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 مقدمه:

ر ه اهمیت دادن به امر تحقیقات و افزایش فعالیت های پژوهشی در

توسعه و پیشرفت شده و خودکفایی و استقالل واقعی کشوری سبب 

را برای آن مملکت به ارمغان می آورد، پژوهش رکن اساسی هر 

جامعه و عامل بسیار مهم و اساسی برای رشد و شکوفایی آموزش و 

ی ـرفت علمی و فرهنگـاع و پیشـسازنده اجتم، تربیت نسل جدید

ها در بهبود عملکرد ترین لوازم و روش  یکی از مهم .1ع استـجوام

  .2آموزش عالی هر کشور، توسعه و انجام تحقیقات آموزشی است

امروزه تولید و نشر علم، قسمت عمده و بسیار مهمی از وزن و 

جایگاه علمی هر کشور را تشکیل می دهد و اعضای هیئت علمی 

دانشگاه ها به عنوان ارکان اصلی آموزش و پژوهش وظیفه ی 

. اولین گام برای 3اندن این مهم به عهده دارندخطیری در به ثمر رس

سامان بخشیدن به امر پژوهش در جامعه دستیابی به درک درستی از 

توانمندی ها، امکانات موجود و نیز پی بردن به نقاط ضعف و قوت 

از جمله موانع موجود در پژوهش پروسه  ،برنامه های تحقیقاتی است

 هش، در نتیجه دلسردیطوالنی تصویب و تأمین اعتبار یک پژو

 

، 0، محمدرسول توحیدنیا 0شکوه صادقی

، نرگس گلچین 2*ساحل حیدرحیدری

 4نصراهلل سهرابی ،9نیا

 

گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای،  .1

دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده   .2

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 

 ایران کرمانشاه،

 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، .3

 کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

علوم آزمایشگاهی، دانشکده گروه  .4

پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 

 کرمانشاه، ایران

کرمانشاه، بلوار پرستار،  *عهده دار مکاتبات:

 دانشکده پزشکی

 

Email:   sheydari7@gmail.com 
 

 چکیده

یشرفت می پ : اهمیت به امر تحقیقات و افزایش فعالیت های پژوهشی در هر کشوری سبب توسعه وزمینه

شود. هدف مطالعه حاضر تعیین موانع پژوهشی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 است.

: این مطالعه توصیفی مقطعی به روش سرشماری از کلیه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی روش ها 

ه ها پرسشنامه ای بر اساس مقیاس لیکرت بود انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داد  1331 در سال  کرمانشاه 

که در دو بخش کلی ویژگی های فردی و موانع پژوهشی تنظیم گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از 

 11نسخه   SPSSجداول فراوانی نسبی و مطلق، میانگین و ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار

 استفاده گردید.

موانع سازمانی فراوانی باالتری را نسبت به سایر موانع در زمینه انجام تحقیقات به خود اختصاص  یافته ها:

(. عدم درآمد P=111/1می دهند، لذا ارتباط معنی داری بین عوامل سازمانی و عوامل پژوهشی وجود دارد )

ن آنها بود. اگیر مهمتریکافی ناشی از تحقیقات، عدم استفاده از نتایج تحقیقات و وجود مقررات دست و پ

 در این زمینه مسائل و مشکالت خانوادگی که عوامل شخصی نیز فراوانی باالیی به خود اختصاص می دهند

 و عدم روحیه پژوهشگری مهمترین موانع پژوهش شناخته شدند. 

نتایج این پژوهش لزوم از بین بردن موانع سازمانی، فردی و پژوهشی را از طرف معاونت   نتیجه گیری:

تحقیقات و فناوری و مسئوالن طلب می کند. هم چنین اتخاذ تدابیری نظیر تشویق های مادی و معنوی و 

فراهم کردن فرصت مناسب جهت انجام تحقیق می تواند گام مؤثری در راستای توسعه کمی و کیفی 

 پژوهش باشد.

 اعضاء هیئت علمی، موانع پژوهش، کرمانشاه کلید واژه ها:
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پژوهشگران، از سوی دیگر کاستی ها و مشکالت عدیده ای بر سر 

راه دانشگاهیان در انجام پروژه های تحقیقی وجود داشته که 

ی هایی مانند عدم را نیز مشمول می شده است و نارسایمحققین 

اعتبار به تحقیق در حل مسائل و مشکالت، عدم اختصاص بودجه 

های توسعه کشور، عدم استفاده از اعتبارات موجود  کافی در برنامه

به دلیل فقدان نظام اداری مناسب در مؤسسات اجرایی را می توان 

شناخت نارسائی ها و آگاهی از چگونگی و میزان تحقق  .3نام برد

 .4اهداف برنامه های پژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد

ه می شویم که در انجام تحقیقات با مشکالت و موانعی مواج 

تعدادی از آنها حل شدنی است و گاهی اوقات به موانعی برمی 

خوریم که سد راه پیشرفت کار تحقیقاتی است، لذا شناخت موانع 

تحقیق می تواند با بهبود ارتباط بین محققین و استفاده کنندگان از 

نتایج، تحقق فرآیند حل مسئله را سهولت بخشیده و عمالً موجب 

یافته های تحقیق گردد. عدم توجه به این مطالب موجب استفاده از 

وقفه در انجام کارهای تحقیقاتی خواهد شد و همین وقفه ها 

 .5خواهند شدضررهای غیر قابل جبرانی را موجب 

تحقیقات موجود در دانشگاه های کشور نشان می دهد که کاستی 

پروژه های ها و مشکالت عدیده ای بر سر راه دانشگاهیان در انجام 

تحقیقی وجود دارد و این نارسائی ها عمدتاً مربوط به عدم اعتقاد به 

نقش مهم تحقیق در حل مسائل و مشکالت جامعه، از طرف 

مسئولین بوده است لذا عدم اختصاص دادن بودجه کافی در برنامه 

های توسعه کشور ناشی از مورد فوق است و از اعتبارات موجود نیز 

ظام اداری و سازمانی مناسب در مؤسسات اجرایی و به دلیل فقدان ن

 . 1نیز در دانشگاه ها ، استفاده بهینه اعم نشده است

تحقیقات در زمینه بررسی موانع و مشکالت در انجام پژوهش نشان 

می دهد که : سطح تحصیالت پایین، عدم آشنایی با روش تحقیق، 

، کمبود عدم شرکت در دوره های بازآموزی، کمبود منابع مالی

نیروی متخصص و عدم رضایت شغلی از موانع و مشکالت در انجام 

پژوهش می باشد از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع 

موجود درانجام فعالیت های پژوهشی از دیدگاه اعضا هیئت علمی 

 . 7دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شده است

 روش ها: مواد و
انجام  1331 که در سال وصیفی مقطعی استمطالعه حاضر از نوع ت

. جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه اعضاء هیئت علمی شده است

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده است. ابزار گردآوری داده ها 

پرسشنامه محقق ساخته بود که در دو بخش کلی تنظیم گردید. 

بخش اول شامل ویژگی های دموگرافیک اعضاء هیئت علمی و 

قسمت عوامل سؤال بود. موانع پژوهشی در سه  32بخش دوم شامل 

 8سؤال(، و عوامل سازمانی ) 14پژوهشی )ده سؤال(، عوامل فردی )

سؤال( می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش دو نیمه کردن 

و برآورد ضریب همسانی مـورد ارزشیـابی قرار گـرفت و از این نظر 

معتبـر شناخته شد، پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردید. 

جهت توصیف داده های جمع آوری شده از جداول فراوانی  سپس

مطلق ، فراوانی نسبی و میانگین استفاده شده جهت ارتباط بین 

متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد داده ها با استفاده 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 11نسخه   SPSSاز نرم افزار 

  یافته ها:
 23/44 ±38/1میانگین سنی افراد عبارت از  بر اساس نتایج حاصله

سال( و میانگین سابقه کار  15سال و حداکثر  21)حداقل سن 

سال( بود.  35سال و حداکثر  1)حداقل سابقه کار  17/13 11/8±

اعضاء هیئت علمی دارای مدرک  %77مرد و بقیه زن بودند.  4/75%

دارای  %1دارای مدرک کارشناسی ارشد و  %22دکترای تخصصی 

 %11مربی،  %25دکترای فوق تخصصی و از نظر مرتبه علمی نیز 

 %18استاد بودند. از نظر محل خدمت نیز  %3دانشیار و  %7استادیار و 

دانشکده  %1دانشکده داروسازی،  %5در دانشکده پزشکی، 

در دانشکده  %3دانشکده پرستاری و مامایی و  %12پیراپزشکی و 

 بهداشت مشغول خدمت بودند.

اعضاء هیئت علمی به مطالعه  %3/31 نتایج این مطالعه نشان داد که

با روش های تحقیق  %3/47گزارش تحقیقات عالقمند می باشند و 

اعضاء هیئت علمی مقاله  %8/44ه طور متوسط آشنایی دارند و ب

تألیف نموده اند. عوامل پژوهشی بصورت یک متغیر در نظر گرفته 

 تحصیالت مورد بررسی قرار گرفت،شد و ارتباط بین آن با سطح 

244 



 

لذا ضریب اسپیرمن ارتباط معناداری را بین عوامل پژوهشی با سطح 

(. همچنین ضریب 1)جدول ( P=11/1تحصیالت نشان نداد )

رتباط معناداری را بین عوامل پژوهشی با مرتبه علمی نشان اسپیرمن ا

یعنی بین مرتبه علمی و عالقه به پژوهش نسبت عکس وجود  ، نداد

(، ولی آزمون دقیق فیشر تفاوت معناداری بین عوامل r=%52دارد )

 پژوهشی و نوع دانشکده  را نشان داد.

معتقد بودند  (%1/53نتایج این مطالعه نشان داد که  اکثریت افراد )

جامعه  %3/53که کمی بودجه تحقیقات از موانع پژوهش می باشد. 

آماری نیز معتقد بودند که استفاده نشدن از نتایج تحقیقات، خود 

مانعی در انجام تحقیقات می باشد و ضریب اسپیرمن ارتباط معنی 

داری بین عوامل سازمانی با سن، سابقه کار، مرتبه علمی و سطح 

(. ارتباط معنی داری بین عوامل P=11/1ان نداد )تحصیالت نش

( ضریب P=111/1سازمانی و عوامل پژوهشی وجود دارد )

همبستگی اسپیرمن ارتباط معـناداری بیـن عـوامل فـردی بـا سطـح 

(. همچنین بررسی های آماری ارتباط P= %4) تحصـیالت نشـان داد

( P=111/1داد )معناداری را بین عوامل فردی و مرتبه علمی نشان 

 عوامل (. همچنین یافته های این مطالعه در خصوص نقش3)جدول 

( افراد مورد مطالعه % 4/72شخصی در انجام پژوهش نشان داد که )

کمبود وقت و مشغله زیاد را مانع ازانجام تحقیق دانسته اند و 

( افراد مورد مطالعه %1/11( ساعات زیاد تدریس، ) %1/58همچنین )

( اعضاء هیئت %3/51نیازهای اعضای هیئت علمی و ) عدم ارضاء

علمی اهمیت کمتر تحقیق در مقایسه با فعالیت های درسی از موانع 

انجام تحقیقات دانستند ارتباط معنی داری بین عوامل فردی و عوامل 

(. همچنین ضریب اسپیرمن ارتباط P=111/1سازمانی را نشان داد )

تحصیالت را نشان داد معناداری بین عوامل شخصی و سطح 

(114/1=P).  

 
توزیع فراوانی دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص عوامل پژوهشی در انجام تحقیقات .0جدول   

 فراوانی

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم و تأثیری ندارد عوامل پژوهشی

 تعداد)درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد(

21(3/3) عالقه به مطالعه گزارشات و نتایج تحقیقات  (31)73  (3/31)75  (2/17)35  

1(3) عالقه به مطالعات مجالت علمی و پژوهشی  (2/23)47  (2/52)111  (1/21)44  

58(1/28) آشنایی با فعالیتها و برنامه های شوراهای پژوهشی  (3/31)75  (2/22)45  (3/12)25  

21(8/3) آشنایی با روش های تحقیق در علوم پزشکی  (3/47)31  (1/28)57  (8/14)31  

15(4/7) گرایش به انجام تحقیق درعلوم پزشکی  (1/23)53  (33)17  (5/31)12  

13(34) تألیف نمودن مقاله  (8/44)31  (3/13)27  (3/7)11  

33(2/11) تمایل به همکاری با شورای پژوهشی  (5/31)12  (5/32)11  (7/21)42  

17(4/7) مهارت در انجام تحقیقات  (7/52)111  (1/23)53  (8/11)22  
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توزیع فراوانی دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص عوامل سازمانی با پژوهش  .2جدول   

 عوامل سازمانی

 فراوانی

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم و تأثیری ندارد

 تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد )درصد( تعداد ) درصد(

111(2/54) سخت گیری شورای پژوهشی در تصویب طرحها  (4/33)81  (4/4)3  (2)4  

84(4/41) کفایت امکانات و تجهیزات الزم  (3/43)88  (8/12)21  (5/2)5  

112(1/11) مقررات اداری دست و پاگیر  (1/28)57  (4/8)17  (4/3)7  

11(31) محدودیت و مالحظات اخالقی  (3/41)85  (2/22)45  (3/5)12  

پژوهشیمحدودیت در دسترسی به آمار و نمونه های   (5/37)71  (35)71  (7/21)42  (3/1)14  

51(1/27) دسترسی به نیروهای مشاوره ای  (3/43)88  (1/23)48  (5/5)11  

111(8/78) کفایت درآمد ناشی از محل پژوهش با سایر فعالیتها  (8/14)31  (4/5)11  (1)2  

122(1/53) کفایت بودجه تحقیقاتی  (5/31)13  (4/7)15  (5/1)3  

اطالعاتی دسترسی به منابع  (8/12)21  (5/34)71  (4/41)82  (3/12)25  

77(3/37) همکاری سازمانها و واحدهای اجرایی ـ اداری  (8/43)111  (8/3)21  (5/2)5  

81(4/33) اجبار در استفاده از یک چهارچوب خاص تحقیقاتی  (5/31)74  (7/11)34  (4/7)15  

112(8/73) استفاده از نتایج تحقیقات  (7/11)34  (5/2)5  (1)2  

113(7/53) ایجاد انگیزه از طرف مسئولین برای انجام تحقیق  (35)71  (3/7)11  (4/3)7  

 

 

 توزیع فراوانی دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص عوامل شخصی در انجام تحقیقات  .9جدول 

 عوامل شخصی

 فراوانی

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم و تأثیری ندارد

 تعداد تعداد تعداد تعداد

11(3/7) کمبود وقت و مشغله زیاد مانع تحقیق  (11)22  (4/72)147  (7/8)18  

17(5/8) ساعات زیاد تدریس  (31)11  (1/58)113  (2)4  

11(3/8) مسئولیت های اجتماعی   (5/31)74  (38)77  (1/11)31  

31(2/14) عدم وجود انگیزه و عالقه به تحقیق  (7/11)41  (5/41)72  (1/27)11  

73(3/38) مشکالت و مسایل خانوادگی  (3/37)77  (8/17)31  (4/5)11  

18(3/8) عدم ارضاء نیازهای هیئت علمی   (1/25)51  (1/11)124  (3/4)11  

15/(3) اهمیت کمتر به تحقیق نسبت به فعالیتهای درسی  (35)71  (3/51)112  (4/7)15  

تحقیقاتیعدم اعتقاد شخصی به نتایج کار   (3/11)21  (2/23)52  (2/53)11  (3/31)33  

131(5/14) عدم وجود روحیه پژوهشگری  (1/23)48  (5/1)13  (4/5)11  
 

 

 

 

241 



 

  :بحث
نشان داد که موانع سازمانی فراوانی باالتری را نتایج این پژوهش 

نسبت به سایر موانع در زمینه انجام تحقیقات به خود اختصاص داده 

نیز موانع سازمانی را مهم تر از موانع  Somkin و Royleاند، 

محیطی و فردی مشارکت کارکنان در تحقیقات بالینی گزارش 

استفاده از نتایج  . بیشترین فراوانی مربوط به عدم18، 17کردند

تحقیقات، درآمد ناکافی از تحقیقات در مقایسه با سایر فعالیت ها و 

مقررات دست و پاگیر اداری در خصوص اجرای تحقیقات بود، که 

. در این رابطه سهرابی بر اساس  8با نتایج علمداری مشابهت دارد

نتایج خود در زمینه موانع پژوهش به این نتیجه رسید که مشکالت 

مطالعه حجازی نشان می دهد که  3دیریتی در اولویت قرار دارندم

اعضاء هیئت علمی کمبود منابع و اطالعات الکترونیکی و تجهیزات 

آزمایشگاهی را از مهمترین موانع سازمانی در انجام پژوهش اعالم 

 . 11نموده اند

لهسایی زاده بر اساس نتایج خود در زمینه موانع پژوهش در زمینه 

جتماعی در ایران معتقد است آن گونه که باید پژوهش های علوم ا

اجتماعی نهادینه نشده اند و هنوز تار و پود عنکبوتی تشریفات 

 . 11اداری دست و پاگیر پژوهش های اجتماعی است

در زمینه عوامل پژوهشی بیشترین فراوانی مربوط به مهارت متوسط 

ا توسط ایشان باعضاء هیئت علمی در انجام تحقیقات و آشنایی م

روش تحقیق در علوم پزشکی بود و کمترین فراوانی مربوط به 

طرح های پژوهشی سخت گیری شـورای پـژوهشی در تصـویب 

بود در این جهت مطالعــات حجازی، سرشتی و همکاران در زمینه 

موانع پژوهشی به این نتیجه رسید که سخت گیری شورای پژوهشی 

را مدت زمان صرف شده از مرحله مانع انجام تحقیقات است، زی

تحویل پروپوزال تا طرح در شورا، قوانین و مقررات مربوط به 

شورای پژوهشی و داوری پروپوزال ها و مدت زمان صرف شده در 

 .11مرحله داوری و طرح مجـدد در شورا طوالنی می باشد

در زمینه عوامل شخصی بیشترین فراوانی مربوط به کمبود وقت و 

( نیز بر اساس مطالعات مختلف 1388) Hamiltonاد بود مشغله زی

در این زمینه عوامل مذکور را به عنوان موانع پژوهش ذکر می کند 

. با توجه به ساعات زیاد تدریس اعضاء هیئت علمی دانشگاهها به 12

دلیل عدم تأمین زندگی مادی آنان و ناگزیر بودن از تدریس در 

موانعی بر سر راه تحقیق و پژوهش مراکز مختلف عوامل مذکور و 

 1385در آموزش عالی محسوب می شود. که با نتایج سرشتی 

 .13مشابهت دارد

اما حجازی و کریمی در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که 

اعضاء هیئت علمی مورد پژوهش آن ها به طور کلـی عـوامـل 

، به نظر 11،11شخـصی را بـه عـنوان مـوانع پـژوهشـی نـدانسته اند

اعضاء هیئت علمی مورد پژوهش حجازی با توجه به نوپا بودن 

دانشگاه مربوطه سایر موانع نسبت به موانع شخصی ـ پژوهشی از 

 .11اهمیت بیشتری برخوردار بوده است

در زمینه مقایسه فراوانـــــی های موانع شخصی بر حسب ویژگی 

یشتـری ه کار باال، فراوانی بهای فردی نتایج نشان داد که افراد با سابق

را بـه خـود اختصـاص دادند و در سایر ویژگی های فردی افراد با 

مدرک تحصیلی دکتری و با سن باالتری موانع شخصی بیشتری در 

ارتباط با پژوهش داشته اند. احتماالً به دلیل مسئولیت های اجتماعی 

 بیشتر ، مشغله زیاد و کمبود وقت است. 

Hamilton  نیز با توجه به مطالعات خود در این زمینه اظهار می

دارد که با افزایش سابقه کار تدریس میزان فعالیت های تحقیقاتی 

. طبعاً گروهی که سابقه کار بیشتری دارند به علل 12افزایش می یابد

درگیری بیشتر در فعالیت های تحقیقاتی موانع بیشتری را نیز در این 

نند. همچنین افراد با مدرک تحصیلی باال زمینه مشاهده می ک
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)متخصص و باالتر( موانع شخصی بیشتری را به خود اختصاص داده 

بودند که احتماالً چون متخصصین علوم پزشکی دارای حجم کار 

باالیی بوده و همچنین در بخش خصوصی نیز فعالیت دارند این 

 .13،14نتیجه به دست آمده است

علمی با عوامل پژوهشی نشان داد که هر چه مقایسه نتایج بین مرتبه 

مرتبه علمی باالتر باشد، فعالیت های پژوهشی کمتر است و در این 

بین مربیان، فعالیت های پژوهشی بیشتری را در مقایسه با سایر مرتبه 

 های علمی به خود اختصاص داده اند.

 نتیجه گیری: 

 ی وجهت فراهم نمودن بستر و شرایط مناسب جهت توسعه کم

کیفی پژوهش، الزم است اقدام الزم جهت برطرف نمودن  موانع 

سازمانی انجام شود. منظور کم کردن ساعات کار کارکنان، 

اختصاص فرصت کافی برای انجام امور تحقیقاتی از طرف معاونت 

تحقیقات و فناوری، ارائه تشویق های مادی و معنوی همچنین 

 حقیقاتی می توان در اینتسهیل رونـد تصویب و اجرای طرح های ت

 مورد کار ساز باشد.  

 تشکر و قدردانی:

این مقاله منتج از طرح پژوهشی مصوب در معاونت تحقیقات و 

می باشد.  31343فناوری دانشگـاه علـوم پزشکـی کرمانشـاه، با کد 

در نهایت از تمام مدیران، مسئولین، معاونت پژوهشی و اعضای 

پزشکی کرمانشاه که ما را در انجام هیئت علمی دانشگاه علوم 

 مطالعه یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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Abstract 
Background: Research can be considered as the essential component 
of progress in every country. The purpose of this study is to determine 
the barriers to performing research activities from the viewpoint of 
faculty members in Kermanshah University of Medical Sciences. 

Method: This cross – sectional study was performed in 2011 on all 
229 faculty members, using a questionnaire consisting of a 
demographic section and a research barrier one in Likert scale. Data 
analysis was performed using the software SPSS 16. 

Results: Organizational barriers were found to have a high frequency, 
there is a significant relationship between organizational factors and 
research factors (P < 0.001). Including insufficiency of the income 
from doing research, inapplicability of the research findings, and 
tough formalities to mention just the major ones. Personal factors 

were found to be important, too the highest frequencies were related 
to family problems and unwillingness to perform research. 

Conclusions: the findings indicate the necessity of eliminating 
research barriers on the part of the vice – chancellor of Research & 
Technology of the university and related authorities.In addition, some 

actions like material and non-material incentives and providing 
opportunities for research can be important measures to improve 
both the quality and quantity of research projects. 
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