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بررسى عوامل بازدارنده فعاليت پژوهشي
 اعضاى هيأت علمى رشته هاى علوم انسانى

دكتر محمد حسين پور  *

چكيده
      پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل بازدارنده فعاليت پژوهشي اعضاى هيأت علمى رشته هاى علوم 
انسانى اجرا گرديد. نوع تحقيق كاربردي و از نظر ماهيت پيمايشي بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه ي 
اعضاى هيأت علمى رشته هاى علوم انسانى دانشگاه هاى شهر اهواز بود كه بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه 
و به روش نمونه گيرى تصادفي طبقه اى تعداد يكصد نفر از آنها به عنوان نمونه ى آماري انتخاب شدند. ابزار 
گردآورى اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايي آن از طريق روايي محتوايي و سازه و پايايي آن به 
وسيله ي آلفاي كرانباخ محاسبه گرديد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از شاخصه هاي آماري؛ فراواني، درصد، 
ميانگين، انحراف معيار، تحليل عاملي، آزمون t و آزمون تحليل واريانس يك طرفه با كمك نرم افزار SPSS  مورد 
تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد؛ كمبود امكانات پژوهشي، ضعف مديريت و سياست گذاري پژوهشي، موانع 
توانمندسازي اعضاى هيأت علمى، ضوابط دست و پا گير اداري ، موانع شخصي،  مسائل اجتماعي و مشكالت 
اقتصادي از عوامل بازدارنده انجام پژوهش هستند. هم چنين بين گروه هاي مختلف نمونه آماري تحقيق به لحاظ 
جنسيت، مدرك تحصيلي، رتبه ي علمي، دانشگاه محل خدمت و سابقه خدمت اعضاى هيأت علمى رشته هاى 

علوم انسانى دانشگاه هاى اهواز تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.
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مقدمه
پژوهش، تالشي است در جهت تغيير موقعيت مبهم، پيچيده و مسئله ساز به موقعيتي روشن و ساده 
كه در سايه آن راه حلي براي مسئله ارائه شود (شريعتمداري، 1377). تحقيق؛ مايه حيات علم است 
و متون علمى در سايه ى آن گسترش يافته و به توسعه علوم مختلف منتهى مى شوند (سبحانى نژاد و 
افشار، 1388). دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي، نهادهاي اصلي در تحقيق و توسعه كشورها به حساب 
مي آيند؛ زيرا، از سه ركن مديريت تحقيقات، محقق و ابزار تحقيق برخوردارند و از طريق فعاليت هايي 
از قبيل تعيين موضوعات تحقيقاتي مورد نياز جامعه، تعيين اولويت هاي تحقيقاتي، پذيرش و اجراي 
تحقيقات مورد نياز جامعه و سازمان ها، تربيت دانشجوياني با مهارت هاي تحقيق، سازماندهي و نظارت 
بر فعاليت هاي تحقيقاتي، طبقه بندي و قابل كاربرد ساختن نتايج تحقيقات و نظاير آن نقش برجسته اي 
در پژوهش و توسعه علمي دارند (احمدي دستجردي و انوري، 1383). درايران بيش از هفتاد درصد 
توان تحقيقاتي و محققان كشور در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي متمركز شده است (دفتر امور 
پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، 1370).  شايد با همين توجيه است كه 
صادقي(1370) دانشگاه را به منزله ى كالبدى تصور مي كند كه تحقيق در حكم روان اين كالبد است. 

در اين ميان، استادان دانشگاه نقش و وظيفه ى مهمى در ارتباط با تحقيق بر عهده دارند. 
تعداد پنجاه و هفت هزار نفر عضوهيأت علمى در دانشگاه هاى دولتى و آزاد در كشور وجود دارد 
(سبحانى نژاد  و افشار، 1388). بر اساس آمار، تعداد كل اسناد نمايه شده ايران در سال 2008 ميالدى, 
13568 مورد بوده است و نشان مى دهد به طور ميانگين به ازاى هر چهار عضو هيأت علمى شاهد توليد 
يك سند علمى بوده ايم. (صبورى، 1387). اين درحالي كه همين نسبت در دانشگاه هاى دولتى تايلند 40 

مورد در سال بوده است (ويكيان، ونگ وانيش و بوارانكى تيونگ1 2009).
به گزارش صبورى (1387) ميزان مشاركت علمى ايران، تركيه و رژيم صهيونيستى در سال 2008 
ميالدى به ترتيب 0/82، 1/49 و 0/89 درصد مقدار جهانى است. ولى در همين سال، تحقيقات در حوزه ى 
علوم اجتماعى در رژيم صهيونيستى چهار برابر ايران (1975 نمايه در مقابل 487 نمايه) و تحقيقات در 

حوزه علوم انسانى و هنر تركيه چهارده برابر ايران (512 نمايه در مقابل 36 نمايه) بوده است.
در حال حاضر فاصله ى زيادى بين توليد علمى كشورمان با بسيارى ديگر از كشورهاى جهان وجود 
دارد . مقايسه آمار در كشور ها نشان مى دهد عليرغم رشد پنجاه درصدي ايران در توليدات علمى در 
سال 2008 هنوز با كشور هاى رقيب در منطقه فاصله داريم و اين فاصله در حوزه علوم اجتماعى و 
انسانى عميق تر است (صبورى، 1387). فقر توليد علم در كشور يك مشكل تاريخى، سياسى، فرهنگى 
و روانشناختى است (سبحانى نژاد و افشار، 1388). با مقايسه جمعيت ايران و جهان، حداقل سهم مورد 
انتظار ايران درپژوهش وتوليد علم يك درصد است. اين درحالي است كه در حال حاضر، سهم ايران 
فقط 22/. درصد است. براساس آمارمنتشر شده درسال 2011، ايران ازنظرتوليد علم در بين 150 كشور 
جهان، رتبه 21 را كسب كرده است   (خبرگزاري فارس، 1390). ولي كماكان، سهم پژوهش و توليد 

علم درحوزه علوم انساني بسيارناچيز است (صبورى، 1387). 
1. Wichian, Wongwanich and Bowarnkitiwong
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كميته شناسايى موانع تحقيق و نوآورى پس از بررسى 10 ساله كليه مقاالت، كتب و منابع اطالعاتى 
منتشره در كشور، هفت عامل موانع مربوط به مديريت، سياست گذارى و نظام تحقيقاتى، موانع مربوط 
به فرهنگ تحقيق، موانع مربوط به محققان، موانع مربوط به فضاى استاندارد علمى و تحقيقاتى، موانع 
مربوط به قوانين و مقررات پژوهشى، موانع مربوط به بودجه تحقيقات و امكانات تحقيق و موانع مربوط 
به بكارگيرى نتايج تحقيق را مانع پژوهش و تحقيق در ايران معرفى كردند (كميته شناسايى موانع تحقيق 
و نوآورى، 1382). ظهور و فكري (1381)، با انجام پژوهشى توصيفى درباره موانع پژوهش از ديدگاه 
اعضاى هيأت علمى در دو دانشكده مديريت و اطالع رسانى پزشكى و پرستارى و مامايى وابسته به 
دانشگاه علوم پزشكى ايران، نشان داد كه حدود 42% از اعضاي هيأت علمى در سه سال گذشته به 
عنوان مجرى يا همكار اصلى در اجراى 47 طرح تحقيقاتى در دانشگاه يا خارج از دانشگاه مشاركت 
داشته اند. هم چنين 38% اعضاى هيأت علمى اظهار داشتند، هيچ مقاله اى از آنها در طى سه سال گذشته 

در مجله هاى داخلى و بين المللى پذيرفته نشده است.
درهمين رابطه، محمديان ساروى (1385) تحقيقى با عنوان «راههاى تقويت انگيزش و عاليق پژوهشى 
در بين استادان دانشگاه آزاد اسالمى » انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه عوامل فرهنگى و اجتماعى مانند 
ارزش گذارى و بها دادن به محققان و ارتقاء فرهنگ تحقيق و عوامل اقتصادى مانند حمايت مالى و در 
نظر گرفتن تسهيالت و اعتبارات الزم در توسعه پژوهش تأثير دارند. مزيد برموارد فوق، امينايى (1375)، 
در تحقيقى تحت عنوان «بررسى عدم گرايش استادان علوم انسانى دانشگاهها به تحقيق » اظهار داشت 
كه بى توجهى به تحقيقات گذشتگان، فقدان پايگاه تحقيقاتى كشور، عدم واگذارى مسئوليت اجرايى 
به افراد متخصص و محقق، وجود مقررات دست و پا گير ادارى و مالى، تعويض مكرر مسئولين مراكز 
تحقيقاتى، مناسب نبودن شرايط حاكم بر جامعه و دانشگاه ها، بى تفاوتى مديران به فعاليت هاى پژوهشى 
و نگرش منفى آنان به تحقيق از عواملي هستند كه سبب عدم گرايش استادان به انجام تحقيقات علمى 

مى شوند.
برخي از اين موانع درپژوهش ستار (1375)تحت عناويني مانند؛ كمبود امكانات، ناكافى بودن حقوق 

و مزايا، روحيه تحقيقاتى گروهى پايين و عدم دستيابى به شبكه هاى اطالع رسانى ذكر شده اند.
مضطرزاده (1377) تنگناهاى تحقيقاتى كشور تعويض سريع مديريت ها، كمبود بودجه، كمبود 
امكانات، عدم عضويت در مجامع بين المللى، عدم ايجاد بانكهاى اطالعاتى و نامناسب بودن شيوه 
بهره گيرى از بانك هاى اطالعاتى جهانى و نبود تمايل به اجراى طرح هاى گروهى و عدم كاربرد نتايج 

تحقيق را جزء تنگناهاى پژوهشى كشور بر مى شمارد .نتايج تحقيق نامبرده مؤيدتحقيقات پيشين است.
عالوه بر اين، نتايج به دست آمده از تحقيق پارياد و همكاران (1382)، نقش مقررات مالى دست و 
پاگير و نظام ادارى و بوروكراسى حاكم بر آن را بر مشاركت افراد در فعاليت هاى علمى و پژوهشى 
تأييد كرده است. از طرف ديگر، نارسايى اطالعات و ارتباط رسانى معضل عمده اى در موسسات 
پژوهشى است . هاشميان نژاد (1376) اشاره مى كند كه به منظور جلوگيرى از دوباره كارى ها، انحصار 
تحقيقات در دست عده اى خاص، شناسايى توان علمى بسيارى از پژوهشگران و آگاهى از فعاليت هاى 
پژوهشى ساير كشور ها كه شهريارى (1381) ازآن ها به عنوان موانع مشاركت پژوهشگران در كشور 
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اشاره مى كند ، بايد واحد اطالعاتى در كشور وجود داشته باشد تا ارتباط منظم و منطقى بين واحد هاى 
پژوهشى با صنايع و دانشگاه ها ايجاد شود. 

در مطالعه ي بقايي و همكارانش (1378) عدم تأمين شرايط اقتصادي و اجتماعي مناسب و رضايتمندي 
محققان، مسائل اقناع روحي، تشويق عاطفي، ترفيع شغلي و شناساندن دستاوردهاي علمي آنان به جامعه، 
عدم تعيين جايگاه محقق در جامعة علمي، اتّكاي برنامه هاي تحقيقاتي مراكز پژوهشي به سليقه هاي 
شخصي مديران كه همواره با جابه جايي آنان برنامه ها نيز دستخوش تغييرات مي شو ند، عدم وجود 
اهداف بلندمدت تعيين شده در نظام پژوهشي كشور و سرمايه گذاري ناكافي سازمان ها، بانك ها و 
صنايع در امر تحقيقات، به ترتيب، مهم ترين موانع پژوهشي از ديدگاه مسئوالن پژوهشي و اعضاي هيآت 
علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان عنوان شده اند.. هم چنين در تحقيق ديگري به موانع انجام پژوهش 
پرداخته شده است. از ديدگاه محققان اين پژوهش، نبود باورهاي عميق در مديريت مراكز تحقيقاتي 
و دانشگاه ها نسبت به اهميت تحقيق و يافته هاي علمي، حاكميت فرهنگ اداري ايستا و حضور نقش 
آفرين عناصر كوته بين و تنگ نظر در اين محيط ها، از موانع انجام پژوهش شناخته شده اند (طايفي، 
1380). نتايج پژوهش ديگر حاكي از آن است كه نبود نظام تحقيقاتي مناسب در كشور و عدم هماهنگي 

بين نهادهاي درگير در امر تحقيقات، از موانع انجام پژوهش در كشور هستند (شمس، 1380).
تحقيقي به منظور بررسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
انجام گرفته كه در آن، موانع پژوهشي به دو دستة موانع شخصي (عالقه به انجام پژوهش، تبحر در 
تدوين طرحنامه، اجراي پژوهش، تحليل داده ها، تفسيرمقاله نويسي) و موانع سازماني (چگونگي مراحل 
تصويب طرح نامه، كيفيت خدمات كمك پژوهشي در دانشكده ها، نحوه ي پرداخت حق الزحمه ي 
پژوهشي تقسيم شده اند (ظهور و فكري، 1381). يافته هاي مطالعه اي ديگر نيز داللت بر آن دارد كه 
موانع شخصي «كمبود وقت و مشغلة زياد» و «بي عالقگي به امر پژوهش» به ترتيب، به عنوان بيشترين و 
كمترين محدوديت؛ موانع سازماني «كمبود امكانات و تجهيزات الزم» و « محدوديت هاي اخالقي در 
انجام پژوهش» به ترتيب به عنوان، بزرگ ترين و كوچك ترين مانع پژوهشي شناخته شدند (علمداري 
و افشون، 1382).  نتايج تحقيق ديگري نشان مي دهد كه از ديدگاه مسؤوالن، ارتباط كم بين محققان، 
كمبود وقت به علت وظايف آموزشي و عدم وجود اهداف و برنامة مشخص، مهم ترين موانع تحقيق 
به شمار مي روند. از ديدگاه اعضاي هيأت علمي مورد بررسي نيز همين موارد به عنوان مهم ترين موانع 
تحقيق ذكر شده اند. از ديدگاه كارشناسان پژوهشي نيز عدم وجود اهداف و برنامه ي مشخص در نظام 
پژوهش، عدم تأمين شرايط مناسب اقتصادي و عدم آشنايي با فرهنگ كارگروهي، عمده ترين موانع 

تحقيق ذكر شده اند (كيانپور و همكاران، 1384).
در تحقيق ديگري، وجود موانع مختلف براي شركت در گردهمايي هاي داخلي و خارجي، طوالني 
بودن مراحل تصويب آثار و كمبود وقت، به عنوان مهم ترين مشكالت پژوهشگران در انتشار آثار علمي 

عنوان شده اند (تصويري قمصري و جهان نما، 1385).    
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بنيس1(1999)، در تحقيق خود، ضعف كارامدي مديريت را ويژگي مشترك اغلب سازمان هاي 
پژوهشي ذكر كرده، معتقد است آنها نيز مانند بسياري از سازمان هاي ديگر نتوانسته اند گام هاي مؤثّري 
براي غلبه بر موانع و مشكالت خود بردارند. اين اظهارات همسو با اظهارات  كاتنهاوس2 (2000) است 
كه در تحقيق خود بر اين نكته تأكيد مى كند كه افزايش حمايت هاى مالى و اقتصادى از پژوهش ها، 
بويژه در حيطه علوم انسانى مى تواند راهگشاى پژوهشگران بوده و عالقه آنها را به تحقيقات افزايش 

دهد .
كميسيون جامعه اروپا3 (2003) در تحقيقى به بررسى موانع به كارگيرى مؤثر پژوهش ها پرداخت. 
نتايج تحقيق مذكور به برخى از موانع مانند نبود ساختار توسعه يافته در دانشگاه ها براى مديريت و اداره 
نتايج پژوهش ها، بى اعتمادى بسيارى از محققان به مورد استفاده قرار دادن نتايج تحقيقات و پژوهشها و 

نا آشنايى بسيارى از دانشگاهيان با واقعيت هاى اقتصادى تحقيق و پژوهش اشاره نموده است. 
نتايج پژوهش ديگري حاكي از آن است كه عواملي از جمله؛ قابليت دسترسي به نتايج تحقيق، اطمينان 
و اعتبار كم به نتايج تحقيق، شكاف بين محققان و استفاده كنندگان و عوامل سازماني از اصلي ترين 
موانع به كارگيري يافته هاي پژوهش به شمار مي روند(همسلي - برون4، 2004). نتايج پژوهش ديگري 
نيز حاكي از آن است كه ويژگي هاي محيط كار و مشخصات فردي، ازموانع عمدة انجام پژوهش به 

شمار مي روند (كاريون و همكاران5، 2004). 
تحقيق ديگري به منظور بررسي موانع عدم استفاده از نتايج تحقيقات در دانشگاه هاي كره انجام گرفت 
كه نتايج آن نشان مي دهد كه با اهميت ترين اين موانع عبارتند از؛ كمبود وقت جهت به كارگيري 

ايده هاي نو و جامع نبودن گزارشهاي تحقيقات و تحليلهاي آماري (كيم6، 2005).  
 كوترليك و همكاران7 (2002) دسترسى به منابع اطالعاتى را يكى از عوامل تاثير گذار در مشاركت 

افراد در فعاليت هاى علمى و پژوهشى بيان كرده اند. 
تحقيق ديگري نيز با هدف تعيين عوامل مؤثّر در ارتقاء پژوهش انجام گرفت كه در نتايج آن، نخستين 
گام در راستاي ارتقاء كيفيت پژوهش، نيازسنجي و تحليل نيازهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي، ذكر 
شده است (گتينگ و تافين8، 2000). كوك9(2001)، ابهام در حوزة وظايف مديران پژوهشي و به دنبال 
آن، ابهام در تعيين معيارهاي آزمون اثربخشي فعاليت هاي اين حوزه را از جمله موانع توسعة پژوهش 
دانسته است. نتايج پژوهش كوهن و جنينگ10 (2002) داللت بر آن دارد كه درصد قابل توجهي از 
وقت هيأت علمي صرف آموزش مي شود و به همين دليل، اكثر اعضاي هيأت علمي در كشورهاي در 
1. Bennis 
2. Catenhusen
3. Commission of the European communities
4. Hemsley & Brown               
5. Carrion & et al
6. Kim 
7. Koterlik et al.
8. Gething & Thaephin 
9. Cook
10. Cohen & Jenning
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حال توسعه، وقت كافي براي انجام امور پژوهشي ندارند. كوترليك و همكاران1 (2002). در پژوهش 
خود، دسترسي به منابع اطالعاتي را يكي از عوامل تأثيرگذار در مشاركت افراد در فعاليت هاي علمي و 

پژوهشي بيان كرده اند. 
وتى، بالمى و مورلى2(2008)، پژوهشي در كشورهاى استراليا، انگلستان و زالند نو انجام دادند، مشاهده 
كردند؛ عملكرد پژوهش با تدريس رابطه مثبت دارد. ولى با پست اجرايى، اين رابطه از نوع معكوس 
است. هم چنين نتيجه گرفتند؛ عملكرد پژوهشى بيش از آموزش و كارهاى اجرايى در ارتقاء اعضاى 

هيأت علمى موثر است (وتى، بالمى، مورلى،2008). 
از بررسى تحقيقاتى كه در چند سال اخير راجع به موانع فراروى پژوهش اعضاى هيأت علمى علوم 
انسانى دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتى صورت گرفته است، چنين بر مى آيد كه مشكالت و مسائلى 
در مسير فعاليت پژوهشي اعضاى هيأت علمى علوم انسانى دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتى قرار دارند. 
گر چه نبايد به علوم انساني در قالب توليد علم و بويژه توليد ثروت نگريست. زيرا، پرورش انسان هايي 
فرهيخته، متفكر، ارزشي، جامعه اي پيشرو، تقويت ارزش ها و هنجارها و... از رسالت هاي اين حوزه 
علمي است. ولي، فعاليت هاي ناچيز پژوهشي در اين حوزه، نشان دهنده موانع و گلوگاه هايي بويژه بر سر 
راه متوليان آن يعني اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها است. بنابراين اين سؤال پژوهشي مطرح مي گردد 
كه عوامل بازدارنده فعاليت پژوهشي اعضاى هيأت علمى رشته هاى علوم انسانى دانشگاه هاى اهواز 

كدامند؟

روش پژوهش
    تحقيق حاضر از نوع كاربردى بوده و روش آن به سبب شناسايي عوامل بازدارنده فعاليت پژوهشي 
اعضاي هيأت علمي پيمايشى است.  جامعه آمارى، اين تحقيق كليه ي اعضاى هيأت علمى رشته هاى 
علوم انسانى دانشگاه هاى دولتى و آزاد مستقر در شهر اهواز بود (303 نفر). در پژوهش حاضر براي 

محاسبه حجم نمونه از فرمول  زير استفاده شد. 

فرمول (1): تعيين حجم نمونه (آذر و مومني، 1384)
 با توجه به فرمول فوق، حجم نمونه(98نفر) تقريباًً 100 نفر تعيين گرديد. 

دراين تحقيق براي بيشتر كردن شباهت نمونه و جامعه و افزايش دقت نمونه برداري براي پارامترهاي 
جامعه و دخالت دادن ويژگي هاي جامعه در نمونه، از روش نمونه گيري طبقه بندي بر اساس مرتبه علمي 
اعضاى هيأت علمى رشته هاى علوم انسانى (مربي، استاديار، دانشيار و استاد) براي انتخاب افراد نمونه 

استفاده شده است. است.
1. Kotrlik  et al. 
2. Watty, Bellamy & Morely

n=
N * Zα/2

 * σ22

ε2 * (N-1) + Zα/2
 * σ2

2
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ويژگيهاي نمونه آماري:

بر اساس جدول باال، مالحظه مي شود، 0/21 شركت كنندگان زن و 0/79 درصد آنان مرد بودند.

همان طوري كه در جدول فوق مشاهده مي شود، 0/35 پاسخگويان داراي مدرك كارشناسي ارشد و 
0/65 آنان داراي مدرك دكتري بودند.

ابزار گردآورى داده ها: 
براى گردآورى داده ها از پرسشنامه  محقق ساخته براساس مقياس پنج درجه اي ليكرت (خيلي كم 
1، كم 2، تاحدي 3، زياد4 و خيلي زياد 5) استفاده گرديد. براي روايي پرسشنامه از روايي محتوايي 
(متخصصان) استفاده شد. هم چنين روايي سازه ي آن 91,68/  بدست آمد. پايايي كل پرسشنامه از طريق 
آلفاي كرونباخ 0/83 بدست آمد. براي تجزيه وتحليل داده ها از شاخص هاي آماري؛ فراواني، درصد، 
ميانگين، انحراف معيار، تحليل عاملي(تعيين بار عاملي هر يك از عوامل بازدارنده)، آزمون كلموگرف- 
اسميرونف (پيش فرض نرمال بودن توزيع ميانگين عوامل بازدارنده و تسهيل كننده)، براي روايي از 

                           مرتبه علمي
  دانشگاه                    

جمعاستاددانشياراستاديارمربى

501001011171شهيد چمران
44403390دانشگاه آزاد اهواز

262129ـــدانشگاه علوم و تحقيقات خوزستان
14ــــــ122پيام نور
1061681515304جمع

جدول1. توزيع جامعه آماري به تفكيك محل خدمت و مرتبه علمي

درصد فراواني تراكميدرصدفراوانيجنسيت
210/210/21زن
790/790/100مرد
1000/100كل

جدول 2. توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت

درصد فراواني تراكميدرصدفراوانيمدرك تحصيلي
350/350/35كارشناسي ارشد

650/650/100دكتري
1000/100كل

جدول3. توزيع پاسخگويان بر حسب مدرك تحصيلي
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 SPSS ضريب همبستگي پيرسون و براي پايايي ابزار گردآوري داد ها از آلفاي كرونباخ توسط نرم افزار
نسخه پانزدهم استفاده گرديد. سطح معني داري براي كليه ي فرضيه ها α  0/05= در نظر گرفته شد.

يافته هاي مربوط به سؤاالت تحقيق
در  انسانى  علوم  رشته هاى  علمى  هيأت  اعضاى  پژوهشي  فعاليت  بازدارنده  عوامل  تحقيق:  سؤال 

دانشگاه هاى اهواز كدامند؟ 

بر اساس جدول (4)، عوامل بازدارنده ي انجام پژوهش از نظر اعضاي هيأت علمي رشته هاي علوم انساني 
شركت كننده در اين تحقيق، به ترتيب؛ عوامل شخصي (87 درصد)، ضوابط اداري (81 درصد)، عوامل 
مديريتي و سياستگذاري(76 درصد)، عوامل اقتصادي (71 درصد)، عوامل توانمند سازي (68 درصد) و 
نهايتاً عوامل اجتماعي (63 درصد) را در حد زياد و خيلي زياد بازدارنده فعاليت پژوهشي معرفي كردند. 
هم چنين، همان طور كه در جدول مذكور مشاهده مي شود؛ ميانگين پاسخ گويان به عوامل بازدارنده انجام 

پژوهش در حد خيلي مؤثر ارزيابي شده است.
بر اساس جدول (2)، آزمون كايزر، ماير و اوكلين با مقدار 0/68 نشان داد حجم نمونه براي سنجش عوامل 
بازدارنده ي كافي است. هم چنين براي صحت تحليل عاملي؛ آزمون بارتلت برابر با 4145/665 بدست آمد 

كه در سطح 0/001 معني دار است و بيانگر صحت تحليل عاملي بر روي داده هاي موجود مي باشد. 

عوامل  بازدارنده  انجام پژوهش
خيلى زيادزيادتا حديكمخيلى كم

انحراف ميانگين
معيار فراوانى

درصد
فراوانى
درصد

فراوانى
درصد

فراوانى
درصد

فراوانى
درصد

0عوامل  مديريتي بازدارنده  انجام پژوهش
0

0
0

27
%27

39
%39

37
%374/020/696

0عوامل  توانمند سازي بازدارنده  انجام پژوهش
0

4
%4

28
%28

55
%55

13
%133/650/865

0ضوابط اداري بازدارنده  انجام پژوهش
0

0
0

16
%16

51
%51

30
%303/741/002

0عوامل شخصي بازدارنده  انجام پژوهش
0

2
%2

11
%11

63
%63

24
%244/090/819

2عوامل  اجتماعي بازدارنده  انجام پژوهش
%2

2
%2

33
%33

36
%36

27
%274/271/231

0عوامل  اقتصادي بازدارنده  انجام پژوهش
0

2
%2

27
%27

59
%59

12
%124/050/942

0030عوامل  امكانات بازدارنده  انجام پژوهش
%30

38
%38

32
%323/901/033

جدول4. ديدگاه اعضاي هيأت علمي رشته هاي علوم انساني در مورد عوامل بازدارنده انجام پژوهش 
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1- يافته هاي توصيفي مربوط به عوامل بازدارنده انجام پژوهش از نظر اعضاى هيأت علمى:
         در تحقيق حاضر براي مشخص كردن تعداد عوامل از نمودار اسكري استفاده شد. يافته ها در 

نمودار(1) نشان داده شده است. 

نمودار1. منحي اسكري كتل مربوط به عوامل بازدارنده انجام پژوهش
   در تحقيق حاضر براي مشخص كردن تعداد عوامل بازدارنده انجام تحقيق از نمودار اسكري با توجه 
به ارزش ويژه ي عوامل (مجموع مجذورات ضرايب عاملي ماده هاي موجود در هر عامل) استفاده شد. 
نمودار نشان داد كه هفت عامل با 68/918 درصد از واريانس كل نمرها باالي ارزش ويژه 2 قرار گرفته  

و واريانس عوامل بازدارنده انجام تحقيق را تبيين مي كند

همان طور كه در جدول باال نشان داده شده است؛ عامل اول با 6 ماده، 14/021 درصد واريانس عوامل 
بازدارنده انجام پژوهش را تبيين مي كند. عامل دوم با 5 ماده، 11/155 درصد واريانس عوامل بازدارنده 

3534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

6

4

2

0

 

شاخص هاي آماري

عوامل   

مجموع مجذور شده بار عامليارزش ويزه اوليه

درصد واريانس كل
تبيين شده

درصد تجمعي 
واريانس
 تبيين شده

درصد واريانس كل
تبيين شده

درصد تجمعي 
واريانس تبيين 

شده
6/25017/85717/8576/90714/02114/021مديريتي اول
4/39012/54230/3993/90411/15525/176توانمند سازى دوم
3/54810/13640/5363/64210/40535/581ضوابط ادارى  سوم
2/9958/55649/0923/4609/88545/466شخصى چهارم
2/7927/97657/0683/2469/27354/739اجتماعى پنجم
2/1046/01263/0802/7147/75462/493اقتصادى ششم

2/0435/83868/9182/2496/42568/918امكاناتهفتم

جدول5. ارزش ويژه و درصد واريانس تبيين شده براي عوامل بازدارنده انجام پژوهش



يافته هاى نو در روان شناسى۸۸

انجام پژوهش؛ عامل سوم با 5 ماده، 10/450 درصد واريانس عوامل بازدارنده انجام پژوهش؛ عامل 
چهارم با 3 ماده، 9/885 درصد واريانس عوامل بازدارنده انجام پژوهش؛ عامل پنجم با 6 ماده، 9/273 
درصد واريانس عوامل بازدارنده انجام پژوهش، عامل ششم با 6 ماده، 7/754 درصد واريانس عوامل 
بازدارنده انجام پژوهش و عامل هفتم با 4 ماده، 6/425 درصد واريانس عوامل بازدارنده انجام پژوهش را 
تبيين مي كند. هم چنين، ضريب آلفاي كرانباخ براي كل پرسشنامه 0/83 و براي عوامل مديريتي، 0/70، 
عوامل توانمندسازي 0/67، ضوابط اداري 0/66، عوامل شخصي 0/55، اجتماعي 0/66، اقتصادي 0/73 
و امكانات پژوهشي 0/66 بدست آمد. نتايج مربوط به تعداد ماده ها و بار عاملي آنها در عوامل بازدارنده 

انجام پژوهشي اعضاي هيأت علمي در جدول هاي شماره (6) تا (12) نشان داده شده اند.

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود، عامل ضعف ارتباط ميان دانشگاه با دانشگاه هاى خارجي، 
بيشترين بار عاملي و ناكافي بودن حمايت مديريت و مسؤولين دانشگاه از پژوهش، كمترين بار عاملي 
را در بين گويه هاي مربوط به مؤلفه هاي مديريتي در انجام پژوهش توسط اعضاي هيأت علمي نشان 

مي دهند. اما همه ي گويه ها در مجموع بار عاملي بااليي دارند.

يافته هاي جدول (7) نشان مي دهد؛ عامل عدم آشنايى با اصول مقاله نويسى، بيشترين بار عاملي و عدم 
آشنايى با جستجوي منابع، كمترين بار عاملي را در بين گويه هاي مربوط به مؤلفه هاي موانع توانمند 

سازي انجام پژوهش توسط اعضاي هيأت علمي مورد بررسي را دارا هستند. 

بار عامليموانع  مديريتيشماره
0/752ضعف ارتباط ميان دانشگاه با دانشگاه هاى  خارجي1
0/696ضعف ارتباط ميان دانشگاه با دانشگاه هاى داخلي2
0/692توزيع نامناسب روند تخصيص بودجه پژوهشي3
0/616ابهام در سياستگذاري پژوهش هاي دانشگاهي4
0/609توزيع نامناسب امكانات  و تجهيزات پژوهشي5
0/577ناكافي بودن حمايت مديريت و مسؤولين دانشگاه از پژوهش6

جدول 6. تعداد ماده ها و بار عاملي آنها در موانع مديريتي و سياست گذاري

بار عامليموانع توانمند سازيشماره
0/829عدم آشنايى با تكنيك هاى آمارى مربوط  به رشته7
0/761عدم آشنايى با روش هاى تحقيق8
709عدم آشنايى كافى با تايپ و اصول نگارش پژوهش9

0/672عدم آشنايى با اصول مقاله نويسى10
0/661عدم آشنايى با نرم افزارهاى پژوهشى11

جدول7.  تعداد ماده ها و بار عاملي آنها در موانع توانمند سازي
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همان طور كه در جدول (8) مشاهده مي شود؛ عامل طوالنى و كند بودن مراحل پذيرش مقاله براى 
چاپ ، بيشترين بار عاملي و طوالنى و كند بودن مراحل پذيرش كتاب براى چاپ ، كمترين بار عاملي 
را در بين گويه هاي مربوط به مؤلفه هاي موانع ناشي از ضوابط اداري انجام پژوهش توسط اعضاي هيأت 

علمي مورد بررسي دارا هستند. 

يافته هاي جدول فوق نشان مي دهد؛ عدم تسلط كافى براى استفاده از منابع خارجى ، بيشترين بار عاملي 
و تدريس بيش از حد (باال بودن موظفى تدريس)، كمترين بار عاملي را در بين گويه هاي مربوط به 

مؤلفه هاي موانع شخصي انجام پژوهش توسط اعضاي هيأت علمي مورد بررسي دارا هستند. 

همان طور كه در جدول (10) مشاهده مي شود، عامل ناكافى بودن مشوق هاى معنوى مناسب از محقق ، 
بيشترين بار عاملي و عدم شفافيت جايگاه تحقيق و محقق در جامعه، كمترين بار عاملي را در بين گويه هاي 

مربوط به مؤلفه هاي موانع اجتماعي انجام پژوهش توسط اعضاي هيأت علمي مورد بررسي دارا هستند. 

بار عامليموانع ناشي از ضوابط اداري شماره
0/721طوالنى و كند بودن مراحل پذيرش مقاله براى چاپ12
0/716مشكل بودن روند استفاده از فرصت هاى مطالعاتى13
0/696طوالنى و كند بودن مراحل ادارى تصويب طرح ها14
0/669وجود موانع شركت در سمينارها و همايش هاى15
0/565طوالنى و كند بودن مراحل پذيرش كتاب براى چاپ16

جدول8. تعداد ماده ها و بار عاملي آنها در موانع ناشي از ضوابط اداري 

بار عامليموانع شخصيشماره
0/770عدم تسلط كافى براى استفاده از منابع خارجى17
0/633استخدام هيأت علمى بدون توجه به توان پژوهشى آنها18
0/588 تدريس بيش از حد (باال بودن موظفى تدريس)19

جدول9. تعداد ماده ها و بار عاملي آنها در موانع شخصي

بار عامليموانع اجتماعيشماره
0/809 ناكافى بودن مشوق هاى معنوى مناسب از محقق20
0/737 وجود محدوديت اجتماعى پژوهش هاى علوم انسانى21
0/734 اهميت ندادن به محققان برجسته و عدم تقدير از آن ها22
0/729 نبود زمينه فرهنگى براى فعاليت هاى علمى در جامعه23
0/718 پايين بودن جايگاه پژوهش در بين مسئولين دانشگاه24
0/651 عدم شفافيت جايگاه تحقيق و محقق در جامعه25

جدول 10. تعداد ماده ها و بار عاملي آنها در موانع اجتماعي
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يافته هاي جدول فوق نشان مي دهد؛ كسر ماليات از قراردادهاى پژوهشى، بيشترين بار عاملي و ناچيز 
بودن درآمد حاصل از فعاليت هاى پژوهشى، كمترين بار عاملي را در بين گويه هاي مربوط به مؤلفه هاي 
موانع اقتصادي انجام پژوهش توسط اعضاي هيأت علمي مورد بررسي دارا هستند. ولي همه ي گويه ها 

در مجموع بار عاملي بااليي را نشان مي  دهند.

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود، كمبود امكانات پژوهشي و مشكل بودن  تهيه آن، 
بيشترين بار عاملي و كمبود منابع علمى (مجالت تخصصى، اسناد و مدارك)، كمترين بار را در بين 
گويه ها مربوط به مؤلفه هاي مديريتي در انجام پژوهش توسط اعضاي هيأت علمي را نشان مي دهند. اما 

همه ي گويه ها در مجموع بار عاملي بااليي را نشان مي  دهند

بحث و نتيجه گيري
نتايج توصيفي جدول (4)، نشان داد؛ عوامل بازدارنده ي انجام پژوهش از نظر اعضاي هيأت علمي 
رشته هاي علوم انساني شركت كننده در اين تحقيق، به ترتيب؛ مسائل و مشكالت شخصي اعضاي 
هيأت علمي، ضوابط دست و پاگير اداري، ضعف مديريتي و سياستگذاري، مشكالت اقتصادي، كمبود 

امكانات پژوهشي، موانع توانمند سازي اعضاي هيأت علمي و نهايتاً مسائل اجتماعي هستند. 
در  انسانى  علوم  رشته هاى  علمى  هيأت  اعضاى  پژوهشي  فعاليت  بازدارنده  عوامل  تحقيق:  سؤال 

دانشگاه هاى اهواز كدامند؟
براي پاسخ به اين سؤال، نتايج تحليل عاملي جداول (6) تا (12) تحقيق نشان دادند، شركت كنندگان 

بار عامليموانع اقتصاديشماره
0/894كسر ماليات از قراردادهاى پژوهشى26
0/820عدم تخصيص به موقع اعتبارات پژوهشي27
0/771گران بودن هزينه تأليفات و نتايج پژوهشى28
0/607پايين بودن حمايت مالى تحقيقات علوم انسانى29
0/570بودجه ناكافى  پژوهش در تحقيقات علوم انسانى30
0/543ناچيز بودن درآمد حاصل از فعاليت هاى پژوهشى31

جدول11. تعداد ماده ها و بار عاملي آنها در موانع اقتصادي

بار عامليموانع  امكانات پژوهشيشماره
0/836كمبود امكانات پژوهشي و مشكل بودن  تهيه آن32
0/653كمبود بانك هاى اطالعاتي داخلى در علوم انسانى33
0/573ضعف و كم بودن پهناي اينترنت34
0/543كمبود منابع علمى (مجالت تخصصى، اسناد و مدارك)35

جدول12. تعداد ماده ها و بار عاملي آنها در امكانات پژوهشي
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هفت عامل؛ ضعف مديريت و سياستگذاري پژوهشي، موانع توانمند سازي اعضاى هيأت علمى، ضوابط 
دست و پا گير اداري ، مسائل و مشكالت شخصي اعضاي هيأت علمي، شرايط اجتماعي حاكم بر تحقيق، 
شرايط اقتصادي و كمبود امكانات را بازدارنده انجام پژوهش در بين اعضاى هيأت علمى رشته هاى علوم 
انسانى دانشگاه هاى اهواز ارزيابي كردند. نتايج اين تحقيق كم و بيش با نتايج تحقيقات؛ شمس (1380)، 
علمداري و افشون (1382)، ظهور و فكري (1382)، پارياد و همكاران (1382)، كيانپور و همكاران 
(1384)، تصويري قمصري و جهان نما (1385)، فعلي ، پزشكي راد و چيذري (1385)، كمالي (1385)، 

همسلي و برون (2004)، كميسيون جامعه اروپا (2003) و بنيس (1999) همخواني دارد.
در تبيين اين نتيجه مي توان گفت؛ از مشكالت جدي در دانشگاه هاي اهواز، فقدان ارتباط علمي 
قوي، جدي و كارآمد با دانشگاه هاي مطرح دنيا و مجامع بين المللي است. حتي براي ارتباط با دانشگاه ها 
و مجامع علمي و پژوهشي داخل كشور نيز بسيار ضعيف است و كامالً متأثر از ضوابط خشك و غير 
منعطف اداري و محدوديت هاي مالي، باعث مي شود كه فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي 
رشته هاي علوم انساني در يك دايره ي محدود منطقه اي و گاه حتي مؤسسه متوقف بماند و زايندگي 
نداشته باشد. از سوي ديگر،        نبود سواد رايانه اى يكى از موانع استفاده از اينترنت است. هر چند چندين 
دهه از ورود رايانه به عرصه علم و پژوهش مى گذرد، اما هنوز هم برخي اعضاي هيأت علمي از رايانه 
و كاربردهاى متنوعى از قبيل روش هاى جستجو و بازيابي اطالعات آگاهى كامل ندارند. عدم آشنايى 
استادان با شيوه هاى صحيح جستجوى اطالعات علمى در مجله هاى الكترونيكى باعث شده  است كه 
اعضاى هيأت علمى نتواند به صورت بهينه از اين مطالب در پژوهش هاي علمي بهره بگيرند. عدم تسلط 

كافي به زبان انگليسى از عواملى است كه مانع از انجام پژوهش مى شود. 
نبود ساختار و روابط صحيح درون سازمانى، ضعف قوانين و مقررات باعث سردرگمي و سرگرداني 
محققين مي شود. اين مقررات پيش از آن كه كمك به پيشرفت روند كار پژوهش بكند دست و پاى 
آنها را در البه الى اين قوانين مى بندد و باعث مي شود تصويب يك طرح به درازا بينجامد و پيش هم 
مى آيد زمانى طرح دلخواه پژوهشگر تصويب مى شود كه اهميت مسأله از بين رفته است. در مواردي هم 
پيش مي آيد به علت حاكميت روحيه رابطه مدارى سياسى، خويشاوندى، قوميتى و عدم ضابطه مندى 
طرحي بدون اين كه از توجيه الزم برخوردار باشد به تصويب مى رسد. اين موانع و مشكالت در مورد 

چاپ كتاب، فرصت مطالعاتي، شركت در همايش ها و حتي چاپ مقاله ها نيز به چشم مي خورد.   
سهم بودجه تحقيقاتى به نسبت توليد ناخالص ملى به عنوان معيار اصلى تقسيم بندى كشورها از نظر 
پيشرفت و توسعه است. از عوامل تأثير گذار در زمينه، ميزان بودجه اى است كه به اين امر اختصاص 
مى دهند. ولي احتماالً پايين بودن بودجه  و سهم اعتبارات تحقيقاتى، نقش انحصاري دولت در تأمين 
اعتبارات مربوط به تحقيقاِت، ناچيز بودن درآمد حاصل از فعاليت هاى پژوهشى نسبت به فعاليت هاي 
اقتصادي ديگر، عدم تخصيص به موقع اعتبارات پژوهشي، تمايل شركت هاي بزرگ درون استان مبني 
بر واگذاري تحقيقات خود به دانشگاه هاي معروف، گسيختگي ارتباط دانشگاه با صنعت و عدم توفيق 
چشمگير دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه هاي شهر اهواز مبني بر عرضه ي توانمندي هاي دانشگاه به متقاضيان 
خدمات پژوهش و نهايتاً مشكالت مالي استادان و پژوهشگران از اهم عوامل ركود تحقيقات يا رشد 
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ناچيز آن در دانشگاه هاي اهواز محسوب مي شود. اعضاي هيأت علمي رشته هاي علوم انساني دانشگاه هاي 
اهواز نقش بازدارندگي براي توانمندسازى اعضاي هيأت علمي(عدم آشنايى با روش هاى تحقيق، عدم 
آشنايى با تكنيك هاى آمارى مربوط به رشته، عدم آشنايى با نرم افزارهاى پژوهشى، عدم آشنايى كافى 
با تايپ و اصول نگارش پژوهش و عدم آشنايى با اصول مقاله نويسى)، مسائل شخصى(عدم تسلط 
كافى براى استفاده از منابع خارجى، باال بودن موظفى تدريس، استخدام هيأت علمى بدون توجه به توان 
پژوهشى آنها)، عوامل اجتماعى(عدم شفافيت جايگاه تحقيق و محقق، ناكافى بودن مشوق هاى معنوى 
مناسب از محقق، نبود زمينه فرهنگى براى فعاليت هاى علمى در جامعه، فراغ خاطر به علت تنش هاى 
خارج دانشگاه، اهميت ندادن به محققان برجسته و عدم تقدير مناسب از آن ها، پايين بودن جايگاه پژوهش 
در بين مسئولين دانشگاه، اجتماعى پژوهش هاى علوم انسانى) و مشكالت اقتصادى (ناچيز بودن درآمد 
حاصل از فعاليت هاى پژوهشى، پايين بودن حمايت مالى تحقيقات علوم انسانى، عدم تخصيص به موقع 
اعتبارات پژوهشي، كسر ماليات از قراردادهاى پژوهشى، گران بودن هزينه تأليفات و نتايج پژوهشى و 

بودجه ناكافى  پژوهش در تحقيقات علوم انسانى) انجام پژوهش قائل هستند. 
از اين يافته ها مي توان چنين استنباط كرد كه در كنار فراهم كردن زير ساخت ها، امكانات و تسهيالت 
مانند: تهيه امكانات پژوهش و سهولت تهيه آن، تهيه رايانه، امكان دستيابي به  منابع علمى، رفع مشكل 
و افزايش باند پهناي اينترنت، تدارك بانك هاى اطالعاتي داخلى در علوم انسانى، با بكارگيري مديران 
پژوهشي كارآمد و تدوين سياست هاي پژوهشي شفاف، هم چنين برقراري ارتباط با دانشگاه ها و مجامع 
علمي دنيا به خصوص از جهت تأمين منابع علمي معتبر و متكثر و فراهم سازي فرصت هاي مطالعاتي 
براي مشاركت اعضاي هيأت علمي در تجارب نو و ارزشمند دانشمندان و پژوهشگران و صاحبنظران 
خارجي و داخلي در ارتقاء و بهبود چشمگير عملكرد پژوهشي هيأت علمي و تشويق آنها به خلق و نشر 
دانش تأثيرات ماندگار و قوي به جاي خواهد گذاشت. نهايتاً مي توان گف؛، توجه به پژوهش نيازمند 
يك ديد جامع، وسيع و همه جانبه است كه توجه جدي تر، منعطف تر و عملي تر مديران و مسؤالن 
دانشگاه ها و به طريق اولي، مديران و مسؤالن ارشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه هاي 

آزاد اسالمي را مي طلبد.  



۹۳ يافته هاى نو در روان شناسى

منابع

آذر، عادل و مؤمني، منصور(1384). آمار و كاربرد آن در مديريت، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب 
علوم، انساني دانشگاه ها (سمت).

  احمدي دستجردي، داوود و انوري، صدور (1383). نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملي، دايره المعارف 
آموزش عالي (جلد اول)؛ تهران: بنياد دانشنامه فارسي، صص 59-53.

امينايى، مريم (1375)  بررسى علل گرايش استادان علوم انسانى دانشگاهها به تحقيق، فصلنامه علمى و پژوهشى 
دانشگاه تربيت معلم، سال چهارم ، شماره 3 و 4: 51-33.

بقايي، عبدالمهدي؛ اويس قرن، ش.؛ نوع دوست، ب.؛ محمدي، م.؛ عسگري مقدم، م. و شكرچي زاده، م. 
(1378). موانع پژوهش در علوم پزشكي از ديدگاه مسئوالن پژوهشي و اعضاء هيأت علمي، مجموعه 

مقاالت اولين كنفرانس علمي بررسي مسائل پژوهشي كشور 28 و29 ارديبهشت ماه، -154 143.
پارياد، رحمان؛ نصر، احمدرضا و لياقتدار، محمد جواد (1382). بررسى موانع ساختارى پژوهش در بين 
اعضاى هيئت علمى گروههاى آموزشى علوم انسانى دانشگاههاى اصفهان و منطقه غرب كشور ، مجموعه 
مقاالت آموزش عالى و توسعه پايدار، جلد دوم ، تهران ، موسسه پژوهش و برنامه ريزى آموزش عالى، 

.105-93
تصويري قمصري، فاطمه و جهان نما، محمدرضا (1385)، بررسي وضعيت توليدات علمي  پژوهشگران 

پژوهشكدة مهندسي، فصلنامه كتابداري و اطالع رساني، ج10 ، ش2، ص124-107.
خبرگزاري فارس{برداشت 3/3/1390}

دفتر امور پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي(1370)، كارنامه پژوهش: دانشگاهها و 
مؤسسات تحقيقاتي وابسته.

سبحانى نژاد، مهدى و افشار، عبد اهللا (1388) مانع زدايى از نهضت توليد علم راهكارى بنيادى در نوآورى 
فعاليت هاى پژوهشى دانشگاهى، فصلنامه علمى، ترويجى مديريت در دانشگاه اسالمى، سال سيزدهم ، 

شماره 1، ص 21-4.
  ستار، آزيتا (1375) بررسي وضعيت تحقيقات دربين اعضاى هيأت علمى دانشكده هاي علوم تربيتي دانشگاه 

تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبايي.
شريعتمداري، علي(1377)، جايگاه نظريه در تحقيق، فصلنامه پژوهشهاي تربيتي، جلد ششم، شماره 3و4، 

صفات 16-11.
شمس، ناصر(1380)، بررسي اعتبارات جاري مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري 
در برنامه هاي اول و دوم توسعه، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، ش 21-22، ص -172

.135
شهريارى، محمد(1381 )، گزارش از وضعيت بودجه تحقيقاتى كشور، فرهنگ و پژوهش، شماره 91،  ص 

.29-17
صادقى، عباس (1370)، بررسى مشكالت تحقيق در رشته هاى علوم انسانى از ديدگاه اساتيد دانشكده هاى 



يافته هاى نو در روان شناسى۹٤

علوم انسانى دانشگاه اصفهان ، پايان نامه كارشناسى ، دانشكده علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه اصفهان . 
صبورى، على اكبر (1387) ، توليد علم ايران در سال 2008، فصلنامه رهيافت، شماره 43، صص31-21.

و  انديشه ورزي  بر  مقدمه اي  ايران،  در  تحقيق  توسعه  فرهنگي  موانع   ،(1380) علي   طايفي، 
انديشه سوزي در ايران، تهران، انتشارات آزاد انديشان.

ظهور، عليرضا و فكري، عليرضا (1381)، موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي 
ايران، فصلنامه پايش، سال دوم، ش2، ص 120-113.

علمداري، علي كرم و افشون، اسفنديار (1382)، موانع موجود در انجام فعاليتهاي پژوهشي از ديدگاه اعضاي 
هيئت علمي دانشگاههاي شهر ياسوج، ارمغان دانش، سال هشتم، ش29، ص 35-27. 

كميته شناسايى موانع تحقيق و نوآورى (1382) شناسايى موانع تحقيق و نوآورى در كشور (برنامه ى بلند مدت 
و كوتاه مدت )، فصلنامه رهيافت، شماره 31، صص35-26.

فعلي، سعيد؛ غالمرضا پزشكي راد و محمد چيذري (1385)، بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت دانشجويان در 
فعاليتهاي پژوهشي و توليد علم، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، سال دوازدهم، شماره 4، 

(پياپي42)، صص 106-93. 
كمالي، محمدباقر(1385)، تحقيقات مشاركتي: رهيافتها، تجربيات و پيشنهادها، فصلنامه روستا و توسعه، سال 

نهم، ش4، صص 247-217.
كيانپور، مريم؛ بهمن زياري، پروانه؛ آرتي، سارا و ناجي، همايون (1384)بررسي موانع پژوهش در نظام علوم 
پزشكي از ديدگاه، مسؤوالن، اعضاي هيأت علمي و كارشناسان، نشريه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

اصفهان، ش28، صص 14-6.
محمديان ساروى، محسن (1385) راههاى تقويت انگيزش و عاليق پژوهشى در بين استادان دانشگاه آزاد 

اسالمى، فصلنامه علمى ترويجى مديريت دانشگاه آزاد اسالمى فيروزكوه، سال سوم، شماره 4.
مضطر زاده، فتح اهللا (1377) وضعيت مراكز تحقيق در كشور، نامه فرهنگستان علوم، شماره 10 و 11.     

هاشميان نژاد ، فاطمه (1376)، بررسى مشكالت پژوهشى اعضاى هيأت علمى در دانشگاههاى دولتى شهر 
مشهد، پايان نامه كارشناسى ارشد ، دانشگاه تهران.

      
Bennis, W (1999). Changing Organization, New York, MC graw-Hill.
Carrion, M. & P. Woods & I. Norman (2004). "Barriers to Research Utilisation Among Forensic 

Mental Health Nurses", International Journal of Nursing Studies, 4, 613–619.
Catenhusen,F. (2000), Gene research, Deuusehland . Magazine on politics, culture, business, and 

science, 4, August / September E 1, 108-119. 
  Cohen, M.D. & S.G. Jenning (2002). Agreement and Reproduucibility of Subjective Method of 

Mesuring Faculity Time Distribution. Academic Radiology, 9, P.1201-8.
Commission of the European Communities (2003). The Role of the University in the Europe of 

Knowledge, Available at: www.worldlii.org/eu/cases/ECComm/
Cook, D (2001). Research Management of What Nature is the Concept?, Ohio State  niversity.
Gething L. & Thaephin B. Leelar (2000). Strategies for Promorning Research Participation Among 

Nurses Employed as Achdemies in the University Sector”. Nurse Educ Today, 20(2), P.54-147.



۹٥ يافته هاى نو در روان شناسى

Hemsley-Brown, J.V (2004). Facilitating Research Utilisation: a Cross-Sector Review of the Re-
search Evidence”. International Journal of Public Sector Management, 17 (6), 534-52.

Kim, K (2005). Perceived Barriers to Research Utilization by Korean University Librarians. The 
Journal of Academic Librarianship,31(5), 438–448.

Kotrlik, J., Bartlett, J. , Higgins C. & Williams H.  (2002); Factors Associated With Research 
Productivity of Agricultural Education Faculty; 28th Annual National Agricultural Education 
Research Conference, December, 195-206.

Watty,k.,Bellamy,S.,and Morely,C.(2008).Changes in higher education and valuing the job: 
The views of accounting in Australia.. Journal of Higher Education policy and management 
,30(2),139-151.  

Wichian, S. N.,Wongwanich, S. and Bowarnkitiwong, s. (2009),Factors Affecting Research produc-
tivity of faculty members in Government universities. Lisrel and Neural Network  Analyses,30, 
67-78.    www . The aiscienc .info [31/01/2011]



يافته هاى نو در روان شناسى۱٥٤

Abstract
The present study aimed at identifying the debilitating factors in conducting research of university 
faculty members. The population included all faculty members in humanities at all universities in 
Ahwaz. One hundred of them were selected as the sample based on the sample volume formula and 
stratified random sampling. The data collection instrument was a questionnaire which its content, 
concurrent validity and Cronbach’s alpha reliability were met after piloting it. Data were analyzed 
by SPSS for frequency, percentage, mean, standard deviation, factor analysis, t- test and one-way 
ANOVA. Results revealed that tack of research facilities, mismanagement and wrong research pol-
icies, problems to empower faculty members, limiting offices regulations, personal problems,  and 
social and economical issues were among  the debilitating  factors that humanity faculty of Ahwaz 
University. However, there was no significant difference between several groups of faculty mem-
bers based on gender, university degree, scientific position, the university where one works in.

Keywords:  research practices, faculty members, human sciences courses

A Study of Debilitating Factors of Research from the 
Viewpoint of Faculty Members in Human Sciences

* M. Hosseinpour, Ph.D.

* Faculty member, Khuzestan Research and Science Branch , Islamic Azad University, Ahvaz, Iran



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

