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چكيیه
زمينه و هیف :اهميت دادن به امر پژوهش و افزايش فعاليتهای پژوهشي در هر کشور بسترهای مناسب را بر اساس توسعه و
پيشرفت آن کشور فراهم ميکنی .اين تحقيق با هیف تعيين و شناسايي مؤلفههای مرتبط با عملكرد پژوهشي اعضای هيات علمي
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج انجام شی.
روش بررسي :اين تحقيق يک مطالعه کيفي از نوع توصيفي اکتشافي ميباشی که در سال  0011انجام شی ،در اين پژوهش از
نمونهگيری هیفمنی استفاده شی .جمعآوری دادهها از طريق مصاحبه عميق نيمه ساختارمنی ،چهره به چهره و تماس تلفني انجام شی.
شرکت کننیگان کليیی پژوهش اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج بودنی که از بين آنها تعیاد  60نفر مورد مصاحبه
قرار گرفتنی .هر مصاحبه به طور متوسط بين  01تا  21دقيقه طول کشيی ،سپس مصاحبه ها پيادهسازی و به صورت دستي کی
گذاری شی و از روش تحليل مضمون به شيوه آترايی استرلينگ تجزيه و تحليل شینی.
يافتهها  :در اين مطالعه  61نفر از اعضای هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج در تحقيق مشارکت داشتنی که از اين تعیاد  1نفر
زن 05درصی) و  00نفر مرد 55درصی) بودنی .از نظر رتبه علمي  0نفر در دارای مرتبه استاد تمام ۷ ،نفر دارای مرتبه دانشيار و 01
نفر استاديار بودنی ،در نهايت پس از تجزيه تحليل دادههای مصاحبه و کیگذاری نخست  11مضمون پايه به دست آمی که پس از آن
به چهارده مضمون سازمان دهنیه تقليل پيیا کرد .در نهايت مضامين فراگير سياستگذاری ،فردی و موقعيتي به عنوان عوامل
مرتبط با عملكرد پژوهشي هيأت علمي شناسايي شی.
نتيجهگيری :مضامين فراگير سياست گذاری ،فردی و موقعيتي به عنوان عوامل مرتبط با عملكرد پژوهشي هيئت علمي پیيیار شی.
رسيین به يک عملكرد جامع در زمينه پژوهش منوط به توجه به برنامهريزی های مناسب و درست در اين عرصه ميباشی .توجه به
سياستگذاری ،در اين رابطه تمرکز بر عوامل فردی ماننی؛ مهارتها ،صالحيتهای پژوهشي ،خود تنظمي اساتيی و عوامل موقعيتي
ماننی؛ تفكر تيمي ،دانش محوری و جامع محوری مي توانی موجبات بهبود عملكرد پژوهشي اعضای هيات علمي را فراهم آورد.
واژههای کليیی :اعضای هيات علمي ،عملكرد پژوهشي ،دانشگاه علوم پزشكي
*نويسنیه مسئول :عباداهلل احمیی ،مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحی مرودشت ،گروه میيريت آموزشي
Email: Ebadahmadi@yahoo.com

158

مرضيه حسيني و همكاران

وابستهانـی .مـیيران و مسـئودن دانشـگاههـا بايـی بـه

مقیمه
دانشگاه زير مجموعه ای از نظام آموزش عالي

رسالت خطير انتقال و بـوميسـازی دانـش از جوامـع

است و به عنـوان يـک سـازمان آمـوزش عـالي دارای

پيشرو و نيز فراينی پژوهش و توليـی دانـش بكـر آگـاه

وظــايو و کارکردهــايي اســت کــه در مســير پيشــبرد

باشنی و تمام امكانات و اختيارات خود را بـرای تحقـق

توسعه پايیار رسـالت هـا و مأموريـت هـايي بـرای آن

اين هیف بسـي کننـی( .)0کـارکرد پژوهشـي دانشـگاه

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

يكي از مهمترين اهـیاف دانشـگاههـا اسـت کـه وظيفـه

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

توليــی ،انتشــار و اشــاعد دانــش و بــالطبع ايجــاد و

کــارکرد اصــلي توليــی ،انتقــال و توزيــع دانــش را از

برقراری راه توسعد ارتباط دانشگاه و جامعـه جهـاني

وظايو دانشگاهها برميشمارد .اگر اين سه کارکرد در

را بر عهیه دارد(.)5

حوزههای تخصص خود بررسي شود ،ميتوان چنـين

ژانــگ و شــي ،معتقینــی کــه دســتاوردهای

استنباط کرد که برای رسيین به دانشـگاهي کـه هـیف

پـژوهشهــای علمـي اســتادان دانشــگاههـا بــر اســاس

آن ارتقــای تــوان صــنعتي و اقتصــادی کشــور اســت،

شاخصهای ويژه پژوهشي ،بايـی طـر و آميـزهای از

کارکردهــای فــو بايــی تخصصــيتــر مــی نظــر قــرار

عقايی مستقل خـود بـر اسـاس همسـويي بـا نيازهـای

گيرد( .)3مراکز آموزش عالي به عنوان قطب آموزشـي

پژوهشي مرزهای بينالمللي باشی .اولـين شـاخص بـه

و پژوهشي جايگاه مهمي در رونی توسعه همـه جانبـه

پژوهشهای علمي و فعاليتهای خالقانـه اشـاره دارد.

يک کشور دارنی ،چون دانشگاهها محـور اصـلي توليـی

شاخصهای ثانويه به چهار بخـش تقسـيم مـيشـونی:

علم از طريق دانش و پژوهش هستنی و جامعه را برای

بخــش اول دســتاوردهای پــژوهش علمــي ،از جملــه؛

مواجهه با رويیادهای آينیه توانمنی ميسازنی .از ميـان

مقادت ژورنال ،مقادت همايش ،کارهـای دانشـگاهي و

نقشهای متنـوعي کـه آمـوزش عـالي بـر عهـیه دارد،

غيره است ،بخش دوم صنیو های پژوهشهای علمي،

پژوهش به عنوان يكي از کارکردهای مهم در آمـوزش

بخش سوم جوايز ،از جملـه جـوايز و افتخـارات ،ثبـت

عالي بين استادان و دانشجويان توجه بيشـتری را بـه

اختراعات ،نمايشگاهها و غيـره اسـت و بخـش چهـارم

خود معطوف سـاخته اسـت و بـه عنـوان يـک فعاليـت

کار خـیماتي از جملـه رياسـت ادارات ،دانشـكیههـا و

آکادميک ،سهم ارزنـیهای در توليـی دانـش و نـوآوری

کميتههای میارس ،اعضای کميتـه دانشـگاه و رهبـران

پيشرفت و توسعه يک کشور دارد.

تشكلهای دانشگاهي حرفهای ،مجالت ،بنيادها و ساير

در زمان حاضـر ،بيشـترين نقـش پـژوهش و

سازمانهای خارج از دانشگاه است( .)2در واقـع نظـام

توسعه کشور بر عهیه دانشگاهها گذاشته شیه و ساير

آموزش عالي و ميزان و کيفيت دسـتاوردهای علمـي ـ

نهادها و سازمانها نيز به طور معمول به دانشـگاههـا

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

در کشورهای پيشرفته يا کشورهايي که دارای

اقتصادی ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و تربيتي جامعـه

موفقيت ها و پيشـرفت هـای بـزرص صـنعتي در جهـان

است .انجام تحقيق و پـژوهش از پايـههـای اساسـي و

هســتنی ،کــارکرد علمــي و پژوهشــي ســاختار و نظــام

عمــیه در توســعه جامعــهای دانــش بنيــان بــه شــمار

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

مــيآيــی ،بــه طــوری کــه هــير گونــه حرکــت علمــي و

ساله جمهوری اسالمي ايران نيـز در زمينـه پـژوهش،

منطقيای بیون پشتوانه پژوهشها امكانپذير بـه نظـر

دســتيابي بــه جايگــاه اول علــم و فنــاوری در منطقــه

نمي رسی(.)۷

آسيای غربي و حصول به جامعـهای دانـش بنيـان در

اعضای هيئت علمـي دانشـگاه منبـع ارزشـمنی

سال 0010هجری شمسي مورد انتظاراست .هـمچنـين

دانش برای دانشـجويان و نماينـیگان تحقيقـات علمـي

طبق بنی 1ـ 6سياستهای کلي«علم و فناوری» افـزايش

پيشرو هستنی .رشی و بالنیگي مؤسسات آموزش عالي

بودجه تحقيق و پژوهش به حیاقل چهار درصی توليـی

مرهون فعاليتهای اين عناصر کليـیی اسـت ،بنـابراين

ناخالص داخلي تا پايان سال 0010با تأکيی بر مصرف

دزم است به مطالعـه ارزشهـای آنهـا توجـه ويـژهای

بهينــه منــابع و ارتقــای بهــرهوری پــيشبينــي شــیه

شود ،اين ارزشها بر اعتقادات ،انتخابها ،انگيـزههـا و

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

نگرشهای نسل آينـیه روشـنفكران تـأثير مـيگـذارد.

به کـارايي کـارکرد پژوهشـي دانشـگاههـا انتقادهـايي

عملكــرد پژوهشــي اعضــای هيئــت علمــي بـــه نــوعي

جیی دارنی .از سويي ،فراگيـر شـین آمـوزش عـالي و

مهمترين و با ارزشترين سرمايه دانشگاهها محسـوب

محیوديت هزينههـا ،حساسـيت ذينفعـان را نسـبت بـه

ميشود .کارآمیی و اثربخشي آموزش عـالي در گـرو

کيفيت عملكرد پژوهشي دانشـگاه و ارزش افـزوده آن

کارايي منابع انساني آن و بـه ويژه عملكـرد پژوهشـي

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

اعضای هيات علمي آن ميباشی( .)1در ايـن خصـو

بيشتر ميشود ،حساسيت نسبت به کيفيت فرآينـیها و

برخي از صاحبنظران پا را فراتر گذاشـته و معتقینـی

برونیادهای دانشگاهي نيز افزايش پيیا ميکنی .فرآينـی

که آموزش عالي يعني هيـأت علمـي و اعضـای هيـأت

تمرکززدايي نيز از سوی ديگـر سـبب شـیه اسـت کـه

علمي را به عنوان تقويت کننـیگان فرهنـگ ،مهنیســان

دولتها در ازای اختياراتي که به دانشـگاههـا تفـوي

توســـعه اقتصــادی ،توليیکننــیگان علــم و کاشــفان

مــيکننــی ،انتظــار پاســخگويي عمــومي از آنهــا داشــته

فناوری توصيو کردهانی که جوامع انساني را متحـول

باشنی .مؤسسات آموزش عالي به دليل ضـرورتهـای

کرده و به عنوان عامالن آموزش و پـژوهش ،توسـعه

تقاضاگرايي ،مشتریگرايي ،تعامل بـا جامعـه و جهـان

علمـــي ،اجتمـــاعي و فرهنگـــي کشـــورها را تســـريع

کار و تناسب با نيازهای متحول و انتظارات نوپیيی ،بـا

ميکننی(.)1

مسئله کيفيت دست به گريبان هسـتنی .اعضـای هيئـت
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علمي در درون دانشگاه و نيز همتايان اجتماع علمـي و

و رابعـاً ايـن پـژوهشهـا از کيفيـت دزم برخـوردار

حرفهایهای دنيای دانش ،با توجه به بينالمللـي شـین

نيست(.)02

آموزش عالي ،انتظـارات بيشـتری از بهبـود و ارتقـای

بــا توجــه بــه مشــكالت عیي ـیهای کــه امــروزه

مـــیاوم کيفيـــت آمـــوزش ،پـــژوهش و فرآينـــیها و

گريبانگيـر مراکـز آمـوزش عـالي در حيطـه پـژوهش

برونــیادهای آمــوزش عــالي پيــیا مــي کننــی .چــرا کــه

م ـيباشــی ،از جملــه ضــرورت تــیوين مــیل عملكــرد

بيشترين توجه و تالش جامعد دانشگاهي کشور انجام
دادن پژوهش هايي ،با محوريت موضـوعات پيیيـیه و
مورد عالقد جامعد بين المللي و نگـارش مقالـه و چـا
آن در نشريات معتبر بينالمللـي ،بـرای ارتقـای علمـي،
است(.)03
حســـيني شـــاوون و جاهـــی معتقینـــی کـــه
برنامه ريزی های پژوهشي هنـوز بـه طـور هماهنـگ و
همه جانبه در کشور صورت نمـيگيـرد( .)00از سـوی
ديگر ،عیم تطابق مسائل مورد نظر استادان دانشگاهها
با نيازهای اساسي جامعه و نيازهای امروز کشـور از
ديگر مسائلي است که بايی به آن توجه کرد .متأسفانه،

پژوهشــي اعضــای هيئــت علمــي ،بــه خصــو

در

دانشگاههای علوم پزشكي از اهميت باديي برخـوردار
ميباشی .بیيهي است که شناسايي مؤلفههـای عملكـرد
پژوهشي از کـارکرد اسـتادان ،گـروههـای آموزشـي،
دانشكیهها و ساير واحیهای دانشـگاه زمينـه را بـرای
تصميمگيریهـای ارزنـیه در جهـت تحـول و افـزايش
بهرهوری پژوهشي دانشگاه هموار ميسازد(.)0۷
تا کنون پژوهشهای متعیدی در زمينه عملكرد
پژوهشي اعضای هيـأت علمـي انجـام شـی ،ولـي ايـن
پژوهشها اکثـراً کمـي بـودهانـی ،ماننـی پـژوهشهـای
ابــراهيمزاده و همكــاران( )02کــه مشــكالت پژوهشــي

بنابر قوانين و بخشنامه های وزارت علـوم نيـز ،ارزش

اعضای هيات علمي علوم پزشـكي لرسـتان را در يـک

چا مقادت در مجـالت خـارجي و بـينالمللـي بسـيار

مطالعه پيمايشي مورد بررسي قرار دادنی يـا پـژوهش

بيشتر از ارزش يک کار پژوهشي متناسب با نيازهـای

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

جامعه اسـت( .)05عوامـل بسـياری ممكـن اسـت مـانع

به صورت پيمايشـي انجـان دادنـی ،پـژوهش وثـو و

انجام پژوهشهـای مـؤثر در دانشـگاههـا شـونی. .بـر

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

اساس يكي از پژوهشهای انجام شیه در کشور ،موانع

ارزيابي عملكرد پژوهش در دانشـگاه هـای جـامع آزاد

پژوهشي سی راه مؤسسات پژوهشي بیين شر است؛

اســالمي شــهر تهــران در قالــب ي ـک تفكــر سيســتمي

اودً مراکز تحقيقاتي از نظر نيـروی انسـاني پژوهشـي

درونیاد ،فرآينی و برونیاد دستهبنیی کردنی .با مطالعه

متخصص در مضيقه هستنی ،ثانياً محققان از نظر مالي

پژوهشهـای انجـام شـیه ،بررسـيهـايي کـه عملكـرد

و شغلي تـأمين نيسـتنی ،ثالثـاً فعاليـتهـای پژوهشـي،

پژوهشــي اعضــای هيئــت علمــي بــه خصــو

در

انگيزه مادی و معنوی برای پژوهشگران ايجاد نمي کنی

دانشكیههای پزشكي را مورد بررسي قرارداد باشـنی،
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مشاهیه نشی .در اکثر پـژوهشهـای نجـام گرفتـه در

روش بررسي

سطح کشور تنها به پـژوهشهـای صـورت گرفتـه در

اين تحقيق يک مطالعه کيفي از نوع توصـيفي

دانشگاههای زير مجموعه وزارت علوم و نيز دانشـگاه

اکتشافي ميباشی که در سال  0011انجام شی ،در ايـن

آزاد اسالمي پرداختـه شـیه اسـت کـه اکثـراً بـه روش

پژوهش از نمونهگيری هیفمنی استفاده شی .مضمون يا

پيمايشي مشـكالت پژوهشـي را مـورد بررسـي قـرار

تم ،مبـين اطالعـات مهمـي دربـاره دادههـا و سـؤادت

دادنی و در اين بررسيها فقط شاخصهـای متريـک را

تحقيق است و تا حیی ،معني و مفهوم الگـوی موجـود

ماننی؛ تعیاد مقـادت ،کتـب و طـر پژوهشـي را تحـت

در مجموعهای از دادهها را نشان ميدهی( .)61به طـور

پوشش قـرار داده و بـه شناسـايي مؤلفـههـای بهبـود

کلي مضمون ،ويژگي تكراری و متمايزی است کـه بـه

عملكرد اعضای هيات علمـي پرداختـه نشـیه اسـت .از

نظر پژوهشگر ،نشان دهنیه درک و تجربه خاصـي در

آنجا که مراکز آموزش عالي مربـوط بـه حـوزه نظـام

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

سالمت دارای نقشي راهبـردی در آمـوزش نيروهـای

روشهای گوناگوني قابل اجر و استفاده است ،در ايـن

تخصصي مورد نياز جامعـه هسـتنی و نتـاي عملكـرد

پــژوهش از روش تحليــل«شــبكه مضــامين» آتريــاد ـ

آنها ،نقش حياتي در نيل بـه اهـیاف عـالي يـک جامعـه

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

دارد ،از اين رو پايش عملكرد آنها بر اسـاس الگوهـای

مضمون تحليل کيفي اسـت ،پاسـخ روشـن و سـريعي

نوين ،همواره مورد توجه مسـئولين ايـن مجموعـههـا

برای اين وجود نیارد که مقیار دادههای مناسب مـورد

ميباشـی .دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهر ياسـوج طـي

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

ساليان اخير در تالش برای پيشـرفت و پيشـبرد بهتـر

چقیر است .بنابراين ،مضمون لزوماً به معيارهای کمي

اهیاف نظام سالمت بـوده و بهبـود کيفيـت آموزشـي،

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

پژوهشي و باليني جزء اصلي راهبردهای آن ميباشی،

مهمي درباره سؤادت پژوهش ميپردازد( .)63شـرکت

لــذا مشــخص بــودن شــاخصهــای دقيــق ســنجش و

کننیگان به کمک روش نمونهگيری هیفمنی و بـا لحـا

انیازهگيری از جمله پيش شرطهای اساسـي دسـتيابي

کردن اختالف حیاکثری بين شـرکت کننـیگان از نظـر

به کيفيت مطلوب و مناسب مورد نظر بوده و ميتوانـی

تفاوت در دانشكیه رتبـه علمـي انتخـاب شـینی .معيـار

موجبات افزايش بهره وری عملكرد پژوهشي را فـراهم

انتخاب مشارکت کننیگان در تحقيـق شـامل عضـويت

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

هيئت علمي تمايل به شرکت در تحقيق و داشتن حیاقل

موارد پيشگفت ،هیف از اين مطالعه تعيين و شناسـايي

 5سال سابقه تیريس بود .سپس بـه شـرکت کننـیگان

مؤلفههای مرتبط با عملكرد پژوهشـي اعضـای هيـات

درباره پژوهش ،روش جمـعآوری دادههـا و محرمانـه

علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج بود.

بودن مصاحبهها توضـيحات دزم داده شـی و افـرادی
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کـــه داوطلـــب شـــرکت در تحقيـــق بودنـــی ،فـــرم

تعميمپذيری ،تأييیپــذيری و انتقـالپـذيری ارزيـــابي

رضايتنامهها را امضا کردنی .در اين مرحله با  60نفر

شی .برای اطمينان از مؤثـق بـودن و ارزيـابي قابليــت

از اعضای هيأت علمي مصاحبه به عمل آمی و با توجه

اعتماد دادههای جمعآوری شیه در اين مطالعـه ،متـون

به اين که دادههـای حاصـل از مصـاحبههـا بـه سـمت

مصاحبه به وسيله استادان راهنما و مشاور چک شـی.

تكرار پيش رفت و داده جیيیی برای پژوهشگر فـراهم

درگير شـین طودني میت بـا دادههـا و صـرف زمـان

نشی و به عبارتي داده به مرز اشباع رسيی ،مصاحبهها
متوقو و تحليـلهـا بـر اسـاس همـان تعـیاد صـورت
گرفت .يعني نمونهگيری تا زماني است که هـيرگـواه و
میرک جیيیی از دادهها حاصل نشی ،ادامـه پيـیا کـرد،
به عبارت ديگر وارسي کامل داده ها انجام شی.
روش جمعآوری دادهها مصاحبه عميـق نيمـه
ســاختار يافتــه ،اســتفاده از يادآورهــا و متــون بــود.
سوادت مصاحبه در راستای هیف پـژوهش تـیوين و
سپس سه نفر از اعضای هيئت علمي که سوابق کـاری
 01ســال بــه بــاد داشــتنی انتخــاب و مــورد مصــاحبه
مقیماتي قرار گرفتنی و از آن به عنوان راهنمايي جهت
مصاحبههای بعیی اسـتفاده شـی .سـوادت مصـاحبه
حول محور مفهوم عملكرد پژوهشي بود :بـرای مثـال،
ادراک شما از عملكرد پژوهشي اعضـای هيـات علمـي

کـافي بــرای جمــعآوری ،بررسـي مـیاوم ،تجزيـه و
تحليل آنها ،موجب شـی درک عيمق و حقيقي و اطمينان
نسبت به دادهها حاصل شود و همچنين ،محقق تـالش
کــرد تــا بــا توصــيو دقيــق شـــرکت کننــیگان ،روش
نمونهگيری ،زمـان و مكـان جمـعآوری دادهها و کليـه
مراحل اجرايي کار ،امكان پيگيـری مسـير تحقيق برای
ساير محققـان را فـراهم کنـی و بــا در نظــر گــرفتن
حــــیاکثر تغييرپــــذيری از نظــــر؛ ســــن ،جــــنس و
تحصـيالت ،قابليت تعميمپذيری دادها را فـراهم نمايـی.
همچنين ،پس از انجام مصاحبه و پيادهسازی آن ،متن
مصاحبه به اعضای هيات علمي کـه مصـاحبه از آنـان
صورت گرفته شیه بود ،بازگردانـیه شـیه تـا صـحت
گفتههای خودشان را مورد تأييی قرار بیهنی .عالوه بر

چگونه ميباشی و چه عواملي در آن تأثير گذار اسـت

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

سوادت بعیی نيز با متناسب با پاسـخ اعضـای هيئـت

با مشارکت کننیگان بحث شی و اين ابهامـات برطـرف

علمي در رابطه با سوال فو مطر ميشی .مصاحبهها

شی .پس از انجـام کیگـذاریهـای نهـايي و شناسـايي

بين  01تا  ۷1دقيقه به طول انجاميی ،سپس مصاحبهها

شبكه مضامين ،به برخي از اعضای هيات علمـي ارايـه

روی کاغذ پيادهسـازی شـی و مـورد تجزيـه و تحليـل

شی تا مؤثق بودن يافتههـای نهـايي پـژوهش را مـورد

قرار گرفت.

تأييی قرار بیهنی ،به اين منظـور پرسشـنامهای تـیوين

بــرای بررســي مؤثــق بــودن دادههــا در ايـــن
پـژوهش ،چهـار معيار عمیه؛ مقبوليت ،قابليـت اعتمـاد،
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شی و بر روی  05نقر از افراد کليیی اجرا شـی .نتـاي
نشان داد ،در تمام موارد همه مضامين در سطح قابـل
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قبولي بودنی و ميانگين هـر گويـه کمتـر از  3/۷1کمتـر

پژوهشگر با توجه بـه تـوان تشـخيص و تسـلط خـود

نشی.

بايی ،نام مناسبي برای هر دسـته کـی انتخـاب کنـی .در
در ايـن پـژوهش بـرای شناسـايي ،تحليـل و

نهايــت مضــامين فراگيــر شــامل مضــامين عــالي در

گـزارش الگـوی موجـود در دادههـای کيفـي از روش

برگيرنیه حاکم بـر مـتن بـه مثابـه کـل اسـت .در ايـن

تحليل مضـمون اسـتفاده شـی .ايـن روش کـه ماهيـت

پــژوهش بــا اســتفاده از تحليــل مضــمون تعــیاد 11

تفسيری دارد ،فرآينیی است که به وسيله آن ميتـوان

مضــمون پايــه 00 ،مضــمون ســازمان دهنــیه و 3

دادههای پراکنیه متن را بـه دادههـای غنـي و تفضـيلي

مضمون فراگير يا عالي به دسـت آمـی .ايـن مضـامين

تبیيل نمود.

حاصل تحليـل متـون بـه دسـت آمـیه از مصـاحبه بـا
اعضای هيأت علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي ياسـوج
بود(جیول .)0

يافتهها

.0

در اي ـن مطالعــه  61نفــر از اعضــای هيئــت

با توجه به تحليل مضـمون عملكـرد پژوهشـي

علمــي دانشــگاه علــوم پزشــكي ياســوج در تحقيــق

اعضای هيات علمي ميتوان گفت که در مرحله اول بـا

مشارکت داشتنی که از اين تعیاد  1نفر زن  00نفر مرد

پيادهسازی مصـاحبههـای انجـام شـیه پـاره گفتارهـا

بودنی .از نظر رتبه علمـي 0نفـر در ارای مرتبـه اسـتاد

استخراج و کیگـذاری شـی .در ايـن مرحلـه  11کـی بـه

تمام ۷ ،نفر دارای مرتبه دانشـيار و  01نفـر اسـتاديار

صورت مضامين پايه شناسايي شی و در مرحله بعی با

بودنی .با اقتبـاس از روش آترايـی -اسـترلينگ ،فرآينـی

ادغام کیهای مشايه در دستههـای جیيـی در قالـب 00

انجام اين پژوهش در سـه مرحلـه انجـام شـی کـه ايـن

مضمون سازمان دهنیه تحت عنـاوين؛ خـود تنظيمـي،

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

مهارتهای پژوهشـي ،تفكـر انتقـادی ،انگيزش(فراگيـر

پژوهشهای مختلو مورد استفاده قرار ميگيرد .شبكه

فردی) ،رويهها و قوانين ،حمايت مـالي ،دسترسـي بـه

مضامين شامل سـه دسـته از کـیها و مفـاهيم شـامل؛

منابع ،بسترسـازی ،الگـو محـوری و مـیيريتي(فراگير

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

مـــــوقعيتي) کـــــار تيمـــــي ،دانـــــش محـــــوری،

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

جــامع نگــری( ،فراگيــر سياســتگذاری) در ســه دســته

کليیی متن است .با مطالعه کامل مـتن بايـی خردتـرين

مضــامين فراگيــر فــردی ،مــوقعيتي و سياســتگذاری

کیها شناسايي و به عنوان يک مضـمون پايـه انتخـاب

تیوين شی(شكل .)0

شود .مضامين سازماندهنیه شامل مضـامين حاصـل
از ترکيب و تلخيص مضامين پايه اسـت .کـیهای پايـه
بايی مرور و مفاهيم مشـابه در کنـار هـم قـرار گيرنـی.
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جیول  : 0تحليل مضمون تحليل مضمون عملكرد پژوهش اعضای هيئت علمي
مضامين پايه

مضامين سازمانیهنیه

فراگير

ســوابق حرفــهای،آشــنايي بــا روشهــای پژوهش ـي ،آشــنايي بــا مقالــه و

صالحيت های پژوهشي()0

فردی

رســالهنويســي ،آشــنايي بــا فرآينــی چــا مقالــه ،آشــنايي بــا زبــان

خودتنظيمي()6

انگليسي،آشــنايي بــا آمــار( )0هیفمنــیی فردی،شــناخت خــود ،خــودنگری،

تفكر انتقادی()3

انعطــافپــذيری ،اصــال رفتــار ،هــیف گــزين بــودن( )6تجزي ـه و تحلي ـل

انگيزش()0

مسايل،معنيدهي به مسايل ،اسـتیدل گـری ،نقـی پـذير بـودن ،نقـاد بـودن،

مهارتهای پؤوهشي()5

شجاعت در انجام پژوهش( )3خود برانگيختگي ،شو به کارهای پژوهشي،
تشويق ديگران به پژوهش ،عالقه بـه شـناخت مشـكالت جامعـه ،عالقـه بـه
يادگيری امور پژوهش( )0توانايي نياز سـنجي پژوهشـي ،توانـايي کـار بـا
نرمافزارها ،توانايي ساخت ابزار پژوهش ،توانـايي نوشـتن مقالـه ،توانـايي
هیايت پايان نامه()5
سياستگذاری کالن در گسترش پـژوهش ،سياسـتگـذاری در تشـويق بـه

رويهها و قوانين()0

پژوهش ،سياستگذاری در خريی تجهيـزات پژوهشـي ،سياسـتگـذاری در

الگو محوری()6

تسهيل ارتقای اساتيی ،اصال سياستها و قوانين دست و پا گير در حـوزه

حمايت مالي()3

پــژوهشـ سياســتگــذاری در پيونــی دانشــگاه بــا امــور پژوهش ـي ســاير

دسترسي به منابع()0

سازمانهـا ،کـاهش هزينـههـای بادسـری در پـژوهش اسـاتيی()0شـناخت

بسترسازی()5

پژوهشگران برتر ،ارايه فرصت به همه پژوهشگران جهـت شـناخته شـین،

میيريتي()2

سياستگذاری

تشــويق معن ـيدار پژوهشگران،ســاخت تنــیيس پژوهشــگر برتــر ،معرف ـي
پژوهشگران برتر به جامعه()6پاداش مالي مناسب بـرای پـژوهش ،افـزايش
گرنـتهــای پژوهشـي ،افــزايش بودجـه پژوهشـي دانشــگاه()3قــرار داد بــا
پايگاههای اطالعاتي معروف ،آزاد و رايگان کردن دسترسي به پايگاه هـای
اطالعاتي،خرريی کتـابهـای جیيـی ،بهينـهسـازی کتابخانـههـا بـه صـورت
مجازی ،در اختيارگذارن اينترنت با پهنای بانی مناسب به اسـاتيی ،افـزايش
پهنای بانی اينترنت دانشگاه( ،)0به روز کـردن سـختافـزار و نـرمافزارهـا،
تـیارک فضـای فعاليـت مناسـب بـا نـوع خـیمت ،خريـی دسـتگاههــای دزم
آزمايشگاهها ،به روز کردن آزمايشگاهها ،عقی قرار داد با مراکـز پژوهشـي
معتبر()5به کار گيری پژوهشگران با تجربه در پستهای مـیيريتي ،داشـتن
برنامههـای کوتـاه ،ميـان مـین و دراز مـیت ،بهينـهسـازی نظـام پـايش و
ارزيابي علمي ،ايجاد جو آرام و توام با همكاری ،توجه بـه رضـايت شـغلي
هيات علمي ،تسهيل ارتباطات درون سازماني ،تشويق پژوهش محـوری در
بين اساتيی()2
تشــويق مقــادت گروه ـي ،واگــذاری سياســتگذاری و برنامــهري ـزی امــور

کار تيمي()0

پژوهشي به گروههای آموزشـي ،نظرسـنجي از گـروههـا ی آموزشـي در

دانش محوری()6

اولويتهای پژوهشي()0تسهيل در کسب و انتقال دانش ،يادگيری

جامعه محوری()3

خصو

دانش جیيی به خصو

موقعيتي

در امـور پـژوهش ،ارايـه فرصـتهـای پژوهشـي

بيشتر برای اساتيی ،استفاده از نتاي پژوهشها در تصميمگيریها()6تتفكـر
سيستمي ،به روز بودن ،داشتن استقالل در انجام وظايو ،نوآوری ،ارتباط
مناسب دانشگاه با صنعت ،شناخت نيازهای روز جامعـه ،کـاربردی کـردن
پژوهشها ،تجاری ساختن پژوهشها()3
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شكل  :0شبكه مضامين عملكرد پژوهشي اعضای هيات علمي

بحث

مؤلفـه سياسـتگذاری شـامل؛ زيـر مؤلفـههـای
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به عنوان

رويهها و قوانين ،حمايـت مـالي ،دسترسـي بـه منـابع،

بادترين مرکز انیيشـه ورزی و توليـی علـم جامعـه بـا

بسترسازی ،الگو محوری و میيريتي بودنی .متوليان و

حضور و فعاليت انیيشمنیانه متفكران ،محققان ،دانـش

میيران پژوهشي در مسير دستيابي به اهـیاف توسـعد

پژوهــان و دانشــجويان در اعــتالی علمــي و جهــت

سياستگذاری تحقيقاتي ،ناگزير به استفاده از روشها،

بخشيین به حرکـتهـای فكـری ،اعتقـادی ،فرهنگـي و

و راهبردهـايي هسـتنی کـه سياسـتگذاری در اولويـت

سياسي جامعه و در کل توسعه کشـور نقـش اساسـي

نخست و از مهمترين آنهاسـت .تحقـق اهـیاف توسـعد

دارنـــی( .)۷در ايـــن پـــژوهش مؤلفـــههـــای کـــالن

پژوهشها ،منوط به اتخاذ سياستهای متناسب با نظام

سياســتگذاری ،مــوقعيتي و فــردی کــه در عملكــرد

پژوهشي ،اولويتهـای پژوهشـي ،فرهنـگ و آمـوزش،

پژوهشي اعضای هيات علمي دانشـگاه علـوم پزشـكي

منابع ،زيرساختها ،قـوانين و مقـررات مـي باشـی .در

ياسوج نقش دارنی ،شناسايي شی.

واقع اگر سياسـتهـا و چـارچوبهـای قـانوني خـوب
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طراحي نشونی ،راهبردها ،پروژهشها و بودجهبنییها

اطالعــاتي ،خريــی کتــابهــای جیيــی ،بهينــهســازی

دچار اشكادت علمي و اجرايي ميشود و دسترسي به

کتابخانههـا بـه صـورت مجـازی ،در اختيـار گـذاردن

اهیاف را به تأخير خواهی انیاخت .سياسـتگذاریهـای

اينترنت بـا پهنـای بانـی مناسـب بـه اسـاتيی و افـزايش

پژوهشي با ايجاد همسويي و جهتگيریهـای يكسـان

پهنای بانی اينترنت دانشـگاه بـه عنـوان دسترسـي بـه

تمامي ارکان پژوهش در زمينههای گونـاگون ،موجـب

منابع ميتوانی ،عملكرد پژوهشي اعضای هيئـت علمـي

ميشود که رونـی انجـام کارهـا و رسـيین بـه اهـیاف

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

پژوهشــي ،نظــاممنــی و تســريع گــردد .يكــي از زيــر

نشان ميدهنی که دسترسي به منابع اطالعاتي و اطال ع

مؤلفــههــای سياســتگذاری وضــع رويــههــا و قــوانين

رساني ،نقش مهمي در مشارکت افراد در فعاليـتهـای

مناسب است که در اين زمينه شامل؛ :سياسـتگـذاری

پژوهشي دارد .در واقع اگـر بسـترهای مناسـب بـرای

کالن در گسترش پژوهش ،سياستگـذاری در تشـويق

انجام پژوهش از قبيل بـه روز کـردن سـخت افـزار و

بــه پــژوهش ،سياســتگــذاری در خريــی تجهيــزات

نـرمافزارهــا ،تــیارک فضــای فعاليـت مناســب بــا نــوع

پژوهشي ،سياستگذاری در تسهيل ارتقـای اسـتادان،

خیمت ،خريی دستگاههای دزم آزمايشگاههـا ،بـه روز

اصال سياستها و قـوانين دسـت و پـاگير در حـوزه

کردن آزمايشگاهها ،عقی قـرارداد بـا مراکـز پژوهشـي

پــژوهش ،سياســتگــذاری در پيونــی دانشــگاه بــا

معتبر و ساير امكانات به درستي فراهم شود،ميتوانـی

امورپژوهشي ساير سازمانهـا و کـاهش هزينـههـای

عملكرد پژوهشي اعضای هيـأت علمـي را تحـت تـأثير

بادسری در پژوهش استادان ميباشی .همچنـين ارايـه

قرار دهی.

حمايتهـای مـالي ماننـی؛ پـاداش مـالي مناسـب بـرای

البتــه از سياســتگذاریهــای مربــوط بــه الگــو

پژوهش ،افزايش گرنتهای پژوهشي و افزايش بودجه

محــوری شــامل؛ شــناخت پژوهشــگران برتــر ،ارايــه

پژوهشي دانشگاه جزو سياستگذاریها مـيباشـنی .در

فرصــت بــه همــه پژوهشــگران جهــت شــناخته شــین،

اين رابطه حاجينيكود و ساتريو( )65دريافتنی که وجود

تشـــويق معنـ ـيدار پژوهشـــگران ،ســـاخت تنـــیيس

يک مرکز پژوهشي ،اعتبارات دريافتي از منابع بيروني

پژوهشگر برتر ،معرفي پژوهشگران برتر به جامعه به

بـرای مقاصـی پژوهشـي و تسـهيالت کتابخانـههـای

عنوان مشو های معنوی نبايی غافل شی .در اين زمينه

مناسب ،عواملي هستنی که هم بهـرهوری و هـمکيفيـت

ب ـه کــارگيری پژوهشــگران بــا تجربــه در پســتهــای

مقادت چا شیه استادان گروههای مـورد مطالعـه را

مــیيريتي ،داشــتن برنامــههــای کوتــاه ،مي ـانمــیت و

بهبـود مــيبخشـنی .قــرارداد بـا پايگــاههـای اطالعــاتي

درازمیت،بهينهسـازی نظـام پـايش و ارزيـابي علمـي،

معروف ،آزاد و رايگان کردن دسترسي به پايگاههـای

ايجاد جو آرام و توأم با همكـاری ،توجـه بـه رضـايت
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شغلي هيات علمي ،تسهيل ارتباطات درون سـازماني و

رسالهنويسي ،آشنايي با فراينی چا مقاله ،آشنايي بـا

تشويق پژوهش محوری در بين اساتيی نقش کليـیی و

زبان انگليسي و آشنايي با آمار از جمله صالحيتهای

ارزنیهای بازی ميکنی .نتاي مربوط بـه نقـش عوامـل

پژوهشي ميباشنی .اين صـالحيتهـا بايـی بـه مهـارت

سياستگذاری پژوهشي با نتاي تحقيـق صـادقي()6۷

تبیيل شود تا بتواننی اثـر پايـیاری بهبـود پـژوهش را

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

داشته باشنی .مهارتهـا شـامل؛ توانـايي نيـاز سـنجي

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

پژوهشي ،توانايي کار با نرم افزارها ،توانـايي سـاخت

تفاوت که در تحقيق حاضر به صورت مفصلتـر و بـا
يک روش اکتشافي بر اساس ديیگاههای اعضای هيأت
علمي دانشگاه پزشكي ياسوج به دست آمیه است.
در اين رابطه پژوهشهای وود( )31از مراکز
دانشگاهي و مؤسسات آموزش عـالي اسـتراليا نشـان
داد کــه عملكــرد پژوهشــي اســاتيی از عــواملي چــون؛
ويژگ ـيهــای شخصــي ،تفــاوت در ســبک ،روشهــا و
راهبردهای پژوهشي درون و ميان رشـتههـای علمـي،
انــیازه منــابع مــالي و اعتبــارات پژوهشــي و اســتقالل
اساتيی در انتخاب موضوع پژوهشي متـأثر مـيگـردد.
همچنين گراهام( )30نشان داد که از نظر میيران مراکز
پژوهشي محيط کاری کم ا سترس نـه تنهـا بـه بهبـود
کيفيت زنیگي حرفها برای افراد و میيران ميانجامـی،
در نهايت ميتوانی به افزايش سطح توليی علم در مراکز
پژوهشي نيز مید برسانی.
يكي از مؤلفههای کالن که ميتوانی در عملكـرد
پژوهشي اعضای هيئت علمي نقـش مـؤثری ايفـا کنـی،
عوامل فردی هستنی .اين عوامل شامل؛ صـالحيتهـای
پژوهشي ،خود تنظيمي ،مهـارتهـای پژوهشـي ،تفكـر
انتقادی و عوامل انگيزشي ميباشنی .سوابق حرفـهای،
آشنايي بـا روشهـای پژوهشـي ،آشـنايي بـا مقالـه و
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ابزار پژوهش ،توانايي نوشتن مقاله و توانـايي هـیايت
پاياننامه ميباشنی که اعضای هيـات علمـي بـه مـرور
.6

زمان آنها را به دست خواهنی آورد .البته داشتن تفكر
انتقادی ماننی؛ تجزيه و تحليـل مسـايل ،معنـيدهـي بـه
مسايل ،اسـتیدلگـری ،نقیپـذير بـودن ،نقـاد بـودن و
شجاعت در انجام پـژوهش از ويژگـيهـای فـردی بـه
شمار ميرود که نقش آنها را نميتوان ناديـیه گرفـت.
عوامل انگيزشي هم در اينجـا نقـش بسـيار اساسـي را
ايفــا مــيکننــی خــودبرانگيختگي ،شــو بــه کارهــای
پژوهشي ،تشويق ديگران به پژوهش ،عالقه به شناخت
مشكالت جامعه ،عالقه به يادگيری امور پژوهش نوعي
عوامل تسهيل کننیه به شمار ميرونی .در زمينه عوامل
فــردی نمــيتــوان نقــش خــود تنظيمــي را انكــار کــرد.
هیفمنـــیی فـــردی ،شـــناخت خـــود ،خـــودنگری،
انعطــافپــذيری ،اصــال رفتــار و هــیف گــزين بــودن
اساس حرکت به سوی حرفهای شین و بهبود عملكـرد
پژوهشي هر عضو هيأت علمي ميباشی .در اين راستا
راين( )36در تحقيق خود به اين نتيجه رسيی که عوامل
انگيزشــي ارتبــاط مســتقيم و معنــيداری بــا عملكــرد
پژوهشي اعضای هيئت علمي دارد.
1-Commission of the European Communities
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متغير اساسي ديگر کـه در عملكـرد پژوهشـي

صنعت ،شناخت نيازهای روز جامعه ،کاربردی کـردن

نقش دارد ،عوامل موقعيتي است .اين عوامل شامل کار

پژوهشها و جاری ساختن پژوهشها ميتوانی ديـیگاه

تيمي ،دانـش محـوری و جـامع محـوری اسـت .دانـش

کلي به استادان بیهی ،آنها را بـه جامعـه پيونـی داده و

محور بودن يعنـي تسـهيل در کسـب و انتقـال دانـش،

زمينه تفكر سيستمي را در آنان تقويت کنـی .در پايـان

در امـور پـژوهش،

پيشنهاد ميشود با توجـه بـه ايـن کـه يكـي از عوامـل

يادگيری دانش جیيی به خصـو

اراي ـه فرصــتهــای پژوهشــي بيشــتر بــرای اســاتيی،
استفاده از نتاي پژوهشها در تصميمگيریهـا کـه بـا
توجه به ماهيـت شـغلي اعضـای هيئـت علمـي انتظـار
ميرود ،يک محيط آکادميک مشمول اين امور باشی.
ضــمن ايــن کــه انجــام کارهــای تيمــي شــامل؛
تشــويق مقــادت گروهــي ،واگــذاری سياســتگذاری و
برنامهريزی امور پژوهشي بـه گـروههـای آموزشـي،
نظرســنجي از گــروههــا ی آموزشــي در خصــو
اولوي ـتهــای پژوهش ـي کــه نــوعي مشــارکت در ســر
نوشت حرفهای اعضای هيئت علمي به شـمار مـيآيـی،
در تمام دانشگاههای روز دنيا مورد تأکيـی مـيباشـی.
انجام کار تيمي و تعامل در گروه را ميتوان به عنـوان
اهرمي برای هم افزايي تواناييهای افراد دانست که بـا
آموزش مهارتهای کار تيمي ميتواننـی از مزايـای آن
بهرهمنی شونی .به نظر ميرسی بـين مهـارتهـای کـار
تيمي افراد و عملكرد آنان همبستگي معنيداری وجـود
دارد .بــه عبــارت ديگــر ،عملكــرد در افــرادی کــه از
مهارتهـای کـار تيمـي بـادتری برخوردارنـی ،بيشـتر
است(.)33
در اين رابطه داشتن تفكر جامع يا جامعنگـری
ماننی؛ تفكر سيستمي ،به روز بودن ،داشتن استقالل در

مؤثر در بهبود عملكرد پژوهشي اعضـاء هيئـت علمـي
اتخاذ سياستگذاریهـای علمـي و بـه روز مـيباشـی،
مسئولين و میيران ارشی زمينهها و بسترهای مناسـب
برای ارتقاء عملكرد پژوهشي اعضـای هيئـت علمـي را
فراهم نماينی .همچنين سياستگـذاریهـای مناسـب در
زمينــه حمايــتهــای مــالي و دسترســي بــه منــابع
بسترسازی و میيريت صحيح و با استفاده از رويههـا
و قوانين ميتوانی منجـر بـه بهبـود عملكـرد پژوهشـي
شود .سياستگذاران و مسئولين دانشگاه سعي کننی بـا
ايجاد ارتباطـات مناسـب بـين اعضـای هيئـت علمـي و
ارتباطات برون دانشگاهي ،صالحيتهـای پژوهشـي و
مهارتهای پژوهشي را در اعضای هيئت علمي تقويـت
نماينی .با توجه ويژه به عوامل موقعيتي ماننی کار تيمي
دانش محوری و سيسـتمي ،نيـز مـيتواننـی در بهبـود
عملكرد پژوهشي اعضای هيئت علمي نقش مؤثری ايفا
نماينی .با توجه به اين که ايـن تحقيـق خـا

دانشـگاه

علوم پزشكي ياسوج ميباشی ،مهمترين محـیوديت آن
عیم تعميم نتاي به جامعه پژوهشي غير علوم پزشكي
ميباشی ،پيشنهاد ميشود در اين راستا با اسـتفاده از
تحليل عاملي تأييیی اعتبار مؤلفههـا و مـیل بـه دسـت
آمیه آزمون شود.

انجام وظايو ،نـوآوری ،ارتبـاط مناسـب دانشـگاه بـا
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نتيجهگيری
 00مضــــمون ســــازمان دهنــــیه شــــامل؛
خــودتنظيمي ،مهــارتهــای پژوهشــي ،تفكــر انتقــادی،
انگيزش(فراگير فردی) ،رويهها و قوانين ،حمايت مالي،
دسترســي بــه منــابع ،بســتر ســازی ،الگــو محــوری و
میيريتي(فراگير موقعيتي) کار تيمي ،دانـش محـوری و
جــامع نگــری( ،فراگيــر سياســتگذاری) در ســه دســته
مضامين فراگيـر فـردی ،مـوقعيتي و سياسـتگذاری از
دادههای اين مطالعه استخراج شینی.
بنابراين جهـت بهبـود مسـتمر سـطح عملكـرد
فعاليتهـای علمـي و پژوهشـي اعضـای هيئـت علمـي
دانشگاه علوم پزشـكي ياسـوج و رسـيین بـه عملكـرد
جامع در زمينه پژوهش ،توجه بـه سياسـتگذاریهـای
مناسب و درست در اين عرصه ضروری است .بـیون
اتخاذ سايتهای مناسب و علمي در عرصهی پـژوهش
استعیادها ،صـالحيتهـا ،مهـارتهـای فـردی شـكوفا
نخواهــی شــی و ايــن امــر مــيتوانــی بــر روی عوامــل
موقعيتي ماننی؛ کار تيمي ،جامع نگری و دانش محوری
اساتيی تأثيرگذار باشی.

تقیير و تشكر
اي ـن مقالــه منــت از پاي ـان نامــه دکتــرا رشــته
مــــــیيريت آموزشــــــي بــــــا کــــــی اخــــــال
 IR.IAU.M.REC.1400.006دانشــگاه آزاد اســالمي واحــی
مرودشت ميباشی .لذا بیين وسـيله از اعضـای هيئـت
علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج کـه همكـاری دزم
جهت اجرای تحقيق را داشتنی ،سپاسگزاری ميشود.
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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 semistructured 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. AtridSterling 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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