
  

  

  

  

  

بررسي موانع زمينه اي مؤثر بر فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه علوم 

  1پزشكي شيراز از ديدگاه اعضاي هيأت علمي
  2زهرا كريميان

  3زهرا صباغيان

  4بهرام صالح صدق پور

  22/04/1388تاريخ دريافت: 

  08/12/1389تاريخ پذيرش: 

  

  چكيده

حيطـه موانـع    4بـر پـژوهش دانشـگاه در    تحقيق حاضر با هـدف بررسـي موانـع زمينـه اي مـؤثر      

كـالن انجـام پـذيرفت. ايـن      اجتماعي، سياسي، نظام آموزشي و راهبردهـا و سياسـت هـاي    فرهنگي

گرفته و جامعه آماري آن را اعضاي هيأت علمي  پژوهش از نوع كاربردي و به روش پيمايشي انجام

ها و  اي و به نسبت دانشكده طبقه دهد. نمونه گيري به روشدانشگاه علوم پزشكي شيراز تشكيل مي

مراكز تحقيقاتي انجام شد. ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته بود و روايي صوري و محتـوايي آن  

درصـد بدسـت آمـد.     8/92از ديدگاه متخصصين و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونبـاخ  

اجتماعي، سياسي و راهبـردي را   گينتايج نشان داد اعضاي هيات علمي وجود موانع آموزشي، فرهن

در دانشگاه تĤييد نموده اند. در بررسي ديدگاه اعضاي هيـات علمـي بـه تفكيـك جنسـيت، مرتبـه       

                                                 
در سال  پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي دانشگاه شهيد بهشتي. برگرفته از  1

1387  
كارشناس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  ؛دانشجوي دكتري مديريت آموزش عالي دانشگاه شهيد بهشتي. 2

  z_karimian_z@yahoo.comپزشكي شيراز 
  دانشگاه شهيد بهشتيدانشكده علوم تربيتي و روانشناسي استاد . 3
 استاديار دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي. 4
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دار ديده شد اما در مـورد سـابقه خـدمت و     علمي، دانشكده و داشتن مسئوليت اجرايي تفاوت معنا

رسد اصـالح نظـام آموزشـي     ميرشته تحصيلي اين تفاوت در حد معنادار نبود. در مجموع به نظر 

كشور، فرهنگ سازي علمـي در جامعـه، پرهيـز از حاكميـت رويكردهـاي جنـاحي و گروهـي در        

راهبري فعاليت هاي علمي و توجه به اهداف و اولويت هاي اصلي بخـش تحقيقـات در سياسـت   

ت هاي كالن آموزش عالي از ضرورت هاي اصلي حوزه تحقيقات دانشگاهي و رفع مشكال  گذاري

  هاست.دانشگاه

  واژگان كليدي:

  دانشگاه، پژوهش، موانع، دانشگاه علوم پزشكي شيراز
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  بيان مساله

، كشـوري اسـت توسـعه يافتـه بـا      1404ايران سال "در سند چشم انداز بيست ساله كشور،

توانـا  جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه،... برخوردار از دانش پيشرفته، 

در توليد علم و فناوري با تأكيد بر جنبش نرم افزاري، ارتقاي نسبي درآمد سرانه و رسـيدن  

(سـند چشـم   "به اشتغال كامل، جامعه اخالقي، نو انديشي و پويايي فكري و اجتمـاعي و... 

  ).1: 1384انداز،

بر اساس مهمترين ميثاق ملي كشور؛ توليد علم، پويايي فكري و برخورداري از دانش  

باشد. در اين ميان نوين، نماد اقتدار جامعه و بستري براي توسعه در كليه امور مي

تحقيقات، محور پيشرفت و توسعه علمي محسوب گرديده و نقش بنيادي در دستيابي به 

در دنياي امروز به حدي است كه در  توليد علمژوهش و اهميت پاهداف تعيين شده دارد. 

، تعداد نيروي محقق و حجم سرمايهه مقاالتئارزيابي كارنامه علمي هركشور، ميزان ارا

در نظر گرفته هاي توسعه يافتگي گذاري در بخش تحقيقات به عنوان شاخص

ي به لحاظ )دانشگاهها و مراكز آموزش عال245-249: 1383(صديق و همكاراندنشو مي

اند و نقش  هاي نوينجايگاه  فكري و معنوي خود در جامعه، مبداء ظهور دانش و ايده

). به همين جهت 301 - 302: 1383مهمي درتعالي و پيشرفت كشور ايفا مي كنند(مكنون 

راهبري تحقيقات دانشگاهي از اركان اصلي نظام آموزش عالي به شمار مي رود. تحليلي 

علمي ايران در دهه اخير نشان مي دهد كشورمان در عرصه هاي علمي بر روند تحقيقات 

پيشرفت هاي قابل توجهي را تجربه كرده است اما با اين وجود سهم ما از توليد علم دنيا 

بسيار محدود بوده است. توليد علم ايران با جمعيتي بالغ بر يك در صد از كل جمعيت دنيا 

ه كشور تركيه با جمعيتي مشابه، با توليد علمي درصد است. اين در حاليست ك2/0حدود 

). اگرچه با 1386معادل پنج برابر ايران در جايگاه اول منطقه قرار دارد(انصافي وغريبي، 

هاي توسعه هاي مختلف علمي نيل به اهداف و آرمانهاي كشور در عرصهوجود توانمندي

هاي تحقيقاتي در دانشگاه اليتكشور دور از انتظار نيست اما وجود برخي موانع، مسير فع

 متنسسات علمي با ؤم ناكافي ارتباطكند. هدفمند نبودن تحقيقات، را با مشكل مواجه مي

ضعف  )،1383، عدم كاربست توليدات علمي، مسائل مالي و اقتصادي(ملك افضليجامعه

ل ) مشكالت اداري و مسائ185: 1387(حكيم و همكارانساختار ارتباطي مراكز تحقيقاتي
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- )، ضعف توانمندي389: 1388)و (عباسي 245: 1388حرفه اي اساتيد(عسگري و فرمانبر

)... از جمله مواردي 351: 1388و همكاران ي صاف سالمهاي پژوهشي و مشكالت سازماني(

ه اين اند. اما دامنهستند كه به عنوان موانع و بازدارنده هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته

موانع صرفاً به حيطه دانشگاه محدود نشده و تا حد زيادي از پيرامون دانشگاه تأثير مي 

)، 1389)، (كريميان و همكاران 1385پذيرد. مشكالت سياسي و اجتماعي(صادقي رشاد 

) و... از جمله 1383)، نظام آموزشي و مسائل اقتصادي (قورچيان2009(اميني و همكاران 

دهي به ند كه از فضاي بيروني دانشگاه بر آن تأثير مي گذارند. سامانموانع بنيادي هست

تحقيقات دانشگاهي نيز بدون شناخت اين دسته موانع ميسر نيست. در اين تحقيق موانع و 

اجتماعي، نظام آموزشي، راهبردها و  حيطه موانع فرهنگي 4مشكالت پيراموني دانشگاه در

بررسي قرار گرفته و پاسخ به دوسؤال عمده را  كالن و موانع سياسي مورد هايسياست

  دنبال مي كند: 

هـاي   . از ديدگاه اعضاي هيأت علمي كدام يـك از موانـع پيرامـوني دانشـگاه بـر فعاليـت      1

  تحقيقاتي موثرند؟ 

اي به تفكيك . آيا بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي در مورد موانع پيراموني و عوامل زمينه2

وع دانشكده، رشته تحصـيلي، داشـتن مسـئوليت اجرايـي و سـابقه      جنسيت، مرتبه علمي، ن

  دارد؟ خدمت تفاوت معناداري وجود 

  مباني نظري

نگاهي سيستمي به  عملكرد دانشگاه ها مبين آن است كه سازمان دانشـگاه و پديـده هـاي    

هاي پيراموني آن است و نمي تـوان دانشـگاه را   جاري در آن متاثر از نحوه عملكرد سيستم

صرفاً با تحليل عوامل دروني آن بررسي نمود و به فهم كـاملي از آن دسـت يافـت. عوامـل     

كالني كه از ناحيه پيراموني دانشگاه بر آن موثرند مجموعه اي از عوامل سياسي، اقتصـادي،  

اجتماعي و فرهنگي است كه با ماهيت روابطي كه دارند بر ساز و كارهاي دانشگاهي تـأثير  

  گذارند.  مي

فراسيستم هاي فرهنگي و اجتماعي به لحاظ گسـتره زيـاد و در هـم    فرهنگ و اجتماع: * 

تنيدگي آنها با ساير عوامل دروني و بيروني دانشگاه تأثير زيادي بر ايجـاد فضـاي علمـي و    
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بستر سازي تحقيقات دارند. وجود فضاي اجتماعي مناسب بي شك در گسترش تحقيقـات  

ا ايفا مي كند. صافي در آسـيب شناسـي فعاليـت هـاي     و حمايت از  محققين نقش مهمي ر

ارتباطي، مالي  ،هاي قانوني، علمي، اطالعاتي است با وجود آنكه محدوديت تحقيقاتي، معتقد

دهي از جمله موانع پژوهش در جامعه علمي كشـور هسـتند، امـا مهمتـرين مـانع      و سازمان

كه بر ساير حيطه ها تـأثير   تحقيقات دانشگاهي، باور و نوع نگرش جامعه به پژوهش است

).  قورچيان در همين رابطه به برخي عوامل اجتماعي و فرهنگي 9:  1380گذارد (صافي مي

اشاره مي كند كه روند تحقيقات را تحت تأثير قرار مـي دهنـد. بـه عنـوان مثـال وابسـتگي       

ريج كشور به درآمدهاي حاصل از نفت گرچه ريشه اقتصادي دارد اما اين وابستگي بـه تـد  

بر فرهنگ و روحيه تالش و جسـتجوگري جامعـه تـأثير داشـته و جايگـاه پـژوهش را در       

). كريمـي در بررسـي چـالش    6: 1383توسعه و درآمدزايي به حاشيه رانده است( قورچيان

هاي اصلي نظام پژوهش به موانع روان شناختي و اجتماعي مي پردازد. به زعـم وي، عـدم   

توان انديشه سازي و دانش افزايي، فردگرايـي، ضـعف    خودباوري عمومي جامعه علمي به

فرهنگ كار جمعي، فقدان منطق گفتگو و نقد، بين ارباب فكر و انديشه و ضعف جسـارت  

و شجاعت علمي مهمترين چالش هايي هستند كه در ابعاد اجتماعي و روانشناختي بر روح 

دگي را در جامعه تقويـت  حاكم بر جامعه تأثير گذاشته و تقليد گرايي و عادت به مصرف ز

).  فاطمي، ريشه اين مشكل را در نحوه اجتماعي شدن افراد 40-41: 1383مي كنند(كريمي

جستجو مي كند. او معتقد است در اغلب كشورهاي كمتر توسعه يافته افـراد بـه نـدرت در    

ودكي زندگيشان با معيار هاي منطقي، آزاد منشانه و حقيقت جو ارتباط داشته اند. از زمان ك

به آنها آموخته شده است كه هرچيزي را مجاز نيستند بدانند. زندگي اجتماعي بعدي نيز به 

آنها مي آموزد كه ساختار شكني و  اعتراض حدي دارد، در محدوده خاصي مي توان سؤال 

كرد و انتقاد نيز از مرز مشخصي نمي تواند فراتر رود. محقق نيز همچون آحـاد جامعـه در   

رشد يافته و زندگي كرده است. در چنين محيطي، زمينه خاموش شدن و بي چنين شرايطي 

). جايگاه دانش و دانشمندان از ديگـر  47:  1374ثمر گرديدن تدريجي وجود دارد( فاطمي

 11اي بـا عنـوان   ابعاد اجتماعي است كه در اين باره قابل طرح است. صادقي رشاد در مقاله

و جايگـاه علـم و عـالم در    » حجاب معاصـرت «به واژه  مانع پيش پاي  توليد علم در ايران

جامعه اشاره مي كند. به زعم وي، علما و دانشمندان معموال در عصر خـود كمتـر شـناخته    
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مي شوند و گاه مشكالت و دغدغه هاي آنهـا بـه فراموشـي سـپرده مـي شـود و تقـدير و        

: 1385اند(صـادقي رشـاد  تـه بزرگداشت آنها گاه زماني اتفاق مي افتد كه  ديگر از ميان ما رف

). ملك افضلي نيز در نگاهي ديگر، ريشه مشكالت تحقيق را در نوع نگرش جامعه؛ بـه  10

ويژه سياستگذاران به مقوله پژوهش بيان مـي دارد، او معتقـد اسـت در اغلـب كشـورهاي      

لي هاي تحميگذاري بلكه به عنوان هزينهكمتر توسعه يافته، به پژوهش نه با رويكرد سرمايه

نگاه مي شود و جايگاه پژوهش به عنوان محـور توسـعه در فرهنـگ عمـومي ايـن جوامـع       

گـذاران ارتبـاط پايـدار و    گران و سياستنهادينه نشده است. و از سوي ديگر ميان پژوهش

پويا بر قرار نبوده و نتايج تحقيق در عمل به گشودن مسأله يا رفع مشـكلي از جامعـه نمـي    

  ). 6و 5: 1383انجامد(ملك افضلي

نظام آموزشي از عوامل بنيادي ديگري است كه بر فعاليت هاي پژوهشي * نظام آموزشي: 

تأثير گذار است. ايجاد روحيه پژوهشي، امري اتفـاقي نيسـت بلكـه محصـول يـك فراينـد       

تربيتي است كه دانش آموز ديروز، دانشجوي امروز و استاد فردا را در دامان خود پـرورش  

زش عالي در امتداد  نظام آموزش ابتدايي و متوسطه است و در هريك از مي دهد. نظام آمو

اين مراحل، زمينه ورود به مرحله بعد مهيا مي شود. طرح سـؤال، ايجـاد فضـاي مباحثـه و     

مطالعه هدفمند مواردي است كه باعث ايجاد و تقويت روح علمـي در فضـاهاي آموزشـي    

). شيوه 129:  1383اهد شد(شريعتمداريشده و به ارتقاي سطح علمي در جامعه منجر خو

اي باشـد كـه   اداره كالس و راهنمايي دانشجويان در قبل و بعد از دانشـگاه بايـد بـه گونـه    

ها بايـد   ) دانشگاه320: 1383فراگيران را به جستجوگري و پژوهش سوق دهد(حميدي زاده

وين را بــه تربيــت افــرادي بپــردازد كــه توانــايي انجــام پــژوهش علمــي و خلــق دانــش نــ

در  وجود دوگانگي در سيسـتم آمـوزش كشـور   ). اما  677: 1383باشند(فرمان باربارا  داشته

. وارد آورده اسـت ضربه بزرگي برآموزش هدفمند و كارآمد قبل و بعد از ورود به دانشگاه 

شود كه در نظام آموزش و پرورش كشور، اساساً تحقيق و پـژوهش   مي مشكل از آنجا آغاز

بـدون   قبـل از دانشـگاه را  ندارد و دانشجوي آينـده، دوران نسـبتاً طـوالني     روشنيجايگاه 

و مباحـث غيـر عمليـاتي     مطالب نظـري  ، بيشتر در قالبهاكند و آموزش پژوهش دنبال مي

بخواهد خودرا بـا تحقيـق و پـژوهش وفـق     فرد شود و پس از ورود به دانشگاه تا  دنبال مي

آموز سـال آخـر     شود.فاصله ميان دانش التحصيل مي دهدو و با مباني تحقيق آشنا شود، فارغ
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و آيا با گذشت يك سال مي  يك كنكور است تنها دبيرستان با دانشجوي سال اول دانشگاه،

: 1383توان از دانش آموز ديروز و دانشجوي امروز انتظار تفكر پژوهشـي داشـت(قورچيان  

پژوهشـگر و  ، مـوزان دانـش آ ). همه اين عوامـل در نهايـت منجـر بـه آن مـي شـود كـه        7

  يابد.  يابي در آنها پرورش نمي وعادت به مسأله شوند نمي كنجكاوتربيت

ريزي هاي تحقيقاتي در دانشگاه تابعي از سياست برنامه* راهبردها و سياست هاي كالن: 

هاي فرادست در سطوح كالن آموزش عالي است. برخـورداري از يـك ديـد وسـيع و دور     

گـذاري و مـديريت   هاي علمي، يك ضرورت ارزشمند در سياسـت انديش و اتخاذ سياست

هاست. سياست علمي؛ مجموعـه  هاي پژوهشي دانشگاه گر فعاليتكالن تحقيقات و هدايت

هـا و  ها و تصميمات كلي است كه به منظور افزايش معرفت علمي و توسعه روشمشيخط

شي نيز به عنـوان بخشـي از   شوند. سياست پژوه بهره وري در توليد و اشاعه علم اتخاذ مي

ها و تصميمات كلي براي بهبـود دانشـگاه، توسـعه     اي از خط مشيسياست علمي، مجموعه

نمايـد(   است كه رسيدن به اهـداف را ميسـر مـي     ها و تأمين منابع و عوامل تحقيقاتي روش

ها و خط مشي هـا و برنامـه هـاي    ). هدفگذاري صحيح، تعيين اولويت24: 1379قانعي راد

هبردي، مسير فعاليت هاي تحقيقاتي در دانشگاه را جهت دهي و هموار مي كند. از طرف را

ديگر  اگر جامعه علمي، پيشنهاد اولويت هاي تحقيقاتي و تدوين يك دستور كار عملـي را  

براي علوم انجام ندهد، آنگاه كساني اولويت ها و سياست هـاي علمـي را تعيـين خواهنـد     

ر ندارند. نتيجه اين كار دستوراتي خواهد بود كه نه مورد حمايـت  نمود كه آگاهي از اين ام

جامعه علمي و نه مطلوب جامعه عمومي خواهد بود و از تعهد و عزم ملي براي اجراي آن 

). ارتبـاط بـين سياسـتگذاران و    34: 1375بي بهره خواهد شـد (محمـد رضـايي و سـرحد    

قيقـات مـوثر اسـت. تمايـل رو بـه      پژوهشگران از ديگر الزاماتي است كه بر سـودمندي تح 

، بـه روز بـودن و بـه هنگـام بـودن توليـد       1افزايش به تصميم گيري هاي مبتني بر شـواهد 

اطالعات را مي طلبد. اين امر مستلزم برقراري يك ارتباط موفق و پايدار بـين پژوهشـگران   

ي ، و سياستگذاران است. اين ارتباط با نزديك كردن حوزه تصميم سـازي و تصـميم گيـر   

امكان بازگشت سرمايه گذاري در بخش پژوهش را نيز مهيا مي كنـد(هنينكز و استيفنسـون   
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، در عمل نتايج فعاليت 1). اما با وجود  تأكيد بر سياستگذاري هاي مبتني بر شواهد1: 2004

هاي پژوهشي در  تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي كالن چندان بـه كـار گرفتـه نمـي     

  ).  22-28: 2007راه رها مي گردد(پيترسون و همكاران شود و يا در نيمه 

اين امر شايد ناشي از اين مسئله باشد كه پژوهشگران و سياستگذاران همواره در دو گـروه   

مجزا قرار داشته انـد. بـا نگـرش هـا، عاليـق، برنامـه هـا، چـالش هـا، مخـاطبين و حتـي            

ايـن دو حـوزه مـي باشـد. بـر      اصطالحات و ادبيات متفاوت كه ناشي از تفاوت در ماهيت 

قراري  ارتباط بين پژوهشـگران و سياسـتگذاران يكـي از چـالش هـاي مهـم مـديريتي در         

استفاده بهينه از نتايج پژوهش ها در سياستگذاري هـا و تصـميم گيـري هـاي كـالن  مـي       

  ).44: 2001باشد(كوهن 

بـه يـك جـو آزاد و    مديريت در دانشگاه ماهيتاً نيـاز   * استقالل، آزادي علمي و سياست:

تك افـراد    دموكراتيك دارد كه بتواند با ديدي باز  با محيط بر خورد كرده و براي نقش تك

در اداره امور ارزش قايل باشد. در چنين محيطي اسـت كـه همكـاري افـراد، سـنگ بنـاي       

-ها و محـدوديت موفقيت و پيشرفت تلقي مي شود. اما در برخي جوامع، اهداف، خواست

حاكم بر حيطه هاي علمي به عنوان عامل بازدارنده فعاليتهاي دانشگاهي مطرح  هاي سياسي

گيري دولتي، تعلقات خاص گروهـي،  است. حاكميت تفكر سياسي، سيستم متمركز تصميم

قومي و جناحي از جمله موانعي است كه بر سر راه پژوهشـگران قـرار دارد و ايـن امـر بـا      

ــ  ده در كــار پژوهشــي اســت منافــات دارد آزادي علمــي كــه اصــل بــديهي و شــناخته ش

). آزادي علمي از اصول پشتيبان فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمـي  23: 1374(فاطمي

رود كه بر اساس آن اعضاي هيأت علمي در يك جامعه سالم مي بايـد از حـق    به شمار مي

ادانه پـژوهش  ها  در كالس درس، اجراي آزها و نظريهطبيعي خود براي  تبادل آزاد انديشه

و انتشار نتايج آن و اظهار نظر هـاي تخصصـي دربـاره موضـوعات علمـي و... برخـوردار       

  ).  1: 1383باشند(آراسته

ســت. ژان دوگــوروف و  هــاعامــل ديگــر در ايــن مســئله بحــث اســتقالل علمــي دانشــگاه

سـاالري دولتـي در   همكارانش، استقالل دانشگاه را به معناي عدم التزام و پايبندي به ديوان

                                                 
1Evidence – Based Policy Making 
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ارتباط با سازمان داخلي دانشگاه، و آزادي در مديريت آن، توزيع منابع مالي داخلي، كسـب  

درآمد از منابع مالي خارجي، استخدام كاركنان، شرايط تحصيل و بـاالخره آزادي در مـورد   

كند و معتقدانـد اگـر دانشـگاه اسـتقالل نداشـته       نحوه تدريس و انجام پژوهش تعريف مي

). اعطـاي اسـتقالل بـه    9: 1383نمايد (جاوداني  تواند نقش خود را به خوبي ايفاشد، نميبا

گويي و ايجـاد ثبـات اسـت.    پذيري، پاسخها سياستي اصولي براي افزايش مسئوليتدانشگاه

گـذاري از موضـوعات مهـم در بحـث اسـتقالل      گيري و سياستجذب منابع مالي، تصميم

ها و ها هرگز نبايد مانع از آزاد انديشي دانشگاهمالي دولت هايهاست. كمكعلمي دانشگاه

توان آنها را بـه  جويي آنها گردد. زيرا علم و فرهنگ، ذاتا آزادي طلبند و نميروحيه حقيقت

انقياد بودجه بندي و برنامه ريزي در آورد. بلكه اين گريـز از انقيـاد را مـي بايـد بـا جلـب       

ر فرايند مـديريت دانشـگاهي و پيـروي از الگوهـاي     مشاركت بيشتر اعضاي هيأت علمي د

). اعتماد متقابل بين دانشگاه و سياسـت نيـز   255: 1383تشويقي هدايت نمود( ذاكرصالحي

هاي ايجاد روابط سالم در جامعه است. جيمز كلمن در اين رابطه معتقـد  از مهم ترين مقوله

كنش اجتماعي آنهـا منجـر شـده و    است افزايش اعتماد به نخبگان، به افزايش امكان بالقوه 

شود كه به تفويض اعتمـاد بـه جـايي    عدم اعتماد به نخبگان باعث بوجود آمدن فشاري مي

). از ديگر مشكالتي كه حاكميت مسائل سياسي بر 14: 1383گردد( محسني ديگر منجر مي

هـاي   ريگـذا هـا و سياسـت  تواند به دنبال داشته باشد تغيير مداوم برنامهفضاهاي علمي مي

ها اي سياسي است. اين امر منجر مي گردد برنامهعلمي و پژوهشي ناشي از  تحوالت دوره

نتوانند در متن جريان اجراي خود ريشه بگيرند و نتايج و دستاورد هاي آن به ثمـر بنشـيند   

). 34: 1374داشت ( فـاطمي  كه عالوه بر اتالف منابع، بي انگيزگي محققين را درپي خواهد

آيـد بخـش زيـادي از    هـا و تحقيقـات گذشـته بـر مـي     ع آنچه از بررسي ديـدگاه در مجمو

هاي حوزه پژوهش متاثر از مشـكالت فـرا سـازماني و بيرونـي آمـوزش       مشكالت و آسيب

عالي است. به لحاظ زيربنايي بودن اين دسته از مسائل شناخت آنهـا مـي توانـد تصـويري     

  ا را پيش روي ما قرار دهد.ههاي آموزش عالي و دانشگاهتر از چالشكامل
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  روش شناسي پژوهش

گرديد. جامعه آماري  پيمايشي انجام تحقيق حاضر از نوع كاربردي و به روش توصيفي 

نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز تشكيل داد كه با  550پژوهش را

 8نفر به نسبت  240لغ براي بااي، حجم نمونهاستفاده از جدول مورگان و نمونه گيري طبقه

پرسشنامه  227دانشكده و مركز تحقيقاتي به روش تصادفي انتخاب و در مجموع 

  بازگردانده شد.

سؤال بسته پاسخ، اطالعات شخصي و  26ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل  

نفر  15شغلي و چند سؤال باز پاسخ طراحي گرديد. با مطالعه منابع علمي معتبر و ديدگاه 

از متخصصين، روايي محتوايي و صوري پرسشنامه تأييد گرديد و با استفاده از مطالعه 

% مورد  8/92نفر از اعضاي هيأت علمي، پايايي ابزار با آلفاي كرونباخ  40آزمايشي روي

شد. در آزمون سؤال  استفاده Spss 15تأييد قرار گرفت. براي تحليل اطالعات، از نرم افزار 

- اي استفاده شد و براي سؤال دوم تحقيق نيز از آزموناول تحقيق از آزمون تي تك نمونه

هاي مستقل، مانوا، تحليل واريانس يكراهه و آزمون تعقيبي توكي استفاده هاي تي گروه

نسبتا  3، نسبتا موافقم=4شد. نحوه نمره گذاري گزينه هاي پرسشنامه شامل موافقم= 

ها بر تعداد گزينه ها در نظر گرفته شد. نسبت مجموع نمره گزينه 1و مخالفم= 2مخالفم=

محاسبه گرديد و بدين ترتيب ميانگين  100بدست آمد. كه همه نسبت ها از  5/2معادل 

  از صد محاسبه شد. 5/62نظري تحقيق برابر 

  هانتايج و يافته

% زن، 7/46% مـرد و  3/53نفـر نمونـه تحقيـق،     227هاي توصـيفي نشـان داد، از بـين    يافته

% مرتبه استادي داشـتند. از نظـر رشـته    6/5% دانشيار و 1/18% استاديار، 1/44% مربي، 2/22

% 4/24% پزشـكي غيـر جراحـي،    3/16% افراد در رشته هاي پزشكي جراحي، 15تحصيلي، 

ي بودنـد. از نظـر   % رشته هاي غير پزشك6/17% پيراپزشكي باليني و7/16علوم پايه پزشكي،

% دانشـكده  7/9% اعضاي هيأت علمي در دانشكده پزشكي، 4/37دانشكده يا محل خدمت، 

% پيراپزشكي، 1/10% توانبخشي،  4/4% پرستاري مامايي، 2/13% داروسازي،7دندانپزشكي، 

% در مراكز تحقيقاتي مشغول بـه كـار بودنـد(اين تعـداد      4/8% بهداشت و مديريت و  7/9
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% داراي مسئوليت اجرايي 3/46تعداد اعضاي هيأت علمي در هر دانشكده بود). متناسب با 

 10تــا  1% بــين2/40و بقيــه افــراد مســئوليت اجرايــي نداشــتند. و از نظــر ســابقه خــدمت

سال سـابقه كـار    20% از اعضاي هيأت علمي بيش از5/20سال و  20تا  10% بين3/39سال،

  و جداول مربوطه در ادامه آمده است: اند. نتايج مربوط به سؤاالت تحقيق داشته

هـاي   . از ديدگاه اعضاي هيات علمي كدام يك از موانع بيروني دانشگاه بـر فعاليـت  1

  تحقيقاتي موثرند؟

  ديدگاه اعضاي هيأت علمي در مورد موانع بيروني فعاليت هاي تحقيقاتي  -تك نمونه اي  T. نتايج آزمون 1جدول شماره 

P 
Value  

 Tآماره   درجه آزادي
انحراف 

  معيار

  ميانگين نمره

  ( از صد) 
  موانع  تعداد پاسخ ها

  گذاريراهبردي و سياست  191  24/86  03/8  450/148  190 >01/0

  آموزشي  219  36/84  66/9  180/129  218 >01/0

  فرهنگي اجتماعي  214  25/81  22/11  904/105  213 >01/0

  سياسي  203  75/  00  56/13  796/78  202 >01/0

طبق نتايج بدست آمده از آزمون تي تك نمونه اي با و با در نظر داشتن آمـاره تـي، سـطح    

ازصد، از ديدگاه اعضاي هيأت علمي همه موانع  5/62، و حد ميانگين توافق 99/0اطمينان 

ــي  ــي و فرهنگ ــي، سياس ــردي، آموزش ــت  راهب ــر فعالي ــاعي ب ــؤثر  اجتم ــي م ــاي پژوهش ه

ازصد  24/86گذاري با ميانگينموانع راهبردي و سياست ). همچنين، PValue>01/0اند( بوده

هـاي   ازصـدكمترين اثـر بازدارنـدگي را بـر فعاليـت      75بيشترين و موانع سياسي با ميانگين 

  است: ، آمده 5تا  2هاي هر حيطه در جداول شماره  اند. ميانگين گويه تحقيقاتي داشته
  

  گذاريهر يك از گويه هاي حيطه موانع راهبردي و سياستگويان با . ميانگين توافق پاسخ2جدول شماره 

  گويه

  ميانگين توافق

  )100( نمره از 

S. D M 

و 
ي 

رد
اهب

 ر
نع
وا
م

ي 
ذار

تگ
اس

سي
  

 1/89 5/14  مشخص نبودن جايگاه بخش خصوصي در تحقيقات دانشگاهي حوزه بهداشت و درمان

 2/88 9/14  نياز هاي جامعه در رفعتحقيقات انجام شده مناسب از تأثير نبود نظام  ارزيابي 

 1/88 5/13  نبود بانك اطالعاتي جامع تحقيقات علوم پزشكي در كشور

و آموزش و وزارت بهداشت و درمان وتحقيقات  هاي اطالعاتي وزارت علوميكپارچه نبودن بانك

  پزشكي
4/14 9/87  
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 0/87 5/16  ي علوم پزشكيهاسهم بودجه پژوهشي دانشگاهبودن پايين 

عدم توزيع مناسب بودجه پژوهشي موجود متناسب با نيازها و اولويت هاي اصلي بهداشت و 

  درمان كشور
9/15 6/86 

از كل فعاليت  پژوهش هاي كاربردي و بنيادي سهمشفاف نبودن سياست ها و برنامه هاي دولت در 

  هاي پژوهشي
8/14 8/83 

  5/83 2/18  فعاليت هاي تحقيقاتيگذاران كالن سياستنبود نگرش سرمايه اي به پژوهش در بين 

ها  ها، راهبرد تحقيقات علوم پزشكي در سطح كشور (تعيين اولويتو شفاف برنامه ريزي جامع نبود 

  ها) و رهيافت
3/16 1/81 

در بين موانع راهبردي، مشخص نبودن جايگاه بخـش خصوصـي در تحقيقـات دانشـگاهي     

ــان   ــت و درم ــوزه بهداش ــرح    ح ــي مط ــأت علم ــاي هي ــدگاه اعض ــانع از دي ــرين م مهمت

). و نبود نظام  ارزيـابي مناسـب از تـأثير تحقيقـات انجـام شـده در علـوم        1/89است( شده

از صد، اولويت دوم را در بـين گويـه هـا     2/88پزشكي در رفع نياز هاي جامعه با ميانگين 

  داشت.

  از گويه هاي حيطه موانع آموزشيگويان با هر يك . ميانگين توافق پاسخ3جدول شماره 

  گويه

  ميانگين توافق

  )100( نمره از 

S. D M 

ي 
زش

مو
ع آ

وان
م

  

 8/90 7/14  عدم آماده سازي و پرورش روحيه پژوهشگري در نظام آموزشي قبل از دانشگاه 

 6/89 1/15  ضعف توانايي هاي حل مساله، طرح سؤال و نقد در مدرسه و پيش از دانشگاه

 4/86 16  هاي تدريس و برنامه هاي درسي دانشگاهي در ايجاد فضاي مناسب پژوهشيپويايي روشعدم 

 3/85 9/17  عدم  هماهنگي و انسجام فعاليت هاي حوزه آموزش و پژوهش در دانشگاه

 2/70 4/20  ارتباط  نا كافي استاد و دانشجو در طرح ها و فعاليت هاي تحقيقاتي

گري در نظـام آموزشـي   عدم آماده سازي و پرورش روحيه پژوهشدر بين موانع آموزشي، 

). 8/90اسـت(  قبل از دانشگاه مهمترين مانع از ديدگاه اعضـاي هيـأت علمـي مطـرح شـده     

هاي تحقيقاتي با وجود آنكـه ميـانگين   ارتباط  ناكافي استاد و دانشجو در طرح ها و فعاليت

ما به طور محسوسي در مقايسـه بـا سـاير    را نشان داده و مانع تلقي مي شود ا 5/62بيش از 

  ).2/70است( داده  موانع، مقدار كمتري را نشان
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  گويان با هر يك از گويه هاي حيطه موانع سياسي. ميانگين توافق پاسخ4جدول شماره 

  گويه

  ميانگين توافق

  )100( نمره از 

S. D M 

ي 
اس

سي
ع 
وان

م
  

تأثير روابط سياسي و  بين المللي كشور  بر پذيرش و چاپ مقاالت محققان ايراني در مجالت 

  خارجي  
1/21  1/79  

  9/76  2/21  تأثير نگرش هاي سياسي برخي مديران دانشگاهي  بر فضاي علمي و پژوهشي دانشگاه

 5/76 5/20  سياسي تغيير مداوم  برنامه ها و طرح هاي پژوهشي پس از تغيير و تحوالت دوره اي

كاهش بنيه علمي دانشگاه به علت كناره گيري بخشي از نيروي علمي كشور در اثر اختالف 

  نظرهاي سياسي
7/21 6/74 

نا كافي بودن فضاي آزاد علمي در انتخاب موضوعات پژوهشي، بيان آزادانه افكار و انتشار  نتايج 

  پژوهش ها
9/23 8/66 

تأثير روابط سياسي و  بين المللي كشور  بر پذيرش و چاپ مقـاالت  در بين موانع سياسي، 

محققان ايراني در مجالت خارجي  به عنوان مهمترين مانع از ديدگاه اعضاي هيأت علمـي  

). همچنين تأثير نگرش هاي سياسي مديران دانشگاهي بـر فضـاهاي   1/79است( مطرح شده

). نا كافي بودن فضـاي آزاد علمـي در   از صد 9/76است( علمي دومين مانع عمده بيان شده

انتخاب موضوعات پژوهشي، بيان آزادانه افكار و انتشار نتايج پژوهش هـا نيـز بـا ميـانگين     

  است. از صد كمترين مانع سياسي بوده 8/66توافق 
  

  اجتماعي هاي حيطه موانع فرهنگي گويان با هر يك از گويه. ميانگين توافق پاسخ 5جدول شماره 

  گويه

  ميانگين توافق

  )100( نمره از 

S. D M 

ي 
نگ
ره

ع ف
وان

م
-  

ي 
اع
تم
اج

  
كمي  روحيه تالش و جستجوگري و ترجيح روش هاي راحت تر براي نيل به اهداف در عموم 

  آحاد  جامعه
3/15 2/89 

ترجيح منافع شخصي به جاي توجه به پيشرفت و توسعه كالن كشور  در بين افراد  به عنوان 

  حاكم بر جامعهفرهنگ 
6/16 2/86 

ها و رسانه هاي جمعي در ايجاد فضاي علمي  و اشاعه  فرهنگ پژوهش  رابطه ضعيف دانشگاه

  در كشور 
0/17 0/83 

 3/82 8/17  بي اهميتي به تالش پژوهشگر و نتايج پژوهش در فرهنگ عمومي جامعه

 3/82 0/20  وابستگي جامعه به اقتصاد تك محصولي نفت به جاي توليد مبتني بر تالش علمي و پژوهش 

 4/75 6/22  ها    كم توجهي  به نماد هاي انگيزاننده علمي در دانشگاه

كاهش اعتماد به نفس علمي در عموم جامعه ناشي از احساس فاصله زياد دانش و تكنولوژي با 

  كشور هاي پيشرفته 
2/21 2/71 
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در بين موانع فرهنگي اجتماعي، نبود روحيه تالش و جستجوگري و راحـت طلبـي درنيـل    

و ) و ترجيح منافع شخصي به جـاي توجـه بـه پيشـرفت     2/89به اهداف در عموم جامعه (

) از مهمتـرين موانـع از ديـدگاه    2/86عنوان فرهنگ عمـومي جامعـه(   توسعه كالن كشور به

  اند. اعضاي هيأت علمي مطرح شده
  

اي  . آيا بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي در مورد موانع برون سازماني و عوامل زمينـه 2

به تفكيك جنسيت، مرتبه علمي، نـوع دانشـكده، رشـته تحصـيلي، داشـتن مسـئوليت       

  اجرايي و سابقه خدمت تفاوت معناداري وجود دارد؟

  

 تفاوت ديدگاهها به تفكيك جنسيت �

  هاي تحقيقاتي به تفكيك جنسيت مستقل؛  تفاوت ديدگاه ها در مورد موانع بيروني فعاليت T. آزمون  6جدول شماره 

P 
Value  

  حيطه موانع   جنسيت  تعداد  ميانگين  انحراف استاندارد Tآماره   درجه آزادي 

004/0  201  903/2-  
  مرد  107  43/72  72/13

  سياسي
  زن  96  86/77  85/12

005/0  212  825/2-  
  مرد  114  60/80  08/12

  اجتماعي  - فرهنگي
  زن  100  62/84  34/9

  

مـي تـوان ادعـا     99/0هاي مستقل نشان مي دهد، با سطح اطمينـان  چنانكه آزمون تي گروه

فرهنگـي، بـيش از    -مورد موانـع سياسـي و نيـز اجتمـاعي    نمود كه ميانگين توافق زنان در 

مردان بوده است. به عبارتي زنان موانع سياسي و فرهنگي اجتماعي را بيش از مردان نشـان  

هـا  ) اما در مـورد موانـع راهبـردي و آموزشـي تفـاوت ديـدگاه      P Value>01/0داده اند (

  دار نبود. معنا
  

  ها به تفكيك مرتبه علميتفاوت ديدگاه �

  .  آزمون تعقيبي توكي؛  تفاوت ديدگاه ها در مورد موانع آموزشي به تفكيك مرتبه علمي 7جدول شماره 

PValue  حيطه موانع احساس موانع از ديدگاه اعضاي هيأت علمي اختالف ميانگين ها 

 آموزشي استاد       >مربي  95/7 03/0
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يكراهه، عامل مرتبه علمي بر ديـدگاه  بر اساس نتايج بدست آمده از آزمون تحليل واريانس 

تأثير دارد.  05/0اعضاي هيأت علمي در خصوص موانع آموزشي با سطح معناداري كمتر از

آزمون تعقيبي توكي نشان داد اعضاي هيات علمي مربي در مقايسه با اعضاي هيات علمـي  

شـي تفـاوت   داراي رتبه استادي موانع را بيشتر احساس كـرده انـد و در مـورد موانـع آموز    

  ). در مورد ساير حيطه ها تفاوت ديدگاهها معنادار نبود.PValue>05/0معنادار بود(
 

 تفاوت ديدگاهها به تفكيك دانشكده �

بر اساس نتـايج بدسـت آمـده از آزمـون تحليـل واريـانس يكراهـه، عامـل دانشـكده بـر            

اداري هاي اعضاي هيأت علمي در خصوص موانع فرهنگي اجتماعي بـا سـطح معنـ    ديدگاه

تـأثير داشـته اسـت.    05/0، و در مورد موانع سياسي با سطح معناداري كمتر از 01/0كمتر از

آزمون تعقيبي توكي نشان داد دانشكده دندانپزشكي در مقايسه با پزشكي به طور معنـاداري  

موانع سياسي را بيشتر احساس نموده اند. دانشكده داروسازي نيـز همـه موانـع را كمتـر از     

اجتمـاعي و در مقايسـه بـا     كده ها گزارش نموده و اين تفاوت در موانع فرهنگيساير دانش

دانشكده پرستاري و مراكز تحقيقات معنادار بوده است. در مورد سـاير موانـع تفـاوت بـين     

  دانشكده ها معنادار نبود.
  

  تي به تفكيك دانشكده.  آزمون تعقيبي توكي؛ تفاوت ديدگاه ها در مورد موانع فعاليت هاي تحقيقا8جدول شماره 

P Value  حيطه موانع احساس موانع از ديدگاه اعضاي هيأت علمي اختالف ميانگين ها 

 سياسي پزشكي    >دندانپزشكي  43/11 01/0

 داروسازي    >پرستاري  23/11 02/0
  فرهنگي اجتماعي

 داروسازي    >مراكز تحقيقاتي  78/13 00/0

 

 داشتن مسئوليت اجراييها به تفكيك تفاوت ديدگاه �

بر اساس نتايج بدست آمده از آزمون تحليل واريانس يكراهه، عامل مسـئوليت اجرايـي بـر    

ديدگاه اعضاي هيأت علمي در خصوص موانع فرهنگي اجتماعي با سطح معنـاداري كمتـر   

تاثير داشته است يعني افراد داراي مسئوليت اجرايي، موانـع فرهنگـي اجتمـاعي را     05/0از 

اند. در مورد ساير موانع تفاوتها معنـي   ر از گروه بدون مسئوليت اجرايي احساس نمودهكمت

  دار نبود.
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  ها  در مورد موانع فرهنگي اجتماعي به تفكيك مسئوليت اجرايي مستقل؛ تفاوت ديدگاه T.  آزمون 9جدول 

P 
Value  

انحراف  Tآماره 

  استاندارد

  حيطه موانع   مسئوليت اجرايي  تعداد  ميانگين

  اجتماعي  - فرهنگي  داراي مسئوليت اجرايي  99  40/79  08/12  -172/1  03/0

  بدون مسئوليت اجرايي  114  70/82  34/9

هاي اعضاي هيأت علمي به تفكيك رشته تحصـيلي و سـابقه خـدمت تفـاوت      بين ديدگاه 

  معني داري ديده نشد.

  بحث 

بر اساس نتايج بدست آمده از تحليل سؤال اول تحقيق، اعضـاي هيـأت علمـي بـر وجـود      

  موانع راهبردي، آموزشي، فرهنگي اجتماعي و سياسي در حد معناداري توافق داشتند: 

در اين پژوهش اعضاي هيأت علمي وجود موانـع راهبـردي    راهبردها و سياستهاي كالن: 

)نيز فقدان نظام متمركز تحقيقات 1383جعفري و همكاران(را تاييد نموده اند. نتايج تحقيق 

جهت هماهنگي فعاليت ها و نبـود بانـك اطالعـاتي جـامعي از تحقيقـات را تاييـد نمـود.        

) عدم هماهنگي برنامه هاي پژوهشـي و توسـعه ملـي را    1982(1همچنين، كوروين و كارن

)، عـدم ارتبـاط    2004( 2نوعي خال سياستگذاري در سطح كالن مطرح مي نماينـد. بـراون  

دارد. تحقيقـات هننيكـز و    مـي  پژوهش با عرصه عمل را از نقاط ضعف نظام پژوهشي بيـان 

داد فقدان بانك جامعي از نتايج پژوهش ها، نبود ارتباط بـين   )، نيز نشان2004( 3استيفنسون

اي به پـژوهش از مشـكالت اصـلي ايـن      پژوهشگران و سياستگذاران و فقدان نگاه سرمايه

  رود. زه به شمار ميحو

دانشگاه به عنوان يك سيستم باز، بخشي از محيط پيراموني خود محسـوب مـي شـود و از    

گذاري و استراتژي هاي مديران باالدست تأثير مي پذيرد و نوع نگـرش و عملكـرد   سياست

هـا مـؤثر    گذاران آموزش عالي در تشديد يـا تسـهيل مشـكالت مـديريت دانشـگاه     سياست

هيأت علمي به همه گويـه هـاي موانـع     حقيق حاضر، ميانگين ديدگاه اعضاي باشد. در ت مي

باشد كه نشان دهنده احساس ايـن موانـع در سـطح بـااليي      از صد مي 80راهبردي بيش از 

                                                 
1Corwin & Karen 
2 Brown 
3Hennink&Stephenson 
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 17..../مؤثر بر يا نهيبررسي موانع زم 

 
است. در بين گويه هاي ياد شـده، مشـخص نبـودن جايگـاه بخـش خصوصـي در حـوزه        

رزيـابي مناسـب از تحقيقـات انجـام     از صد،  نبود نظـام ا  1/89بهداشت و درمان با ميانگين

) بيشـترين  1/88) و نبود بانك اطالعـاتي جـامعي از تحقيقـات علـوم پزشـكي(     2/88شده(

دهـد. در حـال    مي هاي كالن نشاندغدغه پژوهشگران را در مورد موانع راهبردي و سياست

ولتي ها محدود به بودجه صرفاً د حاضر بودجه تحقيقات بهداشت و درمان و درآمد دانشگاه

اسـت. از طـرف    ها شده هاي مالي در دانشگاه باشد و همين امر منجر به ايجاد محدوديت مي

ديگر انحصاري بودن تحقيقات دولتي، زمينه رقابت علمي، تحرك و پويايي نظام تحقيقـات  

نيز تقاضا محور بودن آن را كاهش مي دهد. از آنجـا كـه امكـان اشـتغال و درآمـدزايي در      

و درمانگاه، اتاق عمل و ... در رشته هـاي پزشـكي زيـاد اسـت در     بخش خصوصي، مطب 

صورت عدم درآمدزايي تحقيقات امكان اقبال آنها به فعاليت هاي باليني و خدمات سالمت 

بيشتر شده و تحقيقات به حاشيه رانده مي شود. پايين بودن سهم بودجه پژوهشـي  و عـدم   

بدان اشاره شده است و بـر ايـن مشـكل     توزيع مناسب آن كه در گويه هاي اين تحقيق هم

دامن مي زند. عالوه مانع ديگري كه بر كيفيت تحقيقات دانشگاهي و سودمندي آنهـا تـأثير   

مي گذارد نظام ارزيابي تحقيقات دانشگاهي است. در علوم پزشكي و حـوزه سـالمت نيـز    

الت هدف انجام پژوهش در وحله اول، ارتقـاي سـطح سـالمت و برقـراري و پيشـبرد عـد      

بهداشتي در جامعه مطرح مي شود. امـا همچـون بسـياري از كشـورهاي در حـال توسـعه،       

پژوهش هاي انجام شده كشور در راستاي اولويت هاي اصلي نظام سالمت نبـوده و نتـايج   

-. بنابر اين استقرار مكانيسـم )2004(ماجومدر آن تأثير چنداني بر بهبود شرايط جامعه ندارد

گذاري برنامه ريزي، هماهنگي، پـايش  ور راهبردي بين سطوح سياستهايي كه بتواند  به ط

  ).5: 1382و ارزيابي تحقيقات پيوند بر قرار نمايد ضروري به نظر مي رسد(جعفري مجرد

اعضاي هيأت علمي در اين تحقيق بـر وجـود موانـع آموزشـي در سـطح       موانع آموزشي:

يز نشان داد، آمـوزش محـور بـودن و    ) ن1382معناداري اتفاق نظر داشته اند. تحقيق تجري(

عدم پرورش روحيه پژوهشگرانه در مدرسه و دانشگاه مهمترين مشكل نظـام آموزشـي در   

) در تحقيقي كـه بـر روي پزشـكان اطفـال     1993(1و الوجوي لدليعرصه تحقيقات است. 

 هـاي بيشـتري در  فارغ التحصيل انجام دادند دريافتند، افرادي كه در دوران تحصيل آموزش

                                                 
1 Ledley & Lovejoy 
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اند و بيشتر با پژوهش درگيرشده اند در دوران اشتغال نيـز  زمينه توانمندي پژوهشي دريافته

هاي حيطه موانع آموزشـي  اند. بررسي ميانگين گويه داده بهره وري پژوهشي باالتري را نشان

دهد عدم آماده سازي و پرورش روحيـه پژوهشـگري در نظـام آموزشـي قبـل از       نشان مي

هـاي تحقيقـاتي در دانشـگاه بيـان     مهمتـرين مـانع فعاليـت   از صـد   8/90دانشگاه با توافـق  

است. بخش زيادي از مشكالت تحقيـق را بايـد در  نظـام آموزشـي قبـل از دانشـگاه        شده

هاي علمي اكتفا شـده و  در مدارس كشورمان  معموالً به انتقال مفاهيم و يافته جستجو كرد.

هاي محتـوا محـور و   ريزي آموزشي و درسي بيشتر بر مدلاز ميان مدل هاي مختلف برنامه

معلم محوري تكيه مي شود. نتيجه چنين نظام آموزشي، انباشت حجم زيـادي از اطالعـات   

كه اهداف استراتژيك برنامه هاي آموزشي ما مـي بايـد،    غير مولد است. اين در حالي است

آموزش چگونه ياد گرفتن، تفكر خالق و توليد دانش باشد و نـه گـرد آوري و ذخيـره آن.    

نظران حياتي بودن پژوهش، ابداع و نو آوري در تعليم و تربيـت را بـه مثابـه    برخي صاحب

ر مـداوم بـه همـه بافتهـا و سـلولها      ضربان قلبي تشبيه مي كند كه بايد حيات تازه را به طو

) . اساساً نظام آموزشي صـرفا بـا نـام مدرسـه و دانشـگاه از      1: 2007انتقال دهد(مارگالف 

است كه محصـوالت    ايشوند بلكه مجموعه نظام آموزشي، چرخه پيوسته يكديگر جدا نمي

دهنـد و محصـوالت    هاي آمـوزش عـالي را تشـكيل مـي     نهايي آموزش و پرورش، ورودي

هـاي   تربيت شده آموزش هاي دانشگاهي، نيروي متخصـص مـورد نيـاز جامعـه در بخـش     

نمايند. لذا توجه به پويايي هر يك از اجزاء  مختلف از جمله آموزش و پرورش را تأمين مي

  سيستم آموزشي در مجموع هم افزايي و توسعه همه جانبه كليت سيستم را در پـي خواهـد  

  داشت.   

يأت علمي وجود موانع سياسي در دانشگاه را تأييد نموده اند. اعضاي ه موانع سياسي:

دهد، اين دسته از موانع  ، نشان مي4هاي اين حيطه در جدول شماره  بررسي ميانگين گويه

است. اگرچه در  خود اختصاص داده در مقايسه با ساير حيطه ها ميانگين كمتري را به

است، اما فضيلت  حقيقات كمتر پرداخته شدهسياسي بر ت تحقيقات گذشته، به تأثير موانع

)در پژوهشي  تلويحاً به مسئله عدم استقالل علمي پژوهشگران و مراكز 1371خواه(

) در تحقيقي كه در مورد موانع پژوهش در 2004(1است. ماجومدر تحقيقاتي اشاره نموده

                                                 
1Majumder 
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- لمي و برنامهكشورهاي آسيايي انجام داد به تأثير تغيير و تحوالت سياسي بر تحقيقات ع

  هاي

) طي پژوهشي به بررسي 2004(1اي اين جوامع اشاره مي نمايد. هننيكز و استيفنزتوسعه 

گذاران حوزه بهداشت و درمان در كشورهاي آسيايي و ارتباط بين پژهشگران و سياست

ها و تأثير آفريقايي پرداختند كه بر اساس نتايج اين پژوهش، مشكالت ناشي از تغيير دولت

گذاري پژوهشي از مشكالت عرصه پژوهش در اين كشورها بيان گرديد. بر سياست آن

) نيز در تحقيقي در مورد الزامات اثربخشي رهبري 2008بيك مرادي و همكاران(

هاي علوم پزشكي ايران به تأثير مسائل سياسي بر فضاهاي علمي دانشگاهي در دانشگاه

ها و پيامدهاي منفي آن ر مديريت دانشگاهنظير انتخاب مديران دانشگاهي، عدم ثبات د

). در تحقيق حاضر با توجه به آنكه رشته هاي علوم 2008ميپردازد(بيك مرادي و همكاران 

رفت اين دسته  پزشكي مبتني بر سالمت انسان بوده و ماهيتي غير سياسي دارند انتظار مي

ن حوزه نيز، گزينه مربوط دهند. در بين گويه هاي اي موانع كمترين حد را به خود اختصاص

كه مستقيما به موانع سياسي در انجام پژوهش يا انتخاب به آزادي علمي پژوهشگران

). اما بيشترين 75/66است( داده  موضوع پژوهش مربوط است كمترين ميانگين را نشان

است تأثير تنش هاي  ميانگيني كه در اين زمينه از سوي اعضاي هيأت علمي احساس شده

هاي  )، و تأثير نگرش سياسي حاكم بر روند فعاليت79بر پذيرش مقاالت علمي (سياسي 

) بوده است. در مراتب بعدي تأثير نگرشهاي سياسي برخي مديران دانشگاهي 77دانشگاه (

هاي پژوهشي پس از  بر فضاي علمي و پژوهشي دانشگاه و تغيير مداوم  برنامه ها و طرح

هاي پژوهشي مطرح موانع سياسي موثر بر فعاليتتغيير و تحوالت سياسي به عنوان 

) درتحقيقي دريافتند تعداد مقاالت منتشر شده از 2004( 2است. سوماتيپاال و همكاران شده

% بوده و بيشترين  2/3مجله معتبر علوم پزشكي كمتر از  5كشورهاي در حال توسعه در 

چند داليل زيادي را مي توان مقاالت مربوط به كشورهاي آمريكا و انگلستان بوده است. هر

در اين باره برشمرد اما تحقيقات ديگر مويد اين مطلب است كه قدرت سياسي كشورها و 

در اختيار داشتن مجالت و محافل علمي تأثير معناداري در پذيرش و چاپ مقاالت علمي 

                                                 
1Henninks&Stephenson 
2 Sumathipala et al 
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ن و كه مقاالت نويسندگان آمريكايي و انگليسي در مجالتي كه سردبيراداشته است بطوري

همچنين در . )2002هيأت تحريريه آنها متعلق به اين كشورهاست بيشتر بوده است(توتارل 

اي كه در مورد مقايسه توليدات علمي كشورهاي منطقه مديترانه شرقي انجام شد مطالعه

نتايج نشان داد كشورهايي كه از ثبات و استقالل سياسي بيشتري برخوردار بودند در 

در حال جنگ و بحران نظير عراق، افعانستان، سومالي و ... توليدات مقايسه با كشورهاي 

). كه تا حدي نشان دهنده تأثير ثبات سياسي 2009علمي بيشتري داشتند(اميني و همكاران 

ها به عنوان يك عامل مهم تأثير گذار بيروني مي باشد. اصوالً جوامع بر مديريت دانشگاه

زودگذر، در ايجاد محيطي آرام و مساعد براي توليد  بي ثبات و مملو از تغيير و تحوالت

گيرندگان، تغيير  مداران و تصميمعلم توفيق چنداني نخواهند داشت. اگر تغيير سياست

برنامه ها و سياست هاي علمي را در پي داشته باشد و سياست هاي پيشين كنار بروند، اين 

دانشمندان خواهد شد. بنابراين  شدن و تشتت فضاي انديشه ورزي براي امر باعث نامساعد

هاي سياسي، فضاي علمي مناسبي را براي  الزم است رهبران دانشگاهي به دور از كشمكش

  آورند.  توليد و توسعه دانش فرا تر از ديدگاه هاي سياسي فراهم

وجود موانـع فرهنگـي اجتمـاعي بـه      1بر اساس جدول شماره  اجتماعي: -موانع فرهنگي

ز موانع فعاليت هاي پژوهشي توسط اعضاي هيأت علمي تأييـد گرديـد.   عنوان يكي ديگر ا

) نيـز تـأثير موانـع    1382) و تجري(1378)، امينيايي(1376در تحقيقات حسيني و شمسايي(

فرهنگي و اجتماعي بر فعاليت هاي پژوهشي از ديدگاه اعضاي هيأت علمي بررسي شده و 

)، موانـع  2002(1قيقات شـامايي و كفيـر  است. همچنين در تح در حد معني داري تأييد شده

اشـغالي مطـرح    هـاي تربيـت معلـم فلسـطين     فرهنگي يكي از مشكالت پژوهش دردانشگاه

) در بررسي مقايسـه اي وضـعيت توليـد مقـاالت      2004( 2است. سوماتيپاالو همكاران شده

علوم پزشكي در كشورهاي مختلف، موانع فرهنگي پژوهش را يكي از موانـع اصـلي كمـي    

هـاي مربـوط بـه حيطـه موانـع      شمرد. مقايسه گويـه  ليد علم در كشورهاي آسيايي بر ميتو

دهد ضعف روحيه تالش و جستجوگري براي نيل به اهداف در  فرهنگي اجتماعي نشان مي

اسـت و   ازصد بيشترين مانع فرهنگي اجتمـاعي شـناخته شـده    2/89عموم جامعه با ميانگين

                                                 
1Shamai  &Keifer 
2 Sumathipala et al 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            20 / 30

http://ihej.ir/article-1-624-fa.html


 21..../مؤثر بر يا نهيبررسي موانع زم 

 
رسانه هـاي جمعـي در اشـاعه  فرهنـگ پـژوهش در       ها و پس از آن رابطه ضعيف دانشگاه

)  2/86) و ترجيح منافع شخصي به جاي توجه به پيشرفت و توسعه كالن كشـور( 87كشور(

است. در اين رابطه رسانه هاي  مهمترين موانعي بودند كه در اين پژوهش به آنها اشاره شده

ار جمعـي در جامعـه دارد.   عمومي نقش قابل توجهي در تقويت و ترويج روحيه علمي و ك

پژوهشي و موفقيت هـاي علمـي، تجليـل از جايگـاه علـم و عـالم  و       هاي انعكاس فعاليت

فرهنگ سازي و ايجاد حس خود باوري در جامعه از ضرورت هاي جامعه امـروز ماسـت.   

هاي نظريـه پـردازي و نقـد علمـي در تقويـت  فرهنـگ پـژوهش و        همچنين ايجاد كرسي

  علمي در جامعه موثر خواهد بود.   افزايش ظرفيت هاي 

در سؤال دو تحقيق ديدگاه اعضاي هيأت علمي به تفكيك جنسيت، مرتبه علمـي و داشـتن   

  مسئوليت اجرايي متفاوت بود:

با استفاده از آزمون تعقيبي توكي نتـايج نشـان داد، زنـان موانـع      جنسيت و تفاوت ديدگاه:

است زنان در مقايسـه بـا     ) معتقد1993(1كيويكاند.  نموده احساس پژوهش را بيش از مردان

مردان از شانس كمتري براي برخورداري از امكانات و شرايط اجتماعي خـارج از دانشـگاه   

دارند و از سويي وظايف سرپرستي و تربيت فرزندان در زنان بيش از مردان است. تفـاوت  

اشي از آن باشد كه زنان بـه  شايد نديدگاه  زنان ومردان به ويژه در موانع فرهنگي اجتماعي 

لحاظ وظايف مادري و نقش تربيتي خود در خـانواده، بـه مسـائل فرهنگـي و اجتمـاعي و      

در بررسي مقايسه اين سـؤال بـا تحقيقـات     توجه و حساسيت بيشتري دارند. روابط انساني

) نشان داد بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي در خصوص موانـع  1382پيشين، تحقيق تجري(

ي و آموزشي با جنسيت تفاوت معناداري مشاهده نشد. ايـن اخـتالف ممكـن اسـت     فرهنگ

ناشي از اين باشد كه نسبت زنان و مردان نمونه تحقيق تجري، با تحقيق حاضر متفاوت مي 

كـه  % بوده در حالي 7/69% به  9/26باشند. در تحقيق تجري درصد زنان و مردان به ترتيب 

  دهند. از نمونه تحقيق را تشكيل مي ٪ 3/53و مردان  ٪ 7/46در تحقيق حاضر زنان 

نتايج تحقيق عسگري و فرمانبر نيز با پژوهش حاضر همسـو  مرتبه علمي و تفاوت ديدگاه:

(عســگري و نمـوده اند  و مربيـان در مقايسـه بــا اسـتادان موانـع را بيشــتر احسـاس     بـوده و  

                                                 
1Svein Kyvik 
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به علمي باالتر،  موجب ايجـاد  ).اين تفاوت شايد ناشي از آن باشد كه رت245: 1388فرمانبر

پايگاه اجتماعي بهتر، امنيت و ثبات شغلي، عـدم نگرانـي از طـي مراتـب ارتقـاء، افـزايش       

حقوق و مزايا، افزايش آگاهي هاي شغلي و توان برقراري بيشتر ارتباطات سازماني به ويژه 

 شود.   ارتباطات غير رسمي در حل و فصل مشكالت و موانع مي

نتايج اين تحقيق نشـان داد بـين ديـدگاه هـاي      اجرايي و تفاوت ديدگاه:داشتن مسئوليت 

اعضاي هيأت علمي در خصوص موانع پژوهش، با داشتن مسئوليت اجرايي تفاوت معنادار 

وجود دارد و مسئولين موانع را كمتر از سايرين احساس نموده انـد. كـه بـا نتـايج تحقيـق       

) بين موانع تحقيق و 1382در تحقيق تجري( باشد. اما ) همسو مي1376حسيني و شمسايي(

داشتن مسئوليت تفاوت معناداري مشاهده نگرديد. علت تفاوت شايد ناشي از تركيب افراد 

% افراد داراي مسئوليت اجرايي مي 25كه در تحقيق تجري تنها نمونه تحقيق باشد به طوري

  باشند.    يي مي% از افراد داراي مسئوليت اجرا 3/46باشند ولي در تحقيق حاضر

هـاي اعضـاي    در خصوص تاثير سابقه تدريس بر ديـدگاه  سابقه تدريس و تفاوت ديدگاه:

باشـد ولـي    ) همسـو مـي  1382هيات علمي نيز، نتايج اين تحقيق با نتيجـه تحقيـق تجـري(   

داد افـرادي كـه سـابقه تـدريس بيشـتري داشـتند        ) نشان1376تحقيق (حسيني و شمسايي،

هاي جامعـه   داده اند. علت اين اختالف شايد در تفاوت ويژگي ر نشانميانگين موانع را كمت

  آماري دو پژوهش باشد.

  نتيجه گيري

ها اساساً بايد با رويكردي سيستمي و در متن جامعه صورت پذيرد و رفـع  شناخت دانشگاه

-پذير نيست. چنان ژوهشي در دانشگاه بدون شناسايي عوامل پيراموني آن امكان مشكالت پ

هاي سياسي بـر  وامل بنيادي چون مشكالت نظام آموزشي قبل از دانشگاه، تأثير نگرشكه ع

فضاي علمي، به تعويق افتادن و كندي روند فعاليت هاي علمـي در اثـر تغييـر و تحـوالت     

سياسي، مسائل فرهنگي و اجتماعي و باورهاي شـكل گرفتـه در جامعـه و نيـز بسـياري از      

ها ش عالي از مواردي هستند كه بر اداره امور دانشگاهگذاري هاي سطح كالن آموزسياست

  تأثير دارند. 
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در  ،كـه كشـور  علمـي و پژوهشـي آن اسـت    گـذاري توسـعه   نكته اصلي در مورد سياست

هـاي مناسـب بـه ايجـاد      ريـزي راستاي توسعه ملي بايد رويكرد مشخصي داشته و با برنامه

شـود، سياسـت هـا و     در عمل مشاهده مـي اما آنچه ساختارهاي تحقيقاتي پويا اقدام ورزد. 

شرايط جامعه مـا تناسـب چنـداني    گاه ساختارهاي موجود، تقليدي از الگوهايي است كه با 

گذاري، عـدم همـاهنگي   از پيامدهاي اين امر مي توان به عدم هماهنگي در سياست ندارند.

يـك رويكـــرد   هاي تحقيقـاتي و نبـود   گذاري و اجرا، غيرواقعي بودن اولويتبين سياست

هاي اجرايي، ن نيازها، تداوم شكاف بين مراكز پژوهشي و دستگاهينظام گرا در تحليل و تبي

اشـاره كـرد    و در نتيجه عدم كاربست نتايج تحقيقات روشن نبودن استراتژي توسعه كشور

 رفتـه و بـه شـمار    يگذاري وتصميم گيـر هاي نظام سياستكه جملگي از مهمترين چالش

. همچنين وجود ساخت بي اثر خواهد در اين بخش را يقات و سرمايــه گذاريفراينـد تحق

بانكهاي اطالعاتي جامع تحقيقات از جمله زير ساختهاي ضـروري اسـت كـه زمينـه سـاز      

انجام تحقيقات هدفمند و دقيق است. عالوه بر اين جدايي دو وزارت بهداشت و درمـان و  

ه اي در اين دو جوزه؛ نوعي جـدايي علمـي را   علوم و تحقيقات به رغم ارتباطات بين رشت

نيز دامن زده است. به نظر مي رسد تدوين بانك اطالعاتي جامع و در دسترس از تحقيقات 

  دانشگاهي مي تواند تا حد زيادي از مشكالت محققين بكاهد.  

ها به عنوان اصول شناخته شده و بديهي آمـوزش  بحث استقالل و آزادي علمي در دانشگاه

ي از ديگر مسائل تـأثير گـذار در ايـن بـاره اسـت. تحقيقـات نشـان مـي دهـد بهتـرين           عال

اند و دولت نقش حمـايتي و   كرده ها، مراكزي بوده اند كه از نظر علمي مستقل عمل دانشگاه

است. بيطرفي كامل در مورد جناح بندي هاي سياسـي،   كننده براي پژوهشگران داشته تسهيل

هـا از جملـه    آميز و حفظ اصالت و جايگاه علمـي دانشـگاه  دوري از سياست هاي تبعيض 

  شود.   بايد در اين حوزه در نظر گرفته مواردي هستند كه  مي

هـا، افـزايش   در نقشه جامع علمي سالمت كشور نيز مكررا بر بحث استقالل علمي دانشگاه

تأكيـد   ها در مديريت مالي و اداري خـود بودجه هاي پژوهشي و افزايش اختيارات دانشگاه

هـا بـه مثابـه كنـار گذاشـتن نقـش       شده است آنچه مسلم است اعطاي اختيارات به دانشگاه

گويي بيشتر دولت از آموزش عالي نبوده بلكه محول نمودن مديريت به دانشگاه زمينه پاسخ

در دانشگاه و امكان ايجاد فرصت براي دولت در جهت دهي كلي و پايش و نظارت كيفـي  
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بوجود خواهد آورد. همچنين توجه به برنامه ريزي استراتژيك به عنوان در آموزش عالي را 

ها مي تواند به عنوان يك نقشه راه در رسيدن به اهداف سند يك ضرورت مهم در دانشگاه

چشم انداز توسعه موثر بوده و از بسياري از دوباره كاريهاي ناشي از تغيير و تحوالت دوره 

  د.اي سياسي و اداري جلوگيري نماي

اصالح نظام آموزشي پيش از دانشگاه از بنيادي ترين اقدامات در ارتقاي كيفي فعاليت هاي 

علمي در دانشگاه است. در اين رابطه توجـه بـه شـيوه هـاي فعـال يـاددهي و يـادگيري و        

پژوهش محوري در آموزش، زمينه پرورش روحيه نقد و جستجوگري در دانش آمـوزان و  

دانشگاه را بوجود خواهد آورد. همچنين توجه به آموزش هاي  توانمندسازي علمي آنها در

هاي تحقيق، تفكر علمي، يادگيري مداوم، استدالل منطقـي و  نظير آشنايي با روش 1عمومي

هاي دانشگاهي و حتي پيش از دانشگاه بـه  ... از ديگر الزامات است كه مي بايد در آموزش

  آن توجه شود.

ئل فرهنگي و اجتماعي نشات مي گيرد كه در اين باره نقش پاره اي از مشكالت نيز از مسا

رسانه هاي جمعي و فرهنگ سازي در جامعه از اهميت زيـادي برخـوردار اسـت. يكـي از     

اجتماعي پژوهش، فردگرايي و نبود روحيه مشاركت در بـين افـراد بيـان     مشكالت فرهنگي

و فعاليت هـاي جمعـي در   شد. بدين منظور الزم است عالوه بر ترويج روحيه كار گروهي 

فرهنگ عامه جامعه و گسترش آن در نظام تربيتي و آموزشي پيش از دانشگاه، در ارزشيابي 

فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي نيز شاخص هايي چون كـارگروهي،  

ميزان استفاده از نظرات مشورتي ساير متخصصـين و تحققيـات بـين رشـته اي بـه عنـوان       

يفي در فعاليت هاي علمي در نظر گرفته شود. همچنـين برگـزاري همـايش    شاخص هاي ك

رشته اي مي تواند در فرهنـگ سـازي و افـزايش انگيـزه كـار       هاي علمي با موضوعات بين

هـاي   اي موثر باشد. كه اين امر نزديكي و ارتباط هرچه نزديكتر رسـانه  گروهي و بين حرفه

ره فرهنگ سازي و تقويـت ارزشـها و نمادهـاي    جمعي و مراكز علمي را ميطلبد. در اين با

ها و مؤسسات آموزش عالي از الزامـات حـوزه تحقيقـات اسـت.     علمي به ويژه در دانشگاه

نماد هاي علمي دامنه وسيعي از سمبل ها  و نشانه هاي فيزيكي تا نماد هاي غير فيزيكي و 

تكريم بزرگان  و ...  معنوي همچون  الگوهاي رفتاري موثر، توسعه فرهنگ علمي، تقدير و

                                                 
1General Education 
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:  1386را در بر مي گيرد كه مي تواند بر تقويت فضـاهاي علمـي تـأثير گـذار باشـد(يمني     

129- 127.(  

بر اساس نتايج پژوهش، گروه مربيان در مقايسه با ساير گروه ها موانـع را بيشـتر احسـاس    

سـمينارها و   نموده بودند. در اين رابطه، اتخاذ تدابيري در جهت تسهيل امكـان شـركت در  

كنفرانس هاي خـارج از كشـور، فرصـت هـاي مطالعـاتي و برقـراري ارتباطـات علمـي و         

پژوهشي با ساير مراكز پژوهشي و نيز تسهيل در شرايط ادامه تحصيل اين گروه مـي توانـد   

  در ارتقاي توانمندي ها و تجارب پژوهشي افراد و رفع موانع موجود مؤثر باشد. 
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