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  مقدمه
 ي،از مهمترين عوامل رشد و شـكوفايي هـر كـشور          

 .توجه بـه امـر تحقيـق و پـژوهش در آن كـشور اسـت               
ها و مراكز آمـوزش عـالي سـه وظيفـه عمـده              دانشگاه

توليد دانش، تربيت نيـروي انـساني        دارند كه عبارتند از   
. ]1[ متخــصص و عرضــه خــدمات تخصــصي بــه جامعــه

بديهي است ارتقاء و پيشرفت دانـش مرهـون بررسـي           
معـضالت موجـود    ها و يافتن     توليدات پژوهشي دانشگاه  

 است تا راه را براي رشد فعاليت هاي پژوهشي در سـال           
ش عالي بعنوان   زنظام آمو  .]2[ هاي آينده روشن سازد   

نهاد توليد كننده و اشـاعه دهنـده علـم و دانـش نقـش               
آمـوزش  . اساسي در رشد و توسعه پايـدار كـشور دارد         

 چكيده
بب توسعه و پيـشرفت شـده،خودكفايي و اسـتقالل          اهميت دادن به امر تحقيقات و افزايش پژوهش در هر كشور س            :زمينه و هدف  

اولين گام براي سامان بخشيدن به امر پژوهش در جامعه دستيابي به دركي درست از               . به ارمغان مي آورد   كشور  واقعي را براي آن     
طراحـي و  راسـتا  ايـن  باشد اين پژوهش نيـز در   تحقيقاتي آن ميوت ها، امكانات موجود و نيز پي بردن به نقاط ضعف و ق  توانمندي

  .انجام شده است
هـاي اسـتان     هيـات علمـي دانـشگاه     اعضاي   مقطعي است  كه به منظور تعيين نگرش          – اين  پژوهش يك مطالعه توصيفي        :روش كار 

 ابـزار گـردآوري داده   .از طريق نمونه گيري آسان انجام شده اسـت        آنان  از ديدگاه   انجام پژوهش   اردبيل در مورد تحقيق وموانع      
موانـع شخـصي، موانـع درون سـازماني، موانـع بـرون             ( اجتماعي پـنج بخـش       -سشنامه حاوي دو بخش شامل مشخصات فردي       پر ،ها

  .  و آمار توصيفي تجزيه و تحليل گرديدSPSS/PCبودو با استفاده از نرم افزار ) سازماني، عوامل ماهيتي و  نگرش به تحقيق
موانـع درون  حـوزه   ، در 75/2 ± 48/2، مشغله كـاري بـيش از حـد بـا ميـانگين           موانع شخصي  حوزه نتايج نشان داد كه در       :يافته ها 

موانع برون سازماني ،بي تاثير بـودن  حوزه  ،در 70/2 ± 56/0 با ميانيگن زمان صرف شدهنسبت بهسازماني، پايين بودن حق التحقيق     
اهيتي تحقيق ، ظريف و حساس بودن تحقيق علمـي           عوامل م  حوزه، در   81/2 ± / 44 با ميانگين  نتايج تحقيق در تصميم گيري مديران     

 جهـت ار تقـاء و پيـشرفت جامعـه ضـروري             انجام پژوهش     نگرش اعضاي هيات علمي به تحقيق،      حوزه ، و در     8/2 ± 17/1 ميانگينبا
  .ند  بيشترين نمرات را كسب كرد72/4 ±/ 53است با ميانگين 

زماني، بيرون سازماني و عوامل ماهيت و نگرش بـه تحقيـق در ديـدگاه                موانع شخصي، درون سا     نظير عوامل متعدد  :نتيجه گيري  
  .  مي باشند،موانع تحقيقاز اعضاي هيات علمي 
 هيات علمي، تحقيق، موانع تحقيق:واژه هاي كليدي
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نيروي انساني جامعـه، رشـد و اعـتالي دانـش، شناسـايي             
 از وظايف اصلي اين     آنهانجام پژوهش در باره     مسايل و ا  

  .]3[ نهاد محسوب مي شود
تحقيقـات در سـطح     در كشورهاي در حـال توسـعه،        

 كـشورهاي   در مقايـسه بـا    مطلوب انجام  نمـي شـود و         
نيروي انـساني، بودجـه و امكانـاتي كـه صـرف             ،پيشرفته

امـروزه همـه     .]4[ مـي باشـد   پژوهش مي شود نـاچيز      
شورهاي در حال توسعه در تالشند      كشورهاي صنعتي و ك   

 .هاي تحقيقاتي خود بيافزاينـد     تا بر حجم سرمايه گذاري    
بـراي حفـظ موقعيـت      پيـشرفته   در اين ميان كشورهاي     

خود و يا افـزايش برتـري در صـحنه هـاي رقابـت بـين                
ــد و      ــي كنن ــذاري م ــرمايه گ ــات س ــي، در تحقيق الملل
 كشورهاي در حال توسـعه نيـز در يافتـه انـد كـه بـراي               

رسيدن به رشد و توسـعه واقعـي و حـل و رفـع اصـولي           
مسايل و مشكالت اجتمـاعي، بهداشـتي و اقتـصادي خـود             

 راهي جزء سرمايه گذاري در زمينـه تحقيقـات ندارنـد          
بر اين اساس مي توان ادعا كرد كه بين تحقيقـات و             .]5[

ميزان پيشرفت حقيقي هر كشوري رابطه مستقيم وجود        
ــش   ــه ك ــاني ك ــا زم ــشگاهدارد و ت ــا  از   ور و دان ــاي م ه

بردي، كاربردي و توسعه  در      دستاوردهاي تحقيقات راه  
ــزي  ــه ري ــاعي،  برنام ــاي اجتم ــصادي، ه ــي و  اقت          فرهنگ

برنامه هاي آموزشي بهـره نبرنـد بـه توسـعه پايـدار و              
 توسعه اجتماعي به مفهوم واقعي دسـت نخـواهيم يافـت          

]6[.  
ضاي هيـات   در حال حاضر به داليل مختلف غالب اعـ        

علمي گرايش بيشتري نسبت به آمـوزش پيـدا كـرده و            
 ي دهنـد  تـرجيح مـ   هاي آموزش را بر پژوهش       فعاليت

  علــمهــا مركــز توليــد  بــا توجــه بــه اينكــه دانــشگاه.]7[
ــژوهش( ــم   )پ ــال عل ــوزش(و انتق ــستند) آم ــي  .ه برخ

معتقدند كه پـژوهش وظيفـه درجـه اول هـر موسـسه             
 تـوان بـه توليـد       علمي است زيرا از طريق پژوهش مـي       

علم دست يافت در غير اينصورت با آمـوزش صـرف و            
  .]8[ بدون پژوهش ارزش دانشگاه تنزل مي يابد

ــر   بعــالوه بررســي ــشان داده كــه اكث    هــاي كيفــي ن
پروژه هاي تحقيقاتي انجـام شـده در كـشور بـا كيفيـت              

 ز به فرد و بدون استمرار انجام مي گيـرد و ا           ئمقا پايين،

ر مـي تـوان جهـت رفـع نيازهـاي جامعـه             نتايج آنان كمت  
 براي سامان بخـشيدن بـه       اولين گام   . ]9[ استفاده نمود 

امــر پــژوهش در جامعه،دســتيابي بــه درك درســتي از  
، امكانات موجود و نيز پـي بـردن بـه نقـاط             ها يتوانمند

 برنامــه هــاي تحقيقــاتي اســت شــناخت وت ضــعف و قــ
اهـداف   از چگونگي و ميـزان تحقـق         يها و آگاه  يي  نارسا

برنامــه اي پــژوهش از جملــه ابزارهــاي الزم و اساســي 
است كه بايـستي در اختيـار تـصميم گيرنـدگان، برنامـه             

اران امر پژوهش قـرا رگيـرد تـا از          گزريزان و سياست    
ــه اهــداف،  ــصميمات الزم در جهــت نيــل ب  طريــق آن ت

. ]4[بهبودي روش ها و افزايش در بازدهي اتخـاذ شـود          
ات و تجهيزات، مقـررات دسـت   پژوهشگران كمبود امكان 

و پا گير اداري،نداشتن نگرش مثبت مديران اجرايـي بـه           
دسترسـي بـه    فوايد پژوهش، مشغله كاري زيـاد، عـدم         

 بودجه مناسب، پـايين بـودن حـق       فقدان  منابع اطالعاتي،   
 التحقيق و مراحل دشوار و طوالني دريافت بودجه طرح        

ـ       هاي پژوهشي،  زه را  فقدان مهارت هاي پژوهشي و انگي
ــس  ــژوهش دان ــع پ ــه موان ــداز جمل ــزه .ته ان ــاهش انگي ك

هاي غلط، تامين     به دليل سياست گذاري    پژوهشگر غالبا 
سوء مديريت و شـرايط محيطـي        نكردن نيازهاي مالي،  

  .]10[ نامناسب ايجاد مي گردد
 با مقايسه مطالعات مختلف      نيز  و همكاران  1هاميلتون

تحقيق اعـضاي  انجام شده در اين زمينه علت عدم انجام       
 عــواملي چــون كمبــود وقــت، نداشــتن  راهيــات علمــي

مهارت كافي در انجام تحقيـق، عـدم حمايـت از محقـق،             
حجم كاري زياد،مشكالت مربـوط بـه بودجـه و نداشـتن       

  .]6[دانسته اندعالقه و انگيزه 
در انجام يك كار تحقيقي با مشكالت و موانعي مواجه          

 اسـت و گـاهي      مي شويم كه تعدادي از آنها حل شـدني        
اوقات به موانعي بر مي خوريم كه سد راه پيشرفت كـار     

شناخت موانع تحقيق مي تواند با بهبـود         .]4[تحقيق است 
ارتباط بين محققان و استفاده كننـدگان از نتـايج تحقيـق            

 موجـب  بخـشيده و عمـال   فرآيند حل مسئله را سـهولت       
 عدم توجه بـه ايـن      و .استفاده از يافته هاي تحقيق گردد     

 و همطلب موجب وقفه در انجام كارهاي تحقيقـاتي شـد       

                                                 
1 Hamilton 

Archive of SID

www.SID.ir



  39 بهروز دادخواه و همكاران                                                                                                                   ...      ديدگاه هاي اعضاي

چه بسا همين وقفـه ها،ضـررهاي غيـر قابـل جبرانـي را              
سبب مي شوند كه امر تحقيق را با عدم موفقيت مواجه           

 با شناخت تنگناهـاي موجـود در        مسلما. ]11[ مي سازند 
مسير علوم و فن آوري كشور مي توان گامي مـوثر در            

 .]12[  فناوري درون زا برداشت    ارايه راهكارهاي توسعه  
  .اين تحقيق نيز در همين راستا انجام شده است و
  

  روش كار 
 .اسـت   مقطعـي  -توصـيفي  اين بررسي يـك مطالعـه     

اعضاي هيات علمي شاغل در     جامعه آماري اين پژوهش     
دانشگاه علـوم پزشـكي،     (هاي سطح شهر اردبيل    دانشگاه

بـا   نمونـه حجـم    . بـود  )محقق اردبيلي، پيـام نـور و آزاد       
و در نظر گرفتن     =P(1-P)/d2  z2 n  استفاده از فرمول  

و خطـاي   % 95، ضـريب اطمينـان      =p 5/0حداكثر مقدار   
 ابـزار انـدازه گيـري در         نفر تعيـين شـد     384حدود  % 5

 نفـر 201نهـا   آ كه از بـين      اختيار نمونه ها قرار داده شد     
 .پرسشنامه را تكميـل و بـه پژوهـشگران عـودت دادنـد            

آسان و   از نوع نمونه گيري       پژوهش گيريروش نمونه   
  .در دسترس بود

پرسـشنامه تنظيمـي در شـش    : ابزار گردآوري داده هـا    
  .قسمت بود

ــردي  -1 ــصات ف ــاعي-مشخ ــصي  -2  اجتم ــع شخ          موان
ــازماني -3 ــع درون س ــازماني  -4 موان ــرون س ــع ب         موان
 نگرش نسبت به تحقيق -6 موانع ماهيتي -5

سن، جنس، مدرك   ( هاي فردي  گيبخش اول شامل ويژ   
تحــصيلي، مرتبــه علمــي، دانــشگاه محــل تحــصيل،گروه  
       آموزشـــي، وضـــعيت استخدامي،ســـابقه كـــار، تعـــداد 

ه انجـام داده انـد، تعـداد        كـ هاي تحقيقاتي مصوب     طرح
  .بود)  غيرهمقاالت چاپ شده و
 گروه از عوامل بازدارنـده تحقيـق        5بخش دوم سنجش    

  :بود كه عبارتند ازدر اعضاي هيات علمي 
مجموعه عواملي است كـه     :عوامل بازدارنده شخصي   -1

 اداري، درگيـري هـا و       يمنشاء آنها به مشكل و تنش ها      
مسايل اجتماعي و محيطـي و مـشكالت شخـصي محقـق            
مربوط مي شـود كـه آرامـش و تمركـز حـواس را كـه                
الزمه تحقيق است از محقق سلب مي كند نظير نداشتن          

اي هـ به امر پژوهش، داشـتن مـسئوليت        انگيزه و عالقه    
   غيره اجرايي متعدد و

مجموعـه عـواملي    :عوامل بازدارنده درون سازماني    -2
است كه در موانع اداري و تشكيالتي و بوروكراسي حاكم          
بر وزارتخانـه هـاي مربـوط و دانـشگاه ريـشه دارنـد و               

هـاي تحقيقـاتي     بطور مستقيم و غير مستقيم در فعاليت      
منفـي مـي گذارنـد مثـل طـوالني بـودن            دانشگاهي اثر   

  و ها، ناكافي بودن منـابع اطالعـاتي       مراحل تصويب طرح  
  غيره 

مجموعـه  : عوامل مربوط به موانـع بـرون سـازماني         -3
عواملي نظير عدم آشنايي كتابداران مراكز تحقيقاتي بـا         

، عدم  انتشار نتايج تحقيـق در سـطح           جستجو روش هاي 
ي محققان در سـطح     كشور، عدم وجود انجمن هاي صنف     

 . را شامل مي شدغيرهكشور و 

مجموعـه عـواملي   : امل مربوط به موانـع مـاهيتي    عو -4
است كه منشاء آنها بطور مستقيم و غير مستقيم مسائل          

 اقتصادي هستند نظيـر بودجـه ناكـافي، مقـررات           -مالي
مالي، سهل بودن تدريس در مقايسه با تحقيقات علمي و          

 غيره  وصادي تحقيقات علمي    تمقرون به صرفه نبودن اق    
 .بود

نگرش اعـضاي هيـات علمـي نـسبت بـه پـژوهش و               -5
 درجـه   ه با مقياس س   سواالت اهداف يك الي چهار    : تحقيق

اي بلي، خير، نمي دانم مورد بررسي قـرار گرفـت ولـي             
 درجـه اي ليكـرت در طيـف         5س  سواالت نگرش با مقيـا    

مال نظــري نــدارم، مخــالف و كــا موافــق، موافــق،كــامال 
 .مخالف مورد بررسي قرار گرفت

ــوي     ــي محت ــاخص رواي ــي از ش ــين رواي ــت تعي  جه
)Content Validity (     استفاده شـد، بـدين صـورت كـه

پرسشنامه در اختيار چهـار نفـر از صـاحب نظـران قـرار              
داده شد كه مناسبت هر يك از عبارت آن را بـا اهـداف              
: مورد نظر تحقيق بر روي يك مقياس درجـه اي شـامل           

مناسب،مناسب و نامناسب مـشخص     اسب، نسبتا    من كامال
نمايند جهت تعيين پايايي ابزار به منظور ثبات درونـي از           
ضريب آلفـا كرونبـاخ اسـتفاده شـد كـه پـس از توزيـع                

 تـن از اعـضاي هيـات علمـي و جمـع            20پرسشنامه بـين    
 75/0 راي موانع شخـصي،    ب 74/0 آوري پاسخ ها ضريب   
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ـ          ارات پرسـشنامه   براي موانع سـازماني و در مجمـوع عب
 بدست آمد ضريب پايايي بـراي سـواالت نگـرش           79/0
  . بدست آمد76/0

پس از كـسب پايـايي و روايـي پرسـشنامه مـذكور بـين               
به داليلي نظير عدم    .واحدهاي مورد پژوهش توزيع شد    

تمايل نسبت به تكميل پرسشنامه، تعطيالت تابستاني بـين         
ــرم، ادامــه تحــصيل و ــره دو ت ــع  غي ــرغم توزي  400علي

 نفر مورد نظر و افـزايش زمـان         400پرسشنامه در بين    
زمان پيش بينـي شـده در    برابر  3گردآوري داده ها به     

پس از  . پرسشنامه جمع آوري گرديد    201 طرح مجموعا 
ــزار ،جمــع آوري پرســشنامه هــا ــرم اف  داده هــا وارد ن

 شــد و در آنــاليز از آمارهــاي توصــيفي SPSSآمــاري 
  .ستفاده گرديدميانگين و انحراف معيار ا

 : آناليز سواالت نگرش به شـرح زيـر آنـاليز گرديـد           
 درجـه اي ليكـرت كـامال        5در مقياس   سواالت نگرش كه    

مخـالف تنظـيم     بي نظر، مخـالف و كـامال         موافق، موافق، 
 براي هر سوال    5،4،3،2،1شده بود ابتدا امتياز به ترتيب       

در نظر گرفته شد مجموع امتيازات اخذ شده يـك نفـر            
آنگاه از تقسيم تفـاوت امتيـاز هـر نفـر از            وشد  به  محاس

حداقل امتياز قابل اكتساب بر تفاوت موجود بين حداكثر         
وحداقل امتازهاي ثبت شـده نمـره هرنمونـه مـشخص           

 اخـذ   60 بـيش از     رهمـ نپس نمونـه هـاي كـه        گرديدوس
نمونـه  كرده بودند بعنوان افراد داراي نگـرش مثبـت و           

بعنوان نگـرش منفـي     تند  داش  60هايي كه نمره كمتر از      
  .در نظر گرفته شد

  
  يافته ها

 سال  71/37±6/7  پژوهش  سني افراد مورد   ميانگين 
قــرار  ســال 30-45در رده ســني  آنهــا % 6/80 و بــوده

ــتند ــل و % 9/85 .داش ــا % 2/68متاه ــد آنه ــذكر بودن م
مرتبـه علمـي    داراي  % 3/55از دانشگاه محقـق و      % 7/43

ــي  ــدمرب ــداد فرز بودن ــانگين تع ــدان  مي  و 84/1 ±/9ن
% 3/39منزل شخصي داشتند وضـعيت اسـتخدام        % 7/67

 04/8 ±67/4 قطعي و ميـانگين سـابقه كـار آنهـا            ميرس
 طرح تحقيقاتي   5واحدهاي مورد پژوهش تا     % 6/77بود  

 طرح تحقيقاتي همكـار     4 در% 6/88انجام داده بودند و     

 طـرح پيـشنهادي مـصوب نـشده        % 1/52طرح بوده اند    
 كـه مـصوب كـردن طـرح         نمودنـد  بيان   %50و  داشتند  

 تـا    افراد مورد پـژوهش      %4/72 .پيشنهادي مشكل است  
در دوره آموزشـي  % 2/69 مقاله به عنوان نفر اول و    15

  .)1جدول ( مربوط به روش تحقيق شركت كرده بودند
عوامـل مربـوط بـه      « در پاسخ به سوال اول پژوهش     

نشان  يافته ها    »؟موانع شخصي در امر تحقيق كدام است      
 75/2±48/2داد مشغله فكري بـيش از حـد بـا ميـانگين             

، 57/2 ±/54هـاي دلخـواه محقـق         طـرح  تصويب،عدم  
ــودن  ــايين ب ــاتي  طــرحبودجــه پ  5/2±/58هــاي تحقيق

هـاي   بيشترين و عواملي مانند عدم شـركت در كارگـاه         
، نداشـتن   09/2 ±/53روش تحقيق مقدماتي با ميـانگين       

ــژوهش   ــام پ ــافي در انج ــارت ك ــش 1/2±/46مه  و دان
 كمتـرين موانـع     11/2±/54ناكافي به متدولوژي تحقيق     

در پاسـخ بـه سـوال دوم        . شخصي در امـر تحقيـق بـود       
عوامل مربوط بـه موانـع درون سـازماني در          «پژوهش  

يافته هـا نـشان داد پـايين بـودن      »امر تحقيق كدام است  
 زمـان صـرف شـده بـا ميـانگين           نـسبت بـه   التحقيق   حق
 امكانات و تجهيزات مورد نياز براي        ،نبودن 70/2 56/0±

ــق  ــاگير اداري   95/2±07/1تحقي ــت و پ ــررات دس ، مق
 بيشترين و عواملي مانند عـدم       8/2 ±/48) بوروكراسي(

 ،عدم برگزاري   35/2 ±/58دسترسي به منابع با ميانگين      
 و  37/2 ±/58هاي روش تحقيق از سوي دانشگاه        كارگاه

 كمتــرين 39/2 ±/64ضــعيف بــودن نيروهــاي نظــارتي 
  . موانع درون سازماني در امر تحقيق بود

عوامل مربوط بـه    «در پاسخ به سوال سوم پژوهش       
نتـايج  » ؟موانع برون سازماني در امر تحقيق كدام اسـت        

 نشان داد بي تاثير بودن نتايج تحقيـق در تـصميم گيـري          
، پايين بـودن سـرانه      81/2 ±/44هاي مديران با ميانگين     

، عـدم وجـود انجمـن هـاي         8/2 ±/46تحقيق در كشور    
 بيـشترين و    79/2±28/2سطح استان    صنفي محققان در  

عواملي مانند مقاومت واحدهاي پژوهش با تصور اينكـه         
،همكاري نامناسب مراكـز    47/2 ±/65به ضرر آنها باشد     

نتايج تحقيق در     و عدم امكان انتشار    47/2±/67اطالعاتي  
ماني  كمترين موانع برون سـاز     51/2 ±/64سطح كشور   

  . در امر تحقيق بود

Archive of SID

www.SID.ir



  41 بهروز دادخواه و همكاران                                                                                                                   ...      ديدگاه هاي اعضاي

  

موانع ماهيتي در   « در پاسخ به سوال چهارم پژوهش       
نتــايج نــشان داد ظريــف و »  ؟امــر تحقيــق كــدام اســت

 ، انتخـاب مـسئله      8/2±17/1حساس بودن تحقيق علمي     
ــق      ــن محق ــود در ذه ــاگون موج ــسايل گون ــين م از ب

، مقرون به صـرفه نبـودن اقتـصادي تحقيـق           3/1±63/2
شترين و عواملي مانند نتايج تحقيق علمي        بي 59/2 ±/58

 ،عـدم دسترسـي بـه       42/2 ±/68دير مشخص مي شود     
 و  49/2 ±/68مشاورين تحقيقات جهت تهيـه پروپـوزال        

وقت گير و پـر دردسـر بـودن انجـام تحقيقـات علمـي               
  .  كمترين موانع ماهيتي در امر تحقيق بود5/2 ±/61

نگـرش اعـضاي    «در پاسخ به سـوال پـنجم پـژوهش          
نتايج نشان  » هيات علمي نسبت به پژوهش چگونه است؟      

ــژوهش    ــه انجــام پ ــشرفت جامع ــاء و پي داد جهــت ارتق
، تحقيق  72/4 ±/53موافق با ميانگين    % 98ضروري است   

موافق بـا   % 94 براي توسعه ملي و فراملي ضروري است      
، سرانه تحقيق در كشور پايين اسـت        63/4±/62ميانگين  

 بيشترين و عواملي    62/4 ±/64موافق با ميانگين    % 9/94
هاي تحقيقاتي جهت حل مشكل كشور طـرح         مانند طرح 

، تحقيـق   95/2±21/1با ميـانگين    % 6/35ريزي مي شود    
% 8/33توسط هيات علمـي يـك وظيفـه تحميلـي اسـت             

 ،بـا تحقيـق مـي تـوان بـه           97/2±19/1موافق با ميانگين    

  فراواني نگرش اعضاي هيئت علمي به تحقيق. 1جدول 
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  /53  72/4  0  1  1  6/22  4/75  جهت ارتقاءو پيشرفت جامعه انجام پژوهش ضروري است  1
  /71  48/4  0  5/1  7/8  9/29  9/59  عقب ماندگي و جمود فكري پيامدهاي فقر پژوهش است  2
  /64  62/4  0  2  3  7/25  3/69  سرانه پژوهش در كشور ما پايين است  3
  /77  52/4  /5  5/2  1/7  9/23  66  در جامعه پژوهش روي تصميم گيري بي تاثير است  4
  /62  63/4  0  1  1/5  4/23  5/70  تحقيق براي توسعه ملي و فراملي ضروري است  5
  16/2  49/4  0  5/1  2/10  1/41  2/47  جايگاه پژوهش در كشور ما مشخص نيست  6
  32/1  52/4  5/9  6/17  6/12  7/31  6/28  لي اتالف سرمايه ملي استانجام تحقيقات با شرايط فع  7
  /9  2/4  1  1/5  2/11  6/37  2/45  بين تحقيقات و نيازهاي جامعه تناسبي وجود ندارد  8
براي توسعه ملي،همگاني كردن فرهنگ پژوهش ضـروري          9

  است
7/49  2/33  13  6/3  5/  27/4  86/  

  /86  35/4  5/1  1/6  7/7  6/30  6/55  نمي شوددر كشور ما از نتايج تحقيقات استفاده   10
  /98  24/4  /5  5/5  6/13  6/25  2/53  به پژوهشگران در جامعه ارزش قائل نمي شوند  11
  /93  13/4  5/2  6/4  8/20  9/28  2/45  در تحقيقات علمي عدالت پژوهش رعايت نمي شود  12
  03/1  72/3  2/3  5/9  1/27  2/34  6/26  در انتخاب پژوهشگر نمونه عدالت رعايت مي شود  13
  06/1  31/3  6/3  7/23  2/24  3/36  6/12  نتايج طرحهاي تحقيقاتي غالباٌ درست است  14
  /64  18/4  2/4  1  5/11  6/40  2/43  دوباره كاري در امر تحقيقات كشور بيشتر است  15
  18/1  58/3  7  1/20  3/14  36  4/25   پژوهش است،فعاليت اصلي عضو هيات علمي  16
  18/1  18/3  8/4  8/27  7/18  2/33  4/13  لمي وقت كافي براي تحقيق دارنداعضاي هيات ع  17
  14/1  03/3  2/3  1/37  4/19  9/26  8/11  اولويت هاي تحقيق در كشور مشخص است  18
اعضاي هيات علمي تحقيقات را به خاطر ارتقـاء انجـام مـي            19

  دهند
2/23  5/40  4/17  8/15  9/9  64/3  09/1  

 مشكل كشور طرح ريزي مي      طرحهاي تحقيقاتي جهت حل     20
  شود

1/13  5/22  5/21  33  9/7  95/2  21/1  

  29/1  14/3  9/9  4/34  7/12  4/25  6/19   آموزش است،فعاليت اصلي هيات علمي  21
  19/1  97/2  0  2/30  5/25  4/21  4/12  تحقيق توسط  هيات علمي يك وظيفه تحميلي است  22
  /92  93/3    5/9  5/17  8/42  2/30  ضعف در مديريت تحقيقاتي كشور وجود دارد  23
  23/1  08/3  5/8  6/29  8/23  2/21  9/16  با تحقيق مي توان به درآمد بيشتر نائل شد  24
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 08/3±23/1بـا ميـانگين     % 1/38ل شد   يدرآمد بيشتر نا  
ين عوامل مربوط به نگرش بـه تحقيـق از ديـدگاه            كمتر

در كـل نتـايج حاصـل از نگـرش          .اعضاي هيات علمي بود   
% 2/15اعضاي هيات علمي به تحقيق نشان داد كـه فقـط      

  . .نداعضاي هيات علمي داراي نگرش منفي به تحقيق بود
  

  بحث
بررسي موانع پژوهش از اهميـت بـااليي برخـوردار          

 رشته علمي اسـت كـه بـا         است و بر پژوهشگران در هر     
توجه به تجربه هاي خود و ساير محققان نكات ضـعف و            

نتايج نشان داد كه     .]11[ كمبود هاي آن را نمايان سازند     
ــانگين    ــا مي ــد ب ــيش از ح ــاري ب ــشغله ك  75/2 ±48/2م

 نتـايج هـاميلتون      ا ب  بود كه   تحقيق بيشترين مانع شخصي  
ات زيـاد  ايشان معتقد است با توجه به ساع      .مشابهت دارد 

هـا بـه دليـل عـدم         تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه    
تامين زندگي مادي آنان و ناگزير بودن از تـدريس در           
مراكز مختلف، عوامل مذكور موانعي بر سر راه تحقيـق          

  .]13[و پژوهش آموزش عالي محسوب مي شوند
 داد كه پايين بودن حق التحقيق در رابطه         ننتايج نشا 

 و نبـودن    70/2±56/0با زمان صرف شـده بـا ميـانگين          
امكانــات و تجهيــزات مــورد نيــاز بــراي تحقيــق بــا       

مهمتــرين موانــع درون ســازماني  95/2± 07/1ميــانگين
كـه بـا تحقيـق     . ت علمي بود  اتحقيق از ديدگاه اعضاي هي    

كــديور .]6،4[ علمــداري و ســبزواري همخــواني دارد
هاي ايران در درجه اول به صـورت         معتقد است دانشگاه  

ــه    ــد و از مطالع ــراي آمــوزش در آمــده ان ــايي ب مكانه
ين مورد مي توان دريافت كـه اوال        مقررات موجود در ا   

حق التـدريس  بيـشتر از حـق التحقيـق اسـت و در ثـاني                 
 حـد ترجمـه يـك كتـاب          ازامتيازات ناشي از تحقيق، حتي      

 چـون   يهـاي   داشـتن مـسئوليت      و    بـوده كوچك كمتـر    
مديريت گروه، معاونت و رياست دانـشكده بـه مراتـب           

مـي   امتياز هاي بيشتري را براي اسـتاد دانـشگاه فـراهم            
ــا توســط    ــن شــرايط تنه ــژوهش در اي ــابراين پ آورد بن
افرادي صورت مي گيرد كه عالقه شخصي آنهـا موجـب           

در بررسـي كـه در       .]14[ پرداختن به تحقيق مـي شـود      
 انشكده پزشكي پنسيلوانيا انجـام شـده مـشكالت مـالي،          د

برنامه شغلي و وظايف درمـاني اصـلي تـرين           خانوادگي،
 عـضو هيـات علمـي       283 در   يعلل عدم فعاليت پژوهش   

 اين كاهش تحقيق در دو دهه اخير        ]15[ بيان شده است  
و كــاهش تعــداد دانــشمندان محقــق در علــوم پزشــكي 

 حبيبي معتقـد  ]16[ تاياالت متحده نيز گزارش شده اس  
است در خصوص امكانات و تجهيزات و وسايل ابزار بايد          

هـا نگريـسته شـود     كوشش كرد به گونه اي  در اولويت      
كه آنچه امكانات مادي كمتري مـي خواهـد و بيـشتر بـا              

هاي انسان مربـوط مـي شـود در         يي  فكر و ذهن و توانا    
اولويت قرار گيرد توجه به اين امر موجب مي شود كـه            

تا حد زيـادي بـر ذهـن محققـان مـسلط      كه بزار گرايي   ا
شده است اندكي رنگ ببازد و فكر و ذهن مورد عنايت           

  داشـت   توجـه ي ديگر اينكه به وسايل و ابزار     وواقع شود 
كمتـر روبـرو    سياسـي   هـاي    كه با تحريم و ديگـر بـازي       

هاي استفاده از وسايل و ابزار ساده تـر          باشند و بايد راه   
  .]17[ را پيدا كرد
تـايج  ننتايج نشان داد كـه بـي تـاثير بـودن             همچنين

ــري  ــصميم گي ــق در ت ــانگين  تحقي ــا مي ــديران ب ــاي م           ه
 ±/46 و پايين بودن سرانه تحقيق در كشور        81/2 ±/44

 و   دادخـواه  ه بـا نتـايج    كـ  بيشترين نمـره را داشـت        8/2
ــواني دارد  ــانبر همخ ــود  . ]19،18[ فرم ــشگران نب پژوه

ديريت هاي اداري نسبت به اهميت      باورهاي عميق در م   
تحقيق و يافته هاي علمي، حاكميت فرهنگ اداري ايستا و          
حضور نقش آفرين عناصر كوته بين و تنگ نظر در ايـن            

 .]20[ محيط ها را از موانـع انجـام پـژوهش مـي داننـد             
يز بر اساس نتايج پژوهش خود نهادينه نبـودن         نيعقوبي  

لص ملي به امر    ا  ناختحقيق در كشور و سهم ناچيز توليد        
ــازماني     ــرون س ــع ب ــه موان ــشور را از جمل ــات ك تحقيق

 دكتر توكل نهادينـه نـشدن       .]3[پژوهش ذكر كرده اند     
هـا و كـشور را از جملـه معـضالت            پژوهش در دانـشگاه   

پژوهش برمي شـمرد  و دكتـر حـاجي ترخـاني معتقـد               
است براي نهادينه كردن پژوهش الزم است افراد، واحد         

ـ   شكيالت خاصـي عهـده دار نتـايج پــژوهش    سـازماني و ت
 باشند و به صورت موظف و مستمر به اين كار بپردازند        

ــوال    . ]22،21[ ــعه معمـ ــال توسـ ــشورهاي در حـ در كـ
اجتمــاعي و  كــارگزاران  بــه داليــل مــشكالت اقتــصادي، 
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ني بوده و به تحقيقـات كـه        سياسي دنبال رفع مشكالت آ    
         قــرارا بعــد مــورد اســتفاده  هــنتــايج آن ســالمعمــوال 

مي گيرد كمتر توجـه دارنـد و تـا زمانيكـه مـسئوالن از               
دستاوردهاي تحقيقات در اتخاذ تصميم و برنامـه ريـزي      

اقتصادي و آموزشي بهـره نبرنـد آن        فرهنگي، اجتماعي،
 كشور به توسعه پايدار و اجتماعي دست نخواهـد يافـت          

]24،23[ .  
ــق    ــه تحقي ــوط ب ــاهيتي مرب ــل م ــصوص عوام در خ

ن ميانگين نمرات به ترتيب مربوط بـه ظريـف و           بيشتري
 و  2 /8± 17/1حساس بودن تحقيـق علمـي بـا ميـانگين           

انتخاب مسئله از بين مسايل گوناگون  موجود در ذهـن           
  .]6[ محقق بود كه با نتايج سبزواري همخواني دارد

مانند جهت ارتقاء و پيشرفت     نتايج نشان داد عواملي     
ــت    ــروري اس ــژوهش ض ــام پ ــه انج ــانگين جامع ــا مي            ب

ــي    72/4 ±/53 ــي و فرامل ــعه مل ــراي توس ــق ب  و تحقي
  بيـشترين نمـرات    4 /63 ±/ 62ضروري است با ميانگين     

ــه خــود اختــصاص دادنــد نگــرش  اســاتيد % 8/84 و را ب
 در حـال حاضـر      .نگرش مثبت نسبت به پژوهش داشتند     

فاصله زيادي بين توليد علمـي كـشورمان بـا بـسياري از        
 در  1997 در سال    ر جهان وجود دارد مثال    شورهاي ديگ ك

بـه   در كره جنـوبي،    اياالت متحده به ازاي هر هزار نفر،      
ازاي هر شش هزار نفـر، در ايـران بـه ازاي هـر صـد و                 
بيست هزار  نفر يك مقاله بين المللي بـه چـاپ رسـيده              

هـاي انجـام     است واين در حالي است كـه طـي بررسـي          
انيان از ميانگين جهاني    شده كيفيت مقاالت بين المللي اير     

  .]19[ است پايين تر بوده
هـاي   اهميت دادن به امـر تحقيقـات و افـزايش فعاليـت           

پژوهشي در هر كشور سبب توسـعه و پيـشرفت شـده،            

خود كفـايي و اسـتقالل واقعـي را بـراي آن مملكـت بـه                
ارمغان مي آورد بين تحقيقات و ميزان پيشرفت حقيقـي          

د دارد و تا زمـاني كـه        مستقيم وجو ه  در هر كشور رابط   
از دسـتاوردهاي تحقيقـات     كـشور   هاي   كشور و دانشگاه  

ــزي  ــه ري ــاربردي و توســعه در برنام هــاي  راهبردي،ك
ــاعي، ــي، اجتم ــاي   فرهنگ ــه ه ــز در برنام ــصادي و ني اقت

آموزشي بهره نبرند به توسعه پايدار و توسعه اجتمـاعي       
به مفهوم واقعي دست نخـواهيم  يافـت و بـه توليـدات              

 بـا   .]6[ ات و فناوري ديگران نيازمند خـواهيم بـود        تحقيق
هـاي كـشور     توجه به اينكه شرايط پژوهش در دانـشگاه       

 يكسان نيست ونتايج اين تحقيق قابل تعمـيم بـه دانـشگاه           
شـود ايـن پـژوهش بـا         باشد توصيه مي   هاي مادر نمي  

يي در كـل كـشور       حجم نمونه بيشتر وبه صورت خوشه     
  .انجام شود

  
  نتيجه گيري

مل متعدد موانـع شخـصي، درون سـازماني، بيـرون           عوا
سازماني، ماهيت و نگرش به تحقيق در ديـدگاه اعـضاي           

  . هيات علمي از موانع تحقيق مي باشند
  

  پيشنهادات 
اين بررسي لزوم از بين بردن موانع از طـرف مـسئوالن            

پيـشنهاد  محترم پژوهشي دانشگاه ها را نشان مي دهـد،          
كانـات بيـشتري در اختيـار        بايـد تجهيـزات و ام      مي شود 

مقررات دست و پا گيـر      ،  قرار گرفته اعضاء هيات علمي    
 و به ازاي انجام فعاليت هاي پژوهـشي         شدهاداري كمتر   

  .از واحد موظف تدريس اعضاءهيات علمي كاسته شود

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنابع
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