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هاي تحقيق و ميزان رضايت اعضاء هيات علمي از ارزيابي توانايي اعضاء هيات علمي در زمينه مهارت،نجام پژوهششناسايي موانع ا: پيش زمينه و هدف

باشد لذا پژوهشي جهت بررسي نظرات اعضاي هيات علمي درخصوص موانع انجام هاي پژوهشي ميخدمات پژوهشي در دانشگاه از ضروريات ارتقائ فعاليت

.هاي مورد نياز انجام پذيرفتدمات آموزشي و تواناييتحقيق و ميزان رضايت از خ

هاي تابعه و حجم نمونه برابر با کل جامعه تحليلي و جامعه آماري، اعضاء هيات علمي دانشگاه و مکان مطالعه دانشکده- پژوهش از نوع توصيفي : هامواد و روش

هاي آمار توصيفي و با استفاده از شاخصSPSSوسيله نرم افزارها بهتجزيه و تحليل داده. ودبنامهپرسشها آوري دادهابزار جمع. نفر بود۱۷۵آماري به تعداد 

. عمل آمدطرفه بهو واريانس يکtآزمون 

عدم ،و در موانع سازماني، عدم تخصيص واحد درسي براي فعاليت پژوهشي... تدريس و ،کمبود وقت،در موانع شخصي کارهاي درماني بيماران: هايافته

هاي تعيين و تعريف مساله، بررسي منابع و جستجو در شبکه، تهيه توانايي اعضاء هيات علمي در مهارت. باشندعوامل موثر مي... اي و دسترسي به نيروي مشاوره

اني بيشتر از ميانگين موانع شخصيميانگين نمرات موانع سازم. باشدها متوسط و کم ميهاي تجزيه و تحليل و تفسير دادهگزارش تحقيق زياد و در مهارت

t=1/78،p=0/07دار و در موانع شخصيمعنيt=7/92 ،p=0/00نامهپرسشتفاوت بين ميانگين بدست آمده در موانع سازماني با ميانگين نظري . باشدمي

. باشددار ميغيرمعني

خصي در انجام تحقيق ايجاد مانع نموده، الزم است که اين موانع با توجه به فرايندها و که موانع سازماني بيشتر از موانع شبا توجه به اين:گيريبحث و نتيجه

. ساختار سازماني مرتبط با موضوع کاهش يابند

هاي تحقيق، موانع شخصيموانع تحقيق، موانع سازماني ، مهارت:هاكليد واژه

١٣٨٨پاييز، ۱۴۲-۱۵۱ص، ومسفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره هفتم، شماره 

۰۴۴۱۲۲۲۰۵۳۱: تلفن، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،ستاد دانشگاه علوم پزشكي اروميه:آدرس مکاتبه

Email: r_salemsafy@yahoo.com

)سنده مسئولينو(ه يارومي، دانشگاه علوم پزشک، كارشناس ارشد مديريت آموزشيهمطراز هيات علمي١
هيارومي، دانشگاه علوم پزشکاييدانشكده پرستاري و مامماماييكارشناس٢
هياروميدانشگاه علوم پزشکكارشناس ارشد مامايي،،هئيت علميمربي٣
هياروميدانشگاه علوم پزشکكارشناس ارشد پرستاريمربي،٤
هيارومي، دانشگاه علوم پزشکآماركارشناس٥
هيارومي، دانشگاه علوم پزشکمديريت آموزشيكارشناس٦

مقدمه

،هـا عبارتنـد از آمـوزش   وظايف اعضاء هيـات علمـي دانشـگاه   

اهميــت وظــايف فــوق در ،مشــاوره و کارهــاي اجرايــي،پــژوهش

پيشرفت و توسعه يک دانشگاه غيرقابل انکار اسـت امـا بـه نظـر     

توانـد برتـر   دانشگاهي مـي آنچه که يک دانشگاه را از ساير مراکز 

علمي و ساير کارکنان نماياند انجام پژوهش توسط اعضاء هيات
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مسائل آموزشي و معضـالت و مشـکالت مربـوط بـه     آن درخصوص 

لوم پزشکي هاي عدر اين مورد پژوهش در دانشگاه.باشدجامعه مي

پژوهشــي و ،بـه دليـل اهميـت آن در شناســايي مسـائل آموزشـي     

بهداشتي و ارائه راه حل جهت از ميان برداشتن مشکالت مربوط به 

اي برخـوردار  پژوهش و بهداشـت جامعـه از اهميـت ويـژه    ،آموزش

،ها را از ساير مراکز آموزشي همچون ابتداييپژوهش دانشگاه. است

اي است پژوهش وسيله. سازدمتفاوت ميمتوسطه در نظام آموزشي

توانـد از آن طريـق   که عضو هيات علمـي و سـازمان آموزشـي مـي    

با توجه بـه  . شهرت و اعتبار در سطح داخلي و خارجي کسب نمايد

شده داشتن يک کارنامه خـوب در پـژوهش بـراي يـک     موارد ذکر

تواند در جهت پيشرفت مفيـد  دانشگاه و اعضاء هيات علمي آن مي

در . گيرداما در عمل انجام تحقيق تحت تاثير عواملي قرار مي. اشدب

شـويم کـه   انجام يک کار تحقيقي با مشکالت و موانعي مواجه مـي 

حل شـدني اسـت و گـاهي از اوقـات بـه مـواردي       هاتعدادي از آن

).۱(کنيم که سد راه پيشرفت کار تحقيقي استبرخورد مي

گي و ميزان تحقق اهـداف  ها و آگاهي از چگونشناخت نارسايي

هاي پژوهشـي از جملـه ابزارهـاي الزم و اساسـي اسـت کـه       برنامه

گـزاران  ريزان و سياسـت برنامه،گيرندگانبايستي در اختيار تصميم

تا از طريق تصميمات الزم در جهت نيل به ،امر پژوهش قرار گيرد

).۲(و افزايش در بازدهي اتخاذ شودهابهبود روش،اهداف

ائل بسيار مهم مورد توجـه اعضـاء هيـات علمـي بنـا بـر       از مس

. نبود يا کمبود امکانات پژوهشـي اسـت  ،هاموقعيت و نياز کاري آن

زمينه اين کاستي بيشتر در مورد کمبود يـا نبـود ابـزار تحقيقـاتي     

يـا امکانـات   ،عدم دسترسـي بـه نشـريات مـورد عالقـه     ،مورد نياز

در محافل علمي کشوري و عدم امکان شرکت ،رساني مناسباطالع

المللي و نداشتن قدرت تهيه به موقع يا با هزينه مناسب کتـب  بين

هـا و  همچنـين در تخصـيص بودجـه   . باشـد و مجالت مورد نيازمي

امکانات پژوهشي و تحقيقـاتي مالحظـات غيـر معمـول و خـارج از      

اي ضوابط ممکن است اعمال گردد و ايـن امـر موجـب شـود عـده     

نتيجـه  را بـه  هاهاي خود جامه عمل بپوشانند و آننتوانند به طرح

دهـد کـه عـواملي چـون     اي نشـان مـي  نتايج مطالعـه ). ۳(برسانند 

اينترنـت و  ،مشاوره پژوهش،زيراکس،پرينت،ي تايپهامحدوديت

ترين عوامل نارضايتي اعضاء هيـات علمـي از   ترتيب مهمکتابخانه به

ا کمبود امکانـات و  پژوهشگران ب). ۴(خدمات کمک پژوهشي است

نداشـتن نگـرش مثبـت    ،مقررات دسـت و پـاگير اداري  ،تجهيزات

عــدم ،مشــغله کـاري زيــاد ،مـديران اجرايــي بــه فوايـد تحقيقــات  

پـايين بـودن   ،نبـود بودجـه مناسـب   ،دسترسي به منابع اطالعاتي

هـاي  التحقيق و مراحل دشوار و طوالني دريافت بودجـه طـرح  حق

ي پژوهشـي و انگيـزه را از جملـه موانـع     هافقدان مهارت،پژوهشي

سبزواري و همکاران در مقايسه نتايج ).۴(اندانجام پژوهش دانسته

به دست آمده بين موانع سازماني و موانع شخصـي تحقيـق نشـان    

دادند که موانع شخصي ميانگين باالتري را به خود اختصـاص داده  

موانـع  کمبـود وقـت بيشـترين ميـانگين در    ،و مشغله زيـاد . است

در زمينه موانع سازماني بيشترين ميانگين مربوط بـه  . شخصي بود

کمبـود امکانـات   ،نبود بودجـه کـافي  ،مقررات دست و پاگير اداري

).۵(هاي اجرايي بودعدم همکاري سازمان،تجهيزات

Culpepper  تـرين موانـع   به اين نتيجه رسيده است کـه مهـم

،شامل فقدان منابع مـالي ترتيب هاي پزشکي بهتحقيق در دانشکده

. نبـود نمونـه و سرمشـق بـوده اسـت     ،هاي پژوهشـي فقدان مهارت

). ۵(طور کلي نبود منابع يک مـانع شـايع در راه تحقيـق اسـت    به

هاي آموزشي از ها در کنار فعاليتي تحقيقاتي در دانشگاههافعاليت

هـاي تحقيقـاتي   اهميت خاصي برخوردار است با گسـترش فعاليـت  

ت زيادي جهت توسعه و رشد اقتصادي صنعتي و اجتمـاعي  تسهيال

هـاي  زمينـه بايدبنابراين مديريت دانشگاه همواره. گرددحاصل مي

اي جهـت  در مطالعه). ۶(هاي تحقيقاتي را فراهم آوردرشد فعاليت

تاسـيس دفتـر   ،هاي آموزشـي برگزاري کارگاه،رفع موانع پژوهشي

،يز اتاق اسـاتيد بـه کـامپيوتر   تجه،هامشاوره پژوهشي در دانشکده

کوتـاه  ،کاهش سـاعت تـدريس  ،ايتوسعه امکانات کتابخانه،پرينتر
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تخصيص واحد براي ،کردن پروسه بررسي و تصويب طرح پژوهشي

پيشـنهاد  ... هـاي تحقيقـاتي و  تشکيل هسته،هاي پژوهشيفعاليت

مطالعات اشاره بر آن دارد که اصالح نظام پرداخـت  ).۷(شده است

ها را بهبود بخشد و ه اعضاء هيات علمي ممکن است بتواند انگيزهب

) ۸(موجب تشويق انجام تعداد بيشـتر پـژوهش بـا کيفيـت گـردد     

دهد که عدم وجود شـرايط مـادي و   نتايج مطالعه بکراني نشان مي

معنوي مختلف اساتيد انگيـزه الزم بـراي پـرداختن بـه تحقيـق را      

لي و اداري و تسهيالت کافي و عدم فراهم نبودن امکانات ما. ندارند

ريـزي  هاي تحقيق علمي و عـدم برنامـه  دانش کافي در مورد روش

بـر اسـاس   ).۹(باشد صحيح باعث کم توجهي اساتيد به تحقيق مي

هـاي تحقيقـاتي دانشـگاه در سـال     اطالعات موجود تعداد کل طرح

مـورد شـاهدي و   ويتجربـي توصـيف  (براساس نوع مطالعـه  ۱۳۷۹

عـدد در  ۱۹عـدد اتمـام يافتـه و    سهعدد که تعداد ۲۲وهي گرهم

ــت    ــده اس ــر گردي ــرا ذک ــت اج ــال . دس ــل  ۸۲در س ــوع ک مجم

هاي تحقيقاتي اعضاء هيات علمي دانشگاه براساس آمار اعـالم  طرح

۸۱در سـال  . باشـد مـي دوهاي تيپ عدد در بين دانشگاه۵۳شده 

بـا  يـک اي تيپههاي تحقيقي دانشگاه در بين دانشگاهتعداد طرح

تحقيقـات  (باشـد  عدد مـي ۴۹احتساب تعداد تحقيقات دانشجويي 

،۸۲آمار تعداد تحقيقات دانشـجويي در سـال   ).عدد۱۱دانشجويي 

۵۹با تحقيقـات اعضـاء هيـات علمـي     باشد که مجموعاًعدد مي۱۷

امتيـاز ارزشـيابي عملکـرد پژوهشـي     ۸۲در سـال  . باشـد عدد مـي 

توليـد دانـش و بسـيج    ،و رهبـري دانشگاه در سه محور حاکميـت 

در بـين کـل   ۲۴بوده که رتبـه  ۱/۴۳۵منابع مالي و توانمندسازي 

را ۲هاي تيپ در بين دانشگاه۱۶هاي مورد بررسي و رتبه دانشگاه

اين در حالي است کـه امتيـاز توليـد دانـش و بسـيج      . باشددارا مي

ــگاه   ــالي دانش ــابع م ــي۳/۲۲۹من ــاز   م ــه امتي ــالي ک ــد در ح باش

شهرکرد و لرستان و تعدادي ديگر از اين ،هايي چون شاهددانشگاه

در توليد دانش و بسيج منابع مالي بيشـتر  ) ۳تيپ(ها گروه دانشگاه

با توجه به موارد فوق به نظـر  .از دانشگاه علوم پزشکي اروميه است

انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکي اروميه با مشکالت و موانعي 

ــود  ــرو ب ــذ.روب ــا     ل ــوده ت ــروري ب ــژوهش ض ــروه پ ــر گ ــه نظ ا ب

هاي الزم در خصوص موانع انجام تحقيق از نظر اعضاء هيات بررسي

ارزيابي توانايي اعضاء هيات علمي در زمينـه انجـام مراحـل    ،علمي

مختلف پژوهشي ميـزان رضـايت اعضـاء هيـات علمـي از خـدمات       

ص کارهـاي اجرايـي در خصـو   آوري راهپژوهشي در دانشگاه و جمع

.کاهش موانع به عمل آيد

هاروشمواد و

ايــن پــژوهش از نــوع توصــيفي تحليلــي بــوده کــه هــدف آن 

ميزان رضـايت از خـدمات پژوهشـي ارائـه     ،شناسايي موانع تحقيق

. شده و ميزان مهارت اعضاء هيـات علمـي در انجـام پـژوهش بـود     

ميـزان  ،موانع تحقيـق ،رشته آموزشي،رتبه،متغيرهايي چون سن

،مدرک تحصـيلي ،تعداد مقاالت،تعداد طرح،ميزان تبحر،رضايت

جامعـه مطالعـاتي آن   .دانشگاه محل خدمت پـژوهش بررسـي شـد   

اعضاء هيات علمي شاغل به تدريس دانشگاه و جمعيت هدف اعضاء 

ــکده  ــي دانش ــات علم ــود هي ــه ب ــاي تابع ــرح  . ه ــراي ط ــان اج مک

آماري به تعـداد  هاي تابعه و حجم نمونه برابر با کل جامعه دانشکده

گيـري  و بدين جهـت از فرمـول خـاص بـراي نمونـه     . نفر بود۱۷۵

ابــزار ،صــورت گـزارش طــرح نتـايج مطالعــه بـه  . اسـتفاده نگرديــد 

بخـش شـامل   پـنج محقق ساخته درنامهپرسشها آوري دادهجمع

درخصـوص انجـام   يتعـدادي سـوال عمـوم   اي وي زمينـه هامتغير

اپ شده و نظرات اعضاي هيـات  چت مقاالتعداد،آنتعداد،تحقيق

علمي در خصوص مواتع تحقيق در بخش موانع سازماني بـه تعـداد   

عنـوان در بخـش موانـع شخصـي     ۱۵عنوان مانع عنوان شده و ۱۱

زينه ازكم تاثير تا گپنجاي ليكرت شامل هجدرپنجبراساس مقياس 

ي تحقيـق  هـا در بخـش مهـارت  اي از يك تا پـنج و تاثير زياد نمره

زينه گمل نه مهارت عنوان شده در مقياس ليكرت به تعداد پنج شا

در بخش رضـايت از  و،۵تا ۱اي از از خيلي كم تا حيلي زياد نمره
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اي از كم تا خيلي زيـاد  درجپنجخدمات پژوهشي براساس مقايس 

توزيـع  هـا آوري دادهرفت روش جمعگنمره اي از يك تا پنج تعلق 

ي در بين جامعه مورد مطالعـه بـود   كتبي به روش دستنامهپرسش

. انجـام گرفـت  ) يکبـار (گردآوري اطالعـات در يـک مقطـع زمـاني     

سـواالت  ،شامل اطالعـات فـردي و دانشـگاهي   نامهپرسشسواالت 

سواالت مربوط به مهارت در انجام تحقيق،مربوط به موانع تحقيق

سواالت مربوط به ميزان رضايت از خدمات پژوهشـي ارائـه شـده    و

هاي آمار توصيفي و ها از شاخصبراي تجزيه و تحليل داده. باشدمي

و واريانس tآزمون ،انحراف معيار،ميانگين،نظير درصدياستنباط

از توسـط تعـدادي   هـا نامـه پرسـش روايـي  .شـد طرفه استفاده يک

از فرمـول ضـريب   نامـه پرسشيين پايايي عهمکاران تاييد و براي ت

درصـد  ۷۰تفاده گرديد كه ميـزان آن  ي الفاي كرونباخ اسگهمبست

ــد ــع  . بدســت آم ــه توزي ــاراني کــه وظيف ــراي همک آمــوزش الزم ب

ها و پيگيري آن را به عهده داشـتند درخصـوص نحـوه    نامهپرسش

هـا  نامـه پرسـش ارائـه گرديـد و پـس از توزيـع     نامهپرسشتکميل 

گـري را  هاي الزم از سوي همکاران طرح که وظيفه پرسشپيگيري

داشتند با مراجعه به محل فعاليـت اعضـاء جامعـه آمـاري     به عهده

پـس از  . هـا بـه عمـل آمـد    نامـه پرسشآوري جهت تکميل و جمع

ها مورد باز بينـي قـرار گرفـت و در صـورت     نامهپرسشري، وآجمع

هـا در مرحلـه بعـد    نامهپرسش. مخدوش بودن از مطالعه حذف شد

ها جزيه و تحليل دادهت.جهت تجزيه و تحليل آماري وارد رايانه شد

انحـراف معيـار   ،ميانگين،هاي آماري توصيفيبا استفاده از شاخص

نتـايج بدسـت آمـده در قالـب     . انجـام شـد  spssافزار به وسيله نرم

.شرح ساده متن نمايش داده شدجداول و

هايافته

عـدد تکميـل و   ۱۲۰هـاي ارسـالي   نامـه پرسشاز مجموع کل 

۱۱۷گويـان  متغير مربوط به سن پاسخدر بررسي . عودت داده شد

به علت مخدوش بـودن از  نامهپرسش۳مورد بررسي و نامهپرسش

تـرين فراوانـي   هـاي سـني کـم   در بين گـروه . مطالعه حذف گرديد

درصد و بيشـترين فراوانـي   ۵سال با ۳۰-۳۵مربوط به گروه سني 

جـدول  (باشـد  درصـد مـي  ۸/۳۰بـا  ۴۰-۴۵مربوط به گروه سـني  

هـاي  نامـه پرسـش در بررسـي متغيـر جنسـيت در کـل     ). ۱شماره 

مورد بررسي قـرار گرفـت   ) درصد۵/۹۷(عدد ۱۱۷آوري شده جمع

. باشـند درصد مونث مي۸/۳۰درصد پاسخ گويان مذکر و ۷/۶۶که 

درصد از پاسخ گويان از پاسخ به سئوال مورد نظـر خـودداري   ۵/۲

متغيـر مرتبـه   در سوال مربوط بـه ). ۲جدول شماره (نموده بودند 

گويان مرتبه درصد از پاسخ۵/۷۲علمي اعضاء هيات علمي دانشگاه 

گويان مرتبه علمي خود درصد از پاسخ۷/۱علمي خود را استاديار و 

ــوده  ــر نم ــتاد ذک ــدرا اس ــيلي از  .ان ــدرک تحص ــر م ۱۲۰در متغي

درصد مربوط به دارندگان مدرک ۲/۴ترين پاسخ با کمنامهپرسش

س و بيشترين فراواني مربوط بـه دارنـدگان مـدرک    تحصيلي ليسان

گويـان بـه سـئوال    نفر از پاسـخ ۱۰۶درصد در بين ۷/۳۶دکترا با 

درصـد از  ۵/۲۲گويـان  در بررسـي سـابقه خـدمت پاسـخ    .انـد بوده

ــم پاســخ ــابقه خــود را ک ــان س ــر از گوي درصــد از ۳۰ســال و ۵ت

از .اندر کردهسال ذک۲۰گويان سابقه خدمت خود را باالتر از پاسخ

درصد محل خـدمت  ۸/۷۰گويان به متغير محل خدمت بين پاسخ

درصــد محــل خــدمت خــود را ۷/۱خــود را دانشــکده پزشــکي و 

درصد محل خدمت خود را دانشکده پرسـتاري  ۸/۱۵پيراپزشکي و 

در بررسي متغير مربوط بـه گـروه آموزشـي    .اندو مامايي ذکر کرده

بـه گـروه آموزشـي بهداشـت و     گـو مربـوط   تـرين تعـداد پاسـخ   کم

درصد و بيشترين تعداد مربوط به گروه آموزشي ۷/۱پيراپزشکي با 

يـر مـورد   غهاي داده شده به متدرصد در بين پاسخ۲/۳۹باليني با 

نفــر۱۱۹جمـع آوري شـده   نامـه پرسـش ۱۲۰از بـين  .نظـر بـود  

درصد ۸/۱۰درخصوص عالقه به تدريس و يا پژوهش ) درصد۲/۹۹(

درصـد عالقـه   ۸/۵يان عالقه خود را فقط بـه تـدريس و   گواز پاسخ

درصد به هر دو مورد اعالم عالقـه  ۵/۸۲خود را فقط به پژوهش و 

از پاسخ به متغير مـورد سـئوال   )نفر۱(درصد ۰۸/۰.نموده بودند
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هاي تحقيقاتي در پاسخ به سئوال اجراي طرح.داري نموده بودخود

گويـان  پاسـخ ) نفـر ۷۶(درصـد از  ۳/۶۳در طول سه سال گذشـته  

گويـان پاسـخ منفـي ابـراز کـرده      درصد از پاسخ۵/۲۷جواب بله و 

گويـان  نفـر از پاسـخ  ۱۱دريافتي تعـداد  نامهپرسش۱۲۰از .بودند

از بين پاسـخ  .در اين خصوص اعالم نظر نکرده بودند) درصد۲/۹(

درصـد از  ۴۲دهندگاني که به سئوال فوق جـواب بلـه داده بودنـد    

درصد از پاسخ گويـان تعـداد   ۱۴دگان فقط يک طرح و پاسخ دهن

درصد اعالم ۸/۸۰.اندطرح را در سه سال گذشته مجري بودهپنج

درصد ۲/۹کرده بودند که مقاله چاپ شده در مجالت علمي دارند و 

درصـد از پاسـخ   ۱۰. اي چاپ شده در مجالت علمي نداشتندمقاله

درصد از پاسخ ۵/۲۷. ندگويان به سئوال مورد نظر پاسخ نداده بود

انـد و  مقاله چـاپي داشـته  پنجگويان اعالم کرده بودند که حداکثر 

دربررسي . مقاله چاپ شده اعالم نموده بودنديکدرصد فقط ۲/۱۴

مهم بودن کارهاي درماني بيماران :هاي موانع شخصي تحقيقيافته

تدريس زيـاد و نداشـتن مهـارت    ،کمبود وقت،نسبت به تحقيقات

ي تحقيـق  هـا ي در انجام تحقيق و آشنا نبودن به اصول و روشکاف

هاي مشغوليت،عدم تسلط به زبان انگليسيبه ترتيب عوامل موثر و

،نداشــتن عالقـــه بــه پـــژوهش  ،اجتمــاعي خــارج از دانشـــگاه  

. اندهاي خانوادگي عوامل کم اثر ذکر گرديدهمشغوليت

عـدم  : تحقيـق هاي مربوط به موانـع سـازماني   در بررسي يافته

عدم دسترسي به ،هاي پژوهشيتخصيص واحد درسي براي فعاليت

کمبـود بودجـه   ،کمبـود امکانـات و تجهيـزات   ،اينيروهاي مشاوره

اي عوامل مـوثر و کمبـود   پژوهشي و ضعيف بودن نيروهاي مشاوره

اي دريافـت مرحلـه  ،ي کمـک پژوهشـي  هـا کارشناسان و تکنسـين 

.باشندميه عوامل کم تاثير الزحمکم بودن حقوبودجه طرح

نظرات اعضاء هيات علمي درخصوص موانع شخصي تحقيق:)۱(جدول شماره 

مقياس

عنوان مشکل

الويتخيلي موثرموثرتا حدي موثرکم تاثيربي تاثير

۲.۶۲/۱۶۴/۲۱۲/۲۲۶/۳۷۳مهارت ناکافي در تحقيق

۵/۸۹/۲۳۵/۲۶۶/۲۵۴/۱۵۶ناآشنايي با رايانه

۸/۶۴/۱۴۷/۲۳۲/۴۳۹/۱۱۵دريس زيادت

۴/۳۴/۲۲۱۹۲۵۲/۳۰۴آشنا نبودن به اصول تحقيق

۴/۲۷۸/۱۸۷/۱۳۷/۷۵/۳۲۹نداشتن عالقه به پژوهش

۱۵۵/۱۹۵/۲۶۲/۲۱۷/۱۷۱۰عدم آگاهي از موضوعات

۳/۱۸۲۷۳/۳۱۲/۱۲۳/۱۱۱۱هاي خانوادگيمشغوليت

۲/۵۳/۱۰۳/۲۳۹/۳۱۳/۲۹۲کمبود وقت

۳/۱۹۲۱۱/۲۱۱۴۶/۲۴۸هاي اجتماعيمشغوليت

۱۰۱/۹۱/۹۳۶۵/۳۵۱مهم بودن کارهاي درماني

۲/۲۱۲/۲۱۹/۱۶۲۸۷/۱۲۷عدم تسلط به زبان
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نظرات اعضاء هيات علمي در خصوص موانع سازماني تحقيق:)۲(جدول شماره 

مقياس                    

عنوان مشکل

اولويتبي تاثيرکم تاثيرتا حدي موثرموثرخيلي موثر

۴%۱/۵%۶/۷%۳/۲۰%۷/۲۹%۳/۳۷عدم دسترسي به منابع جديد   اطالعات

۷%۷/۱%۹/۵%۷/۲۹%۵/۴۱%۲/۲۱ايعدم دسترسي به نيروهاي مشاوره

۵%۵/۵%۶/۴%۸/۲۴%۴۴%۱/۲۱ايهضعيف بودن نيروهاي مشاور

۸%۷/۱%۱۰%۸/۲۵%۸/۴۰%۷/۲۱هاعدم تمايل سازمان به استفاده از نتايج پژوهش

۱۵%۵/۱۰%۲/۱۳%۳/۲۶%۴/۴۰%۶/۹الزحمه تحقيقکم بودن حق

۳%۱/۵%۴/۳%۳/۲۰%۹/۱۶%۲/۵۴کمبود امکانات و تجهيزات

۱%۲/۵%۷/۱%۳/۱۱%۷/۲۱%۶۰بع درآمدهاي مليکمبود سهم بودجه پژوهشي از منا

۲%۹/۷%۵/۳%۳/۱۲%۴/۴۰%۳۶ي پژوهشيهاعدم تخصيص واحد درسي براي فعاليت

عدم ايجاد انگيزه کافي در پژوهشگران از طرف مسئولين در امر 

پژوهشي

۵/۴۰%۴/۲۲%۳/۲۳%۸/۷%۶%۶

۱۰%۸/۶%۹/۱۱%۲/۲۱%۶/۲۴%۶/۳۵طوالني بودن مراحل اداري تصويب پروپوزال

۱۷%۸/۱۴%۴/۱۰%۴/۳۰%۱/۲۶%۳/۱۸اي بودجه  طرحدريافت مرحله

۹%۵/۸%۸/۶%۴/۲۵%۴/۲۵ُ%۹/۳۳فشردگي فعاليت در بخش آموزشي

۱۴%۷%۳/۱۱%۳/۳۱%۹/۲۰%۶/۲۹هاي درسيتراکم برنامه

۱۶%۹/۱۴%۵/۱۰%۳/۲۶%۹/۲۸%۳/۱۹ي اجراييهاعدم همکاري مسئولين و سازمان

۱۲%۸/۱۴%۷%۳/۲۴%۴/۳۰%۵/۲۳ها و سمينارنبودن تسهيالت الزم جهت شرکت در کنگره

۱۳%۹/۱۲%۱/۱۲%۶/۲۱%۶/۲۱%۹/۳۱مالحظات غيرمعمول و خارج از ظوابط در تصويب طرح

۱۱%۶/۱۹%۳/۶%۱/۱۶%۳/۳۹%۸/۱۸هاي کمک پژوهشيکمبود کارشناسان و تکنسين

هاي خـود را در رابطـه بـا انجـام     پاسخ به اين سئوال که مهارتدر

کنيد؟تحقيق چگونه ارزيابي مي

گانـه حـاکي از   ۹ي هـا هاي بدست آمده در هر يک از مهارتيافته

ي چـون  يهامهارتاين است که خود ارزيابي اعضاء هيات علمي در

تهيـه  و جسـتجو در شـبکه   ،بررسي منـابع ،تعيين و تعريف مساله

يي چـون تجزيـه و   هـا گرايش به زياد و در مهـارت ،زارش تحقيقگ

بررسي . ها گرايش به متوسط و کم داردها و تفسير دادهتحليل داده

هاي مربوط به رضايت اعضـاء هيـات از خـدمات پژوهشـي در     يافته

ــي    ــي پژوهش ــدمات طراح ــون خ ــواردي چ ــگاه م ــدمات ،دانش خ

م و در مـواردي  گرايش رضايت به سـوي متوسـط و کـ   ،ايمشاوره

گـرايش متوسـط بـه بـاال را نشـان      ،هاي روش تحقيقچون کارگاه

هاي مربـوط بـه ميـانگين نمـرات موانـع شخصـي و       يافته.دهدمي

ميانگين موانع سازماني بيشتر از ميانگين موانع شخصـي  ،سازماني

گر ايـن اسـت کـه مقـدار ميـانگين در      نشانtبوده و آزمون آماري 
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دار و در موانـع  ين نظـري آن معنـي  گت به ميـان موانع سازماني نسب

موانع t=1/78،p=0/07(باشد دار ميشخصي نسبت به آن غير معني

هاي مربوط بـه  يافته).موانع شخصيt =7/92،p=0/00 ) (سازماني

دهـد کـه   ميانگين خود ارزيـابي و رضـايت از پـژوهش نشـان مـي     

از ميـانگين  تـر در خود ارزيابي کـم )۷۵/۲۲(ميانگين بدست آمده 

)۸۴/۳۴(و ميانگين کل رضايت از پژوهش ) ۲۷(نامهپرسشنظري 

کـه ايـن تفـاوت در خـود     . باشـد مي) ۳۳(بيشتر از ميانگين نظري 

باشـد معنـي مــي دار و در رضــايت از پـژوهش بــي ارزيـابي معنـي  

)t=1/80،p=0/7رضــايت از پــژوهش) (t =9/25 ،p=0/00 خــود

که ميانگين نمرات پاسخ گويان مذکر در ها نشان داديافته).ارزيابي

گويان مونـث و در ارزيـابي   موانع شخصي و سازماني بيشتر از پاسخ

ها و رضايت از خدمات پژوهشي ميانگين پاسخ گويان مونث مهارت

مستقل نشان tبيشتر از پاسخ گويان مذکر بوده ولي آزمون آماري 

ن دو گـروه در  دهنده اين است که تفاوت مالحظه شده بين ميانگي

. باشددار نمييموارد مورد بررسي معن

هـاي مربـوط بـه ميـانگين نمـرات موانـع سـازماني        مالحظه يافتـه 

دهد که تاثير موانع سازماني از نظـر  ميبرحسب سوابق کاري نشان 

. باشـد مـي افراد با سابقه کار باال بيشتر از نظر افراد با سابقه پـايين  

از آزمون تحليل واريـانس اسـتفاده   هاجهت بررسي تفاوت ميانگين

توان گفـت  يعني مي. معني دار بود،گرديد که تفاوت مالحظه شده

بـر حسـب سـوابق کـاري     هـا بين گـروه که تاثير موانع سازماني در

دار وجـود  حداقل بين ميانگين دو گروه تفاوت معني(متفاوت است 

.دارد

ازماني بين هاي مربوط به ميانگين نمرات موانع سبررسي يافته

گر اين است هاي آموزشي نشانهاي آموزشي و در داخل گروهگروه

.دار نيستيکه تفاوت مشاهده شده معن

P=0.54>0.05F=0.77

ي تحقيقهاخود ارزيابي اعضاء هيات علمي در مهارت:)۳(جدول شماره

اولويتخيلي زيادزيادمتوسطکمخيلي کمعنوان مهارت

۲%۳/۱۰%۳/۴۵%۴/۴۴ئلهتعيين و تعريف مس

۱%۸/۱۴%۸/۴۷%۹/۳۳%۵/۳بررسي منابع و جستجو در شبکه

۵%۸/۷%۵/۴۳%۶/۴۲%۱/۶تنظيم اهداف

۶%۸/۷%۹/۴۰%۲/۴۵%۱/۶طراحي روش اجرا

۷%۶/۹%۳/۳۸%۲/۴۵%۶/۲%۳/۴هاجمع آوري داده

۹%۴/۳%۲/۲۲%۴/۵۰%۵/۱۴%۴/۹هاتجزيه و تحليل داده

۸%۲/۵%۷/۳۵%۱/۴۶%۳/۱۱%۷/۱هاتفسير داده

۴%۳/۴%۸/۴۷%۳/۴۴%۵/۳تهيه گزارش تحقيق

۵/۳%۲/۱۶%۳/۳۹%۵/۳۸%۳/۴%۷/۱تهيه مقاله
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و نتيجه گيريبحث

هاي مربوط به گروه سني اعضاء هيـات علمـي   در بررسي يافته

مربوط بـه گـروه   که بيشترين درصد فراواني دانشگاه با توجه به اين

بايست نسبت به گزينش نظر دانشگاه ميسال است به۴۰-۴۵سني 

کـه  البته بـا توجـه بـه ايـن    . تر اقدام نمايداعضاء هيات علمي جوان

نفر از کل جمعيت هيات علمي دانشگاه ۱۲۰گويان تعداد کل پاسخ

ي هـا بررسـي يافتـه  . است اين موضوع بايد با احتياط مالحظه شود

مشـارکت  تغير جنسيت حاکي از افـزايش بکـارگيري و  مربوط به م

ي هادر امر آموزش در دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سالهاخانم

کـه اکثريـت اعضـاء هيـات     که البته با توجه بـه ايـن  . باشداخير مي

باشند موضوع بايـد بـا   علمي دانشکده پرستاري و مامايي مونث مي

اي مربـوط بـه رتبـه علمـي     هدر بررسي يافته. احتياط تفسير شود

که رتبه علمي اعضـاء هيـات   به ايننظراعضاء هيات علمي دانشگاه 

ها و کيفيـت  مقايسه دانشگاه با ساير دانشگاهبندي وعلمي در رتبه

بايسـت شـرايط الزم را   آموزش دانشگاه موثر است لذا دانشگاه مـي 

مـورد  در . براي ارتقاء اعضاء هيات علمي از نظر علمـي فـراهم آورد  

بايست ي مربوط به مدرک تحصيلي افراد به نظر دانشگاه ميهايافته

هـاي بـاالتر   امکانات و شـرايط الزم را بـراي شـرکت افـراد در دوره    

.تحصيلي فراهم آورد

درخصوص عالقه اعضاء هيات علمي به تـدريس و پـژوهش بـا    

دو مـورد را اعـالم   گويان عالقه به هرکه اکثريت پاسختوجه به اين

ر بوده بـه نظـر دانشـگاه    گپژوهش مکمل يکديتدريس واند وردهک

بايست شرايط الزم جهت مشارکت هر چه بيشتر اعضـاء هيـات   مي

در بررسي تعـداد اعضـاء هيـات    . علمي در انجام تحقيق مهيا نمايد

هاي تحقيقاتي بودند با توجه بـه پاسـخ   علمي که خود مجري طرح

رد بررسي به نظـر دانشـگاه   مونامهپرسش۹۹درصد از ۵/۲۷خير 

ــزه مــي ــدامات الزم در خصــوص ايجــاد انگي ــزاري ،بايســت اق برگ

هاي آموزشي و جلب عالقه اعضاء هيـات علمـي بـه تحقيـق     کارگاه

هايي که انجام يافته با توجـه بـه   درخصوص تعداد طرح. انجام دهد

نفر به مورد سئوال ۷۶تنها ) عدد۱۲۰(ها نامهپرسشکه از کل اين

اند لذا اظهار نظري درخصوص سئوال مورد نظر به عمـل  خ دادهپاس

گـر  بررسي تعداد مقاالت چاپ شده افراد در مجالت نشان. آيدمين

باشد که با توجه ميزان توليدات علمي توسط اعضاء هيات علمي مي

هاي مورد بررسي بايد با احتياط تفسير شـود و  نامهپرسشبه تعداد 

ما در بين موانع در تحقيق. ورد رجوع شودبه منابع موثق در اين م

کمبـود امکانـات و   ،ايعدم دسترسي به نيروهاي مشاوره: سازماني

ــزات ــود بودجــه پژوهشــي ،تجهي ــودن نيروهــاي  وکمب ضــعيف ب

در حالي . گويان عوامل موثر اعالم شده استاي از نظر پاسخمشاوره

د امکانـات  کمبـو ،که در مطالعه يعقوبي مراحل اداري تهيـه لـوازم  

دريافت مرحله به مرحله بودجه از عوامل بازدارنـده ذکـر   ،پژوهشي

).۱۰(اندشده

،نبــودن بودجــه کــافي،مقــررات اداري:در تحقيــق ســبزواري

ترين ميانگين مربـوط بـه   کمبود امکانات با بيشترين ميانگين و کم

گيري بوده استهاي اخالقي و مشکالت مربوط به نمونهمحدوديت

مهم بـودن کارهـاي درمـاني    : ر تحقيق ما در موانع شخصيد) ۱۱(

کمبود وقت در خارج از زمان تـدريس  ،بيماران نسبت به تحقيقات

باشند که با نتايج مطالعه سبزواري و افشاري در اين ميعوامل موثر 

در تحقيق ما رضايت اعضاء هيات علمي از . خصوص همخواني دارد

خـدمات  ،ي الکترونيکهاابخدمات کت: خدمات پژوهشي در موارد

،خـدمات ارائـه شـده توسـط بخـش مجـالت      ،نويسـي کميته مقاله

: خدمات کميته تدوين مقـاالت خـارجي کـم و در مـواردي چـون     

ي تحقيـق و جسـتجوي منـابع زيـاد     هـا هـاي روش خدمات کارگاه

هـاي اعضـاء هيـات    تـرين نارضـايتي  در تحقيق ظهور مهم. باشدمي

مشــاوره ،زيـراکس ،پرينــت،تايـپ يي چــون هـا علمـي محــدوديت 

که با تحقيـق مـا در مـوارد    . باشداينترنت و کتابخانه مي،پژوهشي

داري تفـاوت  يمالحظه معن.)۷(خواني دارد کتابخانه و اينترنت هم

بـه نظـر   نامهپرسشميانگين خود ارزيابي نسبت به ميانگين نظري 

اء هيـات  هاي تحقيـق بـراي اعضـ   آيد که برگزاري کارگاه مهارتمي
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باشد و اين نياز در موارد تجزيه و تحليـل و  علمي دانشگاه الزم مي

در تحقيق سبزواري مقايسه . گرددها بيشتر مشاهده ميتفسير داده

نتايج نشان داده که موانع شخصـي تحقيـق از نظـر هيـات علمـي      

در حالي در . ميانگين باالتري نسبت به موانع سازماني تحقيق دارد

داري تفاوت آماري در موانع سـازماني و  مالحظه معنيتحقيق ما با 

دار در موانع شخصي بيانگر اين است که بـه نظـر   عدم تفاوت معني

اعضاء هيات علمي تاثير موانع سازماني بيشتر از موانع شخصـي در  

عـدم تفـاوت آمـاري بـين ميـانگين      .انجام تحقيق محسوس اسـت 

خـود  ،مانيگويـان درخصـوص موانـع شخصـي و سـاز     نمرات پاسخ

ارزيابي و رضايت از خدمات پژوهشي با توجه بـه متغيـر جنسـيت    

بيانگر اين است که جنسيت در سـوگيري نظـرات نقشـي نـدارد و     

سازماني در موانع تحقيق و تاثيرپذيري افراد از مشکالت شخصي و

به قولي تاثيرگذاري مشکالت سازماني و شخصي بر افراد در انجـام  

مالحظـه تفـاوت   .ابـل تفکيـک نيسـت   تحقيق بر حسب جنسيت ق

دار در بين پاسـخ گويـان بـر حسـب سـوابق کـاري و       آماري معني

يابـد ميـانگين   که هر چه سـابقه خـدمت افـزايش مـي    مالحظه اين

نمرات موانـع سـازماني افـزايش يافتـه و بـه نظـر احسـاس موانـع         

ها بر حسب سابقه کاري متفاوت و افرادي که سازماني در بين گروه

به نظر در گذشته تحقيقات قه خدمت بيشتري برخوردارند واز ساب

اند مسائل و مشـکالت  تر انجام دادهبيشتري را نسبت به افراد جوان

اند قابـل توجيـه   اداري را بيشتر از ديگران احساس و مشاهده کرده

رسـد کـه از نظـر    هاي اين تحقيق به نظر مـي بر اساس يافته.است

وامل مربوط به موانع سازماني تحقيـق  اعضاء هيات علمي دانشگاه ع

عوامل مربوط به موانع شخصـي در انجـام تحقيـق ايجـاد     بيشتر از

و ساختار مانع نموده و الزم است که اين موانع با توجه به فرايندها

ين گکه ميـان با توجه به اين.سازماني مرتبط با موضوع کاهش يابند

ر نسـبت بـه سـابقه    هاي با سابقه خـدمت بـاالت  نمرات در بين گروه

نشان داد لذا اسـتفاده از  ) در موانع سازماني(داريپايين تفاوت معن

نظرات اعضاء هيات علمي با سابقه خـدمت بـاال در اصـالح و ارتقـا     

افـزايش تـوان اعضـاء    . تحقيق در دانشگاه تاثير بهتري داشته باشد

يي نظير تجزيه و تحليل آمـاري و تفسـير   هاهيات علمي در مهارت

توجه به نتايج ضروري و الزم به باهاايج از طريق برگزاري کارگاهنت

با توجه به نتـايج بدسـت آمـده در رابطـه بارضـايت از      . آيدنظر مي

هــاي ئـه شـده بــه نظـر ارتقـا ارائــه خـدمات در زمينـه      اخـدمات ار 

.باشدمشاوره آماري و بخش کتابخانه الزم مي،نويسيمقاله

اتو پيشنهادموارد استفاده

ي هـا بايسـت نسـبت بـه تشـکيل هسـته     مسئولين دانشگاه مي

پژوهشي اقدام و از نظرات اعضاء هيات علمي با سابقه بـاال در حـل   

گـردد کـه   پيشـنهاد مـي  . موانع سازماني تحقيـق اسـتفاده نماينـد   

تـامين امکانـات و  وولين نسـبت بـه کسـب اعتبـارات بيشـتر     ئمس

علمي مشاورين تحقيـق  تقويت توانن وامحققتجهيزات مورد نياز

هيات علمي از طريق کاهش ساعت يارائه فرصت بيشتر به اعضاو

هـاي روش  اهگـ برگـزاري مسـتمر کار  تدريس جهت انجام تحقيق و

ي اعضـاي هيـات علمـي در انجـام     هـا مهارتي تحقيق جهت ارتقا

حل تحقيق و استفاده از نتايج بدست آمده تحقيقات انجام يافته در

.مايندمشکالت اقدام ن

اهش موانـع  كـ پيشنهادات اعضاي هيت علمي دانشگاه بـه منظـور   

:شپژوه

انات و تجهيزات جهت تحقيق افزايش امک§

پژوهش

افزايش بودجه تحقيقاتي دانشگاه §

هاي مشاوره جهت ارائه تقويت و ايجاد هسته§

ن اخدمات مشاوره تحقيقاتي به محقق

هاي روش تحقيقبرگزاري مستمر کارگاه§

بط و مقررات صريح و روشن تعيين ضوا§

هاي تحقيقاتيدرخصوص فعاليت
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جهت کاهش (استخدام نيروهاي جديد باليني §

)فشار کاري بخش

ارائه خدمات مشاوره تحقيق توسط دانشگاه§

ناتقدير و تشويق محقق§

معادل سازي انجام پژوهش با تدريس§

ي پژوهشهاايجاد هسته§

کاهش ساعت تدريس§
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موانع پژوهش از ديدگاه اعضاء هيات . ظهور ع ر، فکري ع ر.۴

فصلنامه پايش، سال دوم، . علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران

.۱۱۳-۲۰، ص ۱۳۸۲شماره دوم بهار، 

ترجمه فروهر .خصوصيات يک محيط پژوهشي بارور. بالند ک.۵

.۷۲-۱۵،۶صفحات ،۱۳۷۶،رهيافت. معيري

وري هاي بهره و تبيين شاخصطراحي. شمس ن، مبلغ م.۶

.۶۴، ص ۱۳۷۸دانشگاه صنعتي اميرکبير، پاييز . هادانشگاه

موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيات . ظهورع ر، فکري ع ر.۷

فصلنامه پايش، سال دوم، . علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران

.۱۱۳-۲۰،  صفحات ۸۲شماره دوم، بهار 

. ي عمارزاده کاناقتصاد آموزش، ترجمه مصطف. جونز گ.۸

.۳۰۸ص -۱۳۷۶جهاد دانشگاهي اصفهان، 

بررسي نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه در . بکراني ف.۹

هاي پژوهشي در دانشگاه خصوص موانع پيشرفت فعاليت

وزارت علوم تحقیقات و فناوري، مرکز . صنعتي اصفهان

.۱۳۷۹، اطالعات و مدارک علمي ايران

هاي ت اجراي طرحبررسي موانع و مشکال. يعقوبي ط.۱۰

تحقيقاتي از ديدگاه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي 

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه تهران، ويژه نامه . مازندران

، ۱۳۷۹چهارمين همايش کشوري آموزش پزشکي، آبان ماه 

.۱۸۶ص 

هاي شهرنظرات اعضاء هيات علمي دانشگاه. سبزواري س.۱۱

. هاي پژوهشير انجام فعاليتکرمان نسبت به موانع موجود د

مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد 

.۱۸ص سال،۱۳۷۹. شماره دوم. صدوقي يزد سال هشتم
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