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ABSTRACT 
   
Background & objectives: The most obvious indicators of a country's growth and 
development are technological capabilities and its scientific research. Therefore, any attempt 
to clarify the status of research and facing obstacles is important. The aim of this study is to 
investigate the problems and obstacles of knowledge from the viewpoint of faculty members 
of Ardabil University of Medical Sciences. 
Methods: In a descriptive and survey study, sample contains 126 faculty members in 
Ardabil University of Medical Sciences were selected using Morgan and Krejcie table of 
sample size determination. The instrument used in this study was a questionnaire with two 
parts, i.e. demographic information and the Questionnaire of Research Barriers by 
Sotoodehasl et al. (2014) including 39 items on a 5 point Likert Scale continuum. A One-
Sample T-Test, an independent samples T-Test, and an ANOVA test were used for the data 
analysis. 
Results: The mean of the area of problems related to preparation of research project and 
development was 2.86 which is less than the conceptual mean but is not statistically 
significant (p=0.056). However in the other three areas, i.e. the means of problems in the 
implementation of the project, administrative and managerial problems, and individual 
problems were greater than the conceptual mean and the differences were statistically 
significant (p≤0.05). The mean of questions in the four areas was 3.23 which is greater than 
the conceptual mean and the difference is also significant (p=0.001). 
Conclusion: In the investigation of areas, the most important problems and research barriers 
from the viewpoint of faculty members are weak teamwork at the university, large bulk of 
work and different expectations from the faculty members and lack of proper research 
environment. 
Keywords: Research; University; Ardabil; Faculty Member. 
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در  ت علمیئبررسی موانع و مشکالت پژوهشی ازدیدگاه اعضای هی
  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  

  3عیسی ثمری ،* 2،3مژگان خان بابازاده قدیم ،1عباس نقی زاده باقی 

  
ت تکمیلی دانشگاه علوم تحصیال مدیریت امورآموزشی و. 2     دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران ،دانشکده پزشکی ،گروه علوم پایه. 1

  دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران  ،ربیتیعلوم ت دانشکده روانشناسی و ،گروه علوم تربیتی. 3   ، اردبیل، ایرانپزشکی اردبیل
   m.khanbabazade@arums.ac.ir: پست الکترونیک 04533522092: فاکس 04533522095: تلفن. نویسنده مسئول *

  23/3/94 :رشیپذ     3/12/93 :افتیدر
  

  مقدمه
ساله جمهوری اسـالمی ایـران    20در سند چشم انداز 

در زمینــه پــژوهش، دســتیابی بــه جایگــاه اول علــم و 
فناوری در منطقه آسیای جنوب غربـی و حصـول بـه    

هجـری شمسـی    1404ای دانش بنیان در سـال   جامعه
هـای کـالن و    ریـزی  مورد انتظار است که تمام برنامه

یست در راستای تحقق این اهـداف صـورت   با خُرد می
هـای اساسـی و    پژوهش و تحقیـق یکـی از پایـه   . گیرد

بـه   ،رود در توسعه جوامع بشری به شـمار مـی   عمده
منطقـی بـدون    نحوی که هیچگونـه حرکـت علمـی و   

در واقـع  . دباشـ  مـی پشتوانه تحقیقـاتی امکـان پـذیر ن   
توانمندی توسعه و استقالل واقعی کشورها بـه میـزان   

نابهی با توانایی در تولید علم و توسعه علمی نسبت مت
دارد و به عنوان موتور محرکه توسعه همـه جانبـه و   

اهمیت پژوهش ]. 1[ ندشو میپایدار کشورها شناخته 
و تولید علم در دنیای امروز بـه حـدی اسـت کـه در     

  چکیده
های علمی آن کشور  آورانه و پژوهش های فن ک کشور توانایییافتگی ی  بارزترین شاخص بالندگی و توسعه :هدف و زمینه

 هدف مطالعه حاضر .ز اهمیت استئروی آن، حا اقدامی برای روشن ساختن جایگاه تحقیق و موانع پیش لذا هر، باشد می
 .اردبیل می باشد پزشکی علوم علمی در دانشگاه تئهی اعضاء نظر از علم تولید موانع و مشکالت پژوهشی بررسی

با اسـتفاده از   پزشکی علوم دانشگاه علمی تئهی نفر عضو 126در یک تحقیق توصیفی و پیمایشی نمونه ای به تعداد : روش کار
شـامل   قسـمتی  دو پرسشـنامه  هـا  داده گـردآوری  ابـزار . جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان انتخـاب شـدند  

گویـه در   39مـی باشـد کـه دارای    ) 1393(اصـل و همکـاران   پژوهشی ستوده  پرسشنامه موانع و نگاری جمعیت اطالعات
ـ  آزمون،یا نمونه تک تست یت یآمار یها روش از ها داده لیوتحل هیتجز یبرا. لیکرت است ای گزینه 5 مقیاس  تسـت  یت

 .دیگرد استفاده آنوا آزمونو  مستقل یها گروه یبرا
امـا از نظـر    بـود، و کمتـر از میـانگین مفهـومی     86/2پژوهشی تهیه و تدوین طرح میانگین حیطه مشکالت مربوط به : یافته ها

 و اداری در اجـرای طـرح، حیطـه مشـکالت     حیطه مشـکالت البته در سه حیطه دیگر یعنی . )=056/0p(بود آماری معنی دار ن
بـود  ار میانگین مربوطه بزرگتر از میانگین مفهـومی بـوده و تفـاوت از نظـر آمـاری معنـی د       مدیریتی و حیطه مشکالت فردی

)05/0p≤ .( و تفـاوت نیـز    بـوده و بیشـتر از میـانگین مفهـومی     22/3در مجموع سئواالت و در کل حیطه های چهارگانه میانگین
 ).=001/0p(بود معنی دار 

ضعف  علمی شامل تئهیدر بررسی درون حیطه ها به ترتیب مهمترین مشکالت و موانع پژوهشی از نظر اعضای  :نتیجه گیری
عدم وجود فضای مناسـب تحقیقـاتی    ت علمی وئدانشگاه، حجم زیاد کار و انتظارات مختلف دانشگاه از اعضای هی کارگروهی در

  .بود
 ت علمیئ، اردبیل، هیپژوهش، دانشگاه:  کلیدی هایواژه
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علمی هر کشور میزان ارائه مقـاالت،  ارزیابی کارنامه 
گذاری در بخـش   سرمایهتعداد نیروی محقق و حجم 
ی توسعه یافتگی در نظـر  ها تحقیقات به عنوان شاخص

ــه  ــیگرفت ــو م ــورها بخصــ  ]. 2[ ندش ــه کش وص هم
اند که برای رسیدن  کشورهای در حال توسعه دریافته

حـل مشـکالت اجتمـاعی،     به رشـد و توسـعه واقعـی و   
ی آموزشـی  هـا  تدوین برنامـه  بهداشتی و اقتصادی و
ی هــا و اســتفاده از یافتــهگــذاری  راهــی جــز ســرمایه
ـ  دون تحقیـق و اسـتفاده از نتـایج    تحقیقاتی ندارند و ب

دست نخواهنـد  ، به توسعه پایدار به مفهوم واقعی آن
سـرمایه گـذاری در ایـن     ای بـه  لذا توجه ویژه. یافت

ولین گام برای سامان بخشـیدن  ا]. 3[ اند حیطه نموده
ز به امر پژوهش در جامعه دستیابی به درک درستی ا

، امکانات موجود و نیز پی بردن بـه نقـاط   ها توانمندی
لذا شـناخت  . ی تحقیقاتی استها ضعف و قوت برنامه

و آگاهی از چگونگی و میزان تحقق اهداف  ها نارسایی
. ی بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد     ی پژوهشها برنامه

براین بررســی موانــع پــژوهش از اهمیــت بــاالیی بنــا
عوامـل   قوت و ضعف و که نکات چرا ،برخوردار است

اقدامات جهت تسـهیل   شناسایی و، بازدارنده پژوهش
مطالعات انجام شـده در   .]4[ دشو میپژوهش آسان 

هـا   دنیا از دخالت موانع متعـدد پـژوهش در دانشـگاه   
شان داد که مشـکل  ن 1مطالعه همسلی. کند حکایت می

ی پژوهشــی در هــا انگیــزش مهمتــرین مــانع فعالیــت
 درونـی  موانـع  ].5[ بـوده اسـت  علمـی   هیئتاعضای 
 شـش  در دانشـگاه  در تحقیقـاتی  یها فعالیت بر مؤثر

ــه ــع حیط ــالی، موان ــاتی، م ــه امکان ــدیریتی ای، حرف  م
]. 6[ دشـو  مـی دسـته بنـدی    فردی و علمی سازمانی،
ــاراهو ــاکس]7[ 2پ ــاران  و 3، س ــن]8[همک  و 4، آدامس

و سایر تحقیقات مشابه نشـان  ] 10[ 5، تین]9[همکاران 

                                                            
1 Hemsley 
2 Parahoo 
3 Sax 
4 Adamsen 
5 Tien 

است که میزان دانش و توانمنـدی پژوهشـی از   داده 
  .وری پژوهشی بوده است هموارد بسیار مؤثر در بهر

ــق  ــایج تحقی ــان و نت ــاران کریمی ــالو و  ،]11[ همک زین
 و همچنـین  ]13[همکـاران   حجـازی و  ،]12[ همکـاران 

وجـود موانـع مـدیریتی،    ] 14[ جاهد حسینی شاوون و
ــه ،اداری ــاتی و ،ای حرف ــأثی  امکان ــالی و ت ــر م ر آن ب
ی تحقیقاتی در دانشگاه را از دیدگاه اعضـای  ها فعالیت
نتـایج برخـی از تحقیقـات    . کنـد  علمی بیان مـی  هیئت

 ی فردی و درونی پژوهشگر برها حاکی از تأثیر انگیزه
ی هـا  حجـم زیـاد فعالیـت   . ]13[ عرصه تحقیقات است

ـ   رای پـژوهش از  بهداشتی و درمانی و وقت ناکـافی ب
ای در تحقیقـات علـوم پزشـکی     همهمترین موانع حرف

رسـد   در مجموع به نظـر مـی  ]. 17،16،15[ ندباش می
ای از موانــع متنــوع  تحقیقــات دانشــگاهی از مجموعــه

از ابعـاد مختلفـی بـه آن     تـوان  میپذیرد که  تأثیر می
ــت ــایی. پرداخ ــا شــناخت نارس ــع  ه ــاهی از موان و آگ

تحقیقات و مرتفع نمودن آنها به منظور ارتقای کمـی  
. رسـد  یفی پژوهش امری ضـروری بـه نظـر مـی    ک و

دهی بـه پـژوهش دانشـگاهی یکـی از مهمتـرین       نظام
کـه   هـا اسـت، چـرا    عوامل مؤثر بر تحقیقات دانشـگاه 

 هیئتاشاعه روحیه و ایجاد انگیزه و رغبت در اعضای 
در گرو  ،علمی و محققان دانشگاه نسبت به امر تحقیق

 اسـت  ایجاد سیستم و نظام دهی بـه امـور پژوهشـی   
درون سـازمان  ( با توجه به تعدد موانع موجـود ]. 18[

در ایــن تحقیــق موانــع درون  ،)دانشــگاه و بیــرون آن
تـدوین   سازمانی که در چهار حیطـه مشـکالت تهیـه و   

مشـکالت   ،طرح پـژوهش، مشـکالت در اجـرای طـرح    
اداری و مدیریتی و مشکالت فردی طراحـی گردیـده   

زیـابی قـرار   لمـی مـورد ار  ع هیئتاز دیدگاه اعضای 
  .گرفته است

  
  روش کار

توصـیفی و   تحقیق با توجه به هدف و ماهیت آن، این
پـژوهش را   جامعـه آمـاری   .دباش میاز نوع پیمایشی 

علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  هیئتکلیه اعضای 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-897-fa.html


  1394سوم، پاییز  شمارهپانزدهم، دوره                                                                            مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 258

شـاغل در دانشـگاه    1393که در سال  دده میتشکیل 
ین حجم ی تعیبرا. دباش می نفر 177بوده و تعداد آنها 

 1مورگــان گیــری کرجســی و نمونــه از جــدول نمونــه
ـ نفـر   117حجم نمونـه   و] 19[ استفاده شد سـت  د هب

گیری حجم نمونـه بـه    آمد که به منظور اعتبار نمونه
 هـا  داده ابـزار گـردآوری  . نفر افزایش یافـت  126

 شـامل اطالعـات   قسـمتی  دو ای پرسشـنامه 
 دشـ با می ی اصلی و فرعیها مولفه و نگاری جمعیت

مقیـاس   در گویـه  39 شامل این پرسشنامه]. 20[
 خیلـی  موافقت از که لیکرت است ای گزینه پنج
 .اسـت  شـده  تنظـیم  زیاد خیلی موافقت تا کم

 به حیطـه مشـکالت تهیـه و تـدوین     گویه 13تعداد 
 حیطـه مشـکالت   گویه مربوط به 7پژوهشی،  طرح

و  مشـکالت اداری  گویه در حیطـه  10 اجرایی طرح،
فـردی   مرتبط با حیطه مشکالت گویه 9 ومدیریتی 

ــی  . دباشــ مــی ــات درون ــاران ثب ســتوده اصــل و همک
پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای 

 84/0تـا   76/0از  هـا  ی چهارگانه و کل گویـه ها حیطه
 برای بررسـی در این مطالعه . ]18[ اند بدست آورده

ــی  ــایی در بعــد انســجام درون ــ 2پای ای از شــاخص آلف
همچنین برای بررسی پایایی در . کرونباخ استفاده شد

تعـداد   4در یک مطالعـه مقـدماتی   3بعد تکرار پذیری 
ـ  ها نفر از آزمودنی 20 ین آنهـا  انتخاب و پرسشنامه ب

بعد از گذشـت   .آوری شد توزیع و پس از تکمیل جمع
نفـر بـه عمـل     20دو هفته آزمون مجدد بین همـان  

ــد و  ــو آم ــتفاده از فرم ــا اس ــتگی  ب ــریب همبس ل ض
ــون   ــار آزم ــریب اعتب ــون، ض ــای اول و دوم پیرس  ه

متغیر  ها استخراج گردید و در مورد هر یک از حیطه
بــرای . بدســت آمــد 70/0ضــریب همبســتگی بــاالی 

های آماری تـی تسـت    روش از ها تجزیه وتحلیل داده
های مستقل  آزمون تی تست برای گروه ،ای تک نمونه

                                                            
1 Krejcie & Morgan
2 Internal Consistency
3 Repeatability 
4 Pilot Study 

 SPSS16از نرم افزار آماری و آزمون آنوا با استفاده 
  .استفاده گردید

  
  ها یافته

بـا توجـه بـه پاسـخگویی بـه       هـا  از مجموع آزمـودنی 
ــئو ــداد س ــنامه تع ــر  37االت پرسش زن و %) 1/30(نف

همچنـین تعـداد   . مرد بودنـد ) %9/69(نفر  86تعداد 
 نفـر  18متاهل و بقیه یعنـی تعـداد   ) %4/85( نفر 105

اســتخدامی رابطــه از نظــر  .مجــرد بودنــد) 6/14%(
اردادی و قـر  هـا  از آزمـودنی ) %4/31(نفر  37تعداد 
پیمـانی و تعـداد   آنها استخدام ) %0/28(نفر  33تعداد 

نیــز در اســتخدام رســمی دانشــگاه ) %7/40(نفــر  48
و  مربـی %) 4/15(نفـر   19درجه علمی تعـداد  . بودند

 18اســـتادیار و تعـــداد   ) %1/69(نفـــر  85تعـــداد  
%) 8/0( بـوده و تعـداد یـک نفـر     دانشیار) %6/14(نفر

ــد   ــتادی بودن ــه اس ــراف  . دارای درج ــانگین و انح می
استاندارد نمرات حیطه مشکالت تهیه و تـدوین طـرح   

 و با اهمیت ترین مقوله در این 86/2±82/0 پژوهشی
حیطه مقوله عدم وجود مشاوره قبل از تدوین پروژه 

 بـودن  محرمانـه کم اهمیت ترین مقولـه   و پژوهشی
. دباش می اطالعات به محقق دسترسی عدم و اطالعات

حیطــه دوم بــا عنــوان مشــکالت در اجــرای طــرح  در
و بـا   41/3±76/0نگین و انحراف استاندارد نمـرات میا

ــه عــدم وجــود فضــای مناســب   اهمیــت تــرین مقول
تحقیقاتی وکم اهمیـت تـرین مقولـه آگـاه نبـودن از      

حیطه سوم بـا عنـوان    در. دباش مینحوه اجرای طرح 
ــک ــراف  مشـ ــانگین و انحـ ــدیریتی میـ الت اداری و مـ

ــرین  39/3±81/0 اســتاندارد نمــرات ــا اهمیــت ت و ب
ـ  و تشویق وجود عدممقوله   در پژوهشـگران  بترغی
 اگـاهی  عـدم کم اهمیت ترین مقوله  و پژوهش انجام
و در آخـرین   مربوطه قوانین از حسابداری ولینئمس

 حیطه تحت عنوان مشکالت فردی با میانگین و انحراف
با اهمیت ترین مقولـه   23/3±80/0 استاندارد نمرات

کــم اهمیــت تــرین  ضــعف کــارگروهی در دانشــگاه و
 یهــا مــالک زمــره در تحقیــق نداشــتن قــرارمقولــه 
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 هیئـت بـین نظـر اعضـای    . دباشـ  می ارتقا و ارزشیابی
علمی در دو گروه زن و مرد در رابطه با هر یـک از  

. شـت داری وجـود ندا  ی فـوق تفـاوت معنـی   هـا  حیطه
 هیئـت آزمون آنوا نشـان داد کـه بـین نظـر اعضـای      

در  علمی با در نظر گـرفتن رابطـه اسـتخدامی فقـط    
حیطه مشکالت تهیه و تدوین طـرح پژوهشـی تفـاوت    

ــی ــود دارددار معنـ ــانگین ) =039/0p( ی وجـ و و میـ
انحراف استاندارد نمرات حیطه مشـکالت مربـوط بـه    

لمـی  ع هیئتتهیه و تدوین طرح پژوهشی در اعضای 
ــراردادی  ــای   05/3±77/0ق ــتر از اعض ــتو بیش  هیئ

ــانی   ــی پیم ــمی  99/2±80/0علم  63/2±85/0و رس
تفـاوتی بـین نظـر اعضـای      ها در سایر حیطه. دباش می

علمــی بــا رابطــه اســتخدامی مختلــف وجــود   هیئــت
علمـی   هیئتنظر اعضای میانگین  1در شکل  .نداشت

بـه  با رابطه استخدامی در رابطه با مشـکالت مربـوط   
 .تهیه و تدوین طرح پژوهشی نشان داده شـده اسـت  

علمـی دارای درجـات علمـی     هیئـت بین نظر اعضای 
در رابطه با هر یـک  ) مربی، استادیار، دانشیار( مختلف

ــا از حیطــه ــاوت ه ــه تف ــیی چهارگان ی وجــود دار معن
 تـدوین  حیطه مشـکالت مربـوط بـه تهیـه و    ( نداشت
رایـی  حیطه مشـکالت اج  ،)=153/0p( پژوهشی طرح
ومـدیریتی   اداری حیطه مشکالت )=797/0p( طرح

)792/0p=(،   فـردی  و حیطـه مشـکالت )356/0p=(. 
ی هـا  در رابطه با هر یـک از حیطـه  ی دار معنیتفاوت 

ی هـا  علمی دانشـکده  هیئتبین نظر اعضای  چهارگانه
همچنـین ایـن تفـاوت    . مختلف دانشگاه وجود نداشت

ـ  هیئتبین اعضای  ف دانشـگاه  علمی با رده سنی مختل
ــز  ــینی ــود دار معن ــدول . نب ــم 2در ج ــره نیانگی  نم

ی هـا  و حیطـه  هـا  بـرای تـک تـک مقولـه     ها آزمودنی
ـ چهارگانه نشان داده شده و با استفاده از آزمـون    یت

مقایسـه  ) 3نمـره  (  ی با میـانگین مفهـومی  ا نمونه تک

تهیـه و  میانگین حیطه مشکالت مربوط بـه  . شده است
ــرح پژوهشــی   ــدوین ط ــانگین  86/2ت ــر از می و کمت

د باشـ  مین دار معنیمفهومی است ولی از نظر آماری 
)056/0p=(.  حیطـه مشـکالت  در سه حیطه دیگر یعنی 

مدیریتی و  و اداری حیطه مشکالت، در اجرای طرح
میـانگین مربوطـه بزرگتـر از     حیطه مشـکالت فـردی  

ــاری    ــاوت از نظــر آم ــوده و تف ــومی ب ــانگین مفه می
در مجمـوع سـئواالت و   ). ≥05/0p( دباش می دار معنی

بـوده و   22/3ی چهارگانـه میـانگین   هـا  در کل حیطـه 
 دار معنـی بیشتر از میانگین مفهومی است و تفاوت نیز 

بـه   هـا  در بررسی درون حیطـه ). =001/0p( دباش می
ترتیب مهمترین مشکالت و موانـع پژوهشـی از نظـر    

 کـار  ضـعف ی هـا  علمـی شـامل مقولـه    هیئـت اعضای 
 زیاد حجم، 85/3±07/1با میانگین  شگاهدان در گروهی

 علمی هیئت اعضای از دانشگاه مختلف انتظارات و کار
 مناسـب  فضـای  وجود عدمو  83/3±11/1با میانگین 
  .دباش می 82/3±09/1در دانشگاه با میانگین  تحقیقاتی

   

  
علمی با رابطه استخدامی  هیئتمیانگین نظرات اعضای  .1شکل 

  تهیه و تدوین طرح پژوهشی مختلف به حیطه مشکالت
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  با میانگین مفهومیمربوط به هر مقوله و مقایسه آن  علمی دانشگاه هیئتمیانگین نظرات اعضای  .2جدول 
  یدار معنی سطح  درجه آزادی SD ± M  t مقوله فرعی حیطه

شی
وه
 پژ

رح
ن ط

دوی
و ت

یه 
ت ته

کال
مش

  

  139/0  124  48/1 17/3±26/1 انشگاهی تحقیقاتی در سطح دهامشخص نبودن نیازها و اولویت
  001/0  124  - 35/3 64/2±20/1 ناکافی بودن منابع روزآمد اطالعاتی

  003/0  124  - 06/3 69/2±14/1 ناآشنایی کتابداران با منابع تحقیق و کاهش همکاری ایشان با محقق
  041/0  124  - 06/2 80/2±08/1 ی اطالعاتی مفید دردانشگاهها عدم وجود بانک

  001/0  124  - 59/3 66/2±05/1 عدم وجود دسترسی به مطالعات انجام شده درسطح کشور
  001/0  124  - 96/3 62/2±08/1 وعدم دسترسی محقق به اطالعات محرمانه بودن اطالعات

  021/0  124  - 34/2 78/2±11/1 ی مختلفهاتناقص درآمارهای ارایه شده از سوی واحد
  038/0  124  - 10/2 77/2±24/1  کمبود منابع درکتابخانه

  143/0  124  - 47/1 83/2±27/1  کمبود وسایل چاپ وتکثیر
  124/0  124  - 55/1 82/2±27/1 روشن نبودن راهنمای تهیه وتدوین طرح پژوهشی
  015/0  124  47/2 30/3±34/1  )لمیع هیئتمشاور پژوهشی برای اعضای (عدم وجود مشاوره قبل از تدوین پروژه پژوهشی

  943/0  124  71/0 01/3±25/1 ایه مشاوره به موقع درزمان مراجعه علی رغم هماهنگیعدم ار
  453/0  124  75/0 09/3±31/1 عدم ارایه مشاوره به موقع درزمان مراجعه بدون هماهنگی

  056/0  124  - 93/1 86/2±82/0 ی عامل مشکالت تهیه و تدوین طرح پژوهشیها کل مقوله

رح
ی ط

جرا
در ا

ت 
کال
مش

  

  001/0  124  87/5 60/3±14/1  اعتبارات و بودجه کمبود
  001/0  124  43/8 82/3±09/1 تحقیقاتی مناسب فضای وجود عدم

  389/0  124  - 86/0 90/2±24/1 آگاه نبودن از نحوه اجرای طرح
  293/0  124  06/1 11/3±19/1 کنترل و هدایت مستمر در اجرای طرح ،عدم وجود نظارت

  001/0  124  58/7 74/3±09/1 در طی اجرای طرح عدم حمایت مالی به موقع
  001/0  124  34/3 35/3±18/1 نارضایتی همکاران اصلی از تاخیردر پرداخت حق الزحمه

  004/0  124  94/2 31/3±19/1 نارضایتی همکاران و پرسشگران از تاخیر در پرداخت به موقع حق الزحمه
  001/0  124  96/5 41/3±76/0 ی عامل مشکالت در اجرای طرحها کل مقوله

تی
یری

مد
 و 
ری

 ادا
الت

شک
م

  

  001/0  124  63/3 36/3±13/1 مشکالت ذیحسابی و پرداخت بودجه طرح
  025/0  124  27/2 23/3±14/1 های طرح از روند اجرای فعالیتهاعدم اگاهی مسئول پرداخت هزینه

  774/0  124  29/0 03/3±24/1 عدم اگاهی مسئولین حسابداری از قوانین مربوطه
  007/0  124  74/2 26/3±05/1 به تحقیقشناخت ناکافی مدیران دانشگاه از مشکالت مربوط

  001/0*  124  65/3 36/3±11/1 ی تحقیقاتیهااستقبال نکردن مدیران دانشگاه از نتایج طرح
  001/0*  124  48/3 36/3±18/1 ی تحقیقاتیهاعدم تهیه به موقع وسایل مورد نیاز طرح

  001/0*  124  24/7 72/3±11/1 د تشویق و ترغیب پژوهشگران در انجام پژوهشعدم وجو
  001/0*  124  94/6 66/3±07/1 ی اعضای هیئت علمی و محققینها کم توجهی به خالقیت

  001/0*  124  01/4 47/3±32/1 ارجحیت آموزش بر پژوهش در دانشگاه
  001/0*  124  84/3 39/3±14/1 بی توجهی مدیریت دانشگاه به مسائل پژوهشی

  001/0  124  35/5 39/3±81/0 مدیریتی و اداری مشکالت ی عاملها مقوله کل

دی
فر

ت 
کال
مش

 

  001/0  124  - 63/4 48/2±25/1 ی ارزشیابی و ارتقاءهاقرار نداشتن تحقیق در زمره مالک
  014/0  124  - 51/2 74/2±14/1 ی نوهاتحقیق و ایدهمقاومت افراد در مقابل تغییرات ناشی از نتایج

  001/0  124  42/8 83/3±11/1 هیئت علمیحجم زیاد کار و انتظارات مختلف دانشگاه از اعضای
  601/0  124  - 52/0 94/2±19/1 خسته کننده بودن فرایند تحقیق

  005/0  124  84/2 31/3±23/1  مشکالت مالی و اقتصادی
  001/0  124  86/8 85/3±07/1  ضعف کار گروهی در دانشگاه

  001/0  124  71/3 40/3±20/1 ی پژوهشیها ناکافی بودن مهارت
  064/0  124  86/1 22/3±29/1 عدم وجود انگیزه کافی و پایدار درونی و شخصیتی برای تحقیق

  016/0  124  45/2 29/3±31/1 عدم وجود انگیزه کافی مالی برای تحقیق
  002/0  124  20/3 23/3±80/0 فردی مشکالت ی عاملها مقوله کل
  001/0  124  77/3 22/3±65/0  تحقیق یها مقوله کل
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  بحث 
بررسی موانع پـژوهش از اهمیـت بـاالیی برخـوردار     
است و بر پژوهشگران در هر رشته علمـی ضـرورت   

. ف و کمبودهای آن را نمایان سازنددارد که نکات ضع
ـ ج حاصل از بررسی دیـدگاه اعضـای هی  نتای ت علمـی  ئ

در تحقیق حاضـر نشـان   ی اردبیل دانشگاه علوم پزشک
ای از عوامل اعم از تهیه و تـدوین طـرح    داد مجموعه

پژوهشی، مشکالت در اجـرای طـرح، مسـائل اداری و    
ی هــا مــدیریتی و عوامــل فــردی بــر مســیر فعالیــت

ی هـا  در بین این عوامل، عامـل . تحقیقاتی تاثیرگذارند
ــدوین طــرح    ــه و ت ــر در حیطــه تهی ــت کمت ــا اهمی ب

عــدم  و نـه بـودن اطالعـات   مقولـه محرما  ،پژوهشـی 
دهنده  نشان د کهباش میدسترسی محقق به اطالعات 

سـی بـه   دستر علمـی از  هیئـت این است کـه اعضـای   
عـدم وجـود    اما مولفـه ، اطالعات رضایت نسبی دارند

بـه عنـوان بـا     مشاوره قبل از تدوین پروژه پژوهشی
کـه   دباش میاهمیت ترین مانع پژوهش در این حیطه 

ی آشتیانی در دانشـگاه علـوم پزشـکی    با تحقیق چنگیز
حیطه اجرای طرح نیز  در]. 21[ اراک هم خوانی دارد

نحوه اجرای طرح بـه عنـوان کمتـرین     آگاه نبودن از
عدم وجود فضای مناسـب تحقیقـاتی    عامل اثرگذار و

اجرای تحقیق مطرح  مانع در به عنوان با اهمیت ترین
 طبق نتایج بـه دسـت آمـده بیشـترین    شده است که 

ی پژوهشـی  ها عامل به عنوان مانع در سر راه فعالیت
ــای  ــتاعض ــه اداری و    هیئ ــه حیط ــوط ب ــی مرب علم

عدم وجود تشویق و ترغیـب پژوهشـگران    ،یریتیمد
کم اهمیـت تـرین عـدم آگـاهی      در انجام پژوهش و

در حیطـه   و مسئولین حسابداری از قـوانین مربوطـه  
از فردی حجم زیاد کار و انتظـارات مختلـف دانشـگاه    

به عنوان با اهمیـت تـرین عامـل     اعضای هیئت علمی
ــژوهش ــانع پ ــره   و م ــق در زم ــتن تحقی ــرار نداش ق

مل به به عنوان کمترین عای ارزشیابی و ارتقا ها مالک
مطالعـه سـتوده    .اند عنوان مانع پژوهش مطرح شده

نیز حیطه تهیـه و تـدوین طـرح    ] 20[ اصل و همکاران

اند  قیق بیان نمودهرین مانع انجام تحپژوهشی را کم ت
  . که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد

 هیئـت نتایج پژوهش نشان داد که بـین نظـر اعضـای    
در  علمی با در نظر گـرفتن رابطـه اسـتخدامی فقـط    

حیطه مشکالت تهیه و تدوین طـرح پژوهشـی تفـاوت    
حیطه تهیه و تدوین  ی وجود دارد و مشکالتدار معنی

ـ طرح پژوهشـی در اعضـای    علمـی قـراردادی    تهیئ
 علمی پیمانی و آن نیز بیشتر از هیئتبیشتر از اعضای 

 هیئـت رسد برای اعضای  به نظر می. دباش میرسمی 
ی آموزشـی  هـا  علمی قـراردادی لـزوم اجـرای دوره   

 لی باشد و با توجه به نتایج مطالعه همسِاهمیت داشته 
  ] .5[ دباش میانگیزش در این عده الزم  ارتقاء

زینالو و  ،]11[ همکاران ق کریمیان ونتایج تحقی
 و همچنین ]13[مکاران ه حجازی و ،]12[ همکاران

به وجود موانع ] 14[همکاران  حسینی شاوون و
مالی و تأثیر آن  امکاناتی و ،ای حرفه ،مدیریتی، اداری

 کنند، ی تحقیقاتی در دانشگاه اشاره میها بر فعالیت
بوط به ی مرها تحقیق حاضر نیز کلیه مولفه در

مدیریتی به جز مقوله عدم آگاهی  مشکالت اداری و
 دار معنیمسئولین حسابداری از قوانین مربوطه 

د که با مطالعات عنوان شده هم پوشانی دارد باش می
و این نشان دهنده اهمیت موانع مدیریتی و اداری در 
امر پژوهش و لزوم توجه ویژه مدیران به رفع 

  .دباش میوان شده مشکالت اداری و مدیریتی عن
همچنین نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد 

 هیئـت حجم زیاد کار و انتظـارات مختلـف از اعضـای    
علمی از مهمترین موانع تحقیقـاتی در دانشـگاه علـوم    

د که این موضوع با نتایج تحقیق باش میپزشکی اردبیل 
دانشــگاه علــوم پزشــکی  در] 22[همکــاران  کــورکی و

تدریس واحـدهای درسـی    مشغله کاری وهمدان که 
زیاد را از موانـع انجـام تحقیقـات و تولیـد علـم بیـان       

، جیل همکارانبا نتایج مطالعه فرمانبر و  نمودند و نیز
ــاران ــاران  ،و همک ــوین و همک ــاد    و ل ــم زی ــه حج ک

 ی بهداشتی و درمانی و وقت ناکـافی بـرای  ها فعالیت
حقیقـات  ای در ت پژوهش را از مهمترین موانـع حرفـه  
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]. 15-17[ همخـوانی دارد  سـتند، دان علوم پزشکی مـی 
ــدری زاده و ــاران ب ــوم پزشــکی  در همک دانشــگاه عل

عناوین کمبود وقت به  لرستان نیز به نتایج مشابهی با
ی اجتماعی به عنوان ها مسئولیت دلیل تدریس زیاد و

  ].23[ موانع تحقیقاتی دست یافتند
ر و پســت از نظــر جنســیت، رتبــه علمــی، ســابقه کــا 

ــی هــا ی در حیطــهدار معنــیســازمانی اخــتالف  ن در ب
ها در این تحقیـق وجـود نداشـت کـه بـا نتـایج        گروه

دردانشگاه علوم پزشـکی   مطالعه کرم زاده وهمکاران
در اکثـر مطالعـات   ]. 24[ جندی شاپور مطابقـت دارد 

انجام شده ازجمله مطالعه حسـینی شـاوون، مشـکالت    
پررنگ تر ازبقیـه موانـع    موانع اقتصادی بسیار مالی و

ی هـا  مطالعه حاضر گویـه  در]. 14[ معرفی شده است
مــدیریتی کــه شــامل  مربــوط بــه مشــکالت اداری و

جزو موانع تاثیرگذار و  ،ل مالی نیز گردیده استئمسا
علمی دانشگاه علوم پزشـکی   هیئتمورد نظر اعضای 

دانشگاه علوم  همکاران در دادخواه و. دباش میاردبیل 
عامــل پــایین بــودن  1387در ســال  اردبیــلپزشــکی 

التحقیق نسبت به زمان صرف شده برای تحقیق را  حق
علمـی   هیئـت یکی از موانـع مهـم از دیـدگاه اعضـای     

عنوان کرده بودند که با نتایج تحقیق حاضر مطابقـت  
  ]. 25[ دارد

  
  نتیجه گیری

اساسی مانند ضعف کار  عواملی این تحقیق به ها یافته
علمی در دانشـگاه اشـاره دارد،    هیئتگروهی اعضای 

در دنیا امـروزه بـه    ها که بیشتر پژوهش علیرغم این
ــژوهش ــا ســمت پ ــتهه ــان رش ــا حضــور  ی می ای و ب
حجـم   ،ورزنـد  می ی مختلف تاکیدها متخصصان رشته

 هیئـت زیاد کار و انتظارات مختلف دانشگاه از اعضای 
رکت در چرخه پژوهش را علمی که ایده سازی و مشا

و عدم وجود فضای مناسب تحقیقاتی  ،گیرد نها میاز آ
اند  از عمده ترین مشکالت پژوهشی بودهدر دانشگاه 

و  علمی به عنـوان آسـیب   هیئتکه از دیدگاه اعضای 
  .اند مانع در انجام پژوهش مطرح شده

  ها محدودیت
ی انجام ایـن تحقیـق پراکنـدگی    ها ازجمله محدودیت

مراکز آموزشی  علمی بالینی در هیئتاعضای محترم 
زیـاد آنهـا بـود     دانشکدها و مشغله کاری و درمانی و

جمـع آوری پرسشـنامه را طـوالنی     که روند توزیع و
  . نمود

  پیشنهادات
بـه ترتیـب    هـا  در این تحقیق در بررسـی کـل مقولـه   

مهمترین مشکالت و موانع پژوهشـی از نظـر اعضـای    
ضـعف کـارگروهی در دانشـگاه،     علمـی شـامل   هیئت

کار و انتظارات مختلف دانشـگاه از اعضـای    حجم زیاد
عدم وجـود فضـای مناسـب تحقیقـاتی      علمی و هیئت
د معاونـت محتـرم پـژوهش و    گـرد  میپیشنهاد . بود

فناوری دانشـگاه نسـبت بـه ترغیـب اعضـای محتـرم       
علمی به کارهای گروهـی و بسترسـازی جهـت     هیئت

ــاری و  ــدریس و مشــغله ک ــق  کاســتن از حجــم ت تلفی
سایر انتظارات در امور مربوط  ش وآموزش و پژوه

ــژوهش اهتمــام بیشــتری داشــته باشــد  ــه پ توجــه . ب
ی دانشـگاهی و ایجـاد   ها مدیریت دانشگاه به پژوهش

و نیز ایجاد بستر و فضـای مناسـب    IR(1(نهاد آی آر 
جهت تحقیقات از جمله موارد مهمی است که با توجه 

  . اشدد برای مسئوالن قابل بررسی بتوان می ها به یافته
  

  قدردانی و تشکر
دانند از  د وظیفه میخو وسیله نگارندگان بر بدین

علمی که نظرات ارزنده خود را در  هیئتکلیه اعضای 
ضمن از  در. دنتقدیر و تشکر نمای ،اختیار گذاشتند

معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه علوم 
 ،پزشکی اردبیل که فرصت مطالعه را مهیا نمودند

  .گردد یقدردانی م
  
  

 

                                                            
1 Institutional Research  
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