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 01/11/0011 تاريخ پذيرش:       06/12/0011تاريخ وصول: 

 چكيیه

اس توسعه و سا بسترهای مناسب را بر کشور هر در پژوهشي یها فعاليت افزايش و پژوهش امر به دادن اهميت زمينه و هیف:

اعضای هيات علمي  د پژوهشيهای مرتبط با عملكر لفهؤشناسايي متعيين و اين تحقيق با هیف  کنی. پيشرفت آن کشور فراهم مي

 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج انجام شی.

 

پژوهش از  نيدر اانجام شی،  0011که در سال باشی  يم ياکتشاف يفياز نوع توص يفيمطالعه ک کاين تحقيق ي  روش بررسي:

 .انجام شی يچهره به چهره و تماس تلفن ،ساختارمنی مهين قيمصاحبه عم قيها از طر داده یآور جمع .هیفمنی استفاده شی یريگ نمونه

نفر مورد مصاحبه  60تعیاد  ها آن نيبودنی که از ب اسوجي يدانشگاه علوم پزشك يعلم ئتيپژوهش اعضاء ه ییيکت کننیگان کلشر

سازی و به صورت دستي کی  حبه ها پياده، سپس مصایيطول کش قهيدق 21تا   01 نيبه طور متوسط ب مصاحبههر  .قرار گرفتنی

 شینی. ليو تحل هيتجزآترايی استرلينگ  وهيمضمون به ش لياز روش تحل گذاری شی و 

 

نفر  1تعیاد  نيمشارکت داشتنی که از ا قيدر تحق اسوجي يدانشگاه علوم پزشك يعلم ئتيه ینفر از اعضا 61مطالعه  نيدر ا :ها  افتهي

 01و  اريمرتبه دانش ینفر دارا ۷مرتبه استاد تمام،  یاراددر ر نف 0 ياز نظر رتبه علم .بودنیدرصی(  55مرد نفر 00 درصی( و 05زن

پس از آن  به دست آمی کهمضمون پايه  11نخست  یمصاحبه و کیگذار یها داده ليتحل هيپس از تجز تيدر نها، بودنی ارينفر استاد

عوامل  عنوانبه  يتيو موقع یفرد ی،گذار استيس ريفراگ مضامين تيدر نها .کرد یايپ تقليلچهارده مضمون سازمان دهنیه به 

 .شی ييشناسا يعلم تأيه يمرتبط با عملكرد پژوهش

 

. شیپیيیار  يعلم ئتيه يعوامل مرتبط با عملكرد پژوهش عنوانبه  يتيو موقع یفرد ی،گذار استيس ريفراگ مضامين :گيری نتيجه

توجه به  باشی. يعرصه م نيدر ا مناسب و درست یها ريزی برنامهپژوهش منوط به توجه به  نهيجامع در زم دعملكر کيبه رسيین 

های پژوهشي، خود تنظمي اساتيی و عوامل موقعيتي  صالحيت ها، مهارت ؛در اين رابطه تمرکز بر عوامل فردی ماننی سياستگذاری،

 آورد. وهشي اعضای هيات علمي را فراهم ود عملكرد پژدانش محوری و جامع محوری مي توانی موجبات بهب تفكر تيمي، ؛ماننی

 

 يدانشگاه علوم پزشك ،يعملكرد پژوهش، اعضای هيات علمي  کليیی:های  واژه

 مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمي، واحی مرودشت، گروه میيريت آموزشي عباداهلل احمیی، نويسنیه مسئول:*
Email: Ebadahmadi@yahoo.com 
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 مقیمه

ای از نظام آموزش عالي  مجموعه دانشگاه زير

عنـوان يـک سـازمان آمـوزش عـالي دارای        است و به

مســير پيشــبرد وظــايو و کارکردهــايي اســت کــه در 

بـرای آن   يهـاي  هـا و مأموريـت   رسـالت توسعه پايیار 

 ؛اجمـال شـامل    (. اين کارکردها، بـه 0تعيين شیه است)

يونســكو ســه  (.6آمــوزش، پــژوهش و خــیمات اســت)

ــش را از    ــع دان ــال و توزي ــی، انتق ــارکرد اصــلي تولي ک

شمارد. اگر اين سه کارکرد در  ها برمي وظايو دانشگاه

توان چنـين   مي ،های تخصص خود بررسي شود حوزه

ین به دانشـگاهي کـه هـیف    استنباط کرد که برای رسي

 تــوان صــنعتي و اقتصــادی کشــور اســت، آن ارتقــای

تــر مــی نظــر قــرار  بايــی تخصصــي کارکردهــای فــو 

 يآموزشـ  قطببه عنوان  يمراکز آموزش عال (.3)گيرد

در رونی توسعه همـه جانبـه    يمهم گاهيجا يو پژوهش

 یيـ تول يها محـور اصـل   چون دانشگاه ،کشور دارنی کي

 یدانش و پژوهش هستنی و جامعه را برا قيعلم از طر

 انيـ از م .سازنی يتوانمنی م نیهيآ ییادهايمواجهه با رو

 ،عهـیه دارد  بـر  يکـه آمـوزش عـال    يمتنـوع  یها نقش

مهم در آمـوزش   یاز کارکردها يكبه عنوان يپژوهش 

را بـه   یشـتر يتوجه ب انيو دانشجو استادان نيب يعال

 تيـ فعال کيـ و بـه عنـوان    خود معطوف سـاخته اسـت  

 یدانـش و نـوآور   یيـ در تول یا سهم ارزنـیه  ،کيآکادم

  .کشور دارد کيو توسعه  شرفتيپ

در زمان حاضـر، بيشـترين نقـش پـژوهش و      

ها گذاشته شیه و ساير  توسعه کشور بر عهیه دانشگاه

هـا   معمول به دانشـگاه  ها نيز به طور نهادها و سازمان

بايـی بـه    هـا  انـی. مـیيران و مسـئودن دانشـگاه    وابسته

انـش از جوامـع   سـازی د رسالت خطير انتقال و بـومي 

پژوهش و توليـی دانـش بكـر آگـاه     پيشرو و نيز فراينی 

باشنی و تمام امكانات و اختيارات خود را بـرای تحقـق   

کـارکرد پژوهشـي دانشـگاه     (.0)اين هیف بسـي  کننـی  

سـت کـه وظيفـه    ا هـا ترين اهـیاف دانشـگاه   يكي از مهم

ــی،  ــار و اتولي ــش  انتش ــاعد دان ــاد و  ش ــالطبع ايج و ب

 جامعـه جهـاني  راه توسعد ارتباط دانشگاه و برقراری 

 (. 5را بر عهیه دارد)

 ژانــگ و شــي، معتقینــی کــه دســتاوردهای     

هـا بــر اســاس   دانشــگاه اســتادانعلمـي   هــای پـژوهش 

ای از طـر  و آميـزه   بايـی  های ويژه پژوهشي، شاخص

نيازهـای   بـا  همسـويي  اسـاس  بـر  خـود  مستقل عقايی

 بـه  شـاخص  اولـين . باشی المللي بين پژوهشي مرزهای

. دارد اشـاره  خالقانـه  هایفعاليت و علمي های پژوهش

 :شـونی مـي  تقسـيم  بخـش  چهار به ثانويه هایشاخص

ــش ــتاوردهای اول بخ ــژوهش دس ــي، پ ــه از علم  ؛جمل

 و دانشـگاهي  کارهـای  همايش، مقادت ژورنال، مقادت

 ،علميهای  پژوهش هایصنیو  دوم بخش ،است غيره

 ثبـت  افتخـارات،  و جـوايز  جملـه  از ،جوايز سوم بخش

 چهـارم  بخـش و  اسـت  غيـره  و ها نمايشگاه اختراعات،

 و هـا دانشـكیه  ادارات، رياسـت  جملـه  از خـیماتي  کار

 رهبـران  و دانشـگاه  کميتـه  اعضای میارس، هایکميته

 ساير و بنيادها مجالت، ای،حرفه دانشگاهي هایتشكل

در واقـع نظـام    .(2)است دانشگاه از خارج های سازمان

 ـ   آموزش عالي و ميزان و کيفيت دسـتاوردهای علمـي  

پژوهشي اعضای هيئت علمي عهیه دار و بيانگر انجـام  
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های مهمي در زمينه رشی و توسعه  وظايو و مسئوليت

اقتصادی، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تربيتي جامعـه  

هـای اساسـي و    پـژوهش از پايـه  است. انجام تحقيق و 

ــه شــمار   عمــیه در توســعه جامعــه ــان ب   ای دانــش بني

            بــه طــوری کــه هــير گونــه حرکــت علمــي و   ،آيــی مــي

پذير بـه نظـر    امكانها  پژوهشای بیون پشتوانه منطقي

 (. ۷نمي رسی)

 منبـع ارزشـمنی   دانشـگاه  اعضای هيئت علمـي 

 علمـي  تحقيقـات  نماينـیگان  و دانشـجويان  برای دانش

 عالي آموزش مؤسساتبالنیگي  و رشی .هستنی پيشرو

 بنـابراين  ،اسـت  کليـیی  عناصر اين هایفعاليت مرهون

 ایويـژه  توجـه  آنهـا  هـای  ارزش مطالعـه  به است دزم

 و هـا انگيـزه  ها،انتخاب اعتقادات، بر هاارزش اين ،شود

 .گـذارد مـي  تـأثير  روشـنفكران  آينـیه  نسل هاینگرش

ـــه نــوعي  هيئــت علمــيعملكــرد پژوهشــي اعضــای  ب

محسـوب   ها دانشگاهترين سرمايه  شترين و با ارز مهم

و اثربخشي آموزش عـالي در گـرو    یشود. کارآمیمي

 عملكـرد پژوهشـي  ويژه ه و بـآن کارايي منابع انساني 

در ايـن خصـو    (. 1)باشیهيات علمي آن مي یاعضا

نظران پا را فراتر گذاشـته و معتقینـی    برخي از صاحب

ت أهيـ علمـي و اعضـای   ت أهيـ که آموزش عالي يعني 

علمي را به عنوان تقويت کننـیگان فرهنـگ، مهنیســان    

ــم و    ــیگان عل ــادی، توليیکنن ـــعه اقتص ــفان  توس کاش

انی که جوامع انساني را متحـول  فناوری توصيو کرده

 کرده و به عنوان عامالن آموزش و پـژوهش، توسـعه  

علمـــي، اجتمـــاعي و فرهنگـــي کشـــورها را تســـريع  

 (.1)کننی مي

در کشورهای پيشرفته يا کشورهايي که دارای 

هـای بـزرص صـنعتي در جهـان      ها و پيشـرفت  موفقيت

علمــي و پژوهشــي ســاختار و نظــام  کــارکرد ،هســتنی

در سنی چشم انیاز بيست (. 01قانونمنی و رسمي دارد)

زمينـه پـژوهش،   ساله جمهوری اسالمي ايران نيـز در  

ــه    ــاوری در منطق ــم و فن ــاه اول عل ــه جايگ دســتيابي ب

ر ای دانـش بنيـان د   آسيای غربي و حصول به جامعـه 

چنـين   ت. هـم ساهجری شمسي مورد انتظار0010سال 

افـزايش  « علم و فناوری»های کلي سياست 6ـ1طبق بنی 

بودجه تحقيق و پژوهش به حیاقل چهار درصی توليـی  

کيی بر مصرف أبا ت 0010سال ناخالص داخلي تا پايان

ــره   ــای به ــابع و ارتق ــه من ــيش بهين ــیه   وری پ ــي ش بين

نظران و پژوهشـگران در ايـران،    اما صاحب ،(00است)

هـا انتقادهـايي    به کـارايي کـارکرد پژوهشـي دانشـگاه    

از سويي، فراگيـر شـین آمـوزش عـالي و     جیی دارنی. 

هـا، حساسـيت ذينفعـان را نسـبت بـه      محیوديت هزينه

ملكرد پژوهشي دانشـگاه و ارزش افـزوده آن   کيفيت ع

(. بـه همـان ميزانـي کـه تقاضـا      06افزايش داده اسـت) 

ينـیها و  آشود، حساسيت نسبت به کيفيت فربيشتر مي

ينـی  آکنی. فربرونیادهای دانشگاهي نيز افزايش پيیا مي

تمرکززدايي نيز از سوی ديگـر سـبب شـیه اسـت کـه      

هـا تفـوي     دانشـگاه ها در ازای اختياراتي که به  دولت

کننــی، انتظــار پاســخگويي عمــومي از آنهــا داشــته مــي

هـای   باشنی. مؤسسات آموزش عالي به دليل ضـرورت 

گرايي، تعامل بـا جامعـه و جهـان    تقاضاگرايي، مشتری

بـا   کار و تناسب با نيازهای متحول و انتظارات نوپیيی،

ت ئـ ت دست به گريبان هسـتنی. اعضـای هي  مسئله کيفي



 همكارانمرضيه حسيني و 

 (001شماره پي در پي)0011ذر و دیـ آ5ـ شماره62ـ دوره  مجله ارمغان دانش                                                                     158

درون دانشگاه و نيز همتايان اجتماع علمـي و  علمي در 

المللـي شـین   های دنيای دانش، با توجه به بينایحرفه

آموزش عالي، انتظـارات بيشـتری از بهبـود و ارتقـای     

ــژوهش و فر  ــوزش، پـ ــت آمـ ــیاوم کيفيـ ــیها و آمـ ينـ

برونــیادهای آمــوزش عــالي پيــیا مــي کننــی. چــرا کــه 

 ر انجامبيشترين توجه و تالش جامعد دانشگاهي کشو

با محوريت موضـوعات پيیيـیه و    هايي، دادن پژوهش 

المللي و نگـارش مقالـه و چـا      عالقد جامعد بين مورد

المللـي، بـرای ارتقـای علمـي،      آن در نشريات معتبر بين

 (. 03است)

ــاوون   ــيني شـ ــیحسـ ــه   و جاهـ ــی کـ معتقینـ

طـور هماهنـگ و     های پژوهشي هنـوز بـه   ريزی برنامه

. از سـوی  (00)گيـرد  صورت نمـي کشور  جانبه در همه

ها  نظر استادان دانشگاه ديگر، عیم تطابق مسائل مورد

با نيازهای اساسي جامعه و نيازهای امروز کشـور از  

ديگر مسائلي است که بايی به آن توجه کرد. متأسفانه، 

های وزارت علـوم نيـز، ارزش    بنابر قوانين و بخشنامه

للـي بسـيار   الم چا  مقادت در مجـالت خـارجي و بـين   

متناسب با نيازهـای  پژوهشي بيشتر از ارزش يک کار 

 مـانع  اسـت  ممكـن  بسـياری  عوامـل  (.05جامعه اسـت) 

 بـر  .شـونی.  هـا  دانشـگاه  در مـؤثر  هـای  پژوهش  انجام

 موانع کشور، در شیه انجام های پژوهش از يكي اساس

 ؛ شر  است بیين پژوهشي مؤسسات راه سی پژوهشي

 پژوهشـي  انسـاني  نيـروی  نظر از تحقيقاتي مراکز اودً

 مالي نظر از محققان ثانياً ،هستنی مضيقه در متخصص

 پژوهشـي،  هـای  فعاليـت  ثالثـاً  ،نيسـتنی  تـأمين  شغلي و

 کنی نمي ايجاد پژوهشگران برای معنوی و مادی انگيزه

 برخـوردار  دزم کيفيـت  از هـا  پـژوهش  ايـن  رابعـاً  و

 (.02)نيست

کــه امــروزه  یا یهيــبــا توجــه بــه مشــكالت عی

پـژوهش   طـه يدر ح يمراکـز آمـوزش عـال    ريـ گ بانيگر

ــه  ،باشــی يمــ ــیوضــراز جمل ــرد  نيورت ت مــیل عملك

ــ ــا يپژوهش ــيه یاعض ــ تئ ــو  در   ،يعلم ــه خص ب

برخـوردار   ييباد تياز اهم يعلوم پزشك یها دانشگاه

 هـای عملكـرد    لفهؤشناسايي م بیيهي است که. باشی يم

هـای آموزشـي،    ، گـروه اسـتادان از کـارکرد   پژوهشي

زمينـه را بـرای    ها و ساير واحیهای دانشـگاه  دانشكیه

هـای ارزنـیه در جهـت تحـول و افـزايش       گيری تصميم

 .(0۷)سازد دانشگاه هموار مي پژوهشيوری  بهره

عملكرد  نهيدر زم یمتعید های پژوهشکنون  تا

 نيـ ا يولـ  ،انجـام شـی   يعلمـ  أتيـ ه یاعضا يپژوهش

هـای   پـژوهش ماننـی   ،انـی  بـوده  يکمـ  اکثـراً ها  پژوهش

وهشــي ژکــه مشــكالت پ (02زاده و همكــاران) ابــراهيم

اعضای هيات علمي علوم پزشـكي لرسـتان را در يـک    

وهش ژمطالعه پيمايشي مورد بررسي قرار دادنی يـا پـ  

(که همين مشـكالت را نيـز   01ستوده اصل و همكاران)

پـژوهش وثـو  و    ،به صورت پيمايشـي انجـان دادنـی   

هـای بـومي    هـا و شـاخص   ابعـاد، مؤلفـه  ( 01همكاران)

هـای جـامع آزاد     ارزيابي عملكرد پژوهش در دانشـگاه 

 يســتميتفكــر س کيــدر قالــب اســالمي شــهر تهــران 

با مطالعه  .یکردن یبنی و برونیاد دسته نیيآفر ،درونیاد

عملكـرد  کـه  هـايي   بررسـي  ،انجـام شـیه   هـای  پژوهش

ــ ــا يپژوهش ــتيه یاعض ــ ئ ــ يعلم ــو  در ه ب خص

 ،قرارداد باشـنی  يرا مورد بررس يپزشك یها دانشكیه
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 در گرفتـه  نجـام  هـای   پـژوهش  اکثر . درمشاهیه نشی

 در گرفتـه  صـورت  هـای  به پـژوهش  تنها کشور سطح

 دانشـگاه  نيز و علوم وزارت مجموعه زير های دانشگاه

بـه روش   اسـت کـه اکثـراً    شـیه  پرداختـه  اسالمي آزاد

پيمايشي مشـكالت پژوهشـي را مـورد بررسـي قـرار      

هـای متريـک را    فقط شاخص ها بررسيو در اين  دادنی

طـر  پژوهشـي را تحـت     و کتـب  تعیاد مقـادت،  ؛ماننی

بـود  ههـای ب  لفـه ؤپوشش قـرار داده و بـه شناسـايي م   

از  عملكرد اعضای هيات علمـي پرداختـه نشـیه اسـت.    

مربـوط بـه حـوزه نظـام     آنجا که مراکز آموزش عالي 

سالمت دارای نقشي راهبـردی در آمـوزش نيروهـای    

تخصصي مورد نياز جامعـه هسـتنی و نتـاي  عملكـرد     

آنها، نقش حياتي در نيل بـه اهـیاف عـالي يـک جامعـه      

از اين رو پايش عملكرد آنها بر اسـاس الگوهـای   ، دارد

 هـا  توجه مسـئولين ايـن مجموعـه    نوين، همواره مورد

شـگاه علـوم پزشـكي شـهر ياسـوج طـي       دان باشـی.  مي

ساليان اخير در تالش برای پيشـرفت و پيشـبرد بهتـر    

بهبـود کيفيـت آموزشـي،    اهیاف نظام سالمت بـوده و  

 ،باشیپژوهشي و باليني جزء اصلي راهبردهای آن مي

ــودن شــاخص  ــذا مشــخص ب هــای دقيــق ســنجش و ل

های اساسـي دسـتيابي   شرط  جمله پيش گيری از انیازه

توانـی  مطلوب و مناسب مورد نظر بوده و مي به کيفيت

وری عملكرد پژوهشي را فـراهم   موجبات افزايش بهره

با توجه به اهميـت موضـوع و حسـب    بنا براين، آورد. 

تعيين و شناسـايي  مطالعه  هیف از اينموارد پيشگفت، 

های مرتبط با عملكرد پژوهشـي اعضـای هيـات     مؤلفه

 بود.علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

 روش بررسي 

 يفياز نوع توصـ  يفيمطالعه ک کاين تحقيق ي   

 نيـ در اانجام شی،  0011که در سال باشی  يم ياکتشاف

 يا مضمون .هیفمنی استفاده شی یريگ پژوهش از نمونه

 سـؤادت  و هـا  داده دربـاره  مهمـي  اطالعـات  مبـين  تم،

 موجـود  الگـوی  مفهوم و معني حیی، تا و است تحقيق

به طـور   (.61)دهی مي نشان را ها داده از ای مجموعه در

گي تكراری و متمايزی است کـه بـه   ژکلي مضمون، وي

دهنیه درک و تجربه خاصـي در   نظر پژوهشگر، نشان

. تحليل مضـمون بـه   (60)رابطه با سؤادت تحقيق است

در ايـن   ،های گوناگوني قابل اجر و استفاده است روش

 ـ  آتريــاد «  شــبكه مضــامين»پــژوهش از روش تحليــل

استفاده شیه است. از آنجـا کـه تحليـل     (66)استرلينگ

مضمون تحليل کيفي اسـت، پاسـخ روشـن و سـريعي     

های مناسب مـورد   برای اين وجود نیارد که مقیار داده

 (که ددلت بر وجـود مضـمون يـا اطـال  آن کنـی      )نياز

مضمون لزوماً به معيارهای کمي چقیر است. بنابراين، 

بلكه به اين بستگي دارد که چقیر به نكته  ،بستگي نیارد

شـرکت   (.63)پردازد مهمي درباره سؤادت پژوهش مي

هیفمنی و بـا لحـا     یريگ کننیگان به کمک روش نمونه

از نظـر   شـرکت کننـیگان    نيب یکردن اختالف حیاکثر

 اريـ مع نی.انتخـاب شـی   يتفاوت در دانشكیه رتبـه علمـ  

 تيشـامل عضـو  در تحقيـق    مشارکت کننیگانانتخاب 

و داشتن حیاقل  قيبه شرکت در تحق ليتما يعلم ئتيه

بـه شـرکت کننـیگان     سپس .بود سيسال سابقه تیر 5

هـا و محرمانـه    داده آوری جمـع  ، روشدرباره پژوهش

 یافـراد و دزم داده شـی   حاتيتوضـ  ها حبهبودن مصا
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ــرکت در تحق   ــب شـ ــه داوطلـ ــکـ ــ قيـ ــرم  ی،بودنـ فـ

نفر  60در اين مرحله با  ها را امضا کردنی. نامه تيرضا

از اعضای هيأت علمي مصاحبه به عمل آمی و با توجه 

هـا بـه سـمت     مصـاحبه هـای حاصـل از    دادهبه اين که 

تكرار پيش رفت و داده جیيیی برای پژوهشگر فـراهم  

ها  نشی و به عبارتي داده به مرز اشباع رسيی، مصاحبه

هـا بـر اسـاس همـان تعـیاد صـورت        و تحليـل  متوقو

گـواه و   رياست که هـ  يا زمانگيری ت يعني نمونه گرفت.

 ،کـرد  یايـ ادامـه پ  ،نشیها حاصل  از داده ییيمیرک جی

 شی.کامل داده ها انجام  يوارس گريبه عبارت د

ه عميـق نيمـه   حبها مصا آوری داده روش جمع 

ــه ــون  ، اســتفاده از يادآورهــاســاختار يافت ــود. و مت ب

و  نيپـژوهش تـیو   فهی یسوادت مصاحبه در راستا

 یکه سوابق کـار  يعلم ئتيه یسپس سه نفر از اعضا

 انتخــاب و مــورد مصــاحبه یداشــتنبــه بــاد ســال  01

جهت  ييقرار گرفتنی و از آن به عنوان راهنما مقیماتي 

سـوادت مصـاحبه     .اسـتفاده شـی   یبعی یها مصاحبه

 بـرای مثـال،   :بود يحول محور مفهوم عملكرد پژوهش

 يعلمـ  اتيـ ه یاعضـا  ياز عملكرد پژوهشادراک شما 

 ثير گذار اسـت  أآن تدر  يباشی و چه عوامل يچگونه م

 ئـت يه یبا متناسب با پاسـخ اعضـا   زين یسوادت بعی

ها  مصاحبه شی. مطر  مي در رابطه با سوال فو  يعلم

ها  سپس مصاحبه ،یيبه طول انجام قهيدق ۷1تا  01 نيب

 ليـ و تحل هيـ مـورد تجز  وشـی   یسـاز  ادهيکاغذ پ یرو

  .قرار گرفت

هــا در ايـــن  ثــق بــودن دادهؤمبــرای بررســي 

قابليـت اعتمـاد،    ،چهـار معيار عمیه؛ مقبوليت، پـژوهش

ارزيـــابي  پـذيری   و انتقـال ييیپــذيری أت ،پذيری تعميم

برای اطمينان از مؤثـق بـودن و ارزيـابي قابليــت      .یش

متـون   ،آوری شیه در اين مطالعـه  جمعهای  اعتماد داده

 استادان راهنما و مشاور چک شـی.  به وسيلهمصاحبه 

هـا و صـرف زمـان     میت بـا داده طودني درگير شـین 

تجزيـه و   ،بررسـي مـیاوم   آوری، کـافي بــرای جمــع  

عيمق و حقيقي و اطمينان  کتحليل آنها، موجب شـی در

ش التـ چنين، محقق  و هم ها حاصل شود نسبت به داده

کننــیگان، روش  کــرد تــا بــا توصــيو دقيــق شـــرکت 

ها و کليـه   داده آوری گيری، زمـان و مكـان جمـع نمونه

تحقيق برای  مراحل اجرايي کار، امكان پيگيـری مسـير

گــرفتن   ساير محققـان را فـراهم کنـی و بــا در نظــر  

و  ســــن، جــــنس ؛حــــیاکثر تغييرپــــذيری از نظــــر

 يری دادها را فـراهم نمايـی.  ذپ تعميمت، قابليت التحصـي

سازی آن، متن  پياده ، پس از انجام مصاحبه وچنين هم

کـه مصـاحبه از آنـان     اعضای هيات علميمصاحبه به 

 بازگردانـیه شـیه تـا صـحت     صورت گرفته شیه بود،

عالوه بر  های خودشان را مورد تأييی قرار بیهنی. گفته

 ابهام وجود داشت،اين، در مورد نكاتي که درباره آنها 

ث شی و اين ابهامـات برطـرف   کننیگان بح با مشارکت

شناسـايي  هـای نهـايي و    پس از انجـام کیگـذاری   .شی

ه يـ ارا اعضای هيات علمـي  ، به برخي ازشبكه مضامين

هـای نهـايي پـژوهش را مـورد      يافته بودن ثقؤشی تا م

ای تـیوين   به اين منظـور پرسشـنامه   ،تأييی قرار بیهنی

نتـاي    .نقر از افراد کليیی  اجرا شـی  05روی شی و بر 

در تمام موارد همه مضامين در سطح قابـل   ،نشان داد



 پژوهشيهای عملكرد  مؤلفه شناسايي

 158 (                                                                                                         001شماره پي در پي)0011ذر و دیـ آ5ـ شماره62ـ دوره  مجله ارمغان دانش

کمتـر   ۷1/3قبولي بودنی و ميانگين هـر گويـه کمتـر از    

 نشی.

 و تحليـل  شناسـايي،  بـرای  پـژوهش  ايـن  در

 روش از کيفـي  هـای  داده موجـود در  الگـوی  گـزارش 

 ماهيـت  کـه  روش ايـن  .شـی  اسـتفاده  مضـمون  تحليل

 تـوان  مي وسيله آن به که است فرآينیی دارد، تفسيری

 تفضـيلي  و غنـي  هـای  داده بـه  را متن پراکنیه های داده

 نمود. تبیيل

 

 ها  يافته

 ئــتيه ینفــر از اعضــا 61مطالعــه  نيــدر ا     

ــ ــك   يعلم ــوم پزش ــگاه عل ــوجي يدانش ــدر تحق اس  قي

نفر مرد  00نفر زن  1تعیاد  نيمشارکت داشتنی که از ا

مرتبـه اسـتاد   ارای نفـر در   0ياز نظر رتبه علمـ  .بودنی

 ارياسـتاد نفـر   01و  اريمرتبه دانشـ  ینفر دارا ۷ ،تمام

 فرآينـی ، اسـترلينگ - آترايـی  روش از اقتبـاس  با .بودنی

 ايـن  کـه  شـی  انجـام  مرحلـه  سـه  در پژوهش اين انجام

اسـت و در   (0)روش مبتني بر تشـكيل شـبكه مضـامين   

گيرد. شبكه  مختلو مورد استفاده قرار ميهای  پژوهش

 شـامل؛  مضامين شامل سـه دسـته از کـیها و مفـاهيم    

مضـامين  و  (6)دهنیه مضامين سازمان ،(6)مضامين پايه

مضــامين پايــه شــامل کــیها و نكــات  ،اســت (3)فراگيــر

کليیی متن است. با مطالعه کامل مـتن بايـی خردتـرين    

کیها شناسايي و به عنوان يک مضـمون پايـه انتخـاب    

دهنیه شامل مضـامين حاصـل    شود. مضامين سازمان

از ترکيب و تلخيص مضامين پايه اسـت. کـیهای پايـه    

بايی مرور و مفاهيم مشـابه در کنـار هـم قـرار گيرنـی.      

پژوهشگر با توجه بـه تـوان تشـخيص و تسـلط خـود      

نام مناسبي برای هر دسـته کـی انتخـاب کنـی. در      ،بايی

ــالي در   ــامل مضــامين ع ــر ش ــت مضــامين فراگي  نهاي

در ايـن   .برگيرنیه حاکم بـر مـتن بـه مثابـه کـل اسـت      

ــیاد    ــل مضــمون  تع ــا اســتفاده از تحلي ــژوهش ب  11پ

 3مضــمون ســازمان دهنــیه و    00مضــمون پايــه،  

دسـت آمـی. ايـن مضـامين     ه مون فراگير يا عالي بمض

دسـت آمـیه از مصـاحبه بـا     ه حاصل تحليـل متـون بـ   

اعضای هيأت علمـي دانشـگاه  علـوم پزشـكي ياسـوج      

 .0(.0جیول )بود

با توجه به تحليل مضـمون عملكـرد پژوهشـي    

توان گفت که در مرحله اول بـا   اعضای هيات علمي مي

پـاره گفتارهـا   هـای انجـام شـیه     سازی مصـاحبه  پياده

کـی بـه    11استخراج و کیگـذاری شـی. در ايـن مرحلـه     

صورت مضامين پايه شناسايي شی و در مرحله بعی با 

 00هـای جیيـی در قالـب     ادغام کیهای مشايه در دسته

تنظيمـي،   خـود  ؛مضمون سازمان دهنیه تحت عنـاوين 

 انگيزش)فراگيـر  انتقـادی،  تفكـر  پژوهشـي،  های مهارت

 بـه  مـالي، دسترسـي   وانين، حمايتق و ها فردی(، رويه

منابع، بسترسـازی، الگـو محـوری و مـیيريتي)فراگير     

ــار ــوقعيتي( کـــ ــش مـــ ــي، دانـــ ــوری،  تيمـــ                       محـــ

نگــری، )فراگيــر سياســتگذاری( در ســه دســته  جــامع

ــتگذاری    ــوقعيتي و سياس ــردی، م ــر ف مضــامين فراگي

 .(0)شكل تیوين شی

                                                           
1-Thematic Network 
2-Basic Themes 
3-Organizing Themes 
4-Global Themes 
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 ت علميئتحليل مضمون عملكرد پژوهش اعضای هي تحليل مضمون:  0جیول 

 

 فراگير مضامين سازمانیهنیه مضامين پايه

ــا روش ييآشــنا،یا ســوابق حرفــه ــه و  ييآشــنا، يپژوهشــ یهــا ب ــا مقال ب

ــاله ــينو رس ــنا ،يس ــا فر ييآش ــیيآب ــه  ن ــا  مقال ــنا ،چ ــا زبــان   ييآش ب

، یخــودنگر، شــناخت خــود،یفرد یهیفمنــی (0)بــا آمــار ييآشــنا،يسيانگل

ــذ انعطــاف ــار، یريپ ــودن نيهــیف گــز، اصــال  رفت ــتجز (6)ب ــو تحل هي  لي

، نقـاد بـودن  ، بـودن  رينقـی پـذ  ، یاسـتیدل گـر  ، ليبه مسا يده يمعن،ليمسا

، يپژوهش یشو  به کارها، يختگيخود برانگ (3)شجاعت در انجام پژوهش

عالقـه بـه   ، عالقه بـه شـناخت مشـكالت جامعـه    ، به پژوهش گرانيد قيتشو

کـار بـا    ييتوانـا ، يپژوهشـ  يسـنج  ازين ييتوانا (0)امور پژوهش یريادگي

 ييتوانـا ، نوشـتن مقالـه   ييتوانـا ، ساخت ابزار پژوهش ييتوانا، افزارها نرم

 (5)نامه انيپا تيهیا

  (0ي)پژوهش یها تيصالح

 (6ي)ميخودتنظ

 (3تفكر انتقادی)

 (0انگيزش)

 (5های پؤوهشي) مهارت

 فردی

بـه   قيدر تشـو  یگـذار  اسـت يس، کالن در گسترش پـژوهش  یگذار استيس

در  یگـذار  اسـت يس، يپژوهشـ  زاتيـ تجه یيدر خر یگذار استيس، پژوهش

در حـوزه   ريدست و پا گ نيو قوان ها استياصال  س، یياسات یارتقا ليتسه

ــیيدر پ یگــذار اســتيسـ  پــژوهش ــا امــور پژوهشــ  ون  ريســا يدانشــگاه ب

 شـناخت (0)یيدر پـژوهش اسـات   یربادسـ  یهـا  نـه يکـاهش هز ، هـا  سازمان

، ه فرصت به همه پژوهشگران جهـت شـناخته شـین   يارا، پژوهشگران برتر

ــ قيتشــو ــی،دار پژوهشگران يمعن ــ، پژوهشــگر برتــر سيســاخت تن  يمعرف

 شيافـزا ، پـژوهش  یمناسب بـرا  يمال پاداش(6)پژوهشگران برتر به جامعه

قــرار داد بــا (3)دانشــگاه يبودجـه پژوهشــ  شيافــزا، يپژوهشــ یهــا گرنـت 

 یهـا  گاهيبه پا يکردن دسترس گانيآزاد و را، معروف ياطالعات یها گاهيپا

هـا بـه صـورت     کتابخانـه  یسـاز  نـه يبه، یيـ جی یهـا  کتـاب  یيخرر،ياطالعات

 شيافـزا ، یيبانی مناسب  به اسـات  یبا پهنا نترنتيا ارگذارنيدر اخت، یمجاز

، افزارهـا  افـزار و نـرم   روز کـردن سـخت   به، (0)دانشگاه نترنتيبانی ا یپهنا

دزم  یهــا دسـتگاه  یيـ خر، مناسـب بـا نـوع خـیمت     تيـ فعال یتـیارک فضـا  

 يعقی قرار داد با مراکـز پژوهشـ  ، ها شگاهيبه روز کردن آزما، ها شگاهيآزما

داشـتن  ، يتيريمـی  یها پژوهشگران با تجربه در پست یريگ کاره ب(5)معتبر

و  شينظـام پـا   یسـاز  نـه يبه، مـین و دراز مـیت   انيـ م کوتـاه،  یهـا  برنامه

 يلشـغ  تيتوجه بـه رضـا  ، یجو آرام و توام با همكار جاديا، يعلم يابيارز

در  یپژوهش محـور  قيتشو، يارتباطات درون سازمان ليتسه، يعلم اتيه

 (2)یياسات نيب

 (0)نيها و قوان هيرو

 (6ی)محور الگو

 (3ي)مال تيحما

 (0)به منابع يدسترس

 (5ی)سازبستر

 (2يتي)ريمی

 گذاری سياست

امــور  یزيــر و برنامــه یاســتگذاريس یواگــذار، يمقــادت گروهــ قيتشــو

در  يآموزشـ  یهـا   از گـروه  ينظرسـنج ، يآموزشـ  یها به گروه يپژوهش

 یريادگي، در کسب و انتقال دانش ليتسه(0ي)پژوهش یها تيخصو  اولو

 پژوهشـي  یهـا  ه فرصـت يـ ارا، به خصو  در امـور پـژوهش   یيدانش جی

 تتفكـر (6)ها یريگ ميها در تصم پژوهش  ياستفاده از نتا، یياسات یبرا شتريب

ارتباط ، ینوآور، ويداشتن استقالل در انجام وظا، به روز بودن، يستميس

کـردن   یکـاربرد ، روز جامعـه  یازهايشناخت ن، دانشگاه با صنعت بسمنا

 (3)ها ساختن پژوهش یتجار، ها پژوهش

 (0ي)ميکار ت

 (6ی)محور دانش

 (3ی)محور جامعه

 

 موقعيتي
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 شبكه مضامين عملكرد پژوهشي اعضای هيات علمي: 0شكل 

 

 بحث 

عنوان به  يعال ها و مؤسسات آموزش دانشگاه

علـم جامعـه بـا     یيـ و تول ورزی شـه يمرکز انی نيبادتر

 متفكران، محققان، دانـش  شمنیانهيانی تيفعال حضور و

ــان و دانشــجو  و جهــت  يدر اعــتالی علمــ  انيپژوه

هـای فكـری، اعتقـادی، فرهنگـي و      حرکـت  به ینيبخش

نقـش اساسـي    و در کل توسعه کشـور  سياسي جامعه

ــی ــژوهش م  .(۷)دارنـ ــن پـ ــهؤدر ايـ ــالن   لفـ ــای کـ هـ

عملكــرد  مــوقعيتي و فــردی کــه در   ياســتگذاری،س

پژوهشي اعضای هيات علمي دانشـگاه علـوم پزشـكي    

 شناسايي شی. ،دارنی شياسوج نق

هـای   لفـه ؤزيـر م  ؛فـه سياسـتگذاری شـامل   لؤم

 منـابع،  بـه  دسترسـي  مـالي،  حمايـت  قوانين، و ها رويه

 و متوليان  الگو محوری و میيريتي بودنی. بسترسازی،

 توسـعد  اهـیاف  به دستيابي مسير در پژوهشي میيران

 ها، روش از استفاده به ناگزير تحقيقاتي، سياستگذاری

 اولويـت  درگذاری سياسـت کـه   هسـتنی  و راهبردهـايي 

 توسـعد  اهـیاف  تحقـق . آنهاسـت  ترين مهم از و نخست

 نظام با متناسب های سياست اتخاذ بهمنوط  ،ها پژوهش

آمـوزش،   و فرهنـگ  پژوهشـي،  هـای  تاولوي پژوهشي،

 در مـي باشـی.   مقـررات  و قـوانين  ،ها زيرساخت منابع،

 قـانوني خـوب   هـای  چـارچوب  و هـا  سياسـت  اگر واقع
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 ها بنیی  بودجه و ها شپروژه راهبردها، نشونی، طراحي

 به دسترسي و شود مي اجرايي و علمي اشكادت دچار

 هـای  سياسـتگذاری انیاخت.  خواهی تأخير به را اهیاف

 يكسـان هـای   گيری و جهت همسويي ايجاد با پژوهشي

 موجـب  گونـاگون،  های زمينه در پژوهش ارکان تمامي

 اهـیاف  بـه  رسـيین  و کارهـا  انجـام  رونـی  که شود مي

يكــي از زيــر  .گــردد تســريع و منــی نظــام پژوهشــي،

هــا و قــوانين  اســتگذاری وضــع رويــهسي هــای مؤلفــه

گـذاری   سياسـت  :؛مناسب است  که در اين زمينه شامل

گـذاری در تشـويق    سياست کالن در گسترش پژوهش،

ــژوهش،  ــه پ ــت ب ــزات    سياس ــی تجهي ــذاری در خري گ

 ،اسـتادان گذاری در تسهيل ارتقـای   سياست پژوهشي،

ها و قـوانين دسـت و پـاگير در حـوزه      اصال  سياست

گــذاری در پيونــی دانشــگاه بــا      سياســت  پــژوهش، 

هـای   هـا و کـاهش هزينـه    امورپژوهشي ساير سازمان

 هيـ چنـين ارا  باشی. هم مي استادانبادسری در پژوهش 

 یمناسـب بـرا   يپـاداش مـال   ؛هـای مـالي ماننـی    حمايت

بودجه  شيافزاي و پژوهش یها گرنت شيافزا ،پژوهش

در  باشـنی.  ها مـي  ياستگذاریسجزو  دانشگاه يپژوهش

 وجود که دريافتنی (65)ساتريو و حاجينيكودرابطه  اين

 بيروني منابع از دريافتي اعتبارات پژوهشي، مرکز يک

 هـای  هکتابخانـ  تسـهيالت  و پژوهشـي  مقاصـی  بـرای 

 کيفيـت  هـم  و وری بهـره  هم که هستنی عواملي ،مناسب

 را مطالعـه  مـورد  های گروه استادان شیه چا  مقادت

 ياطالعــات یهـا  گــاهيقــرارداد بـا پا  .بخشـنی  مــي بهبـود 

 یهـا  گاهيبه پا يکردن دسترس گانيآزاد و را ،معروف

ــات ــخر ي،اطالع ــاب یي ــا کت ــجی یه ــهيبه ،یي ــاز ن  یس

 ندگـذار  اريـ در اخت ی،هـا بـه صـورت مجـاز     کتابخانه

 شيافـزا و  یيبانـی مناسـب بـه اسـات     یبـا پهنـا   نترنتيا

بـه عنـوان دسترسـي بـه      دانشـگاه  نترنتيبانی ا یپهنا

ت علمـي  ئـ لكرد پژوهشي اعضای هيعم ،توانی منابع مي

 (62)کوترليک  و همكاران در اين راستا  رتقاء دهی.را ا

 اطال ع و دسترسي به منابع اطالعاتيدهنی که  نشان مي

هـای   ترکت افراد در فعاليـ انقش مهمي در مش ،رساني

های مناسـب بـرای   اگـر بسـتر  در واقع  .ي داردپژوهش

بـه روز کـردن سـخت افـزار و     انجام پژوهش از قبيل 

مناســب بــا نــوع  تيــفعال یتــیارک فضــا ،افزارهــا نـرم 

روز بـه   ،هـا  شگاهيدزم آزما یها دستگاه یيخر ،خیمت

 يعقی قـرارداد بـا مراکـز پژوهشـ    ، ها شگاهيکردن آزما

توانـی   مي،و ساير امكانات به درستي فراهم شود معتبر

ثير أعلمـي را تحـت تـ   هيـأت  عملكرد پژوهشي اعضای 

 قرار دهی.

هــای مربــوط بــه الگــو  البتــه از سياســتگذاری

ــر  ؛محــوری شــامل ــارا ،شــناخت پژوهشــگران برت ه ي

 ،شــناخته شــین فرصــت بــه همــه پژوهشــگران جهــت

ــو ــ قيتشـ ــگران يمعنـ ــی ،دار پژوهشـ ــاخت تنـ  سيسـ

به  پژوهشگران برتر به جامعه يمعرف ،پژوهشگر برتر

در اين زمينه  های معنوی نبايی غافل شی. عنوان مشو 

 یهــا پژوهشــگران بــا تجربــه در پســت یريکــارگه بــ

ــه ي،تيريمــی ــا داشــتن برنام ــاه یه ــم ،کوت ــی اني و  تم

 ي،علمـ  يابيـ و ارز شينظـام پـا   یسـاز  نهيه،بدرازمیت

 تيتوجـه بـه رضـا    ی،م با همكـار أجو آرام و تو جاديا
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و  يارتباطات درون سـازمان  ليتسه، يعلم اتيه يلشغ

نقش کليـیی و   یياسات نيدر ب یپژوهش محور قيتشو

عوامـل   نتاي  مربوط بـه نقـش   .کنی ای بازی مي ارزنیه

  (6۷)گذاری پژوهشي با نتاي  تحقيـق صـادقي   تسياس

و (62)کوترليـــک و همكـــاران (61)فعلـــي و همكـــاران

بـا ايــن   : انطبــا  دارد. (61)(0)کميسـيون جامعــه اروپـا  

تـر و بـا    تفاوت که در تحقيق حاضر به صورت مفصل

ت أيک روش اکتشافي بر اساس ديیگاههای اعضای هي

 است. گاه پزشكي ياسوج به دست آمیهشعلمي دان

از مراکز  (31)وودهای  پژوهشدر اين رابطه    

ان آموزش عـالي اسـتراليا نشـ    دانشگاهي و مؤسسات

 ؛ژوهشــي اســاتيی از عــواملي چــون داد کــه عملكــرد پ

هــا و  شتفــاوت در ســبک، رو شخصــي، هــای يويژگــ

 هـای علمـي،   هاهبردهای پژوهشي درون و ميان رشـت ر

منــابع مــالي و اعتبــارات پژوهشــي و اســتقالل  انــیازه

گـردد.   يمـ  اساتيی در انتخاب موضوع پژوهشي متـأثر 

ان داد که از نظر میيران مراکز نش (30)چنين گراهام هم

تنهـا بـه بهبـود     سترس نـه  ا کم کاری پژوهشي محيط

 ،انجامـی  ها برای افراد و میيران مي کيفيت زنیگي حرف

افزايش سطح توليی علم در مراکز توانی به  نهايت ميدر 

 پژوهشي نيز مید برسانی.

توانی در عملكـرد   های کالن که مي مؤلفهيكي از 

 ،ايفـا کنـی  مـؤثری  ت علمي نقـش  ئپژوهشي اعضای هي

 یهـا  تيصـالح  ؛. اين عوامل شاملعوامل فردی هستنی

 تفكـر  ي،پژوهشـ  یهـا  مهـارت  ي،ميتنظ خود ي،پژوهش

 ،یا سوابق حرفـه  باشنی. ي ميزشيانگی و عوامل انتقاد

بـا مقالـه و    ييآشـنا  ،يپژوهشـ  یهـا  بـا روش  ييآشنا

بـا   ييآشنا ،چا  مقاله نیيبا فرا ييآشنا ،يسينو رساله

های  جمله صالحيت از با آمار ييآشناو  يسيزبان انگل

هـا بايـی بـه مهـارت      باشنی. اين صـالحيت  پژوهشي مي

را تبیيل شود تا بتواننی اثـر پايـیاری بهبـود پـژوهش     

 يسـنج  ازيـ ن ييتوانـا  ؛هـا شـامل   داشته باشنی. مهارت

سـاخت   ييتوانـا  ،کار با نرم افزارها ييتوانا ،يپژوهش

 تيهـیا  ييتوانـا و  نوشتن مقاله ييتوانا ،ابزار پژوهش

باشنی که اعضای هيـات علمـي بـه مـرور      مي نامه انيپا

البته داشتن تفكر  .6دست خواهنی آورد.ه زمان آنها را ب

بـه   يدهـ  يمعنـ  ،ليمسـا  ليـ و تحل هيتجز ؛انتقادی ماننی

و  نقـاد بـودن   ،بـودن  رينقیپـذ  ،یگـر  اسـتیدل  ،ليمسا

هـای فـردی بـه     از ويژگـي  شجاعت در انجام پـژوهش 

 توان ناديـیه گرفـت.   رود که نقش آنها را نمي شمار مي

عوامل انگيزشي هم در اينجـا نقـش بسـيار اساسـي را     

ــي ــا م ــی  ايف ــودبرانگکنن ــا  ،يختگيخ ــه کاره  یشــو  ب

عالقه به شناخت  ،به پژوهش گرانيد قيتشو ،يپژوهش

نوعي  امور پژوهش یريادگيعالقه به  ،مشكالت جامعه

رونی. در زمينه عوامل  عوامل تسهيل کننیه به شمار مي

 .تــوان نقــش خــود تنظيمــي را انكــار کــرد فــردی نمــي

 ،یخـــودنگر  ،شـــناخت خـــود   ،یفـــرد  یهیفمنـــی

 بــودن نيهــیف گــزو  اصــال  رفتــار ،یريپــذ انعطــاف

عملكـرد   ای شین و بهبود اساس حرکت به سوی حرفه

در اين راستا  باشی. ت علمي ميأپژوهشي هر عضو هي

ه عوامل در تحقيق خود به اين نتيجه رسيی ک( 36راين)

ــي  ــاط مســتقيم و معن ــا عملكــرد  انگيزشــي ارتب داری ب

 ت علمي دارد.ئپژوهشي اعضای هي

                                                           
1-Commission of the European Communities 
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متغير اساسي ديگر کـه در عملكـرد پژوهشـي    

کار عوامل موقعيتي است. اين عوامل شامل  ،نقش دارد

ی اسـت. دانـش   محـور  جـامع ی و محـور  دانـش  ي،ميت

 ،در کسـب و انتقـال دانـش    ليتسـه محور بودن يعنـي  

 ،به خصـو  در امـور پـژوهش    یيدانش جی یريادگي

ــارا ــرا شــتريبپژوهشــي  یهــا ه فرصــتي  ،یياســات یب

 کـه بـا   هـا  یريگ ميها در تصم پژوهش  ياستفاده از نتا

ت علمـي انتظـار   ئـ توجه به ماهيـت شـغلي اعضـای هي   

 يک محيط آکادميک مشمول اين امور باشی. ،رود مي

 ؛کــه انجــام کارهــای تيمــي شــامل ضــمن ايــن

ــ قيتشــو ــادت گروه ــذار ،يمق و  یاســتگذاريس یواگ

 ،يآموزشـ  یهـا  بـه گـروه   يامور پژوهش یزير برنامه

ــنج ــروه ينظرس ــا  از گ ــ یه ــو   يآموزش در خص

ي کــه نــوعي مشــارکت در ســر پژوهشــ یهــا تيــاولو

 ،آيـی  ت علمي به شـمار مـي  ئای اعضای هي نوشت حرفه

 باشـی.  کيـی مـي  أهای روز دنيا مورد ت در تمام دانشگاه

توان به عنـوان   انجام کار تيمي و تعامل در گروه را مي

افراد دانست که بـا   های افزايي توانايي اهرمي برای هم

تواننـی از مزايـای آن    های کار تيمي مي آموزش مهارت

هـای کـار    رسی بـين مهـارت   نظر مي به. منی شونی بهره

 داری وجـود  يتيمي افراد و عملكرد آنان همبستگي معن

ــه از     ــرادی ک ــرد در اف ــر، عملك ــارت ديگ ــه عب دارد. ب

بيشـتر   هـای کـار تيمـي بـادتری برخوردارنـی،      مهارت

 (.33)است

نگـری   در اين رابطه داشتن تفكر جامع يا جامع

داشتن استقالل در  ،به روز بودن ،يستميتفكر س ؛ماننی

دانشـگاه بـا    بسـ ارتبـاط منا  ،ینـوآور  ،ويانجام وظا

کـردن   یکاربرد ،روز جامعه یازهايشناخت ن ،صنعت

توانی ديـیگاه   مي ها ساختن پژوهش یجارو  ها پژوهش

و آنها را بـه جامعـه پيونـی داده     ،بیهی استادانکلي به 

 انيـ در پا زمينه تفكر سيستمي را در آنان تقويت کنـی. 

از عوامـل   يكـ ي کـه  نيـ شود با توجـه بـه ا   يم شنهاديپ

 يعلمـ  ئـت ياعضـاء ه  يثر در بهبود عملكرد پژوهشؤم

 ،باشـی  يو بـه روز مـ   يعلمـ  یهـا  یگذار استياتخاذ س

مناسـب   یو بسترها ها نهيزمو میيران ارشی  نيمسئول

را  يعلمـ  تئـ يه یاعضـا  يارتقاء عملكرد پژوهش یبرا

مناسـب در   یهـا  یذارگـ  استيس چنين هم .نیيفراهم نما

ــهيزم ــحما ن ــا تي ــال یه ــ يم ــابع   يو دسترس ــه من ب

هـا   هيو با استفاده از رو حيصح تيريو می یبسترساز

 بهبـود عملكـرد پژوهشـي   توانی منجـر بـه    يم نيو قوان

کننی بـا   يدانشگاه سع نيو مسئولگذاران استيس .شود

و  يعلمـ  تئـ يه یاعضـا  نيارتباطـات مناسـب بـ    جاديا

و  يشـ پژوه یهـا  تيصالح ،يارتباطات برون دانشگاه

 تيـ تقو يعلم تئيه یرا در اعضا يپژوهش یها مهارت

 يميماننی کار ت يتيبه عوامل موقعويژه توجه با . نیينما

تواننـی در بهبـود    يمـ  زيـ ن، يسـتم يو س یدانش محور

 فايا یثرؤنقش م يعلم تئيه یاعضا يعملكرد پژوهش

که ايـن تحقيـق خـا  دانشـگاه      با توجه به اين .نیينما

ترين محـیوديت آن   مهم ،باشی علوم پزشكي ياسوج مي

پژوهشي غير علوم پزشكي جامعه عیم تعميم نتاي  به 

شود در اين راستا با اسـتفاده از   پيشنهاد مي ،باشی مي

 دسـت ه هـا و مـیل بـ    لفهؤاعتبار مييیی أتحليل عاملي ت

 آمیه آزمون شود.
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 گيری  نتيجه

ــامل   00 ــیه شــ ــازمان دهنــ ــمون ســ  ؛مضــ

 انتقــادی، پژوهشــي، تفكــر هــای خــودتنظيمي، مهــارت

مالي،  قوانين، حمايت و ها انگيزش)فراگير فردی(، رويه

ســازی، الگــو محــوری و  منــابع، بســتر بــه دسترســي

محـوری و   دانـش تيمي،  میيريتي)فراگير موقعيتي( کار

نگــری، )فراگيــر سياســتگذاری( در ســه دســته  جــامع

مـوقعيتي و سياسـتگذاری از   مضامين فراگيـر فـردی،   

 های اين مطالعه استخراج شینی.  داده

 عملكـرد   سـطح  مسـتمر بهبـود   جهـت  بنابراين

ت علمـي  ئـ اعضـای هي هـای علمـي و پژوهشـي     فعاليت

 درسـيین بـه عملكـر   و اه علوم پزشـكي ياسـوج   گدانش

هـای   توجه بـه سياسـتگذاری  ، جامع در زمينه پژوهش

بـیون   .ضروری استدر اين عرصه  مناسب و درست

ی پـژوهش   های مناسب و علمي در عرصه اتخاذ سايت

شـكوفا  هـای فـردی    هـا، مهـارت   صـالحيت  استعیادها،

ــن امــر مــي نخ ــی بــر روی عوامــل  واهــی شــی و اي توان

محوری  دانشجامع نگری و  ،يکار تيم ؛موقعيتي ماننی

  ثيرگذار باشی.أاساتيی ت

 

 تقیير و تشكر

رشــته نامــه دکتــرا  انيــمقالــه منــت  از پا نيــا

ــي  ــیيريت آموزشــــ ــال   مــــ ــی اخــــ ــا کــــ                       بــــ

IR.IAU.M.REC.1400.006 واحــی  يدانشــگاه آزاد اســالم

 تئـ يه یاز اعضـا  لهيوسـ  نيلذا بی .باشی يمرودشت م

دزم  یکـه همكـار   اسوجي يدانشگاه علوم پزشك يعلم

 .شود مي یسپاسگزار ،را داشتنی قيتحق یجهت اجرا
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Abstract: 
 

Background & aim: Giving importance to research and increasing research activities in each 
country provides appropriate contexts for the development and progress of that country. The 
present study was conducted to identify components related to the performance of faculty 
members of Yasuj University of Medical Sciences. 
 
Methods: The present research was a qualitative, exploratory study conducted in year of 2021. In 
present study, purposeful sampling was used. Data collection was performed through semi-
structured in-depth interviews, face to face and telephone calls. The key participants in the study 
were faculty members of Yasuj University of Medical Sciences, of whom 21 were selected by 
purposeful sampling and interviewed. Each interview lasted an average of 40 to 60 minutes. Atrid-
Sterling method was also used for analysis. 
 
Results: Twenty faculty members of Yasuj University of Medical Sciences participated in the 
present study, 9 females (45 percent) and 11 males (55 percent). In terms of academic rank, four 
were full professors, 7 were associate professors, and 10 were assistant professors. Moreover, 
after analyzing the interview data and first coding, 80 basic themes were obtained, which were then 
reduced to fourteen organizing themes. To end with, global themes policy, individual and situational 
were identified as factors related to faculty research performance. 
 
Conclusion: To achieve a comprehensive performance in the field of research depends on proper 
and correct planning in this area. Situations such as team thinking, knowledge-based, and 
community-oriented can improve faculty members' research performance. 
 
Keywords: Research performance, Faculty members, Higher education, University of medical 
sciences 
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