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هاي عووپ پزشکي، بکه دليکل اهميکت     [. در دانشااه1] رسه يم

و  يپژوهش در شناسايي مشکالت و مسايل بههاشکتي، درمکان  

رفک  مشککالت مکرتبا بکا      يراه حل بکرا  ارايه زيو ن يآموزش

برخکوردار اسکت    يا ژهيک و ااهيسالمت جامهه، پژوهش از جا

 هاتيک تول يدانکش وابسکته بکه بررسک     شکرفت ي[. ارتقکا  و پ 2]

عوامل موثر موجود اسکت تکا راه    افت يها و  دانشااه يپژوهش

 ليدل  ي[. به هم3] هموار شود يپژوهش يها تيرشه فهال يبرا

مشکککالت در  يجهککت بررسکک  ايککدر دن يتوفککمطالهککات م 

 يهکا  [ و از جنبکه 4،5انجاپ شکهه ]  يعووپ پزشک يها پژوهش

ش و عوامککل مککوثر بککر آن در پککژوه يگونککاگون بککه بررسکک

 [.10-6پرداخته شهه است ] يعووپ پزشک يها دانشااه

هکر ننکه    ز،يک طبق مطالهات انجاپ شکهه در کشکور مکا ن    

داشته و  يرشه خوب رياخ انيسال يط يپژوهش در عووپ پزشک

 هيک تولو  يساز تيظرف ت،يتول طهيدر ح يپژوهش يها شاخص

 ازمنکه ين ريمس  يشهه، اما ادامه ا يابيارز شرفتيدانش رو به پ

 [.12،11] باشه يم قيدق يريايو پ يبررس

هککا و مقککا ت  و کيفيککت توليککهات عومککي  طککر  کميککت

هکاي توسکهه عومکي هکر      تري  شکاخص  ( يکي از مهميپژوهش

هکا،   و اعضاي هيأت عومي دانشکااه  هيآ يبه حسا  م يکشور

در  يبه عنوان ارکان اصوي آمکوزش و پکژوهش، نقکش اساسک    

در  يحتک  ليک دل  ي[. بکه همک  13شکاخص دارنکه ]    يا يارتقا

 اتيک ه يعوامل موثر بر پژوهش اعضکا  زين يمطالهات خارج

مککورد توجککه گرفتککه اسککت و  ککه   يعوککوپ پزشککک يعومکک

 يو ناککاف  سکتم يس تيک ، عهپ حماکمبود آموزش ها، رساختيز

شکناخته شکهه    قکات ياز موان  مهم در امر تحق يبودن مناب  مال

 [.14است ]

هر ننکه عوامکل و موانک  مکرتبا بکا       يمطالهات داخو در

و به اشکال م تو  مورد  ها نهيدر زم يپژوهش در عووپ پزشک

پژوهش توسا  تياهم ليدل ه[ اما ب23-15قرار گرفته ] يبررس

هکم در خصکو     يهکا، مطالهکات   دانشااه يعوم اتيه ياعضا

گروه انجکاپ شکهه     يا هگاهيعوامل موثر و موان  پژوهش از د

هکم صکورت گرفتکه اسکت      يگوناگون يها يبنه ميو تقس ستا

[24،1-28.] 

 يداور نهياز جموه فرا ي( عوامل متههد1395زاده   ميابراه

و دانشکهه محل خکهمت را   سيتهر تيميها، ک طر  بيو تصو

 ژهيک و ازاتيک امت يمرتبا دانسته و اعطکا  يکرد پژوهش با عمل

را مهم دانسکته اسکت    يعوم اتيه ياعضا زهيانا تيجهت تقو

از  ي( مکوارد 1393  يبک ي( و خط1393  ي[.  حاج صالح24]

را مهکم دانسکته و    هياسکات  اديک کمبود وقکت و مشکهوه ز   جموه

ککار   را راه يانسکان  يرويک ن يسازو توانمنه  يدر قوان يبازنار

بکا اشکاره    زي( ن1391غفارزاده  [، 27،25انه ] مناسب برشمرده

  ييو پکا  قاتياز تحق ياز جموه عهپ استفاده کاربرد يبه عوامو

 يمنسکجم و بکازنار   يهکا  برنامکه  ميها، تنظ بودن بودجه طر 

از مطالهکات   ي[. برخک 1] کرده است يابيرا راهاشا ارز  يقوان

 ،يادار ،يعوامل موثر در قالب موانک  فکرد   ميهم با تقس اريد

 ،يآموزش ،ياقتصاد ،يموان  فرد اي[ و 28] ييو اجرا يتيريمه

عوامل موثر در  ي[ به بررس29] يفرهنا -يو اجتماع يسازمان

  يک هر ککهاپ از ا  تياهم زانيو م يومع اتيه يپژوهش اعضا

 .انه پرداخته ها طهيح

که تا کنکون   يمطالهات ياست که، تمام  يقابل توجه ا نکته

در نهار نو  سوا ت  خصو  در کشور انجاپ شهه،  يدر ا

نامکه بکوده و در    ارائکه پرسکش   قيشهه و از طر  ييته شياز پ

اسکت   ههيگزارش گرد يکم يها در قالب پژوهش جينتا ت،ينها

بکر   ردر خصو  عوامل موث يفيک کرديبا رو يا مطالهه چيو ه

انجکاپ   يعوکوپ پزشکک   يعوم اتيه ياعضا هگاهيپژوهش از د

بکا انجکاپ    يفک يک ککرد يرو ککه اساسکا    ييجا نشهه است. از آن

در زمينه و بستر فرهناي و اجتماعي حاکم بکر   قيمصاحبه عم

 يهککا هگاهيککنظککرات و د يپککژوهش، بککه بررسکک   ايمحکک

را از  ينک يو ع قيک عم هيد توانه يکننهگان پرداخته و م مشارکت

و ابهاد گوناگون عوامل موثر  هياد فراهم نماافر يواقه اتيبتجر

مطالهه با ههف   يلذا ا ه،يبر مو وع مورد مطالهه را روش  نما

 يعومک  اتيک ه ياعضا هگاهيعوامل موثر بر پژوهش از د  ييتب

انجکاپ شکهه    يفک يک ککرد ي، بکا رو سمنان يدانشااه عووپ پزشک

 .است

 

 



 1395(، زمستان  65 ي پياپ 1، شماره 19جوه                                                                                                    کومش

 

 

 هامواد و روش
است که به  (Qualitative) يفيمطالهه ک کيمطالهه حا ر 

 Conventional content) مرسککوپ يمحتککوا ليککروش تحو

analysis)     انجاپ شه. تحويل محتواي مرسکوپ روشکي مناسکب

هاي متني جهت  وردن نتايج مهتبر و پايا از دادهبراي به دست آ

 رايايجاد دانش، بينش جهيه، ارائه حقايق و راهنماي عموي بک 

 [.30کرد است ] عمل

کميتکه اخکالد دانشکااه     هيهييانجاپ مطالهه حا ر تا يبرا

بککه شککماره  16/9/1394 خيعوککوپ پزشکککي سککمنان در تککار

 و بککککککککککا کککککککککککه اخککککککککککالد  117402/94

IR.SEMUMS.REC.1394.109 ) اخذ شه. قبل از شروع کار

مربوطککه کسککب شککه و سکک س بککه    يابتککها موافقککت مسککئول

حرمانکه  از م نکان يق، اطميههف تحق ي کننهگان درباره مشارکت

خکروج از مطالهکه،    ايک ها در شرکت  عات و حق آنبودن اطال

. در هيک آگاهانه از آنان کسکب گرد  تيداده شه و ر ا حيتو 

انجاپ شه، جامهه پژوهش شامل  1395اي  مطالهه که در سال 

سمنان بود و  يدانشااه عووپ پزشک يعوم اتيه ياعضا يتمام

 يهکا  دانشککهه  يعوم اتيه يضااز اع ينمونه پژوهش، تههاد

و بکا سکوابق    ينيو بال هيعووپ پا يها بودنه که در گروه م تو 

کننکهگان بکر    فاوت حضور داشتنه. انت کا  مشکارکت  مت يکار

دن در و صاحب نظر بکو  يکار اتيتجربدانش،  ،ياساس آگاه

 (Purposeful) ههفمنکه  يريک گ امر پژوهش و  به روش نمونه

 Maximum) حکهاکرر تنکوع   تيک صورت گرفکت. جهکت رعا  

Variation) يدارا هيکننهگان هکم بکا اسکات    در انت ا  شرکت 

 يککه دارا  هيو مقا ت متههد و هکم بکا اسکات    يسوابق پژوهش

دانشکااه   يپژوهشک   يبودنه و هکم بکا مسکئول    يتر کم فاتيتال

هکا اسکتفاده شکود و در     همکه گکروه   هگاهيمصاحبه شه تا از د

عوکوپ   يعوم اتيه ينفر از اعضا 6  هينفر از اسات 11مجموع 

( مورد مصاحبه قرار ينيبال يعوم اتيه ينفر از اعضا 5و  هيپا

 .گرفتنه

. افکت يها و طبقکات ادامکه    تا زمان اشباع داده يريگ نمونه

نامککه آگاهانککه و کتبککي از  پککس از کسککب موافقککت و ر ککايت

حبه ها به صکورت فکردي مکورد مصکا     کننهگان، نمونه مشارکت

 مکه ينا از مصکاحبه  هک  آوري داده جم عميق قرار گرفتنه. براي 

شه.  دهها استفا نوشته هاي عرصه و دست ساختارمنه، يادداشت

 يعوم اتيه يسوا ت مصاحبه توسا پنج نفر از اعضا ييروا

 يينهکا  هييک و تا يمورد بررسک  يفيک يها سابقه پژوهش يدارا

قرار گرفت. محور سئوا ت مصاحبه، عوامل مکوثر بکر انجکاپ    

هکا بکا    بکود. مصکاحبه   يعوم اتيه ياعضا اههگيپژوهش از د

مکان   ااهدانشک  يپژوهشک  تينظر شما دربکاره و که  "سؤال باز 

به "و  "پژوهش نه بوده؟ طهيشما در ح اتيتجرب"، "ست؟ين

 "هستنه ؟ ينظر شما عوامل موثر در انجاپ پژوهش نه موارد

ننکهه بکر اسکاس اطالعکاتي ککه      ک آغاز شه. سئوا ت پيايکري 

ر شکهن مفهکوپ   ت کردنه، جهت روش  ارايه ميکننهگان  مشارکت

. از سکئوا ت کاوشکي ماننکه    هيک گرد مورد مطالهه مطکر  مکي  

ک مرکال بزنيکه، بکراي    تر تو يح بههيه؟ يکا يک   توانيه بيش مي

ه منظکور دسکتيابي بکه اطالعکات     کننهگان و ب تشويق مشارکت

 يها به روش تحويل محتوا داده ليشه. تحو تر استفاده مي عميق

شامل Lundman  و  Granheimو بر اساس پنج گاپ يقرارداد

بهکه از انجکاپ هکر     وهمکتو  کردن کل مصکاحبه بالفاصک   -1

خوانهن کل مت  مصاحبه بکراي   -2 ،(Transcribing) مصاحبه

 ييواحههاي مهنکا   يياز محتواي آن و ته يبه درك کو هنيرس

نمککودن  يانتزاعکک -3، (Meaning units) هيککو کککههاي اول

 -4، (Abstracting) هيکک اول يو کککهها ييمهنککا  يواحککهها

 Sorting) تکر  جکام  مشابه در طبقات  هيبنهي کههاي اول طبقه

codes)  هکا  محتواي نهفته در داده  ييته -5و (Formulating 

themes) [ 30صورت گرفت.] 

بکود. همکه    ريک مته قکه يدق 92تکا   50هکا از   مصاحبه زمان

و  يپژوهشار و پس از انجکاپ همکاهنا   کيها توسا  مصاحبه

آوري  کننهگان انجاپ شه. جمک   وقت، در دفتر کار شرکت  ييته

 .گرفت زمان صورت مي و آناليز اطالعات هم

( از مهيارهاي Rigourها   منظور تهيي  اعتبارب شي داده به

[. درگيکککري 31( اسکککتفاده شکککه ]1985و گوبکککا   نکو يکککل

(، مشکارکت  Prolonged Engagement   يمهت محقق طو ني

اطالعات و  قيکننهگان، با توف و تهامل مناسب با مشارکتکافي 

(، به Member Checkکننهگان   ها توسا مشارکت داده يبررس
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( کمکک ککرد. اطمينکان    Credibilityها   افزايش مقبوليت داده

 Dependabilityنويسکي در اسکرع    ها با نسک ه  ( يا ثبات يافته

( و مطالهه External Checkظرات همکاران  وقت، استفاده از ن

 . از توفيکککق زمکککانيهيکککهکککا فکککراهم گرد مجکککهد ککککل داده

  Time Triangulationگيري  کننهگان با تنوع نمونه ( و شرکت

هکا   را افزوده و به تاييهپذيري داده ها استفاده شه که اعتبار داده

 Confirmabilityتأييکه   -نني  قابويت تهيکي   ( منجر شه. هم

هکا   مايکه  توافق روي کهها و درون  ،يطرفي محقق با رعايت بي

( يکا  Transferabilityمورد تأييه قرار گرفت. قابويکت انتقکال    

هکاي مسکتقيم و    ( از طريق ارايه نقل قولFittingnessتناسب  

 هيهکاي عومکي بکا اسکات     ها و مشکاوره  ها، تبيي  غني داده مرال

 يهککا فککر  شيپکک [.32پککذير گرديککه ] نظککر امکککان صککاحب

 ليک آن بکر تحو  ياحتمکال  رياز تاث يريپژوهشاران جهت جووگ

 .اطالعات از ابتها مش ص شه

 

 نتايج
 يعومک  اتيه ينفر از اعضا 11مطالهه حا ر با مشارکت 

 ينفر از اعضکا  6. رفتيسمنان انجاپ پذ يدانشااه عووپ پزشک

بودنه. پس از  ينيبال يعوم اتيه ينفر از اعضا 5و  هيعووپ پا

هکا   از مصکاحبه  هيک ککه اول  220 ه،يک اول ميمش ص شهن مفکاه 

و  يساز کهها، پس از ننه بار مرور، خالصه  ياست راج شه. ا

و س س با مرور  هيگرد يبنه بر اساس تشابهات و تناسب طبقه

ها به صکورت درون   آن يدرون يطبقات، مهنا سهيو مقا تر شيب

اسکاس   بکر  هيک اول يها هيشه. درون ما ييشناسا هياول يها هيما

  يشهنه. بکه  يگذار ناپ يو انتزاع يبه صورت مفهوم تشانيماه

(، عوامل موثر بکر  يه اصويدرون ما 6ها   هيدرون ما  يا بيترت

دانشکااه عوکوپ    يعومک  اتيه ياعضا هگاهيانجاپ پژوهش از د

سکاختنه. بکه عنکوان نمونکه نحکوه       هاريک سمنان را په يپزشک

ارائه شکهه   حاتيتو  يها بر مبنا هياز درون ما يکياست راج 

 .گردد يارائه م 1در جهول  يدر روش بررس

 شينما 2ها در جهول  آن يريگ ها و نحوه شکل هيدرون ما

 .انه شهه هييکننهگان تا مشارکت اناتيداده شهه است و با ب

را به عنکوان   زهيکننهگان داشت  انا مشارکت تر شي: بزهيانا

در شکروع و انجکاپ پکژوهش برشکمردنه. نقکش       يعامل موثر

به عنوان  يشهو ازين ،يو بستر پژوهش زهيانا جاديدانشااه در ا

بکه   يو عهپ توانمنه يو درون ياقتصاد زهيانا ،يزشيعامل انا

درون   يک ا يصوطبقات ا ريبه عنوان ز يزگيانا يعنوان عامل ب

 شه. هاريپه هيما

داشتنه که نقکش دانشکااه   کننهگان اعتقاد  مشارکت تر شيب 

پکژوهش   نکه يو فهال نمودن افکراد در زم  زهيانا جاديکمک به ا

 باشه: يمفهوپ م  يا يدر راستا ريباشه. سه نقل قول ز يم

 کننهه اول(  مشارکت "است. زهيانا جاديکار دانشااه ا"

کن  ککه   خونه کمک وزارت  يدانشااه و مسئول  يمسئول"

 کننهه نهم( .  مشارکت"بش تر  افراد از نظر پژوهش فهال

بکه عنکوان عامکل     يشکهو  ازيک کننهگان از ن از شرکت يبرخ

و ارتقا   انهيسال يهماننه ارتقا يکردنه. موارد ادي زهيانا جاديا

مفهکوپ را    يک ا ريک . نقکل قکول ز  ازهاستين  يمرتبه از جموه ا

 سازد: يوا ح م

 يو ارتقا از مقکاط  م توک  ککه بکرا     انهيارتقا سال هيقض"

دنبکال   هيک خکب با  ينبکوده ولک   ريتکأث  يگذاشت  ب يعوم أتيه

قانون که   يا هيکه افراد خودشون ب وان. شا ميباش ييها برنامه

کننکهه    مشارکت "کرده. جاديخورده اجبار ا هي ميگذاشت ميگ يم

 نهم(

انجکاپ   يبکرا  يمکال  زهيک کننکهگان از انا  از مشارکت يبهض

بکه عنکوان    يمکال  زهيانا که  يآوردنه. ا انيپژوهش س   به م

باشه.  يکننهه م کمک يانجاپ پژوهش نبوده ول يبرا يعامل اصو

آورده  ليک کننکهگان در ذ  مشکارکت  يهکا  دو نمونه از نقل قکول 

 شود: يم

 ي، بکا ککارا  که عالقه داشکته باشکه   يم  اعتقاد دارپ کس"

مربکو    يها ساپورت ،يمسائل مال  يبره. ا يلذت م يقاتيتحق

که بهش ا افه  هيا اهيد هيبحث جانب هي  يمسئول ايبه دانشااه 

 کننهه هشتم(  مشارکت "باشه. کننهه تونه کمک يشه و م يم

 يهنک ينکنکه،   يمکال  تيک اگر دانشااه از پژوهشاران حما"

پککژوهش در کککار ن واهککه بککود،  بسککتر  زپ رو فککراهم نکنککه

ا ن شما  يهنيهست  نهيخو  مستوزپ صرف هز يها پژوهش
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 ،ينکا  بکنک   يخو  ب کوا  يويمجالت خاگه مقا ت رو در 

هم  نهيصرف هز  يصرف بشه بنابرا ياديز ي نهيهست هز ازين

 "هکم توجکه بشکه.    هياسات يمال يها زهيبشه و به انا پانجا هيبا

 کننهه دوپ(  مشارکت

انجکاپ   يباور بودنه که برا  يکننهگان بر ا مشارکت تر شيب

بکه   ذاتکا   هيک است و فکرد با  يدرون زهيانا کيبه  ازيپژوهش ن

 يدرونک  تير کا  قيپژوهش عالقه داشته باشه و از انجاپ تحق

 سازد: يمفهوپ را خاطر نشان م  يا ريز اناتي. بهيکسب نما

خواد اهل پژوهش  يکه م يکل به قول مهروف اون کس در"

مک  فککر     يعالقه داشته. پس بنکابرا  يهنيباشه  ذاتا  هيبشه با

 "در پککژوهش داره. ينقککش مهمکک يدرونکک زهيکککککنم انا يمکک

 کننهه سوپ(  مشارکت

 يدرصه به خود فکرد بسکتا   70که حهاقل  نهيم  نظرپ ا"

از همون اول  انيکه م هيافراد جه يبهض مينيب يداره. ا ن هم م

هکم دانشکااه روشکون     يکار چيش  ه يپژوهش م ايوارد مح

 ايها تو محک  سال يافراد هينيب يانجاپ نهاده. از اون طرف هم م

 "نهاشککت . يقککاتيتحق تيککفهال چيهکک يدانشککااه هسککت  ولکک 

 کننهه نهم(  مشارکت

را بکه عنکوان    يکننهگان عهپ توانمنکه  تاز مشارک يتههاد

برشکمردنه و   يعومک  اتيک ه ياعضکا  يزگک يانا يب يعامل اصو

 جاديا اي يتوانمنه جاديدر جهت ا هيخاطر نشان ساختنه که با

اقهاپ نمود.  يو استفاده از افراد خبره و حام يتيحما يها گروه

 شود: يآورده م ريبه عنوان نمونه نقل قول ز

 هيک  ه،يک است عهپ توانمنه زهي ه انا اپ که مهمو   نکته هي"

داشکته   يخکوب  يويخ يويخ ي زهيموق  هست که ممکنه م  انا

 يککار اون توانمنکه   يهکا  از قسکمت  يدر مورد بهض يباشم ول

 يتوانمنکه   يکه ا يبه گروه يدسترس اي زپ رو نهاشته باشم، 

 زهيانا  يا ميايکه ما ب  يا يم  مقهور نباشه، برا يرو دارن برا

 جکاد يدرش ا ايک رو  يتوانمنکه   يک ا ميايسرد بشه، ب ميرو نذار

تون  به فرد کمک  يکننهه که م ساپورت يها گروه ميايب اي ميبکن

 کننهه سوپ(  مشارکت ".ميکن  رو فراهم بکن

بهکه از اون   ايک از افراد در بهو شکروع   يويبه هر حال خ"

 يهسکتش بکرا   ازيبا اصول پژوهش نهارنه به هرحال ن ييآشنا

 "شککون کنککه استارتشککو بککزن .  ييراهنمککا يکککار کسکک  يککا

 کننهه دهم(  مشارکت

کننکهگان   مشارکت تر شيب يبي: به طور تقر

 ريک ايپ ،يداشت  صبر، عالقمنه ق،يتحق تيداشت  اعتقاد به اهم

را به عنکوان   يکار داشت  پشتکار و در طرف مقابل کم بودن و

 موثر بر انجاپ پژوهش برشمردنه. يتيش ص يها يژگيو

انجکاپ   يکننهگان اظهار داشتنه ککه بکرا   از مشارکت يبرخ

واق  بود، عاشق و عالقمنه بود و  قيتحق تيبه اهم هيبا قيتحق

بکه ننکه نمونکه از نقکل      ريک از انجاپ پژوهش لذت بکرد. در ز 

 شود: يکننهگان اشاره م مشارکت يها قول

بهنت به اون  يها که تماپ سوول نهيا ازمنهين قيانجاپ تحق"

ککار انجکاپ     يمهتقه و متههه باش  که ا قيبه انجاپ تحق قيتحق

 کننهه ششم(  مشارکت "بشه.

 "منه باشه و عشکق بکورزه.   عالقه قيخود ش ص به تحق"

 کننهه نهارپ(  مشارکت

و  يپکرداز  ههيکننهگان اعتقاد داشتنه که ا از مشارکت يبهض

انت ا  عنکوان زمکانبر بکوده و صکبر  زمکه انجکاپ پکژوهش        

 سازد: يمو وع را خاطر نشان م  يا ريز اناتيباشه. ب يم

 قاتيتحق جيهست. نتا يو طو ن ههيچيپ نهيفرا هي قيتحق"

هست و حوصوه هم  ريبازده هست. زمانا ريد ست،يزودبازده ن

 کننهه پنجم(  مشارکت "خواد. يم

بکازده هسکت ، زود    ريک مقکهار د  هي يپژوهش يها تيفهال"

 هيد يانجاپ م هيکه شما ا ن دار ييکارا  يدن. بنابرا يجوا  نم

و ارتقکا   اکاه يتونکه اثکر خودشکو رو جا    يم اهيدو سال د مرال 

کننکهه    مشکارکت  ".  زمه فرد صبور باشه.دانشااه داشته باشه

 نهارپ(

 يکننهگان اظهکار داشکتنه ککه بکرا     از مشارکت اريد يبرخ

و  يککار  بود. کم ريايپ زيپشتکار داشت و ن هيانجاپ پژوهش با

کننکهگان   از مشکارکت  يبرخک   يمان  انجاپ پژوهش در ب يتنبو

شکامل مکوارد    نهيزم  يکننهگان در ا مشارکت اناتيگردد. ب يم

 باشه: يم ريز
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حکوزه سکبب شکهه ککه بتکونم        يم  در ا يجه يريايپ"

 "موفکق باشکم.   قکات يخهمت شما عر  ککنم در حکوزه تحق  

 کننهه نهارپ(  مشارکت

 ي حکوزه  ايفکرد مهمکه. بهضک   به نظر مک  پشکتکار خکود    "

 يوک يخ يوقت و انکرژ  هيکه با هيدونم طور يشون، نم يپژوهش

 "ککن .  يم يکن ، تنبو يحوصوه نم  يصرف بکن  بنابرا ياديز

 کننهه دوپ(  مشارکت

 تيک کننهگان لزوپ آمکوزش، حما  مشارکت تر شي: بتيحما

 تيک پکژوهش، حما  نکه يافراد فهال در زم قيو تشو ريتقه ،يمال

بودجکه   شيافکراد خبکره و افکزا    ييو راهنمکا  تيحما ستم،يس

موثر بکر انجکاپ پکژوهش     يتيرا به عنوان عوامل حما يپژوهش

 برشمردنه. 

 يهکا  کارگکاه  يکننهگان لکزوپ برگکزار   از مشارکت يتههاد

با امر پژوهش را خکاطر نشکان    ييآشنا يم تو  برا يآموزش

کننهگان ذکر  مشارکت يها از نقل قول يا نمونه ريساختنه. در ز

 شود: يم

 يهکا  ممکنکه وارد نباشکه اگکر ککالس     يعوم اتيعضو ه"

 يسک ينو و پروپکوزال  يسک ينو م تو  مقالکه  يها متههد، کارگاه

تکر   راحکت  يعومک  أتيک ه يگذاشته بشه خب بکا خره اعضکا  

 کننهه هشتم(  مشارکت "انجاپ بهن. يتون  کار پژوهش يم

 شيو افکزا  يمکال  تيک کننهگان لکزوپ حما  مشارکت تياکرر

را خاطر نشان ساختنه  قاتيدر انجاپ بهتر تحق يبودجه پژوهش

به  ليپژوهش برشمردنه. در ذ نهيدر فرا يو آن را عامل موثر

 شود: يکننهگان اشاره م مشارکت اناتيدو نمونه از ب

نظکر گرفتکه    هکم در  يمکاد  ازاتيک امت رياخ يها تو سال"

کمک به نوشت   ،يقاتيتحق يها از طر  تيحما يدانشااه، برا

که دانشکااه   ياقهامات يهني ،يسيمقاله به خصو  به زبان اناو

 "وده ککه بتونکه کمکک بکنکه.    مکؤثر بک   يحکهود  انجاپ داده تا

 کننهه نهم(  مشارکت

اش با ست. خکب بکا خره اگکه     ها بودجه از طر  يبهض"

خواد.  يم ياديز ي که بودجه نهيبشه مستوزپ ا بيخواد تصو يم

پکروژه    يک کن  ا  يبه کمک دانشااه اگه نتون  تأم ازمنهين  يا

 هشتم(کننهه   مشارکت "مونه. يم  يهم بر زم

افراد فهکال در   قيو تشو ريکننهگان تقه از مشارکت يگروه

در  يو عامل موثر يهيکو يکرديپژوهش را به عنوان رو نهيزم

مو وع   يا ريدر دانشااه برشمردنه. مرال ز قاتيتحق شيافزا

 سازد: يرا وا ح م

 ياز اعضکا  يمال يها تيحما شيکه بشه افزا ييجا تا اون"

و  ريازشکون تقکه   ژهيترن به نحو و که فهال يياونا ،يعوم أتيه

به نظر  نايهفته پژوهش در دانشااه، ا يتشکر بشه مرل برگزار

 کننهه پنجم(  مشارکت ".هيخوب يم  ابزارا

در  يتيريمکه  سکتم يس تيکننهگان حما از مشارکت يتههاد

طکر ،   يها نهيپرداخت هز ،يقاتيتحق يها طر  بيتصو نهيزم

 ياخالد و مشابه آن را به عنوان عامکل مکوثر   هيهييتا افتيدر

برشمردنه.  زهيانا شيو افزا يپژوهش تيدر انجاپ و شروع فهال

 سازد: يمو وع را روش  م  يا ريز يها نقل قول

همت   يطر  را کوتاه کن ، بهتر کن ، و ا بيمراحل تصو"

 رفتکه يپذ يطرحک  هيک به هر صورت   يطوبه. بب يرو م  يمسئول

خکودش دو مکاه    ،يطر  تا بره به دست امکور مکال    يشه ا يم

رونکه رو    ي. به نظر م  اهيرونه خو  طو ن  يبره. ا يزمان م

 ياخالقک  تکه يکم هيک تر کن . حا  درسته طر  با کوتاه ميتون يم

 (ازدهميکننهه   مشارکت "بره.

 کيک اول ممکنکه   انيم يکالن وقت يها تيريمتأسفانه مه "

ب ش پژوهش  عمال  يهني. ش يبزن  بهه جذ  درمان م يحرف

 ياونهکان، ولک   هيک اول يو ب ش آموزش اول به عنوان شکهارها 

 "آخکر اونهکان.   يهکا  تيک خوان بکرن بکه عنکوان فهال    يم يوقت

 کننهه اول(  مشارکت

کننهگان فهکال ککردن    مشارکت تي: اکرر

و  يقککاتيگسککترش مراکککز تحق ،ييدانشککجو قککاتيتحق تککهيکم

افراد مستهه، فراهم نمودن  تيو ترب يابيها، استههاد پژوهشکهه

 التيتحصک  يهکا  هکا، گسکترش رشکته    ساخت ريو ز زاتيتجه

مناسب را به عنوان عوامل مهم  يکيزيف يفضا جاديو ا يويتکم

 انجاپ پژوهش در دانشااه برشمردنه.  يبرا يدر بسترساز

 ياز انکرژ  هيباکننهگان اذعان داشتنه که  ز مشارکتا يبهض

اسکتفاده نمکود و فهکال     انيخفته موجود در دانشجو ليو پتانس

 يهککا و گسککترش رشککته ييدانشککجو قککاتيتحق تککهيکککردن کم
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 ريک ز يها موثر است. نقل قول نهيزم  يدر ا يويتکم التيتحص

 سازد: يمفهوپ را وا ح م  يا

کار انجاپ بکهن تکا بتکون  از     تر شيب هيبا قاتيتحق تهيکم "

محکرك   نميدانشجوها استفاده بکن . ا ي و خفته ليپتانس يانرژ

 "پکژوهش در دانشکااه.   شيدر واقک  افکزا   يبرا هيخوب اريبس

 کننهه دوپ(  مشارکت

 کيک بکه   يتوانه رونکق پژوهشک   يکه م ييها از دوره يکي"

هسکت   يويتکم التيتحص يها بههه گسترش دوره يا مجموعه

 يکارشناسک  يها رشته ،يت صص يدکترا يها رشته جاديا يهني

دانشااه را دگرگون  يپژوهش يتون  فضا يهمه م ها  يارشه. ا

 کننهه هفتم(  مشارکت "بهن. رييکننه و ته

 يقکات ياز گسترش مراکز تحق زيکننهگان ن از مشارکت يبرخ

برونکهاد   شيدر افکزا  يها به عنوان عامکل مکوثر   و پژوهشکهه

 انيک سک   بکه م   يدانشااه و کم نمکودن موانک  ادار   يپژوهش

 سازد: يمو وع را وا ح م  يا ريز يها آوردنه. نقل قول

 يقکات يمرککز تحق  هي مارستانيا ن ما تو هر دانشکهه و ب "

 بيهکا اونجکا تصکو    نامه انيکه پا م،يدار يقاتيتحق تهيکم م،يدار

 هي نهيداشته در زم يخوب شرفتيدانشااه پ نهي. م  نظرپ اشهيم

 کننهه نهم(  مشارکت ".يمقهار کم کردن موان  ادار

 ،يدانشکااه  يقکات يتهکهاد مراککز تحق   شيبه نظر م  افزا"

سکمنان   يپژوهشکهه، پژوهشکهه دانشااه عوکوپ پزشکک   جاديا

 "بککه امککر پککژوهش کمککک بکنککه. تونککه  يمکک يوککيخ يوککيخ

 کننهه پنجم(  مشارکت

و  زاتيکننهگان فراهم نمودن تجه از مشارکت ياديز تههاد

 يبرا يمناسب را به عنوان عامو يکيزيف يو فضا ها رساختيز

ذکر نمودنکه. در   قاتيانجاپ تحق نهيخهمات بهتر در زم افتيدر

 کننهگان آورده شهه است: مشارکت اناتيب ريز

جکام  درسکت    يقکات يتحق شکااه يآزما هي ميا ن دار مرال "

بهتکر،   شکااه يآزما کيک که مجموعه بتونه در واقک  از   ميکن يم

حکال   به هکر  ايکنه  هايپ ليها تسهو کار رنيبا يخهمات بهتر

و امکانککات  زاتيککهککا در دو سککال گذشککته تجه گککروه يبککرا

مقکهار   کيشهه که  يهاريخر يخوب يقاتيو تحق يشااهيآزما

 کننهه نهارپ(  مشارکت "تر کنه. را مناسب يقاتيتحق سترب

بهشکون   يوقکت و مککان ککاف    ينيعوکوپ بکال   ي حوزه در"

اتاد کونولو گذاشت   هي ،ينيعووپ بال ي در حوزه يهني. مينهاد

اونجکا   يکسک  ستيجا ن . اصال ينيبال قاتيبناپ مرکز توسهه تحق

 کننهه دهم(  مشارکت ".نهيبش

افکراد   تيک و ترب يابيکننهگان از استههاد از مشارکت يبرخ

مت صص  تيانجاپ پژوهش س   گفتنه و عهپ ترب يمستهه برا

پژوهش و عهپ وجود ذه  پژوهشکار را از نقکا     يبرا ينيبال

 يهکا  به دو نمونکه از نقکل قکول    لي ه  آنان برشمردنه. در ذ

 شود: يکننهگان اشاره م مشارکت

شک .   ينمک  تيک ( تربي پژوهش هيد  يبا ا ينيبال يهمکارا"

 يعومک  أتيک عضکو ه  اديک شکه م  يم تيمت صص ترب کي يهني

 يويخو  باشه، درمانش خ يويممکنه آموزشش خ يول. شهيم

 يکه آموزشا  يا ليپژوهش به دل ي در حوزه يخو  باشه، ول

 کننهه دوپ(  مشارکت "هست.  ي ه خب عمال  ههينه يکاف

خواپ به شما باکم ککه    ي. مميما فقا ذه  پژوهشار نهار"

رو  ياگه دانشااه بتونه اون تفکر پژوهش رو، پژوهش محکور 

 ".ميک ر يرو مکا خودمکون مک    راه يحاکم کنکه مکابق   جا  يدر ا

 کننهه اول(  مشارکت

کننکهگان در مطالهکه    مشکارکت  تر شي: ب

و  يقکات يتحق يها ميت جاديا  ،يو بال هيعووپ پا  يلزوپ ارتبا  ب

ها را به عنوان  دانشااه ريها و سا ها و دانشکهه گروه  يتهامل ب

 يعومک  اتيه ياعضا يپژوهش تيو ه يموثر در ارتقا يعامو

مکوارد را وا کح     يک ا ريز يها . نقل قولو دانشااه برشمردنه

 سازد: يم

کنه  تر شيافراد رو ب اريتهامل با د هيبا يعوم اتيعضو ه"

تهامکل   تکر  شيبک  يعومک  أتيه يها و اعضا دانشااه اريو با د

 "قا   ه  ما رو ب وشکونه. ن يتونه بهض يم  يو ا ميداشته باش

 کننهه هشتم(  مشارکت

  يک وسکا بهکه ا   يرو بکذار  قي زپ باشه شما تحق هيشا"

 يقاتيتحق ميت  ي. به ارنيشکل با يورزش يها ميت دورش مرال 

هکا شککل    هيک رفکت و برگشکت و بازد   يهکا  ميکن . ت يکمک م

کارشکون رو    يک که بتون  ا  يا يبرا ايتماپ دن هيني. ببرنيگ يم
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 يراککا   يک دن. ا يانجکاپ مک   ياقمار يکارا يسر هيببرن  شيپ

 کننهه اول( مشارکت  ".فهيتو دانشااه  ه ياقمار

خکورده   هيک  اديک که دانشااه ب نهيا اهيد يعمو يکارها راه"

برقکرار   يعومک  أتيه ياعضا  يرو ب ياتحاد و انسجاپ اجتماع

جکها   يوک يواقک  خ  دانشااه در يعوم أتيه يکنه. نون اعضا

 "نهارنکه.  يمک يارتباطشون باهم قطهه. کار ت انه اصال  جها از هم

 (ازدهميکننهه   مشارکت

شککل   يقاتيتحق يها ميت هي. ا ن باهيميکار ت کي قيتحق"

 يما هم حت يقاتيدانشااه... مراکز تحق  يتو ا با ي. ما تقررنيبا

کننکهه    مشکارکت  "رو نتونست  شککل بکهن.   يقاتيتحق يها ميت

 هفتم(

  يکننهگان در ا مشارکت تر شيب 

 يطکو ن  ،ينيو بکال  يپژوهشک  يعومک  اتيمطالهه عهپ وجود ه

 تيک مشک ص، اولو  يقاتينهاشت  محور تحق ،يبودن رونه ادار

پژوهش محور و الکزاپ   ينظاپ آموزش جاديدرمان بر پژوهش، ا

موثر  ينرا به عنوان عوامل سازما يقاتيبه حضور در مراکز تحق

 برشمردنه.  قيبر انجاپ تحق

و  ينيبکال   يکننهگان از کمبود مت صصک  از مشارکت يبهض

آوردنکه. و   انيک سک   بکه م   يپژوهش يعوم اتيعهپ وجود ه

 هيک دارد و با تيک امر درمکان بکر پکژوهش اولو     يدر بال که  يا

شونه. در  تيدر حوزه پژوهش تقو ينيبال يعوم اتيه ياعضا

 شود: ياشاره م نهيزم  يکننهگان در ا مشارکت اناتيبه ب ريز

 نکا يمسائل درمکان و مطکب و ا   ريدرگ  يمت صص تر شيب"

  يک ا ککن . عکالوه بکر    يهم نم يوقت کاف اصال   يهست ، بنابرا

  يک ا تيک ککنم، اولو  يمتأسفانه مت صص هم کمه. مک  فککر مک   

 کننهه دوپ(  مشارکت "درمان باشه. هيبا ينيمت صص بال

 نکا ينااه به سمت درمکان هسکت،. خکب ا     يدر حوزه بال"

هکم پکژوهش    يعومک  أتيک ه ش ،يم يعوم أتيجذ  ه يوقت

 يرککود عومک   فتکه يخواد، اگه اتفاد ن يم انهيخواد، ارتقا سال يم

رو  ينيبکال  يحوزه، همکارا  يا هيبا  يخوره. بنابرا يبهشون م

کننکهه    مشکارکت  "پژوهش. ي در حوزه ميبکن تيبه شهت تقو

 دهم(

بکاور بودنکه ککه      يکننهگان بر ا از مشارکت ياريد تههاد

مش ص و الکزاپ بکه حضکور در مراککز      يقاتيتحق  يداشت   

و  کيستماتيعامل موثر در انجاپ کار س کيبه عنوان  يقاتيتحق

 انکات ياز ب ييهکا  بکه نمونکه   ليک باشکه. در ذ  يتهاوپ پژوهش م

 شود: ياشاره م نهيزم  يکننهگان در ا مشارکت

در حکوزه   اپ که م  توانسکته  يمهن  يبه کيستماتيکار س"

را  يمش ص کامال  يها پروژه کيسال گذشته  20از  يپژوهش

کردپ در قالب  يکنم و سه يخودپ طراح يقاتيتحق وهيدر آن ف

  يک کار خکودپ رو ادامکه بکهپ. در ا    يقاتيتحق يها همان پروژه

منکه، مشک ص، بکا     نظکاپ  کردپ ککامال   يهم سه يقاتيتحق ريمس

شکهه و   يدهک  نروش سکازما  کيک اساس  و بر قياطالعات دق

رو  ميقکات يتحق يهست کارهکا  يقاتيههفمنه که اساس کار تحق

رو جوکو   يقهپ قبوک  هي هيجه يقاتيببرپ جوو. انجاپ پروژه تحق

 هيک سکوا ت جه   يشهه که ا هيبرده، باز منجر به سوا ت جه

 نهارپ( ههکنن  مشارکت "پاسخ داده شهه. يبهه  يها در پروژه

حضور در مراککز   هن،يآموزش د اران،يالاو گرفت  از د "

هسکت ککه    ييها همه راه اهيد انيارتبا  با دانشجو ،يقاتيتحق

و اجکرا   سک  يپروپکوزال خکو  رو بنو   کيک کرد  تيتقو شهيم

 کننهه ششم(  مشارکت "کن .

 ينظکاپ آموزشک   کيک  جکاد يکننکهگان ا  از مشارکت يتههاد

 يپژوهش محکور و پکرورش ذهک  خکالد و پژوهشکار بکرا      

 يبرونهاد پژوهش شيپژوهش را از عوامل موثر بر انجاپ و افزا

 انککاتياز ب ييهککا بککه نمونککه  ليککدانشککااه برشککمردنه. در ذ 

 شود: يکننهگان اشاره م مشارکت

در واقک    يهنيپژوهش محور بشه  هيمون با ينظاپ آموزش"

 جکاد يباشه که سکؤال ا   يا هيتا دانشااه با ييکار مهوم از ابتها

از سؤا ت  يآموز و ب ش کن  در ذه  دانشجو، در ذه  دانش

آموز تا از همون اول  سخ نهن و واگذار کن  به خود دانشرو پا

که  ميرو داشته باش يانيو رشه ما دانشجو يتيترب نهياز نظر فرا

 ينکهها يرو منتقکل ککن  و بهکه فرآ    ازين  يهم در واق  هم نايا

سکؤال محکور    يهانکه يآمکا در واقک  فر   يو آموزش يدانشااه

 کننهه اول(  مشارکت "بشه.
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 هاي است راج که، طبقه و درون مايه اي از گاپ نمونه .1جهول

 نقل قول مشارکت کننهه واحه مهنايي  که( طبقه درون مايه

تهامل و 
 کار تيمي

تهامل بي  گروه ها، 
ر يدانشکهه ها و سا
 دانشااهها

همکاري بي  گروههاي -
 آموزشي

در فضاي دانشااه تيم هاي   تو ما انتظار داريم که مرال گروه هاي آموزشي م"-
 ".نهل بيشکت رو تحقيقاتي

کار گروهي بي  دانشکهه -
 هاي م تو 

 " زمه که تحقيقات مشترك بي  دانشکهه هاي م تو  انجاپ بشه."-

ارتبا  و انجاپ کار -
 دانشااههامشترك با ساير 

تهامل با ديار افراد رو بيشتر کنه و با ديار دانشااه ها و عضو هيات عومي بايه "-
رو ما  ه   بهضي نقا  مي تونهاي  اعضاي هيأت عومي بيشتر تهامل داشته باشيم و 

 ".هب وشون

 کننهگان تاييه شهه انه.نمايش داده شهه است و با بيانات مشارکت  2درون مايه ها و نحوه شکل گيري آن ها در جهول 
 

 درونمايه ها و طبقات حاصل از مصاحبه با مشارکت کننهگان .2جهول

 طبقات درونمايه ها  تم ها(

 انايزه

 نقش دانشااه در ايجاد انايزه و بستر پژوهشي

 نياز شهوي به عنوان عامل انايزشي

 انايزه اقتصادي و دروني

 انايزگيعهپ توانمنهي به عنوان عامل بي 

 ويژگي ش صيتي

 داشت  اعتقاد به اهميت تحقيق

 صبر

 عالقمنهي

 پياير بودن

 داشت  پشتکار/ کم کاري

 حمايت

 لزوپ آموزش

 حمايت مالي و افزايش بودجه پژوهشي

 تقهير و تشويق افراد فهال در زمينه پژوهش

 حمايت سيستم مهيريتي

 حمايت و راهنمايي افراد خبره

 بسترسازي مناسب

 فهال کردن کميته تحقيقات دانشجويي

 گسترش مراکز تحقيقاتي و پژوهشکهه ها

 استههاد يابي و تربيت افراد مستهه

 فراهم نمودن تجهيزات و زير ساخت ها

 گسترش رشته هاي تحصيالت تکميوي

 ايجاد فضاي فيزيکي مناسب

 تهامل و کار تيمي

 پايه و بالي لزوپ ارتبا  بي  عووپ 

 ايجاد تيم هاي تحقيقاتي و کار تيمي

 ر دانشااههايتهامل بي  گروه ها، دانشکهه ها و سا

 عوامل سازماني  مهيريتي(

 عهپ وجود هيات عومي پژوهشي و باليني

 طو ني بودن رونه اداري

 نهاشت  محور تحقيقاتي مش ص

 اولويت درمان بر پژوهش

 پژوهش محورايجاد نظاپ آموزشي 

 الزاپ به حضور در مراکز تحقيقاتي
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 گيريبحث و نتيجه
 يژگککيو زه،يککمطالهککه، شککامل انا  يککا يهککا هيککدرون ما

و  يميمناسکب، تهامکل و ککارت    يبسترساز ت،يحما ،يتيش ص

مطالهکه درون    يک باشکنه. در ا  ي( مک يتيري مه يعوامل سازمان

مشک ص   يقکات يماننه عهپ وجود محور تحق يهيجه يها هيما

 ،يقکات يالزاپ به حضور در مراکز تحق ،يعوم اتيه ياعضا يبرا

 ،يبکه تهکهاد ککاف    يپژوهشک  صکرفا   يعومک  اتيک ه جودعهپ و

 ينظکاپ آموزشک   جکاد يا ،يويتکم التيتحص يها ترش رشتهگس

 ،يريک ايماننکه پ  يفرد اتياز خصوص يپژوهش محور و برخ

 صبر و داشت  پشتکار به دست آمه.

در  يرا بکه عنکوان عامکل مکوثر     زهيک کننهگان انا مشارکت

 جکاد يشروع و انجاپ پژوهش برشکمردنه. نقکش دانشکااه در ا   

 ،يزشک يبه عنوان عامکل انا  يشهو ازين ،يو بستر پژوهش زهيانا

بکه عنکوان عامکل     يو عهپ توانمنکه  يو درون ياقتصاد زهيانا

 هاريک په هيدرون ما  يا يطبقات اصو ريبه عنوان ز يزگيانا يب

قکرار   هييک مکورد تا  يمتهکهد  قاتيمو وع توسا تحق  يشه. ا

( در مطالهکه خکود   1395زاده و همکاران   ميگرفته است. ابراه

 ياعضکا  يکرد پژوهشک  موثر در عمل يرا به عنوان عامو زهيانا

( 1390و همکاران   انيمي[. کر24کنه ] يم يمهرف يعوم اتيه

[. در 33دانکه ]  يپژوهش م يمان  برا  يتر را مهم يعوامل ماد

را  ي( عوامکل اقتصکاد  1391و همکاران   ينيراستا حس  يهم

[. در مطالهکه  29دانه ] يگذار در پژوهش مريعامل تاث  يتر مهم

 ي( مش ص شه که عوامل اقتصاد1392  و همکاران انير ائ

دارد  يعوم اتيه يدر انجاپ پژوهش توسا اعضا ينقش مهم

پکژوهش دادن   تيو که  دبهبو يها برا آن شنهاداتياز پ يکيو 

نسکب و   يني[. حسک 34اسکت ]  يعومک  اتيک ه يبه اعضا زهيانا

از طکرف   زهيک انا جادي( اظهار کردنه که عهپ ا1392همکاران  

[. 26شود ] يمان  انجاپ پژوهش محسو  م  يتر شيمسئو ن ب

از  يکيرا به عنوان  زهيعهپ انا زي( ن2015و همکاران   يجالل

راستا   ي[. در هم19دانه ] يم رانموان  انجاپ پژوهش در پرستا

جهککت  يکککاف زهيکک( نهاشککت  انا1386و همکککاران   يسرشککت

از موان  انجاپ پژوهش در پرستاران و ماماهکا    يکيپژوهش را 

و  قيک تحق نکه يدر زم يدانکش ناککاف    يننک  کنه. هکم  يم يمهرف

نکاپ   قيرا از موان  مهم انجاپ تحق قيتحق يبا متهولوژ ييآشنانا

 زهيک انا جادي( عهپ ا1382و همکاران   يعومهار[. 35] برد يم

انجاپ  ياز موان  سازمان يکيدر پژوهشاران را به عنوان  يکاف

اول  هيک [. همه مطالهات ذکر شهه درون ما36دانه ] يپژوهش م

 کننه. يم هييو طبقات آن را تا

بکود.   يتيش صک  يژگيدوپ در مطالهه حا ر، و هيما درون

 ريک ايپ ،يداشت  صبر، عالقمنه ق،يتحق تيداشت  اعتقاد به اهم

بکه عنکوان    يککار  داشت  پشتکار و در طرف مقابل ککم  بودن و

شکهنه.   ييموثر بر انجاپ پژوهش شناسا يتيش ص يها يژگيو

 انک  نکوان مو ( که تحت ع1393در مطالهه اروجوو و همکاران  

 ياستفاده از پژوهش توسا پرستاران شاغل در مراکز آموزشک 

انجاپ شه عوامل مربو  به پرسکتار بکه عنکوان     هياروم يدرمان

زاده و همکاران  ي[. بهر18شهنه ] يمهرف قياز موان  تحق يکي

موان  انجاپ پکژوهش   يخود با عنوان بررس قي( در تحق1388 

لرسکتان،   يپزشک پدانشااه عوو يعوم اتياعضاي ه هگاهياز د

به امور  يکننهگان عهپ عالقه ش ص مشارکت تياکرر سهينو يم

 [.37از موان  پژوهش ذکر کردنه ] يکيپژوهش را به عنوان 

کننکهه   گير و خسته ( وقت1393و همکاران   يصالح حاج

موانک  موجکود در     يتر از مهم يکيبودن پژوهش را به عنوان 

بکودن را   ريک ايو پ ي. ککه البتکه صکبور   دانکه  يانجاپ پژوهش م

( در مطالهکه خکود   1386و همککاران    يکورک[. 25طوبه ] يم

ر بودن يگ کنه که مشهوه زياد در امور آموزشي و وقت ياظهار م

هاي اصيل پژوهشي و گزارش  از موان  موجود در انجاپ پروژه

باشکنه ککه سکهي و تکالش اعضکا        يصورت مقا ت م هنتايج ب

 [.38در رف  آن موثر است ]هيأت عومي 

 تيک شامل طبقات لکزوپ آمکوزش، حما   تيحما هيما درون

 تيک پکژوهش، حما  نکه يافراد فهال در زم قيو تشو ريتقه ،يمال

بودجکه   شيافکراد خبکره و افکزا    ييو راهنمکا  تيحما ستم،يس

 يآموزش يها کالس يبرگزار  ياز محقق ياريبود. بس يپژوهش

داننکه.   يمک  ي کرور  يبکا امکر پکژوهش را امکر     ييآشنا يبرا

عوامکل   يدر مطالهه خود بکا عنکوان بررسک    (1392  انير ائ

 شنهاديپ يعوم اتيه ياعضا هگاهيبازدارنهه انجاپ پژوهش از د

بکا کمکک افکراد     قيک و روش تحق يپژوهش يها کنه کارگاه يم
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و همککاران   ي[. سرشکت 34مت صص و با تجربه برگزار گردد ]

بککا  ييآشککناو نا قيککتحق نککهيدر زم يناکککاف ( دانککش1386 

[. 35دانکه ]  يمک  قيرا از موان  مهم انجاپ تحق قيتحق يمتهولوژ

و  ييدر دسترس نبودن مشاور جهکت راهنمکا    يهمچن  يمحقق

 يرا از موان  مهم پکژوهش مهرفک   يسيعهپ تسوا به زبان اناو

مطالهکه   جي( با توجه بکه نتکا  1382ظهور و همکاران   کننه. يم

 هيک امسئو ن ب ،يکنه  جهت رف  موان  پژوهش يم هيخود توص

 زيآنکال  ق،يک آمکوزش روش تحق  يهکا  کارگاه ياقهاپ به برگزار

 يهکا  استفاده از شکبکه  زيناارش و ن  ييآ ،يسينو ها، مقاله داده

الزحمه  حق زانيم شيافزا  يهمچن  ي. محققنهينما يرسان اطالع

و  يپژوهشک  يهکا  تيفهال يواحه مناسب برا صيت ص ق،يتحق

انجکاپ   يافرصکت بکر   جکاد يموظ  و ا سيکاهش ساعات تهر

داننکه   يانجاپ پژوهش م يبرا ييپژوهش را به عنوان راهبردها

بکا   يفک يمطالهکه ک  کيک ( در 1393و همکاران   يهري[. ح39]

عنکوان نيازسکنجي دوره آموزشککي پکژوهش درعوکوپ زيسککت     

 يوره پژوهشک کنکه طراحکي د   يپزشکي به روش کيفي اظهار م

 املدرون مايه اصوي شک  7مطالهه   ياست. در ا ي رور يامر

اهکککهاف دوره، محتکککواي دوره،  کککرورت طراحکککي دوره، "

ران، زمکان ارائکه دوره و   هاي فراگي دهي محتوا، ويژگي سازمان

 [.40] گرديه هاريپه "اخذ مهرك

مناسب بکود ککه طبقکات آن     ينهارپ بسترساز هيما درون

گسکترش مراککز    ،ييدانشجو قاتيتحق تهيفهال کردن کمشامل 

افکراد مسکتهه،    تيو ترب يابيها، استههاد و پژوهشکهه يقاتيتحق

 يهکا  هکا، گسکترش رشکته    ساختريو ز زاتيفراهم نمودن تجه

 باشه.   يمناسب م يکيزيف يفضا جاديو ا يويتکم التيتحص

 ي( در مکورد موانک  سکازمان   1388زاده و همکاران   يبهر

کمبکود را مربکو  بکه امکانکات و       يتر شيب يدانشکهه پزشک

و  اني[. ر کائ 37دانکه ]  يها مک  انجاپ طر  ازيمورد ن زاتيتجه

 زيککو تجه يقککاتيمراکککز تحق يانککهاز ( راه1392همکککاران  

 اريجذ  و است هاپ افراپ محقق و جکذ  دسکت   ها، شااهيآزما

پکژوهش در   تيرا بکه منظکور بهبکود و که     يپژوهش يزشآمو

( 1386و همککاران    ي[. سرشکت 34کنکه ]  يم شنهاديدانشااه پ

 زاتيک پژوهش را کمبود امکانکات و تجه  يمان  برا  يتر ياصو

و همککاران   Aronstamراسکتا    ي[. در همک 35کنه ] يعنوان م

 پمکان  انجکا    يتر کمبود امکانات را به عنوان مهم زي( ن2003 

کنه و مهتقکه اسکت فکراهم     يمطر  م ينيپژوهش در مراکز بال

 ينيبکال  قکات يتحق شيموجب افکزا  يتيحما يها سيسروکردن 

 [. 41شود ] يم

 يهکا  هسکته  جاديکنه ا ي( اظهار م1382و همکاران   ظهور

در رونق پکژوهش مکوثر    يميت يها پژوهش تيو تقو يپژوهش

امکانات از  سنهينو ي( م1389و همکاران   يمي[. کر39است ]

 هگاهيک در انجکاپ پکژوهش از د   اديز زانياست که به م يعوامو

 ن[. فرمکانبر و همککارا  33باشه ] يموثر م يعوم اتيه ياعضا

از  يشکااه يآزما التيخود اخکذ تسکه   قي( هم در تحق1384 

دانشااه و فراهم کردن محکل مسکتقل و مناسکب را در رونکق     

[. در مطالهکه  عومکهاري و   42پژوهش مکوثر دانسکته اسکت ]   

 يعومکک أتيککاعضککاي هکککه بککر روي   (1382  همکککاران

 يموا ن  سکازمان   يانجاپ گرفت، از ب اسوجيهاي شهر  دانشااه

 [.36بود ] يمان  پژوهش  يتر شيب زاتيکمبود امکانات و تجه

بکود ککه مشکتمل بکر      يميت پنجم، تهامل و کار هيما درون

 يقکات يتحق يها ميت جاديا  ،يو بال هيعووپ پا  يطبقات ارتبا  ب

باشکه.   يها م دانشااه ريها و سا شکههدان ها و گروه  يو تهامل ب

عوامکل   يدر مطالهه خکود در مکورد بررسک    (1392  انير ائ

 شنهاديپ يعوم اتيه ياعضا هگاهيبازدارنهه انجاپ پژوهش از د

  يو بکک يدانشککااه  يبکک ،يمککيت قککاتيکنککه فرهنککق تحق يمکک

 هيو پا ينيبال يعوم اتيه ياعضا  يشود و ب جاديها ا دانشکهه

پور و همکاران ارتبا  کم  انيک جي[. نتا34ارتبا  برقرار گردد ]

  يتر از عمهه يبا فرهنق کار گروه ييمحققان و عهپ آشنا  يب

 [. 43] نها قومهاد شهه قيموان  تحق

 يهکا  پکژوهش  تيتقو سهينو ي( م1384فرمانبر    ينن هم

دانشااه و بهبود ساختار و روابا درون  ايدر دانشکهه  يگروه

و  يکمک  يتوانکه در ارتقکا   يدر دانشکهه و دانشااه م يازمانس

و  [9] يمک ي[. کر42داشکته باشکه ]   ريپژوهش کشور تکاث  يفيک

از  قيق( در طر  خود با عنوان موان  انجاپ تح1389همکاران  

 تيزاههان، تقو يدانشااه عووپ پزشک يعوم اتيه ياعضا هيد
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انجکاپ   يبکرا  يککار  را به عنوان راه يگروه يها انجاپ پژوهش

 [.33دانه ] يم تر شيب قاتيتحق

( اسککت يتيري مککه يششککم عوامککل سککازمان  هيککما درون

 يعومک  اتيک مطالهکه عکهپ وجکود ه     يک کننهگان در ا مشارکت

نهاشکت  محکور    ،يبودن رونکه ادار  يطو ن ،ينيو بال يپژوهش

نظکاپ   جکاد يدرمان بکر پکژوهش، ا   تيمش ص، اولو يقاتيتحق

را  يقاتيآموزش پژوهش محور و الزاپ به حضور در مراکز تحق

برشکمردنه.   قيک موثر بکر انجکاپ تحق   يسازمان واملبه عنوان ع

ماننککه   ي( موانکک  سککازمان 1388زاده و همکککاران   يبککهر

هاي مکورد عالقکه پژوهشکار و     طر  بيدر تصو رييگ س ت

 بيتصکو  يو پروسکه طکو ن  اداري  ريک مقررات دسکت وپکا گ  

 يکنکه. و  يذکر مک  قيرا به عنوان موان  تحق يهاي پژوهش طر 

 ينيگروه بالرا در  مارانيو درمان ب يياهاي اجر مشهوه  يهمچن

و  [6] ي[. حکاج صکالح  37] کنکه  يمان  عنوان م کيبه عنوان 

موانک  پکژوهش را کمبکود وقکت،       يتر ( مهم1393همکاران  

و رونکه   يادار ريک مقکررات دسکت و پکا گ    ،يکار اديمشهوه ز

[. در مطالهکه  25دانه ] يم يقاتيتحق يها طر  بيتصو يطو ن

 بيک بکه ترت  يعوم اتيه ي( اعضا1392  رانو همکا انير ائ

 يو مال ياقتصاد ،يو اجتماع يش ص ،يو ادار يموان  سازمان

 سکنهگان يذکر کردنه. نو قيو امکانات را از موان  تحق ليو وسا

محقق و کم  يعوم اتيبا جذ  ه هيکننه دانشااه با يم شنهاديپ

انجکاپ   يعوم اتيه ياعضا يها تيو مسئول يکردن از بار کار

( کوتکاه  1382[. ظهور و همکاران  34کنه ] ليرا تسه ژوهشپ

را جهکت   يپژوهشک  يهکا  طر  بيو تصو يکردن پروسه بررس

مطالهکه   جي[. نتکا 39دانکه ]  يمک  ي کرور  يرف  موان  پژوهشک 

از  يادار يدهکه عوامکل سکازمان    ينشان م زي( ن1384فرمانبر  

به شکمار   قيموان  تحق  يتر از مهم يعوم اتيه ياعضا هگاهيد

 [.42رونه ] يم

 ،يتيش صک  يژگيو زه،يمطالهه، انا  يحاصل از ا يها افتهي

و عوامکل   يمک يت مناسکب، تهامکل و ککار    يبسترساز ت،يحما

( را به عنوان عوامل مکوثر بکر پکژوهش از    يتيري مه يسازمان

هکا بکه    از آن ينمود که برخ  ييتب يعوم اتيه ياعضا هگاهيد

و  يعوامل سکازمان  طهيبه ح اريد يو برخ يعوامل فرد طهيح

از  يهيک جه يهکا  طهيمطالهه ح جي. نتانهينما ياشاره م يتيريمه

بکه الکزاپ بکه     تکوان  ينمود که از آن جموه م  ييتب زيعوامل را ن

 يقکات يعکهپ وجکود محکور تحق    ،يقکات يحضور در مراککز تحق 

 يهکا  گسکترش رشکته   ،يعومک  اتيک ه ياعضکا  يمش ص برا

بکه   يپژوهش صرفا  يعوم اتيعهپ وجود ه ،يويتکم التيتحص

از  يپکژوهش محکور و برخک    ينظاپ آموزش جاديا ،يکاف هادته

صبر و داشت  پشتکار اشاره  ،يريايماننه پ يفرد اتيخصوص

و  يفيک ي، جهت ارتقاعوامل رينمود که  زپ است عالوه بر سا

 مبذول گردد.  يتر شيها توجه ب پژوهش، به آن يکم

 يفک يمطالهکات ک  ککه   يمطالهه: با توجه به ا يها تيمحهود

مطالهه حا ر بکا   جينتا سهيمرتبا با مو وع وجود نهاشت مقا

 جيبکا نتکا   سکه ينشه، لذا تنها بکه مقا  سريم يفيمطالهات ک ريسا

 .پرداخته شه يمطالهات کم

 

 و قدردانی تشكر
 قکات يمصو  مرکز تحق ياي  مطالهه حاصل طر  پژوهش

 ميتک  وهيوسک   يباشکه. بکه   يموثر بر سالمت م يعوامل اجتماع

که در  يمحترم هيو تشکر خود را از اسات ريپژوهش مراتب تقه

از مهاونکت    يننک  . همدارد يپژوهش مشارکت داشتنه اعالپ م

مکوثر بکر    يعوامل اجتمکاع  قاتيدانشااه، مرکز تحق يپژوهش

 مارسککتانيب ينيبککال قککاتيواحککه توسککهه تحق  زيککو ن متسککال

 يسمنان، بابت همکار ي ع( دانشااه عووپ پزشک  يالمومن ريام

و تشککر   ريتقکه  قيتحق  يانجاپ ا ي زپ برا التيتسه  يو تام

 .شود يم
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Introduction: Faculty members of medical universities have major role in conducting researches and 

knowledge production.  The consideration of the viepoints of faculty members about factors affecting 

researche perormace can increase both the quantity and quality of scientific articles and borders of 

knowledge extension. This study aimed to explore the effective factors in research from the viewpoints of 

faculty members of Semnan University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: This study was conducted with qualitative approach in 2016. Sampling was 

purposeful with maximum variation. Data were gathered via semi-structured interviews by 11 participants 

of faculty members in Semnan University of Medical Sciences (6 basic sciences and 5 clinical doctors). 

Data were analyzed by conventional content analysis method simultaneously data collection based on five 

steps of Granheim and Lundman (2004). Trustworthiness was achieved through Lincoln and Guba criteria.  

Results: A total of six main themes including: “motivation”, “personality characteristic”, “support”, 

“appropriate infrastructure”, “interaction and team work” and “organizational (management) factors” were 

emerged from data analysis.  

Conclusion: Findings of study explained affecting factors on research from the viewpoint of faculty 

members. The results of present study showed new factors that should be considered appropriately to 

promote quality and quantity of researches. 
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