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  5، نرگس ضیایی4، مهري روبیاتی3حمیده احتشام، 2سعیدي، مرجان قاضی1رضا صفدري
  

  

  8/4/95رش مقاله:یپذ   5/4/95سنده:یه از نویافت اصالحیدر   30/9/94سنده جهت اصالح:یارسال مقاله به نو   9/9/94افت مقاله:یدر
  

  چکیده

 وعلمی هاي و پژوهشي فناورانه هادر جوامع، توانایی یافتگیتوسعهي بالندگی و هایکی از بارزترین شاخص زمینه و هدف:

هر گذار باشد. بنابراین، تأثیرتواند بر روند آن می فرهنگی ،اقتصادي، اجتماعی است که برخی موانع و مشکالت کاربردي

 پژوهش حاضر، به بررسی موانع پژوهش .اهمیت است حائزآن  يرو شیپروشن ساختن جایگاه تحقیق و موانع  يبرا یاقدام

هاي تحقیقاتی از بر فعالیت مؤثرنع در مورد موابیرجند علوم پزشکی  دانشگاهعلمی  هیأتاز دیدگاه اعضاي  در علوم پزشکی

  پردازد.میزوایاي مختلف 

 هیأتسرشماري انجام شده است. جامعه آماري آن، اعضاي  صورتبه بوده واین مطالعه از نوع مقطعی  :هامواد و روش

ابزار  مورد بررسی شد. 102، شدهعیتوز ۀنامپرسش 119. از است 1391علوم پزشکی بیرجند در سال  دانشگاهعلمی 

بود که در  یو سازمان یتیری، مدي، فردی، علمياحرفه، یاناتک، امیطه موانع مالیح 6محقق ساخته در  پرسشنامهپژوهش، 

 ايهي آمار توصیفی و آنالیز واریانس دوطرفه رتبهال اطالعات از شیوهیتحل يشد. برا یرت طراحیکل يانهیگز 5 اسیمق

Friedman .استفاده شده است 

اما به  ؛دانندمی مؤثررا در انجام پژوهش  گانهششدهد که همه موانع میگران نشان پژوهشنتایج بررسی دیدگاه  :اهیافته

با میانگین  ايهو موانع حرف 62/3±72/0، موانع مالی با میانگین 73/3±63/0ترتیب موانع مدیریتی و سازمانی با میانگین 

 15/3±93/0میانگین  باعلمی ي پژوهشی دارند. همچنین موانع هام فعالیترا در روند انجا تأثیر، بیشترین 62/0±61/3

  را داشتند. تأثیرکمترین 

گران، انگیزه و عالقه الزم براي انجام پژوهش را دارند و با هش حاضر حاکی از آن است که پژوهشنتایج پژو :يریگجهینت

ي هاي جدید در ایجاد تیمهاتکنولوژي يریکارگبهان، گرهکارهایی نظیر توانمندسازي پژوهشتوجه به مشکالت موجود، را

تواند در رفع مشکالت و میو امکان استفاده از کارشناسان پژوهشی در مراحل مختلف تحقیقات علوم پزشکی  پژوهشی

  گذار باشند.تأثیرموانع پژوهش 

  ، بیرجندعلمی هیأتي پژوهشی، اعضاي ها، فعالیتپژوهش موانع ي کلیدي:هاواژه

  

  

  استاد گروه آموزشی مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -1

  ی مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراناستادیار گروه آموزش -2

  (نویسنده مسئول) دانشجوي دکتري تخصصی مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -3

  علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایرانکارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه     

  h-ehtesham@razi.tums.ac.ir، پست الکترونیک: 021-66421025، دورنگار: 021-66421025تلفن:      

 کارشناس کتابداري، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران -4

  کارشناس کتابداري، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران -5
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  قدمهم

ي آموزش عالی یکی از مهمترین هامؤسسهو  هادانشگاه

 ازجملهمسیرهاي تولید علم در هر کشوري هستند، ایران 

و مراکز پژوهشی  هاکشورهایی است که داراي دانشگاه

ترین بخش از زیادي در زمینه علوم پزشکی است که عمده

دهند. میدر زمینه پزشکی را تشکیل  کشورعلمی تولیدات 

از مهمترین  یکیعلمی ت و کیفیت تولیدات کمی

  گردند میکشور محسوب  درعلمی ي توسعه هاشاخص

]2-1[.  

گرفته، حضور مجالت ي صورتهابر اساس پژوهش

ي اطالعاتی هاحوزه علوم پزشکی کشور در نمایه پایگاه

Web of Sciences  وScopus  .در سطح مطلوبی قرار ندارد

 وعلمی ر زمینه تولید مقاالت ي اخیر دهابا وجود پیشرفت

پژوهشی، اما رسیدن به جایگاه شایسته کشور در این حوزه 

  .]3[مستلزم تالش بیشتر است 

اولین گام براي سامان بخشیدن به امر پژوهش در 

، امکانات هاجامعه، دستیابی به درك درستی از توانمندي

ي هاموجود و نیز پی بردن به نقاط ضعف و قدرت برنامه

ي متعددي در این راستا صورت هایقاتی است. پژوهشتحق

  گرفته است.

دانشگاه پژوهشگران  موانع پژوهش از دیدگاه نیترمهم

ي تایپ، پرینت، زیراکس، هاعلوم پزشکی ایران، محدودیت

مشاوره پژوهشی، اینترنت و کتابخانه معرفی شده است 

علوم پزشکی  دانشگاهعلمی  هیأت. از دیدگاه اعضاي ]1[

 تأثیر، کمترین علمیراز، موانع مالی، بیشترین و موانع شی

علمی  هیأت. اعضاي ]4[ي پژوهشی دارند هارا بر فعالیت

علوم پزشکی همدان، به ترتیب مشغله زیاد در  دانشگاه

امور آموزشی، تدریس و یا درمان، موانع موجود در انجام 

مقاالت،  صورتبهي اصیل پژوهشی و گزارش نتایج هاپروژه

علمی طوالنی بودن زمان ارائه تا چاپ مقاالت در مجالت 

و نداشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی را از عوامل  یفارس

. ]5[ دانندیمعلمی بر عدم گرایش به نگارش مقاالت  مؤثر

از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 

انگیزه  موانع انجام پژوهش به ترتیب عدم ایجاد نیترمهم

در پژوهشگران، کمبود وقت و مشغله زیاد، مقررات 

در بازدارنده اداري، عدم استفاده از نتایج تحقیق و ناتوانی 

. در ]6[ ه استي دیگر بودهاترجمه مقاالت فارسی به زبان

بررسی عوامل بازدارنده انجام پژوهش از دیدگاه اعضاي 

 علوم پزشکی رفسنجان، موانع دانشگاهعلمی  هیأت

اجتماعی و اقتصادي و مالی به  ،سازمانی و اداري، شخصی

ترتیب مهمترین موانع تحقیق ذکر شده بودند. همچنین 

، علمی هیأترفع موانع مورد نظر اعضاي  منظوربه

براي پیگیري در سه سطح دانشگاه و  هاآني هادرخواست

و  هاوزارتخانه، امور پژوهشی دانشگاه و دانشکده

 کنندگانشرکت. ]7[بندي شد ه دستههاي ویژدرخواست

در مطالعه بررسی موانع مشارکت پرستاران در امر 

درمانی شهر تبریز، - هاي بالینی در مراکز آموزشیپژوهش

. ]8[ انددانسته مؤثرموانع سازمانی و سپس موانع فردي را 

ي آموزشی در دانشگاه علوم هادر میان موانع انجام پژوهش

 ۀمؤلفد، باالترین امتیاز مربوط به پزشکی شهید صدوقی یز

موانع مؤلفۀ امتیاز مربوط به  نیترنییپاو  ايهموانع حرف

  .]9[ بودعلمی 

نشان داد  بررسی موانع تحقیقاتی در کشورهاي دیگر نیز

را  ي درمانیها، حجم زیاد فعالیتعلمی هیأتاعضاي 

خاطر در انجام پژوهش و عامل مهم کمبود زمان و فراغت
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  517 رضا صفدري و همکاران

  1395سال  ،6، شماره 15دوره   رفسنجان کینشگاه علوم پزشمجله دا

. ]10-16[ اندداشتهکر در مورد کاربست آن بیان یا تف

Majumder  در تحقیقی که در مورد علل عدم کاربست

ي علوم پزشکی در کشورهاي آسیایی هانتایج پژوهش

انجام داد یکی از مهمترین علل این امر را عدم تناسب 

با نیازهاي واقعی این جوامع ذکر  شدهانجامي هاپژوهش

 .]17[کند می

ن آگاهی از موانع تحقیقات و تالش در جهت بنابرای

کیفی پژوهش  و یکمارتقاي  منظوربه هاآنبرطرف کردن 

ي موجود هارسد. به دلیل تفاوتمیامري ضروري به نظر 

، هاي تحقیقاتی، امکانات دانشگاههادر شرایط انجام فعالیت

ي اطالعاتی، هاتعداد مراکز تحقیقاتی، دسترسی به پایگاه

دیدگاه  ،زمانی، اعتبارات دانشگاه و ...فرهنگ سا

ي تحقیقاتی مختلف نسبت به هاپژوهشگران در محیط

در جوامع  هاآنموانع پژوهش متفاوت است و مطالعه 

مختلف؛ نتایج متفاوتی دارد. پژوهش حاضر در نظر دارد با 

بررسی نظرات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

ي مؤثري تحقیقاتی، گام هالیتبر فعا مؤثردر مورد موانع 

به  یدهجهتبردارد و در  هاآندر جهت شناخت 

  پژوهشی دانشگاه، نقش داشته باشد. يهايگذاراستیس

  هامواد و روش

سرشماري  صورتبهو  بودهاین مطالعه از نوع مقطعی 

  انجام شده است. جامعه آماري آن را اعضاي 

اعم از علوم علوم پزشکی بیرجند ( دانشگاهعلمی  هیأت

ي پزشکی، هاشاغل در دانشکده پایه و بالینی)

دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاري و بهداشت تشکیل 

 ايپرسشنامهنفر بودند. ابزار پژوهش  119دهد که می

االت بسته بود که به دو بخش ؤمحقق ساخته و از نوع س

و بخش نگرش جامعه پژوهش مربوطه  ايهمشخصات زمین

اطالعات  رندهیدربرگ ايهت. مشخصات زمینتقسیم شده اس

و مسئولیت  علمی، مدرك تحصیلی، مرتبه کیدموگراف

در بخش موانع  سؤال 8اجرایی است. بخش نگرش شامل 

در بخش  سؤال 9، ايهدر بخش موانع حرف سؤال 6فردي، 

در  سؤال 9در بخش موانع مالی،  سؤال 7موانع امکاناتی، 

- ر بخش موانع مدیریتید سؤال 12 وعلمی بخش موانع 

 هیأتمقیاس لیکرت دیدگاه اعضاي  بر اساس. بودسازمانی 

، موافقم نظریبمخالفم، مخالفم،  کامالًپنج گزینه  درعلمی 

 5موافقم تنظیم گردید و باالترین نمره نگرش  کامالًو 

مخالفم  کامالًبراي  1آن  نیترنییپاموافقم و  کامالًبراي 

نفر از  4توسط  پرسشنامه در نظر گرفته شد. روایی

نفر متخصص طراحی  1استادان رشته کتابداري و 

فرمول ضریب آلفاي  لهیوسبهید و پایایی آن ، تأیپرسشنامه

 صورتبهکه  هاپرسشنامه) محاسبه شد. α=92/0( کرونباخ

 ع ویتوز پژوهشگران توسط خودایفا تنظیم شده بود،

، پس از شدهعیتوز نامۀپرسش 119د. از یگرد يآورجمع

کامل تکمیل نشده  صورتبهیی که هاپرسشنامهحذف 

شرکت در براي که  و خروج افرادي از جامعه پژوهش ندبود

مورد با رعایت  102 سرانجام نداشتند،رضایت مطالعه 

  قوانین محرمانگی، بررسی شد.

 افزارنرماز  ،آمدهدستبهاطالعات  وتحلیلتجزیه منظوربه

SPSS  ر توصیفی (میانگین و درصد) و آما 18نسخه

بر ارتباط متغیرها همچنین براي بررسی  .استفاده شد

نیاز،  تناسببه، هاآنتحقیقاتی و نیز رابطه بین  يهاتیفعال

آنالیز واریانس  و Kruskal-Wallisآزمون ناپارامتریک 

مورد استفاده قرار گرفت.  Friedman ايهدوطرفه رتب

وت دیدگاه افراد، در رابطه با تعیین تفا منظوربه ،همچنین
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 طرفهکیبر پژوهش، از آزمون آنالیز واریانس  مؤثرموانع 

در نظر  05/0 هادر آزمون داريمعنیاستفاده شد. سطح 

 گرفته شد.

  نتایج

 50ي دموگرافیک پژوهش حاکی از آن است که هایافته

) %51نفر ( 52و  مؤنث) %49نفر از افراد موردمطالعه (

) مربوط به افراد %2/39بیشترین فراوانی ( مذکر بودند.

) %5/24تخصص و کمترین فراوانی (متخصص و فوق

مربوط به افراد داراي تحصیالت دکتري تخصصی بود. 

) مربوط به افراد داراي مرتبه %1/47بیشترین فراوانی (

) مربوط به %7/15و کمترین فراوانی ( ياریاستادعلمی 

) %2/40افراد موردمطالعه ( نفر از 41افراد دانشیار بود. 

  )1مسئولیت اجرایی داشتند. (جدول 

هیأت  اعضاي يانهیزم يهایژگیوتوزیع فراوانی برخی  -1جدول 

  1391علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 
  

  (%) تعداد  متغیر

  جنس
  زن

  مرد

52 )51(  

50 )49(  

  تحصیالت

  ايارشد و دکتراي حرفه

  دکتري تخصصی

  تخصصقمتخصص و فو

37 )30/36(  

25 )50/24(  

40 )20/39(  

  مرتبه علمی

  مربی

  استادیار

  دانشیار

38 )30/37(  

48 )10/47(  

16 )70/15(  

  مسئولیت

  اجرایی

  بله

  خیر 

41 )20/40(  

61 )80/59(  
  

خاطر بررسی موانع فردي نشان داد که نبود فراغت

و مشکالت خارج از  هاروحی و روانی به علت وجود تنش

 یعالقگیبو  تأثیربیشترین  15/5ه با میانگین نمره دانشگا

 تأثیرکمترین  60/3نسبت به امر پژوهش با میانگین نمره 

نشان داد که بین  Friedmanرا دارند. نتیجه آزمون 

بر  مؤثرمیانگین نمره عوامل مربوط به موانع فردي 

وجود  )>001/0p( داريمعنیتحقیقاتی تفاوت  يهاتیفعال

  .)2 دارد (جدول

، مشکل بودن ارتباطات نزدیک ايهدر حوزه موانع حرف

پژوهشگران و مراکز پژوهشی در خارج از دانشگاه  باعلمی 

و مشکالت معیشتی  تأثیربیشترین  93/3با میانگین نمره 

و ضرورت چندشغلی بودن در خارج از دانشگاه با میانگین 

را دارند و نتیجه آزمون  تأثیرکمترین  80/2نمره 

Friedman  نشان داد که بین میانگین نمره عوامل مربوط

تحقیقاتی تفاوت  يهاتیفعالبر  مؤثر ايهبه موانع حرف

  )2). (جدول >001/0pوجود دارد ( داريمعنی

در بررسی موانع امکاناتی، کمبود کارشناسان و 

 56/6با میانگین نمره  دهیدآموزشدستیاران پژوهشی 

 93/2میانگین نمره  باعلمی  و کمبود منابع تأثیربیشترین 

نشان داد  Friedmanنتیجه آزمون  .را دارند تأثیرکمترین 

 مؤثرکه بین میانگین نمره عوامل مربوط به موانع امکاناتی 

 )>001/0p( داريمعنیتحقیقاتی تفاوت  يهاتیفعالبر 

  .)2وجود دارد (جدول 

در رابطه با موانع مالی، پایین بودن میزان درآمد حاصل 

نسبت به درآمدهاي خارج از  ،هاي تحقیقاتیاز فعالیت

 و بودجۀ تأثیربیشترین  71/4با میانگین نمره  ،دانشگاه

تحقیقاتی با -علمیناکافی در دانشگاه براي کارهاي 

را دارند و نتیجه آزمون  تأثیرکمترین  28/3میانگین نمره 

فریدمن نشان داد که بین میانگین رتبه عوامل مربوط به 

 داريمعنیتحقیقاتی تفاوت  يهاتیفعالبر  مؤثرنع مالی موا

)001/0p<(  جدول) 2وجود دارد(.  
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  519 رضا صفدري و همکاران

  1395سال  ،6، شماره 15دوره   رفسنجان کینشگاه علوم پزشمجله دا

تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از دیدگاه  يهاتیفعالموانع  گانهشش يهاطهیحهاي هریک از میانگین و انحراف معیار گویه - 2جدول 

  1391علمی در سال هیأت  اعضاي
  

  انحراف استاندارد  ین نمرهمیانگ  هاگویه

  

  04/1  75/3  وجود روحیه فردگرایی و عدم تمایل به مشارکت در تحقیقات گروهی

  01/1  81/3  ياهیحاش مسائلکاهش روحیه علمی و درگیر شدن به 

  16/1  40/3  جامعه مسائلیابی و حساسیت به مسئلهشدن روحیه  رنگکمو  یتفاوتیب

  20/1  27/3  علمی يدارامانتپژوهشی و عدم تعهد به رعایت اخالق 

  07/1  80/3  توجه به مشکالت جامعه يجابهگرفتن ایده، موضوع و روش تحقیق از تحقیقات خارجی 

  95/0  75/3  درونی براي تحقیق يهازهیانگعدم وجود 

  07/1  84/3  و مشکالت خارج از دانشگاه هاتنشخاطر روحی و روانی به علت وجود نبود فراغت

  23/1  04/3  نسبت به امر پژوهش یعالقگیب

001/0p<               7=df              26/61=2x  
 

  

  89/0  79/3  اشتغال به کارهاي اجرایی روزمره و پرحجم اداري در دانشگاه

  97/0  64/3  اشتغال زیاد در حوزه بهداشت و درمان و کمبود زمان الزم براي پژوهش

  98/0  82/3  نزدیک علمی با پژوهشگران و مراکز پژوهشی در خارج از دانشگاه مشکل بودن ارتباطات

  11/1  22/3  شغلی بودن در خارج از دانشگاهمشکالت معیشتی و ضرورت چند

  99/0  64/3  از آن يمندبهرهبودن  و مشکلمطالعاتی  يهافرصتمحدودیت استفاده از 

  05/1  58/3  خارج از کشور يهاکنفرانسوجود موانع براي شرکت در سمینارها و 

001/0p<               5=df              01/35=2x  
 

  

  03/1  89/3  مشکل و طوالنی بودن روند تهیه مواد الزم در تحقیق

  03/1  02/4  دهیدآموزشکمبود کارشناسان کمک تحقیقاتی کارآمد و دستیاران پژوهشی 

  22/1  40/3  هنگام در دانشگاهبهاطالعاتی و آمار دقیق و  يهابانکنبود 

  99/0  51/3  هادانشکدهفعال پژوهشی در  يهاهستهعدم وجود 

  10/1  24/3  و آزمایشگاهی مناسب ياانهیرا افزارنرمو  افزارسختکمبود امکانات 

  09/1  98/2  جهت راهنمایی در استفاده از منابع یرساناطالعکمبود کتابداران و متخصصان 

  09/1  16/3  نبودن مراکز مشاوره پژوهشی دانشگاهکارآمد 

  92/0  57/2  کمبود منابع علمی

  04/1  88/3  طوالنی بودن زمان ارائه تا چاپ مقاالت علمی

001/0p<               8=df              88/206=2x  
 

  

ز تحقیقاتی نسبت به درآمدهاي خارج ا يهاتیفعالپایین بودن میزان درآمد حاصل از 

  دانشگاه
86/3  07/1  

  98/0  75/3  پژوهشی از نام و نفوذ شخصی افراد يهابودجهقرار گرفتن توزیع  ریتأثتحت 

  99/0  34/3  تحقیقاتی - بودجه ناکافی در دانشگاه براي کارهاي علمی

  01/1  68/3   يبندبودجهو مقررات  سمیمکاننامناسب بودن 

  99/0  63/3  دولتی صرفاًو وابستگی به بودجه در امور مالی  هادانشگاهعدم استقالل 

  94/0  60/3  عدم توزیع مناسب و عادالنه بودجه و امکانات در دانشگاه

  92/0  46/3  نامناسب یدهسازمانعدم جذب بخشی از بودجه پژوهشی ساالنه به دانشگاه به علت 

001/0p<               6=df              40/46=2x  
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  1395، سال 6، شماره 15دوره   رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

  15/1  30/3  تهیه پرسشنامه و آماري يهاآزمونتحقیق،  يهاروشی به عدم تسلط کاف

  10/1  19/3  افزارهانرمها و افزارسختاستفاده از  يهامهارتضعف 

  13/1  01/3  عدم تسلط کافی به اصول نگارش

  19/1  03/3  و تهیه پوستر یسینومقالهعدم تسلط کافی در 

  14/1  20/3  تحقیق مسئلهازش و پرد حیتشر ،نییتبعدم تسلط کافی به 

  12/1  96/2  جستجوي مناسب مقاالت يهاروشعدم آشنایی کامل با 

  28/1  19/3  عدم تسلط کافی به زبان خارجی

  09/1  24/3  آشنا نبودن به ضوابط پذیرش و مقررات چاپ مقاالت

  10/1  22/3  قابل تحقیق يهاعرصهعدم توانایی در شناخت 

001/0=p               8=df              28/26=2x  
 

  

  78/0  11/4  نتایج حاصل از تحقیقات دانشگاه در بهبود امور جامعه يریکارگبهعدم 

  81/0  01/4  ارزیابی نامناسب عملکرد پژوهشی

  77/0  00/4  هابخشپزشکی و سایر بخشی بین حوزه علومنبود همکاران برون

  04/1  78/3  نامناسب یرساناطالعازماندهی امور و مشابه به علت عدم س يهاپژوهشتکرار 

  94/0  88/3  صرف بودجه پژوهشی دانشگاهی براي تحقیقاتی که حاصل چندانی براي جامعه ندارد.

  99/0  62/3  و مقاالت هاطرحدر تصویب و ارزشیابی  ياقهیسلاعمال نظر شخصی و 

  99/0  29/3  زیابی فعالیت پژوهشیدر تصویب و ار يریگمیتصمنامشخص بودن و تعدد مراجع 

  04/1  34/3  ناکافی در خصوص منابع، امکانات و مقررات اداري تحقیقات یرساناطالع

  90/0  73/3  از تحقیقات از سوي مدیران ارشد دانشگاه تیو حمانامناسب بودن نظام انگیزش، تشویق 

  06/1  53/3  حمایت ناکافی مدیران از پژوهشگران

  91/0  52/3  متیاز تخصصی به هر مقالهپایین بودن ا

  79/0  95/3  بالینی و علوم پایههیأت علمی  يعدم همکاري الزم بین اعضا

001/0p<               11=df              89/135=2x  

  

داد که عدم تسلط کافی به  نشانعلمی بررسی موانع 

و  تأثیربیشترین  45/5ي تحقیق، با میانگین نمره هاروش

و تهیه پوستر با میانگین  یسینومقالهدم تسلط کافی در ع

هاي تحقیقاتی را در فعالیت تأثیرکمترین  54/4نمره 

دارند. نتیجه آزمون فریدمن نشان داد که بین میانگین 

هاي بر فعالیت مؤثرعلمی نمره عوامل مربوط به موانع 

وجود دارد  )p=001/0(داري تحقیقاتی تفاوت معنی

  .)2(جدول 

 يریکارگبهعدم  ،سازمانی- در حوزه موانع مدیریتی

نتایج حاصل از تحقیقات در بهبود امور جامعه با میانگین 

و نامشخص بودن و تعدد مراجع  تأثیربیشترین  97/7نمره 

در تصویب و ارزیابی فعالیت پژوهشی با  يریگمیتصم

را دارند. نتیجه آزمون  تأثیرکمترین  96/4میانگین نمره 

نشان داد که بین میانگین نمره عوامل مربوط به  فریدمن

تحقیقاتی  يهاتیفعالبر  مؤثرسازمانی -موانع مدیریتی

  .)2وجود دارد (جدول  )>001/0p( داريمعنیتفاوت 

بر  مؤثرمقایسه دیدگاه افراد در خصوص موانع 

 هاي تحقیقاتی، این نتایج را نشان داد:فعالیت

سازمانی با -وانع مدیریتیم ،موردمطالعهاز دیدگاه افراد 

 باعلمی و موانع  تأثیربیشترین  73/3±63/0میانگین نمره 
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  521 رضا صفدري و همکاران

  1395سال  ،6، شماره 15دوره   رفسنجان کینشگاه علوم پزشمجله دا

 يهاتیفعالدر  تأثیرکمترین  15/3±93/0میانگین نمره 

تحقیقاتی دارد. نتیجه آزمون آنالیز واریانس نشان داد که 

بر  مؤثردر خصوص موانع  موردمطالعهبین دیدگاه افراد 

وجود  )>001/0p( داريمعنی تحقیقاتی تفاوت يهاتیفعال

  .)3دارد (جدول 

موانع همچنین میانگین نمره دیدگاه افراد در خصوص 

معناداري  طوربهعلمی  ی وموانع امکاناتي نسبت به فرد

 طوربهی سازمان- یتیریموانع مدبیشتر و نسبت به 

، میانگین نمره عالوهبه). p>05/0بود (معناداري کمتر 

موانع نسبت به  ايهموانع حرفدیدگاه افراد در خصوص 

معناداري بیشتر بود  طوربهعلمی موانع ی و امکانات

)05/0<p همچنین، میانگین نمره دیدگاه افراد در .(

سازمانی - مدیریتی موانعخصوص موانع مالی نسبت به 

 طوربهعلمی موانع معناداري کمتر و نسبت به  طوربه

اه افراد مره دیدگ). میانگین نp>05/0معناداري بیشتر بود (

علمی  موانعسازمانی نسبت به - در خصوص موانع مدیریتی

  ).p>05/0معناداري بیشتر بود ( طوربهنیز 
  

علمی دانشگاه علوم هیأت  مقایسه میانگین دیدگاه اعضاي - 3جدول 

هاي تحقیقاتی در ثر بر فعالیتؤپزشکی بیرجند در خصوص موانع م

  1391سال 

وانع م��ستانداردنحراف اا�یانگینم�وانعم
  ستانداردانحراف ا  میانگین  موانع

  71/0  58/3  موانع فردي

  62/0  61/3  ياحرفهموانع 

  74/0  41/3  موانع امکاناتی

  72/0  62/3  موانع مالی

  93/0  15/3  موانع علمی

  63/0  73/3  سازمانی-موانع مدیریتی

001/0p<             )5  97و=(df           75/10=F  

  

  بحث

 داد پژوهشگران نشان دگاهید یبررس از حاصل جینتا

الت کمش و موانع از دانشگاه، در یقاتیتحق يهاتیفعال روند

 تأملقابل مختلف جوانب از هک است رفتهیپذ ریتأث يمتعدد

  .است یو بررس

بندي عوامل فردي در پژوهش حاضر، بیانگر عالقه نمره

ی و تحقیقات يهاتیفعالپژوهشگران دانشگاه به انجام 

و مشکالت  هااما تنش گروهی است،مشارکت در تحقیقات 

در انجام تحقیقات  آنها ینیآفرنقشخارج از دانشگاه بر 

منفی دارد. عامل مهم دیگري که لزوم توجه بیشتر  يتأثیر

 يجابهطلبد، پرداختن به مشکالت جامعه میرا 

ي هاالگوبرداري از تحقیقات خارجی است. در پژوهش

ي هاراد در میزان فعالیتي درونی افهاانگیزه تأثیر ،مختلف

 .] 18- 20[قرار گرفته است  دییتأمورد  هاآنپژوهشی 

، مشکالت ارتباط با پژوهشگران ايهدر زمینه موانع حرف

ي گروهی و هاخارج از دانشگاه براي انجام پژوهش

باالترین نمره را به خود اختصاص داده است.  يارشتهنیب

تباط مجازي مانند ي ارهااستفاده از روش رسدیمبه نظر 

ي هااستفاده از پست الکترونیک و برگزاري کنفرانس

 تواند راهگشا باشد. اشتغال در کارهاي اجرایی ومیمجازي 

بازدارنده  ايهنیز در بخش بالینی از مهمترین عوامل حرف

ي بسیاري مورد ها. این موارد در پژوهشاندشدهعنوان 

است  یحال در این. ]10- 11، 21-22 [اند کید بودهأت

 یزمانعلمی  هیأتعضو  یکاعتقاد دارد   Bernardinکه

 که باشد موفق آموزشی خود وظیفه انجام در تواندمی

 در خود تحقیقات نتایج از بتواند و باشد نیز خوبی محقق

 در نی. انتصاب متخصص]22[کند  استفاده نیز تدریس
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 به پژوهش عرصه يهابیآس از، يادار ریگوقت يهاپست

 استمرار هکدارد  دنبال به زین را دیتهد نیا و رودیم شمار

 و يادار شیگرا ینوع رفتهرفته، ییهاپست نیچن در ماندن

  .]4[وجود آورد  به افراد نیا در را یروزمرگ

مهمترین مانع  ،کمبود کارشناسان پژوهشی توانمند

ي هاامکاناتی از دیدگاه پژوهشگران دانشگاه بود. یافته

. ]6[این عامل است  دکنندهییتأنیز  ي دیگراهپژوهش

طوالنی بودن روند تهیه مواد الزم در تحقیق نیز از موانع 

ي هامهم دیگر است که با توجه به کاربردي بودن پژوهش

تجهیزات  و مواد آزمایشگاهی نیتأمعلوم پزشکی و لزوم 

ي متعددي هانیاز به توجه بیشتري دارد. پژوهش ،پزشکی

در برخی لذا  ؛]14، 17[ ه استداشت در برا این نتیجه ر

میل باطنی محقق، انتخاب موضوع پژوهش  رغمیعلموارد 

 .]4[امکانات موجود است نه عالقه و نوآوري  بر اساس

پژوهش حاضر  در ،علمیطوالنی بودن فرآیند چاپ مقاالت 

یکی از مهمترین عوامل  عنوانبه ،و تحقیقات دیگر

 نظر حقیقاتی معرفی شده است. بهي تهابازدارنده فعالیت

ارسال  و یکیترونکال يهاستمیس از استفاده با رسدیم

داد  اهشک را ندین فرآیا زمان بتوان مقاالت، یکیترونکال

]5[.  

ي هاپایین بودن میزان درآمد حاصل از فعالیت

 نیترمهمتحقیقاتی نسبت به درآمدهاي خارج از دانشگاه، 

است. این مانع در  مانع مالی تشخیص داده شده

اولین مانع از  عنوانبه ،]4، 18، 24[ي بسیاري هاپژوهش

دیدگاه پژوهشگران مطرح شده است. با توجه به ماهیت 

ي علوم پزشکی و امکان اشتغال و هاکاربردي رشته

بسیاري از  ،درآمدزایی بیشتر در بخش خصوصی

، درآمدکمي هاپرداختن به پژوهش يجابهمتخصصان 

ي درمانی با سود هاو با خطر باال، انجام فعالیت پرزحمت

و  يبندبودجه سمیمکان. ]4[نمایند میبیشتر را انتخاب 

ي پژوهشی نیز یکی از موانع مهم بازدارنده هاتصویب طرح

را  هاي مالی دانشگاههابود. که یک پاالیش درونی در بخش

  .]1، 25[دانند میضروري 

ي موجود، عدم هان گزینه، از میاعلمیدر زمینه موانع 

ي تحقیق، داراي باالترین نمره هاتسلط کافی به روش

 در برنیز این نتیجه را  ]1، 4، 16[ي دیگر هااست. پژوهش

تواند میي آموزشی و بازآموزي ها. برگزاري کارگاهاندداشته

ي در برطرف کردن این مانع باشد. عدم تسلط مؤثرشیوه 

پژوهش حاضر مانند برخی از  کافی به زبان خارجی نیز در

ي هاو عدم توانایی در شناخت عرصه ]6[ي دیگر هاپژوهش

قابل تحقیق، مانع مهم دیگري است که نیازمند توجه 

 رساناناطالعي نوین کتابداران و هابیشتر است. ایفاي نقش

 ،علمیي هادر زمینه استخراج نقشه ژهیوبه ،پزشکی

ي قابل هاژوهشی و زمینهي پهادر شناسایی هسته تواندیم

  راهگشاي پژوهشگران باشد. ،پژوهش

در جامعه،  هانتایج حاصل از پژوهش يریکارگبهعدم 

سازمانی بود و ارزیابی - عامل بازدارنده مدیریتی نیترمهم

. در قرار داشتنامناسب عملکرد پژوهشی در جایگاه دوم 

 انتظارات پژوهشگران، نیترمهمي دیگر نیز از هاپژوهش

تصویب  و مالی ،يادار فرایند قبیل از الزم ایجاد تمهیدات

 يبندتیاولو عامل، و دومین است دانشگاه طرف از طرح

 يهاطرح يگذارتیاولو بنابراین، .پژوهشی است ينیازها

 که توسط هر گروه است ییهارسالت از یکی پژوهشی

ضعف در  ،درواقع. ]26[گیرد  صورت یستیباعلمی 

ست، زیرا روش هامشکالت عمده دانشگاهپژوهی از دانش

سازي، آموزش داده نشده فرضیه وعلمی صحیح تفکر 
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سازي و عدم پایبندي به اخالق گاهی داده جهیدرنتاست؛ 

پژوهشی، اعتماد به نتایج پژوهش و کاربست پژوهش را 

ي دیگر نیز عدم ها. در برخی از پژوهش]4[دهد میکاهش 

اطالعات، عدم همکاري در ارائه  هاهمکاري سازمان

 ]14[عدم حمایت مدیران از پژوهشگران  ]27[بخشی بین

در  مؤثرموانع  عنوانبه ]6[و عدم کاربست نتایج تحقیقات 

  اند.نظر گرفته شده

نتایج بررسی دیدگاه پژوهشگران نشان  یطورکلبه

 مؤثررا در انجام پژوهش  گانهششدهد که همه موانع می

و  سازمانی-تیب موانع مالی، مدیریتیدانند، اما به ترمی

ي هارا در روند انجام فعالیت تأثیر، بیشترین ايهحرف

  پژوهشی دارند.

مرکز تحقیقات دانشگاه علوم  سیتأسرسد میبه نظر 

پزشکی بیرجند، با چندین مرکز تحقیقاتی مصوب و ایجاد 

الب متمرکز در ق صورتبهپژوهشی  ازیموردنامکانات 

فارسی،  یسینومقالهف شامل کمیته ي مختلهاکمیته

انگلیسی، کمیته روش تحقیق و کمیته  یسینومقالهکمیته 

تواند بسیاري از نیازهاي می یرساناطالعکتابداري و 

اساسی پژوهشگران دانشگاه را برطرف نماید و در رسیدن 

  به اهداف مهم دانشگاه، بسیار مثمر ثمر باشد.

تلف پژوهشگران ي مخهااین پژوهش، از میان گروه

 هیأتدانشگاه، به بررسی موانع تحقیق از دیدگاه اعضاي 

به این سبک  ايهاست، بدیهی است مطالع پرداختهعلمی 

پژوهشگران مانند کارمندان  يهاگروهتواند دیدگاه سایر می

تمهیداتی مانند شجویان را مورد بررسی قرار دهد. و دان

ت مناسب بر ي پژوهشی و مدیریت و نظارهاایجاد تیم

از تخصص  مندي، ایجاد زمینه بهرههاآنعملکرد 

کارشناسان پژوهشی توانمند در مراحل مختلف پژوهش، 

ي نوین آموزش از راه دور براي هاروش يسازادهیپ

کردن  تردر کمرنگتواند میپژوهشگران  يتوانمندساز

همچنین، کاربرد  باشد.گذار تأثیرنقش مشکالت موجود 

ي هاي جدید در جهت مشارکت در پروژههاتکنولوژي

ي هاالمللی، تسهیل روند تصویب طرحتحقیقاتی ملی و بین

نیازهاي  يبندتیاولو، هاآنعادالنه  يبندبودجهپژوهشی و 

ي کاربردي هاآوري زمینه طراحی پژوهشپژوهشی، فراهم

بسیاري از موانع  تأثیرتواند می ،هاآننتایج  يریکارگبهو 

ي تحقیقاتی پژوهشگران را هامسیر فعالیتموجود بر 

کاهش داده و در ارتقاي جایگاه پژوهشی دانشگاه در سطح 

  ي ایفا نماید.مؤثرکشور، نقش 

  گیرينتیجه

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که پژوهشگران، 

براي انجام پژوهش دارند و بررسی را الزم  ۀانگیزه و عالق

تواند فرآیند میموانع،  هگانششي هابه حیطه آنهانگرش 

در برطرف کردن مشکالت و موانع پژوهشی را  مسئلهحل 

  سهولت بخشد.

  تشکر و قدردانی

 بیرجنددانشگاه علوم بهداشتی  ياز معاونت تحقیقات و فناور

از این تحقیق تشکر و  يو معنو يماد يهابه خاطر حمایت

محترم از اعضاي نویسندگان  ،همچنین .آیدمیقدردانی به عمل 

در این مطالعه شرکت کردند، سپاسگزاري  کهعلمی  هیأت

  د.ننمایمی
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Barriers to Research in Medical Sciences from the Viewpoints of Faculty 
Members of Birjand University of Medical Sciences in 2012 
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Background and Objectives: In carrying out research activities, sometimes there are problems and obstacles 

that identifying and studying their factors, can help to solve them. Understanding these factors in academic and 

research communities can improve the relationship between researchers and research users, and can actually 

cause problem-solving process to facilitate the use of research findings. This study intends to investigate the 

views of researchers about the barriers affecting research activities and take effective steps to promote research 

activities. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted through Census. The population consisted of 

the entire faculty members of Birjand University of Medical Sciences, in 2012. Among the 119 questionnaires 

distributed, 102 were reviewed. The Research instrument was a questionnaire in six areas: financial, facilities, 

professional, scientific, personal, and organizational-managerial barriers which was designed in five-choice 

Likert scale. Data was analyzed through using descriptive statistics and Friedman two-way analysis of variance 

by ranks. 

Results: Faculty members, confirmed the effects of all the obstacles in research activities, but organizational-

managerial barriers (3.73±0.63), financial barriers (3.62±0.72) and professional barriers (3.61±0.62) had the 

greatest effects, respectively, and scientific barriers (3.15±0.93) had the lowest effect. 

Conclusion: The results of this study suggest that researchers have the motivation to do research and attention to 

the problems, solutions such as enabling researchers to use new technologies in the creation of research teams, 

and taking advantage of research experts in the various stages of medical sciences research can have a positive 

impact in addressing the problems and barriers to research. 
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