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 مقدمه
ستب  توستعه و    يپژوهش يها تيو فعال قاتيتوجه به تحق

و  قيتحق ياصل يها ه سطح شاخصچ [ و هر1شده ] شرفتيپ

 رود يباالتر م يتوسعه علم و ي، سطح فناورابديپژوهش ارتقا 

مورد توجه قرار گرفتته   امر پژوهش ايدر دن ليدل ني[ به هم2]

 د[. هتر چنت  4،3] شتده استت   يگوناگون بررس يها و از جنبه

از ستالمت را   يگونتاگون  يها جنبه يعلوم پزشک يها پژوهش

 ،ي[ اما انجتام پتژوهش در علتوم پزشتک    7-5] رديگ يدر بر م

 يرا به خود معطوف داشته و مطالعات مختلفت  يا ژهيتوجهات و

مطالعات بر  نياز ا يبرخ [.9،8ده است ]راستا انجام ش نيدر ا

متمرکتز   يعلوم پزشتک  انيآموزش پژوهش به دانشجو تياهم

به موانع مشارکت پزشکان در  گريد ي[ و برخ12-11اند ] شده

     Email: elhamziaeifar@gmail.com                                                                         123-33465721 تلفن:نويسنده مسئول،  *

 31/5/1396 تاريخ پذيرش: 27/12/1395 تاريخ دريافت: 
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 يمتانع بترا   نيتتر  پرداخته و کمبتود وقتت را مهت     قيتحقامر 

 Jowett [.13] انتد  مشارکت پزشتکان در پتژوهش برشتمرده   

 هياول يها به موضوع پژوهش در مراقبت يا عهدر مطال (2111)

پرداختته و بتر لتزوم وجتود شتبکه       (primary care) يپزشک

در  Romani  (2116)[.14کرده است ] ديتاک قاتيگسترده تحق

در  يقتات يتحق تيت ظرف يارتقتا  يها موانع و فرصت ،يا مطالعه

الزم  يهتا  رستاخت يکرده و ز يپزشکان خانواده را بررس انيم

 [.15کرده است ] يابيارز فيپژوهش را ضع يبرا

 يپژوهش در علوم پزشتک  تياهم ليبه دل زيکشور ما ن در

خصتتوص صتتورت گرفتتته و از  نيتتدر ا يمطالعتتات متعتتدد

به عوامل موثر و موانع انجام پتژوهش در   يگوناگون يها جنبه

 [.21-16] پرداخته شده است يعلوم پزشک

مختلتف را در   يهتا  گتروه  دگاهيت از مطالعات کته د  يبرخ

متورد توجته    يخصوص موانع انجام پژوهش در علوم پزشتک 

پرداختته و   يعلم ئتيه ياعضا دگاهيد ياند، به بررس قرار داده

و  يمناست ، کتار گروهت    يقتات يتحق طيهمچتون محت   يعوامل

[. 23-21] اند کرده يابيرا مه  ارز يانسان يروين يساز توانمند

( عوامتل  2115) ي( و جاللت 1393(، اروجلو )1394) يرشدا

 يهتا  دوره يکترده و برگتزار   انيت موثر را از منظر پرستاران ب

 انتد  را موثر دانسته يو عوامل سازمان التيتسه جاديا ،يآموزش

 ي( و عنبتتتر1394(، ستتتتوده )1392) ي[. مظلتتتوم24-26]

 نتع پرداخته و موا يبه بررس انيدانشجو دگاهياز د زي( ن1392)

 ريت ها و توجه بته ز  طرح  يتصو نديکوتاه نمودن فرآ ،يشخص

[. هر چند 29-27] اند قرار داده ديالزم را مورد تاک يها ساخت

 يخصتوص بته روش کمت    نياکثر مطالعات صورت گرفته در ا

 زيت ن يفت يک يها موضوع پژوهش تياهم ليانجام شده، اما به دل

 ي( در پژوهش1395) ياريصورت گرفته است. ز طهيح نيدر ا

مشخص و  يقاتيتحق محتوا، وجود محور ليبه روش تحل يفيک

 يانجتام پتژوهش توستط اعضتا     يبرا نيمع ياختصاص زمان

را از  يلت يتکم التيتحص يها گسترش رشته زيو ن يعلم ئتيه

 [.31] کرده است يعوامل موثر مثبت معرف

 ،يمطالعات عوامتل متوثر را در قالت  موانتع فترد      يبرخ

 يبنتد   يتقست  يو ستازمان  يتي اجرا ،يتيريمد ،يسازمان ،يادار

عوامل، بته   يبند بدون دسته گريد ي[ و برخ32،31،2] اند کرده

 نييپتا  ق،يت تحق جياز نتتا  يريت گ ها پرداخته و عدم بهره ذکر آن

وقت،  مبودک زات،يکمبود امکانات و تجه ق،يبودن فرهنگ تحق

نداشتتن   ،يادار ريت مقررات دستت و پتا گ   اد،يز يمشغله کار

 يعدم دسترست  قات،يتحق ديبه فوا يياجرا رانينگرش مثبت مد

پروسه چتا  مقتاالت، مراحتل دشتوار و      ،يبه منابع اطالعات

از  يناکتاف آمتد  در ،يپژوهش يها بودجه طرح افتيدر يطوالن

را  زهيت انگ هشو کا يپژوهش يها محل پژوهش، فقدان مهارت

 [.35-33] اند ز جمله موانع انجام پژوهش دانستها

مرتبط بتا   يها پژوهش رياخ يها سال يط که نيوجود ا با

 يهتا  داشتته و شتاخص   يدر کشور رشتد ختوب   يعلوم پزشک

رونتد   نيبوده است، اما ادامه ا شرفتيرو به پ يمختلف پژوهش

 شتده استت   يابيت ارز قيت دق يهتا  يريت گيو پ يبررست  ازمندين

کته در   يمطالعتات مختلفت   رغ  يعل گر،ي[. از طرف د37،36]

وامتل متوثر و   کشور در خصوص ع يعلوم پزشک ياه دانشگاه

انجتام شتده    يمختلف علوم پزشک يها موانع پژوهش در رشته

هتر کتدام از مطالعتات در     کته  نيت ا ليت به دل سو، کياست، از 

 دگاهيت دانشگاه انجام شتده و د  کيخاص  ييايمحدوده جغراف

 گريد يقرار گرفته، و از سو يمورد بررس يا ژهيگروه و ايقشر 

،  ي، ستازمان ي، اداريمال يها ست يکه در س ييها تفاوتبه علت 

 جيمختلتف وجتود دارد، نتتا    يها در دانشگاه يو فرهنگ يبوم

اشتراکات با  يبرخ مطالعات ضمن داشتن  از کيحاصل از هر 

دهند که  يرا ه  نشان م يگريمطالعات، عوامل متفاوت د ريسا

موثر  واملجامع از موانع و ع يريالزم است جهت داشتن تصو

و  عيت مطالعات موجود تجم هيکل ،يعلوم پزشک يها در پژوهش

برداشتت جتامع از    کيت تا بتتوان بته    رديقرار گ يمورد بررس

در ستطح کشتور    يعلوم پزشتک  يها عوامل موثر در پژوهش

بر مطالعات مربوط  يمطالعه با هدف مرور ني. لذا اافتيدست 

علتوم   يهتا  عوامل موثر بتر پتژوهش در دانشتگاه    به موانع و

 زانير و برنامه نيجهت توجه مسئول ژهيو هب رانيکشور ا يپزشک

 .ده استکالن در امر پژوهش کشور انجام ش
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 هامواد و روش
 يو به منظور جستجو و بررس يمطالعه به روش مرور نيا

و موانع انجام  عوامل موثر نهيکه تا کنون در زم يجامع مطالعات

سراسر کشتور صتورت    يعلوم پزشک يها پژوهش در دانشگاه

 قيتتاز طر مطالعتتات متترتبط هيت گرفتته انجتتام شتتده استتت. کل 

 1379ساله از سال  16 يبازه زمان کيدر  ينترنتيا يجستجو

 ديت قترار گرفتت. کل   يمتورد بررست   1395تا اسفند ماه ستال  

مطالعه، مشکل،  ق،يمورد استفاده شامل: پژوهش، تحق يها واژه

 ،يعلمت  ئتيکار، ه کننده، راه ليمانع، بازدارنده، تسه ت،يمحدود

استاد، دانشجو، پرستار، ماما، کارمند، دانشکده، دانشگاه، علوم 

 يبا هت  بترا    يترک ايصورت مجزا  هبود که ب رانيو ا يپزشک

 ,SID يهتتا گتتاهيزبتتان در پا يمطالعتتات فارستت يجستتتجو

Iranmedex irandoc, Magiran, و Google scholar و 

Google هتتا، جهتتت  واژه ديتتکل يستتيانگل يهتتا معتتادل زيتتو ن

 يهتا  گاهيزبان منتشر شده در پا يسيمطالعات انگل يجستجو

Pubmed, Scopus, sciencedirect, medline, ovid, 

Medlib و Google scholar و Google   قترار   يمتورد بررست

 افتنيشده براي  ييمقاالت شناسا يها رفرنس نيچن گرفت. ه 

 .مرور شد تر شيهاي ب مطالعه

بتا حضتور    سندگانينو  ي، مقاالت توسط تيابياز باز پس

مطلع و مشرف به امر پتژوهش و بتا    يعلم اتيدو نفر عضو ه

 يعلمت  اتيت ه ياز اعضا گريدو نفر د ياستفاده از نظر مشورت

علت  اطالعتات    يدکتترا  زيت سالمت و ن يفناور يدکترا يدارا

 عقتاط  تيکه مورد توافق اکثر يو موارد يبررس ،يشناس دانش

 .اعضا بود مالک ورود به مطالعه قرار گرفت

 هيت شدند کل يبررس نيکه وارد ا ي: مطالعات

بودند که به عوامل متوثر   1395تا  1379متون مرتبط از سال 

کارها  راه ايکشور در قال  موانع  يعلوم پزشک يها در پژوهش

مطالعه به موضتوع انجتام پتژوهش در     جيپرداخته بودند و نتا

 .پرداخت يم يعلوم پزشک يها انشگاهد

مطالعتات مترتبط بتا پتژوهش در      هيت : کل

ها از مطالعه خارج  خارج از کشور بدون لحاظ کردن تعداد آن

که  يشامل مطالعات يمرتبط با علوم پزشک ريشدند. مطالعات غ

در حوزه آمتوزش و   ايو  يو فناور قاتيدر وزارت علوم تحق

 وانتع م ايت که بته عوامتل متوثر     يمطالعات زيپرورش بودند و ن

 .پرداخت از مطالعه حذف شدند يپژوهش نم

: اطالعات راجع به نام پژوهشتگر)ان(،  

محل انجام مطالعه، سال انتشار، نتوع مطالعته، دانشتگاه محتل     

متورد   گتروه  ،يمورد استفاده براي بررست  اريانجام مطالعه، مع

کننده در مطالعه )در صورت موجود  مطالعه و تعداد افراد شرکت

عوامتل   هيکل پس. سديگرد  يتنظ يبودن( استخراج و در جدول

مرور مطالعات استخراج  بار نيموثر در هر مطالعه پس از چند

هتا   آن جينتا  يجا که مطالعات همگن نبودند، از ترک شد. از آن

دستت   هب جينتا قيدق يو با بررس شد يخوددار يصورت کم هب

از لحتاظ   ايت که با ه  مشابه  يپژوهش، عوامل  يآمده توسط ت

بودند در کنتار هت  قترار گرفتنتد و در      تر کيمفهوم به ه  نزد

دادنتد کته    ليمشابه را تشک اي کسانياز عوامل  يطبقان تينها

 .شود يدر ادامه به آن پرداخته م
 

 نتایج
مطالعه که  67دست آمد که  همطالعه ب 158پس از جستجو 

 هيت اول يو پژوهش نداشتند در بررست  قيبا تحق يارتباط اساساً

 يحذف شد. در مجموع مطالعتات بتاق   سندگان،ينو  يتوسط ت

دست  هب يسيو انگل يفارس يها مطالعه به زبان 91مانده، تعداد 

بودند. از  يسيمطالعه به انگل 29و  يمطالعه به فارس 78آمد که 

و  قتات يمطالعته در وزارت علتوم تحق   4تعتداد،   نيت مجموع ا

مطالعه هت    5آموزش و پرورش انجام شده بود،  زيو ن يفناور

انجام شتده   يعلوم پزشک يها از دانشگاه ريغ ييها در دانشگاه

موضوع موانتع و عوامتل متوثر بتر      قاًيدق زيمطالعه ن 27بود و 

در  جته يکته در نت  کترد  ينمت  انيت را ب يپژوهش در علوم پزشک

مطالعه  نياز ا يسيمطالعه انگل 11و  يمطالعه فارس 26مجموع 

مترور   نيت بتراي ا  طيمطالعه که واجد شترا  55حذف شدند و 

وارد  يست يمطالعته انگل  9و  يمطالعته فارست   46بودند، شامل 

 زيدست آمده ن همقاالت ب يها رفرنس يمطالعه شدند. در بررس

مرور  نيشده در اوارد  العات. مطامديدست ن هب يديمطالعه جد
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روند انتخاب مقتاالت در  بودند.  1395تا سال  1379از سال 

 .آمده است 1 شکل

 مقاالت انتخاب فرایند .1شکل 

 

 دگاهيتتمطالعتته د 33ورود،  طيمطالعتته واجتتد شتترا 55از 

 2، يپزشک انيدانشجو دگاهيمطالعه د 11، يعلم ئتيه ياعضا

و  يعلمتت ئتتتيه ياعضتتا دگاهيتتمطالعتته بتته طتتور مشتتترک د

کارکنتان   ريپرستتاران و ستا   دگاهيت مطالعته د  9و  انيدانشجو

موانع و عوامل موثر بر  نهيرا در زم يعلوم پزشک يها دانشگاه

از مطالعتات عوامتل متوثر و     ياند. برخ کرده انيامر پژوهش ب

 يبنتد   يبا تقس گر،يد يو برخ کيموانع امر پژوهش را به تفک

 ،يا حرفته  ،يمتال  ،يسازمان ،يادار ،يفرد موانع به شکل موانع

انتد تتا بتا     به موضوع پرداخته و تالش نموده يو علم يامکانات

 را در يا شتده  ينتد ب موضوع اطالعتات جمتع   تيتوجه به اهم

 قرار دهند.   ارياخت

نفتر در متورد     6812 دگاهيمطالعات د نيمجموع در ا در

 مطالعه تعداد 5ذکر است که در  هشده است. الزم ب انيموضوع ب

آمتار لحتاظ    نيت کننده ذکر نشده بود که در ا افراد شرکت قيدق

مشابه بتوده کته تعتداد     يدر دو مطالعه جامعه آمار زينشده و ن

، در متده دستت آ  هبت  يهتا  . بر اساس دادهها کسر شده است آن

، يعلمت  ئتيه ينفر از اعضا 2776 دگاهيد کيمجموع به تفک

نفتر از   2414و  انينفتر از دانشتجو   1622، نيو محقق دياسات

 انيت و ب يبررست  يعلوم پزشک طهيکارکنان ح ريپرستاران و سا

 شده است. 

عوامل مطرح در مطالعات و کنار ه  قترار   ياز بررس پس

طبقه از  17، به  در قال  طبقات کينزد ايگرفتن موارد مشابه 

 . در ادامه آمده است  يترت هعوامل موثر شکل گرفت که ب

استفاده  يبرا زيموضوع و ن تياهم ليلد هذکر است ب هب الزم

کتالن   زانيت ر و برنامته  هيت پا بلنتد  راني، متد مستئوالن  يکاربرد

شتده   انيبا ذکر رفرنس ب زيهر طبقه ن اتييپژوهش کشور، جز

 .است

 : يتيشخص -يفرد -1

هتا   از آن ي. در برخت شده است انيمطالعه ب 21در  يفرد موانع

 اتييت جز گريد يبرخ شده و در ادي يموانع فرد يبا عنوان کل

 مورد نظر ذکر شده است:

-38،32،27،23،18] يو مشتکالت شخصت   يموانع فرد •

44 ] 

 قيت پشتتکار و اعتقتاد بته تحق    ،يريگيپ ،ي، عالقمندصبر •

[31 ] 

در  يکتتردن از مراکتتز دانشتتگاه  يعتتدم مطالعتته و دور •

پرستتاران   يي[ و احستاس عتدم توانتا   45] پرستاران و ماماها

 [26] انجام شده قاتيتحق تيفيک يابيارز يبرا

 [ 51-45،24] يعالقگ يب •

 ييعدم آشنا ليانجام پژوهش به دل يبرا يعدم عالقه کاف •

 [ 51] با مقوله پژوهش در آموزش دياسات

 :يساختار -يسازمان - 2

  يطور مستتق  همطالعه ب 21در  يساختار -يسازمان عوامل

از  يعامل در برخت  نياند. ا موثر شناخته شده  يمستق ريغ ايو 

با عنتوان   گريد يو در برخ يمطالعات با عنوان عوامل سازمان

نتام بترده    يصتورت مصتداق   هبت  گريد يو در تعداد يساختار

 اند: شده

 يستتتتتتتتتاختار -يعوامتتتتتتتتتل ستتتتتتتتتازمان •

[53،52،44،43،41،39،38،29،27،18،16،2] 

 يعلمتت ئتتتيه يانتظتتارات مختلتتف دانشتتگاه از اعضتتا  •

[54،22 ] 

 [51انجام پژوهش ] يبرا ازينبودن امت •
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 يدر کارهتا  تيمشغول ليبه دل يکمبود وقت و زمان ناکاف •

 يتتيو اجرا ياجتمتتاع يهتتا تيو مستتئول سيو تتتدر ينيبتتال

[47،42،33 ] 

 يرويکمبود ن ليبه دل يمارستانيب يها فتيبودن ش نيسنگ •

 [ 55] يانسان

 ،ينيبتال  صرفاً اي يپژوهش صرفاً يعلم اتيبودن ه يناکاف •

 جاديپژوهشگران، لزوم ا يمشخص برا يقاتينداشتن محور تحق

درمان بتر پتژوهش بته     تيپژوهش محور، اولو ينظام آموزش

 [ 31] کمبودها ليدل

 :يادار -3

 ديعنوان عامل موثر مورد تاک همطالعه ب 18در   يادار موانع

دستت و   نيآن مربوط بته قتوان   نيتر شيقرار گرفته است که ب

 ها بوده است: در انجام پژوهش يادار ريگ پا

 [ 53،32،2] يادار •

 يادار ريت گ کننتده و وقتت   ، محدودريگمقررات دست و پا •

[56،51،47،45،41،21،16 ] 

 يقتتاتيتحق يهتتا طتترح  يتصتتو نتتديبتتودن فرا يطتتوالن •

[57،52،47،31،29،21،1 ] 

 [  51] انجام پژوهش يبرا ازينبودن امت •

بودن زمتان   ي[ و طوالن58مواد ] هيبودن روند ته يطوالن •

 [ 27] زاتيتجه ديخر

 :تيريمد -4

 ليت را در امتر پتژوهش دخ   يتيريمطالعه عوامتل متد   13

نتام   يتيريمطالعات از اصطالح عوامل متد  ياند. در برخ دانسته

عوامتتل  اتييتتمطالعتتات بتته ذکتتر جز يبتترده شتتده امتتا برختت

 اند:  پرداخته

 [ 59،41،32،23] يتيريموانع مد •

[، الزام به حضور در مراکز 33] ينبود برنامه مدون پژوهش •

انجتام   يبترا  ي[ و در نظر نگترفتن زمتان قتانون   31] تحقيقاتي

 [ 55] يدر ساعات ادار يقاتيتحق يها تيفعال

 [57] زهيانگ جادينبود برنامه جهت ا •

و  يپژوهش يها طرح يدر تصوي  و اجرا يوجود نابرابر •

 [ 24] پژوهش نظارت بر انجام ست ينبود س

 [ 61] نياز طرف مسئول زهيانگ جاديعدم ا •

 ستتت ي[ و ضتتعف در س32،29]  يتتو ترغ قينبتتود تشتتو •

 [ 61] يقيتشو

 [ 19] پژوهش تيفيفقدان توجه به ک •

 :زهيانگ - 5

  14انتد.   را موثر بتر شتمرده   زهيمطالعه انگ 21مجموع  در

 8اشتاره داشتته و    زهيت به عامتل انگ   يصورت مستق همطالعه ب

انتد. در   را مهت  دانستته   زهياز نبود انگ يناش يعالقگ يمطالعه ب

 يمطرح شده و در برخ يو اقتصاد يمال زهيمطالعات انگ يبرخ

 ايت  يکار گروهت  ودنب ليدل هب زيو ن يعلم ليبه دال زهيانگ گريد

 اشاره شده است: نيآن توسط مسئول جاديعدم ا

 (يمتترتبط بتتا متتال  ايتت ي)شخصتت يکتتاف زهيتتنبتتود انگ •

[1،2،19،28،31،32،51،51،59،62-65 ] 

 [ 61] نياز طرف مسئول زهيانگ جاديعدم ا •

 [ 51-24،45] يعالقگ يب •

 [  23] يانجام کار گروه زهينبود انگ •

 [ 48] قاتينسبت به انجام تحق سيبه تدر تر شيب ليتما •

 :زاتيامکانات و تجه -يبستر ساز  - 6

و  زاتيت و تجه يستاز موارد مرتبط بتا بستر مطالعه به  26

 فيت متوارد ط  نيت انتد. ا  کانات مرتبط با پژوهش اشاره کردهام

 نترنتت يو ا يها انهيرا زاتيکه از تجه شود يرا شامل م يعيوس

 : رديگ يرا در بر م يآموزش يها ها و کالس کارگاه يتا برگزار

 يپژوهشتت التيو تستته زاتيتتکمبتتود امکانتتات و تجه  •

[44،41،35،26،25،23،1-65،61،59،53،51،46-68  ] 

 [ 29] يکمبود منابع مرجع تخصص •

 [ 52،29] يکارگاه آموزش يعدم برگزار •

و  ينترنتت ي، اياطالعتات  هتا و منتابع   نبتود بانتک   ايضعف  •

 در دستتتتتتتتترس يا و کتابخانتتتتتتتته کيتتتتتتتتالکترون

[68،66،64،61،56،52،27،16 ] 

 [  31] ها و پژوهشکده يقاتيگسترش مراکز تحق •

 [31] يليتکم التيتحص يها گسترش رشته •

 [31] ها دانشگاه ييدانشجو قاتيتحق تهيفعال کردن کم •

 [ 32،31،22] مناس  يکيزيف يفضا •
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 :تيحما  - 7

 نيت مطالعه مطرح شده است. ا 16در  يتيعوامل حما نقش

. نبتود کارشناستان   رديت گ يقرار مت  يعيوس فيدر ط زيعوامل ن

خود  هسه  را ب نيتر شيو دادن مشاوره ب ييخبره جهت راهنما

 اختصاص داده است: 

 يپژوهشت  ارانيبه کارشناسان خبره و  دست يعدم دسترس •

 [ 63،52،51،48،42،27] و مشاوران

و  ري[ و تقد61،32،29] يقيتشو ست يضعف در س اينبود  •

 [ 31] وهشژپ نهيافراد فعال در زم قيتشو

 صي[ و عتدم تخصت  51] انجام پژوهش يبرا ازينبودن امت •

 [ 42] يپژوهش تيفعال يبرا يواحد درس

 يقت يگزارشتات و مقتاالت تحق   عيعدم نشر به موقع و سر •

[69 ] 

 يهتا  تيت فعال يکاران از روند اجرااندر دست يعدم آگاه •

 [ 45] مرتبط

[ و عتدم  48] قتات يکت  مستئوالن نستبت بته تحق     ليتما •

 [ 66] يمعنو تيحما

 جهت ارتقتا پژوهشتگران   يپژوهش ازاتينبودن امت يکاف •

[47 ] 

در امتر   انيپژوهشگران و دانشتجو  ياقتصاد تينبود حما •

و  يمتال  تيت حما [ و54] يمتال  تيفقدان حما [ و19] پژوهش

 [ 31] بودجه پژوهش شيافزا

 :يميو کار ت تعامل - 8

 يها اشاره کرده و از جنبه يمطالعه به تعامل و کار گروه 7

متوارد شتامل ارتبتاط     نيت انتد. ا  کترده  يگوناگون آن را بررس

ها و مراکز  ها و گروه ، ارتباط دانشکدهگريد کيپژوهشگران با 

 ها بوده است:  دانشگاه نيارتباط ب زيبا ه  و ن يقاتيتحق

[ و 58] تعامتل [ و عتدم  33] پژوهشتگران  نيارتباط ک  ب •

 [ 19] و پژوهشگران ييمراکز اجرا انيم يلزوم همکار

 يگروهتت و نبتتود فرهنتتگ کتتار  يگروهتت ضتتعف کتتار  •

[66،33،23،22 ] 

 [31] ينيو بال هيعلوم پا نيلزوم ارتباط ب •

 ريهتا و بتا ستا    و دانشتکده  يآموزش يها گروه نيتعامل ب •

 [ 31] ها دانشگاه

 مرتبط با پژوهش:  يها يتوانمند – 9

 يابيمطالعه مه  ارز 21مرتبط با پژوهش در  يها يتوانمند

مطالعتات   ي. برخرديگ يرا در بر م يگوناگون يها هنبشده که ج

 قيمصتتاد گتتريد ياستتتفاده کتترده و برختت  يکلتت نياز عنتتاو

 اند: ها بر شمرده يتوانمند

 [44،31] يفرد يها يعدم توانمند •

 [ 65،63،51،38،23،16] يسيعدم تسلط به زبان انگل •

 پروپتوزال  نيدر نوشتن مقالته و تتدو   ينداشتن تبحر کاف •

[52،47،27،1 ] 

 در پتتژوهش ينداشتتتن مهتتارت کتتاف   دانتتش کتت  و  •

[56،51،45،35،1 ] 

[ و فقدان  مهارت 65] وتريعدم مهارت در استفاده از کامپ •

 [ 23] ينترنتيجستجو در منابع ا يهابا متد ييو آشنا

 انيدانشتجو  ،يعلم ئتيه يو توان اعضا تيک  بودن ظرف •

 [ 19] ها پژوهش جيدر چا  مقاالت مرتبط با نتا ديو اسات

 [ 28،24] يآمار يها با اصول و روش يکاف ييعدم آشنا •

 تيت فيک يابيت ارز يپرستتاران بترا   يياحساس عدم توانتا  •

 [ 26] انجام شده قاتيتحق

 و بودجه: يمال -11

شتده استت.    ديت مطالعه تاک  21در  يو اقتصاد يمال عامل

 گتر يد يو برخت  زهيت عنتوان انگ  هرا ب يمالها عامل  از آن يبرخ

اند. موارد مترتبط   انجام پژوهش دانسته يها نهيهز نيالزمه تام

 در اکثر مورد توجه بوده است: يبا مسائل مال

 يا و بودجتتتتته يو اقتصتتتتتاد يمستتتتتائل متتتتتال  •

[57،54،53،44،39،32،31،23،19،18-

71،68،66،64،62،59 ] 

[ و در 71،21] يپژوهش يها الزحمه طرح بودن حق نييپا •

 [ 45،25] پژوهش طهيدر ح يآمد ناکاف

 :يزمان و فرصت ناکاف -11
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عامتل   کيت عنوان  هبه عامل زمان ب ماًيمطالعه مستق 21 در

نجتام  را جتز  موانتع ا   يشده و نداشتن فرصت کاف ديموثر تاک

 اند: پژوهش بر شمرده

-23،21،16] بتتتر بتتتودن  کمبتتتود زمتتتان و زمتتتان   •

51،47،46،42،33،27-69،67،65،63،58،54،52 ] 

 : اديمشغله ز -12

 ريت و غ  يصتورت مستتق   همطالعته بت   22مشتغله در   عامل

از مطالعتات از   يمورد اشاره قرار گرفتته استت. برخت     يمستق

 ايت  يا از کلمه موانع حرفه گريد يو در برخ يکلمه مشغله کار

 يها تيمسئول اي يو آموزش يدرمان ،يادار يهاکار اديحج  ز

 دگاهيتتاز د يدرستت يواحتتدها يفشتتردگ زيتتو ن يختتانوادگ

 استفاده شده است: انيودانشج

-44،41, 38،25-21،19،16،1] يا و حرفه يمشغله کار •

54،51،51،46-71،65،61،58،56 ] 

 :يناکاف يآگاه اي يموانع علم - 13

 12در  يکتاف  يو عتدم آگتاه   يينتا آشتنا   اي يعلم موانع

با عل  پژوهش تا  ييمطالعه نام برده شده است که از عدم آشنا

 باشد:  يمتنوع م قياز موضوعات قابل تحق يآگاهنا

 [ 62،58،56،51،45-43،41،231،1] يموانع علم •

 يهتا  تيت و اولو قيت از موضوعات قابتل تحق  يعدم آگاه •

 [ 62،61،29] کشور يقاتيتحق

 :قاتيتحق جينکردن نتا يکاربرد  -14

 جيهتتا و عتدم استتتفاده از نتتتا  نکتتردن پتژوهش  يکتاربرد 

هت  شتامل    طهيح نيمطالعه ذکر شده است. ا 15در  قاتيتحق

ها بتوده،   يزير در برنامه قاتيتحق جيمسئوالن به نتا يتوجه يب

اشاره داشته و هت  بته    مارانيب ينبودن پژوهش برا ديه  به مف

کترده   ديت تاک يعلوم پزشک شرفتيها در پ آن يريعدم به کارگ

و مشتارکت   يمطالعات ه  بته عتدم همکتار    ياست. در برخ

اشتاره شتده    يپرستتار  قاتيتحق جيکار بستن نتا هپزشکان با ب

 است:

 جينکتردن نتتا   يو کتاربرد  قتات يتحق جيبه نتا يتوجه يب •

[57،52،51،47،25،24،21،19،2 ] 

 [57] يپژوهش يها تينبودن اولو ازيبر ن يمبنت •

 [ 65،57،51،45] ماريب ينبودن پژوهش برا ديمف •

هتا در   آن يريو عدم به کارگ يتکرار يها انجام پژوهش •

در  قيت تحق جيبتودن نتتا   ريتتاث  يو بت  يعلتوم پزشتک   شرفتيپ

 [ 71] رانيمد يريگ  يتصم

 جيو مشارکت پزشکان با به کار بستتن نتتا   يعدم همکار •

 [ 69،67،26] قاتيتحق

 :يآموزش -15

 يمطالعته بررست   8در  يمترتبط بتا امتور آموزشت     ليمسا

بته   گتر يد يو برخت  يها به نظتام آموزشت   از آن ياند. برخ شده

 اشاره داشتند: يآموزش يها واحد

 دي[ و تاک59،18نادرست ] يو نظام آموزش يموانع آموزش •

 [ 29] يبر آموزش محور

 [  31] پژوهش محور ينظام آموزش جاديلزوم ا •

 تر نييمطالعات پژوهش در آموزش در سطح پا يريگقرار •

 [ 48] قاتيتحق

 سيبا ستاعت تتدر   قينشدن ساعت کار تحق يساز معادل •

[57 ] 

 يآموزش پزشک کولوميدر کور قينبودن واحد روش تحق •

 [ 27،16] پژوهش طيدر مح يآموزش يها و نبود سرفصل

 : قاتيتحق يو اخالق ييمشکالت اجرا -16

اشاره شده است.  ييو اجرا يمطالعه به مسائل اخالق 6 در

ها  نبود اخالق در پژوهش ايو  ها تيمطالعات به محدود يبرخ

را از عوامل موثر  ييمشکالت اجرا گريد ياشاره کردند و برخ

 اند: نام برده

 [ 51،47-45،32] قيتحق ياخالق تيمحدود •

 [ 68] ييموانع اجرا •

 :يفرهنگ -17

مطالعه مورد توجه قرار گرفته استت.   8در  يفرهنگ عامل

در انجام پتژوهش   يفرهنگ يها نهياز مطالعات به زم يدر برخ

بتر   يعوامتل فرهنگت   ريبته تتاث   گتر يد ياشاره شده و در برخ

 اند: پژوهش پرداخته

محقتق در   گتاه يبها نتدادن بته جا  [ و 18] يموانع فرهنگ •

 تينبود حساس [ و66] در جامعه قيجامعه و عدم فرهنگ تحق
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 مشتکالت جامعته   افتنيت  زهيت نسبت به مشکالت جامعه و انگ

[23 ] 

نبتود   [ و59] در کشتور  قيت افت فرهنتگ مطالعته و تحق   •

 [ 66،33] يگروه فرهنگ کار

در  قتات ينستبت بته انجتام تحق    سيبه تدر تر شيب ليتما •

 [ 48] ها دانشگاه

و روشتن نبتودن    قتات يتحق جياعتماد ک  پرستاران به نتا •

 [ 69] قاتيتحق جيمحققان از نتا يريگ جهينت يدرست

و حستاس   فيت [ و ظر18] کيو استتراتژ  ياسيمسائل س •

 [ 71] يعلم قيبودن تحق

تعتداد   يعوامل موثر در پژوهش بر حست  فراوانت   يبند جمع

دهنتده   نشان تواند يم يها را ذکر کرده و به نوع که آن يمطالعات

  يتدهنده عامل به تر ليتشک يمراه اجزاه آنان باشد به تياهم

 .باشد يم 1طبق جدول  ن،يتر به ک  نيتر شياز ب
 

 

 فراوانی تکرار عوامل موثر در پژوهش در مطالعات، از بیشترین به کمترین. 1جدول 

 تشکیل دهنده عاملاجزای  تعداد مطالعات ذکر شده عامل موثر در پژوهش ردیف

 62 امکانات و تجهیزات –بستر سازی  1

 پژوهشی تسهیالت و تجهیزات و امکانات کمبود 

 تخصصی مرجع منابع کمبود 

 آموزشی کارگاه برگزاری عدم 

 اینترنتی اطالعاتی و  منابع و ها بانک نبود یا ضعف  

 ها پژوهشکده و تحقیقاتی مراکز گسترش 

 تکمیلی تحصیالت های رشته گسترش 

 ها دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته کردن فعال 

 مناسب فیزیکی فضای 

 ای حرفه و کاری مشغله  66 مشغله زیاد 6

 61 شخصیتی  -فردی  3

 مشکالت شخصی و فردی موانع  

 تحقیق به اعتقاد و پشتکار پیگیری، عالقمندی، ، صبر  

 دانشگاهی مراکز از کردن دوری و مطالعه عدم  

 توانایی عدم احساس  

 عالقگی  بی 

 اساتید آشنایی عدم دلیل به کافی عالقه عدم 

 61 انگیزه 4

 کافی انگیزه نبود 

 انگیزه ایجاد عدم  

 عالقگی بی 

 گروهی کار انجام انگیزه نبود 

 تحقیقات انجام به نسبت تدریس به بیشتر تمایل 

 61 توانمندیهای مرتبط با پژوهش 5

 فردی های توانمندی عدم 

 انگلیسی زبان به تسلط عدم 

 پروپوزال و تدوین مقاله نوشتن در کافی تبحر نداشتن 

  پژوهش در کافی مهارت نداشتن 

 کامپیوتر استفاده از در مهارت عدم 

 جستجو های متد با  آشنایی و مهارت  فقدان  

 مقاالت چاپ در دانشجویان علمی و هیئت اعضای توان بودن کم  

 آماری های روش و اصول با کافی آشنایی عدم 

 شده انجام تحقیقات کیفیت ارزیابی برای توانایی عدم احساس 

 61 مالی و بودجه 2

 ای بودجه و اقتصادی و مالی مسائل 

 پژوهشی های طرح الزحمه حق بودن پایین 

  پژوهش حیطه در ناکافی آمد در 
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 62 ساختاری -سازمانی  7

 ساختاری – سازمانی عوامل  

 علمی هیئت اعضای از دانشگاه مختلف انتظارات 

 پژوهش انجام برای امتیاز نبودن  

  اجرایی و اجتماعی های مسئولیت و تدریس و بالینی کارهای در مشغولیت 

 ها شیفت بودن سنگین 

 پژوهشی صرفا علمی هیات بودن ناکافی  

 مشخص تحقیقاتی محور نداشتن  

 پژوهش بر درمان اولویت 

 بودن تحقیقات زمانبر و پژوهشزمان برای  کمبود  62 زمان و فرصت ناکافی 8

 18 اداری 9

 موانع اداری 

 گیر پا و دست مقررات  

 طرح ها تصویب فرایند بودن طوالنی 

 کافی امتیاز نبود 

 مواد تهیه روند بودن طوالنی 

 12 حمایت 12

 مشاوران و پژوهشی دستیاران  و خبره کارشناسان به دسترسی عدم 

 پزوهش زمینه در فعال افراد تشویق و تقدیر عدم 

 پژوهشی فعالیت برای درسی واحد تخصیص عدم 

 پژوهش انجام برای امتیاز نبودن 

 گزارشات سریع و بموقع نشر عدم  

 پژوهشی های فعالیت اجرای روند از کاران اندر دست آگاهی عدم 

 تحقیقات به نسبت مسئوالن کم تمایل 

 معنوی حمایت عدم 

 پژوهشگران ارتقا جهت پژوهشی امتیازات نبودن کافی 

 پژوهش بودجه کم و  پژوهشگران اقتصادی حمایت نبود 

 15 کاربردی نکردن نتایج تحقیقات 11

 نتایج نکردن کاربردی و تحقیقات نتایج به توجهی بی 

 پژوهشی های اولویت نبودن نیاز بر مبتنی 

 بیماران برای پژوهش نبودن مفید 

 پزشکی علوم پیشرفت در آنها کارگیری به عدم و تکراری های پژوهش انجام  

 مدیران گیری تصمیم در تحقیق نتایج بودن تاثیر بی 

 تحقیقات نتایج بستن در بکار پزشکان مشارکت و همکاری عدم 

 13 مدیریت 16

 مدیریتی موانع  

 پژوهشی مدون برنامه نبود 

 تحقیقاتی مراکز در حضور به نبود الزام 

 اداری ساعات در تحقیقات انجام برای قانونی نبود زمان 

 انگیزه ایجاد جهت برنامه نبود 

   طرح ها اجرای و تصویب در نابرابری و وجود نظارت سیستم نبود   

 مسئولین طرف از انگیزه ایجاد عدم 

 ترغیب مناسب و تشویق نبود 

 پژوهش کیفیت به توجه فقدان 

 16 موانع علمی یا آگاهی ناکافی 13
 علمی موانع 

 کشور تحقیقاتی های اولویت و تحقیق قابل موضوعات از آگاهی عدم 

 8 آموزشی 14

 نادرست آموزشی نظام و آموزشی موانع  

 محوری آموزش بر تاکید 

 محور پژوهش آموزشی نظام ایجاد لزوم 

 تحقیقات پایینتر سطح در آموزش در پژوهش مطالعات گیری قرار 

 تدریس ساعت با تحقیق کار ساعت نشدن سازی معادل 

 پزشکی آموزش درکوریکولوم تحقیق روش واحد نبودن  

 پژوهش محیط در آموزشی سرفصلهای نبود 
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 8 فرهنگی 15

 فرهنگی موانع 

  جامعه در محقق جایگاه به ندادن بها  

 جامعه در تحقیق وجود فرهنگ عدم 

  جامعه مشکالت یافتن به نسبت انگیزه و حساسیت نبود 

 کشور در تحقیق و مطالعه فرهنگ افت 

 کارگروهی فرهنگ نبود 

 ها دانشگاه در تحقیقات انجام به نسبت تدریس به بیشتر تمایل 

 تحقیقات نتایج به کم اعتماد 

 تحقیقات نتایج از محققان گیری نتیجه درستی نبودن روشن 

 استراتژیک و سیاسی مسائل 

 علمی تحقیق بودن حساس و ظریف 

 7 تعامل  و کار تیمی 12

 پژوهشگران بین کم ارتباط 

  پژوهشگران و اجرایی مراکز میان همکاری لزوم 

 کارگروهی فرهنگ نبود و کارگروهی ضعف 

 بالینی و پایه علوم بین ارتباط لزوم 

 ها دانشگاه سایر با و ها دانشکده و آموزشی های گروه بین تعامل 

 2 مشکالت اجرایی و اخالقی تحقیقات 17
 در تحقیقات اخالقی محدودیتهای 

 اجرایی موانع 

 

 گيريبحث و نتيجه
عوامل متوثر بتر پتژوهش در     که به يمطالعه مرور نيدر ا

 ريت ستال اخ  16در  رانيت کشتور ا  يعلوم پزشتک  يها دانشگاه

مطالعته وارد   55کته در   يپرداخته است، موانع و عوامل موثر

بتار مترور و    نيشده به پژوهش مطرح شتدند، پتس از چنتد   

 17به  در طبقات مشتخص،   کينزد ايموارد مشابه  يريقرارگ

 انيمختلف عوامل موثر را ب يها دادند که جنبه ليتشک راطبقه 

 . کند يم

بر ستر   يموانع متعدد دهد که يمرور نشان م نيا يها افتهي

موانتتع در  نيتتوجتتود دارد و ا قيتتراه انجتتام پتتژوهش و تحق

هتا و هت     سرار کشور هت  تفتاوت   يعلوم پزشک يها دانشگاه

 يمطالعات انجام شده در کشور بترا  يدارد. در برخ ياشتراکات

 ،ياز جمله موانع فرد يمشخص يبند موانع و عوامل موثر طبقه

بتا   گريد يشده است و در برخ انيب يتيريمد ،يادار ،يسازمان

ذکر شده استت.   يفيصورت توص ه، موانع بذکر تک تک عوامل

 شيکه در ب ييها شده، به عامل افتيعوامل موثر  تعدد ليبه دل

 . يپرداز يها اشاره شده م مطالعه به آن 21از 

از عوامل متوثر بتر    يکيپژوهش،  نيا يها افتهياساس  بر

مطالعه مورد توجه قرار گرفتته شتده و    26امر پژوهش که در 

صتتاص داده نبتتود ختتود اخت هتعتتداد تکتترار را بتت نيتتتر شيبتت

 نيت بتود. ا  زاتيت مناس  و کمبتود امکانتات و تجه   يساز بستر

قترار   ديت شده و مورد تاک يابيعامل در اکثر مطالعات، مه  ارز

( 2116[. مطالعته فرزانته )  68-66،59،26،23،1است ] گرفته

 کيو الکترون ينترنتيا ،يها و منابع  اطالعات نبود بانک ايضعف 

بتتا  [ کته 16] کتترده استت  انيت در دستترس را ب  يا و کتابخانته 

(، و 2115) ي(، عنبر1395) ي(، صالح1392) يمطالعات عنبر

 دارد ياز مطالعتتتتتتات همختتتتتتوان گتتتتتتريد يبرختتتتتت

( در مطالعه ختود  1395) ياري[. ز68،66،64،61،56،52،27]

 يهتا  ها، گسترش رشتته  و پژوهشکده يقاتيگسترش مراکز تحق

 ييدانشتجو  قتات يتحق تته يفعال کتردن کم  ،يليتکم التيتحص

بهبتود و   يمناست  را بترا   يکت يزيف يفضا جاديها و ا دانشگاه

بتر   يستاز از بستر يتي امر پژوهش الزم دانسته و جز شرفتيپ

 نيمطالعات بر ا ديتاک نيتر شي[. با توجه به ب31] است شمرده

 يالزم بترا  زاتيت امکانتات و تجه  هيت ته رستد  ينظر م هعامل ب

 توانتد  يمت  يقتات يمناس  تحق يها رساختيز نيپژوهش و تام

داشتته   قتات يتحق تيو کم تيفيک يدر ارتقا يمهم اريعامل بس

 باشد.

در  زيت ن يفرصت ناکتاف  کمبود وقت وو  يکار اديمشغله ز 

مطالعته   22عامل در  نيشده است. ا انياز مطالعات ب ياريبس
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گرفتت.   يجتا  تيتبه دوم اهمرتکرار در  ثيشد و از ح افتي

 ( و تعتداد 1393(، اروجلتو ) 2115) ي(، عنبتر 2116فرزانه )

[. 63،33،27] به کمبود زمان اشاره داشتنداز مطالعات  يگريد

مطالعتات   تتر  شيانجام مطالعته در بت   يبرا ينداشتن وقت کاف

مختلف  ليعنوان عامل موثر بر انجام پژوهش ذکر شده و دال هب

-23،21،16شتتتده استتتت ] انيتتتآن ب يبتتترا يو گونتتتاگون

کتته در  ي[ بتته طتتور 51،47،46،42،26-69،67،65،54،52

و  ان( کمبتود زمت  1384) انپوريت ( و ک2112) يزيمطالعه چنگ

شتده   انيت پتژوهش بته عنتوان متانع ب     نتد يبر بتودن فرآ  زمان

 انيت مي( و کر1386) يکورک (،1393) ي[ اما وحدت63،33،27]

را عامل موثر عدم پترداختن   يا و حرفه يمشغله کار( 1391)

کته   رسد ينظر م[. به 58،44،38،16اند ] تهبه امر پژوهش دانس

کار افتراد   يو الزام ياز ساعات ادار ييجز قاتياگر انجام تحق

 يادار فياز وظتا  يدر نظر گرفته شود و انجام پژوهش قستمت 

شود، بتوان بتا   انيکارمندان و دانشجو د،ياسات يهفتگ ايروزانه 

و  يکمت  يپژوهشگران، امکتان ارتقتا   يبرا يفرصت کاف جاديا

 آورد.ها را فراه   پژوهش يفيک

و  ياز عوامل موثر بر امر پژوهش موانتع فترد   گريد يکي

مطالعته وجتود داشتته و در     21عامل در  نياست. ا يتيشخص

بتا   از مطالعتات صترفاً   يسوم قرار گرفته است. برخت  گاهيجا

-38،32،27،23،18کردنتتد ] اديتتاز آن  يعنتوان موانتتع فتترد 

 ،ي( صتتبر، عالقمنتتد1395) ياريتت[ امتتا در مطالعتته ز52،44

 يبه عنتوان عوامتل فترد    قيپشتکار و اعتقاد به تحق ،يريگيپ

 ي[. در مطالعه علمدار31] شده است انيموثر در امر پژوهش ب

 جيرا عامل موثر دانستته کته بتا نتتا     يعالقگ ي[ ب46( ]1382)

از  گتر يد يو برخ (1393زاده ) (، کرم1394) يمطالعات ارشد

( 1393) يبت ي[. خط51-47،45،24] دارد يها همخوان پژوهش

 ييعدم آشتنا  ليانجام پژوهش به دل يبرا يعدم عالقه کاف زين

کترده   انيت با مقوله پژوهش در آموزش به عنوان مانع ب دياسات

و  قيت ، اعتقتاد بته تحق  هر چند عالقه به پتژوهش  .[51] است

و  يفترد  يامر توان يم ياديکار مشکالت را تا حد ز راه افتني

و آموزش افراد  قيقبه تح نظر گرفت اما مسلط بودن در يدرون

در  تتر  شيبت  يريت گيو پ  يباعث ترغ تواند يم قيتحق يبا مبان

 ها گردد. دانشگاه انيو دانشجو ديپژوهش در اسات نهيزم

مطالعه مهت    21بود که در  يعامل يعالقگ يو ب زهيانگ نبود

( 1392) يمطالعات از جمله مظلوم يدانسته شده بود. در برخ

[ در 65،63،51،32،28،2عنوان شده ]  يمستقطور  هعامل ب نيا

اشاره  يانجام کار گروه زهي( به نبود انگ1393نوبهار ) که يحال

نستبت   سيبه تدر تر شيل بي( تما1393زاده ) [ و کرم23کرده ]

 .[48] کترده استت   انيب يزگيانگ يرا علت ب قاتيبه انجام تحق

 يمهم ارينقش بس زهياست که وجود انگ نيچه مسل  است ا آن

بتا   تتوان  ينموده و م فا ياز جمله پژوهش ا يدر انجام هر کار

 زهيت و فراه  آوردن امکانتات الزم انگ  ازاتينظر گرفتن امت در

 داد. شياانجام پژوهش را افز

مطالعه مطترح   21در  زيمرتبط با پژوهش ن يها يتوانمند

بته عتدم    گتر يد يبعض ( و1389و 1386) يشده است. سرشت

متانع مهت  مترتبط بتا      کيت به عنتوان   يسيتسلط به زبان انگل

[ امتا  65،63،51،38،23،16] اند اشاره کرده يپژوهش يتوانمد

 در ي( نداشتن تبحر کتاف 1395زاده )  ي( و ابراه2115) يعنبر

 انتد  کترده  يابيت پروپتوزال را مهت  ارز   نيتتدو  نوشتن مقالته و 

لتزوم داشتتن    رستد  يبته نظتر مت    هيچه بد . آن[52،47،27،1]

امتر   نيت است و اکثر مطالعات بر ا قيانجام تحق يبرا يتوانمند

. بته  [56،51،45،35،1گذاشته و با ه  مطابقتت دارنتد ]  صحه 

در استفاده از  انيوو دانشج ديمهارت اسات شيافزا رسد ينظر م

 ينترنتت يجستجو در منابع ا يهابا متد يي[ و آشنا51] وتريکامپ

افتراد در امتر    يتوانمنتد  تيت تقو يبترا  يکار مناستب  راه [23]

 پژوهش باشد.

مه  بوده و در  اريو بودجه ه  ازجمله موارد بس يمال موانع

مطالعه مورد اشاره قرار گرفته است. در اکثر مطالعتات بتر    21

 کيو در  يکرده همگ ديتاک يا و بودجه يمال ليمه  مسا ريتاث

, 62،59-57،54،53،44،39،32،31،23،19،18] اند راستا بوده

و لتوازم   ليوستا  هيت ته تيت که با توجه به اهم[ 71،68،66،64

امتر دور از   نيت هتا، ا  ساخت ريامکانات و ز جاديو ا ازيمورد ن

گفت  توان ي، معوامل ريبا تامل بر سا ي. از طرفباشد يذهن نم

الزحمته مناست     پژوهشگران با پرداختت حتق   يمال نيکه تام
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[ و بتا  71،21کرده ] تر شيو مشارکت افراد را ب زهيانگ تواند يم

[ امکتان جتذب   45،25پتژوهش ]  طهيدر ح يکاف آمددر جاديا

 آورد. يموثر را فراه  م يها و انجام پژوهش نيمحقق

 

در  يو عوامل موثر بر پژوهش، در مطالعات مشتابه  موانع

متوارد بتا کشتور     يشده که در برخت  يبررس زيها ن کشور ريسا

عوامتل و موانتع     نيت که ا دهد يدارد و نشان م ياشتراکات رانيا

دست آمده  ه. هر چند مطالعات بستين رانيتنها مختص کشور ا

 دازهحتوزه بته انت    نيت ا زبتان در  يسيانگل يکشورها ياز برخ

ل و عوامت  اتييت حد بته جز  نينبوده و تا به ا يمطالعات داخل

توسط   کايکه در کشور آمر يا موثر پرداخته نشده است. مطالعه

Hamilton (1986 انجام شده، نتتا )بتا مطالعتات    يمشتابه  جي

به  اديمطالعه کمبود وقت و مشغله ز نيداشته است. در ا يداخل

[. 72] شده استت  انيب نپرستارا انيعنوان موانع پژوهش در م

( کته در کشتور ستوئد    2118) Bostromدر مطالعته   نيچن ه 

از همکاران آشنا به امر پتژوهش، امکانتات    يانجام شده دور

ش، در دستترس نبتودن مقتاالت،    پتژوه  ياجترا  يبرا يناکاف

را موانتع انجتام پتژوهش در     يهتا و نبتود وقتت کتاف     گزارش

( در 2116) Gulland [. مطالعتته73] پرستتتاران دانستتته استتت

موانع انجام پژوهش را کمبود وقت و درآمتد   نيتر مه  سيانگل

 انيت پتژوهش ختود ب   کننده در پزشک شرکت 2111در  يناکاف

 ي( که بتر رو 2111) Burgoyne[ و در مطالعه 13] کرده است

و فقتدان   يکتاف  يانجام شده، نبتود آگتاه   يپزشک انيدانشجو

[ 11] شتده استت   انيب نعپژوهش به عنوان ما نهيمهارت در زم

دهنتده   بوده و نشان يمشابه با مطالعات داخل جينتا نيکه همه ا

و وجود موانتع و عوامتل متوثر     تر شيپژوهش به توجه ب ازين

 باشد. يکشورها م ريدر سا کساني

از موانتع و عوامتل    يکته برخت   رسد يمجموع به نظر م در

 دگاهيت از د رانيت کشتور ا  يعلوم پزشتک  يها موثر در پژوهش

 نيمورد توجه بوده که ا تر شيتر و ب مه  طهيح نيپژوهشگران ا

کتته در سراستتر کشتتور و در   يموضتتوع از تعتتدد مطالعتتات 

انجام شده به وضتوح   رانيا يمختلف علوم پزشک يها دانشگاه

 يفراوانت  نيتتر  شيعوامتل بت   نيا انياست. در م اهدهقابل مش

امکانتتات و  -ي ستتازتکتترار در رتبتته نخستتت شتتامل بستر 

و در رتبته ستوم    اديت در رتبه دوم شتامل مشتغله ز   زات،يتجه

 يهتا  يتوانمند زه،يانگ ،يتيشخص -يمشترکاً شامل عوامل فرد

 ليو بودجه بوده است و مستا  يمال ليمرتبط با پژوهش و مسا

 يادار ليو مستا  يزمان و فرصت ناکتاف  ،يساختار -يسازمان

 رستد  يقرار دارند. به نظتر مت   يبعد يها در رتبه  يه  به ترت

 يعلوم پزشتک  يها ها در دانشگاه پژوهش يو کم يفيک يارتقا

و  نيمستئول  يعوامتل را از ستو   نيت بته ا  ژهيت و يکشور توجه

 طلبد. يکالن کشور م زانير ن و برنامهاندرکارا دست

بته   توان يپژوهش م نيا يها يذکر است که از کاست هب الزم

مرتبط با موضتوع   يها نامه انيها و پا به کتابخانه يعدم دسترس

سراسر کشور اشتاره کترد کته امکتان      يها در دانشگاه قيتحق

 .نبوده است ريسها م اطالعات آن يابيباز

 

 تشكر و قدردانی
و تشتکر ختود را از    ريمقاله، مراتت  تقتد   نيا سندگانينو

ارزشتمند ختود،    يهتا  که با ارائته مشتورت   يارجمند دياسات

 .دارند ينمودند، اعالم م ياريمطالعه را  نيپژوهشگران ا
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Introduction: Research in Medical Sciences has special importance and it has received special attention 

in Iran. Several studies conducted on factors affecting research performance in the Universities of Medical 

Sciences and each of them focused on particular group’s viewpoint. Therefore, to have a comprehensive 

picture of the factors affecting research performance in Medical Sciences, this study was done to review 

these factors in Iran. 

Materials and Methods: This study reviews factors affecting the research performance in universities of 

medical sciences in Iran through recent 16 years. Related Keywords were used in Pub Med, Scopus, 

Science direct, Google scholar and Iranmedex, Irandoc, SID, and Magiran in order to find related English 

and Persian articles. 

Results: From 158 obtained articles, 55 eligible articles (46 Persian and nine English) were entered the 

study. Similar factors put together and 17 categories formed such as: Individual – personality, 

Organizational – structural, Management, Infrastructure – facilities, and Interaction – team work.  

Conclusion: Factors affecting medical research have a wide range. Among factors, the most frequent 

were respectively infrastructure – facilities (26 times) and over entanglement (22 times) and then in the 

third place, Individual – personality, motivation, research related abilities and financial and budget (21 

times) 
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