65 صص ايران، صنعت و

 .كشور تحقيقات علمي مركز :تهران ،كشور( علمي نظام مديريت ساختار،) 4973  محمدامين، راد، قانعي .40
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 مركز :تهران ، 705.53 گزارش شماره ،علمي( سياست و توسعه و تحقيق 4970 ( سرحدي، مهيار حسن؛ محمدرضايي، .46

 اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش

 در پژوهشي هاي فعاليت پيشرفت موانع مورد در دانشگاه علمي هيئت اعضاي نگرش بررسي 4979(، فريدون بکراني، .47

 دانشکده طباطبايي، عالمه دانشگاه ،آموزشی ریزي برنامه ارشد کارشناسی نامه پایان (، اصفهان صنعتي دانشگاه

 .شناسي روان و تربيتي علوم

 هاي دانشکده علمي اعضاي هيئت ديدگاه از پژوهشي تنگناهاي و موانع 4976(شمسايي، ابراهيم محمود؛ سيد حسيني، ..4

 صص طباطبايي، عالمه دانشگاه ،4 جلد ،ایران در عالی آموزش سمینار نخستین مقاالت مجموعه (، كشاورزي

09. - 05. . 

 ايران در تتبع و تحقيق رفتاري به و انساني علوم ههاي رشت استادان گرايش عدم علل بررسي .497(،  مريم امينيايي، .43

 پژوهشگاه :تهران ،4 شماره ،7 دوره ،ایران تحقیقاتی مراکز و هها دانشگا در تحقیق ههاي تاز چکیده (،

 ايران علمي مدارک و اطالعات

 در آموزش مجله (، و نظرات ها ديدگاه :تهران پزشکي علوم دانشگاه در پژوهش انداز چشم 49.4(،  اكبر علي زينالو، .65

 6 – 63 صص پزشکي اصفهان، علوم دانشگاه ، 49.4 سال ،7 شماره ،پزشکی علوم

 عوامل پيرامون پزشکي مازندران علوم دانشگاه علمي هيئت اعضاي نظرات بررسي 49.9(، همکاران و هدايت جعفري، .64

 پژوهشی آموزشی فصلنامه (، علمي هيئت وسيله اعضاي به تحقيقات انجام در مؤثر سازماني برون و درون بازدارنده

 49 – 65 صص وزمستان، پاييز ،6 -7 شماره چهارم، سال ،شکیبا

 اعضاي ديدگاه از شهر تهران انساني علوم هاي دانشگاه در تحقيقاتي هاي فعاليت موانع بررسي 49.6(،  مريم تجري، .66

 راهنمايي به بهشتي شهيد دانشگاه شناسي و روان تربيتي علوم دانشکده ،ارشد کارشناسی نامه پایان علمي(، هيئت

 .سرخابي دوزي يمني محمد دكتر

 عمومي پزشکي تحصيلي نامه اجراي پايان روند مشکالت مورد در راهنما اساتيد ديدگاه 49.6(،  همکاران و طاهره چنگيز، .69

پزشکي  علوم دانشگاه :نهم شماره اول، جلد ،پزشکی درعلوم آموزش مجله اصفهان(، پزشکي علوم دانشگاه در

 -. 69 - 96 صفحه اصفهان،

 ،ارشد کارشناسی نامه پایان،  ايران( در اجتماعي تحقيقات مشکالت و موانع بررسي 4974(،   محسن خواه، فضيلت .64

 انساني علوم دانشکده :تهران دانشگاه

 پژوهشگران ميان در پژوهش توجه به در مؤثر عوامل بررسي .497(،  يارمحمديان محمدحسين فاطمه؛ هرچگاني، كياني .60

 اطالعات مركز :تهران ،4 شماره ،7 دوره ،ایران تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه در تحقیق هاي تازه چکیده (،

 ايران علمي مدارک و

66. Wise D,Yashiro N,Health Care Issues in the United States and Japan.USA:the 

University of Chicago Press.2336 
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29. Zare H. Basic Health Insurance: Principles, Structure, Coverage and Regulation. 

Tehran: Medical Services Insurance organization.(2336) 

03. http://ihio.gov.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=310cb551-f924-1392-

ba1a -c6ae225dad74 

31. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40923022333006 -  
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 :4پيوست

 همکار محترم:

 اره راه كئهاي انجام پژوهش و اراچالشبررسي »هاي مطالعه كاربردي با عنوان آوري دادهبا سالم و احترام پرسشنامه حاضر براي جمع

تهيه و در اختيار قرار قرار گرفته است. از وقتي كه براي «  4934مناسب جهت تسهيل فرايند پژوهش  در كاركنان بيمه سالمت سال 

 نمايم.دهيد تشکرميتکميل دقيق و صحيح پرسشنامه اختصاص مي

                                        استان محل خدمت :                                    شهر محل خدمت :            ميزان تحصيالت :

 م :نوع استخدا

 جنس: مرد        زن                         سابقه كار)سال( :                   سن : 

 امورمالي       حوزه مديريت      امور اداري      حوزه فعاليت : بيمه گري     اسناد پزشکي        نظارت        خدمات ماشيني

        شهرستان 

  خير بلي :آموزشي روش تحقيق  سابقه شركت در كارگاه

 در صورتي كه جواب شما بلي است چند كارگاه ؟

 

 الف(چالشها و موانع انجام پژوهش:

خیلی  کم متوسط زیاد بسیارزیاد شرح ردیف

 کم

      عوامل زمینه اي تحقیق                             

      تا چه حد با مفهوم تحقیق آشنایی دارید ؟     4

      به چه میزان به تحقیق عالقه مند هستید ؟ 2

حمایت مدیر کل از پژوهش در اداره کل چگونه  9

 کنید؟ارزیابی می

     

با جمله )دستورالعمل شفاف در مورد پژوهش وجود  1

 دارد( چه میزان موافقید؟
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ثبات دستورالعمل شفاف در مورد پژوهش را چگونه  1

 کنید؟ارزیابی می

     

توانايي و اعتماد خود را به انجام درست مراحل پژوهش چگونه  8

 كنيد؟ارزيابي مي

     

میزان حمایت مالی از پژوهش را در اداره چگونه  7

 کنید؟ارزیابی می

     

      آشنایی با مقدمات تحقیق 

در انتخاب موضوع پژوهش چه میزان مهارت و  6

 توانایی دارید؟

     

توانایی شما با بیان مسئله نویسی چقدر میزان  3

 است؟

     

میزان آشنایی شما با نحوه نگارش تعیین هدف    40

 فرضیه و سؤال پژوهش چقدر است؟

     

میزان اشنائی شما با نحوه تدوین پرسشنامه چقدر  44

 است ؟

     

میزان آشنایی شما با نحوه تعیین حجم نمونه  42

 پژوهش چقدر است

     

میزان آشنایی شما با نحوه تحلیل نتایج پژوهش  49

 چقدر است؟

     

میزان آشنایی شما با نحوه نگارش گزارش نهایی  41

 پژوهش چقدر است؟

     

تا چه حد با طراحی مراحل انجام تحقیق آشنایی  41

 دارید؟

     

      دسترسی به منابع تحقیق در اداره کل چقدر است؟ 48
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      تحقیقموانع  انجام  

عدم وجود مجالت تخصصی علمی پژوهشی جهت  47

 چاپ مقاالت 

     

      عدم تاثیر تحقیق در ارتقاء کارکنان  46

      ترس از شکست 43

      عدم دسترسی به مشاور آمار  20

      عدم دسترسی به تخصصی  پزوهشی  24

 

 ب( راهکارها و پیشنهادات:

 تحقیق در سازمان به چه میزان با موارد زیر موافق هستید؟.به منظور تشویق روحیه 

خیلی  کم متوسط زیاد بسیارزیاد شرح ردیف

 کم

      آموزش روش تحقیق از طریق برگزاري کارگاه 4

      ایجاد دسترسی وتأمین منابع تحقیق 2

تأثیر انجام مطالعه در ارتقاء کارکنان و ارزیابی  9

 ساالنه

     

      حمایت مدیریت ارشد از پژوهشجلب  1

تأمین نیروي انسانی متخصص در امر تحقیق براي  1

 همکاري در طرح

     

      spssآموزش نرم افزار  8

      آموزش نحوه نگارش مطالعه و مقاله علمی 7
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اخذ مجوز نشریه علمی پژوهشی براي چاپ مقاالت  6

 همکاران

     

پژوهش در سازمان و ثبات دستورالعملهاي  3

 جلوگیري از تغییرات متعدد

     

 

 باشد ؟به نظر شما سایر موانع انجام یک تحقیق موفق  در سازمان بیمه سالمت چه می -4

 

 سایر راهکارهاي پیشنهادي کاهش موانع و چالشها را  در سازمان بیمه سالمت را بیان فرمایید.  -2
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