
 (یمرورمقاله )

های علوم پزشکی بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه

 مندمرور نظام : یکایران
 

 3، مریم دستورپور*2، رعنا کوثری1جعفر فتاحی اصل

 
  چکیده

گردد، به طوری ع محسوب میدر توسعه جوام های اساسیپژوهش از پایهزمینه و هدف: 
پذیر نیست. از طرفی گونه حرکت علمی و منطقی بدون پشتوانه تحقیقات امکانکه هیچ
رو ساماندهی به تحقیقات شوند و از اینمی تولید علم محسوبترین محل ها مهمدانشگاه

هدف از این مطالعه بررسی موانع انجام جامعه است.  عوامل مؤثر در پیشرفت دانشگاهی از
 های علوم پزشکی ایران است.پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه

، Magiranهای اطالعاتی پایگاهجو در تابتدا با جس منددر این مرور نظام :بررسیروش 
Noormags ،سامانه دانش گستر برکت ،Civilica ،SID ،ISI Web Of Science ،

PubMed ،Scopus، Science Direct موتورهای جستجو و Google scholar  و
Elmnet بدون اعمال  مرتبط همۀ مقاالت منتشر شده ،ی استانداردهابا استفاده از کلیدواژه

مدرک  111مدرک بازیابی شد. با حذف  111در مجموع شدند.  جستجو زمانیمحدودیت 
 مقاله پس از کنترل کیفی وارد مطالعه شد. 11بط، تکراری و غیر قابل استفاده غیرمرت

استخراج گردید که موانع انجام پژوهش  موانعطبقه موضوعی  9در این مطالعه  :یافته ها
 اهمیت به ترتیبترین موانع بودند. سایر موانع امکاناتی پایینآموزشی باالترین موانع و موانع 

-ای، راهبردیسازمانی، حرفه-اجتماعی، فردی، مدیریتی-مالی، علمی، فرهنگی اند از:عبارت
  .گذاریسیاست

بسیاری از موانع گزارش شده عملکرد نظام آموزشی قبل از دانشگاه و نظام  گیری:نتیجه
ت تربی ،گیرد. آماده سازی افراد در نظام آموزشی قبل از دانشگاهبر میآموزشی دانشگاه را در 

و اتخاذ راهکارهای الزم در نظام آموزشی  علمی و فرهنگی افراد برای انجام امور پژوهشی
همچنین اصالح راهبردها و قوانین رایج در حوزه پژوهش رسد. ضروری به نظر می دانشگاه

 خاطر مادی و معنوی پژوهشگران ضروری است. برای تسهیل انجام پژوهش و فراغت
 

 مقاله ،های علوم پزشکی: موانع پژوهش، اعضای هیأت علمی، دانشگاهواژگان کلیدی
 .یمرور
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 مقدمه
های اساسی و عمده در توسعه جوامع پژوهش از پایه

گردد، به طوری که هیچ گونه حرکت علمی و محسوب می

همیت ا .(1)پذیر نیست پشتوانه تحقیقات امکانمنطقی بدون 

های پژوهشی در هر دادن به امر تحقیقات و افزایش فعالیت

 ه و پیشرفت شده و خودکفایی و استقاللکشوری سبب توسع

آورد، همچنین واقعی را برای آن مملکت به ارمغان می

پژوهش رکن اساسی هر جامعه و عامل بسیار مهم و اساسی 

برای رشد و شکوفایی آموزش و تربیت نسل جدید، سازنده 

در بعد  .(2)و پیشرفت علمی و فرهنگی جوامع استاجتماع 

اقتصادی نیز تحقیق فعالیتی کامالٌ ضروری، موجه و دارای 

از تحول سشود زیرا مبنای نوآوری و زمینهبازده مثبت تلقی می

و توسعۀ صنعتی،  (3) و تکامل وسایل و ابزارهای تولید است

تحقیق مستمر در تمامی ی و اجتماعی جوامع، مرهون اقتصاد

 . (8)هاستزمینه

ترین ها با در اختیار داشتن بیشاز طرفی دانشگاه

ترین محل تولید علم های فکری و معنوی، مهمظرفیت

رو ساماندهی به تحقیقات شوند و از اینمی محسوب

جانبه ترین عوامل مؤثر در پیشرفت همهدانشگاهی از مهم

ایران از جمله کشورهایی است که دارای  .(5)جامعه است

ها و مراکز پژوهشی زیادی در زمینه علوم پزشکی دانشگاه

کشور در زمینه ترین بخش از تولیدات علمی است که عمده

-عمده فعالیت سوی دیگراز  .(3د)دهنپزشکی را تشکیل می

های پژوهشی و تولیدات علمی توسط اعضای هیأت علمی 

گیرد و هرچه خدمات خود را با کیفیت ها صورت میدانشگاه

بهتری ارائه دهند، توسعه و پیشرفت علمی آن کشور شتاب 

های تحقیقات موجود در دانشگاه .(0) تری خواهد گرفتبیش

ر ای بر سها و مشکالت عدیدهدهد که کاستیکشور نشان می

  . (2)های تحقیقی وجود داردراه دانشگاهیان در انجام پروژه

گرچه اهمیت و جایگاه تحقیقات و همچنین نارسایی 

کنونی آن مورد تأکید و توافق اکثر مسئوالن و حتی اعضای 

هیئت علمی است، اما ماهیت و کم و کیف موانع و تنگناهایی 

-أثیر میت های تحقیقاتیکه مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت

در تحقیقات پیشین موانعی . (0)درستی معلوم نیستگذارند به

 هایاز قبیل مشغلۀ فکری بیش از حد، عدم تصویب طرح

دلخواه محقق، نبودن امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای 

لتحقیق اتحقیق، مقررات دست و پا گیر اداری، پایین بودن حق

ادی تصنسبت به زمان صرف شده، مقرون به صرفه نبودن اق

-حالتحقیق طرپرداخت حقتحقیق، پروسۀ طوالنی بررسی، 

غییرات ت، نداشتن اطالعات به هنگام و صحیح، های تحقیقاتی

ای، ها و قوانین، کمبود پژوهشگران حرفهسریع مدیریت

های ضعیف، ضعف مدیریت و عدم وجود انتخاب موضوع

با . (11, 9) اندرا از جمله  موانع انجام تحقیق دانسته برنامه

های پژوهش از این حال تعیین دقیق موانع و محدودیت

 کشور است. های جامعه علمی امروزهالزمه

مسلم است که اعضای هیئت علمی از ارزشمندترین و 

 ترین منابع یک کشورترین منابع یک دانشگاه و مهماساسی

باشند و بررسی امر تحقیقات بدون توسعه میبرای رشد و 

 .(3)پذیر نخواهد بودها در این راه امکانارزیابی موانع آن

ای بررسی موانع پژوهش از دیدگاه های گوناگونی برپژوهش

اعضای هیئت علمی صورت گرفته است، بنابراین هدف از 

 های منتشر شدهبندی از نتایج پژوهشاین پژوهش ارائۀ جمع

از دیدگاه اعضای هیئت  در ارتباط با موانع انجام پژوهش

 .استهای علوم پزشکی کشور ایران علمی دانشگاه

 

 بررسیروش 

-در دانشگاه علوم پزشکی جندی مندمرور نظاماین 

بندی جامع با هدف ارائه جمع ،1393شاپور اهواز در سال 

مطالعات منتشر شدۀ مربوط به موانع انجام پژوهش از دیدگاه 

های علوم پزشکی کشور ایران اعضای هیأت علمی دانشگاه

 .شداجرا طراحی و 
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های: موانع با استفاده از کلیدواژهدر مرحلۀ اول 

پژوهش، مشکالت پژوهش، مشکالت انجام تحقیقات، موانع 

گاه دانشو تحقیقات، مشکالت تولید علم، موانع تولید علم 

راهبرد جستجو طراحی گردید و با کمک این  علوم پزشکی

، Magiran ،Noormagsهای اطالعاتی بانک دراهبر

و  Civilica( و Iranmedex) سامانۀ دانش گستر برکت

وجو ( مورد جستSIDاطالعاتی جهاد دانشگاهی) پایگاه

ترتیب تالش شد تمام مقاالت داخلی اینقرار گرفتند. به

مرتبط با موضوع پژوهش گردآوری گردد. در مرحلۀ بعد 

 ISI Web Of Science ,Scopus های اطالعاتی بانک

,PubMedوScience Direct با استفاده از کلیدواژه-

 restrictive factors inresearch ,obstacles ofهای:

research ,research barriers, university of 

medical sciences, medical university,Iran، 

وجو واقع برای یافتن مقاالت انگلیسی زبان مورد جست

 Googleوجوی در دو موتور جستهمچنین شدند. 

Scholar در انجام این وجو انجام شد. نت جستو علم

-نبه ایجستجوها هیچ محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد. 

ترتیب مقاالت، چکیده مقاالت و مستندات مرتبط با موضوع 

ها براساس مرور آوری گردید. انتخاب کلیدواژهپژوهش جمع

 متون و نظر متخصصین انجام شد.

وجوی مقاالت فارسی و انگلیسی زبان در جست

مدرک را  111یابی به در مجموع دست های گوناگونپایگاه

 )عنوان، نام نویسندگان، در پی داشت. اطالعات کتابشناختی

-مدارک وارد نرمسال انتشار، دوره و شماره( این  نام مجله،

 Findگردید و با استفاده از امکان  End Noteافزار 

Duplicate در این مرحله با موارد تکراری حذف شد .

مدرک در اختیار ما قرار گرفت. گام  50حذف موارد تکراری 

بعدی مطالعۀ دقیق عنوان، چکیده و در بعضی موارد متن کامل 

ورود به مطالعه جد شرایط مدارک برای تشخیص مدارک وا

معیارهای ورود به  و حذف مدارک غیرمرتبط از پژوهش بود.

-مطالعه عبارت بودند از: جامعۀ مورد پژوهش یکی از دانشگاه

های علوم پزشکی ایران باشد، حتماٌ به یکی از شکدهها یا دان

 که انجام با این شرط موانع پژوهش یا مشکالت تولید علم

مجموعۀ تولید علم در نظر گرفته شده باشد و  پژوهش زیر

نتایج مربوط به انجام پژوهش به صورت جداگانه گزارش 

 پرداخته باشد. ،شده باشند

مقاالتی که موانع و : شامل معیارهای خروج از مطالعه

پزشکی یا دیگر های غیر علوممشکالت پژوهش در دانشگاه

ها و نهادها را مورد مطالعه قرار داده و یا نتایج مربوط سازمان

به دانشگاه علوم پزشکی را مشخصاً گزارش نداده بودند و 

مقاالتی که موانع انجام پژوهش را از دیدگاه افرادی بجز 

به دیدگاه ده و یا نتایج مربوط اعضای هیأت علمی سنجی

بودند از  نکردهمشخصاٌ گزارش اعضای هیئت علمی را 

های فاقد متن مطالعه کنار گذاشته شدند. همچنین چکیده

ا هها و کنفرانسکامل مربوط به مقاالت ارائه شده در همایش

رغم ارتباط موضوعی به موانع پژوهش و مقاالتی که علی

 که دسترسی به متن یها و مقاالتنامهنپرداخته بودند، پایان

 پذیر نبود از مطالعه کنار رفتند.ها امکانکامل آن

مدرک  8مدرک غیرمرتبط با پژوهش و  39ترتیب این به

از مطالعه خارج  ؛دیگر که تکراری تشخیص داده شدند

مقاله  11های پژوهش در نهایت با وجود محدودیت گردید.

ست دتحلیل مطالعه حاضر را به یابی به تجزیه وشرایط راه

 1395تا  1303 این مقاالت در بازه زمانی .(1-)شکل آوردند

 نوشته شده بودند.

دیدگاه اصلی نویسندگان  در مرحلۀ تجزیه و تحلیل

های آماری و دوری گزیدن از توصیف صرف و ارائه تحلیل

قابل بیان با اعداد و درصدهای مشخص و قابل مقایسه بود. 

-ابتدا تمام عوامل گزارش شده در پژوهش منظور،به همین 

بندی ارائه شده در طبقههای وارد شده به مطالعه براساس 

 علم تولید و پژوهش هایوچالش موانع بررسی» پژوهش

 به علت پوشش گسترده ،(11)« پزشکی علوم هایدردانشگاه

 این طبقات .بندی قرار گرفتندبندی آن مورد دستهطبقه
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ای، آموزشی، امکاناتی، مالی، اند از: علمی، حرفهعبارت

-راهبردی و  اجتماعی-سازمانی، فرهنگی-فردی، مدیریتی

شده در این ترتیب تمام عوامل گزارشبه. گذاریسیاست

ندی بمطالعات دیگر)بدون توجه به ارائه و یا عدم ارائۀ طبقه

 و ؛در خود مطالعات( براساس این طبقه بندی مرتب شدند

ترین عامل هر طبقه در هر مطالعه وارد پژوهش مهم بعد از آن

در ادامه به منظور مشخص شدن میزان اهمیت حاضر گردید. 

هر طبقه، میانگین وزنی تمام طبقات محاسبه شد. محاسبه 

دهد که وزن طبقات میانگین وزنی، به ما این امکان را می

های هر طبقه از مطالعات گوناگون که گویه)علی رغم این

اند( به صورت صحیح سنجیده شود و امکان انتخاب شده

ن ه میانگیاسببرای محمختلف فراهم شود. مقایسه طبقات 

ابتدا درصد گزارش شده مختص هر عامل در  ،وزنی هر طبقه

مطالعه مربوطه در حجم نمونه آن مطالعه ضرب شد سپس 

ها تقسیم مجموع اعداد به دست آمده بر مجموع حجم نمونه

 گردید. 

 

 

 فرآیند بررسی و انتخاب مقاالت :1شکل 
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 هایافته 
 شود، نتایج اینمشاهده می 1طور که در جدول همان

طبقه موضوعی استخراج  9میان  ازمطالعه نتایج نشان داد که 

درصد(  31/35)با میانگین وزنی « موانع آموزشی»، طبقۀ شده

گزارش شده است. انجام پژوهش ترین مانع به عنوان باال

-اند از: عدم آمادهقرار گرفته در این طبقه عبارت هایگویه

سازی و پرورش روحیۀ پژوهشگری در نظام آموزشی قبل از 

ترین مانع بیش به عنوان درصد 0/91که با (11)دانشگاه 

گزارش شده است، عدم همکاری مسئولین مجله دانشگاه در 

( با 8) ارائه رهنمود برای چاپ مقاله در مجالت خارجی

حقیق در دروس های روش تکمبود سرفصلو  5/21میانگین 

 .ترین مانع استکمدرصد 3/53با  که (12)

مطالعه  سهدر مطالعات وارد شده در این پژوهش تنها 

-های پژوهش و تولید علم در دانشگاهبررسی موانع و چالش»

موانع پژوهش از دیدگاه اعضای » ،(11« )های علوم پزشکی

هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 

های بررسی موانع مؤثر بر فعالیت»و ( 12« )1393ایران، 

تحقیقاتی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 

موانع آموزشی را مورد سؤال ( 8« )09پزشکی ارومیه در سال 

ترین موانع مهموزنی جود میانگین اند. با این وقرار داده

 وزنی مطالعه از میانگین سهآموزشی گزارش شده در این 

 سایر موانع باالتر است. 

با وجود بررسی در اکثر « موانع امکاناتی»در این مطالعه 

از نظر در رده آخر  درصد 00/83با میانگین وزنی  هاپژوهش

این طبقه ترین عامل مهم. قرار گرفتموانع انجام پژوهش 

(« 11مشکل و طوالنی بودن روند تهیۀ مواد الزم در تحقیق )»

نبود »ترین عامل درصد است. همچنین کم 91با میانگین 

های داخل و خارج از تسهیالت الزم برای شرکت در کنگره

باشد. دیگر عوامل این درصد می 9/21با میانگین (« 5کشور )

بود تسهیالت و اند از: کمطبقه به ترتیب اهمیت عبارت

درصد، طوالنی  8/38( با میانگین 12امکانات انجام پژوهش )

 (13بودن مراحل اداری تهیۀ وسایل و لوازم مورد نیاز تحقیق )

( 0درصد، کمبود امکانات و تجهیزات الزم ) 1/53با میانگین 

نبودن امکانات و تجهیزات الزم درصد،  55/33با میانگین 

عدم دسترسی به وسایل و درصد،  35( 8برای انجام تحقیق )

درصد، عدم وجود فضای  3/38( با میانگین 13امکانات )

درصد، تناقض در  15/23( با میانگین 18مناسب تحقیقاتی )

( با میانگین 18آمارهای ارائه شده از سوی واحدهای مختلف )

 ایدرصد، دسترسی محدود به منابع و اطالعات زمینه 15/23

 باشند.درصد می 8/22انگین ( با می13و ابزاری )

وم به درده  در انجام پژوهش، بعد از موانع آموزشی

-درصد تعلق گرفت. مهم 91/53موانع مالی با میانگین وزنی 

پایین بودن میزان درآمد حاصل از »ترین مانع این طبقه 

های تحقیقاتی نسبت به درآمدهای خارج از دانشگاه فعالیت

-باشد. همچنین کم اهمیتمی درصد 2/91با میانگین (« 11)

اختصاص بودجۀ ناکافی تحقیق برای »ترین عامل این طبقه 

درصد  3/25با میانگین (« 15های پژوهشی )هر یک از طرح

 باشد. می

با « عوامل علمی» موانع انجام پژوهش طبقۀ سوم

ترین عامل این باشد. مهمدرصد می 31/55میانگین وزنی 

های متنوع تحقیق، تهیه وشعدم تسلط کافی به ر»طبقه 

درصد و  3/05با میانگین (« 11) های آماریپرسشنامه، آزمون

شناسی و اصول دانش ناکافی از روش »اهمیت ترین عامل کم

 است.  درصد 1/31با میانگین  «(12آماری پژوهش )

با میانگین « اجتماعی –موانع فرهنگی »طبقه چهارم 

 کمی» ترین عامل این طبقه باشد. مهمدرصد می 10/53وزنی 

تر های راحتروحیه تالش و جستجوگری و ترجیح روش

( با میانگین 11برای نیل به اهداف در عموم آحاد جامعه )

عدم همکاری الزم بین اعضاء »اهمیت ترین عامل و کم« 2/09

( 13های تحقیقاتی مشترک )بالینی و علوم پایه در انجام پروژه

 باشد.می« ددرص 15/31با میانگین 

درصد  91/52با میانگین وزنی « موانع فردی» پنجمطبقۀ 

وجود روحیۀ فردگرایی » ترین عامل این طبقه باشد. مهممی
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در اعضای هیئت علمی و عدم تمایل به مشارکت در تحقیقات 

اهمیت و کم« 3/00( با میانگین 13ای )گروهی و میان رشته

( 12اعتقاد شخصی ) اهمیت بودن پژوهش بهبی» ترین عامل 

 باشد.می« درصد 8/28با میانگین 

ن با میانگی« سازمانی-عوامل مدیریتی»ششمین طبقه 

عدم »ترین عامل این طبقه درصد است. مهم 33/51وزنی 

درصد، و کم  0/00( با میانگین 11کاربست نتایج تحقیقات )

شناخت ناکافی مدیران دانشگاه از »ترین عامل اهمیت

درصد  55/25( با میانگین 18ط به تحقیق )مشکالت مربو

 باشند. می

 89/51با میانگین وزنی « ایموانع حرفه»طبقۀ هفتم

اشتغال به کارهای »ترین عامل این طبقه درصد است. مهم

درصد،  00با میانگین (« 11گیر اداری )اجرایی روزمرۀ وقت

 ( با15اشتغال به تدریس )»ترین عامل این طبقه اهمیتو کم 

 باشند. درصد می 25/19میانگین 

ین با میانگ« گذاریسیاست-راهبردی موانع»تمهشطبقۀ 

ترین عامل این طبقه باشد. مهمدرصد می 03/88وزنی 

( با میانگین 11مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی )»

ناکافی بودن امتیازات »اهمیت ترین عامل درصد، و کم 1/09

درصد  8/22( با میانگین 11پژوهشی در ارتقاء پژوهشگران )

 باشند. می

 

  : موانع انجام پژوهش1جدول

درون 

مایۀ 

 اصلی

 ش شده در هر طبقهرترین عوامل گزامهم طبقات

تعداد 

نمونه 

هر 

 مطالعه

درصد گزارش 

 شده

 

 میانگین

 وزنی

 درصدها

 

 

 

موانع 

انجام       

 پژوهش

 

 آموزشی

  0/91 220 (11)ی در نظام آموزشی قبل از دانشگاه پژوهشگرسازی و پرورش روحیۀ عدم آماده

11/66 

 
 

 3/53 85 (12های روش تحقیق در دروس)کمبود سرفصل

 5/21 110 (8عدم همکاری مسئولین مجله دانشگاه در ارائه رهنمود برای چاپ مقاله در مجالت خارجی )

 

 

 

 

 مالی

 2/91 220 (11های تحقیقاتی نسبت به درآمدهای خارج از دانشگاه )پایین بودن میزان درآمد حاصل از فعالیت

 
 
 
 
 

44/66 

 3/00 132 (13های مطالعاتی)فقدان امکان دریافت بورس و فرصت

 1/01 85 (12تخصیص هزینه پایین به پژوهش )

 25/80 00 (18عدم وجود انگیزه کافی مالی برای تحقیق )

 2/81 110 (8های تحقیقاتی )پایین بودن بودجه طرح

 1/29 30 (0نبودن بودجه کافی برای تحقیق )

 85/23 121 (5های تحقیقاتی)الزحمه طرحپایین بودن حق

 3/25 03 (15های پژوهشی )اختصاص بودجه ناکافی تحقیق برای هریک از طرح

 

 

 

 علمی

 3/05 220 (11های آماری )پرسشنامه، آزمونتهیه  های متنوع تحقیق،عدم تسلط کافی به روش
64/66 

 
 
 

 0/30 220 (13نداشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی)

 35/31 30 (11های آماری تحقیقات )آشنایی به اصول در روش

 1/31 85 (12شناسی و اصول آماری پژوهش )دانش ناکافی از روش



 871                                                              جعفر فتاحی اصل و همکاران

 

 7931 ،5ۀ ، شمار71ۀ شاپور، دورعلمي پزشكي جندی ۀمجل

 

 

 

 

 

-فرهنگی

 اجتماعی

تر برای نیل به اهداف در عموم آحاد های راحتجستجوگری و ترجیح روشکمی روحیه تالش و 

 (11جامعه )
220 2/09 

 

 

 
 
 

17/61 

 

های های آموزشی مختلف در انجام طرحعدم انجام تحقیقات تیمی در دانشگاه )همکاری گروه

 (8تحقیقاتی( )
110 3/39 

 3/30 00 (18ضعف کارگروهی در دانشگاه )

 15/31 220 (13های تحقیقاتی مشترک )همکاری الزم بین اعضاء بالینی و علوم پایه در انجام پروژهعدم 

 

 فردی

وجود روحیۀ فرد گرایی در اعضای هیأت علمی و عدم تمایل به مشارکت در تحقیقات گروهی و 

 (11ای )رشتهمیان
220 3/00 

 
 

44/64 

 8/01 132 (13پژوهش )فقدان رفاه اعضای هیئت علمی برای انجام 

 15/82 00 (18عدم وجود انگیزه کافی و پایدار درونی و شخصیتی برای تحقیق )

 55/39 30 (0کمبود وقت و مشغلۀ زیاد )

 0/30 121 (5های پژوهشی )عالقه نداشتن به فعالیت

 5/23 03 (15زمان به چندکار )اشتغال هم

در داخل کشور به دلیل بی توجهی بخش دولتی و فعال نبودن  چون دست آوردۀ علمی محققان

 (8رسد لذا برای انجام تحقیق انگیزه ندارم )بخش خصوصی به مرحله استفاده و تولید انبوه نمی
110 5/23 

 8/28 85 (12بی اهمیت بودن پژوهش به اعتقاد شخصی )

 

 

 

 

-مدیریتی

 سازمانی

 0/00 220 (11عدم کاربست نتایج تحقیقات )

 

 

 

11/61 

 3/03 85 (12های محدودکنندۀ اداری )نامهآئین

های مورد عالقۀ پژوهشگر و مقررات دست و پا گیر اداری در انجام سختگیری در تصویب طرح

 (11پژوهش)
119 8/89 

 80 110 (8عدم برابرسازی کار ساعت تحقیق با کار ساعت تدریس در دانشگاه )

 3/30 132 (13مسئولین به ضرورت انجام تحقیق توسط اعضای هیئت علمی )توجهی بی

 15/30 121 (5عدم استفاده بهینه از نتایج پژوهش )

 3/38 30 (11مقررات دست و پا گیر ادرای )

 0/31 03 (15پیچیدگی امور اداری)

 55/25 00 (18شناخت ناکافی مدیران دانشگاه از مشکالت مربوط به تحقیق)

 

 

 ایحرفه

 00 220 (11گیر اداری )اشتغال به کارهای اجرایی روزمرۀ وقت

 

 

 

84/64 

 9/30 85 (12کمبود زمان به علت دغدغۀ شغلی )

 9/32 132 (13کمبود وقت به دلیل انجام وظایف سنگین آموزشی )

 9/81 00 (18حجم زیاد کار و انتظارات مختلف دانشگاه از اعضای هیأت علمی )

 3/30 220 (13مشغلۀ زیاد در امور آموزشی، تدریس و یا درمان )

 2/32 119 (9دلیل تدریس زیاد )کمبود وقت به

 8/31 121 (5دهد )تعداد زیاد ساعت تدریس به اساتید فرصت پژوهش نمی



 ررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایرانب                                                            878

 7931 ،5ۀ ، شمار71ۀ شاپور، دورعلمي پزشكي جندی ۀمجل

 

 25/19 03 (15اشتغال به تدریس )

 

 

 

-راهبردی

-سیاست

 گذاری

 

 1/09 220 (11نبودن جایگاه بخش خصوصی)مشخص 

 
 
 

46/88 

 0/39 132 (13ارجحیت آموزش بر پژوهش)

 80 110 (8ریزان در سطح کشور )گیری مدیران و برنامهتأثیر بودن نتایج تحقیق در تصمیمبی

 2/39 00 (18عدم وجود تشویق و ترغیب پژوهشگران در انجام پژوهش )

 2/33 220 (13زمان ارائه تا چاپ مقاالت فارسی)طوالنی بودن 

 9/31 03 (15عدم وجود نظام متمرکز تحقیقاتی)

 1/31 85 (12ناکافی بودن امتیازات پژوهشی در ارتقاء )

 8/22 30 (11کافی نبودن امتیازات پزوهشی در ارتقاء پژوهشگران)

 

 

 امکاناتی

 91 220 (11الزم در تحقیق )مشکل و طوالنی بودن روند تهیه مواد 

 

 

44/81 

 8/38 85 (12کمبود تسهیالت و امکانات انجام پژوهش)

 1/53 132 (13طوالنی بودن مراحل اداری تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز تحقیق )

 55/33 30 (0کمبود امکانات و تجهیزات الزم )

 35 110 (8تحقیق )نبودن امکانات و تجهیزات الزم برای انجام 

 3/38 03 (15عدم دسترسی به وسایل و امکانات )

 15/23 00 (18عدم وجود فضای مناسب تحقیقاتی )

 15/23 00 (18تناقض در آمارهای ارائه شده از سوی واحدهای مختلف )

 8/22 220 (13ای و ابزاری )دسترسی محدود به منابع و اطالعات زمینه

 9/21 121 (5های داخل و خارج از کشور )تسهیالت الزم برای شرکت در کنگرهنبود 

 

  حثب
های توسعه هترین شاخصو تولید علم از مهم پژوهش

اهمیت دادن به امر تحقیقات  .(10) شوندجوامع محسوب می

های پژوهشی در هر کشور سبب توسعه و و افزایش فعالیت

امعه برای آن ج و استقالل واقعی راپیشرفت شده، خودکفایی 

 .(0)ردآوبه ارمغان می

مطالعه حاضر به موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای 

های علوم پزشکی ایران پرداخته است. هیئت علمی دانشگاه

موانع گزارش شده شامل موانع آموزشی، مالی، علمی، 

ای، سازمانی، حرفه -اجتماعی، فردی، مدیریتی -فرهنگی

 موانع آموزشیباشد. گذاری و امکاناتی میسیاست -بردیراه

عدم آماده سازی و پرورش روحیه پژوهشگری های گویهکه 

، کمبود درصد( 0/91) در نظام آموزشی قبل از دانشگاه

عدم همکاری  و های روش تحقیق در دروسسرفصل

مسئولین مجله دانشگاه در ارائه رهنمود برای چاپ مقاله در 

 ترین مانع ذکر شده است. مهم را در بر داردمجالت خارجی 

چه که اعضای هیئت علمی به عنوان موانع آموزشی آن

اند بیانگر عدم آموزش مناسب علمی و موجود ذکر کرده

ه ل از دانشگاهای آموزشی دانشگاه و قبفرهنگی در سیستم

 های دانشگاهی دیگر به آموزشپژوهش نیز مانند حوزهاست. 

 هر معنی به آموزش العمر نیاز دارد.و مادام هدفمند، اثربخش
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 با که است ایریزی شده طرح پیش از تدبیر یا فعالیت گونه

 در الزم ایجاد تغییرات و فراگیر در یادگیری ایجاد هدف

 یادگیری بر مؤثر عوامل شودمی اجرا و طراحی هاآن رفتار

 در عوامل این و شناسایی باشندمی وسیع و گسترده بسیار

 آموزشی سیستم موجود در های نارسایی و مشکالت رفع

سیستم آموزشی قبل از دانشگاه تأکیدی بر ( 10است ) مهم

مند افرادی با روحیه پژوهش ندارد و به صورت نظام

افراد با عدم روحیه مناسب . این کندپژوهشگری تربیت نمی

د که شونهای پژوهشی وارد سیستم دانشگاه میبرای فعالیت

تأکید فراوانی بر امر پژوهش دارد. همچنین سیستم آموزشی 

ا های مربوط به پژوهش ردانشگاه نیز به قدر کفایت سرفصل

لمی عگنجاند و در نتیجه تربیت در برنامه آموزشی خود نمی

م عد»گیرد. ذکر مسئله امل انجام نمیپژوهشگران به طور ک

همکاری مسئولین مجله دانشگاه در ارائه رهنمود برای چاپ 

به عنوان یک مانع مهم از دیدگاه « مقاله در مجالت خارجی

اعضای هیئت علمی بیانگر عدم وجود سازوکار مشخص و 

دقیقی در مبحث انتشار نتایج پژوهش و چه بسا دیگر مراحل 

در نتیجه اعضای هیئت علمی در دریافت باشد. پژوهش می

این رهنمودها دچار سردرگمی گشته و از بسیاری از مسائل 

 أت. موافقت اعضای هیمانندتبط با این حوزه ناآگاه میمر

 میهای علبا ضعیف بودن این اعضا در بعضی از جنبه علمی

دهد که دستاوردهای نظام آموزشی دستاوردهای نشان می نیز

یری گهای پژوهشی تأثیر چشمو عملکرد فعالیت کاملی نبوده

 نتایج همسو در مطالعه یزدی مقدم نیز پذیرد.از این نظام می

ناآشنا بودن  با این پژوهش به دست آمد، در مطالعه او

دانشجویان و محققان پرستاری با انجام تحقیقات کاربردی 

درصد برآورد گردید. یزدی مقدم بیان کرد که معموال  02

-تر دانشجویان و محققان به تحقیقات توصیفی روی میبیش

آورند زیرا با نحوه انجام تحقیقات کاربردی به طور صحیح 

الزم است تمام این  دیگر از طرفی .(19)آشنایی ندارند

ها به شیوه اثربخش باشند. پیش از این دستورپور و آموزش

موانع آموزش اثربخش را  یک پژوهش کیفی همکاران در

 مربوط دانشجو، عوامل به مربوط اند: عواملاینگونه برشمرده

 تحصیلی، عوامل پیشرفت آموزشی، انگیزه استاد، محیط به

سیستم  به مربوط کشور، عوامل آموزشی سیستم به مربوط

 ؛مسایل اقتصادی به مربوط دانشجو، عوامل پایش و ارزشیابی

آموزش تواند به تالش در جهت برطرف نمودن این موانع می

 .(21اثربخش و رفع موانع آموزشی کمک کند)

و  درصد به موانع مالی 91/53ختصاص میانگین ا 

اهمیت مسائل مالی را بیش  جایگاه دوم در بین موانع دیگر 

در نتایج این پژوهش موانع همچنین کند. از پیش مشخص می

تری نسبت به موانع علمی و مالی درجه اهمیت بیش

موانع مالی ذکر شده نشان . اندکسب کردهاجتماعی -فرهنگی

های گوناگون بودجه اختصاصی به پژوهش دهند کهمی

باشد همچنین منفعت پاسخگوی نیازهای پژوهشگران نمی

شود مهم و مورد توجه مالی که از انجام پژوهش عاید می

پژوهشگران است. در حال حاضر نه تنها منفعت مادی بلکه 

یز رضایت بخش نیست چرا که ها نمنفعت معنوی پژوهش

های مربوط به امتیازات پژوهشی و مسائل مربوط به سیاست

ارتقاء علمی پژوهشگران نیز از سوی اعضای هیأت علمی به 

اند. امکان مالی استفاده از بورس و عنوان مانع ذکر شده

 های مطالعاتی مشکل دیگر پژوهشگران است.فرصت

و موانع فردی با  اجتماعی-قرار گرفتن موانع فرهنگی

های چهارم و پنجم نشان میانگین وزنی نزدیک به هم در رده

دهد فرهنگ سازی برای مشارکت و کار گروهی در جهت می

تواند های شخصی افراد میمنافع عمومی در کنار رفع دغدغه

عدم  های پژوهشی کمک کننده باشد.در زمینه فعالیت

ید اعضای هیأت های تیمی و کارگروهی مورد تأکهمکاری

علمی بوده است. در مطالعه یزدی مقدم نیز انجام تحقیقات 

به صورت فردی و توجه نکردن به تحقیقات گروهی توسط 

همچنین  .(19) درصد برآورد شد 01 دانشجویان و محققان

که موانع محیطی فراروی  مرادی مشخص گردید در مطالعه

ترین اهمیت هستند که از بین این موانع پژوهش دارای بیش

سه مؤلفه فقدان فرهنگ تحقیق، نهادینه نشدن امر تحقیق و 
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االترین اهمیت فقدان جو علمی و حقیقت جویی دارای ب

دهد ترجیح منفعت جمعی بر این نتایج نشان می .(21)بودند

بخشی وجود ندارد. و چه سود شخصی هنوز به طور رضایت

که منفعت رسانی به کل  انجام پژوهشبسا هدف غایی از 

به صورت باشد تر کل جامعه میسازمان و در ابعاد بزرگ

 ت علمی درک نشده است.أصحیح توسط اعضای هی

 -ای و راهبردیسازمانی، حرفه -موانع مدیریتی

های پایین جدول رغم قرارگیری در ردهگذای علیسیاست

-آن توانو نمی اندمیانگین متوسطی را به خود اختصاص داده

ها را موانع کم اهمیتی در نظر گرفت. این موانع تا حدود 

بسیار زیادی خارج از کنترل اعضای هیأت علمی بوده و تحت 

داری، امشی و ساز و کار سازمانی و تأثیر عواملی از قبیل خط

ها ت علمی ملزم به رعایت آنأقوانین رایجی که اعضای هی

-ژوهشج پموجود از کیفیت و نتای هستند، انتظارات سازمانی

مسیری که پژوهشگران باید برای و  گیرندهایی که انجام می

 هستند. تدوین و انتشار تحقیقات خود طی کنند،

هایی که از باالترین سطوح قوانین و دستورالعمل

-گذاری تا سطوح پایین مدیریتی و اداری وضع میسیاست

اثرگذارند. از راهبردها و  محققانشوند بر عملکرد پژوهشی 

جایگاه بخش  مشخص نبودنهای کالن از جمله تسایس

یری گتأثیر بودن نتایج تحقیق در تصمیمبیو  خصوصی

 گرفته تا قوانین مربوطریزان در سطح کشور مدیران و برنامه

های اجرایی و آموزشی گوناگون مورد انتظار به حجم فعالیت

های مربوط به نامهو آئین از اعضای هیأت علمی و قوانین

در  هااداری و استفاده از نتایج پژوهشتصویب و طی مراحل 

-سطح دانشگاه همگی موانع مهم و اثرگذار بر پژوهش می

-نتایج پژوهش حیدری سورشجانی نیز همسو با یافتهباشند. 

در مطالعه حیدری مشخص شد از  های مطالعه حاضر است.

میزان ضعف در اجرایی کردن وهش پژدیدگاه فعاالن حوزه 

و نبودن  درصد 2/91 های پژوهشی در عملو استفاده از یافته

 80 های پژوهشیحمایت مسئولین دانشگاهی در کاربرد یافته

 .(21بوده است) درصد

علی رغم اهمیت بی چون وچرای فراهم بودن امکانات 

با وجود « موانع امکاناتی»مورد نیاز پژوهش، در این مطالعه 

از نظر موانع انجام ها در رده آخر رسی در اکثر پژوهشبر

دهد که در عین فراهم قرار گرفت. این نتایج نشان میپژوهش 

پژوهش مسائل آموزشی، انجام بودن امکانات مورد نیاز برای 

 سزایی دارند.اجتماعی، فردی و.... اهمیت به –مالی، فرهنگی 

 مربوطنقطه قوت پژوهش حاضر این است که مطالعات 

های علوم پزشکی کشور به موانع انجام پژوهش در دانشگاه

را از دیدگاه اعضای هیأت علمی به صورت یکجا مورد 

قرار داده است و مطالعات مورد آماری بررسی و تحلیل 

بررسی گستردگی قابل قبولی در کشور دارند. با این حال 

مدرک به علت کیفیت  3هایی از قبیل: حذف محدودیت

مدرک به این علت که نحوه گزارش نتایج  3، حذف پایین

ها قابل استفاده در این پژوهش نبود و عدم امکان دستیابی آن

همچنین  در این پژوهش وجود داشت. مطالعه 2به متن کامل 

های بررسی موانع وچالش»که در پژوهش « طبقه سیاسی»

مورد  (11« )های علوم پزشکیپژوهش و تولید علم دردانشگاه

ی که در هیچ مطالعه دیگربه علت این بررسی قرار گرفته بود

 .بررسی نشده بود حذف گردید

 

 نتیجه گیری
عملکرد نظام آموزشی  بسیاری از موانع گزارش شده

 .گیرددر بر میقبل از دانشگاه و نظام آموزشی دانشگاه را 

 و تربیتآماده سازی افراد در نظام آموزشی قبل از دانشگاه 

افراد برای انجام امور پژوهشی ضروری به  علمی و فرهنگی

ن تواند با تدوی. نظام آموزشی قبل از دانشگاه میرسدنظر می

، آموزشیهای دروس مرتبط با پژوهش، برگزاری کارگاه

 ،های فوق برنامه برای تشویق به انجام پژوهشایجاد فعالیت

. نظام دارددر راستای تربیت افراد مشتاق به تحقیق قدم بر

با گنجاندن دروس مرتبط با  تواندآموزشی دانشگاه نیز می

پژوهش مثل روش تحقیق، جستجو و بازیابی اطالعات، مقاله 

 های دروس،در سرفصل غیره ویسی، رفرنس نویسی ون
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و به های درسی برنامه مکملهای آموزشی برگزاری کارگاه

ه به بستهای واکارگرفتن کتابداران متخصص در کتابخانه

منظور ارائه راهنمایی و آموزش در مراحل مختلف پژوهش 

از قبیل جستجوی اطالعات گوناگون، استفاده صحیح از انواع 

ا در این راستو غیره  وهشژاطالعاتی، انتشار نتایج پمنابع 

همچنین اصالح راهبردها و قوانین رایج در حوزه  اقدام نماید.

راغت خاطر مادی و پژوهش برای تسهیل انجام پژوهش و ف

 معنوی پژوهشگران ضروری است.
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Abstract 

Background and Objectives: Research in one of the basic 
foundations in the society’s development. On the other hand, 
universities are the most important places for science production and 
therefore appropriate organization of academic researches is one of 
the effective factors in society’s progress. The aim of this study was 
to survey research barriers from viewpoint of faculty members of 
medical universities of Iran. 
Subjects and Methods: In the initial step all related published 
papered were searched without any time limitation by searching the 
following databases: Magiran ،Noormags, Barakat Knowlegde 
Network System, Civilica, SID, ISI Web Of Science, PubMed, 
Scopus, Science Direct and Google Scholar and Elmnet search 
engines with standards keywords. Overall, 110 documents were 
retrieved and 100 of which were deleted because of being unrelated,  
duplicates or unusable documents. Ten documents after quality 
control were utilized in this study. 
Results: In this study 9 subject categories of research barriers were 
extracted from which educational barriers were considered as the 
highest barrier and facilities barriers was ranked as the lowest. Other 
barriers in order of importance were: financial, cultural-societ ia l, 
individual, management, organizational, professional, and strategic -
policy making. 
Conclusion: The findings of this study suggest that a lot of reported 
barriers involve the organization of pre-university and univers ity 
educational system. Therefore, preparing people during the pre-
university education, and adopting necessary strategic changes in the 
scientific and cultural training for doing research in the univers ity 
educational system seems essential. Furthermore, it is also necessary 
to modify commonly strategies and rules in the field of research that 
specifically aimed to facilitate research works and provided both 
financial and sperituality of the researchers. 
 
Keywords: Research barriers, Faculty members, Medical 
universities, Review article.  
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