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. 75-83صفحات 95و زمستانپاییزدومشماره سوم، دوره راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکیمجله 

چکیده
گردد در عمل مشاهده می. دانشگاههاي علوم پزشکی، تحقیق و پژوهش استاز وظایف یک عضو هیات علمی در:و هدفمقدمه

بیشتر اساتید به سمت کارهاي پژوهشی رشته تخصصی خود گرایش دارند و کمتر به سمت تحقیقات در حوزه آموزش، که خود 
عوامل ساختاري و مدیریتی بر این اساس این مطالعه، به بررسی. مند هستندشود، عالقهاز وظایف اصلی یک استاد محسوب می

.هاي آموزشی پرداختموثر بر افزایش انجام پژوهش
براي تعیین حجم نمونه از . جامعه هدف تمام اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بودند. این مطالعه توصیفی تحلیلی است: هاروش

براي جمع آوري . تصادفی طبقه اي انتخاب شدندنفر تعیین و به روش 100فرمول کوکران استفاده شد که نمونه مورد بررسی 
روایی محتوایی پرسشنامه به تائید افراد . خرده مقیاس بود، استفاده شد2ماده اي که داراي 19اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته 

میانگین، انحراف (فی ها از آمار توصیبراي تحلیل داده. بدست آمد% 81صاحب نظر رسید و پایایی بر اساس شیوه آلفاي کرونباخ 
.استفاده شد05/0داري در سطح معنی) مستقل و تحلیل واریانسtتک نمونه اي ، t(و آمار استنباطی ) معیار، فراوانی

با افزایش انجام ) 89/3±835/0(و عامل مدیریتی دانشگاه ) 24/4±42/1(نتایج نشان داد که به ترتیب عامل ساختاري دانشگاه:هایافته 
همچنین نقش هر کدام از عوامل موثر بر تقویت پژوهشی در بین اساتید بر اساس . قیقاتی پژوهش در آموزش ارتباط داردهاي تحطرح

).Pvalue<0/05(جنس متفاوت بود
قاتیتحقشیتواند افزایمدانشگاهیپژوهشيهااستیدر سرییتغنیهمچن،یتیریو مديانجام اصالحات ساختار:گیرينتیجه

.داشته باشدیآموزش را در پپژوهش در 
عوامل ساختاري، عوامل مدیریتی، پژوهش در آموزش، اساتید:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
23/8/95: پذیرش مقاله22/8/95: اصالح نهایی31/5/95:دریافت مقاله

راهبردهاي توسعه در .یعلماتیاعضاء هدگاهیپژوهش در آموزش از دیقاتیتحقيانجام طرح هاشیافزادانشگاه در یتیریو مدينقش عوامل ساختاریبررس. یلیلی، خزاعییحیيمحمد:ارجاع
.75-83):2(3؛1395آموزش پزشکی
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مقدمه
هاي مهمی دار وظایف و مسئولیتنظام آموزش عالی عهده

در زمینه رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، 
هاي بررسی پیشرفت).1(تربیتی جامعه است فرهنگی و 

علمی کشورها حاکی از آن است که علوم فقط از طریق 
در تولید و پژوهش نیزآیند، بلکه آموزش به دست نمی

و کشورهایی که تحقیقات داشتهاشاعه علوم نقش مؤثري 
، از توسعه و رشد درون اندرا توسعه ندادهاصیل و مستقل

در فرایند پیشرفت علمی، نقش دانشگاه . زا برخودار نیستند
زهاي بعنوان مهمترین مرجع پاسخگویی به سواالت و نیا

ها در زمانه حاضر دانشگاه.علمی جامعه، قابل تامل است
هاي توسعه چنان در تار و پود مناسبات علمی و مکانیزم

توسعه فراینداند که تفکیک نقش آنها در اجتماعی تنیده شده
).2(اپذیر استجامعه امکان ن

تحققبسترهايتریناز مهمپژوهشیمراکزوهادانشگاه
پرتودرتنهاباشند ومیمحورجامعه داناییاستراتژي

کهاستاستادانجویانهو مشارکتفعالیت گسترده
و فناوريوعلمدرختنشستنباربهانتظاردرتوانمی

ی بر امروزه، موضوع آموزش مبتن. بودکشوردرپژوهش
هاي مختلف از نحوه اجراي آن یکی از پژوهش و برداشت

هاي دانشگاهیترین مقوالت مورد بحث در آموزششاخص
فایق آمدن بر فاصله موجود میان رسدو به نظر میاست

کردن پژوهش با رخنه، تنهاهاي آموزش و پژوهشحوزه
).3(پذیر استدر بدنه آموزش عالی امکان

مجامع علمی ترین امور دریکی از مهم،توجه به امر پژوهش
اي هستند تنها پشتوانههاي علمیپیشرفتتردید،بیباشدمی

ل سیاسی و استحکام استقالتوانند ضامن دوام وکه می
زشکی کشور که جامعه پباشنداقتصادي کشور در آینده

خودکفایی ممکلت پزشکی و کمک بهپیوسته در صحنه علم
ه پژوهش در این رشته نیاز باز همه،بیشاستدهکوشا بو

هاي مساعد رود با ایجاد زمینهدارد و امید میپررمز و راز
د مستعد و عالقمند بتواند جایگاهترغیب افراتشویق وو 

.)4(به دست آوردزمینهشایسته خود را در این 
هاي اساسی و عمده در توسعه جامعه انجام تحقیق از پایه

گونه حرکت علمی و به طوري که هیچآید، به شمار می
رسد پذیر به نظر نمیاي بدون پشتوانه تحقیقات امکانمنطقی

اعضاي هیأت علمی متخصصانی هستند که مسئولیت ). 5(
آموزش و اشاعه علم و دانش را در دانشگاه به عهده داشته 
و کیفیت و توسعه دانش تا اندازه زیادي به چگونگی عملکرد 

).4(ته است این اعضاء وابس
انجام پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی از طرفی 

آموختگان آموزش براي هر عضو هیأت علمی و دانش
ها و پزشکی ضرورت دارد تا در کنار سایر نقش

آموزشی ، اجرایی ، خدمات درمانی و (کارکردهاي ایشان 
. ، جزء فعالیت ها و کارکردهاي کلیدي مد نظر قرار گیرد ...) 

هاي پژوهشی یکی از ابزارهاي مهم فعالیتجه به اینکهبا تو
گردد و این امر جهت تصمیم گیریهاي مدیران محسوب می

بویژه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که فرایند 
ز فعالیت محوري آنها را تشکیل زش بخش مهمی اآمو
.دهد از اهمیت بیشتري برخوردار استمی

علمی و نوع تعامل آنها، هاي اعضاي هیأت بررسی فعالیت
بازخورد مناسبی را براي تجزیه و تحلیل مسایل آموزشی 

هاي راهبردي به ریزيهاي اساسی و برنامهگیريو تصمیم
مسئوالن نظام آموزش عالی فراهم آورده و از دیگر سو 

توانند از چگونگی عملکرد خود اعضاي هیأت علمی نیز می
هاي خود اقدام فعالیتآگاهی یافته و براي افزایش کیفیت

ها سه دسته آموزشی، پژوهشی و ارایه این فعالیت). 6(کنند 
در این میان ). 7(شوند را شامل می) اجرایی(خدمات 

هاي آموزشی و پژوهشی داراي اهمیت بیشتري فعالیت
این ). 8(کنند باشند که در ماهیت دانشگاه معنا پیدا میمی

ابل دو ویژگی یاد شده نکته بدین معناست که تأثیر متق
).9(ضامن پویایی و حیات دانشگاه است 

در عصري که پژوهش عامل و ریشه توسعه و رشد در 
...هاي فرهنگی، آموزشی، اقتصادي، صنعتی وهمه زمینه

است، هر اقدامی براي روشن ساختن اهمیت پژوهش و رفع 
در واقع . باشدهاي آن ضروري میتنگناها و نارسایی

توان در فضاي آموزشی ن موضوع که چگونه میبررسی ای
کشور روحیه کنجکاوي و تحقیق را بوجود آورد و ذهن 
جویندگان دانش را به دنیاي بزرگ علم راهنمایی کرد تا 
بتوان روحیه بی نیاز از دانش بیشتر و قناعت به محفوظات 
را در پشت میزهاي تحصیل از بین برد، این ضرورت را 

حل مشکالت و موانع توسعه تحقیقات نماید کهایجاب می
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هاي پژوهشی بعنوان یکی مستلزم شناخت و بررسی فعالیت
. باشدآموزشی می-از نهادهاي علمی

ویژه در ه از بسترهاي مهم توسعه و ارتقاي علمی ایران ب
المللی توجه به مقوله تولید علم و توسعه تحقیقات ابعاد بین

کنونی تولید علم و تحرك در عصر.هدفمند در کشور است
ت فناوري کامالً آمیخته است و علمی با رونق و پیشرف

توان اذعان داشت که تولید، بسط و ترویج علم تاثیر می
هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی چشمگیر در تمام حوزه

).10(کشور دارد 
هاي توسعه نظام آموزشی، حضور فعال و یکی از شاخص

گسترش فرهنگ . م آموزشی استپر رنگ پژوهش در نظا
ها از مطالعه و اندیشه علمی و پژوهشی در کلیه دوره

به . شودهاي اساسی نظام آموزشی محسوب میضرورت
ویژه مجهز شدن اساتید به استفاده از روش و ابزار 

افزایی و رشد و بالندگی و تواند موجب دانشپژوهش، می
تربیت نوآوري و پویایی نظام آموزشی و نیز موجب

شود ق در برخوردهاي با مسائل علمی میدانشجویانی محق
)11.(

توان در کنار آموزش یکی از اهداف تحقیق را میبنابراین 
دانست که باید مورد توجه قرار گیرد دانشگاههابسیار مهم
در این میان داراي وظیفه بسیار اساتیدرسد که و بنظر می

هاي الوه بر فعالیتتوانند عمهم و حساسی هستند که می
هاي درست پژوهش تحقیقاتی روح و انگیزه تحقیق و روش

پژوهش در هر کشوري زیربناي توسعه . را نهادینه کنند
رود و هر کشور خواهان پیشرفت باید در رئوس بشمار می

هاي خود براي پژوهش و تحقیق اهمیت ویژه اي قائل برنامه
یس، در تحقیقی همانطوري که سرشتی، کاظمیان و در.شود

موانع انجام تحقیقات از دیدگاه استادان و "تحت عنوان 
نشان دادند، که "کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مهمترین موانع انجام پژوهش به ترتیب عدم ایجاد انگیزه در 
پژوهشگران، کمبود وقت و مشغله زیاد، مقررات دست و 

یق و ناتوانی ترجمه پاگیر اداري، عدم استفاده از نتایج تحق
هاي دیگر و کم اثرترین موانع بی مقاالت فارسی به زبان

عالقگی به امر پژوهش، ناتوانی در استفاده از رایانه و مفید 
عزیزي، در تحقیقی با عنوان .)12(نبودن پژوهش بودند 

هاي بهبود عملکرد پژوهشی اعضاي هیات علمی بررسی راه

بهبود عملکرد پژوهشی در علوم انسانی نشان داد، که 
اساتید در علوم انسانی از طرفی نیازمند انجام اصالحات 
در رویکردهاي سازمانی و مدیریت و سیاستگذاري 

طرف دیگر مشروط به اجراي پژوهشی است و از
اي اساتید هاي حرفهسازي و تقویت بنیههاي توانمندبرنامه

و علمی در زمینه پژوهش و فراهم کردن منابع مناسب مالی 
). 11(هاي پژوهشی توسط اساتید است براي انجام فعالیت

ترین سازمان علمی دانشگاههاي علوم پزشکی برجسته
ساز و مترقی است که لزوم توجه به پژوهش و انجام انسان

تحقیقات، به ویژه تحقیقات در زمینه آموزش پزشکی در آن 
امري که متاسفانه در نظام آموزشی به . محسوس است

به نوآوري و خالقیت و ترویج ي توجه و اهتمام جا
افظه و پرورش قواي ذهنی تاکید هاي علمی، بر حشیوه

کند و همچنان پژوهش در آموزش جایگاه مشخصی، در می
رسد به نظر می. میان استادان و اعضاي هیات علمی ندارد

یکی از مهمترین موانع پژوهش در این زمینه عامل 
بر این اساس هدف . نشگاه استساختاري و مدیریتی دا

مطالعه حاضر بدنبال بررسی نقش عامل ساختاري و 
مدیریتی بر افزایش انجام طرح تحقیقاتی پژوهش در 

. آموزش انجام شد

کارروش
جامعه آماري شامل .تحلیلی است –تحقیق موجود، توصیفی 

تمام اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در 
که نمونه مورد بررسی بر . بودند94-93سال تحصیلی 

نفر برآورد و به 100اساس جدول کرجسی و مورگان 
یعنی . طبقه اي تعیین شدند–گیري تصادفی روش نمونه

ابتدا هر دانشکده به عنوان یک طبقه انتخاب شد و سپس 
اساتید متناسب با حجم جامعه از هر دانشکده به صورت 

اي جمع آوري اطالعات از بر. کامالً تصادفی انتخاب شدند
خرده 2ماده اي که داراي 19پرسشنامه محقق ساخته 

بود و ) سئوال11(و مدیریتی) سئوال8(مقیاس ساختاري
کامال موافق تا کامال (ايگزینه5به شیوه مقیاس لیکرت 

. بود، استفاده شد) مخالف
هاي اثر گذار بر انجام براي ساخت پرسشنامه ابتدا شاخص

هاي آموزشی که به نوعی وابسته به دو عامل پژوهش
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ساختاري و مدیریتی بودند از طریق مصاحبه با خبرگان و 
افراد صاحبنظر در حوزه مدیریت و پژوهش کشف شد و 

ها اقدام به ساخت سپس محقق با استفاده از آن شاخص
پس از تهیه پرسشنامه براي اطمینان از . پرسشنامه نمود

نفر متخصص تحویل داده 5نامه به اعتبار آن مجدد پرسش
شد و از آنها خواسته شد که به صورت محتوایی و با توجه 
به اهداف تحقیق، نظر خود را در مورد تک تک سواالت بیان 
کنند که روایی محتوایی پرسشنامه به تائید افراد صاحب 

. نظر رسید
همچنین براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش الفاي 

بعد . بدست آمد% 84فاده شد که  میزان پایایی کرونباخ است
از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه، بر اساس جدول تنظیم 
شده و اسم اساتیدي که بر اساس روش نمونه گیري 

ها مراجعه و بعد از توضیح مشخص شده بودند به دانشکده
در خصوص طرح تحقیقاتی از عضو هیات علمی خواسته 

. پرسشنامه را پر کنندشد تا در صورت رضایت 
ها، داده ها براي تحلیل واردبعد از جمع آوري پرسشنامه

ها از آمار براي تحلیل داده.شد14نسخه SPSSنرم افزار
و آمار ) میانگین، انحراف معیار، فراوانی(توصیفی 
در ) مستقل و تحلیل واریانسtتک نمونه اي ، t(استنباطی 

.استفاده شد05/0داري سطح معنی

هافتهیا
اطالعات جمعیت شناختی پژوهش نشان داد که از 

) درصد42(نفر 42پرسشنامه توزیع شده، 100مجموع 
40/40±04/8با میانگین سنی (کنندگان مرد از شرکت

با (زن) درصد58(کنندگان نفر از شرکت58و ) سال
).1جدول(بودند) سال14/38±91/7میانگین سنی 

ت افراد مورد مطالعهوضعیتوزیع فراوانی - 1جدول

درصدفراوانیابعادمتغیر

4242مردجنس
5858زن

مرتبه علمی

5050مربی

4242استادیار

77دانشیار

11استاد

دانشکده

3434پزشکی
1414بهداشت

2323پرستاري

1515پیراپزشکی

66دندانپزشکی
88سایر

) 24/4±42/1(به ترتیب عامل ساختاري نتایج نشان داد که
با افزایش انجام طرح ) 89/3±835/0(و عامل مدیریتی 

>05/0(تحقیقاتی پژوهش در آموزش استادان ارتباط دارد
Pvalue) ( 2جدول .(

نتایج نشان داد که بین نمره عامل ساختاري و مدیریتی با 
افزایش انجام طرح تحقیقاتی پژوهش در آموزش از دیدگاه 

رتبه علمی تفاوت معنی فردي ویژگیاساتید بر اساس  
).3جدول ) (<05/0Pvalue(داري وجود ندارد 

نتایج نشان داد که بین نمره عامل ساختاري و مدیریتی 
دانشگاه با افزایش انجام طرح تحقیقاتی پژوهش در آموزش 

داري از دیدگاه اساتید بر اساس دانشکده  تفاوت معنی
.)4جدول ()<05/0Pvalue(وجود ندارد 
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مقایسه میانگین عامل ساختاري و مدیریتی موثر بر افزایش انجام طرح تحقیقاتی پژوهش در آموزش-2جدول 
معنی داري t عامل ها

002/0 37/46 42/1±24/4 عامل ساختاري
829/0±41/4 تسریع در مراحل اداري تصویب طرحهاي پژوهش در آموزش

861/0±14/4 در روند داوري و ارزشیابی فعالیت هاي پژوهش در آموزشبازبینی 
)الکترونیکی کردن روند داوري(

14/1±82/3 اصالح آیین نامه ها و ضوابط مربوط به ماهیت وظایف والزامات پژوهشی استادان
01/1±13/4 تقویت ارتباطات علمی پیوسته میان مراکز دانشگاهی در امر پژوهش در آموزش
05/1±17/4 اهم نمودن بسترهاي الزم براي گسترش تحصیالت تکمیلی در حوزه آموزش پزشکیفر
37/1±36/3 تأکید بر استخدام اعضاي هیأت علمی بر مبناي داشتن حداقل یک مقاله آموزشی
13/1±03/4 معادل سازي ساعت پژوهش در آموزش بصورت واحد معادل آموزشی

02/1±12/4 اعزام ااتید به فرصت هاي مطالعاتی و همایش هاي ایجاد تسهیالت اداري موجود در 
آموزشی

001/0 36/65 835/0±89/3 عامل مدیریتی
13/1±93/3 بازبینی روند گسترش آموزش پزشکی با رویکرد آموزش محوري
967/0±18/4 حمایت مسئوالن دانشگاهی در نحوه برخورد و همکاري با پژوهشگران آموزشی
06/1±19/4 وق هاي مناسب براي جذب ونگهداشت پژوهشگران آموزشیاستفاده از مش
1±11/4 تدوین برنامه استراتژیک پژوهشی براي بهبود فعالیتهاي پژوهش در آموزش
995/0±09/4 راه اندازي و گسترش مرکز تحقیقاتی پژوهش در آموزش پزشکی
10/1±99/3 استخدام عضو هیأت علمی پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی
17/1±89/3 انتخاب پژوهشگر برتر آموزش در هفته پژوهش
989/0±97/3 تشویق رویکردهاي پژوهش میان رشته اي با تأکید در حوزه پژوهش در آموزش
13/1±87/3 واحد روش تحقیق آموزشی در سرفصل رشته هاي تحصیالت تکمیلی2گذاشتن 

922/0±07/4 دادن ایده به افرادي که عالقمند به کار پژوهش در آموزش هستند
922/0±18/4 وجود فصلنامه آموزش پزشکی در دانشگاه

مقایسه نمره عامل ساختاري و مدیریتی از دیدگاه اساتید بر اساس رتبه علمی-3جدول 

معنی داريfمرتبه علمیمتغیر

عامل ساختاري دانشگاه

85/3±12/1مربی

02/1142/0

01/4±652/0استادیار

89/3±19/1دانشیار

76/3±25/1استاد

عامل مدیریتی دانشگاه

21/3±45/1مربی

45/1089/0

46/3±28/1استادیار

65/3±21/1دانشیار

01/4±12/1استاد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               5 / 9

http://dsme.hums.ac.ir/article-1-117-fa.html
https://dsme.hums.ac.ir/article-1-117-fa.html


و همکاريمحمدییحییقاتیتحقيانجام طرح هاشیدانشگاه در افزایتیریو مديعوامل ساختار

1395و زمستان زییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها80

ه اساتید بر اساس دانشکده مورد تدریسمقایسه نمره عامل ساختاري و مدیریتی از دیدگا-4جدول 

معنی داريfدانشکدهمتغیر

عامل ساختاري دانشگاه

19/3±35/1پزشکی

89/1065/0

45/3±19/1بهداشت

79/3±21/1پرستاري

01/4±15/1پیراپزشکی

19/4±985/0دندانپزشکی

عامل مدیریتی دانشگاه

32/3±23/1پزشکی

22/1102/0

41/3±15/1بهداشت

65/3±16/1پرستاري

05/4±17/1پیراپزشکی

99/3±02/1دندانپزشکی

و نتیجه گیريبحث
در این مطالعه تالش گردید دیدگاه اساتید در خصوص 
رابطه عوامل ساختاري و مدیریتی در افزایش انجام طرح 
تحقیقاتی پژوهش در آموزش مورد مطالعه قرار بگیرد که 
بنا به شواهد موجود نظري و تجربی، اصالح، بازبینی و یا 
تقویت آنها به عنوان راهبردهاي مؤثري براي بهبود عملکرد 

. پژوهش در آموزش اساتید مورد تأیید قرار گرفته است
نتایج نشان داد که بین عامل ساختاري دانشگاه با افزایش 

قاتی پژوهش در آموزش ارتباط انجام طرح هاي تحقی
) 13(هاي خزاعی این نتیجه با یافته. داري وجود داردعنیم

بر این اساس اصالحات ساختاري در . مطابقت دارد
دانشگاه بر افزایش انگیزه اساتید دانشگاههاي علوم پزشکی 

. هاي تحقیقاتی آموزشی تقویت خواهد کرددر انجام طرح
همچنین نتایج نشان داد که بین عامل مدیریتی دانشگاه با 

هاي تحقیقاتی پژوهش در آموزش فزایش انجام طرحا
پزشکی رادبا یافته این نتایج. داري وجود داردارتباط معنی

به طور . انطباق دارد) 15(و همکارانKotrlik، )14(چیزاري
کلی نقش و کارکرد این دو عامل به مدیریت و ساختار 

گردد که ازطریق ایفاي نقش گراي سازمانی برمیحمایت
افزاري ومنابع و هاي سخت افزاري، نرمب زمینهمناس

هاي پژوهشی فراهم امکانات مورد نیاز براي انجام فعالیت
.گرددمی

همچنین نتایج از عدم تفاوت دیدگاه اساتید دانشگاه در دو 
عامل ساختاري و مدیریتی بر اساس مرتبه علمی و 

و این نتیجه با یافته فعلی. دانشکده مورد تدریس نشان داد
همخوانی و با نتایج تحقیق نخعی و نیک پور ) 14(همکاران

)16( ،MabroukوPeters)17( وDrennanوClarke)18 (
.همخوانی ندارد

بنابراین نتایج نشان داد که که عوامل مورد مطالعه همگی 
در تقویت انگیزه پژوهش در آموزش اساتید نقش کلیدي 
دارد و بر این اساس بیشترین تاثیر گذاري را عامل
. ساختاري در دانشگاه و بعد عامل مدیریتی بر عهده دارند

توان نتیجه گرفت هاي این مطالعه میپس با عنایت به یافته
که اگر سیاست گذاران و مدیران نظام آموزش سالمت و 
مؤسسات دانشگاهی کشور خواهان ایجاد تحول در عرصه 

هاي پژوهشی آموزشی و فرایند تولیدات علمی فعالیت
باشند، پزشکی به عنوان یک حوزه مهم علمی میآموزش

باید بازبینی : هادر بعد ساختاري و اداري دانشگاه: اوالً: باید
هاي پژوهشی و نامهو اصالح تسهیل ضوابط اداري، آیین

مورد عنایت قرار دادن ماهیت خاص پژوهش در آموزش، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               6 / 9

http://dsme.hums.ac.ir/article-1-117-fa.html
https://dsme.hums.ac.ir/article-1-117-fa.html


و همکاريمحمدییحییقاتیتحقيانجام طرح هاشیدانشگاه در افزایتیریو مديعوامل ساختار

139581و زمستانزییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

پیچیده و چند وجهی بودن آموزش پزشکی مورد تاکید قرار 
همچنین موانع اداري دست و پاگیر و حضور اساتید . گیرد

را در عرصه پژوهشگري آموزشی تسهیل و زمینه هاي 
کاري، حرفه اي و انگیزشی قوي تري براي ترویج و بهبود 

. فعالیت هاي پژوهش در آموزش اساتید فراهم نمایند
باید با بازنگري و : در بعد مدیریتی و سیاست گذاري: ثانیاً

نی مدیریت و سیاست گذاري کالن پژوهش در اصالح مبا
هاي حوزه آموزش پزشکی و همچنین تدوین برنامه

راهبردي که در آن به شأن و جایگاه پژوهش در آموزش 
توجه مناسبی شده باشد، در دستور کار خود قرار داده و 

ها گذاريدر واقع سیاست. در نیل به اهداف آن اهتمام ورزد
هاي علمی، آموزشی، در حوزهو راهبردهاي کالن کشور

ها و نحوه بکارگیري گذاري، تعیین اولویتفناوري، هدف
نتایج تحقیقات از مسائل تأمل برانگیزي است که در این 

).19(زمینه مطرح است 
بنابراین رشد تولیدات علمی و تقویت عملکرد پژوهش در 

رو آموزش اساتید و پژوهشگران آموزش پزشکی هم در گ
آسیب شناسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدي پژوهش در حوزه 
مورد بحث و هم مستلزم استقرار بسترهاي سخت افزاري، 
نرم افزاري و مغزافزاري متناسب با شأن و جایگاه پژوهش 
در آموزش است که از دید اهل نظر، در مجامع تصمیم 
گیري، سیاست گذاري و برنامه ریزي آموزش عالی کشور 

الزم است با تشویق و تسهیل امور . قع شده استمغفول وا

هاي مناسب، انگیزه گذاريپژوهش در آموزش و سیاست
پرداختن به امور پژوهش آموزشی را به موازات آموزش 

هدف اصلی از برگزاري تمام سمینارهاي .تقویت کنیم
هاي آموزش پزشکی و ها ، همایشآموزشی ، کنگره

هاي تخصصی نشستجشنواره آموزشی شهید مطهري و
بایستی ارتقاء سطح علمی پژوهشگران و تقویت انگیزه 
پژوهش در آموزش باشد زیرا آموزشی که مبتنی بر 
پژوهش نباشد پاسخگوي نیاز جامعه دانشجوي پزشکی 

توان به عدم هاي این پژوهش میاز محدودیت. نخواهد بود
همکاري کلیه اساتید و همچنین مشغله کاري اساتید در 

میل پرسشنامه و وضعیت روحی آنان اشاره نمود که تک
ممکن است بر نحوه پاسخ دهی آنان اثرگذار بوده باشد که 

.کنترل آن خارج از توان پژوهشگر بود

اريزسپاسگ
که 1129این مقاله برگرفته شده از طرح تحقیقاتی با کد 
م پزشکی توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علو

در اینجا نویسندگان مقاله . بیرجند حمایت مالی شده است
بر خود الزم می دانند از معاونت تحقیقات و فن آوري 

به خاطر تامین مالی و و کمیته پژوهش در آموزشدانشگاه
از  اساتید عزیز که در انجام این طرح کمک کردند، تشکر و 

.قدردانی نمایند
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Original Article

Abstract
Introduction: A faculty member in a medical university is infused with the responsibility to perform
research. The majority of the faculties are inclined to conduct studies more in line with their specialty but
less with regard to education, which is itself a major responsibility of them. Accordingly, this study
examined the relationship between structural and managerial factors influencing the increase in educational
research.

Methods: This is a descriptive, analytic study. The population included all the faculty members in Birjand
University of Medical Sciences. Cochran formula was used to determine the sample size as 100 subjects
who were selected by stratified random sampling method. To collect data, a 19-item researcher-made
questionnaire was used, which had two subscales. Validity of the questionnaire was confirmed by experts,
and its internal consistency was calculated as 81% by Cronbach's alpha. For data analysis, descriptive
statistics (mean, standard deviation, and frequency) and inferential statistics (t single sample, independent t-
test, and ANOVA) were used. The significant level was considered at 0.05.

Results: The results showed that, respectively, the University structural (4.24±1.42) and University
managerial (3.89±0.835) correlated with increase in education-oriented research projects. The role of each
of the influential factors on research was sex-dependent (Pvalue < 0.05).

Conclusion: Structural and administrative reforms, as well as changes in policy research could lead to
increased research in education.

Key words: Structural Factors; Managerial Factors; Research On Education; Faculty Members.
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