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موانع انجام فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
گلستان
محمد صالحی :عضو هیأت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري ،ساري ،ایران.
پرویز سعیدی :گروه حسابداري و مدیریت واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران.
نگین جباری :عضو هیأت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گلستان ،ایران.
مریم کاظمی ملک محمودی :دانشجوي کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
شیما کاظمی ملک محمودی* :معاونت تحقیقات و فنآوري ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دانشجوي دکتراي
تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گلستان ،ایران.

چكیده :انجام پژوهش ،نه تنها نشانهي اعتالي کشورهاست ،بلکه یکی از مهمترین عوامل توسعه در دنیاي امروزي
محسوب می شود .راهبري تحقیقات از ارکان اصلی نظام آموزش عالی به شمار میرود .اهمیت دادن به امر تحقیقات خود
کفایی و استقالل واقعی به ارمغان میآورد در حالیکه بیتوجهی به آن ،منجر به پرداخت هزینه گزاف خواهد شد .پژوهش
حاضر در راستاي بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص موانع انجام فعالیتهاي پژوهشی انجام شد .روش تحقیق توصیفی -
تحلیلی بود ،جامعه آماري  2263نفر بود که  332نفر به روش نمونهگیري طبقهاي انتخاب شدند .ابزار گردآوري ،پرسشنامه
دانشگاه علوم پزشکی اراک بود ،که شامل  29سؤال براي دانشجویان داراي سابقهي فعالیت پژوهشی و  18سؤال براي
دانشجویان بدون سابقهي پژوهشی است که با آلفاي کرنباخ  %84و دانشجویان غیر محقق با آلفاي کرنباخ  %89تأیید شد.
آزمونهاي توصیفی نظیر :فراوانی ،انحراف معیار ،میانگین و استنباطی نظیر منویتنی و تیتست مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .یافتهها نشان داد که از دیدگاه دانشجویان ،بین دو گروه در خصوص انجام فعالیتهاي پژوهشی در دو حیطهي
عمومی و فردي تفاوت معناداري وجود نداشت ( .)p>0.001ولی در حیطهي سازمانی تنها در پاسخ به پرسش عدم وجود
هستهي تحقیقاتی در بین دو گروه اختالف معنادار وجود داشت .بیشترین موانع از نظر دانشجویان داراي سابقهي پژوهش
در حیطهي سازمانی ضعف در دستیابی به اینترنت و بانکهاي الکترونیکی و در حیطهي فردي ،فشردگی واحدهاي درسی و
از دیدگاه دانشجویان بدون سابقهي پژوهش در حیطهي سازمانی ضعف در سیستم تشویقی و در حیطهي فردي ،فشردگی
واحد درسی ذکر شد ولی به تفکیک جنس ،مقطع و مدرک تحصیلی رابطهي معناداري دیده نشد .بنابراین با توجه به
اهمیت پژوهش و نتایج ،اولویتبندي موانع تحقیق جهت حل آن ضروري به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :موانع فعالیت پژوهشی ،دانشگاه ،دانشجویان داراي سابقهي پژوهشی ،دانشجویان بدون سابقهي پژوهشی.

*نویسندهی مسؤول :معاونت تحقیقات و فنآوري ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دانشجوي دکتراي تخصصی
مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گلستان ،ایران.
))Email: kazemishima20@yahoo.com
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مقدمه
در دنیاي تکنولوژي و مبتنی بر دانش کنونی ،انجام
پژوهش و تحقیق ،از نشانهي پیشرفت و اعتالي کشورها در
سطح بینالمللی و یکی از مهمترین عوامل توسعه محسوب
میشود ،چرا که موجب افزایش سرمایههاي ملی و بهرهوري
در بخشهاي مختلف کشور خواهد شد .دانشگاهها بهعنوان
مهمترین و کلیديترین نهاد توسعهي جامعه با وروديهایی
از قبیل قشر جوان و مولد کار ،دادهها و اطالعات موجود و
خام ،سیاستها و بودجههاي معین و خطمشی مشخص
براي تحقق اهداف عالیه که تربیت متخصص ،محقق و
تولید دانش و فنآوري از جمله مهمترین آنهاست ،در جهت
استقالل و توسعهي جامعه ایفاي نقش میکنند .در این
زمینه نیز مسؤوالن و سیاستمداران و مدیران کشور در سند
چشمانداز کشور ،ایران سال  1404کشوري توسعهیافته در
جایگاه باالي اقتصادي ،علمی و فنآوري در سطح منطقه
ذکر نمودند (سند چشمانداز بیست ساله .)1384 ،در
کشورهاي در حال توسعه ،معموالً کارگزاران به دالیل
مشکالت اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی به دنبال رفع
مشکالت آنی بوده و به تحقیقات که معموالً نتایج آن
سالها بعد مورد استفاده قرار میگیرد کمتر توجه دارند
(عزیزي .)1374 ،در سال  ،1990معادل  96درصد از
بودجههاي تحقیقاتی جهان را کشورهاي در حال توسعه
هزینه کردند که سهم کشورهاي اسالمی از این میزان فقط
 1درصد است (عزیزي )1380 ،که توجه ویژهي مسؤوالن
کشور به افزایش سهم تحقیقات با توجه به نتایج حاصل از
آن ضروري است .بدون تردید ،مهمترین عامل پیشرفت بشر
نیز در هزارهي سوم و تغییرات عمدهي برنامههاي آموزش
پزشکی ،مرهون توجه و استفاده از نتایج پژوهشهاي علمی
در عرصههاي مختلف دانش و تکنولوژي بوده است
(بورگویان .)2010 ،در این راستا دانشگاه و مراکز آموزش
عالی به لحاظ جایگاه علمی ،فکري و معنوي ،مبدأ تولید
دانش و ایدهها و فنآوري نوین هستند و نقش مهمی در
توسعه و پیشرفت کشور دارد .در این زمینه ،آنچه مهم
بهنظر میرسد ،نقش مدیریت و راهبري پژوهشها در
دانشگاههاست .راهبري تحقیقات دانشگاهی از ارکان اصلی
نظام آموزش عالی بهشمار میرود .تحلیلی بر روند تحقیقات
علمی ایران در دههي اخیر نشان میدهد که کشورمان در
عرصههاي علمی پیشرفتهاي قابل توجهی را تجربه کرده
است ،اما با این وجود ،سهم ما از تولید علم دنیا بسیار
محدود بوده است (کریمیان و همکاران .)1391 ،نتایج
تحقیقات سال  1386نشان داد که تولید علم ایران با
جمعیتی بالغ بر یک درصد از کل جمعیت دنیا حدود 0/2

درصد بود .در صورتیکه کشور ترکیه با جمعیتی مشابه ،با
تولید علمی معادل پنج برابر ایران در جایگاه اول منطقه
قرار داشت (اصنافی و همکاران .)1386 ،الزم بهذکر است
در دنیاي مبتنی بر توسعهي دانشبنیان امروز کشورها بر
اساس توانایی در تولید علم و کاربرد دانش طبقهبندي
میشوند (عاصفزاده و پیري .)1386 ،کشورهاي
توسعهیافته بهطور متوسط  2تا  3درصد تولید ناخالص
سرانهي خود را صرف پژوهش میکنند؛ درحالیکه طی
دههي هفتاد ،ایران تنها  0/3تا  0/6درصد تولید ناخالص
داخلی خود را صرف پژوهش کرده است (مرکز آمار ایران،
 .)1379از طرفی هدفمند نبودن تحقیقات ،ارتباط ناکافی
مؤسسات علمی با متن جامعه ،عدم کاربست تولیدات
علمی ،مسایل مالی و اقتصادي ،ضعف توانمنديهاي
پژوهشی و مشکالت سازمانی از جمله مواردي هستند که
بهعنوان موانع و بازدارندههاي تحقیق مورد بررسی قرار
گرفتهاند (سالم صافی و همکاران .)1388 ،نباید فراموش
کرد فضاي بیرونی دانشگاه نیز بر این موانع از جمله
مشکالت سیاسی و اجتماعی ،نظام آموزشی و مسایل
اقتصادي تأثیر میگذارند (کریمیان و همکاران.)1389 ،
بنابراین نهادینه کردن پژوهش ،درک و شناسایی
توانمنديها و امکانات موجود و پی بردن به چالشها و
موانع پژوهشی از مهمترین وظایف مدیران و متولیان
پژوهش است .در این راستا ،گام اساسی در ایجاد یک نظام
تحقیقاتی کارآمد ،تقویت انگیزهي دانشجویان و اعضاي
هیأت علمی دانشگاهها نسبت به انجام تحقیق ،تهیهي ابزار
تحقیق ،تربیت پژوهشگرانی توانمند و باألخره تثبیت جایگاه
پژوهش در کشور و رفع موانع تحقیقی باشد (کیانپور و
همکاران .)2005 ،اهمیت پژوهش و تولید دانش در جوامع
کنونی به اندازهاي است که میتوان از پژوهش بهعنوان
اصلیترین نیروي محرکه براي ترقی جامعه و یکی از
شاخصهاي مهم رشد نام برد .بر این اساس ،میتوان ادعا
کرد که بین تحقیقات و میزان پیشرفت حقیقی هر کشوري
رابطهي مستقیم وجود دارد و تا زمانیکه کشور و
دانشگاههاي ما با حل موانع پیش روي تحقیق و مشکالت
انجام فعالیتهاي پژوهشی نتواند به معناي واقعی و
کاربردي از دستاوردهاي تحقیقات راهبردي ،کاربردي و
توسعه در برنامهریزيهاي اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و
برنامههاي آموزشی بهره ببرند به توسعهي پایدار و سرمایه-
ي اجتماعی به مفهوم واقعی دست نخواهیم یافت .در
راستاي این هدف ،نظامدهی به پژوهشهاي دانشگاهی یکی
از مهمترین عوامل مؤثر بر تحقیقات دانشگاهها است ،چرا
که اشاعهي روحـیهي تحقیـق و ایـجاد انگیزه و رغبـت در
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کاظمی ملک محمودی و همكاران
اعضاي هیأت علمی و محققان دانشگاه نسبت به امر تحقیق
در گرو ایجاد سیستم و نظامدهی به امور پژوهش و تهیهي
ابزار کار است (سبزواري و همکاران .)1380 ،اهمیت دادن
به امر تحقیقات و افزایش فعالیتهاي پژوهشی در هر کشور
سبب توسعه و پیشرفت شده ،خودکفایی و استقالل واقعی
براي آن مملکت به ارمغان میآورد و بیتوجهی به امر
پژوهش ،در آینده منجر به پرداخت هزینهي گزافتر از
تحقیق خواهد شد .البته پر واضح است ساماندهی به امر
پژوهش بدون شناسایی موانع امکانپذیر نیست .در این
راستا با بررسی تحقیقات مرتبط با پژوهش و پیشینهي
تحقیق میتوان از نتایج انجام پژوهش در این زمینه و
زمینههاي مشابه در داخل و خارج آگاه شد .در پژوهش
شریعتمداري ( )1390با عنوان "آسیبشناسی موانع اجراي
پژوهش در میان اعضاي هیأت علمی و ارائهي راهکارهاي
کاربردي" نتایج نشان داد که عوامل فردي ،اطالعرسانی،
آموزشی ،اجتماعی و اقتصادي در تقویت انگیزهي پژوهشی
استادان مؤثر بود و تأثیر عامل فردي و اجتماعی از دیدگاه
استادان زن و مرد متفاوت بود .همچنین تأثیر عامل فردي
در تقویت انگیزهي پژوهشی از نظر استادان با سابقهي
خدمت تفاوت معنادار داشت .در پژوهش ظهوري و فکري
( )1380تحت عنوان "موانع پژوهش از دیدگاه اعضاي
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران" یافتهها نشان داد
افراد تنها حدود نیمی از مهارت الزم در تدوین پروپوزال،
اجراي پژوهش ،آنالیز و تفسیر دادهها و نیز مقالهنویسی
دارند .محدودیت تایپ ،پرینت ،زیراکس ،مشاورهي
پژوهشی ،اینترنت ،کتابخانه بهترتیب مهمترین عامل
نارضایتی این افراد از خدمات پژوهشی در دانشکده بود .در
پژوهش مهرعلیزاده و طاهري ( )1375با عنوان
"سیاستگزاري تحقیقات دانشگاهی و صنعت و جایگاه
اعضاي هیأت علمی در پژوهش در دانشگاه شهید چمران
نتایج نشان داده شد که مشکالت اداري و مالی ،جایگاه
تحقیق و محیط علمی ،اطالعات و وسایل و ابزارهاي علمی،
مسایل مربوط به استادان ،عملکرد شوراي پژوهشی دانشگاه
در تصویب ،اجرا و گزارش نهایی تحقیقات از جمله موانع
مؤثر در پژوهش بهشمار میرود .نتایج تحقیق مظلومی و
همکاران ( )1392تحت عنوان "بررسی دیدگاه دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص موانع
انجام فعالیتهاي پژوهشی در حین آموزش در دانشگاه"
نشان داد که میانگین نمرهي موانع شخصی  67/94درصد
از نمرهي کامل و موانع سازمانی  68/61درصد از نمرهي
کامل بود .موانع شخصی زنان بیشتر از مردان و دانشجویان
شرکتکننده در کارگاههاي روش تحقیق باالتر بود .در
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تحقیق علمداري و همکاران ( )1382تحت عنوان "موانع
موجود در انجام فعالیتهاي پژوهشی از دیدگاه اعضاي
هیأت علمی دانشگاههاي شهر یاسوج" نتایج نشان داد که
بررسی موانع شخصی ،کمبود وقت و مشغلهي زیاد و
بیعالقگی به امر پژوهش بهترتیب بیشترین و کمترین مانع
پژوهش در موانع سازمانی ،کمبود امکانات و تجهیزات الزم
و محدودیتهاي اخالقی در انجام پژوهش بهترتیب
بیشترین و کمترین مانع پژوهشی از طرف اعضاي هیأت
علمی عنوان شده بود .زنان و افراد با مدرک تحصیلی باالتر
میانگین نمرات مانع شخصی بیشتري را به خود اختصاص
داده بودند .در تحقیق هامیلتون ( )1988تحت عنوان "دو
نقش هیأت علمی پرستاري :مدرس و محقق" نشان داد در
زمینهي موانع شخصی ،بیشترین میانگین نمرات مربوط به
کمبود وقت و مشغلهي زیاد بود و ساعات زیاد تدریس
اعضاي هیأت علمی دانشگاهها بهدلیل عدم تأمین زندگی
مادي آنان و ناگزیر بودن از تدریس در مراکز مختلف موانع
بر سر راه تحقیق و پژوهش در آموزش عالی محسوب می-
شوند .با افزایش سابقهي کار ،فعالیتهاي پژوهشی نیز
افزایش مییابد که بالطبع موانع بیشتري در فعالیتهاي
تحقیقاتی را مشاهده میکردند .در تحقیق لهساییزاده
( )1375تحت عنوان "موانع پژوهش علوم اجتماعی در
ایران ،نتایج نشان داد که تشریفات اداري دست و پا گیر
پژوهشهاي اجتماعی هستند و هنوز پژوهشهاي اجتماعی
نهادینه نشدهاند .بسیاري از دانشگاهها از استادان خود در
طی سنوات خدمتی هیچگونه پژوهشی را طلب نمیکنند،
همین امر باعث جدي نگرفتن تحقیق از سوي برخی
استادان شده است .کرامر و همکاران ( )1989در تحقیقی
تحت عنوان "بهرهوري پژوهشی اعضاي هیأت علمی در
دانشگاههاي علوم پزشکی" به این نتیجه دست یافتند که
درصد قابل توجهی از وقت اعضاي هیأت علمی دانشگاههاي
علوم پزشکی در کشورهاي در حال توسعه صرف آموزش و
ارایهي خدمات بالینی میشود و وقت کافی براي انجام امور
پژوهشی ندارند .در تحقیق پیترسون و همکاران تحت
عنوان "چارچوبی براي استفاده پژوهش (هفت مطالعهي
موردي)" نشان داد نتایج فعالیتهاي تحقیقاتی در
تصمیمگیريها و سیاستگذاريهاي کالن چندان بهکار
گرفته نمیشود و یا در نیمهي راه رها میگردد .در پژوهش
کریمیان و همکاران ( )1391تحت عنوان "بررسی وضعیت
زمینهاي مؤثر بر فعالیتهاي پژوهشی در دانشگاه علوم
پزشکی شیراز از دیدگاه اعضاي هیأت علمی" نتایج نشان
داد اعضاي هیأت علمی وجود موانع آموزشی ،فرهنگی
اجتماعی ،سیاسی و راهبردي را در دانشگاه تأیید کردند.
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مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی در حوزهي بهداشت
و درمان با میانگین ،نبود نظام ارزیابی مناسب از تحقیقات
انجام شده و نبود بانک اطالعات جامعی از تحقیقات علوم
پزشکی درصد بیشترین دغدغههاي پژوهشگران را در مورد
موانع راهبردي و سیاستهاي کالن نشان داد .بررسی
دیدگاهها به تفکیک جنسیت ،مرتبهي علمی ،دانشکده و
داشتن مسؤولیت اجرایی تفاوت معنادار دیده شد ،اما در
مورد سابقهي خدمت و رشتهي تحصیلی ،این تفاوت
معنادار نبود .در پژوهش نیکروز و همکاران ( )1388تحت
عنوان "بررسی عوامل بازدارندهي اجراي طرحهاي تحقیقات
دانشجویی از دیدگاه دانشجویان" نتایج نشان داد که
میانگین موانع شخصی کمتر از موانع سازمانی بود؛
بهعبارت دیگر ،موانع شخصی مؤثرتر از موانع سازمانی
بودند .در بحث موانع شخصی ،نداشتن مهارت ،دانش ناکافی
از متدولوژي تحقیق و عدم آگاهی از موضوعات قابل تحقیق
بیشترین فراوانی را داشت .در حیطهي موانع سازمانی،
دسترس نبودن نیروهاي مشاورهاي ،کمبود امکانات و
تجهیزات و عدم انگیزه از طرف مسؤوالن و اساتید بیشترین
موارد را تشکیل میدادند .در پژوهش عنبري و جدیدي
( )1391تحت عنوان "مقایسهي دیدگاه دانشجویان محقق
و غیر محقق در مورد موانع انجام فعالیتهاي پژوهشی در
دانشگاه علوم پزشکی اراک" نتایج نشان داد میانگین نمره
موانع پژوهشی از دیدگاه دانشجویان محقق در حیطهي
سازمانی به میزان  3/32±2/14و میانگین نمره وجود موانع
از دیدگاه دانشجویان غیر محقق در حیطهي فردي به
میزان  3/68±1/98و در حد زیاد ارزیابی شد .باالترین
میانگین نمره به موانع از دیدگاه دانشجویان به کمبود
دستیاران پژوهشی دورهدیده ،عدم استفاده از نتایج تحقیق
در جامعه ،ضعف دانشجویان در آشنایی با کتابخانهي
دیجیتال اختصاص یافت .با توجه به پیشینهي تحقیق و
نتایج انجام پژوهش در این زمینه ،تعیین دیدگاه
دانشپژوهان ،محققین ،متخصصین و نخبگان جوان جامعه،
گامی در جهت تعیین اولویت در حل موانع پیش روي
تحقیق و فرهنگسازي و نهادینه کردن آن و رسیدن به
اهداف عالیهي پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی گلستان
بهطور خاص و رسیدن به ایران توسعهیافته در سال 1404
برداشت.

مواد و روشها
هدف اصلی تحقیق که تعیین دیدگاه دانشجویان
دانشگاه در خصوص موانع انجام فعالیتهاي پژوهشی در
دانشگاه بود و اهداف اختصاصی و فرعی که تعیین دیدگاه
دانشجویان دانشگاه در خصوص موانع سازمانی و موانع

فردي انجام فعالیتهاي پژوهشی در دانشگاه ،تعیین و
مقایسهي دیدگاه دانشجویان در خصوص موانع فردي و
موانع سازمانی در دو گروه دانشجویان داراي سابقهي
پژوهش و بدون سابقهي پژوهش ،تعیین و مقایسهي دیدگاه
دانشجویان در خصوص موانع انجام فعالیتهاي پژوهشی به
تفکیک دانشکدهها و برحسب جنسیت ،مقطع تحصیلی بود.
روش تحقیق از نوع پیمایشی و توصیفی-تحلیلی بود.
جامعهي آماري دانشجویان علوم پزشکی گلستان که به
روش نمونهگیري تصادفی طبقهاي ،تعداد نمونه با توجه به
تعداد دانشجویان دانشگاه  2263نفر و مطالعهي عنبري و
همکاران ( )1392با سطح اطمینان  95درصد و توان آزمون
 80درصد و برآورد نمرات میانگین و انحراف معیار موانع
پژوهشی در حیطهي فردي معادل  2/75±3/87و
 3/68±1/98در دو گروه دانشجویان محقق و غیر محقق،
 166دانشجو در هر گروه نفر انتخاب شد ( 332دانشجو)
که بهصورت تسهیم به نسبت دانشکدهها انتخاب شد.
دانشکدهي پرستاري و مامایی  441نفر ،تعداد نمونه 65
نفر ،دانشکدهي پزشکی  762نفر ،تعداد نمونه  112نفر،
دانشکدهي بهداشت  268نفر ،تعداد نمونه  40نفر،
دانشکدهي پیراپزشکی  515نفر ،تعداد نمونه  76نفر،
دانشکدهي فنآوريهاي نوین  57نفر ،تعداد نمونه 9 ،نفر و
دانشکدهي دندانپزشکی  222نفر ،تعداد نمونه  33نفر
تعیین شد .در این تحقیق دانشجویی که سابقهي انجام
طرح تحقیقاتی مصوب بهعنوان مجري و همکار ،تدوین
مقالهي علمی ارائهش ده در کنگره و یا چاپ در مجله
بهعنوان نویسنده و تألیف یا ترجمه کتاب داشت دانشجوي
محقق نامگذاري شدند .ابزار گردآوري اطالعات،
پرسشنامهي محققان دانشگاه علوم پزشکی اراک که در
سال  1391بر روي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
انجام پذیرفت ،بود .بخش اول شامل مشخصات زمینهاي
(شامل معدل ،جنسیت ،ترم ،رشته و مقطع تحصیلی و
دانشکدهي و )...و بخش دوم مربوط به فعالیتهاي پژوهشی
جهت تعیین دو گروه داراي سابقهي پژوهش و بدون
سابقهي پژوهش و بخش سوم که شامل دو پرسشنامه ،یک
پرسشنامه براي دانشجویان داراي سابقهي پژوهش
(محقق) با  29سؤال بسته شامل  9سؤال در حیطهي فردي
با گسترهي امتیازي  45-9امتیاز و  20سؤال حیطهي
سازمانی با گسترهي  100-20امتیاز با تأیید پایایی 81
درصد و براي دانشجویان بدون سابقهي پژوهشی (غیر
محقق)  9سؤال حیطهي فردي  45-9امتیاز و  9سؤال
حیطهي سازمان  45-9امتیاز با تأیید پایایی  83درصد بود،
که در این مطالعه نیز براي دانشجویان داراي سابقهي
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کاظمی ملک محمودی و همكاران
پژوهش با آلفاي کرنباخ  84درصد و دانشجویان بدون
سابقهي پژوهش با آلفاي کرنباخ  89درصد تأیید شد .پس
ازجمعآوري پرسشنامهها ،کدبندي اطالعات ،دادهها وارد
نرمافزار  SPSSشد و با استفاده از آن تحلیل دادهها انجام
گرفت .بدینمنظور از آزمونهاي آماري توصیفی نظیر
میانگین ،درصد فراوانی و انحراف معیار و براي تحلیل داده-
ها از آزمون استنباطی مرتبط نظیر آزمون  tو منویتنی
استفاده شد.

آزمون منویتنی بین دو گروه محقق و غیر محقق در
خصوص موانع سازمانی انجام فعالیتهاي پژوهشی تفاوت
معناداري وجود نداشت (. )P-value<0/001
جدول شماره : 2مقایسهی میانگین نمرهی موانع فعالیتهای
پژوهشی از نظر دانشجویان دارای سابقهی پژوهش (محقق) و
بدون سابقهی پژوهش (غیر محقق) دانشگاه علوم پزشکی
گلستان

پژوهش با هدف اصلی تعیین دیدگاه دانشجویان در
خصوص موانع انجام فعالیتهاي پژوهشی در دانشگاه و به
روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفت .با توجه به اینکه
جامعهي آماري دانشجویان علوم پزشکی گلستان که به
روش نمونهگیري تصادفی طبقهاي 332 ،دانشجو به تعداد
نمونه  166دانشجو در هر گروه و بهصورت تسهیم به
نسبت دانشکدهها درنظر گرفته شده بود فراوانی نمونههاي
تحقیق  365نفر بود که  110دانشجوي محقق و 255
دانشجوي غیر محقق با رعایت روش نمونهگیري تسهیم به
نسبت دانشکده در این تحقیق مشارکت و به سؤاالت پاسخ
دادند .یافتهها بر اساس اهداف تحقیق به شرح ذیل
بهدست آمد.
جدول شماره  :1مقایسهی میانگین نمرهی موانع فعالیتهای
پژوهشی از نظر دانشجویان دارای سابقهی پژوهش (محقق) و
بدون سابقهی پژوهش (غیر محقق) دانشگاه علوم پزشکی

غیر محقق

255

3.36 ± 0.68

جدول شماره  :3مقایسهی میانگین نمرهی موانع فعالیتهای
پژوهشی در حیطهی فردی از نظر دانشجویان دارای سابقهی
پژوهش (محقق) و بدون سابقهی پژوهش (غیر محقق) دانشگاه
علوم پزشکی گلستان

تعداد

میانگین

محقق

109

3.13 ± 0.95

0.019

غیر محقق

255

3.33 ± 0.75

محقق

110

3.17 ± 0.9

غیر محقق

253

3.38 ± 0.78

0.13

در حیطهي فردي ،میانگین نمره موانع پژوهشی از نظر
دانشجویان محقق  3/13±0/95و دانشجویان غیر محقق
 3/33 ±0/75بود که با توجه به آزمون منویتنی بین دو
گروه محقق و غیر محقق در خصوص موانع فردي انجام
فعالیتهاي پژوهشی تفاوت معناداري وجود نداشت.
( .)P-value<0/001در حیطهي سازمانی میانگین نمرهي
موانع پژوهشی از نظر دانشجویان محقق  3/17±0/9و
دانشجویان غیر محقق  3/38±0/78بود که با توجه به

تعداد

حیطهی فردی موانع پژوهشی

میانگین

مقدار

p-value

من ویتنی
فشردگی واحدهای درسی
بیانگیزگی به انجام
پژوهش

محقق

106

3 ± 0.96

غیر محقق

255

3 ± 1.03

محقق

107

3 ± 1.14

غیر محقق

255

3 ± 1.18

محقق

107

3 ± 3.98

غیر محقق

254

3.36 ± 0.68

محقق

107

3 ± 1.37

غیر محقق

251

3 ± 1.12

محقق

106

3 ± 1.23

گزارش طرح

غیر محقق

251

3 ± 1.06

ضعف در نگارش مقالهی

محقق

106

3 ± 1.16

علمی

غیر محقق

252

3 ± 1.07

عدم تسلط بر کار آماری

محقق

107

3 ± 1.15

غیر محقق

251

3 ± 1.22

ضعف در استفاده از بانک-

محقق

105

2 ± 1.20

های الکترونیکی

غیر محقق

251

3 ± 1.31

عدم تمایل به انجام کار
گروهی

پروپوزال

p-value

موانع پژوهشی

میانگین نمرهي موانع پژوهشی از نظر دانشجویان محقق
 3/19±0/71و دانشجویان غیر محقق  3/36±0/68بود که
با توجه به آزمون منویتنی بین دو گروه محقق و غیر
محقق در خصوص موانع انجام فعالیتهاي پژوهشی تفاوت
معناداري وجود نداشت (.)P-value<0/001

ضعف در تسلط بر نگارش

گلستان

حیطهی سازمانی

محقق

110

3.19 ± 0.71

0.64

موانع پژوهشی

یافتهها

حیطهی فردی

تعداد

میانگین

p-value

عدم تسلط بر ارائهی

ضعف در آشنایی با

محقق

105

3 ±1.18

کتابخانهی دیجیتال

غیر محقق

251

3 ± 1.22

NS

NS

NS

NS

0.268
0.002

0.747

0.035

NS

0.089

NS

0.274

NS

0.440

NS

0.073

NS

0.011

()INLM

همانطور که در جدول فوق نشان داده شد میانگین نمرهي
مشکالت و موانع پژوهشی در پاسخ به سؤاالت حیطهي
فردي بین دانشجویان محقق و غیر محقق تفاوت معناداري
وجود نداشت (.)P-value<0/001
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جدول شماره  :4مقایسهی میانگین نمرهی موانع فعالیتهای
پژوهشی در حیطهی سازمانی از نظر دانشجویان دارای سابقه-
ی پژوهش (محقق) و بدون سابقهی پژوهش (غیر محقق)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
تعداد

حیطهی سازمانی موانع پژوهشی

میانگین

مقدار

p-value

من ویتنی
محقق

106

3 ± 1.26

بانکهای الکترونیکی

غیر محقق

252

3 ± 1.33

بوروکراسی زائد در تصویب

محقق

98

3 ± 1.05

غیر محقق

228

3 ± 1.06

محقق

105

3 ± 1.16

غیر محقق

250

3 ± 1.07

محقق

105

3±1

غیر محقق

250

3 ± 1.13

ضعف در دستیابی به اینترنت و

طرحها
ضعف در سیستم تشویقی

عدم استفاده از نتایج تحقیق در
جامعه

محقق

103

3 ± 1.1

تحقیقات بالینی

غیر محقق

248

3±1

عدم آشنایی با کمیتهی تحقیقات

محقق

106

3 ± 1.21

دانشجویی

غیر محقق

250

3 ± 1.09

کمبود کارشناسان خبره و

محقق

104

3 ± 1.11

دستیاران پژوهشی دورهدیده

غیر محقق

249

3 ± 1.09

عدم وجود هستهای تحقیقاتی در

محقق

106

2 ± 1.19

دانشکده

غیر محقق

251

3 ± 1.13

ضعف در همکاری اساتید با

محقق

104

3 ± 1.06

دانشجو

غیر محقق

252

3 ± 1.21

عدم آشنایی با واحد توسعهی

NS

0.824

NS

0.744

NS

0.513

NS

0.249

NS

0.464

NS

0.258

NS

0.792

NS

0.000

NS

0.825

همانطور که در جدول فوق نشان داده شد میانگین
نمرهي مشکالت و موانع پژوهشی در پاسخ به سؤاالت
حیطهي سازمانی بین دانشجویان محقق و غیر محقق
تفاوت معناداري جزء در عدم وجود هستهاي تحقیقاتی در
دانشکده وجود نداشت (.)P-value<0/001
همچنین یافتهها نشان داد از نظر دانشجویان داراي
سابقهي پژوهش (محقق) بیشترین موانع انجام فعالیتهاي
پژوهشی در حیطهي فردي فشردگی واحدهاي درسی،
ضعف در نگارش مقالهي علمی ،عدم تسلط بر کار آماري و
در حیطهي سازمانی بهترتیب اولویت ضعف در دستیابی به
اینترنت و بانکهاي الکترونیکی ،ضعف در داوري طرحها،
طوالنی شدن زمان خرید لوازم تحقیق ،عدم آشنایی با
کمیتهي تحقیقات دانشجویی ،طوالنی شدن زمان پرداخت
هزینهها ،طوالنی شدن زمان داوري و چاپ مقاالت ذکر شد.
از نظر دانشجویان بدون سابقهي پژوهشی (غیر محقق)
بیشترین موانع انجام فعالیتهاي پژوهشی در حیطهي
فردي فشردگی واحدهاي درسی ،ضعف در نگارش مقالهي
علمی ،بیانگیزگی به انجام پژوهش و در حیطهي سازمانی
بهترتیب اولویت ضعف در سیستمهاي تشویقی ،عدم
استفاده از نتایج تحقیق در جامعه ،عدم آشنایی با واحد
توسعهي تحقیقات بالینی ذکر شد .همچنین دیدگاه
دانشجویان داراي سابقهي پژوهشی (محقق) و بدون
سابقهي پژوهشی (غیر محقق) در خصوص موانع انجام
فعالیتهاي پژوهشی به تفکیک جنس ،مقطع تحصیلی و
دانشکده بررسی شد که با توجه به تجزیه و تحلیل
بهوسیلهي آزمون آماري تیتست از نظر دانشجویان به

تفکیک جنس رابطهي معناداري وجود نداشت و در مورد
دیدگاه دانشجویان محقق و غیر محقق در خصوص موانع
انجام فعالیتهاي پژوهشی با توجه به تجزیه و تحلیل
بهوسیلهي آزمون آماري آنوا ،برحسب مقطع تحصیلی،
رابطهي معناداري وجود نداشت .در خصوص موانع انجام
فعالیتهاي پژوهشی برحسب دانشکده نیز با توجه به
تجزیه و تحلیل بهوسیلهي آزمون آماري آنوا ،رابطهي
معناداري وجود نداشت
(.)P-Value>0/05

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه در این پژوهش موانع انجام فعالیتهاي
پژوهشی در دانشگاه از نظر دانشجویان داراي سابقهي
پژوهشی (محقق) و بدون سابقهي پژوهشی (غیر محقق)
بررسی شد و دیدگاه این دو گروه از دانشجویان مقایسه و به
تفکیک برخی عوامل دوموگرافیکی در دو حیطهي سازمانی
و حیطهي فردي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
نشان داد بین دانشجویان داراي سابقهي پژوهشی (محقق)
و بدون سابقهي پژوهشی (غیر محقق) در دانشگاه در مورد
موانع پژوهشی در کل و در حیطهي فردي تفاوت معناداري
وجود نداشت ،ولی در حیطهي سازمانی در پاسخ به پرسش
عدم وجود هستهي تحقیقاتی در دانشکدهها بین دو گروه
محقق و غیر محقق اختالف معنادار وجود داشت .بهعبارت
دیگر ،دانشجویان داراي سابقهي پژوهشی (محقق) عدم
وجود هستهي تحقیقاتی در دانشکده را مانع مهم انجام
فعالیتهاي پژوهشی ذکر کردند نتایج مطالعهي عنبري و
جدیدي ( )1392تحت عنوان "مقایسه دیدگاه دانشجویان
محقق و غیر محقق دانشگاه علوم پزشکی اراک" نشان داد
در مورد موانع انجام فعالیتهاي پژوهشی در حیطهي فردي
و در کل اختالف معناداري وجود نداشت که همسو با این
مطالعه بود .در پژوهش کریمیان و همکاران ( )1391تحت
عنوان "بررسی وضعیت زمینهاي مؤثر بر فعالیتهاي
پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دیدگاه اعضاي
هیأت علمی" نتایج نشان داد اعضاي هیأت علمی در انجام
فعالیتهاي پژوهشی موانع در حیطههاي آموزشی ،فرهنگی
اجتماعی ،سیاسی و راهبردي را در دانشگاه ذکر کردند که
در حیطهي سازمانی نیز برخی از این موارد از دیدگاه
دانشجویان بهعنوان موانع انجام پژوهش ذکر شدند .نتایج
پژوهش ظهوري و فکري ( )1388تحت عنوان "موانع
پژوهش از دیدگاه اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
ایران" نشان داد افراد تنها حدود نیمی از مهارت الزم در
تدوین پروپوزال ،اجراي پژوهش ،آنالیز و تفسیر دادهها و نیز
مقالهنویسی دارند .محدودیت تایپ ،پرینت ،زیراکس،
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مشاورهي پژوهشی ،اینترنت ،کتابخانه بهترتیب مهمترین
عامل نارضایتی این افراد از خدمات پژوهشی در دانشکده
بود که در این پژوهش نیز دانشجویان بدون سابقهي
پژوهشی (غیر محقق) ضعف در نگارش مقالهي علمی و
عدم تسلط بر کار آماري را مهمترین مانع انجام پژوهش
عنوان کردند .نتایج تحقیق سرشتی و همکاران ( )1386با
عنوان "بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه پرستاران و
ماماهاي شاغل در بیمارستانهاي شهرکرد" نشان داد
مهمترین موانع انجام پژوهش بهترتیب شامل کمبود وقت و
مشغلهي زیاد ،کمبود امکانات و تجهیزات ،در دسترس
نبودن مشاور جهت راهنمایی ،نداشتن انگیزهي کافی جهت
انجام پژوهش ،عدم تسلط به زبان انگلیسی و نداشتن امتیاز
کافی جهت انجام پژوهش بود و کمترین موانع شامل
بیعالقگی به امر پژوهش ،مفید نبودن پژوهش براي بیمار و
محدودیتهاي اخالقی بود .نتایج پژوهش مهرعلیزاده و
طاهري ( )1375با عنوان "سیاستگذاري تحقیقات
دانشگاهی و صنعت و جایگاه اعضاي هیأت علمی در
پژوهش در دانشگاه شهید چمران نشان داد که مشکالت
اداري و مالی ،جایگاه تحقیق و محیط علمی ،اطالعات و
وسایل و ابزارهاي علمی ،مسایل مربوط به استادان از جمله
موانع مؤثر در پژوهش بود که با دیدگاه دانشجویان این
پژوهش در حیطهي سازمانی که طوالنی شدن زمان خرید،
ضعف در دستیابی به اینترنت و بانکهاي الکترونیکی،
طوالنی شدن زمان پرداخت هزینهها و داوري و ضعف در
سیستمهاي تشویقی مهمترین موانع ذکر کردند همسو بود.
نتایج تحقیق مظلومی و همکاران ( )1392با عنوان
"بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد در خصوص موانع انجام فعالیته-اي پژوهشی در
حین آموزش در دانشگاه" نشان داد موانع شخصی زنان
بیشتر از مردان بود .از موانع شخصی ،عدم آشنایی کافی با
اصول و روش هاي آماري و در موانع سازمانی ،عدم ایجاد
انگیزهي کافی در پژوهش از طرف مسؤولین بیشترین امتیاز
را کسب کرد که در این پژوهش نیز در حیطهي فردي عدم
تسلط به کار آماري و ضعف در نگارش مقالهي علمی و
بیانگیزگی به انجام پژوهش و در حیطهي سازمانی ضعف
در سیستم تشویقی در اولویت موانع بود همسو بود ،ولی
موانع انجام پژوهش به تفکیک جنسیت تفاوت معناداري
نداشت ،براي همین در این خصوص با این پژوهش هم
راستا نبود .نتایج تحقیق علمداري و همکاران ()1382
تحت عنوان "موانع موجود در انجام فعالیتهاي پژوهشی از
دیدگاه اعضاي هیأت علمی دانشگاههاي شهر یاسوج" نشان
داد در بررسی موانع شخصی ،کمبود وقت و مشغلهي زیاد
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بیشترین مانع پژوهش و در موانع سازمانی ،کمبود امکانات
و تجهیزات الزم در انجام پژوهش بیشترین مانع پژوهشی از
طرف اعضاي هیأت علمی عنوان شده بود .زنان و افراد با
مدرک تحصیلی باالتر میانگین نمرات مانع شخصی بیشتري
را به خود اختصاص داده بودند که با این تحقیق که
فشردگی واحدهاي درسی و به تبع آن کمبود وقت در
حیطهي فردي و طوالنی شدن زمان خرید لوازم تحقیق در
حیطهي سازمانی از موانع مهم تحقیق ذکر شد همسو بود،
ولی با موانع انجام پژوهش به تفکیک جنسیت و مقطع
همراستا نبود .نتایج لهساییزاده ( )1375در زمینهي موانع
پژوهش علوم اجتماعی در ایران نشان داد آنگونه که باید
پژوهشهاي اجتماعی نهادینه نشدهاند و هنوز تار و پود
عنکبوتی تشریفات اداري دست و پاگیر پژوهشهاي
اجتماعی هستند که در این مطالعه نیز بورکراسی اداري و
طوالنی شدن روند انجام فعالیتهاي پژوهشی جزء
مهمترین اولویت مانع انجام پژوهش از دیدگاه دانشجویان
ذکر شد .نتایج تحقیق استیج ( )1996نشان داد در موانع انجام
فعالیتهای پژوهشی در حیطهی فردی عدم تسلط به زبان
انگلیسی جهت استفاده از منابع خارجی و نداشتن امتیاز کافی
برای ارتقا از مهمترین اولویت بود .نتایج تحقیق کرامر و
همکاران ( )1989تحت عنوان بهرهوري پژوهشی اعضاي
هیأت علمی در دانشگاههاي علوم پزشکی نشان داد که
درصد قابل توجهی از وقت اعضاي هیأت علمی دانشگاههاي
علوم پزشکی در کشورهاي در حال توسعه صرف آموزش و
ارایهي خدمات بالینی میشود و وقت کافی براي انجام امور
پژوهشی ندارند .در این مطالعه نیز فشردگی واحدهاي
درسی و به تبع آن کمبود وقت نیز از موانع انجام پژوهش
ذکر شد .در پژوهش نیکروز و همکاران ( )1388تحت
عنوان "بررسی عوامل بازدارندهي اجراي طرحهاي تحقیقات
دانشجویی از دیدگاه دانشجویان" نتایج نشان داد موانع
شخصی مؤثرتر از موانع سازمانی بودند در دسترس نبودن
نیروهاي مشاورهاي یکی از موانع مهم در فعالیتهاي
پژوهشی بود که در این پژوهش نیز عدم وجود هستهي
تحقیقاتی در دانشکدهها از نظر دانشجویان داراي سابقهي
پژوهش (محقق) ذکر شد که میتواند وجود نیروهاي مشاور
در هستههاي تحقیقاتی دانشکدههاي گامی در جهت انجام
تحقیق و کاهش مانع موجود در این مسیر میباشد.
همچنین این پژوهش با نتایج مطالعهي سیمنس ( )2010با
عنوان "بررسی نگرش به تحقیق در دانشگاههاي علوم
پزشکی" که تثبیت جایگاه پژوهش و رفع موانع تحقیق
میتواند گام کلیدي در توسعهي پژوهش باشد ،همسو بود.
نتایج پژوهش هامیلتون ( )1988با عنوان "دو نقش اعضاي
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موانع انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه و ...

هیأت علمی پرستاري ،مدرس و محقق" و نتایج پژوهش
هفرین ( )1982با عنوان "نقش مدیر پرستاري در ارتقاي
تحقیق پرستاري" نشان داد در حیطهي موانع شخصی،
بیشترین میانگین نمرات مربوط به کمبود وقت و مشغلهي
زیاد عنوان شد که با این مطالعه که فشردگی واحدهاي
درستی و به تبع آن کمبود وقت نیز از موانع انجام پژوهش
ذکر شد ،همسو بود .در تحقیق پیترسون و همکاران
( )2007تحت عنوان "چارچوبی براي استفاده پژوهش
(هفت مطالعهي موردي)" نشان داد نتایج فعالیتهاي
تحقیقاتی در تصمیمگیريها و سیاستگذاريهاي کالن
چندان بهکار گرفته نمیشود و یا در نیمهي راه رها
میگردد که با این پژوهش که بیشترین مانع انجام پژوهش
را عدم استفاده از نتایج تحقیق در جامعه ذکر کردند
همراستا بود .در مطالعهي ثناگو و همکاران ( )1391با
عنوان "مکانیزم و سازوکار افزایش عملکرد دانشجویان
پزشکی" فشردگی واحدهاي درسی یکی از معضالت انجام
تحقیق ارزیابی شد که با نتایج این تحقیق در حیطهي
فردي همخوانی داشت .نتایج پژوهش شریعتمداري
( )1390با عنوان "آسیب شناسی موانع اجراي پژوهش در
میان اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی" تأثیر عامل
فردي در دو جنس اختالف معنادار داشت که این تحقیق
تأثیر عوامل فردي تفاوت معناداري به تفکیک دو جنس
نداشت ،همراستا نبود .با توجه به پیشینهي تحقیق و نتایج
انجام پژوهش در این زمینه میتوان گفت تعیین دیدگاه
دانشپژوهان ،محققین ،متخصصین و نخبگان جوان جامعه
میتواند راهکاري کاربردي به دستاندرکاران پژوهش داده
و گامی مهم در جهت حل موانع پیش روي تحقیق و
فرهنگسازي و نهادینه کردن آن و رسیدن به اهداف
عالیهي پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی پژوهشی
و رسیدن به سند چشمانداز ایران توسعهیافته در سال
 1404و رتبهي یک منطقه باشد.

Alamdari AK, Afshun, E 2002, The
viewpoint of faculty members on Research
barriers at Yasuj University, Armaghanedanesh, No. 8, Pp.27-32.

تشكر و قدردانی
نویسندگان مقاله از معاونت تحقیقات و فنآوري ،اعضاي
شوراي تخصص پژوهش و فنآوري و کمیتهي اخالق
دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت تصویب و حمایت و
دکتر زهره عنبري و رحمت اله جدیدي جهت پرسشنامه
و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت همکاري
کمال تشکر را دارند.
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Abstract: Research is a representative of developed countries; todays, it is one of the most
important developmental factors. Moreover, research leadership is one of the main principles of
higher education system. Emphasizing the research leads to progress as well as real autonomy,
while ignoring it leads to considerable costs. The present study aimed to determine the students'
views concerning the barriers of research. The research methodology was descriptive-analytic
one; of 2263 participants, 332 students were selected by stratified random sampling. The data
collection tool was questionnaire of Arak Medical University, and it contained 29 questions to
be answered by students with research experience (Cronbach’s alpha 84%) and 18 questions
without research experience (Cronbach’s alpha 89%). Regarding the research activities in both
general and individual aspects, analyzed results by the Mann Whitney and T-test showed that
there was no significant difference between students with research experience and students
without research experience (Pvalue <0/001). However, there was a significant difference
among two groups in organizational field in responding to the question "The lack of research
components". Students with experience said the most barriers in organizational field were the
Internet accessibility weakness and electronic banks; while in individual field, barriers were
mentioned as intensity of curriculum. Besides, students without experience mentioned that the
most barriers in organizational field were weakness in encouragement system; and in individual
aspect, barriers were the intensity of weakness in encouragement system; whereas, barriers were
intensity of curriculum. However, toward gender segregation, degree and level of study no
significant relationship was observed. According to the importance of research, considering the
prioritization of research barriers seems necessary.

Keywords : Barriers of research, University, students with research experience, students
without research experience.
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