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:یک مطالعه  5935عوامل موثر بر پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تبیین 

 کیفی

 

 *1حسن بابامحمدی ،4حسین بزرگی،  3علی رشیدی پور ، 1علی اصغر قدس ، 2عباس زیاری

 

 .دپارتمان پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

 پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.دپارتمان 1

 .دپارتمان و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران3

 سمنان، سمنان، ایران  پزشکی .کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم4

  

انجام پژوهش و تولید علم دارند و توجه به عوامل موثر در  اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی نقش اساسی درسابقه و هدف: 

انجام پژوهش از دیدگاه این گروه میتواند موجب افزایش کمی و کیفی مقاالت علمی و گسترش مزرهای دانش شود. این مطالعه با هدف 

 ده است.  تبیین عوامل موثر در پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام ش

گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع بود. داده ها از طریق انجام شد. نمونه 2333این مطالعه با رویکرد کیفی در سال ها: مواد و روش

د بالینی( نفر از اساتی 3نفر از علوم پایه و  5مشارکت کننده از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ) 22مصاحبه نیمه ساختارمند با 

 Granheimها و بر اساس پنج گام آوری دادهها با استفاده از روش تحلیل محتوای مرسوم هم زمان با جمعآوری گردید. تحلیل دادهجمع

 ( صورت گرفت. اطمینان از صحت و استحکام تحقیق با استفاده از معیارهای لینکلن و گوبا انجام گرفت. 1004) Lundmanو 

درون مایه اصلی شامل: " انگیزه"، "ویژگی شخصیتی"، "حمایت"، "بسترسازی مناسب"، "تعامل وکار تیمی" و  5تحلیل داده ها از یافته ها: 

 "عوامل سازمانی )مدیریتی(" انتزاع گردید.

اضر ضمن طالعه حهای حاصل از مطالعه،عوامل موثر بر پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی را تبیین نمود. نتایج میافتهنتیجه گیری: 

تایید یافته های مطالعات گذشته در خصوص عوامل و موانع موثر بر پژوهش، به حیطه های جدیدی از عوامل دست یافت که جهت ارتقای 

 کیفی و کمی پژوهش، الزم است به آنها توجه کافی مبذول گردد.

 یفی، تحلیل محتواپژوهش، هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، تحقیق ک واژه های کلیدی:
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