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عباس زياري و همکاران

...
ميرسه [ .]1در دانشااههاي عووپ پزشکي ،بکه دليکل اهميکت

ابراهيمزاده  )1395عوامل متههدي از جموه فراينه داوري

پژوهش در شناسايي مشکالت و مسايل بههاشکتي ،درمکاني و

و تصويب طر ها ،کيميت تهريس و دانشکهه محل خکهمت را

آموزشي و نيز ارايه راه حل بکراي رفک مشککالت مکرتبا بکا

با عملکرد پژوهشي مرتبا دانسته و اعطکاي امتيکازات ويکژه

سالمت جامهه ،پژوهش از جايااه ويکژهاي برخکوردار اسکت

جهت تقويت انايزه اعضاي هيات عومي را مهم دانسکته اسکت

[ .]2ارتقکا و پيشکرفت دانکش وابسکته بکه بررسکي توليکهات

[ .]24حاج صالحي  )1393و خطيبکي  )1393مکواردي از

پژوهشي دانشااهها و يافت عوامل موثر موجود اسکت تکا راه

جموه کمبود وقکت و مشکهوه زيکاد اسکاتيه را مهکم دانسکته و

براي رشه فهاليتهاي پژوهشي هموار شود [ .]3به همي دليل

بازناري در قواني و توانمنهسازي نيکروي انسکاني را راهککار

مطالهککات م توفککي در دنيککا جهککت بررسککي مشکککالت در

مناسب برشمردهانه [ ،]27،25غفارزاده  )1391نيز بکا اشکاره

پژوهشهاي عووپ پزشکي انجاپ شکهه [ ]4،5و از جنبکههکاي

به عواموي از جموه عهپ استفاده کاربردي از تحقيقات و پکايي

گونککاگون بککه بررسککي پککژوهش و عوامککل مککوثر بککر آن در

بودن بودجه طر ها ،تنظيم برنامکههکاي منسکجم و بکازناري

دانشااههاي عووپ پزشکي پرداخته شهه است [.]10-6

قواني را راهاشا ارزيابي کرده است [ .]1برخکي از مطالهکات

طبق مطالهات انجاپ شکهه در کشکور مکا نيکز ،هکر ننکه

ديار هم با تقسيم عوامل موثر در قالب موانک فکردي ،اداري،

پژوهش در عووپ پزشکي طي ساليان اخير رشه خوبي داشته و

مهيريتي و اجرايي [ ]28و يا موان فردي ،اقتصادي ،آموزشي،

شاخصهاي پژوهشي در حيطه توليت ،ظرفيتسازي و توليکه

سازماني و اجتماعي -فرهناي [ ]29به بررسي عوامل موثر در

دانش رو به پيشرفت ارزيابي شهه ،اما ادامه اي مسير نيازمنکه

پژوهش اعضاي هيات عومي و ميزان اهميت هر ککهاپ از ايک

بررسي و پيايري دقيق ميباشه [.]12،11

حيطهها پرداختهانه.

کميککت و کيفيککت توليککهات عومککي طککر هککا و مقککا ت

نکته قابل توجه اي است که ،تمامي مطالهاتي که تا کنکون

پژوهشي) يکي از مهمتري شکاخصهکاي توسکهه عومکي هکر

در اي خصو

در کشور انجاپ شهه ،در نهار نو سوا ت

کشوري به حسا ميآيه و اعضاي هيأت عومي دانشکااههکا،

از پيش تهيي شهه و از طريق ارائکه پرسکشنامکه بکوده و در

به عنوان ارکان اصوي آمکوزش و پکژوهش ،نقکش اساسکي در

نهايت ،نتايج در قالب پژوهشهاي کمي گزارش گرديهه اسکت

ارتقاي اي شکاخص دارنکه [ .]13بکه همکي دليکل حتکي در

و هيچ مطالههاي با رويکرد کيفي در خصو

عوامل موثر بکر

مطالهات خارجي نيز عوامل موثر بر پژوهش اعضکاي هيکات

پژوهش از ديهگاه اعضاي هيات عومي عوکوپ پزشککي انجکاپ

عوم کي عوککوپ پزشکککي مککورد توجککه گرفتککه اسککت و ککه

نشهه است .از آنجايي ککه اساسکا رويککرد کيفکي بکا انجکاپ

زيرساختها ،کمبود آموزش ،عهپ حمايکت سيسکتم و ناککافي

مصاحبه عميق در زمينه و بستر فرهناي و اجتماعي حاکم بکر

بودن مناب مالي از موان مهم در امر تحقيقکات شکناخته شکهه

محککيا پککژوهش ،بککه بررسککي نظککرات و ديککهگاههککاي

است [.]14

مشارکتکننهگان پرداخته و ميتوانه ديه عميکق و عينکي را از

در مطالهات داخوي هر ننکه عوامکل و موانک مکرتبا بکا

تجربيات واقهي افراد فراهم نمايه و ابهاد گوناگون عوامل موثر

پژوهش در عووپ پزشکي در زمينهها و به اشکال م تو مورد

بر مو وع مورد مطالهه را روش نمايه ،لذا اي مطالهه با ههف

بررسي قرار گرفته [ ]23-15اما بهدليل اهميت پژوهش توسا

تبيي عوامل موثر بر پژوهش از ديهگاه اعضاي هيکات عومکي

اعضاي هيات عومي دانشااههکا ،مطالهکاتي هکم در خصکو

دانشااه عووپ پزشکي سمنان ،بکا رويککرد کيفکي انجکاپ شکهه

عوامل موثر و موان پژوهش از ديهگاه اي گروه انجکاپ شکهه

است.

است و تقسيمبنهيهاي گوناگوني هکم صکورت گرفتکه اسکت
[.]28-24،1
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کومش

مواد و روشها

عميق قرار گرفتنه .براي جم آوري دادههکا از مصکاحبه نيمکه

مطالهه حا ر يک مطالهه کيفي ) (Qualitativeاست که به

ساختارمنه ،يادداشتهاي عرصه و دستنوشتهها استفاده شه.

روش تحوي کل محتککواي مرسککوپ

(Conventional content

روايي سوا ت مصاحبه توسا پنج نفر از اعضاي هيات عومي

) analysisانجاپ شه .تحويل محتواي مرسکوپ روشکي مناسکب

داراي سابقه پژوهشهاي کيفي مورد بررسکي و تاييکه نهکايي

براي به دست آوردن نتايج مهتبر و پايا از دادههاي متني جهت

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

ايجاد دانش ،بينش جهيه ،ارائه حقايق و راهنماي عموي بکراي

پژوهش از ديهگاه اعضاي هيات عومي بکود .مصکاحبههکا بکا

عملکرد است [.]30
براي انجاپ مطالهه حا ر تاييهيه کميتکه اخکالد دانشکااه
عوککوپ پزشکککي سککمنان در تککاريخ  1394/9/16بککه شککماره

سؤال باز "نظر شما دربکاره و کهيت پژوهشکي دانشکااهمکان
نيست؟"" ،تجربيات شما در حيطه پژوهش نه بوده؟" و "به
نظر شما عوامل موثر در انجاپ پژوهش نه مواردي هستنه ؟"

 94/117402و بککککککککککا کککککککککککه اخککککککککککالد

آغاز شه .سئوا ت پيايکريکننکهه بکر اسکاس اطالعکاتي ککه

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

مشارکتکننهگان ارايه ميکردنه ،جهت روش تر شکهن مفهکوپ

ابتککها موافقککت مسککئولي مربوطککه کسککب شککه و س ک س بککه

مورد مطالهه مطکر مکيگرديکه .از سکئوا ت کاوشکي ماننکه

مشارکتکننهگان دربارهي ههف تحقيق ،اطمينکان از محرمانکه

ميتوانيه بيشتر تو يح بههيه؟ يکا يکک مرکال بزنيکه ،بکراي

بودن اطالعات و حق آنها در شرکت يکا خکروج از مطالهکه،

تشويق مشارکتکننهگان و به منظکور دسکتيابي بکه اطالعکات

تو يح داده شه و ر ايت آگاهانه از آنان کسکب گرديکه .در

عميقتر استفاده ميشه .تحويل دادهها به روش تحويل محتواي

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

قراردادي و بر اساس پنج گاپ  Granheimو  Lundmanشامل

تمامي اعضاي هيات عومي دانشااه عووپ پزشکي سمنان بود و

 -1مکتو کردن کل مصکاحبه بالفاصکوه بهکه از انجکاپ هکر

نمونه پژوهش ،تههادي از اعضاي هيات عومي دانشککهههکاي

مصاحبه) -2 ، (Transcribingخوانهن کل مت مصاحبه بکراي

بودنه که در گروههاي عووپ پايه و باليني و بکا سکوابق

رسيهن به درك کوي از محتواي آن و تهيي واحههاي مهنکايي

کاري متفاوت حضور داشتنه .انت کا مشکارکتکننکهگان بکر

و کککههاي اوليککه ) -3 ،(Meaning unitsانتزاعککي نمککودن

اساس آگاهي ،دانش ،تجربيات کاري و صاحب نظر بکودن در

واحککههاي مهنککايي و کککههاي اوليککه )-4 ،(Abstracting

م تو

امر پژوهش و به روش نمونهگيکري ههفمنکه

)(Purposeful

صورت گرفکت .جهکت رعايکت حکهاکرر تنکوع (Maximum

) Variationدر انت ا

شرکتکننهگان هکم بکا اسکاتيه داراي

طبقهبنهي کههاي اوليه مشابه در طبقات جکام تکر
)codesو  -5تهيي محتواي نهفته در دادههکا

(Sorting

(Formulating

)themesصورت گرفت [.]30

سوابق پژوهشي و مقا ت متههد و هکم بکا اسکاتيه ککه داراي

زمان مصاحبههکا از  50تکا  92دقيقکه متهيکر بکود .همکه

تاليفات کمتري بودنه و هکم بکا مسکئولي پژوهشکي دانشکااه

مصاحبهها توسا يک پژوهشار و پس از انجکاپ همکاهناي و

مصاحبه شه تا از ديهگاه همکه گکروههکا اسکتفاده شکود و در

تهيي وقت ،در دفتر کار شرکتکننهگان انجاپ شه .جمک آوري

مجموع  11نفر از اساتيه  6نفر از اعضاي هيات عومي عوکوپ

و آناليز اطالعات همزمان صورت ميگرفت.

پايه و  5نفر از اعضاي هيات عومي باليني) مورد مصاحبه قرار
گرفتنه.
نمونهگيري تا زمان اشباع دادهها و طبقکات ادامکه يافکت.

به منظور تهيي اعتبارب شي دادهها  )Rigourاز مهيارهاي
ليک کنکو و گوبکککا  )1985اسکککتفاده شکککه [ .]31درگيکککري
طو نيمهت محققي

 ،)Prolonged Engagementمشکارکت

پککس از کسککب موافقککت و ر ککايتنامککه آگاهانککه و کتبککي از

کافي و تهامل مناسب با مشارکتکننهگان ،با توفيق اطالعات و

مشارکتکننهگان ،نمونهها به صکورت فکردي مکورد مصکاحبه

بررسي دادهها توسا مشارکتکننهگان  ،)Member Checkبه

عباس زياري و همکاران

...
افزايش مقبوليت دادهها  )Credibilityکمکک ککرد .اطمينکان

انايزه :بيشتر مشارکتکننهگان داشت انايزه را به عنکوان

 )Dependabilityيا ثبات يافتهها با نسک هنويسکي در اسکرع

عامل موثري در شکروع و انجکاپ پکژوهش برشکمردنه .نقکش

وقت ،استفاده از نظرات همکاران  )External Checkو مطالهه

دانشااه در ايجاد انايزه و بستر پژوهشي ،نياز شهوي به عنوان

مجکککهد ککککل دادههکککا فکککراهم گرديککه .از توفيکککق زمکککاني

عامل انايزشي ،انايزه اقتصادي و دروني و عهپ توانمنهي بکه

 )Time Triangulationو شرکتکننهگان با تنوع نمونهگيري

عنوان عامل بيانايزگي به عنوان زير طبقات اصوي ايک درون

استفاده شه که اعتبار دادهها را افزوده و به تاييهپذيري دادههکا

مايه پهيهار شه.

 )Confirmabilityمنجر شه .همنني قابويت تهيکي  -تأييکه

بيشتر مشارکتکننهگان اعتقاد داشتنه که نقکش دانشکااه

با رعايت بيطرفي محققي  ،توافق روي کهها و درونمايکههکا

کمک به ايجاد انايزه و فهال نمودن افکراد در زمينکه پکژوهش

مورد تأييه قرار گرفت .قابويکت انتقکال  )Transferabilityيکا

ميباشه .سه نقل قول زير در راستاي اي مفهوپ ميباشه:

تناسب  )Fittingnessاز طريق ارايه نقل قولهکاي مسکتقيم و

"کار دانشااه ايجاد انايزه است ".مشارکتکننهه اول)

مرالها ،تبيي غني دادهها و مشکاورههکاي عومکي بکا اسکاتيه

"مسئولي دانشااه و مسئولي وزارتخونه کمک کن ککه

صککاحبنظککر امکککانپککذير گرديککه [ .]32پ کيشفککر هککاي

افراد از نظر پژوهش فهالتر بش " .مشارکتکننهه نهم)

پژوهشاران جهت جووگيري از تاثير احتمکالي آن بکر تحويکل
اطالعات از ابتها مش ص شه.

برخي از شرکتکننهگان از نيکاز شکهوي بکه عنکوان عامکل
ايجاد انايزه ياد کردنه .مواردي هماننه ارتقاي ساليانه و ارتقا
مرتبه از جموه اي نيازهاست .نقکل قکول زيکر ايک مفهکوپ را

نتايج

وا ح ميسازد:
"قضيه ارتقا ساليانه و ارتقا از مقکاط م توک

مطالهه حا ر با مشارکت  11نفر از اعضاي هيات عومکي

ککه بکراي

دانشااه عووپ پزشکي سمنان انجاپ پذيرفت 6 .نفر از اعضکاي

هيأت عومي گذاشت بيتکأثير نبکوده ولکي خکب بايکه دنبکال

عووپ پايه و  5نفر از اعضاي هيات عومي باليني بودنه .پس از

برنامههايي باشيم که افراد خودشون ب وان .شايه اي قانون که

مش ص شهن مفکاهيم اوليکه 220 ،ککه اوليکه از مصکاحبههکا
است راج شه .اي کهها ،پس از ننه بار مرور ،خالصهسازي و

ميگيم گذاشتيم يه خورده اجبار ايجاد کرده ".مشارکتکننکهه
نهم)

بر اساس تشابهات و تناسب طبقهبنهي گرديه و س س با مرور

بهضي از مشارکتکننکهگان از انايکزه مکالي بکراي انجکاپ

بيشتر و مقايسه طبقات ،مهناي دروني آنها به صکورت درون

پژوهش س

به ميان آوردنه .اي که انايزه مکالي بکه عنکوان

مايههاي اوليه شناسايي شه .درون مايههاي اوليکه بکر اسکاس

عامل اصوي براي انجاپ پژوهش نبوده ولي کمککننهه ميباشه.

ماهيتشان به صورت مفهومي و انتزاعي ناپگذاري شهنه .بکهي

دو نمونه از نقل قکولهکاي مشکارکتکننکهگان در ذيکل آورده

ترتيب اي درون مايهها  6درون مايه اصوي) ،عوامل موثر بکر

ميشود:

انجاپ پژوهش از ديهگاه اعضاي هيات عومکي دانشکااه عوکوپ

"م اعتقاد دارپ کسي که عالقه داشکته باشکه ،بکا ککاراي

پزشکي سمنان را پهيکهار سکاختنه .بکه عنکوان نمونکه نحکوه

تحقيقاتي لذت ميبره .اي مسائل مالي ،ساپورتهاي مربکو

است راج يکي از درون مايهها بر مبناي تو يحات ارائه شکهه

به دانشااه يا مسئولي يه بحث جانبيه دياهايه که بهش ا افه

در روش بررسي در جهول  1ارائه ميگردد.

درون مايهها و نحوه شکلگيري آنها در جهول  2نمايش
داده شهه است و با بيانات مشارکتکننهگان تاييه شههانه.

ميشه و ميتونه کمککننهه باشه ".مشارکتکننهه هشتم)
"اگر دانشااه از پژوهشاران حمايکت مکالي نکنکه ،يهنکي
بسککتر زپ رو فککراهم نکنککه پککژوهش در کککار ن واهککه بککود،
پژوهشهاي خو مستوزپ صرف هزينه هست يهني ا ن شما
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اگه مقا ت رو در مجالت خيوي خو ب کواي نکا بکنکي،

ايکک کککار کسککي راهنمککاييشککون کنککه استارتشککو بککزن ".

نياز هست هزينهي زيادي صرف بشه بنابراي صرف هزينه هم

مشارکتکننهه دهم)

بايه انجاپ بشه و به انايزههاي مالي اساتيه هکم توجکه بشکه".
مشارکتکننهه دوپ)

 :به طور تقريبي بيشتر مشارکتکننکهگان
داشت اعتقاد به اهميت تحقيق ،داشت صبر ،عالقمنهي ،پيايکر

بيشتر مشارکتکننهگان بر اي باور بودنه که براي انجکاپ
پژوهش نياز به يک انايزه دروني است و فکرد بايکه ذاتکا بکه
پژوهش عالقه داشته باشه و از انجاپ تحقيق ر کايت درونکي
کسب نمايه .بيانات زير اي مفهوپ را خاطر نشان ميسازد:
"در کل به قول مهروف اون کسي که ميخواد اهل پژوهش
بشه بايه ذاتا باشه يهني عالقه داشته .پس بنکابراي مک فککر
مککيکککنم انايککزه درونککي نقککش مهمککي در پککژوهش داره".
مشارکتکننهه سوپ)

بودن و داشت پشتکار و در طرف مقابل کمکاري را به عنکوان
ويژگيهاي ش صيتي موثر بر انجاپ پژوهش برشمردنه.
برخي از مشارکتکننهگان اظهار داشتنه ککه بکراي انجکاپ
تحقيق بايه به اهميت تحقيق واق بود ،عاشق و عالقمنه بود و
از انجاپ پژوهش لذت بکرد .در زيکر بکه ننکه نمونکه از نقکل
قولهاي مشارکتکننهگان اشاره ميشود:
"انجاپ تحقيق نيازمنه اينه که تماپ سوولهاي بهنت به اون
تحقيق به انجاپ تحقيق مهتقه و متههه باش که اي ککار انجکاپ

"م نظرپ اينه که حهاقل  70درصه به خود فکرد بسکتاي
داره .ا ن هم ميبينيم بهضي افراد جهيه که ميان از همون اول
وارد محيا پژوهش ميش هيچ کاري هکم دانشکااه روشکون

بشه ".مشارکتکننهه ششم)
"خود ش ص به تحقيق عالقهمنه باشه و عشکق بکورزه".
مشارکتکننهه نهارپ)

انجاپ نهاده .از اون طرف هم ميبينيه افرادي سالها تو محکيا

بهضي از مشارکتکننهگان اعتقاد داشتنه که ايههپکردازي و

دانشککااه هسککت ولککي هککيچ فهاليککت تحقيقککاتي نهاشککت ".

انت ا عنکوان زمکانبر بکوده و صکبر زمکه انجکاپ پکژوهش

مشارکتکننهه نهم)

ميباشه .بيانات زير اي مو وع را خاطر نشان ميسازد:

تههادي از مشارکتکننهگان عهپ توانمنکهي را بکه عنکوان

"تحقيق يه فراينه پيچيهه و طو ني هست .نتايج تحقيقات

عامل اصوي بيانايزگکي اعضکاي هيکات عومکي برشکمردنه و

زودبازده نيست ،دير بازده هست .زماناير هست و حوصوه هم

خاطر نشان ساختنه که بايه در جهت ايجاد توانمنهي يا ايجاد

ميخواد ".مشارکتکننهه پنجم)

گروههاي حمايتي و استفاده از افراد خبره و حامي اقهاپ نمود.
به عنوان نمونه نقل قول زير آورده ميشود:
"يه نکتهاپ که مهمو

"فهاليتهاي پژوهشي يه مقکهار ديکر بکازده هسکت  ،زود
جوا نميدن .بنابراي کارايي که شما ا ن داريه انجاپ ميديه

ه انايزه است عهپ توانمنهيکه ،يکه

مرال دو سال دياه ميتونکه اثکر خودشکو رو جاياکاه و ارتقکا

موق هست که ممکنه م انايزهي خيوي خيوي خکوبي داشکته

دانشااه داشته باشه .زمه فرد صبور باشه ".مشکارکتکننکهه

باشم ولي در مورد بهضي از قسکمتهکاي ککار اون توانمنکهي

نهارپ)

زپ رو نهاشته باشم ،يا دسترسي به گروهي که اي توانمنکهي

برخي ديار از مشارکتکننهگان اظهکار داشکتنه ککه بکراي

رو دارن براي م مقهور نباشه ،براي اي که ما بيايم اي انايزه

انجاپ پژوهش بايه پشتکار داشت و نيز پياير بود .کمککاري و

رو نذاريم سرد بشه ،بيايم ايک توانمنکهي رو يکا درش ايجکاد

تنبوي مان انجاپ پژوهش در بي برخکي از مشکارکتکننکهگان

بکنيم يا بيايم گروههاي ساپورتکننهه که ميتون به فرد کمک

ميگردد .بيانات مشارکتکننهگان در اي زمينه شکامل مکوارد

کن رو فراهم بکنيم ".مشارکتکننهه سوپ)

زير ميباشه:

"به هر حال خيوي از افراد در بهو شکروع يکا بهکه از اون
آشنايي با اصول پژوهش نهارنه به هرحال نياز هسکتش بکراي

عباس زياري و همکاران

...
"پيايري جهي م در اي حکوزه سکبب شکهه ککه بتکونم

گروهي از مشارکتکننهگان تقهير و تشويق افراد فهکال در

ککنم در حکوزه تحقيقکات موفکق باشکم".

زمينه پژوهش را به عنوان رويکردي کويهي و عامل موثري در

خهمت شما عر

افزايش تحقيقات در دانشااه برشمردنه .مرال زير اي مو وع

مشارکتکننهه نهارپ)
"به نظر مک پشکتکار خکود فکرد مهمکه .بهضکيا حکوزهي

را وا ح ميسازد:

پژوهشي شون ،نميدونم طوريه که بايه وقت و انکرژي خيوکي

"تا اونجايي که بشه افزايش حمايتهاي مالي از اعضکاي

زيادي صرف بکن بنابراي حوصوه نميکن  ،تنبوي ميککن ".

هيأت عومي ،اونايي که فهالترن به نحو ويژه ازشکون تقکهير و

مشارکتکننهه دوپ)

تشکر بشه مرل برگزاري هفته پژوهش در دانشااه ،اينا به نظر

حمايت :بيشتر مشارکتکننهگان لزوپ آمکوزش ،حمايکت

م ابزاراي خوبيه ".مشارکتکننهه پنجم)

مالي ،تقهير و تشويق افراد فهال در زمينکه پکژوهش ،حمايکت

تههادي از مشارکتکننهگان حمايت سيسکتم مکهيريتي در

سيستم ،حمايت و راهنمکايي افکراد خبکره و افکزايش بودجکه

زمينه تصويب طر هاي تحقيقاتي ،پرداخت هزينههاي طکر ،

پژوهشي را به عنوان عوامل حمايتي موثر بکر انجکاپ پکژوهش

دريافت تاييهيه اخالد و مشابه آن را به عنوان عامکل مکوثري

برشمردنه.

در انجاپ و شروع فهاليت پژوهشي و افزايش انايزه برشمردنه.

تههادي از مشارکتکننهگان لکزوپ برگکزاري کارگکاههکاي

نقل قولهاي زير اي مو وع را روش ميسازد:

براي آشنايي با امر پژوهش را خکاطر نشکان

"مراحل تصويب طر را کوتاه کن  ،بهتر کن  ،و اي همت

ساختنه .در زير نمونهاي از نقل قولهاي مشارکتکننهگان ذکر

مسئولي رو ميطوبه .ببي به هر صورت يکه طرحکي پذيرفتکه

ميشود:

ميشه اي طر تا بره به دست امکور مکالي ،خکودش دو مکاه

آموزشي م تو

"عضو هيات عومي ممکنکه وارد نباشکه اگکر ککالسهکاي

زمان ميبره .اي رونه خو طو نيه .به نظر م اي رونکه رو

مقالکهنويسکي و پروپکوزالنويسکي

ميتونيم کوتاهتر کن  .حا درسته طر بايکه کميتکه اخالقکي

متههد ،کارگاههاي م تو

گذاشته بشه خب بکا خره اعضکاي هيکأت عومکي راحکتتکر
ميتون کار پژوهشي انجاپ بهن ".مشارکتکننهه هشتم)

بره ".مشارکتکننهه يازدهم)
" متأسفانه مهيريتهاي کالن وقتي ميان اول ممکنکه يکک

اکرريت مشارکتکننهگان لکزوپ حمايکت مکالي و افکزايش

حرفي بزن بهه جذ درمان ميش  .يهني عمال ب ش پژوهش

بودجه پژوهشي در انجاپ بهتر تحقيقات را خاطر نشان ساختنه

و ب ش آموزش اول به عنوان شکهارهاي اوليکه اونهکان ،ولکي

و آن را عامل موثري در فراينه پژوهش برشمردنه .در ذيل به

وقتي ميخوان بکرن بکه عنکوان فهاليکتهکاي آخکر اونهکان".

دو نمونه از بيانات مشارکتکننهگان اشاره ميشود:

مشارکتکننهه اول)

"تو سالهاي اخير امتيکازات مکادي هکم در نظکر گرفتکه
دانشااه ،براي حمايت از طر هاي تحقيقاتي ،کمک به نوشت
مقاله به خصو

 :اکرريت مشارکتکننهگان فهکال ککردن
کميتککه تحقيقککات دانشککجويي ،گسککترش مراکککز تحقيقککاتي و

به زبان اناويسي ،يهني اقهاماتي که دانشکااه

پژوهشکههها ،استههاديابي و تربيت افراد مستهه ،فراهم نمودن

انجاپ داده تا حکهودي مکؤثر بکوده ککه بتونکه کمکک بکنکه".

تجهيزات و زير ساختهکا ،گسکترش رشکتههکاي تحصکيالت

مشارکتکننهه نهم)

تکميوي و ايجاد فضاي فيزيکي مناسب را به عنوان عوامل مهم

"بهضي از طر ها بودجهاش با ست .خکب بکا خره اگکه

در بسترسازي براي انجاپ پژوهش در دانشااه برشمردنه.

ميخواد تصويب بشه مستوزپ اينه که بودجهي زيادي ميخواد.

بهضي از مشارکتکننهگان اذعان داشتنه که بايه از انکرژي

اي نيازمنه به کمک دانشااه اگه نتون تأمي کن ايک پکروژه

و پتانسيل خفته موجود در دانشجويان اسکتفاده نمکود و فهکال

هم بر زمي ميمونه ".مشارکتکننهه هشتم)

کککردن کميتککه تحقيقککات دانشککجويي و گسککترش رشککتههککاي
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تحصيالت تکميوي در اي زمينه موثر است .نقل قولهاي زيکر
اي مفهوپ را وا ح ميسازد:

"در حوزهي عوکوپ بکاليني وقکت و مککان ککافي بهشکون
نهاديم .يهني در حوزهي عووپ باليني ،يه اتاد کونولو گذاشت

" کميته تحقيقات بايه بيشتر کار انجاپ بکهن تکا بتکون از
انرژي پتانسيل و خفتهي دانشجوها استفاده بکن  .اينم محکرك
بسيار خوبيه براي در واقک افکزايش پکژوهش در دانشکااه".
مشارکتکننهه دوپ)

بناپ مرکز توسهه تحقيقات باليني .اصال جا نيست کسکي اونجکا
بشينه ".مشارکتکننهه دهم)
برخي از مشارکتکننهگان از استههاديابي و تربيکت افکراد
مستهه براي انجاپ پژوهش س

"يکي از دورههايي که ميتوانه رونکق پژوهشکي بکه يکک
مجموعهاي بههه گسترش دورههاي تحصيالت تکميوي هسکت
يهني ايجاد رشتههاي دکتراي ت صصي ،رشتههاي کارشناسکي
ارشه .اي ها همه ميتون فضاي پژوهشي دانشااه را دگرگون
کننه و تهيير بهن ".مشارکتکننهه هفتم)

گفتنه و عهپ تربيت مت صص

باليني براي پژوهش و عهپ وجود ذه پژوهشکار را از نقکا
ه آنان برشمردنه .در ذيل به دو نمونکه از نقکل قکولهکاي
مشارکتکننهگان اشاره ميشود:
"همکاراي باليني با اي ديه پژوهشي) تربيکت نمکيشک .
يهني يک مت صص تربيت ميشکه ميکاد عضکو هيکأت عومکي

برخي از مشارکتکننهگان نيز از گسترش مراکز تحقيقکاتي

ميشه .ولي ممکنه آموزشش خيوي خو باشه ،درمانش خيوي

و پژوهشکههها به عنوان عامکل مکوثري در افکزايش برونکهاد

خو باشه ،ولي در حوزهي پژوهش به دليل اي که آموزشاي

پژوهشي دانشااه و کم نمکودن موانک اداري سک

بکه ميکان

آوردنه .نقل قولهاي زير اي مو وع را وا ح ميسازد:

کافي نهيهه خب عمال هي هست ".مشارکتکننهه دوپ)
"ما فقا ذه پژوهشار نهاريم .ميخواپ به شما باکم ککه

" ا ن ما تو هر دانشکهه و بيمارستان يه مرککز تحقيقکاتي

اگه دانشااه بتونه اون تفکر پژوهش رو ،پژوهش محکوري رو

داريم ،کميته تحقيقاتي داريم ،که پاياننامههکا اونجکا تصکويب

در اي جا حاکم کنکه مکابقي راه رو مکا خودمکون مکيريکم".

ميشه .م نظرپ اينه دانشااه پيشرفت خوبي داشته در زمينه يه

مشارکتکننهه اول)

مقهار کم کردن موان اداري ".مشارکتکننهه نهم)

 :بيشتر مشکارکتکننکهگان در مطالهکه

"به نظر م افزايش تهکهاد مراککز تحقيقکاتي دانشکااهي،

لزوپ ارتبا بي عووپ پايه و بالي  ،ايجاد تيمهاي تحقيقکاتي و

ايجاد پژوهشکهه ،پژوهشکهه دانشااه عوکوپ پزشککي سکمنان

تهامل بي گروهها و دانشکههها و ساير دانشااهها را به عنوان

خيوککي خيوککي مککيتونککه بککه امککر پککژوهش کمککک بکنککه".

عاموي موثر در ارتقاي و هيت پژوهشي اعضاي هيات عومکي

مشارکتکننهه پنجم)

و دانشااه برشمردنه .نقل قولهاي زير ايک مکوارد را وا کح

تههاد زيادي از مشارکتکننهگان فراهم نمودن تجهيزات و

ميسازد:

زيرساختها و فضاي فيزيکي مناسب را به عنوان عاموي براي

"عضو هيات عومي بايه تهامل با ديار افراد رو بيشتر کنه

دريافت خهمات بهتر در زمينه انجاپ تحقيقات ذکر نمودنکه .در

و با ديار دانشااهها و اعضاي هيأت عومکي بکيشتکر تهامکل

زير بيانات مشارکتکننهگان آورده شهه است:
"مرال ا ن داريم يه آزمايشکااه تحقيقکاتي جکام درسکت

داشته باشيم و اي ميتونه بهضي نقا

ه ما رو ب وشکونه".

مشارکتکننهه هشتم)

ميکنيم که مجموعه بتونه در واقک از يکک آزمايشکااه بهتکر،

"شايه زپ باشه شما تحقيق رو بکذاري وسکا بهکه ايک

خهمات بهتري بايرن و کارها تسهيل پيها کنه يا به هکر حکال

دورش مرال تيمهاي ورزشي شکل بايرن .به اي تيم تحقيقاتي

بککراي گککروههککا در دو سککال گذشککته تجهي کزات و امکانککات

کمک ميکن  .تيمهکاي رفکت و برگشکت و بازديکههکا شککل

آزمايشااهي و تحقيقاتي خوبي خريهاري شهه که يک مقکهار

ميگيرن .ببينيه تماپ دنيا براي اي که بتون ايک کارشکون رو

بستر تحقيقاتي را مناسبتر کنه ".مشارکتکننهه نهارپ)

...
پيش ببرن يه سري کاراي اقماري انجکاپ مکيدن .ايک ککاراي
اقماري تو دانشااه هيفه ".مشارکتکننهه اول)

عباس زياري و همکاران
تههاد دياري از مشارکتکننهگان بر اي بکاور بودنکه ککه
داشت

ي تحقيقاتي مش ص و الکزاپ بکه حضکور در مراککز

"راهکارهاي عموي دياه اينه که دانشااه بيکاد يکه خکورده

تحقيقاتي به عنوان يک عامل موثر در انجاپ کار سيستماتيک و

اتحاد و انسجاپ اجتماعي رو بي اعضاي هيأت عومکي برقکرار

تهاوپ پژوهش ميباشکه .در ذيکل بکه نمونکههکايي از بيانکات

کنه .نون اعضاي هيأت عومي دانشااه در واقک خيوکي جکها

مشارکتکننهگان در اي زمينه اشاره ميشود:

جها از همانه اصال ارتباطشون باهم قطهه .کار تيمکي نهارنکه".
مشارکتکننهه يازدهم)

"کار سيستماتيک بهي مهني که م توانسکتهاپ در حکوزه
پژوهشي از  20سال گذشته يک پروژههاي کامال مش صي را

"تحقيق يک کار تيميه .ا ن بايه تيمهاي تحقيقاتي شککل

در آن فيوه تحقيقاتي خودپ طراحي کنم و سهي کردپ در قالب

بايرن .ما تقريبا تو اي دانشااه ...مراکز تحقيقاتي ما هم حتي

همان پروژههاي تحقيقاتي کار خکودپ رو ادامکه بکهپ .در ايک

تيمهاي تحقيقاتي رو نتونست شککل بکهن ".مشکارکتکننکهه

مسير تحقيقاتي هم سهي کردپ ککامال نظکاپمنکه ،مشک ص ،بکا

هفتم)

اطالعات دقيق و بر اساس يکک روش سکازماندهکي شکهه و
بيشتر مشارکتکننهگان در اي

ههفمنه که اساس کار تحقيقاتي هست کارهکاي تحقيقکاتيم رو

مطالهه عهپ وجود هيات عومکي پژوهشکي و بکاليني ،طکو ني

ببرپ جوو .انجاپ پروژه تحقيقاتي جهيه يه قهپ قبوکي رو جوکو

بودن رونه اداري ،نهاشت محور تحقيقاتي مشک ص ،اولويکت

برده ،باز منجر به سوا ت جهيه شهه که اي سکوا ت جهيکه

درمان بر پژوهش ،ايجاد نظاپ آموزشي پژوهش محور و الکزاپ

در پروژههاي بههي پاسخ داده شهه ".مشارکتکننهه نهارپ)

به حضور در مراکز تحقيقاتي را به عنوان عوامل سازماني موثر

" الاو گرفت از دياران ،آموزش ديهن ،حضور در مراککز
تحقيقاتي ،ارتبا با دانشجويان دياه همه راههايي هسکت ککه

بر انجاپ تحقيق برشمردنه.
بهضي از مشارکتکننهگان از کمبود مت صصکي بکاليني و
عهپ وجود هيات عومي پژوهشي سک

بکه ميکان آوردنکه .و

ميشه تقويت کرد يکک پروپکوزال خکو رو بنويسک و اجکرا
کن  ".مشارکتکننهه ششم)

اي که در بالي امر درمکان بکر پکژوهش اولويکت دارد و بايکه

تههادي از مشارکتکننکهگان ايجکاد يکک نظکاپ آموزشکي

اعضاي هيات عومي باليني در حوزه پژوهش تقويت شونه .در

پژوهش محکور و پکرورش ذهک خکالد و پژوهشکار بکراي

زير به بيانات مشارکتکننهگان در اي زمينه اشاره ميشود:

پژوهش را از عوامل موثر بر انجاپ و افزايش برونهاد پژوهشي

"بيشتر مت صصي درگير مسائل درمکان و مطکب و اينکا
هست  ،بنابراي اصال وقت کافي هم نميککن  .عکالوه بکر ايک
متأسفانه مت صص هم کمه .مک فککر مکيککنم ،اولويکت ايک
مت صص باليني بايه درمان باشه ".مشارکتکننهه دوپ)

دانشککااه برشککمردنه .در ذيککل بککه نمونککههککايي از بيانککات
مشارکتکننهگان اشاره ميشود:
"نظاپ آموزشيمون بايه پژوهش محور بشه يهني در واقک
کار مهوم از ابتهايي تا دانشااه بايه اي باشه که سکؤال ايجکاد

"در حوزه بالي نااه به سمت درمکان هسکت .،خکب اينکا

کن در ذه دانشجو ،در ذه دانشآموز و ب شي از سؤا ت

وقتي جذ هيأت عومي ميش  ،هيکأت عومکي هکم پکژوهش

رو پاسخ نهن و واگذار کن به خود دانشآموز تا از همون اول

ميخواد ،ارتقا ساليانه ميخواد ،اگه اتفاد نيفتکه رککود عومکي

از نظر فراينه تربيتي و رشه ما دانشجوياني رو داشته باشيم که

بهشون ميخوره .بنابراي بايه اي حوزه ،همکاراي بکاليني رو

اينا هم در واق همي نياز رو منتقکل ککن و بهکه فرآينکههاي

به شهت تقويت بکنيم در حوزهي پژوهش ".مشکارکتکننکهه

دانشااهي و آموزشي مکا در واقک فرآينکههاي سکؤال محکور

دهم)

بشه ".مشارکتکننهه اول)
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جهول .1نمونهاي از گاپهاي است راج که ،طبقه و درون مايه
واحه مهنايي که)

نقل قول مشارکت کننهه
"-ما انتظار داريم که مرال گروه هاي آموزشي م تو در فضاي دانشااه تيم هاي

-همکاري بي گروههاي

تحقيقاتي رو تشکيل بهن".

آموزشي

" زمه که تحقيقات مشترك بي دانشکهه هاي م تو انجاپ بشه"."عضو هيات عومي بايه تهامل با ديار افراد رو بيشتر کنه و با ديار دانشااه ها واعضاي هيأت عومي بيشتر تهامل داشته باشيم و اي مي تونه بهضي نقا
ب وشونه".

ه

ما رو

-کار گروهي بي دانشکهه

تهامل بي گروه ها،

هاي م تو

دانشکهه ها و ساير

ارتبا و انجاپ کارمشترك با ساير دانشااهها

درون مايه ها و نحوه شکل گيري آن ها در جهول  2نمايش داده شهه است و با بيانات مشارکت کننهگان تاييه شهه انه.
جهول .2درونمايه ها و طبقات حاصل از مصاحبه با مشارکت کننهگان
درونمايه ها تم ها)

طبقات
نقش دانشااه در ايجاد انايزه و بستر پژوهشي

انايزه

نياز شهوي به عنوان عامل انايزشي
انايزه اقتصادي و دروني
عهپ توانمنهي به عنوان عامل بي انايزگي
داشت اعتقاد به اهميت تحقيق
صبر

ويژگي ش صيتي

عالقمنهي
پياير بودن
داشت پشتکار /کم کاري
لزوپ آموزش
حمايت مالي و افزايش بودجه پژوهشي

حمايت

تقهير و تشويق افراد فهال در زمينه پژوهش
حمايت سيستم مهيريتي
حمايت و راهنمايي افراد خبره
فهال کردن کميته تحقيقات دانشجويي
گسترش مراکز تحقيقاتي و پژوهشکهه ها

بسترسازي مناسب

استههاد يابي و تربيت افراد مستهه
فراهم نمودن تجهيزات و زير ساخت ها
گسترش رشته هاي تحصيالت تکميوي
ايجاد فضاي فيزيکي مناسب
لزوپ ارتبا بي عووپ پايه و بالي

تهامل و کار تيمي

ايجاد تيم هاي تحقيقاتي و کار تيمي
تهامل بي گروه ها ،دانشکهه ها و ساير دانشااهها
عهپ وجود هيات عومي پژوهشي و باليني
طو ني بودن رونه اداري

عوامل سازماني مهيريتي)

طبقه

نهاشت محور تحقيقاتي مش ص
اولويت درمان بر پژوهش
ايجاد نظاپ آموزشي پژوهش محور
الزاپ به حضور در مراکز تحقيقاتي

دانشااهها

درون مايه

تهامل و
کار تيمي

عباس زياري و همکاران

...

بحث و نتيجهگيري

ناآشنايي با متهولوژي تحقيق را از موان مهم انجاپ تحقيق نکاپ

درون ماي کههککاي اي ک مطالهککه ،شککامل اناي کزه ،ويژگ کي

ميبرد [ .]35عومهاري و همکاران  )1382عهپ ايجاد انايکزه

ش صيتي ،حمايت ،بسترسازي مناسکب ،تهامکل و ککارتيمي و

کافي در پژوهشاران را به عنوان يکي از موان سازماني انجاپ

عوامل سازماني مهيريتي) مکيباشکنه .در ايک مطالهکه درون

پژوهش ميدانه [ .]36همه مطالهات ذکر شهه درون مايکه اول

مايههاي جهيهي ماننه عهپ وجود محور تحقيقکاتي مشک ص

و طبقات آن را تاييه ميکننه.

براي اعضاي هيات عومي ،الزاپ به حضور در مراکز تحقيقکاتي،

درون مايه دوپ در مطالهه حا ر ،ويژگي ش صکيتي بکود.

عهپ وجود هيکات عومکي صکرفا پژوهشکي بکه تهکهاد ککافي،

داشت اعتقاد به اهميت تحقيق ،داشت صبر ،عالقمنهي ،پيايکر

گسترش رشتههاي تحصيالت تکميوي ،ايجکاد نظکاپ آموزشکي

بودن و داشت پشتکار و در طرف مقابل ککمککاري بکه عنکوان

پژوهش محور و برخي از خصوصيات فردي ماننکه پيايکري،

ويژگيهاي ش صيتي موثر بر انجاپ پژوهش شناسايي شکهنه.

صبر و داشت پشتکار به دست آمه.

در مطالهه اروجوو و همکاران  )1393که تحت عنکوان موانک

مشارکتکننهگان انايکزه را بکه عنکوان عامکل مکوثري در

استفاده از پژوهش توسا پرستاران شاغل در مراکز آموزشکي

شروع و انجاپ پژوهش برشکمردنه .نقکش دانشکااه در ايجکاد

درماني اروميه انجاپ شه عوامل مربو به پرسکتار بکه عنکوان

انايزه و بستر پژوهشي ،نياز شهوي به عنوان عامکل انايزشکي،

يکي از موان تحقيق مهرفي شهنه [ .]18بهريزاده و همکاران

انايزه اقتصادي و دروني و عهپ توانمنکهي بکه عنکوان عامکل

 )1388در تحقيق خود با عنوان بررسي موان انجاپ پکژوهش

بيانايزگي به عنوان زير طبقات اصوي اي درون مايه پهيکهار

از ديهگاه اعضاي هيات عومي دانشااه عووپ پزشکي لرسکتان،

شه .اي مو وع توسا تحقيقات متهکهدي مکورد تاييکه قکرار

مينويسه اکرريت مشارکتکننهگان عهپ عالقه ش صي به امور

گرفته است .ابراهيمزاده و همکاران  )1395در مطالهکه خکود

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

انايزه را به عنوان عاموي موثر در عملکرد پژوهشکي اعضکاي

حاج صالحي و همکاران  )1393وقتگير و خستهکننکهه

هيات عومي مهرفي ميکنه [ .]24کريميان و همکاران )1390

بودن پژوهش را به عنوان يکي از مهمتري موانک موجکود در

عوامل مادي را مهمتري مان براي پژوهش ميدانکه [ .]33در

انجاپ پژوهش ميدانکه .ککه البتکه صکبوري و پيايکر بکودن را

همي راستا حسيني و همکاران  )1391عوامکل اقتصکادي را

ميطوبه [ .]25کورکي و همککاران  )1386در مطالهکه خکود

مهمتري عامل تاثيرگذار در پژوهش ميدانه [ .]29در مطالهکه

اظهار ميکنه که مشهوه زياد در امور آموزشي و وقتگير بودن

ر ائيان و همکاران  )1392مش ص شه که عوامل اقتصادي

از موان موجود در انجاپ پروژههاي اصيل پژوهشي و گزارش

نقش مهمي در انجاپ پژوهش توسا اعضاي هيات عومي دارد

نتايج بهصورت مقا ت ميباشکنه ککه سکهي و تکالش اعضکا

و يکي از پيشنهادات آنها براي بهبود و کهيت پکژوهش دادن

هيأت عومي در رف آن موثر است [.]38

انايزه به اعضاي هيکات عومکي اسکت [ .]34حسکينينسکب و

درون مايه حمايت شامل طبقات لکزوپ آمکوزش ،حمايکت

همکاران  )1392اظهار کردنه که عهپ ايجاد انايکزه از طکرف

مالي ،تقهير و تشويق افراد فهال در زمينکه پکژوهش ،حمايکت

مسئو ن بيشتري مان انجاپ پژوهش محسو ميشود [.]26

سيستم ،حمايت و راهنمکايي افکراد خبکره و افکزايش بودجکه

جاللي و همکاران  )2015نيز عهپ انايزه را به عنوان يکي از

پژوهشي بود .بسياري از محققي برگزاري کالسهاي آموزشي

موان انجاپ پژوهش در پرستاران ميدانه [ .]19در همي راستا

براي آشنايي بکا امکر پکژوهش را امکري کروري مکيداننکه.

سرشککتي و همکککاران  )1386نهاشککت اناي کزه کککافي جهککت

ر ائيان  )1392در مطالهه خود بکا عنکوان بررسکي عوامکل

پژوهش را يکي از موان انجاپ پژوهش در پرستاران و ماماهکا

بازدارنهه انجاپ پژوهش از ديهگاه اعضاي هيات عومي پيشنهاد

مهرفي ميکنه .هکمننکي دانکش ناککافي در زمينکه تحقيکق و

ميکنه کارگاههاي پژوهشي و روش تحقيکق بکا کمکک افکراد

جوه  ،19شماره  1پياپي  ،)65زمستان 1395

کومش
مت صص و با تجربه برگزار گردد [ .]34سرشکتي و همککاران

عنوان ميکنه [ .]35در همکي راسکتا  Aronstamو همککاران

 )1386دانککش ناکککافي در زمينککه تحقيککق و ناآشککنايي بککا

 )2003نيز کمبود امکانات را به عنوان مهمتري مکان انجکاپ

متهولوژي تحقيق را از موان مهم انجاپ تحقيق مکيدانکه [.]35

پژوهش در مراکز باليني مطر ميکنه و مهتقکه اسکت فکراهم

محققي همچني در دسترس نبودن مشاور جهکت راهنمکايي و

کردن سرويسهاي حمايتي موجب افکزايش تحقيقکات بکاليني

عهپ تسوا به زبان اناويسي را از موان مهم پکژوهش مهرفکي

ميشود [.]41

ميکننه .ظهور و همکاران  )1382با توجه بکه نتکايج مطالهکه

ظهور و همکاران  )1382اظهار ميکنه ايجاد هسکتههکاي

خود توصيه ميکنه جهت رف موان پژوهشي ،مسئو ن بايکه

پژوهشي و تقويت پژوهشهاي تيمي در رونق پکژوهش مکوثر

اقهاپ به برگزاري کارگاههکاي آمکوزش روش تحقيکق ،آنکاليز

است [ .]39کريمي و همکاران  )1389مينويسنه امکانات از

دادهها ،مقالهنويسي ،آيي ناارش و نيز استفاده از شکبکههکاي

عواموي است که به ميزان زياد در انجکاپ پکژوهش از ديکهگاه

اطالعرساني نماينه .محققي همچني افزايش ميزان حقالزحمه

اعضاي هيات عومي موثر ميباشه [ .]33فرمکانبر و همککاران

تحقيق ،ت صيص واحه مناسب براي فهاليتهکاي پژوهشکي و

 )1384هم در تحقيق خود اخکذ تسکهيالت آزمايشکااهي از

کاهش ساعات تهريس موظ و ايجکاد فرصکت بکراي انجکاپ

دانشااه و فراهم کردن محکل مسکتقل و مناسکب را در رونکق

پژوهش را به عنوان راهبردهايي براي انجاپ پژوهش ميداننکه

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

[ .]39حيهري و همکاران  )1393در يکک مطالهکه کيفکي بکا

همکککاران  )1382کککه بککر روي اعضککاي هيککأت عومککي

عنکوان نيازسکنجي دوره آموزشککي پکژوهش درعوکوپ زيسککت

دانشااههاي شهر ياسوج انجاپ گرفت ،از بي موا ن سکازماني

پزشکي به روش کيفي اظهار ميکنکه طراحکي دوره پژوهشکي

کمبود امکانات و تجهيزات بيشتري مان پژوهشي بود [.]36

امري روري است .در اي مطالهه  7درون مايه اصوي شکامل

درون مايه پنجم ،تهامل و کار تيمي بکود ککه مشکتمل بکر

" کککرورت طراحکککي دوره ،اهکککهاف دوره ،محتکککواي دوره،

طبقات ارتبا بي عووپ پايه و بالي  ،ايجاد تيمهاي تحقيقکاتي

سازماندهي محتوا ،ويژگيهاي فراگيران ،زمکان ارائکه دوره و

و تهامل بي گروهها و دانشکههها و ساير دانشااهها ميباشکه.

اخذ مهرك" پهيهار گرديه [.]40

ر ائيان  )1392در مطالهه خکود در مکورد بررسکي عوامکل

درون مايه نهارپ بسترسازي مناسب بکود ککه طبقکات آن

بازدارنهه انجاپ پژوهش از ديهگاه اعضاي هيات عومي پيشنهاد

شامل فهال کردن کميته تحقيقات دانشجويي ،گسکترش مراککز

م کيکنککه فرهنککق تحقيقککات تيم کي ،ب کي دانشککااهي و ب کي

تحقيقاتي و پژوهشکههها ،استههاديابي و تربيت افکراد مسکتهه،

دانشکههها ايجاد شود و بي اعضاي هيات عومي باليني و پايه

فراهم نمودن تجهيزات و زيرساختهکا ،گسکترش رشکتههکاي

ارتبا برقرار گردد [ .]34نتايج کيانپور و همکاران ارتبا کم

تحصيالت تکميوي و ايجاد فضاي فيزيکي مناسب ميباشه.

بي محققان و عهپ آشنايي با فرهنق کار گروهي از عمههتري

بهريزاده و همکاران  )1388در مکورد موانک سکازماني

موان تحقيق قومهاد شههانه [.]43

دانشکهه پزشکي بيشتري کمبکود را مربکو بکه امکانکات و

همنني فرمانبر  )1384مينويسه تقويت پکژوهشهکاي

تجهيزات مورد نياز انجاپ طر ها مکيدانکه [ .]37ر کائيان و

گروهي در دانشکهه يا دانشااه و بهبود ساختار و روابا درون

همکککاران  )1392راهانککهازي مراکککز تحقيقککاتي و تجهيککز

سازماني در دانشکهه و دانشااه ميتوانکه در ارتقکاي کمکي و

آزمايشااهها ،جذ و است هاپ افراپ محقق و جکذ دسکتيار

کيفي پژوهش کشور تکاثير داشکته باشکه [ .]42کريمکي [ ]9و

آموزشي پژوهشي را بکه منظکور بهبکود و کهيت پکژوهش در

همکاران  )1389در طر خود با عنوان موان انجاپ تحقيق از

دانشااه پيشنهاد ميکنکه [ .]34سرشکتي و همککاران )1386

ديه اعضاي هيات عومي دانشااه عووپ پزشکي زاههان ،تقويت

اصويتري مان براي پژوهش را کمبود امکانکات و تجهيکزات

عباس زياري و همکاران

...
انجاپ پژوهشهاي گروهي را به عنوان راهککاري بکراي انجکاپ

مهيريتي اشاره مينماينه .نتايج مطالهه حيطههکاي جهيکهي از

تحقيقات بيشتر ميدانه [.]33

عوامل را نيز تبيي نمود که از آن جموه ميتکوان بکه الکزاپ بکه

درون مايککه ششککم عوامککل سککازماني مککهيريتي) اسککت

حضور در مراککز تحقيقکاتي ،عکهپ وجکود محکور تحقيقکاتي

مشارکتکننهگان در ايک مطالهکه عکهپ وجکود هيکات عومکي

مش ص براي اعضکاي هيکات عومکي ،گسکترش رشکتههکاي

پژوهشي و باليني ،طو ني بودن رونکه اداري ،نهاشکت محکور

تحصيالت تکميوي ،عهپ وجود هيات عومي صرفا پژوهشي بکه

تحقيقاتي مش ص ،اولويت درمان بکر پکژوهش ،ايجکاد نظکاپ

تههاد کافي ،ايجاد نظاپ آموزشي پکژوهش محکور و برخکي از

آموزش پژوهش محور و الزاپ به حضور در مراکز تحقيقاتي را

خصوصيات فردي ماننه پيايري ،صبر و داشت پشتکار اشاره

به عنوان عوامل سازماني موثر بکر انجکاپ تحقيکق برشکمردنه.

نمود که زپ است عالوه بر ساير عوامل ،جهت ارتقاي کيفي و

بککهريزاده و همکککاران  )1388موانکک سککازماني ماننککه

کمي پژوهش ،به آنها توجه بيشتري مبذول گردد.

س تگيري در تصويب طر هاي مکورد عالقکه پژوهشکار و

محهوديتهاي مطالهه :با توجه به اي ککه مطالهکات کيفکي

مقررات دسکت وپکا گيکر اداري و پروسکه طکو ني تصکويب

مرتبا با مو وع وجود نهاشت مقايسه نتايج مطالهه حا ر بکا

طر هاي پژوهشي را به عنوان موان تحقيق ذکر مکيکنکه .وي

ساير مطالهات کيفي ميسر نشه ،لذا تنها بکه مقايسکه بکا نتکايج

همچني مشهوههاي اجرايي و درمان بيماران را در گروه باليني

مطالهات کمي پرداخته شه.

به عنوان يک مان عنوان ميکنکه [ .]37حکاج صکالحي [ ]6و
همکاران  )1393مهمتري موانک پکژوهش را کمبکود وقکت،

تشكر و قدردانی

مشهوه زياد کاري ،مقکررات دسکت و پکا گيکر اداري و رونکه

اي مطالهه حاصل طر پژوهشي مصو مرکز تحقيقکات

طو ني تصويب طر هاي تحقيقاتي ميدانه [ .]25در مطالهکه

عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ميباشکه .بکهي وسکيوه تکيم

ر ائيان و همکاران  )1392اعضاي هيات عومي بکه ترتيکب

پژوهش مراتب تقهير و تشکر خود را از اساتيه محترمي که در

موان سازماني و اداري ،ش صي و اجتماعي ،اقتصادي و مالي

پژوهش مشارکت داشتنه اعالپ ميدارد .همننکي از مهاونکت

و وسايل و امکانات را از موان تحقيق ذکر کردنه .نويسکنهگان

پژوهشي دانشااه ،مرکز تحقيقات عوامل اجتمکاعي مکوثر بکر

پيشنهاد ميکننه دانشااه بايه با جذ هيات عومي محقق و کم

سککالمت و ني کز واحککه توسککهه تحقيقککات بککاليني بيمارسککتان

کردن از بار کاري و مسئوليتهاي اعضاي هيات عومي انجکاپ

اميرالمومني

ع) دانشااه عووپ پزشکي سمنان ،بابت همکاري

پژوهش را تسهيل کنه [ .]34ظهور و همکاران  )1382کوتکاه

و تامي تسهيالت زپ براي انجاپ اي تحقيق تقکهير و تشککر

کردن پروسه بررسي و تصويب طر هکاي پژوهشکي را جهکت

ميشود.

رف موان پژوهشکي کروري مکيدانکه [ .]39نتکايج مطالهکه
فرمانبر  )1384نيز نشان ميدهکه عوامکل سکازماني اداري از
ديهگاه اعضاي هيات عومي از مهمتري موان تحقيق به شکمار
ميرونه [.]42
يافتههاي حاصل از اي مطالهه ،انايزه ،ويژگي ش صکيتي،
حمايت ،بسترسازي مناسکب ،تهامکل و ککار تيمکي و عوامکل
سازماني مهيريتي) را به عنوان عوامل مکوثر بکر پکژوهش از
ديهگاه اعضاي هيات عومي تبيي نمود که برخي از آنهکا بکه
حيطه عوامل فردي و برخي ديار به حيطه عوامل سکازماني و
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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.
Keywords: Research, Faculty, Semnan University of Medical Sciences, Qualitative research
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