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Abstract 

 

Background and purpose: Research is one of the significant foundations of community 

development, which requires understanding the capabilities, weaknesses and strengths of programs. This 

study aimed at investigating the motivations and barri ers to research in clinical faculty members.  

Materials and methods: This descriptive-analytical study was conducted in clinical faculty 

members (surgeon and non-surgeon) in Mazandaran University of Medical Sciences using census 

sampling. Data were collected via Research Barriers Questionnaire (Sotodeh Asl et al.) and Research 

Motivation Scale (Salehi). Data analysis was done applying Mann-Whitney test and Kruskal-Wallis test. 

Results: One hundred thirty-nine individuals aged 40-50 years participated in this study and the 

participation rate was high (81%). The motivation for research activities was higher in females  

(59.92 ± 6.38) than males (57.24 ±5.47) (P< 0.05). Major obstacles to preparation and compiling a 

research project, in both surgeon and non-surgeon groups, were lack of clear research needs (3.68 ± 0.67) 

and priorities (3.11 ± 0.89) in the university. In project implementation, lack of appropriate space  

(3.50 ±1.04) was reported as the main problem by both groups. In administrative and management 

context, little attention to creativity (3.80 ± 0.86) and financial and budget problems (3.27 ± 1.21) were 

the main barriers according to both surgeon and non-surgeon faculty members, respectively (P> 0.05).  

Conclusion: Despite sufficient motivation, organizational and individual barriers affect research 

activities. These obstacles could be removed by clarifying research priorities, creating a suitable physical 

space, and solving financial problems. 
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 پژوهشی

بررسی انگیزش، موانع و مشکالت پژوهش در اساتید بالینی 
 8931دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 

 
       1مهران رضوی پور

       1میثاق شفیع زاد

       2زاده عمران یاکبر هدایت

 2ییرضا علیزاده نوا

       3مسعود شایسته آذر

       4فاطمه محمد نژاد

       5سحر خسروی

       6سید حمزه حسینی

 7مریم حسن نژاد رسکتی

 چکیده
هدا  یبه درک توانمنددنیاز  آنبه  دنیبخشسامان  یبراکه  جامعه است توسعه مهم هایپایه از پژوهش هدف:و  سابقه

 ی پرداختیم.نیبال دیدر اسات پژوهشموانع و مشکالت   زشیانگ. با این هدف به بررسی است هانقاط ضعف و قوت برنامه
هیات علمی بالینی )جراح و غیرجدراح   اعضای بین تحلیلی بصورت سرشماری -توصیفی مطالعه این ها:مواد و روش

 زشیدانگو  سدتوده اصدو و همکدارانموانع پژوهشدی  شد. ابزارهای مطالعه  پرسشنامه پزشکی مازندران انجامدانشگاه علوم 
 والیس تجزیه و تحلیو شدند. کروسکال و ویتنیهای آماری من ها با آزمونصالحی بود. داده پژوهش

سدال  ۰۴تا  ۰۴ن افراد از گروه سنی تریشرکت کردند. بیش درصد 19 مشارکت با ضریب نفر 931 مطالعه این در ها:یافته
 در حیطده مدانع تدرین. بیش >۴۰/۴P) بود  9۰/۰4±۰4/۰) تر از مردانبیش  19/۰1±31/6) زنان گروه در پژوهش انگیزه. بودند

 نیازهدا نبدودن مشخص به مربوط  99/3±11/۴) و غیرجراح  61/3±64/۴)در هر دو گروه جراح  طرح  تدوین و تهیه مشکالت
در    ۰۴/3±۴۰/9) مناسدب فضدای وجود ها عدمدر همه گروه طرح اجرای حیطه درو  دانشگاه بود در تحقیقاتی هایتاولوی و

 حسدابی ذی مشکالت جراحی در گروه غیر و  1۴/3±16/۴) خالقیت به توجهی کم جراحان گروه مدیریتی در و حیطه اداری
  .P<۴۰/۴) شد عنوان  94/3±99/9) بودجه و

تدوان بدا ی. مددهددیهای تحقیقاتی را تحت تأثیر قدرار مدفعالیت یو فرد یموانع سازمان یکاف زهیجود انگبا و :استنتاج
 در رفع موانع موجوداقدام نمود. یو حو مشکالت مال یکیزیمناسب ف یفضا جادیا  یپژوهش یهاتیروشن نمودن الو

 

 و مشکالت پژوهش  انگیزش  علوم پزشکیموانع  واژه های کلیدی:
 

 مهمقد
مهدم در توسدعه جامعده  پدژوهش  یهداهیاز پا یکی
که بدون تحقید  و پدژوهش هدر حرکدت طوریهب است.

در واقع تواندایی . علمی و منطقی امکان پذیر نخواهد بود
 در تولید علم یکی از اصول مهم در توانمندی  توسعه و

 

 :Maryam.hasannegzad@gmail.com E-mailه                                                            بیمارستان امام خمینی )ر :ساری -نژاد رسکتیمریم حسن  مولف مسئول:

 استادیار  مرکز تحقیقات ارتوپدی  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ساری  ایران .9

 یرانا . استادیار  مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ساری 9
 دانشیار  مرکز تحقیقات ارتوپدی  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ساری  ایران. 3
 کارشناس ارشد روانشناسی  مرکز تحقیقات ارتوپدی  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ساری  ایران .۰
 نشگاه علوم پزشکی تهران  تهران  ایرانفوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی  مرکز تحقیقات خون  پیوند و سرطان بیمارستان شریعتی  دا .۰
 . استاد  مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ساری  ایران6
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ساری  ایران  تربیتی روانشناسی دکتری .4

 : ۰/6/9311تاریخ تصویب :             9۴/۰/9311:الحات تاریخ ارجاع جهت اص            9۴/9/9311 تاریخ دریافت 
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 پژوهشی

سدند  دربدر ایدن اسداس  .استقالل واقعی کشدورها اسدت

 ندهیدر زم رانیدا یاسالم یساله جمهور ستیانداز بچشم

 یایسدآدر منطقده  یاول فنداور گاهیبه جا یابیپژوهش  دست

.  9)اسدتشدده  در نظرگرفتده 9۰۴۰ سال تا یجنوب غرب

و عقب مانده در امکانات   شرفتهیپ یکشورها نیتفاوت ب

 در واقع پژوهش  ها استآن یقاتیتحق یو بسترها طیشرا

 هدایافتده . 9)باشددمیکشورها  زیتماو  وسعهت یبرا کاریراه

سدال  39ایران طی  در تولیدات علمیدهد رشد نشان می

دادهدای پژوهشدی   داد بدروند)تعی داظ کمداز لح رداخی

سدامان  یبدرابا ایدن حدال   .3)داشته استرتبه صعود  4۴

از  یبه امر پدژوهش در جامعده بده درک درسدت دنیبخش

بدردن بده نقداط  یپد زیدها  امکانات موجدود و نیتوانمند

چرا که   است پژوهشی احتیاج یهاضعف و قوت برنامه

پدژوهش  ویاقددامات جهدت تسده یی این نکات شناسابا 

  مطالعددات انجددام شددده تددرشیبدد در  .۰)خواهددد شدددآسددان 

تدر اعددالم مواندع مهددم ریاز سدا یمشدکالت و مواندع اقتصدداد

مشددکو در توسددعه  نیتددرمهددم بدده عنددوان یو حتدد  ۰ 6)شددده

در برخدی دیگدر  . 4)شده است ادیاز آن  ییایآس یکشورها

عددم تحقیقدات  در  یاحرفده انعمد نیتدرعیشدا هدااز پژوهش

 بدا محققدان و مراکدز کیدنزد یارتبداط علمد یبرقرار ییتوانا

 . 1)اعالم شددر خارج از کشور  یقاتیتحق

 یاحرفده و ی  اداریتیریوجود موانع مد پژوهشگران

در  پژوهشددی یهدداتیددرا از موانددع فعال یامکانددات مددالو 

 ینشانگر مشدکالت جیاز نتا یکنند و برخیم انیدانشگاه ب

 قداتیپژوهشدگر در عرصده تحق یفرد یها زهیچون انگ

و بده  تقال دانش استان ةیعنصر اول  زشیانگ  .1 9۴)است

 فیتعر یو درون یرونیب زشیانگ شامودو طبقة گسترده 

قدرار  یها و مطالعات مختلف مورد بررسنهیشده و در زم

هدف محور   یهابر مالک یرونیب زشیگرفته است. انگ

 تیمنافع به دست آمده هنگام انجام فعال ایمانند پاداش و 

 تیت و رضالذ یدرون زشیکه انگ یمتمرکز است  در حال

خددار را نشددان  تیددفعال کیدددسددت آمددده از بدده یذاتدد

فرد مانند  یدرون یهازشیانگ  نیبر ا عالوه   99)دهدیم

 ی  احساس موفقیت و شایستگی  فرصت 99)احساس تعل 

 عدم ویرنجش خاطر به دل یو حت تیو خالق یریادگی یبرا

 .تواند در روند پژوهش موثر باشدیم  93)انتقال دانش

بدا  قدایفرآو همکدارانش در  Conradie وهشدر پژ

 یبدر رو یفیو ک یکم یبررس ینیبال  یعنوان موانع تحق

 دهددمدینشان  ییقایکشور آفر 94در  ینیپژوهشگر بال ۰91

 زهیمنابع و انگ تیموانع مشارکت موف  مربوط به محدود

 یبدرا یعملد یهداراه حدو نبوده است اما ینیبال نیمحقق

چند مرکدزی را  قاتیتحق تیموفق اندتو یم یموانع فرد

  .9۰)دهد شیافزا

 توسددط کدده یالمللددنیبددمطالعدده  نیدر اولددهمچنددین 

Fournier  یموانع مرسوم براجهت بررسی و همکارانش 

محددودیت بده انجدام گرفدت  یقاتیتحق یهاانجام پروژه

 در آمددوزش عدددم وکددم  مددالی منددابع ی اختصاصددزمددان 

 . 9۰)اشاره کرده است قاتتحقی

انع وممانند  یاملوع العات انجام شده در ایراندر مط

بدا  یمراکدز ادار یعدم همکدار   1)کمبود بودجهی ومال

زه در یدعددم انگ رانده یسدخت گ نیمحققان  وجود قدوان

 و مشکالت تیفعال ویدلبه یذهنفقدان آرامش   96)محققان

  94 91)و عدم وجود مشاور قبو از تددوین طدرح یدانشگاه

دهدد هدا نشدان مدیمچنین برخدی یافتدهبیان شده است. ه

  یروندیب زهیدانگ  یعوامدو مشدوق همکداری علمدهرچه 

 شددود تددرشیبدد  احسدداس خودتوانمنددی  یدروندد زهیدانگ

 کهنیدانستن ا نیبنابرا . 91)یابدانگیزه تحقی  افزایش می

پدژوهش مدوثر  زشیکاهش انگ ایو  جادیدرا یچه عوامل

سر  است که بر یموانع  و مشکالت صیتشخ ازمندیاست ن

پدژوهش را  زشیدتوانسدته انگ و راه پژوهش و جود دارد

تر مطالعات انجام شدده بده بیش. قرار دهد ریتاث تحت زین

اند  همچندین مقایسه دیدگاه اساتید پایه و بالینی پرداخته

صدورت مجدزا هدر بررسی انگیزش فردی از پرسشنامه بد

 اسددتفاده نشددده و فقددط بدده تعددداد محدددودی سددوال در

ای تداکنون پرسشنامه اصلی اکتفا شده است. هیچ مطالعه

در سطح کشور و دانشگاه مازندران بده مقایسده دیددگاه 

اساتید بالینی بده تفکیدک جدراح و غیرجدراح شداغو در 

در جهددت  رو نیددامراکددز درمددانی نپرداختدده اسددت. از 
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 همچندینآن  نمدودن فعترم و  شناخت موانع و مشکالت

 وهشپدژ زهیدانگ شیافدزا جهت بعدی راهکارهای ایجاد

پددژوهش و موانددع و  هزیددانگ یتددا بدده بررسدد میبددرآن شددد

جدراح در  ریدجدراح و غ ینیبدال دیدر اسداتآن  مشکالت

 .میمازندران بپرداز یدانشگاه علوم پزشک
 

 مواد و روش ها
  تیدددایدددن پدددژوهش بدددا توجددده بددده هددددف و ماه

از نددوع  گیددریتوصددیفی تحلیلددی بددا روش نمونددهآن  

 کمیتده از مجدوز کسدب از پدس کدهباشد یم سرشماری

 کدد بدا دانشگاه علوم پزشکی مازنددران اخالق سازمانی

IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.026. 

 نییو تع یپژوهش زشیانگ یبررس به منظور9311در سال 

از دیدددگاه اعضددای هیددات  پددژوهشمشددکالت و موانددع 

 انجام گرفت. جامعده یجراحریو غ یجراح یهاعلمی گروه

 ینیهیدات علمدی بدال ینفدر از اعضدا 949پژوهش شامو 

 یشاغو در دانشگاه علوم پزشکی مازندران از گدروه جراحد

د. این افراد در زمان انجام پژوهش در نبود یجراح ریو غ

در دسدترس  مارستانیمحو کار و یا در جلسات عمومی ب

 نفر در این مطالعده شدرکت کردندد. 931مجموع در  .بودند

ر این مطالعده شدامو: اسداتید بدالینی )گدروه معیار ورود د

جراحی و غیر جراحدی   عالقده بده شدرکت در مطالعده  

سابقه کار حداقو به مدت یک سال  هیات علمدی تمدام 

بود و معیار خروج شامو: اساتید غیر وقت وقت و یا پاره 

بالینی  عدم عالقه به شرکت در مطالعه  پرکدردن نداقص 

 پرسشنامه بود.

 یپرسشدنامه دو قسدمت شامو هاداده یرابزار گردآو

 است که شامو اطالعات پژوهش موانع و مشکالت یبررس

 نیدا اسدت. یو فرعد یاصدل یهاو مولفه ینگار تیجمع

 کدرتیل یاندهیپدنج گز اسیدر مق هیگو 31پرسشنامه شامو 

 ادیدز یلدیکدم تدا موافقدت خیلدیاست که از موافقدت خ

 هیمشکالت ته هطیبه ح هیگو 93تعداد  .شده است میتنظ

 طددهیمربددوط بدده ح هیددگو 4  یطددرح پژوهشدد نیو تدددو

مشدکالت  طدهیدر ح هیدگو 9۴طدرح  یدیمشکالت اجرا

مشددکالت  طددهیمددرتبط بدا ح هیددگو 1و  یتیریومدد یادار

روایی پرسشدنامه باشد. ستوده اصو و همکاران یم یفرد

پرسشنامه را با استفاده از  را مناسب اعالم کردند و پایایی

چهارگانده و کدو  یهداطهیح یکرونباخ برا یروش آلفا

 . بررسدی 9۴)اندددسدت آوردههبد 1۰/۴تدا  46/۴هدا هیگو

 بددا ی همبسددتگی تکرارپددذیری ضددریب در بعددد پایددایی

آلفدای .  99)دهددنشان می هاحیطه از یک را درهر 4۴/۴

 دست آمدد.هب 19/۴کرونباخ محاسبه شده در این مطالعه 

 یصالح یپژوهش زشید انگاستاندار پرسشنامه همچنین از

سددوال بددوده و  9۰ یپرسشددنامه دارا نیددااسددتفاده شددد. 

 اسدت کده از کدرتیل یانهیپنج گز اسیدر مقهای آن هیگو

شده است. پرسشنامه  میکامال مواف  تا کامال مخالف تنظ

بدر اسداس  زین ییایپا روایی و زانیم .است یتک مؤلفه ا

 زانید: م 9۴تا  ۴ نیاست. نمره ب16/۴کرونباخ  یآلفا بیضر

 : 3۰تدا  9۴ نینمره بد  فیافراد درحد ضع یپژوهش زشیانگ

 3۰نمدره بدا تر از  و افراد در حد متوسدط زشیانگ زانیم

را نشددان  افددراد در حددد خددوب یپژوهشدد زشیددانگ زانیددم

آلفای کرونباخ محاسبه شده در این مطالعده   .99)دهدمی

ن داده شدد به اساتید هیات علمی اطمیندا دست آمد.هب 19/۴

افدزار هدا توسدط ندرماطالعات محرمانه خواهد ماند. داده

spss  کروسدکال و ویتندیهای مدن با آزمون 9۴ویرایش 

 تجزیه و تحلیو شدند. ۴۰/۴والیس و سطح معنی داری 
 

 یافته ها
درصدد ضدریب همکداری  در  19در این مطالعه بدا 

 تدرینها پاسخ دادندد. بدیشنفر به پرسشنامه 931 مجموع

 تا ۰۴ بین سنین در مطالعه این در کنندگانشرکت درصد

 مربدوط کنندگانشرکت درصد ترینکم و باشدمی سال ۰۴

 کننددهشدرکت افراد تربیش. است سال 6۴با ی سنین به

 6۰) بودندد. اسدتادیاران  درصدد4/1۰) متأهدو مطالعه در

ترین افدراد کم  درصد 3/۰) و استادان ترینبیش  درصد

 استخدام استخدام  افراد وضعیت در باشند.می در مطالعه

  درصدد 1/9)قراردادی افراد ترین وبیش  درصد ۰9)رسمی

  .9اند )جدول شماره کننده بودهترین افراد شرکتکم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15000-fa.html


   
 مهران رضوی پور و همکاران     

 81       9911، مهر  981سي ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                         دوره              

 پژوهشی

 نتایج داده های توصیفی به تفکیک جراح و غیر جراح :1شماره  جدول
 

 اگروه ه  گروه بالینی

 غیر جراح

 تعداد )درصد 

 جراح

 داد )درصد تع
 

 جنسیت زن  39/6۰) 6  36/16) 31

 مرد  ۰3/3۴) 91  ۰4/61) 66
 

 

 سن ۰۴ – 3۴  ۰4/39) 6  ۰3/61) 93

6۴ (۴1/19  9۰ (19/91  ۰۴ – ۰۴  

91 (4۴  99 (3۴  ۰۴ – 6۴  

 سال 6۴با ی   6۴) 3  ۰۴) 9
 

 تأهو مجرد 9 33/33) 9 9 64/66) 9

 متأهو ۰ ۰6/96) 3۰  ۰۰/4۰) 11
 

 

 مرتبه استادیار   3۴/33) 94 9 64/61) 69

  دانشیار  1۰/93) 6  ۴۰/16) 34

 استاد  66/96) 9   3۰/13) ۰
 

 

 امداستخ قراردادی  ۴) ۴  9۴۴) ۰

  رسمی  33/33) 91  64/66) 31

  ایشیرسمی آزم  ۰۰/۰) 9  ۰۰/1۰) 94

 داتطرحی تعه  ۰9/1) 9  ۰1/1۴) 91

 پیمانی  99/3۰) 93  41/6۰) 9۰
 

 همکاری تمام وقت  ۰1/9۰) 3۴  ۰9/۰4) 19

  نیمه وقت  ۴4/93) 3  13/46) 9۴

 تحصیالت متخصص  31/39) 94  69/61) ۰1

 فوق تخصص  ۰6/93) 4  ۰۰/16) ۰۰
 

 

 سمت اجرایی بلی  1۴/۰۴) 1  9۴/6۰) 93

  خیر  99/99) 96  14/44) 19

 
وت گونده تفداهدیچ 9 شدماره بر اساس نتایج جدول

داری بین انگیزه پژوهشی در بین جراح و غیرجراح یمعن

   وجددود ندددارد13/۰4 ± 34/6برابددر  در ۰۰/1۰ ± ۴9/۰)

(۴۰/۴> P  .داری بددین مرتبدده یگوندده تفدداوت معنددهددیچ

دانشگاهی و انگیزه پژوهشدی  بدین وضدعیت اسدتخدام و 

پژوهشی در بدین انگیزه پژوهشی نیز وجود ندارد. انگیزه 

تددر از گددروه مددردان بددیش  59/92 ±6/38زنددان )گددروه 

 . P <۴۰/۴)بود  57/24 ± ۰4/۰)

 
بررسی انگیزش پژوهشدی بده تفکیدک جنسدیت  گدروه  :2جدول شماره 

 بالینی  مرتبه دانشگاهی  وضعیت همکاری و وضعیت استخدام
 

 Mean ± SD Sig گروه
 59/92 ±6/38   زن جنسیت

 مرد ۴۴6/۴

 

  ۰4/۰ ± 57/24 

 ۰۰/1۰ ± ۴9/۰ جراح گروه بالینی

 غیر جراح ۰41/۴

 

34/6 ± 13/۰4 

 ۰۰/۰4 ±  19/۰ استادیار مرتبه

 49/۰1 ± 11/۰  دانشیار 39۰/۴

 ۴۴/69 ±  ۴۴/6 استاد

در گروه بدالینی )جدراح و  3بر اساس جدول شماره 

 ترین مانع پژوهشی در حیطه مشدکالتبیش غیر جراح  

ط بده مشدخص نبدودن پژوهشی مربو طرح تدوین و تهیه

باشد میهای تحقیقاتی در سطح دانشگاه اولویتنیازها و 

همچنددین در جمعیددت  . 99/3 ± 11/۴)   61/3 ± 64/۴)

ودر میدان   3۰/3 ±1۰/۴  و )۴6/3 ±19/۴زنان و مردان )

نیدز  بدا درجده اسدتاد تمدام استادیاران  دانشیاران و اسداتید

  .P <۴۰/۴)همین مانع ذکر شد 

ترین مانع پژوهشی در مهم ۰ول شماره بر اساس جد

هدای حیطه مشکالت در اجرای طرح در گروه بالینی )گروه

و  مدددردان  اسدددتادیاران و جراحدددی و غیرجراحدددی   زندددان

عدم وجود فضای مناسب تحقیقاتی ذکدر شدد  دانشیاران

اما اساتید با درجه استاد تمام در این حیطده مشدکو پدژوهش 

  ۰۴/3 ± ۴۰/9اند )ذکر کردهو بودجه  را کمبود اعتبارات

(۴۰/۴> P.  

 تدرین مشدکو درحیطدهمهم ۰براساس جددول شدماره 

در زیرگدددروه جراحدددان  یتیریو مدددد یمشدددکالت ادار

 محققدین و علمدی هیئدت اعضدای خالقیدت به توجهیکم

 حسدابیذی مشدکالت و درگروه غیرجراحی  16/۴±1۴/3)

 م. در میددان زنددان عددد 94/3±99/9عنددوان شددد ) پرداخددت و

 اجدرای روندد از طدرح هایهزینه پرداخت مسئول آگاهی

 ذی و در میان مدردان مشدکالت  ۰4/3±19/۴ها )فعالیت

مواندع مطدرح   ۰۰/3 ±9۴/9بودجده ) پرداخت و حسابی

 ترین مشکو پژوهشدی در گدروه دانشدیارانشده بودند. بیش

در  و علمی هیئت اعضای خالقیت به توجهی مجددا کم

 بودجده پرداخدت و حسابی ذی الترده استادیاران مشک

 ارجحیددتبددا درجدده اسددتاد تمددام طددرح و در رده اسدداتید 

  .P <۴۰/۴)شد  دانشگاه گزارش در پژوهش بر آموزش

 ان داده شدهددنش 6 ارهددول شمده در جدورکدطاندهم

  ترین مانع در حیطه فردی در گروه جراح و غیرجراحمهم

 کار زیاد حجم های دانشگاهیزنان و مردان و همه مرتبه

علمددی  هیئددت اعضددای از دانشددگاه مختلددف انتظددارات و

  .P <۴۰/۴) اعالم شد
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 ، موانع و مشكالت پژوهشزشیانگ
 

 9911، مهر  981دوره سي ام، شماره                      مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                             19

 پژوهشی طرح تدوین و تهیه مشکالت حیطه در  بالینی  مرتبه جنسیت تفکیک به پژوهشی موانع :3شماره  جدول
 

 گویه

 بالینی

 میانگین  ±)انحراف معیار 
 جنسیت

 میانگین  ±)انحراف معیار 
 مرتبه

 میانگین  ±اف معیار )انحر

 Sig یاراستا دانشیار استاد Sig زن مرد Sig جراح غیر جراح

 61/3 ±64/۴ 99/3 ±11/۴ سطح دانشگاه در تحقیقاتی های اولویت و نیازها نبودن مشخص

۴6۰/۴ 

1۰/۴± 3۰/3 19/۴± ۴6/3 

۴39/۴ 

4۰/۴± 96/3 11/۴± 99/3 11/۴± 91/3 

944/۴ 

 1۰/9 ±۴۴/9 19/9 ±1۰/۴ 96/9 ±۰۴/۴ 61/9 ±93/9 1۰/9 ±1۴/۴ ۴9/3/±19/۴ 1۴/9 ±۴3/9 طالعاتیا آمد روز منابع بودن ناکافی

 16/9 ±1۰/۴ ۴۴/3 ±1۰/۴ ۰۴/9 ±۰۰/۴ 11/9 ±96/9 19/9 ±41/۴ 1۰/9 ±1۰/۴ 19/9 ±1۰/۴ ایشان با محق  همکاری کاهش و تحقی  با منابع کتابداران نا آشنایی

 61/9 ±14/۴ 43/9 ±۴1/9 13/9 ±۰۴/۴ ۰6/9 ±14/۴ 43/9 ±۴9/9 1۰/9 ±۴1/9 69/9 ±14/۴ دردانشگاه مفید اتیاطالع های بانک وجود عدم

 4۴/9 ±۴3/9 41/9 ±۴9/9 96/9 ±11/۴ 94/9 ±41/۴ 13/9 ±۴1/9 ۴9/3 ±16/۴ 69/9 ±۴۰/9 کشور درسطح شده انجام مطالعات به دسترسی وجود عدم

 1۰/9 ±1۰/۴ 69/9 ±46/۴ 33/9 ±19/۴ 49/9 ±1۰/۴ 44/9 ±13/۴ 11/9 ±49/۴ 49/9 ±16/۴ به اطالعات آماری محق  دسترسی و عدم و آمار اطالعات بودن محرمانه

 61/9 ±11/۴ 66/9 ±19/۴ 66/9 ±19/۴ 61/9 ±1۴/۴ 4۴/9 ±1۰/۴ 61/9 ±16/۴ 61/9 ±14/۴ مختلف های واحد سوی از شده ارائه در آمارهای تناقص

 4۰/9 ±۴۰/9 49/9 ±16/۴ ۴۴/9 ±۴۴/۴ 69/9 ±11/۴ 44/9 ±۴3/9 ۴1/3 ±۴3/9 6۴/9 ±11/۴ کتابخانه در بعمنا کمبود

 46/9 ±93/9 1۰/9 ±14/۴ 96/9 ±4۰/۴ 16/9 ±۴6/9 4۰/9 ±۴6/9 99/3 ±۴9/9 66/9 ±۴۰/9 وتکثیر چاپ وسایو کمبود

 41/9 ±۴9/9 6۰/9 ±11/۴ 66/9 ±19/۴ ۰4/9 ±۴1/9 14/9 ±19/۴ ۴۰/3 ±61/۴ 6۰/9 ±۴۰/9 پژوهشی طرح و تدوین تهیه راهنمای نبودن روشن

 14/9 ±۴1/9 99/3 ±۴9/9 66/9 ±19/۴ ۰۰/9 ±۴۰/9 9۰/3 ±۴۴/9 ۰1/3 ±41/۴ 16/9 ±9۴/9 پژوهشی پروژه تدوین از قبو وجود مشاوره عدم

 4۴/9 ±1۴/۴ 19/9 ±99/9 33/9 ±۰9/۴ 94/9 ±1۰/۴ ۴9/3 ±1۰/۴ 14/9 ±41/۴ 4۴/9 ±۴3/9 رغم هماهنگی علی مراجعه درزمان موقع به مشاوره ارائه عدم

 14/9 ±14/۴ 11/9 ±11/۴ ۰۴/9 ±۰۰/۴ ۰6/9 ±99/9 ۴9/3 ±16/۴ ۴۴/3 ±1۴/۴ 13/9 ±۴9/9 هماهنگی بدون مراجعه در زمان موقع به مشاوره ارائه عدم

 
 طرح اجرای در حیطه مشکالت در   مرتبه بالینی جنسیت تفکیک به پژوهشی موانع :4شماره جدول 

 

 گویه

 بالینی

 میانگین  ±)انحراف معیار 
 جنسیت

 میانگین  ±)انحراف معیار 
 مرتبه

 میانگین  ±)انحراف معیار 

 Sig یاراستا دانشیار استاد Sig زن مرد Sig جراح غیر جراح

 ۴9/۰ ±۴۰/9 43/3 ±93/9 بودجه و اعتبارات کمبود

۴91/۴ 

۴۴/۴± 1۰/3 33/9± 49/3 

931/۴ 

۴۰/9± ۰۴/3 ۴3/9± 1۰/3 96/9± 4۰/3 

94۰/۴ 

 13/3 ±9۰/9 ۴1/۰ ±1۰/۴ ۴۴/3 ±11/۴ 44/3 ±9۰/9 13/3 ±۴9/9 9۰/۰ ±11/۴ 4۰/3 ±93/9 تحقیقاتی مناسب فضای وجود عدم

 14/9 ±1۰/۴ 66/9 ±۴۴/9 33/9 ±19/۴ ۰۴/9 ±۴1/9 /19 ±14/۴ 11/9 ±16/۴ 4۰/9 ±11/۴ طرح اجرای نحوه از نبودن آگاه

 94/3 ±99/9 ۴4/3 ±91/9 13/9 ±۰۴/۴ 69/9 ±91/9 34/3 ±۴۰/9 ۰9/3 ±11/۴ ۴۴/3 ±94/9 طرح اجرای در مستمر هدایت و کنترل   نظارت وجود عدم

 ۰4/3 ±96/9 49/3 ±۴6/9 ۴۴/3 ±۰9/9 ۰۴/3 ±99/9 64/3 ±9۴/9 19/3 ±11/۴ ۰4/3 ±9۴/9 طرح اجرای طی در موقع به مالی حمایت عدم

 9۰/9 ±3/۰۴ ۰4/3 ±94/9 66/9 ±19/۴ ۰۴/3 ±96/9 ۰3/3 ±9۴/9 44/3 ±14/۴ 31/3 ±91/9 نارضایتی همکاران اصلی از تأخیر در پرداخت ح  الزحمه

 ۰1/3 ±93/9 ۰9/3 ±۴4/9 66/9 ±19/۴ ۰9/3 ±9۰/9 31/3 ±۴1/9 61/3 ±۴4/9 3۰/3 ±99/9 به موقع ح  الزحمه پرداخت در تأخیر از پرسشگران و همکاران نارضایتی

 
 اداری و مدیریتی حیطه مشکالت در  بالینی  مرتبه جنسیت تفکیک به پژوهشی موانع :5شماره  جدول

 

 گویه

 بالینی

 میانگین  ±)انحراف معیار 
 جنسیت

 میانگین  ±)انحراف معیار 
 مرتبه

 میانگین  ±)انحراف معیار 

 Sig یاراستا دانشیار استاد Sig زن مرد Sig جراح غیر جراح

 ۰9/3 ±11/۴ 94/3 ±99/9 مشکالت ذی حسابی و پرداخت بودجه طرح

۴۴9/۴ 

9۴/۴± ۰۰/3 99/9± 91/3 

1۴۰/۴ 

13/۴± ۰۴/9 9۰/9± 39/3 9۰/9± 31/3 

۴۰۰/۴ 

 3۴/3 ±۴1/9 ۴9/3 ±۴6/9 ۰۴/9 ±13/۴ ۰4/3 ±19/۴ ۴۰/3 ±99/9 ۰9/3 ±14/۴ 9۴/3 ±9۴/9 اجرای فعالیت ها روند طرح از های هزینه پرداخت مسئول آگاهی عدم

 19/9 ±1۰/۴ 41/9 ±16/۴ 96/9 ±4۰/۴ 9۰/3 ±19/۴ 49/9 ±14/۴ ۴۴/3 ±1۴/۴ 19/9 ±11/۴ مربوطه قوانین از حسابداری مسؤولین آگاهی عدم

 ۴1/3 ±9۰/9 1۴/9 ±16/۴ 13/9 ±4۰/۴ ۴۴/3 ±91/9 19/9 ±۴1/9 3۰/3 ±۴1/9 19/9 ±۴1/9 به تحقی  مربوط مشکالت از دانشگاه مدیران ناکافی شناخت

 93/3 ±9۴/9 9۰/3 ±۴۴/9 96/9 ±96/9 9۰/3 ±91/9 9۰/3 ±۴۰/9 6۰/3 ±13/۴ 11/9 ±۴1/9 تحقیقاتی های طرح نتایج از دانشگاه مدیران نکردن استقبال

 34/3 ±۴9/9 93/3 ±1۰/۴ 13/9 ±4۰/۴ 39/3 ±99/9 3۴/3 ±19/۴ 6۴/3 ±1۰/۴ 99/3 ±۴9/9 تحقیقاتی های طرح نیاز مورد وسایو موقع به تهیه عدم

 91/3 ±99/9 ۰۴/3 ±۴3/9 ۰۴/9 ±۴۰/9 ۰۰/3 ±۴1/9 99/3 ±99/9 44/3 ±۴۴/9 93/3 ±9۴/9 پژوهش انجام در پژوهشگران ترغیب و تشوی  وجود عدم

 33/3 ±۴۰/9 ۰4/3 ±11/۴ 66/9 ±۴3/9 3۰/3 ±۴3/9 36/3 ±۴۴/9 1۴/3 ±16/۴ 9۴/3 ±۴9/9 محققین و علمی هیئت اعضای های خالقیت به توجهی کم

 13/9 ±99/9 14/9 ±9۴/9 ۴۴/3 ±۰9/9 31/9 ±9۴/9 93/3 ±۴۰/9 39/3 ±93/9 1۰/9 ±99/9 دانشگاه در پژوهش بر آموزش ارجحیت

 16/9 ±99/9 1۰/9 ±9۰/9 96/9 ±4۰/۴ 69/9 ±96/9 14/9 ±۴3/9 94/3 ±11/۴ 4۰/9 ±96/9 پژوهشی مسائو به دانشگاه مدیریت توجهی بی

 
 حیطه فردی در  بالینی  مرتبه جنسیت تفکیک به پژوهشی موانع :6شماره  جدول

 

 گویه

 بالینی

 میانگین  ±)انحراف معیار 
 جنسیت

 میانگین  ±)انحراف معیار 
 مرتبه

 میانگین  ±)انحراف معیار 

 Sig یاراستا ردانشیا استاد Sig زن مرد Sig جراح غیر جراح

 ۰۰/9 ±4۴/۴ 9۰/9 ±9۴/9 قرار نداشتن تحقی  در زمره مالک های ارزشیابی و ارتقاء

9۴1/۴ 

14/۴± 34/9 91/9± 91/9 

۴91/۴ 

19/۴± 66/9 ۴۴/9± 9۰/9 ۴3/9± 31/9 

۴۰۰/۴ 

 ۴3/3 ±۴9/9 11/9 ±1۰/۴ 33/9 ±۰9/۴ 44/9 ±۴4/9 ۴۰/3 ±11/۴ 3۰/3 ±13/۴ 19/9 ±1۰/۴ نتایج تحقی  و ایده های نو از ناشی تغییرات مقابو در حرفه در افراد مقاومت

 ۴۰/۰ ±1۴/۴ ۴1/۰ ±19/۴ ۴۴/3 ±11/۴ 93/۰ ±19/۴ 16/3 ±19/۴ 91/۰ ±49/۴ 13/3 ±13/۴ اعضای هیئت علمی از دانشگاه مختلف انتظارات و کار زیاد حجم

 31/3 ±93/9 ۴۰/3 ±۴1/9 ۰۴/9 ±13/۴ 9۰/3 ±39/9 94/3 ±۴9/9 39/3 ±۴۰/9 99/3 ±9۰/9 تحقی  فرایند بودن کننده خسته

 4۰/3 ±۴9/۴ 16/3 ±۴1/9 66/9 ±19/۴ ۰۰/3 ±3۴/9 13/3 ±1۴/۴ 19/3 ±66/۴ 49/3 ±9۰/9 اقتصادی و مالی مشکالت

 4۴/3 ±۴۰/9 46/3 ±11/۴ 96/3 ±11/۴ 94/3 ±96/9 11/3 ±1۰/۴ 19/3 ±69/۴ 63/3 ±۴1/9 انشگاهدضعف کار گروهی در 

 ۰9/3 ±۴۰/9 ۰9/3 ±۴1/9 66/9 ±19/۴ ۴۰/3 ±99/9 6۴/3 ±11/۴ ۰4/3 ±1۰/۴ 34/3 ±۴1/9 ناکافی بودن مهارت های پژوهشی

 ۴6/3 ±94/9 13/9 ±9۴/9 66/9 ±19/۴ 61/9 ±۴۰/9 96/3 ±91/9 14/9 ±99/9 ۴9/3 ±9۰/9 برای تحقی  شخصیتی و درونی پایدار و کافی انگیزه وجود عدم

 ۰1/3 ±94/9 13/3 ±11/۴ 33/3 ±99/9 ۰۰/3 ±33/9 49/3 ±۴۴/9 ۴۴/۰ ±14/۴ ۰۰/3 ±94/9 تحقی  برای مالی کافی انگیزه وجود عدم
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 پژوهشی

 بحث
اجتمداعی  مواندع ارتبداطی  مواندع  -موانع فرهنگدی

آموزشددی و موانددع فددردی در حددد زیددادی بددر پددژوهش 

تاثیرگذارند. در این بدین عدواملی چدون شدعارزدگی در 

و نگهددداری نخبگددان  فقدددان ارتبدداط منسددجم و  جددذب

ها و مراکز پژوهشدی  آمدوزش سازمان یافته بین دانشگاه

مبتنی بر انتقال دانش بجای ترویج خالقیت و ندوآوری و 

کارآفرینی  غلبه دیدگاه کمیت گرایی و عدم توجده بده 

های پژوهشی نزد محققدان در صددر ایدن کیفیت فعالیت

 پدژوهش هددف از . 93)انددهموانع پژوهشدی قدرار گرفتد

 آن مشکالت و موانع و پژوهشی انگیزش بررسی حاضر 

 پزشکی علوم دانشگاه غیرجراح و جراح بالینی اساتید در

 از ای است. نتایج این مطالعه نشان داد مجموعه مازندران

 در پژوهشی  مشکالت طرح تدوین و تهیه از اعم عوامو

 بر عوامو فردی و مدیریتی و اداری مسائو طرح  اجرای

بدر اسداس  .تاثیرگذار هسدتند تحقیقاتی هایفعالیت مسیر

نتددایج ندده تنهددا بددین انگیددزش پددژوهش اسدداتید جددراح و 

هددا ازانجددام غیرجددراح تفدداوتی وجددود ندددارد بلکدده آن

طدورکلی دارای برندد  امدا زندان بدهپژوهش لذت نیز می

تری نسبت به مردان بوده و افدراد پداره وقدت انگیزه بیش

تری نشان دادند. صدفدری و همکدارانش ز انگیزه بیشنی

نیددز اعددالم کردنددد اسدداتید انگیددزه کددافی بددرای پددژوهش 

و همکارانش دریافتندد کده  Saxدر این رابطه  . 94)دارند

تمایدو تر اسدت و آن را بده در زنان انگیزه پژوهش پایین

ها به تولید تعداد زیادی مقاله و دریافت جدوایز تر آنکم

ترتحصددیالت در عددوز زنددان بددیش داننددد مددیای حرفدده

دانشددگاهی را فرصددتی بددرای تأثیرگددذاری بددر تحددو ت 

که با مطالعه حاضر همسو نبود که   9۰)داننداجتماعی می

یکدی ازد یدو اخدتالف  توانددیمد های فرهنگدیتفاوت

ترین مساله از نظدر هدر باشد. مطالعه حاضر نشان داد بیش

 پژوهشدی طدرح تددوین و تهیه دو گروه در حیطه مشکالت

های تحقیقداتی مربوط به مشخص نبودن نیازها و اولویت

در سطح دانشگاه  در حیطه مشدکالت در اجدرای طدرح 

 عدم وجود فضای مناسب تحقیقاتی  در حیطه مشکالت

 بده تدوجهی اداری و مدیریتی در زیر گروه جراحان کدم

 محققین وگروه غیرجراحدی و علمی هیئت اعضای خالقیت

باشدد. عنوان مدی بودجه پرداخت و حسابیذی تمشکال

 پرداخدت مسدئول آگداهی اساتید زن در این حیطه عددم

و مدردان مجدددا  فعالیت اجرای روند از طرح هایهزینه

را بدده عنددوان  بودجدده پرداخددت و حسددابی ذی مشددکالت

موانع اعالم کردند. در حیطده فدردی در گدروه جدراح و 

هدای دانشدگاهی رتبدهغیر جراح  زنان و مدردان و همده م

 اعضدای از دانشدگاه مختلدف انتظارات و کار زیاد حجم

 .علمی را به عنوان مانع پژوهش اعالم کردند هیئت

Conradie  در مطالعددددده خدددددود و همکدددددارانش

تحقیقدداتی ذکددر  بودجدده فقدددان تددرین مددانع رابرجسددته

 یهادنتیرز دگاهیوهمکارانش از د Fournier . 9۰)اندکرده
سرو گردن که در چها ر قاره  یوگرافیرنژاوتو  یجراح

 یهداانجدام پدروژه یجهان انجام شدد مواندع مرسدوم بدرا

کم  مالی منابع  یبه زمان اختصاص را به ترتیب یقاتیتحق

 . 9۰)اعالم نمودند قاتتحقی در آموزش عدم و

کمبود بودجده ی وانع مالومبه  اعظمی و همکارانش

به عندوان نشگاه در دا یو پژوهش یعلم یهاتیفعال یبرا

 یاحرفده انعمد نیتدرعدیشا اشاره کردند. عامو ترینمدمه

 یارتبدداط علمدد یبرقددرار ییعدددم توانددا هدداآندر مطالعدده 

در خارج از کشور  یقاتیبا محققان و مراکز تحق کینزد

  .1)اعالم شد

مهدم از  یهاچالش در مطالعه رشیدی و همکارانش

بدا  یدارمراکدز ا یعددم همکدار گانکننددمنظر شدرکت

زه در یدعددم انگ رانده یگسدخت نیمحققان  وجدود قدوان

 . 96)ذکر شدد  یبودن انجام تحق یاقتصاد ریغ ومحققان 

 بین عوامدو  در پژوهش ستوده اصو و همکارانش نیز از

طدرح  تدوین و تهیه حیطه در تحقی  انجام مانع ترینکم

 انگیزشدی و فدردی حیطده در مدانع ترین بیش و پژوهشی

 . 9۴)بوده است

 رتبدده بددا در مطالعدده خطیبددی و همکددارانش اسدداتید

 و همچندین اسدتادیاری رتبه با اساتید از تربیش دانشیاری

 وقدت نداشدتن و بدودن پرمشدغله از مربی بالینی و اساتید
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 شدکایت آموزش در پژوهش هایطرح ارائه برای کافی

    در مطالعه حاضر نیز اساتید بدا رتبده اسدتادیاری 9۰)داشتند

 انتظددارات و کددار زیدداد شددیاری واسددتاد تمددامی حجددمدان

علمی را به عنوان مدانع  هیئت اعضای از دانشگاه مختلف

 جدی پژوهش عنوان کردند.

ویسانی و دل پیشه در مطالعه مروری بده ایدن نتیجده 

 در را نما ترینبیش پژوهشی کمی اعتبارهایرسیدند که 

دگی پیچید بده آن از بعدد اند.داشته های مختلفپژوهش

 پدر عنوان مانع به پژوهشی هایطرح تصویب فرآیندهای

عدددم  نظیددر دیگددر کردنددد و موانددع اشدداره بعدددی تکددرار

 ارتقدای اعضدای نظام با پژوهشی امتیازات سازیمتناسب

 علمی عنوان هیئت به انسانی نیروی کمبود و علمی هیئت

 در پدژوهش در راه برگرفتده مواندع ترینمهم از پژوهشی

 . 96)اعالم شد زشکیپ علوم حیطه

ترین شدکایت های مطالعه حاضر نشان داد بیشیافته

 انتظدارات و زیداد کدار اساتید دو گروه مربوط بده حجدم

دانشگاه اسدت. در ایدن میدان جراحدان از حجدم  مختلف

تدری داشدتند و آن را مدانع انجدام زیاد کار شکایت بیش

دانستند  جراحان صرف وقت در اطاق عمو پژوهش می

دانندد  جراحی را مدانع بزرگدی بدرای پدژوهش مدی برای

همچنین زنان میانگین با تری نسبت به مدردان در حجدم 

هدای تواندد ناشدی از مسدئولیتکه مدی اندزیادکار داشته

تر زنان به عنوان مادر و مددیریت زنددگی شخصدی بیش

در  وظدایف آموزشدی انجدام دلیدو وقت به کمبود باشد.

اعضدای  عهدده بده کده نیدرمدا تدریس و وظدایف کنار

 تواندمی هیات علمی بالینی خصوصا جراحان است خود

عدالوه  .شدود تلقدی پژوهشی هایفعالیت بهینه انجام مانع

هایی مجزا های حاضر بسیاری ازاساتید با یادداشتبریافته

ها بودجه محددود و مشدخص نبدودن در انتهای پرسشنامه

ش کردندد ها را به عنوان مشدکو اساسدی گدزارپرداخت

که در مطالعات متعددی نیز عندوان شدده اسدت. بده نظدر 

هددای تحقیقدداتی رسددد  زم اسددت در بودجدده طددرحمددی

 هایی صدورت گیدرد  همچندین مندابع انگیزشدی بازنگری

 

 های پرمشغله درنظر گرفت.تری برای گروهبیش

ای از دیدددگاه پددور و همکددارانش در مطالعددهدادی

 پدر اینترنت سیستم به یدسترس دانشجویان پزشکی ایجاد

 دلگرمی تحقی   روش از وآگاهی دانش با بردن و سرعت

 موانددع رفددع در را تحقیقدداتی کددار بددرای انگیددزه ایجدداد و

 . 94)کننده اعالم کردند کمک تحقیقاتی  هایفعالیت

Chellaiyan ای از دیددگاهو همکارانش نیز درمطالعده 

 در دشدواری دانشجویان پزشکی علت عددم پدژوهش را

 و هدداداده آوریجمددع در دشددواری موضددوع  انتخدداب

اعدالم  دانشدگاهی هدایفعالیدت بدین در زمدان اختصار

 در مثبدت نگدرش و کدافی ها دریافتند داندشکردند  آن

 . 91)ندارد وجود دانشجویان اکثر

انجدام صرفاً  مطالعه این هایمحدودیت ترینمهم از

و  اسدت بدالینی بدوده علمدی اعضای هیات دیدگاه از آن

بعلت تعداد نمونه کم در تعمیم نمونه بده جامعده بایدد بدا 

 هداگروه سایر دیدگاه احتیاط عمو کرد. همچنین بهتر است

 کده بخشدی کارکنان و تخصصی دستیاران دانشجویان  نظیر

نیدز  دارندد عهدده بده را دانشدگاه پژوهشی هایفعالیت از

موانع  شود عالوه برگیرد و پیشنهاد می قرار بررسی مورد

 درون سازمانی به موانع برون سازمانی نیز توجه شود.

 دیددگاه ازگیدری کدرد کده توان نتیجدهدر پایان می

ها  مشخص نبودن نیازها و اولویت علمی  هیأت اعضای

 و کدار زیداد نبودن فضای مناسب کمبود بودجده  حجدم

به عنوان موانع پژوهشدی ذکدر  دانشگاه مختلف انتظارات

یددن میددان جراحددان کمبددود زمددان بددرای شددده اسددت. در ا

کارهای پژوهشی را بعلت مشغله در اتاق عمو مانع ترین 

 اند.مساله اعالم کرده
 

 سپاسگزاری
از تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران کده بدا وجدود وقدت و زمدان محددود مدا را در 

 انجام این مطالعه یاری نمودند کمدال تشدکر و قددردانی 

 ا داریم.ر
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