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چكيده
تواند بدون ايجاد تحوالتي ها نمياند و بروز تحوالت در هر يك از اين حوزههش، فرهنگ و سياست به هم وابستهعلم، پژو

. گرددپژوهش يكي از محورهاي كليدي در امنيت ملي كشورها محسوب مي. ها تحقق يافته و پايدار بماندهماهنگ در ديگر حوزه
به منظور ارتقاي كمي و كيفي پژوهش و آموزش در كشورمان ضروري به نظر آگاهي از موانع تحقيقات و مرتفع نمودن آنها 

ت علمي در دو يأ هيبه منظور تعيين موانع پژوهش از ديدگاه اعضا1382بهار  در  مقطعي صورت به پژوهشاين.رسدمي
 آوريجمع.  ايران انجام گرفتدانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي و پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

صورت صوري طي ه ب نيز اعتبار پرسشنامه وپذيرفتصورتان ساخته شد  پژوهشگر توسط كهاي از پرسشنامهها با استفادهداده
ت علمي تمام وقت شاغل در دو دانشكدهأ هيي از طريق پست براي كليه اعضاپرسشنامه. چند مرحله مورد ارزيابي قرار گرفت

و SPSSيآمارافزار از نرم با استفادههاسپس داده. مورد بررسي قرار گرفت پرسشنامه 60 نهايتأ  وارسال گرديد)  نفر87(
.ندگرديدمجذور كاي و تي تجزيه و تحليل هايآزمون
و بقيه كارشناسي  مدرك دكتراي تخصصي  درصد22 وت علمي تحت بررسي زن و بقيه مرد بودندأ هي درصد از اعضاي75

ها و تفسير داده و تنها حدود نيمي از آنان مهارت الزم را در تدوين پروپوزال، اجراي پژوهش، آناليزاظهار افرادبنا به . ارشد داشتند
ترين عوامل ترتيب مهمهاي تايپ، پرينت، زيراكس، مشاوره پژوهشي، اينترنت و كتابخانه بهمحدوديت.  مقاله نويسي دارندنيز

ت أ هي نفر از اعضاي27 طرح تحقيقاتي توسط 32 جمعĤ  همچنين. از خدمات كمك پژوهشي در دانشكده بوداين افرادنارضايتي 
 از  درصد42تنها حدود .  تصويب شده استها آن درصد37علمي طي سه سال گذشته به دفتر پژوهشي دانشگاه ارسال شده كه 

) در دانشگاه يا خارج از دانشگاه( پروژه تحقيقاتي 47جري يا همكار اصلي در اجراي  طي سه سال گذشته به عنوان مافراد نامبرده
اي طي سه  هيچ مقاله درصد اعضاي هيأت علمي38از . انداند و بقيه در اجراي هيچ پروژه تحقيقاتي فعاليت نداشتهمشاركت داشته

خنراني يا پوستر يا چاپ در مجالت داخلي و بين المللي صورت سه مقاله ب224كه از بقيه  در حالي،سال گذشته پذيرفته نشده
. پذيرفته شده است

هاي آموزش روش ها اقدام به برگزاري كارگاهشود جهت رفع موانع پژوهشي مسئوالن دانشكدهبا توجه به نتايج، توصيه مي
ضمنĤ ضرورت دارد كه مسئوالن . اطالع رساني نمايندهاي  استفاده از شبكه نيز آيين نگارش و،ها، مقاله نويسيتحقيق، آناليز داده

هاي اطالع رساني و اينترنت ها، امكان دسترسي آسان به شبكهها و بيمارستاننسبت به تأسيس دفتر مشاوره پژوهشي در دانشكده
كاهش . از زيراكس اقدام نماينداي و امكان استفاده در دانشكده، تجهيز اتاق اساتيد به كامپيوتر و پرينتر، توسعه امكانات كتابخانه

هاي پژوهشي، تخصيص واحد براي ساعات تدريس و امكان فرصت براي انجام پژوهش، كوتاه كردن پروسه بررسي و تصويب طرح
هاي پژوهشي و تشكيل ت علمي، شيوه تصويب طرحأ هي اعضايها بينمند سازي تقسيم پايان نامههاي پژوهشي، ضابطهفعاليت
.ت علمي استأ هي اعضاييقاتي از ديگر پيشنهاداتهاي تحقهسته
ت علمييأ موانع، پژوهش، تحقيق، ه:هاواژهكليد
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١٢٠

فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي

مقدمه
اند كه ايران و تمدن اسالمي يكي طي ساليان متمادي گفته

اما به راستي امروز سهم ما ، هاي توليد علم بوده استاز كانون
فرهنگ و ق، تحقيدانيم كه علم، در پژوهش چقدر است؟ مي

اند و بروز تحوالت در هر يك از اين سياست به هم وابسته
تواند بدون ايجاد تحوالتي هماهنگ در ديگر ها نميحوزه
را يكي تحقيقات دانشمندان . ها تحقق يافته و پايدار بماندحوزه

از محورهاي كليدي در امنيت ملي كشورها دانسته و بر اين 
و برنامه ريزي دقيق پژوهش ه به باورند كه پيشرفت در هر زمين

. ]2و1[نياز دارد
 كارگزاران به داليل الًدر كشورهاي در حال توسعه معمو

، دنبال رفع مشكالت اقتصادي، اجتماعي و سياسيمشكالت 
ها بعد مورد  نتايج آن سالالًآني بوده و به تحقيقات كه معمو

ني كه مسئوالن  تا زما.]3[گيرد كمترتوجه دارنداستفاده قرارمي
هاي از دستاوردهاي تحقيقات در اتخاذ تصميم و برنامه ريزي

اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و آموزشي بهره نبرند آن كشور به 
].4[توسعه پايدار و اجتماعي دست نخواهد يافت

)پژوهشيت  و مقاالهاطرح(توليدات علمي كميت و كيفيت 
 محسوب لمي در كشور توسعه عهايترين شاخصمهميكي از 

در حال حاضر فاصله زيادي بين . ]7 و 6، 5، 1[گردندمي
توليدات علمي كشورمان با بسياري از كشورهاي جهان وجود 

 در اياالت متحده به ازاي هر هزار نفر، 1997 در سال الًمث. دارد
در كره جنوبي به ازاي هر شش هزار نفر و در ايران به ازاي هر 

اين . مقاله بين المللي به چاپ رسيده است هزار نفر يك 120
تكيفيت مقاالهاي انجام شده در حالي است كه طي بررسي

استبوده تر  از ميانگين جهاني پايينيانايرانبين المللي 
].9 و 8، 5[

دهد كه بهاي مقايسه آمار در كشورهاي مختلف نشان مي
اي توسعه در كشوره.  ثابت استاًتوليد علمي در جهان تقريب

 درصد توليد ناخالص سرانه خود را 3 تا 2طور متوسطهيافته ب
كه طي دهه اخير ايران تنها ي در حال،كنندصرف پژوهش مي

 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف 4/0 تا 3/0حدود 
توليد ناخالص سرانه از طرف ديگر . ]8و1[كرده استپژوهش 

ر از كشورهاي توسعه يافته برابر كمت15تا 10ايران تقريب
اياالت (ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته . است

، نسبت به جمعيتش )متحده، كشورهاي اروپاي غربي و ژاپن
شايد بتوان اين ضريب . كند برابر كمتر مقاله توليد مي100
با توجه .توجيه نمودآمار و اطالعات مذكور  را با توجه به 100

 توليد ناخالص ما با كشورهاي صنعتي، اگر قرار به فاصله زياد
باشد فاصله علمي خود را كم كنيم الزم است كه بودجه 

].10 و 9، 1[ برابر افزايش دهيمچندينپژوهشي خود را 
ميزان اعتبارات تحقيقاتي و دهه اخير كه طي رغم آنعلي

همچنين تعداد محققان در كشورمان افزايش چشمگيري 
هاي علوم مصوب دانشگاههاي تحقيقاتي  تعداد طرحداشته، ولي

افزايش مناسبي نشان منتشرشده پزشكي و مقاالت بين المللي 
كه حالي در دهد مقايسه گزارشات نشان مي]. 10[نداده است

 سال پيش از نظر توليد 20كره جنوبي و سنگاپوردر حدود 
ره  توليد علمي ك1998 در سال ،اندبودهكشورمان علمي شبيه 

 برابر بوده است80 برابر و سنگاپور حدود 20جنوبي حدود 
.]11 و5[

كه يكي از ومحققان پژوهشگران تعداد      همچنين 
به حساب پژوهش تعيين جايگاه كشورها از نظر هاي شاخص

 در آمريكا شش هزار، در ژاپن پنج هزار، 1376در سال آيند، مي
دويست نفر در ميليون در كره جنوبي هزار و پانصد و در ايران 

 داده نهاي كيفي نشاعالوه بررسيبه. ]11 و2[برآورد شده است
با كيفيت انجام شده در كشور هاي تحقيقاتي كثر پروژهاكه 

گيرد و از نتايج م به فرد و بدون استمرار انجام مييپايين، قا
توان جهت رفع نيازهاي جامعه استفاده نمودآنان كمتر مي

]12[.
وهشگران كمبود امكانات و تجهيزات، مقررات دست و پژ

د ياجرايي به فوامديران پاگير اداري، نداشتن نگرش مثبت 
اتي، اطالع، عدم دسترسي به منابع  مشغله كاري زياد،تحقيقات

التحقيق و مراحل دشوار و پايين بودن حق، نبود بودجه مناسب
هاي رت، فقدان مهاهاي پژوهشيطوالني دريافت بودجه طرح

. اندرا از جمله موانع انجام پژوهش دانستهپژوهشي و انگيزه 
، هاي غلطيسياست گذاربه دليل غالبĤ پژوهشگر انگيزه كاهش 

نا و شرايط محيطي مديريتتأمين نكردن نيازهاي مالي، سوء 
. ]13-18[گرددمناسب ايجاد مي

     سطح تكنولوژي و توسعه هر كشور، تناسب مستقيمي با 
هاي اصلي تحقيق و پژوهش يعني ميزان سرمايه گذاري خصشا
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١١٩

عليرضا فكري و عليرضا ظهور ...              موانع پژوهش از نظر اعضاي هيأت علمي

 معادل 1990در سال . در تحقيقات و تعداد نيروي محقق دارد
هاي تحقيقاتي جهان را كشورهاي توسعه  درصد از بودجه96

 درصد آن را كشورهاي در حال توسعه هزينه 4يافته و تنها 
 درصد 1اند كه سهم كشورهاي اسالمي از اين ميزان فقطكرده
].19 و 11، 6[است

هاي مصوب هاي اوليه نشان داد كه نسبت پژوهش     بررسي
رساني پزشكي كده مديريت و اطالعدانشاعضاي هيأت علمي دو 

هاي وابسته و نيز پرستاري و مامايي در مقايسه با ساير دانشكده
. تر بودطور چمشگيري پايينبه دانشگاه علوم پرشكي ايران به

از ) شخصي و سازماني(هشگران به بررسي موانع پژوهش لذا پژو
چرا كه . ديدگاه اعضاي هيأت علمي اين دو دانشكده پرداختند

آگاهي از موانع تحقيقات و مرتفع نمودن آنها به منظور ارتقاي 
كمي و كيفي پژوهش و آموزش در كشورمان ضروري به نظر 

. مي رسد

 كارمواد و روش
به منظور 1382بهار  در  مقطعيصورت به پژوهشاين

تعيين موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي در دو 
دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي و پرستاري و مامايي 

نمونه. وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام گرفت
تمامي اعضاي هيأت علمي تمام وقت شاغل در  شامل پژوهش

ها با  داده آوريجمع. بود)  نفر89جمعاً (مذكور دو دانشكده 
ان ساخته شد  پژوهشگر توسط كهاي از پرسشنامهاستفاده
صورت صوري توسط  اعتبار پرسشنامه نيز به. گرفتصورت

دوازده نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه مورد ارزيابي قرار 
 علمي گرفت و پس از انجام اصالحات، مجدداً هشت عضو هيأت
. ديگر پرسشنامه را از نظر اعتبار مورد ارزيابي قرار دادند

 پس از انجام اصالحات نهايي، براي نمونه پرسشنامه
براي تعيين  پرسشنامه  اولبخشت سؤاال. پژوهش پست گرديد

 بخشتسؤاال و )سؤال10(جمعيت هيأت علميخصوصيات
 به انجام پژوهش، هعالقاز قبيل موانع شخصي تعيين براي دوم

ها، تفسير آناليز دادهپروپوزال، اجراي پژوهش، تبحر در تدوين 
براي سوم  بخشتسؤاال.  تدوين گرديد)سؤال14(نويسي مقاله 
تصويب پروپوزال، از قبيل چگونگي پروسه سازماني موانعتعيين 

ها، نحوه پرداخت كيفيت خدمات كمك پژوهشي در دانشكده

براي مچهار بخشتسؤاال و )سؤال12(حق الزحمه پژوهشي 
مطرح ) سؤال8(تعيين سوابق پژوهشي و مقاالت پذيرفته شده 

.گرديد
سه . عمل آمدها تالش زيادي به     براي بازگرداندن پرسشنامه

ها، يادآور اول و دو هفته بعد يادآور دوم هفته پس از ارسال نامه
بازگشت داده ) صد در75( پرسشنامه 67نهايتاً . ارسال گرديد

هفت پرسشنامه به دليل ناقص بودن از مطالعه حذف و . شد
ها داده. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت)  پرسشنامه60(بقيه 

و SPSSيآمارافزار از نرم با استفادهپس از جمع آوري
.ندگرديدمجذور كاي و تي تجزيه و تحليل هايآزمون

هايافته
اعضاي هيأت علمي )  نفر60 نفر از 45( درصد 75     حدود 

ميانگين سني . مرد بودند)  درصد25(تحت بررسي زن و بقيه 
آخرين .  سال بود8/46±1/9  و مردان 7/44±6/5زنان 

 درصد 47 درصد زنان و 13(افراد  درصد22مدرك تحصيلي 
كارشناسي )  درصد78(و بقيه ) PhD(دكتراي تخصصي ) مردان
)  نفر47 نفر از 9( درصد 19حدود . د بو (.M.Sc)ارشد

كارشناسان ارشد در زمان بررسي مشغول تحصيل در مقطع 
. دكترا بودند

 درصد اعضاي هيأت علمي به تحقيق و 53     در حالي كه 
 درصد 27تدريس به يك اندازه اظهار عالقه نمودند، حدود 

 درصد تحقيق را نسبت به ديگري ترجيح 20تدريس و 
9/17±3/6يانگين سابقه آموزشي زنان در دانشگاه م. دادندمي

±8/16طور متوسط زنان به.  سال بود13±4/7و مردان 
 ساعت در هفته طي 5/16±2/14 ساعت و مردان 4/21

ارزيابي  نتايج خود.يكسال گذشته در دانشگاه تدريس نمودند
اعضاي هيأت علمي در داشتن مهارت الزم براي انجام پژوهش 

بنا به گفته خودشان حدود .  آورده شده است1دول شماره در ج
50ها،  درصد در آناليز داده42 در صد در اجراي پژوهش، 32

هاي اطالع رساني درصد در جستجوي مقاالت در سايت
 درصد مقاله 55ها،  درصد در زمينه تفسير داده53اينترنت، 
. را دارند درصد نيز در تدوين پروپوزال مهارت الزم 60نويسي و 

جهت تدوين پروپوزال )  نفر60 نفر از 27( درصد 45     حدود 
يا اجراي يك پژوهش قبالً به مشاورين پژوهشي دانشكده خود 
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١٢٠

فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي

 درصد آنان از تسلط مشاورين را ضي 70حدود . مراجعه نمودند
مندي از وضعيت رضايت. و مشاوره را مفيد ارزيابي نمودند
 آمده 2 در جدول شماره خدمات كمك پژوهشي در دانشكده

هاي تايپ، شود، محدوديتهمان گونه كه ديده مي. است
ترتيب پرينت، زيراكس، مشاوره پژوهشي، اينترنت و كتابخانه به

مهمترين عوامل نارضايتي اعضاي هيأت علمي از خدمات كمك 
7/36 بر اساس گزارش اعضاي هيأت علمي حدود .پژوهشي بود

 آنان طي سه سال گذشته يك ) نفر60 نفر از 22(درصد 
 درصد دو پروپوزال جهت بررسي و تصويب به 3/18پروپوزال و 

32عبارت ديگر جمعاً به. انددفتر پژوهشي دانشگاه ارسال نموده
 نفر از اعضاي هيأت علمي تحت برسي طي 27پروپوزال توسط 

. سه سال گذشته به دفتر پژوهشي دانشگاه ارسال شده است
هاي فوق پروپوزال)  عدد32 عدد از 12 ( درصد5/37حدود 

در دست بررسي )  درصد8/18( درصد رد و بقيه 7/43تصويب، 
افرادي )  نفر27 نفر از 11( درصد 7/40همچنين حدود . است

اند، پروسه كه طي سه سال گذشته پروپوزالي تدوين نموده

 درصد نسبتاً 4/44بررسي و تصويب آن را بسيار طوالني، 
در تجزيه و . اندمناسب دانسته)  درصد9/14(يه طوالني و بق
ها با داري بين تصويب پروپوزالها ارتباط معنيتحليل داده

خودارزيابي اساتيد در داشتن مهارت الزم براي تدوين پروپوزال 
هاي آن  درصد پروپوزال50طوري كه حدود به. مشاهده گرديد

اند، ن دانستهدسته كه خودشان را داراي تبحر كافي در تدوين آ
توسط شوراي پژوهشي مورد تصويب قرار گرفت و اين ميزان 

18اند تنها براي آنهايي كه خود را داراي تبحر كافي ندانسته
27 نفر از 12( درصد 4/44حدود ). >01/0P(درصد بوده است 

اند، افرادي كه طي سه سال گذشته پروپوزالي تدوين نموده) نفر
 پروپوزال ناراضي بودند كه آن را قدري از پروسه بررسيبه

اند ولي تفاوتي در موجب تضعيف انگيزه خود در تحقيق دانسته
نسبت افراد ناراضي از پروسه بررسي پروپوزال، بين كساني كه 
پروپوزال آنها رد گرديده با كساني كه مورد تصويب قرار گرفته 

. مشاهده نگرديد

هاي مديريت و اطالع رساني و پرستاري و مامايي يأت علمي دانشكده نتايج خودارزيابي اعضاي ه-1جدول شماره
دانشگاه علوم پزشكي ايران در زمينه توانايي در انجام مراحل مختلف پژوهش

)n=60(جمع )n=47(كارشناسي ارشد )n=13(دكترا 
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

107726553660تدوين پروپوزال
75423493050هاي اطالعاتي و اينترنتجستجو در شبكه

64613281932اجراي پژوهش
64619402542هاآناليز داده
96923493253هاتفسير داده

96924403355نويسيمقاله

 رساني و پرستاري و مامايي هاي مديريت و اطالع ميزان رضايت اعضاي هيأت علمي دانشكده-2جدول شماره 
دانشگاه علوم پزشكي ايران از خدمات كمك پژوهشي دانشكده

جمعناراضينسبتاً راضيراضي
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

6102135335560100مشاوره
00610549060100تايپ

00610549060100پرينت
6101220427060100زيراكس
6102542294860100اينترنت
21351932203360100كتابخانه
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7/41( نفر از اعضاي هيأت علمي 25     طي سه سال گذشته 
 درصد به 20حدود (به عنوان مجري يا همكار اصلي ) درصد

در اجراي )  درصد به عنوان همكار اصلي7/21عنوان مجري و 
مشاركت ) در دانشگاه يا خارج از دانشگاه(ه تحقيقاتي  پروژ47

طي مدت مذكور در )  درصد3/58(در حالي كه بقيه . اندداشته
ارتباط . انداجراي هيچ پروژه تحقيقاتي فعاليت نداشته

داري نيز بين فعاليت در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي با معني
ها ير دادهداشتن مهارت در روش اجراي پژوهش، آناليز و تفس

 درصد آنهايي كه خودشان را 60طوري كه به. مشاهده گرديد
اند طي مدت مذكور حداقل در داراي مهارت كافي دانسته
) به عنوان مجري يا همكار اصلي(اجراي يك پروژه تحقيقاتي 

اند و اين ميزان براي كساني كه از مهارت كافي فعاليت نموده
).>01/0P( بوده است  درصد28اند تنها برخوردار نبوده

اعضاي هيأت )  نفر60 نفر از 9( درصد 15     از طرفي حدود 
علمي تحت بررسي، طي سه سال گذشته جهت دريافت 

. اندالزحمه تحقيق به حسابداري دانشگاه مراجعه داشتهحق
 درصد از طوالني بودن پروسه پرداخت ناراضي 9/88حدود 
مقدار )  نفر60از  نفر 40( درصد 67در حالي كه . بودند
77الزحمه تحقيق را در انگيزه محقق مؤثر مي دانند، حدودحق

آنان مقدار فعلي را كافي ندانسته و )  نفر40 نفر از 31(درصد 
 درصد نيز به ازاي هر ساعت كار پژوهشي، 81مقدار پيشنهادي 

)  نفر60 نفر از 23( درصد38از . يك چهلم حقوق و مزايا بود
اي طي سه سال گذشته پذيرفته  هيچ مقالهعهافراد تحت مطال

 مقاله 109( مقاله 224 افراد،كه از بقيهدر حالي. استنشده 
8 مقاله در مجالت داخلي و 107صورت سخنراني يا پوستر، به

 همچنين.پذيرفته شده است) مقاله در مجالت بين المللي
سطح تحصيالت افراد با تعداد مقاالت پذيرفته شده همبستگي

 درصد افراد 84طي سه سال گذشته از . مستقيم نشان داد
 حداقل يك .M.Sc درصد با درجه 55 وPhDمذكور با درجه 

در مجموع، تعداد مقاالت پذيرفته . مقاله پذيرفته شده است
شده به ازاي هر يك از شصت نفر اعضاي هيأت علمي تحت 

 نفر 9/5( عدد 7/3بررسي طي سه سال گذشته به طور متوسط 
).>01/0P(بود  ) .M.Sc نفر با درجه 1/3 و PhDبا درجه 

     پيشنهادات اعضاي هيأت علمي جهت كاهش موانع پژوهش 
. آورده شده است3در جدول شماره 

هاي مديريت و اطالع رساني و پرستاري و مامايي  پيشنهادات اعضاي هيأت علمي دانشكده-3جدول شماره 
)n=60(ه منظور كاهش موانع پژوهشدانشگاه علوم پزشكي ايران ب

درصدتعداد 
1932كاهش ساعات تدريس موظف و ايجاد فرصت براي انجام پژوهش

1627هاي پژوهشيكوتان كردن پروسه بررسي و تصويب طرح
1322الزحمه تحقيقافزايش ميزان حق

1220هاي پژوهشيمند سازي بررسي و تصويب طرحضابطه
1118هاي پژوهشيواحد مناسب براي فعاليتتخصيص 

1118ها بين اعضاي هيأت علمي مند سازي تقسيم پايان نامهضابطه
1118در دسترس قرار دادن امكانات تايپ، پرينت و تكثير

813آموزش روش تحقيق و مقاله نويسي
813صورت رايگانهاي اطالعاتي و اينترنت بهدسترسي به شبكه

610ها و عناوين پزوهشي پيشنهادي از طرف هيĤت علميت دادن به ايدهاهمي
610هاهاي تيمي در دانشكدههاي پژوهش و تقويت پژوهشايجاد هسته

58ايجاد دفتر مشاوره پژوهش در دانشكده
58استفاده بهينه از نتايج تحقيقات

58 كشورهاي داخل و خارج ازايجاد تسهيالت براي شركت در كنگره
58اجباري نمودن انجام تحقيق و ارايه مقاله

47هاها و سازماناطالع رساني عناوين تحقيقاتي مورد نياز وزارتخانه
47توجه به معيشت اعضاي هيأت علمي

35بهبود ساختار و روابط درون سازماني در دانشكده و دانشگاه
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يشتر براي انجام شود دادن فرصت ب     همانطور كه مشاهده مي
، كوتاه كردن پروسه بررسي )با كاهش ساعت تدريس(پژوهش 

هاي هاي پژوهشي، تخصيص واحد براي فعاليتو تصويب طرح
ها بين اساتيد مند سازي تقسيم پايان نامهپژوهشي، ضابطه

هاي پژوهشي و نيز تشكيل راهنما و شيوه تصويب طرح
.دهاي تحقيقاتي از اهم پيشنهادات بوهسته

گيري و نتيجهبحث
 درصد از اعضاي 58     مطابق نتايج پژوهش حاضر حدود 

هيأت علمي طي سه سال گذشته در اجراي هيچ پروژه 
. اندمشاركت نداشته) در دانشگاه يا خارج از دانشگاه(تحقيقاتي 

ها دانشگاهبي شك توسعه تحقيقات در اين در حالي است كه 
است تا بتوان عزت و اتيد دانشگاه مسئوالن و اسنيازمند عزم 

هاي سياسي، اجتماعي و علمي در جهان اقتدار الزم در زمينه
ها در دانشگاه تحقيق.دست آورد و تداوم آن را تضمين نمودهب

تواند در به روز كردن علم و دانش اعضاي هيأت علمي مؤثر مي
].20 و 7، 2[واقع شده و مبناي آموزش كاربردي و مؤثر باشد

 درصد افرادي كه طي سه 85     بر اساس همين نتايج حدود 
سال گذشته پروپوزال خود را جهت بررسي و تصويب به دفتر 

اند، پروسه بررسي را طوالني و پژوهشي دانشگاه ارسال داشته
. اندنيمي آن را موجب تضعيف انگيزه خود در تحقيق دانسته

 محيطي يك اند خصوصياتپژوهشگران نشان دادهحال آن كه 
در سازمان پژوهشي بيش از خصوصيات فردي پژوهشگران 

هاي اي كه تواناييبه گونه. ]13-15[ داردتأثيرپژوهشي بازده 
ترين پژوهشگران در شرايط نامساعد يك سازمان پژوهشي فعال

هاي پژوهشي لذا بازنگري ساختار بخش. شودكاسته مي
بي . رسدبه نظر ميها و مراكز تحقيقاتي كشور ضروري دانشگاه

ها و مراكز ترديد قدرت رهبري بخش پژوهشي دانشگاه
ترين عوامل مؤثر در افزايش بازدهي يك تحقيقاتي، يكي از مهم

 مديران مراكز شيتجربيات پژوه. مجموعه پژوهشي است
ها و پروسه بررسي آنان گذاري پروپوزالپژوهشي نيز بر ارزش

سازد و منجر به را تسهيل مياي اثر مي گذارد، ارتباطات شبكه
از طرفي ]. 15 و 4[گرددجذب و افزايش انگيزه پژوهشگران مي

ها در هدايت، مهارت و قدرت كافي مديران پژوهشي دانشگاه
فراهم كردن .  نظارت و ارزشيابي تحقيقات نقش اساسي دارد

اعتبارات و امكانات مناسب براي تحقيق، از بين بردن موانع 
سامانه اطالع رساني و استفاده از افراد شايسته اداري، توسعه 

هاي پژوهشي، از جمله اقداماتي است كه جهت ارزيابي طرح
هاي پژوهشي توصيه جهت تسريع در پروسه بررسي طرح

.گرددمي
 درصد از 88     همچنين پژوهش حاضر نشان داد حدود 

هاي پژوهش خود اعضاي هيأت علمي كه جهت دريافت هزينه
اند، پروسه پرداخت حق التحقيق را بداري مراجعه كردهبه حسا

اي از پژوهشگران براي رفع اين نقيصه عده. اندطوالني دانسته
هاي مالي و اداري پااليش دروني در بخشانجام يك 

را ضروري ها و مراكز تحقيقاتي هاي پژوهشي دانشگاهمعاونت
پژوهشي از هاي فعاليتالزم است كه ]. 13 و 12، 4[انددانسته

يك كار اداري بدون توجه به روح و فرهنگ تحقيق بيرون آيد و 
 پژوهشگران نبود باورهاي .كاسته شودآن از حجم بروكراسي 
ها هاي اداري مراكز تحقيقاتي و دانشگاهعميق در مديريت

هاي علمي، حاكميت فرهنگ نسبت به اهميت تحقيق و يافته
ر كوته بين و تنگ نظر اداري ايستا و حضور نقش آفرين عناص

اندها را نيز از موانع انجام پژوهش دانستهدر اين محيط
].21 و 14[

     از پيشنهادات قابل توجه اعضاي هيأت علمي در جريان اين 
هاي پژوهشي و مطالعه، كاهش ساعات تدريس، ايجاد هسته

اند كه پژوهشگران نشان داده.  هاي تيمي بودتقويت پژوهش
هاي امل مؤثر در افزايش كارايي پژوهش، ايجاد هستهيكي از عو

به عبارتي، لذت همكاري در . پژوهشي و دسترسي به آنان است
گروه پويا، مشاركت فكري در كار گروهي و احساس ارزشمند 

نتايج . گرددبودن در يك گروه موجب افزايش انگيزه محقق مي
د قابل هاي ديگر در اين زمينه نيز نشان داد كه درصپژوهش

هاي علوم پزشكي صرف توجهي از وقت هيأت علمي دانشگاه
شود و به همين دليل اكثر آموزش و ارايه خدمات باليني مي

هاي علوم پزشكي در اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاه
هاي در حال توسعه وقت كافي براي انجام امور پژوهشي كشور
 داده كه نشاهاي كيفي نبررسي]. 24 و 23، 22، 17[ندارند

م به يقادليل انجام شده در كشور بههاي تحقيقاتي كثر پروژها
كمتر و گرفته با كيفيت پايين و بدون استمرار انجام بودن فرد 

توان استفاده نموداز نتايج آنان جهت رفع نيازهاي جامعه مي
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ها و هاي پژوهشي در دانشكدهلذا تشكيل هسته]. 12[
هاي تيمي بسيار ضروري به نظر شها و تقويت پژوهدانشگاه

.رسدمي
     تعداد مقاالت پذيرفته شده اعضاي هيـأت علمـي بـا درجـه             

PhD    طي سه سال گذشته حدود دو برابر اعضـاي داراي درجـه 
MSc  هايي كه معموالً از نظـر علمـي        عالوه بر تفاوت   . بوده است

تـوان بـه تفـاوت انگيـزه بـراي      بين اين دو گروه وجود دارد مـي       
گــارش مقــاالت علمــي و همچنــين تفــاوت در داشــتن پايــان  ن

انگيزه گروه اول به دليل امكـان       . هاي دانشجويي اشاره نمود   نامه
بيش ) از استادياري به دانشياري و استادي     (ارتقاي مرتبه علمي    

عـالوه چـون معمـوآل سـهم گـروه اول در            بـه . از گروه دوم است   
بيشتر ) ن استاد راهنما  به عنوا (هاي دانشجويي   داشتن پايان نامه  

از گروه دوم است، اين افراد شـانس بيشـتري در ارايـه مقـاالت               
هـاي مختلـف نيـز      نتـايج پـژوهش   . ها دارند حاصل از پايان نامه   

نشان داده كه پژوهش ها و تعداد مقـاالت پذيرفتـه شـده گـروه        
با توجه به اين    ]. 25 و   20[اول حدود دو تا چهار برابر بوده است       

هـاي  شـاخص يكـي از    هاي پژوهشـي    كيفيت مقاله كميت و   كه  
، فـراهم   ]7 و   6،  5،  1[گـردد  محسوب مـي   توسعه در كشور  مهم  

خصـوص مربيـان    سازي ايجاد انگيزه بيشتر در هيأت علمـي بـه         
ها در جهت انجام پژوهش و ارايه مقاله بسيار ضروري به           دانشگاه
سي الزم به ذكر است كه تعدادي از افراد تحت برر         . رسدنظر مي 

منـد سـازي پروسـه      هـا و ضـابطه    نيز تقسيم عادالنه پايان نامـه     
ها را از عوامل مؤثر در افزايش انگيزه پژوهشـي         تصويب پروپوزال 
.خود برشمردند
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