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  چكيده

. باشد كه به عنوان يك ضرورت اوليه براي پيشرفت حرفه اي شناخته شده استتحقيق مي يكي از وظايف اصلي اعضاي هيأت علمي :زمينه و هدف
  .بود علمي تاهياعضاي  پژوهشي پاسخگويي هدف پژوهش حاضر بررسي

ابزار جمع آوري . انجام شدت علمي دانشگاه ااعضاي هي يهكليميان  و درصورت مقطعي  كه بهتحليلي  –اين پژوهش توصيفي  :روش بررسي
 ،از آمار توصيفي و تحليلي .اطالعات پرسشنامه اي شامل خصوصيات فردي، موانع شخصي، درون سازماني، برون سازماني و ماهيت پژوهش بود

  .استفاده شد
تحقيق علمي با اول، عوامل مربوط به روش  يامتياز در رتبه  08/50± 29/54عوامل بازدارنده ي درون سازماني با ميانگين و انحراف معيار  :هايافته

امتياز در  5/64 ±9/11سوم و عوامل برون سازماني با يامتياز در رتبه 58/ 64± 1/5امتياز در رتبه دوم، عوامل بازدارنده ي شخصي با  63/55 03/6±
  . آخر قرار داشتند يرتبه

اتي جهت هماهنگي فعاليت هاي تحقيقاتي درون ايجاد يك نظام متمركز تحقيقها در گرو بهبود وضعيت پژوهشي عمده ي دانشگاه :گيرينتيجه
  .است سازماني و برون سازماني

 .پژوهش،موانع،اعضاي هيات علمي :كلمات كليدي

 
  مقدمه

جوامع  يعمده در توسعه و اساسي هايتحقيقات يكي از پايه   
نحوي كه هيچگونه حركت علمي و هب ،رودبشري به شمار مي

. رسدنمي  به نظر امكان پذير ،منطقي بدون پشتوانه تحقيقات
در واقع پژوهش اصلي ترين نيروي محركه يك جامعه در 
مسير ترقي بوده و از آن  به عنوان يكي از شاخص هاي مهم 

در بعد اقتصادي نيز تحقيق فعاليتي كامال . شود مي يادرشد ، 
ضروري ، موجه و داراي بازده مثبت تلقي مي شود زيرا مبناي 

 ساز تحول و تكامل وسايل و ابزارهاي توليد  نوآوري و زمينه
 
 

ي توسعه وحقيقي پيشرفت  تحقيقات، استقالل وبين ).1(است 
و عمال  )2(كشورها رابطه مستقيمي وجود دارد پايدار 

كشورها در عصر حاضر بر اساس توان توليد علم و كاربرد 
در حال حاضر هدف   ).3(تقسيم بندي مي شوند خود،دانش 

افزايش  ،مي كشورهاي صنعتي و در حال توسعهاصلي تما
هدف كشورهاي . حجم سرمايه گذاري هاي تحقيقاتي است 

پيشرفته از اين امر حفظ موقعيت و يا افزايش برتري در 
 كشورهاي در حال  .هاي رقابت بين المللي استصحنه

 
  مركز تحقيقات بيماريهاي متابوليك دانشگاه علوم پزشكي  قزوين اراستادي ،متخصص پاتولوژي -1 

 كارشناس ارشد آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين -2
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توسعه نيز دريافته اند كه جهت رسيدن به رشد و توسعه 
سايل و مشكالت اجتماعي، بهداشتي و واقعي و حل اصولي م

 يهسرمايه گذاري در زمين اقتصادي خود راهي منطقي جز
   .)3(پژوهش ندارند 

توليد : وظايف اصلي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي شامل
و ) تربيت نيروي انساني متخصص(دانش ، انتقال دانش 

 يهانجام بهين .باشدميخدمات تخصصي به جامعه  يعرضه
 ،يك از وظايف مشروحه منوط به داشتن تحقيقات بنيادي هر

است  يپژوهشگران آماده ساختننيز كاربردي و توسعه اي و 
نظام دهي به  ). 4( كه قادر به انجام چنين تحقيقاتي باشند

 يثر بر توسعهوترين عوامل متحقيقات دانشگاهي يكي از مهم
توان به تحقيقات دانشگاه ها است چرا كه بدين وسيله مي

ايجاد انگيزه و رغبت در اعضاي تحقيق و  يهترويج روحي
نچه مسلم آ).  4(پرداخت  ،ت علمي نسبت به امر تحقيقاهي

ت علمي از ارزشمندترين و ااست آن است كه اعضاي هي
ترين منابع يك و مهم)  5(اساسي ترين منابع يك دانشگاه 
قيقات باشند و بررسي امر تحكشور براي رشد و توسعه مي

  .ها در اين راه امكان پذير نخواهد بودبدون ارزيابي موانع آن
از جمله اولين نكات اساسي براي سامان دهي پژوهش ، 
دستيابي به درك درستي از توانمندي ها ، امكانات موجود و 

ت برنامه هاي تحقيقاتي است وبردن به نقاط ضعف و قنيز پي
عواملي چون كمبود هستند كه  بعضي از پژوهشگران معتقد. 

 ر انجام تحقيق، عدم حمايتدوقت، نداشتن مهارت كافي 
محقق، حجم كار زياد، مشكالت مربوط به بودجه و از  مالي

 امكانات، نداشتن عالقه و انگيزه، عدم استفاده از نتايج تحقيق
مشكالت مربوط به تجزيه و تحليل هاي آماري، از جمله  و 

  .)6-8(دموانع مهم در امر پژوهش هستن
در خصوص موانع تحقيق از نيز بررسي دادخواه و همكاران 

عوامل شخصي،   يهمجموع علمي نشان داد كه تاهي ينظر اعضا
، برون سازماني ، ماهيتي و نگرشي در اين امر يدرون سازمان

دانشگاه علوم پزشكي قزوين دانشگاهي پويا ).9(دخيل هستند 
ص هاي تحقيق است و اختالف قابل توجهي از نظر شاخ

هاي منتشر شده و يا زير ، بودجه، تعداد كتاب محققتعداد (
 يكهاي تيپ با دانشگاه ....)چاپ و نشريه هاي علمي و 

 ساززمينهتواند در سطح دانشگاه مي شناخت موانع تحقيق. دارد
توسط تصميم گيرندگان و  توليد ابزارهاي الزم و اساسي
تحقيقات شود  ش بازدهي امربرنامه ريزان پژوهشي براي افزاي

 پژوهشي پاسخگوييحاضر بررسي  يهاز اين رو هدف مطالع. 
  .  بودت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين اهي ياعضا

  
  روش بررسي

تحليلي است كه به صورت  –اين مطالعه از نوع توصيفي    
 پاسخگويي پژوهشيبراي تعيين  1389-1390مقطعي در سال 

. نشگاه علوم پزشكي قزوين انجام شدت علمي داااعضاي هي
ت علمي شاغل در اپژوهش شامل تمامي اعضاي هي يهجامع

، دندانپزشكي ، مامايي_دانشكده هاي پزشكي ، پرستاري
ها آن كه از بين نفر بود 224 ، مشتمل بر بهداشت و پيراپزشكي

پرسشنامه تكميل نسبت به ونموده نفر با ما همكاري  130
نمونه گيري در اين مطالعه سرشماري بود  روش .اقدام كردند

و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي بود كه در دو قسمت 
سن، (قسمت اول شامل اطالعات دموگرافيكي . تنظيم گرديد

 يهل، سوابق كاري ، مدرك تحصيلي، رتبهاجنس، وضعيت ت
 4ل سنجش و قسمت دوم شام) وضعيت استخدامي و علمي

ت علمي بود اتحقيق در اعضاي هي يهدارندگروه از عوامل باز
  :كه عبارتند از 

هاي تحقيقاتي  عدم پذيرش طرح( شخصي يهبازدارند عوامل .1
تري برخورد دارند، ناآشنايي  اعضايي كه از مرتبه علمي پايين

با اصول و مباني روش تحقيق، ناكافي بودن ميزان اطالعات 
مبود وقت و ت علمي راجع به عمليات تحقيق،كااعضاي هي

مقاالت فارسي  يزياد ،عدم تسلط كافي در ترجمه يمشغله
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هاي ديگر،عدم تسلط كافي در استفاده از كامپيوتر و  به زبان
  .)اينترنت

نبودن امكانات رفاهي ( درون سازماني يهعوامل بازدارند .2 
فقدان يك نظام متمركز تحقيقاتي  ت علمي،اجهت اعضاي هي

نبودن بانك اطالعاتي  اي تحقيقاتي،ه جهت هماهنگي فعاليت
ناكافي بودن منابع جديد  متمركز و فراگير در دانشگاه،

استقبال  تحقيقات، يكمبود اعتبارات و بودجه اطالعاتي،
ضعف و  هاي تحقيقاتي، هاي طرح ولين از يافتهونكردن مس

مراحل اداري پرپيچ و  نارسايي در كيفيت انتشارات دانشگاهي،
وسايل و لوازم  يمراحل اداري تهيه هشي،خم يك طرح پژو

كمبود امكانات پژوهشي نظير كتابخانه، آزمايشگاه،  مورد نياز ،
دريافت مرحله به مرحله   وسايل چاپ و تكثير و رايانه،

نبودن  كننده، تحقيقات و تشريفات اداري خسته يبودجه
 نظارت، كنترل و هدايت مستمر بر اجراي طرح پژوهشي،

هاي سيستم  نيازهاي تحقيقاتي و اولويت مشخص نبودن
ولين به ضرورت انجام وتوجهي مس بي درماني، - بهداشتي

مراحل اداري پرداخت  ت علمي،اتحقيق توسط اعضاي هي
آماده نبودن مسئولين  الزحمه به همكاران مجري طرح، حق

 پروژه و روند اجراي آن، يهيهاي اداري از مراحل ارا قسمت
راهنماي تهيه و  روشن نبودن موجود،تناقض در آمارهاي 

  .)تدوين طرح پژوهشي براي محقق 
عدم محو يا كاهش ( برون سازماني يهعوامل بازدارند .3 

ولين ومس يوسيله تصميمات مبتني بر تصميمات و توهمات به
تصميمات فردي و سرنوشت ساز به وسيله  و كارشناسان،

 تحقيقات علمي،هاي باال و عدم تكيه بر  ولين ردهوبرخي مس
ولين و وبرخي مس يبيهوده انگاشتن تحقيقات به وسيله

 يهياكشور در ار سسات پژوهشيوعدم هماهنگي م ها، آزمودني
عدم  سسات،واطالعات به محققان و تبادل اطالعات بين م

ارتباط و هماهنگي بين محققين جهت تبادل اطالعات و 
مكاري نكردن ه عدم نهادينه شدن تحقيق در كشور، تجربيات،

 ولين جهت فراهم سازي تسهيالت الزم جهت تحقيق،ومس

عدم  سهم ناچيز توليد ناخالص ملي به امر تحقيقات كشور،
آشنايي كتابداران مراكز تحقيقاتي با منابع مختلف در رابطه با 

  .)موضوع تحقيق و در نتيجه كاهش همكاري ايشان 
رسي به عدم دست(عوامل مربوط به روش تحقيق علمي  .4 

متخصصان برجسته روش علمي در سطح استان و كشور 
صرف وقت زياد در انتخاب و تعيين  جهت اخذ راهنمايي،

گير بودن و پر دردرسر  وقت محققان، يله تحقيق به وسيلهامس
 ديررس بودن نتايج تحقيقات، بودن انجام تحقيقات علمي،

 سهل بودن تدريس در مقايسه با انجام تحقيقات علمي،
طرح  يسترسي نداشتن به مشاورين تحقيقاتي جهت تهيهد

ل يله مورد تحقيق از بين مسااانتخاب و تعيين مس تحقيقاتي،
  .)رسد گوناگون كه به ذهن محققان  مي

 ،درجه اي ليكرت 5االت بر اساس مقياس ووامتياز دهي به س
مخالف بود  و به  بي نظر، مخالف و كامال ،موافق، موافق كامال

در اين  .تعلق گرفت  به هر يك  1تا  5مره اي از ترتيب ن
 كه گرفت انجام صورت نيا به سواالت يبند ازيامت ،شيوه 
 پژوهش انجام عدم يبرا ممانعت جاديا نظر از سوال تياهم
 و باالتر رتبه قسمت هر در لذاف.  شتدا قرار يا رتبه چه در
ن جهت تعيي .داديم اختصاص خود به را يكمتر عدد ترمهم

) Content Validity Index(روايي از شاخص روايي محتوي 

نفر از  7بدين صورت كه پرسشنامه در اختيار  .استفاده شد
صاحب نظران قرار داده شد كه همخواني هر يك از عبارت ها 

 ر روي مقياس درجه اي شامل، كامالرا با اهداف تحقيق ب
. يند مناسب، مناسب و نا مناسب  مشخص نما مناسب، نسبتا

همچنين جهت تعيين پايايي پرسشنامه به منظور ثبات دروني 
كرونباخ  استفاده شد كه پس از توزيع  ياز ضريب آلفا
ت علمي و جمع آوري انفر از اعضاي هي 15پرسشنامه بين 

پرسشنامه در محل . دبه دست آم79/0ضريب آلفاي  ،هاپاسخ
يل ها تحويل و پس از تكمت علمي به آناكار اعضاي هي
براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري . گردآوري شد

SPSS داده ها با آمار توصيفي و تحليلي مورد  .استفاده شد
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از لحاظ % 05كمتر از  P-Value. تجزيه و تحليل قرار گرفت 
 .% )95اطمينان  يمحدوده( آماري معني دار در نظر گرفته شد

  
 هايافته

 82 فر شركت كننده در اين پژوهشن 130 از مجموع كل    
در . مونث بودند )درصد 37 (نفر  48 مذكر و )درصد (63 نفر 

 يدانشكدهدر  نفر )درصد 2/79(103 ،خدمت محل متغير بررسي
پرستاري و  يدانشكده درنفر ) درصد7/9( 12پزشكي، 

 6/2( 4دندانپزشكي،  يدانشكده درنفر ) درصد 7( 9مامايي، 
در نفر هم ) درصد 5/1( 2بهداشت و  يدهنفر دانشك) درصد

  در متغير ميزان تحصيالت .بودند شاغلپيراپزشكي  يدانشكده
  

 17( 22ژوهش ـن پـان در ايـدگـركت كننـان شـاز مي
 ارشناسي ارشد،ـي كـدرك تحصيلـر داراي مـنف) دـدرص

ر ـنف) دـدرص 63( PhD  ،82را ـر دكتـنف) درصد 9/6(9
ر ـنف) دـدرص 13( 17ت ـايـنه ي و درـراي تخصصـدكت
 زـني دمتـخ يهـي سابقـررسـدر ب. دـص داشتنـوق تخصـف

ود ـخ يهـسابق انـدگـنخ گويـپاساز ر ـنف) دـدرص 4/25( 33
 6ود را ـخ يهـر سابقـنف) دـدرص 10.8( 14ال و ـس 5 تا1را 
 15 تا 11خود را  ينفر سابقه) درصد 33( 43ال، ـس 10تا

سال و  20تا 16خود را  ينفر سابقه) درصد 2/16( 21سال، 
 20خود را باالتر از  ينفر سابقه) درصد 6/14( 19در نهايت 

 )1جدول . (ندسال ذكر كرد

ت علمي مورد بررسي در دانشگاه علوم پزشكي قزوين بر حسب محل خدمت، مدرك تحصيلي يافراواني  مطلق و نسبي اعضاي ه: 1جدول 
 خدمت يو سابقه

 درصد تعداد متغيرها

  
  

  محل خدمت

  2/79  103  پزشكي 
  6/2  4  بهداشت

  5/1  2  پيراپزشكي 
  7  9  دندانپزشكي

  7/9  12  پرستاري و مامايي
  
  

  مدرك تحصيلي

  17  22  كارشناسي ارشد
  PhD   9  9/6دكترا

  63  82    دكتراي تخصصي 
  13 5  17  فوق تخصص

  
  

  سوابق كاري

  25.4  33  5تا 1
  10.8  14  10تا  6

  33  43  15تا  11
  2/16  21  20تا 16

  6/14  19  سال 20بيشتر از 
  



 ت علميااعضاي هي پاسخگويي پژوهشي          63

 93تابستان  ،14 ي شماره ،7 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

ت اهمچنين در بررسي موانع انجام تحقيق از نظر اعضاي هي
ي درون سازماني عوامل بازدارنده ،علمي دانشگاه مشخص شد

 يامتياز در رتبه 08/50± 29/54با ميانگين و انحراف معيار 
 63/55 ±03/6علمي با اول، عوامل مربوط به روش تحقيق 

 58/ 64± 1/5با  شخصي ي دوم،عوامل بازدارنده يدر رتبه امتياز
 5/64 ±9/11سوم و عوامل برون سازماني با يامتياز در رتبه
 ) 2جدول . (آخر قرار داشتند يامتياز در رتبه

 
رتبه، ميانگين و  انحراف معيار نمرات مربوط به موانع انجام :  2جدول 

  ر اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوينتحقيق از نظ
  رتبه  ميانگين و انحراف معيار  متغير هاي موثر

  3 64/58±10/5  عوامل شخصي 

  1 08/50±29/54  عوامل درون سازماني
  4 50/64±90/11  عوامل برون سازماني

  2 63/55±03/6  روش تحقيق به عوامل مربوط

 
ترين عامل درون ت علمي دانشگاه مهمااز نظر اعضاي هي

سازماني ممانعت كننده در انجام فعاليت هاي تحقيقاتي، فقدان 
يك نظام متمركز تحقيقاتي جهت هماهنگي فعاليت هاي 

عواملي همچون مشخص نبودن نيازهاي . پژوهشي بود
درماني و نيز نبود  - تحقيقاتي و اولويت هاي سيستم بهداشتي

ح پژوهشي در نظارت، كنترل و هدايت مستمر بر اجراي طر
خالصه نتايج مربوط به . (رده هاي دوم و سوم قرار داشتند

آمده  3عوامل ممانعت كننده ي درون سازماني در جدول 
  .)است

همچنين در مقايسه ي انجام شده بين ميانگين و انحراف معيار 
كار،  ينمرات موانع پژوهش درون سازماني بر حسب سابقه

تحصيلي مشخص شد علمي، محل خدمت و مدرك  يرتبه
با ميانگين و  سال و بيشتر 16كاري  يافراد با سابقهكه 

و افراد با بهترين شرايط امتياز  1/48 ±05/12انحراف معيار

سال با ميانگين و انحراف  15تا  11كاري  يسابقه
از . را كسب كردند پايين ترين رتبهامتياز  3/52 ±01/1معيار

بهترين امتياز  25/43 ±4/18با علمي نيز دانشياران  ينظر مرتبه
را كسب  پايين ترين رتبهامتياز  2/52 ±9/0و مربيان با  رتبه

ي ت علمي شاغل در دانشكدهاهمچنين اعضاي هي. كردند
و شاغلين در  بهترين شرايطامتياز  5/49 ±3/9پزشكي با 

بدترين امتياز  5/52 ±1/0ي پرستاري و مامايي با دانشكده
ت ااز نظر مدرك تحصيلي نيز اعضاي هي. داشتندرا  شرايط

امتياز  4/46 ±1/12علمي كه داراي فوق تخصص بودند با 
را  بدترين رتبهامتياز  2/52 ±9/0و كارشناسان ارشد با  بهترين

 سابقه كاري ارتباط  و تاثير بين  از سوي ديگر  .كسب كردند
)39/0 = P(رتبه علمي،)194/0 = P(محل خدمت، )81/0 = P( و

موانع درون سازماني  با )P = 18/0(تي مدرك تحصيلييا ح
 )4جدول (  .از لحاظ آماري معني دار نبود پژوهش

ع روش ـوانـت مـه در قسمـن مطالعـر ايـش ديگـا در بخـام
 جهت يـتحقيقات نـمشاوري به نـنداشت رسيـدستق، ـتحقي
، عدم دسترسي به متخصصان برجسته تحقيقاتي طرح یتهيه

ذ ـهت اخـور جـان و كشـح استـر سطي دـروش علم
اب و ـانتخ اد درـت زيـرف وقـت صـي و در نهايـراهنماي

ب از ـرتيـه تـان بـمحقق يلهـق به وسيـتحقي يالهـمس نـتعيي
ود در ـوجـع مـوانـل درمـل دخيـوامـن عـتريمـه مهـجمل

ي ـات علمـاي هيـر اعضـي از نظـق علمـروش تحقي
صه نتايج مربوط به عوامل ممانعت خال(د ـاه بودنـدانشگ

آمده  3كننده ي مربوط به روش تحقيق علمي در جدول 
علمي اعضاي هيات علمي به شكل معني  يمرتبه.) است

داري در نتايج مربوط به موانع روش تحقيق موثر بود و 
امتياز پايين ترين رتبه را كسب  2/59±5/19دانشياران با 

اختالف معني دار در ساير  گرچه اين. ( P =0/007 )كردند
  161/0(، محل خدمت  )P = 095/0( كاري سابقهموارد از قبيل 

= P( مدرك تحصيلي آخرينو)35/0 = P( وجود نداشت .
  )5جدول (
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  علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين تاموانع انجام تحقيق از نظر اعضاي هيگروه چهار  رتبه، ميانگين و انحراف معيار نمرات مربوط به عوامل مرتبط زير مجموعه:3جدول 
  رتبه  ميانگين و انحراف معيار  متغيير هاي موثر
   عوامل شخصي

  6  41/4±83/1 . تري برخورد دارند هاي تحقيقاتي اعضايي كه از مرتبه علمي پايين عدم پذيرش طرح
  1  31/2±41/1  ناآشنايي با اصول و مباني روش تحقيق

  3  2.84±33/1  ي هيئت علمي راجع به عمليات تحقيق ناكافي بودن ميزان اطالعات اعضا
 2 2.83±59/1 كمبود وقت و مشغله زياد

  4  21/4±38/1  هاي ديگر  عدم تسلط كافي در ترجمه مقاالت فارسي به زبان
  5  38/4±39/1  عدم تسلط كافي در استفاده از كامپيوتر و اينترنت 

    عوامل درون سازماني
  10 15/9±07/5  اعضاي هيئت علمينبودن امكانات رفاهي جهت 

  1 3.86±17/4  هاي تحقيقاتي  فقدان يك نظام متمركز تحقيقاتي جهت هماهنگي فعاليت
  8 56/8±92/4  نبودن بانك اطالعاتي متمركز و فراگير در دانشگاه 

 11 24/9±30/4 ناكافي بودن منابع جديد اطالعاتي

  7 8.51±4.79  كمبود اعتبارات و بودجه تحقيقات 
 6 46/7±54/4 هاي تحقيقاتي هاي طرح استقبال نكردن مسئولين از يافته

  13 12/10±13/4  ضعف و نارسايي در كيفيت انتشارات دانشگاهي 
  9 72/8±03/5  مراحل اداري پرپيچ و خم يك طرح پژوهشي 

  12 97/9±70/4  مراحل اداري تهيه وسايل و لوازم مورد نياز 
  16 46/11±03/5  كتابخانه، آزمايشگاه، وسايل چاپ و تكثير و رايانه  كمبود امكانات پژوهشي نظير

  14 70/10±24/5  كننده  دريافت مرحله به مرحله  بودجه تحقيقات و تشريفات اداري خسته
  3 5.80±51/4  نبودن نظارت، كنترل و هدايت مستمر بر اجراي طرح پژوهشي 

  2 13/5±3.85  درماني  -تم بهداشتيهاي سيس مشخص نبودن نيازهاي تحقيقاتي و اولويت
  4 37/6±4  توجهي مسئولين به ضرورت انجام تحقيق توسط اعضاي هيئت علمي  بي

  15 29/11±5  الزحمه به همكاران مجري طرح  مراحل اداري پرداخت حق
  17 33/12±16/5  هاي اداري از مراحل ارائه پروژه و روند اجراي آن  آماده نبودن مسئولين قسمت

  18  68/12±98/4  قض در آمارهاي موجود تنا
 5 40/6±40/5 روشن نبودن راهنماي تهيه و تدوين طرح پژوهشي براي محقق 

    عوامل برون سازماني
  4 47/4±66/2  عدم محو يا كاهش تصميمات مبتني بر تصميمات و توهمات به وسيله مسئولين و كارشناسان  

 7 93/4±2.87 هاي باال و عدم تكيه بر تحقيقات علمي  ي مسئولين ردهتصميمات فردي و سرنوشت ساز به وسيله برخ

 8 61/5±41/2 ها  بيهوده انگاشتن تحقيقات به وسيله برخي مسئولين و آزمودني

  3 17/4±15/2  عدم همكاهنگي مؤسسات پژوهشي كشور در ارئه اطالعات به محققان و تبادل اطالعات بين مؤسسات 
  1 71/3±23/2  بين محققين جهت تبادل اطالعات و تجربيات عدم ارتباط و هماهنگي 

 2 71/3±34/2 عدم نهادينه شدن تحقيق در كشور

  5 48/4±54/2  همكاري نكردن مسئولين جهت فراهم سازي تسهيالت الزم جهت تحقيق 
  6 4.88±57/2  سهم ناچيز توليد ناخالص ملي به امر تحقيقات كشور 

  9 53/6±31/2  تحقيقاتي با منابع مختلف در رابطه با موضوع تحقيق و در نتيجه كاهش همكاري ايشان  عدم آشنايي كتابداران مراكز
    عوامل مرتبط با روش تحقيق

  2 37/3±10/2  عدم دسترسي به متخصصان برجسته روش علمي در سطح استان و كشور جهت اخذ راهنمايي 
  3 41/3±92/1  يله محققان صرف وقت زياد در انتخاب و تعيين مسئله تحقيق به وس

  4 88/3±08/2  گير بودن و پر دردرسر بودن انجام تحقيقات علمي  وقت
  5 11/4±59/1  ديررس بودن نتايج تحقيقات 

  6 36/4±04/2  سهل بودن تدريس در مقايسه با انجام تحقيقات عامي
  1 33/3±77/1  دسترسي نداشتن به مشاورين تحقيقاتي جهت تهيه طرح تحقيقاتي

  7 46/4±12/2  .رسد انتخاب و تعيين مسئله مورد تحقيق از بين مسائل گوناگون كه به ذهن محققان مي



 ت علميااعضاي هي پاسخگويي پژوهشي          65

 93تابستان  ،14 ي شماره ،7 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

مورد  يدر قسمت موانع روش تحقيق انتخاب و تعيين مساله
رسد، ل گوناگون كه به ذهن محققان مييتحقيق از بين مسا

عدم دسترسي به متخصصان برجسته روش علمي در سطح 
ت اخذ راهنمايي و در نهايت صرف وقت استان و كشور جه

محققان به  يزياد در انتخاب و تعيين مساله تحقيق به وسيله
در روش  ترين عوامل دخيل درموانع موجودترتيب مهم

. تحقيق علمي از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه بودند
خالصه نتايج مربوط به عوامل ممانعت كننده ي مربوط به (

  .)آمده است 3 جدولروش تحقيق علمي در 
در قسمت مربوط به موانع شخصي كه داراي رتبه سوم در 
  موانع پژوهش بود، سابقه ي كاري و مرتبه ي علمي به شكل 

ه اي كه ـونـه گـب. تـوده اسـر بـج موثـي داري در نتايـمعن
 7/62±1/8ا ـال بـس 10تا  6اري ـه كـا سابقـراد بـاف
سال با  35تا  16اري ـه ي كـبقا ساـراد بـه و افـن رتبـدتريـب

. دـاص دادنـود اختصـه خـه را بـن رتبـبهتري 1/6±4/56
ود كه ـونه اي بـه گـي بـعلم يهـورد مرتبـر در مـن امـاي

يت ـربي فعالـوان مـعنهرادي كه بـه افـه بـن رتبـترينـپايي
كه باالترين رتبه به افراد با مرتبه داشتند تعلق داشت، حال آن

محل خدمت و آخرين  يدانشكده. اري تعلق داشتـشيدان
اثر 87/0و  233/0برابر با  Pمدرك تحصيلي نيز به ترتيب با 

. معني داري در بروز موانع شخصي در انجام پژوهش نداشتند
  )6جدول ( 

  
علمي، دانشكده و مدرك تحصيلي  يكار، رتبه يميانگين و انحراف معيار نمرات موانع درون سازماني بر حسب سابقه يمقايسه:  4جدول 

  اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
       P ميانگين و انحراف معيار متغيرها

  
  

  محل خدمت

   50/49±3/9  پزشكي 
  

81/0  
  
  

 0±-  بهداشت

 40/51±8/1  پيراپزشكي 

 50±0  دندانپزشكي

 5/52±1/0  پرستاري و مامايي

  
  

  مدرك تحصيلي

   2/52±9/0  كارشناسي ارشد
  

18/0  
 PhD   0±5/52دكترا

 8/50±4/7     دكتراي تخصصي 

 4/46±1/12  فوق تخصص

  
  

  سوابق كاري

5-0   5/8±05/50 39/0  
10-6   9/5±3/49 

15-11   01/1±3/52 

35-16   05/12±1/48 

   2/52±9/0  مربي   مرتبه علمي
 1/50±4/8  استاديار  194/0

 25/43±4/18  ردانشيا

 -  استاد
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  ت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوينياعلمي، دانشكده و مدرك تحصيلي اعضاي ه يكار، رتبه يميانگين و انحراف معيار نمرات موانع مرتبط با روش تحقيق بر حسب سابقه يمقايسه:  5جدول 
 P ميانگين و انحراف معيار متغيرها

  
  

  محل خدمت

   7/55±04/6  پزشكي
  
161/0  
  
  

 0±-  بهداشت

 50±7/11  پيراپزشكي

 0±-  دندانپزشكي

 14/57±0  پرستاري و مامايي

  
  

  مدرك تحصيلي

   56.8±2/1  كارشناسي ارشد
  
35/0  

 PhD  2/12±2/51دكترا

 1/56±1/5  دكتراي تخصصي

 9/54±7/7  فوق تخصص

  
  

  سوابق كاري

5-0  7/1±7/57 095/0  
10-6  7/2±2/56 

15-11  8/3±3/56 

35-16  2/9±2/53 

   8/56±2/7  مربي  مرتبه علمي
 3/56±09/12  استاديار  007/0

 2/59±5/19  دانشيار

 -  استاد

  
  وم پزشكي قزوينمقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات موانع شخصي بر حسب سابقه كار، رتبه علمي، دانشكده و مدرك تحصيلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه عل:  6جدول 

 p- value ميانگين و انحراف معيار متغير ها

  
  

  محل خدمت

   50/58±60/5  پزشكي 
  

233/0  
  
  

 4/69±0  بهداشت

 30/58±0  پيراپزشكي 

 0  دندانپزشكي

 3/58±0  پرستاري و مامايي

  
  

  مدرك تحصيلي

   20/59±10/3  كارشناسي ارشد
  

87/0  
 PhD   0±3/58دكترا

 2/58±9/3     صصي دكتراي تخ

 26/59±3/8  فوق تخصص

  
  

  سوابق كاري

5-0   0±33/58 014/0  
10-6   1/8±7/62 

15-11   5/3±3/59 

35-16   1/6±4/56 

   3/59±2/3  مربي   مرتبه علمي
 6/58±2/4  استاديار  042/0

 7/53±9/8  دانشيار

 -  استاد
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علمي، دانشكده و مدرك تحصيلي  يرتبه ،كار ينمرات موانع برون سازماني بر حسب سابقهميانگين و انحراف معيار  يمقايسه:  7جدول 
  ت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوينيااعضاي ه

     P ميانگين و انحراف معيار متغير ها

  
  

  محل خدمت

   4/65±1/12  پزشكي 
  

206/0  
  

 9/44±0  بهداشت

 6/54±9/18  پيراپزشكي 

 2/59±0  دندانپزشكي

 8/62±5/5  پرستاري و مامايي

  
  

  مدرك تحصيلي

   9/61±1/7  كارشناسي ارشد
  

32/0  
 PhD   8/20±1/57دكترا

 6/66±4/10     دكتراي تخصصي 

 6/63±04/15  فوق تخصص

  
  

  سوابق كاري

5-0   9/7±8/66  
 

55/0  10-6   5/8±6/67 

15-11   1/12±8/63 

35-16   9/14±3/62 

  3/62±2/7  مربي   مرتبه علمي
  

355/0  
 6/65±1/12  استاديار

 2/59±5/19  دانشيار

 -  استاد

  
در اين قسمت نيز ناآشنايي با اصول و مباني روش تحقيق، 
كمبود وقت و مشغله زياد و در نهايت ناكافي بودن ميزان 

ت علمي راجع به عمليات تحقيق به ااطالعات اعضاي هي
صي ممانعت كننده از نظر اعضاي ترين عوامل شخترتيب مهم

خالصه نتايج مربوط به عوامل . (ت علمي دانشگاه بوداهي
  .)آمده است 3ممانعت كننده ي شخصي در جدول 

در قسمت مربوط به عوامل برون سازماني ممانعت كننده در 
انجام پژوهش نيز نتايج اين مطالعه نشان داد كه عدم ارتباط و 

ادل اطالعات و تجربيات، عدم هماهنگي بين محققين جهت تب
نهادينه شدن تحقيقات در كشور و عدم هماهنگي موسسات 

اطالعات به محققان و تبادل  يهيپژوهشي كشور در ارا

ترين عوامل موثر اطالعات بين موسسات به ترتيب مهم
ي برون سازماني دخيل در تحقيقات علمي ممانعت كننده
ي عوامل ممانعت كنندهخالصه نتايج مربوط به .(دانشگاه است

  .) آمده است 3درون سازماني در جدول 
همچنين در مقايسه ي انجام شده بين ميانگين و انحراف معيار 

علمي،  يكار، رتبه يحسب سابقه بر سازماني برون نمرات موانع
 يافراد با سابقه كه مشخص شد خدمت و مدرك تحصيلي محل

 3/62 ±9/14ف معيارسال با ميانگين و انحرا 35 تا16كاري 
سال با  10تا  6كاري  يو افراد با سابقه بهترين رتبهامتياز 

را  بدترين رتبهامتياز  6/67 ±5/8ميانگين و انحراف معيار
 2/59 ±5/19از نظر مرتبه علمي نيز دانشياران با . كسب كردند



 68         قاسميدكتر فاطمه سميعي راد و زهرا 

 93تابستان  ،14 ي شماره ،7 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

امتياز  6/65 ±1/12با  استاديارانو  بهترين شرايطامتياز 
از نظر محل .به خود اختصاص داده اند را بدترين شرايط

ي ت علمي شاغل در دانشكدهاهمچنين اعضاي هيخدمت نيز 
و شاغلين در  باالترين رتبهامتياز  9/44 ±0/0پزشكي با پيرا

را  پايين ترين رتبهامتياز  4/65 ±1/12با  پزشكيدانشكده ي 
ت علمي ااز نظر مدرك تحصيلي نيز اعضاي هي. كسب كردند

و  بهترينامتياز  1/57 ±8/20بودند با  PhDدكترا كه داراي 
. را كسب كردند بدترين رتبهامتياز  6/66 ±4/10با  متخصصين

همچون موانع درون سازماني ه اين نتايج همچنين نشان داد ك
 =355/0(، رتبه علمي)P =55/0( سابقه كاريهيچ يك از موارد 

P( محل خدمت ،)206/0 = P( مدرك تحصيلي نيزو)32/0P=( 
رون سازماني پژوهش موثر ببه شكل معني داري در موانع 

 )7جدول . ( بوده اندن
 

 بحث
 انجام بازدارنده عوامل نتايج اين بررسي در خصوص    

ت علمي اين اكه از نظر اعضاي هينشان داد كه  تحقيق
با ميانگين و انحراف معيار  سازمانيدرون موانع  دانشگاه

اول، عوامل مربوط به روش  يبهامتياز در رت ±08/50 29/54
دوم، عوامل  يامتياز در رتبه 63/55 ±03/6تحقيق علمي با 

سوم و  يامتياز در رتبه 58/ 64± 1/5بازدارنده ي شخصي با 
آخر قرار  يامتياز در رتبه 5/64 ±9/11عوامل برون سازماني با

ترين عامل درون سازماني ممانعت كننده در انجام مهم .داشتند
ليت هاي تحقيقاتي ، فقدان يك نظام متمركز تحقيقاتي فعا

اگرچه اين نتايج  .جهت هماهنگي فعاليت هاي پژوهشي  بود
   Somkin Royeles با نتايج مطالعات علمداري و تطابق در
ي مشابهي كه در سال و حتي در مطالعه )12-10( باشندمي

ي درصد اعضا 71توسط فرمانبر به چاپ رسيده بود نيز  2005
-ت علمي دانشگاه علوم پزشكي گيالن عوامل سازمانياهي

  اداري را موثرترين عامل بازدارنده در انجام تحقيق 
سبزه واري و  ياما مطالعاتي همچون مطالعه) 13(دانستندمي

همكاران نيز وجود دارند كه موانع شخصي را با ميانگين امتياز 
گرچه با . )2(دانند در راس موانع انجام تحقيق مي 38/20

توان نتيجه ميي ما توجه به كثرت نتايج مشابه با مطالعه
ها بيش از هر گرفت كه احتماال موقعيت دروني سازمان

تواند بر كيفيت و كميت آثار پژوهشي اثر موضوع ديگري مي
تواند ها مياي كه اوضاع بد دروني سازمانبگذارد به گونه

بنابراين اين . رار دهدحتي بهترين پژوهشگران را تحت تاثير ق
ولين در ايجاد شرايط مساعد درون وامر لزوم توجه بيشتر مس

سازماني و بازنگري در وضعيت فعلي اكثر سازمان هاي دخيل 
همچنين با توجه به نتايج . در امر پژوهش را مطرح مي كند
ترين ت علمي دانشگاه مهمامطالعه ي ما از نظر اعضاي هي

هاي عت كننده در انجام فعاليتعامل درون سازماني ممان
تحقيقاتي ، فقدان يك نظام متمركز تحقيقاتي جهت هماهنگي 

عواملي همچون مشخص  البته. هاي پژوهشي بودفعاليت
 -هاي سيستم بهداشتينبودن نيازهاي تحقيقاتي و اولويت

درماني و نيز نبود نظارت، كنترل و هدايت مستمر بر اجراي 
حال آنكه . دوم و سوم قرار داشتندهاي طرح پژوهشي در رده

اي كه توسط سبزواري انجام شده بود مقررات در مطالعه
بودجه ناكافي و كمبود امكانات و تجهيزات به ترتيب  ،اداري

امتياز  2/ 39± 78/0و 42/2±8/0 ،50/2± 72/0با ميانگين
اند دانشگاه داشته ت علمياهي بيشترين اهميت را از نظر اعضاي

ن در مطالعه ي مشابه ديگري كه توسط دادخواه همچني). 2(
انجام شده بود نيز پايين بودن دستمزد تحقيقات، نبود امكانات 
و تجهيزات و در نهايت مقررات دست و پا گير به عنوان 

، مواردي كه )9(ذكر شده بودند ممانعت كننده عوامل عمده 
ن در مطالعه ما در سطوح مياني تر اهميت قرار داشتند كه اي

امر به دليل زمان انجام دو مطالعه و روند رو به بهبود 
در قسمت موانع .تواند باشدمشكالت دروني سازمان ها مي

 تحقيقاتي مشاورين به نداشتن دسترسيروش تحقيق نيز 
، عدم دسترسي به متخصصان تحقيقاتي طرح يتهيه جهت

برجسته روش علمي در سطح استان و كشور جهت اخذ 
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ر نهايت صرف وقت زياد در انتخاب و تعيين راهنمايي و د
ترين عوامل محققان به ترتيب مهم يمساله تحقيق به وسيله

دخيل درموانع موجود در روش تحقيق علمي از نظر اعضاي 
حال آنكه در . ت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين بودنداهي

 ،ي دادخواه و همكاران حساس بودن امر تحقيقمطالعه
و  لي كه در ذهن محقق استيه از ميان مساانتخاب مسال

مقرون به صرفه نبودن اقتصاد تحقيق به ترتيب با 
امتياز مهمترين عوامل  59/2±58/0و 17/1±8/2،3/1±63/2

  ). 9(مربوط به روش تحقيق علمي بودند 
در قسمت موانع شخصي نيز ناآشنايي با اصول و مباني روش 

نهايت ناكافي بودن تحقيق، كمبود وقت و مشغله زياد و در 
ت علمي راجع به عمليات تحقيق اميزان اطالعات اعضاي هي

ترين عوامل شخصي ممانعت كننده از نظر به ترتيب مهم
حال آنكه در مطالعه اي . ت علمي دانشگاه ما بودااعضاي هي

كه توسط سبزواري و همكاران انجام شده بود نيز مشغله زياد 
به في در انجام تحقيق نداشتن مهارت كاكمبود وقت و  ،

 ± 9/0و 34/2 ±82/0  ، 47/2 ±69/0 ترتيب با ميانگين
رتبه هاي اول تا سوم موانع شخصي را به خود  ،امتياز16/2

  ) 2.(اختصاص داده بودند
در قسمت مربوط به عوامل برون سازماني ممانعت كننده در 
انجام پژوهش نيز نتايج اين مطالعه نشان داد كه عدم ارتباط و 
هماهنگي بين محققين جهت تبادل اطالعات و تجربيات، عدم 
نهادينه شدن تحقيقات در كشور و عدم هماهنگي موسسات 

تبادل اطالعات  و محققان اطالعات به يهيپژوهشي كشور در ارا
ي ترين عوامل موثر ممانعت كنندهبين موسسات به ترتيب مهم

زوين برون سازماني دخيل در تحقيقات علمي دانشگاه ق
حال آنكه در مطالعه مشابهي كه توسط دادخواه و .است

 نتايج بودن تاثير بيعواملي چون  ،همكاران انجام شده بود
 ،81/2±44/0 ميانگين با مديران هاي گيري تصميم در تحقيق

 و 8/2±46/0 نيانگيم با كشور در قيتحق سرانه بودن نييپا
 79/2±28/2 با استان در يصنف يها انجمن وجود عدم

 داشته يعلم تايه ياـاعض رـنظ از را تياهم نـيرـشتيب
  .)9( است
گونه كه تا به حال به تفصيل گفته شد در شرايطي كه  همان

كمبود امكانات و در  بسياري از مطالعات عواملي چون 
و كتابداران  تجهيزات، در دسترس نبودن نيروهاي مشاوره اي

كمبود  ،گرانعدم ايجاد انگيزه كافي در پژوهش ،متخصص
عنوان عوامل اصلي هبعدم تسلط به زبان و  وقت و مشغله زياد

 .)16-13( مي شوندعنوان ممانعت كننده در انجام تحقيقات 
فقدان يك نظام متمركز تحقيقاتي جهت  ما يدر مطالعه

 مشاورين به دسترسيعدم  ،هاي تحقيقاتيهماهنگي فعاليت
ناآشنايي با اصول و ،  تحقيقاتي طرح يتهيه جهت تحقيقاتي

مباني روش تحقيق و در نهايت عدم ارتباط و هماهنگي بين 
محققين جهت تبادل اطالعات و تجربيات مهمترين عوامل 
ممانعت كننده در تحقيقات علمي دانشگاه علوم پزشكي 

ترين عوامل كه مهماين نتايج فارغ از اين .قزوين مي باشد
در يك  ،ها چه باشندممانعت كننده از پژوهش در دانشگاه

م به شخص بودن و نبود كار تيمي ينقطه اشتراك دارند و آن قا
لذا باز نگري علمي . در عمده ي مراكز پژوهشي كشور است

در ساختارهاي پژوهشي كشور و قرار دادن افراد با تخصص 
هاي مختلف كه كارگشا در امور پژوهشي باشند و البته در 

تواند مي ثبت نسبت به كار تيميم ي آنها ايجاد نگرشراس همه
از اساسي ترين ابزارهاي بهبود اوضاع پژوهشي كشور باشد 

خصوص آنكه همانطور كه از نتايج اين مطالعه و مطالعات هب
مشابه بر مي آيد نبود وقت كافي و مشغله هاي مربوط به 

يكي از اصلي ترين مشكالت بر سر راه محققان ... آموزش و 
طبيعي است كه در چنين شرايطي انجام  به شمار مي آيد و

  .كارهاي تيمي به مراتب به وقت كمتري احتياج دارد
همچنين يكي از نكاتي كه بايد به آن توجه ويژه اي داشت 

پژوهشي  يتعيين اولويت هاي پژوهشي است كه در چرخه
اين امر زماني اهميت ). 17(كليدي است  يكشور يك نقطه

هاي مالي پژوهشي دچار محدوديت يابد كه مراكزبيشتري مي
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ي مراكز علمي كشور وضعيتي كه در مورد عمده. نيز باشند
همانطور كه ما نيز در نتايج مطالعه ي خود اشاره . وجود دارد

متاسفانه انتخاب يك موضوع مناسب كه با امكانات  ،كرديم
تر از آن مراكز تحقيقاتي فعلي كشور قابل انجام باشد و مهم

توسعه و پيشرفت كشور بهره  ينتايج آن در زمينهبتوان از 
ت علمي در ابرد، يكي از اصلي ترين معضالت اعضاي هي

دانشگاه ها است كه طبيعتا در چنين  شرايطي تعيين اين 
تواند خود در امر اولويت ها به شكل درست و علمي مي

  .پژوهش راهگشا باشد
ا به وضوح يكي ديگر از نكات جالبي كه در نتايج مطالعات م

سال  16كاري  يافراد با سابقه شد وضعيت مناسب ترديده مي
ت علمي شاغل در دانشكده ا، دانشياران، اعضاي هيو بيشتر

پزشكي و افراد داراي مدرك تحصيلي فوق تخصص به لحاظ 
مشكالت درون سازماني است كه اين امر نشانگر اهميت 

رجسته تر ت علمي باوالن دانشگاه به اعضاي هيوبيشتر مس
خود به لحاظ سازماني است كه البته اين امر مي تواند ناشي از 

وليت هاي سازماني توسط خود اين افراد ودر دست داشتن مس
حال نكته اي كه در اين ميان تامل برانگيز است . نيز باشد

پرواضح است كه . وضعيت مشغله ي فراوان اين افراد است
ت علمي بيش از ابه طور معمول اين دسته از اعضاي هي

هاي شغلي هستند و اين امر بدين معني سايرين داراي مشغله
ي امكانات سازمان ها در اختيار افرادي است است كه عمده

هاي شغلي بيشتر زمان كمتري براي دليل مشغلههكه احتماال ب
 .بهره برداري از امكانات درون سازماني دارند

  
 نتيجه گيري

توان گفت يج حاصل از اين پژوهش ميبا توجه به تمامي نتا   
هـاي كشـور مـن    ي دانشگاهكه بهبود وضعيت پژوهشي عمده

ايجـاد يـك نظـام    جمله دانشگاه علوم پزشكي قزوين در گرو 
هاي تحقيقاتي درون متمركز تحقيقاتي جهت هماهنگي فعاليت

هـاي پژوهشـي در   سازماني و برون سازماني، تعيـين اولويـت  
ر ســطوح دانشــگاهي بــر اســاس ســطح كشــور و همچنــين د

ت علمـي در  اها براي كمك بـه اعضـاي هيـ   امكانات دانشگاه
، ايجاد نگرش مثبت نسبت انتخاب و تعيين مساله مورد تحقيق

ت علمي به منظـور  ابه كار تيمي و حتي آموزش به اعضاي هي
هـاي  هـا در غالـب تـيم   هاي آناستفاده هرچه بيشتر از توانايي

زوم اختصـاص منـابع بـه تـيم هـاي      تحقيقاتي و در صورت ل
تحقيقي به جاي اختصاص منابع به افراد و همچنين تخصيص 

هـاي  هاي تحقيقاتي افراد و تيمصالحيت بر اساس صحيح منابع
ت اهاي شغلي و آموزشي  اعضاي هيتحقيقاتي، كاهش مشغله

ي بـراي جلـب نظـر    ـاي مـالي كافـ  ـهـ ركـعلمي و ايجاد مح
ـ از مساهـا  ان و كشـاندن آن ـمحقق ل مختلـف شـغلي مثـل    ـي

ها و مراكز تحقيقات باليني آزمايشگاه... كلينيك هاي درماني و 
  . است
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Background and Objective: One of the main tasks of faculty members is research activities which is 
required for professional development. Thus, we attempted to investigate research accountability of faculty 
members. 

Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted among all faculty members. A 
questionnaire was used to collect data. It included personal characteristics, personal obstacles, internal, 
external organizations barriers and the nature of scientific research. Both descriptive and statistical analysis 
methods were applied. 

Results: Internal organizational barriers with the mean and SD (29/54 ± 08/50) ranked first. Factors related 
to methods of scientific research with the mean and SD (03/6 ± 63/55) ranked second. Personal obstacles 
with the mean and SD  (1/5 ± 64/58)  ranked third. Finally, external organizational factors with the mean and 
SD (9/11 ± 5/64 ranked last. 

Conclusion: Research improvement depends on the existence of a research center which coordinates all 
internal and external research activities.  
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