سال  ،)2(3شهریور  ،1396صفحه 144-152

تعیین اولویتهای پژوه شی سال  1396دان شگاه علوم

پقاله پژوهشی

ایاشت راانی ()COHRED
رضکککا اریا ی ،1هتا ت ین ،2پسیژه داد خش ،3پطاته پیله ور اده ،4غالپعلی حقیقت،5
حبیبه و یتی نسب ،6پحمی پایی سوری*7
 1استادیار ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
2مربی ،گروه انگل شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
 3مربی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
 4مربی ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
 5مربی ،گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
6مربی ،گروه آمار زیستی  ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
 7مربی ،گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران

چ ییه
پقیپه :منابع محدود ایجاب میکند برای رسیییدن به سییاب ابل وزی از س ی مت در امامی ابااد منابع
موجود را به اوزویتها اخ صیص دهیم .هدف از پژوهش حاضر اایین اوزویتهای پژوهشی سال 1396

اط عات مقازه
دریا ت 1396/06/01 :
پذیتش 1396/06/27 :

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بر اساس مدل پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی ( )COHREDاست.

*پولف پسئول

روشکار :این ماازاه از نوع احقیق در نظام س ی مت  HSRاسییت که با مشییارکت  14نفر از اعضییای

پحمی پایی سوری

هیئت علمی و  21نفر از مدیران ،کارشییناسییان و کارکنان بهداشییت و درمان دانشییگاه در مناقه جنوب

ایران ،جیرفت ،دانشگاه علوم

استان کرمان با استفاده از مدل پیشنهادی کارگروه سازمان جهانی بهداشت انجام شد .پس از شناسایی

پزشکی جیرفت ،دانشکده بهداشت

افراد ذینفع ،حیاهها و عناوین پژوهشی مشخص گردید و اوزویتهای احقیقاای بر اساس مایارهای مدل
امتیازدهی شد.
یا تهها :از هفت حوزه پژوه شی مربوط به بهدا شت ،درمان و آموزش پز شکی در مناقه جنوب ا ستان
کرمان شیییامل آموزش و اوانمندسیییازی ،وانین و مقررات و فرایندهای اجرایی ،سییی مت روانی و
اجتماعی ،سیی مت نانواده ،بیماریهای غیر واگیر ،بیماریهای واگیر و نارات شیییلی و محیای بود.
در مجموع  351حیاه و موضوع بهعنوان اوزویتهای دانشگاه اایین شد.
نتیجهگیتی :پیشیینهاد میگردد ارائه اوزویتهای پژوهشیی ع وه بر هدایت موضییوعات پیشیینهادی
بهسوی اوزویتها ،مورد اوجه سیاستگذاران ،داوران و اصویبکنندگان طرحهای پژوهشی نیز رار
بگیرد اا بتواند بهعنوان یک ابزار در جهت استفاده بهینه از منابع محدود مازی عمل نماید.

کلیی واژهها  :اوزویت ،پژوهش ،کارگروه اوساه احقیقات

 ،گروه بهداشت محیط.

تلفن03443310916 :
پست ال تتونیک:
Mhd_soori@yahoo.com
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Abstract
Introduction: Limited resources require the prioritization of resources to reach the
acceptable level of health in all aspects of existing resources. The purpose of this
study was to determine the research priorities of Jiroft University of Medical Sciences
in 2017 based on the COHRED model.

Methods: This study was a Health System Research (HSR) project with the
participation of 14 faculty members and 21 managers, experts and healthcare staff in
the southern region of Kerman province. The model was proposed by the Council for
Health Research Development (COHRED), based on this study, the beneficiaries
were first identified and the status of the region of Jiroft University of Medical
Sciences was analyzed, then the specific fields and titles and area were identified.
And priority research were determined by criterion and scoring.

Results: Seven research areas related to health and medical education in the southern
region of Kerman province include training and empowerment, laws and regulations
and executive procedures, mental and social health, family health, noncommunicable diseases, communicable diseases and occupational and environmental
hazards. In total, 351 areas and topics were identified as priorities of the Jiroft
University of medical sciences.
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پقیپه

است و رسازت اصلی پژوهش همواره ایجاد محیط و بستر

گروهها ،سازمانها کمک چشمگیری میکند .اهمیت و

مناسب برای اوزید دانش و استفاده از نتایج آن در جهت حل

ضرورت نیازسنجی پژوهشی ،آنگاه روشن میشود که به نتایج

مشک ت و اراقای س مت امامی آحاد جاماه در حوزههای

آن اوجه شود .برنی نتایج نیازسنجی پژوهشی ع ارت است

مختلف میباشد ( .)1درحازیکه انها  10درصد از کل

از :اقویت مدیریت جامع و استفاده از همه ظرفیتها در فرایند

سرمایههای پژوهشی دنیا برای  90درصد مردم جهان به کار

برنامهریزی پژوهشی ،شفافیت و پاسخگویی مراکز پژوهشی،

گرفته میشود .اصلی که بهعنوان شکاف  90/10در امام دنیا

جهتگیری روشن برای هدایت فرایند برنامهریزی پژوهشی،

شنانته شده است ،این نابرابری در کشورهای در حال اوساه

جلوگیری از اا ف منابع در حوزههای فا د اهمیت،

شدیدار است ( )2بهطوریکه پژوهشهای اندکی در این

سازماندهی طرحهای مختلف پژوهشی ،جلوگیری از موازی

کشورها برای رفع مشک ت س متی و کاهش بار بیماریها

کاری و پراکندهکاری ،آیندهنگری در برنامهریزی پژوهشی و

انجام میشود و اغلب پژوهشهای انجام شده صرفاً به دزیل

پرهیز از اصمیمگیریهای زحظهای و غیر راه ردی ،ادوین

انگیزه شخصی پژوهشگر و یا در بسیاری از موارد در راستای

برنامههای پژوهشی م تنی بر مشارکت کلیه گروهها و عوامل

مشک ت سایر کشورها که اغلب اوساهیافته میباشند .به دزیل

متخصص و مرا ط در شناسایی عناوین پژوهشی و اخصیص

انوع و گستردگی عرصههای س مت و همچنین محدودیت

بهینه منابع و اعت ارات ،از این رو ،نیازسنجی پژوهشی بهعنوان

منابع ،امکان فاازیت در امامی این عرصهها و پاسخگویی به

گام اساسی در ادوین هر راه رد و برنامهریزی پژوهشی ،کام ً

امامی نیازهای پژوهشی جاماه به علت ایییر مشک ت س مت،

ضروری بوده و پردانتن به آن از اوزویتهای یک سازمان

بار بیماریها و حوادث غیرممکن است ( .)1در نتیجه الزم است

پژوهشی است (.)4

اوزویتهای س متی در برهههای زمانی مختلف اایین گردد اا

در سرمایهگذاری برای احقیقات که نتایج آن ممکن

پژوهشها بر اساس نیاز س مت و در راستای اوزویتهای جهانی

است سالها باد مورد استفاده رار گیرد بیاوجهی میشود ،در

و ملی در جهت رفع مشک ت بهداشتی درمانی انجام شود.

صورایکه انتظار میرود احقیق در زمینه علوم پزشکی در

اایین اوزویتهای پژوهشی فرایندی م تنی بر علم است که

جهت نیل به آرمان بهداشت و درمان یانی اأمین س مت برای

اوسط برنامهریزان متاددی اجرا میشود ( .)3ل از اایین

همه باشد و حاصل احقیق به استفاده از ندمات منجر شود .از

اوزویتهای پژوهشی باید نیازسنجی پژوهشی م تنی بر نیازهای

اینرو اایین اوزویتهای پژوهشی برای ادوین سیاستها،

س مت جاماه باید انجام شود؛ زیرا که نقاه آغاز هر پژوهشی،

استرااژیها و برنامههای ملی و مناقهای یک ضرورت بوده ()5

مسئله یابی است و اا مسئله اساسی شناسایی نشود ،صرف زمان

که میاوان با اخصیص بهینه منابع ،جریان احقیقات را بهسوی

و هزینه برای انجام پژوهش ،صرفاً اا ف منابع انسانی و مادی

اوزویتها هدایت نمود اا از دوبارهکاری و هدر دادن

نواهد بود؛ بنابراین الزمه شناسایی عناوین پژوهشی ارزشمند

سرمایههای مازی جلوگیری کرد ( 5 ،1و  .)6برای انجام این امر

و موضوعات اساسی ،نیازسنجی پژوهشی است .نیازسنجی

و بخصوص جلب نظر سیاستگذاران باید در اایین اوزویتها

پژوهشی ،با گرداوری اط عات از متخصصان و افراد ذیربط

ً کارایی آنها ثابت

از روشها ،رویکردها و مدلهایی که
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شده است استفاده کرد .رویکردهای مختلفی برای اایین

کشاورزی ،بهزیستی ،آموزشوپرورش ،ورزش و جوانان،

اوزویتهای پژوهشی وجود دارد .اینکه کدام رویکرد و مدل

نمایندگان مردم در شهر و روستاها دانشگاههای موجود در

بهترین است بستگی به شرایط محیای ،مناقهای و وضایت

مناقه جنوب استان کرمان و )...انجام شد.

رویکردها که در اایین اوزویتهای پژوهشی کاربرد زیادی دارد

کمیته راه ردی -2،اشکیل گروههای کاری و اقسیم کار،

و در این ماازاه از آن استفاده شد ،مدل پیشنهادی کارگروه

مکاا ه با مااونتهای دانشگاه و افراد ذینفع نارج از دانشگاه

اوساه احقیقات سازمان بهداشت جهانی 1COHREDاست

 -3دعوت از مدیران به منظور شرکت در کارگاه اوجیهی و

(.)7

مراحل اجرایی طرح -4،اشکیل جلسات با اعضای هیئت علمی
در مدل  COHREDفرآیندی م تنی بر پنج اصل شامل

هر یک از گروههای آموزشی به منظور شناسایی و احلیل افراد
ذینفع و  -5اجرای طرح که ط ق اوضیحات ذیل انجام شد.

مشارکت ذینفاان ،احلیل وضایت موجود و برآورد نیازها،

با اوجه به فرایند مدل پیشنهادی کارگروه اوساه احقیقات

مشخص کردن عناوین پژوهشی ،امتیازدهی بر اساس مایارها و

سازمان بهداشت جهانی ابتدا افراد ذینفع برای کمیته راه ردی

اایین اوزویتها بر اساس بیشترین اوافق اجرا نواهد شد (.)8
با اوجه به ایییر اوزویتهای دانشگاه در موازات ایییر

و سپس برای هر یک از گروهها بر اساس شش عامل اهمیت،

اوزویتهای وزارت بهداشت با انجام طرح احول نظام س مت

نفوذ ،درت ،اوان ،جایگاه و ع ه شناسایی شده و سپس مورد

در بخشهای بهداشت ،درمان ،آموزش ،احقیقات و فنآوری

احلیل و انتخاب رار گرفتند .گروههای ذینفع از نمایندگانی

و اینکه هر سازه هر چند جزئی به دزیل ایییرات در بخشهای

از گروههای ن رگان و افراد صاحبنظر ،پژوهشگران (هیئت

اجتماعی ،ا تصادی ،سیاسی و  ...اوزویتهای س مت ایییر

علمی و غیر هیئت علمی ،مدیران ،اأمینکنندگان ندمات

میکند و نیاز به اایین و بازنگری اوزویتها وجود دارد .ماازاه

س مت ،اأمینکنندگان بودجه پژوهشی و نمایندگانی از جوامع

حاضر با عنوان اایین اوزویتهای پژوهشی سال  1396دانشگاه

مختلف) اشکیل شد .پس از انتخاب ذینفاان ،کمیته راه ردی

علوم پزشکی جیرفت بر اساس مدل پیشنهادی سازمان بهداشت

با مشارکت منتخ ی از آنها اشکیل و در مورد نقشه اجرای

جهانی  COHREDانجام شد.

پروژه و نحوه مشارکت آنها اوافق حاصل کرد .نحوه مشارکت
ذینفاان بهصورت حضور در جلسات یا مکاا ه و با استفاده از

روشکار

روشهای اوافقی بحث گروهی و اکنیک گروه اسمی و

این ماازاه از نوع احقیق در نظام س مت  2HSRاست که

روشهای کمی مانند رأیگیری و امتیازدهی انجام شد.

با مشارکت اعضای هیئت علمی و امامی ذینفاان در گروههای
آموزشی پزشکی ،پرستاری ،مامایی ،پیراپزشکی و بهداشت،

موضوعات و عناوین پیشنهادی پس از مرور اوسط

مااونین آموزش و احقیقات ،درمان ،بهداشت ،غذا و دارو،

کارگروههای اایین شده بر حسب موضوع ،نیازهای هر حوزه

پشتی انی ،دانشجویی و فرهنگی ،مدیران ش کهها و مراکز

با نظر ن رگان و مقایسه وضع موجود و اهداف اایین شده

بهداشت شهرستانها ،کارشناسان ،کارشناسان ارشد و

برآورد شد .بدین منظور از اهداف اایین شده در برنامههای

متخصصان ن ره شاغل در حوزههای مختلف دانشگاه و افراد

برنامه راه ردی و اوساه دانشگاه ،برنامه استرااژیک مااونت

مرا ط با س مت نارج از دانشگاه (مرکز احقیقات جهاد

احقیقات و فنآوری ،برنامه استرااژیک مااونت آموزشی،

. Council on Health Research for Development
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سازمان اایینکننده اوزویتها دارد ( .)7یکی از مهمارین این

مراحل آمادهسازی و اجرایی طرح شامل -1 :اشکیل
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اأثیر نهایی پیامدهای

برنامههای استرااژیک مااونتهای درمان ،بهداشت ،غذا و

پژوهش

دارو ،پشتی انی ،دانشجویی و فرهنگی و ...در احلیل وضایت بر

جمع امتیازات

حسب حوزه مربوطه نیز استفاده شد.

در سمت ضرورت ،عناوین طرحهای پیشنهادی را غربال

به وضایت س مت ،آمار مرگومیر ،بار بیماریها،

کرده و طرحهای غیرضروری را کنار گذاشتیم .مایارهای این

شانصهای زیج حیاای ،بهرهمندی از ندمات س مت،

گروه اایین میکند که آیا طرح پیشنهادی مناسب جمایت

وضایت فقر ،وضایت ایذیه ،وضایت عوامل نار بیماریهای

هدف است و به اکرار ماازاات گذشته نمیپردازد .این گروه

غیر واگیر ،گزارشات مرکز مدیریت بیماریها و گزارشات

دارای سه مایار بود :سه مایار مسائل ان ی در پژوهش،

نظام مرا ت ،اط عات مربوط به نظام پژوهش س مت شامل

وجود پاسخ کامل مات ر ،پایا ،د یق و در دسترس به سؤال

مقاالت چاپ شده در مج ت دانلی و نارجی ،پژوهشهای

مارح شده و احتمال اأیید و حمایت مسئوزین.

انجام شده و در حال انجام و پایاننامهها اط عات و گزارشات

هدف از مایارهای گروه مناس ت ،حصول اطمینان از این

مااونت درمان ،مااونتهای آموزشی و  ...استفاده شد.

بود که پژوهش بر روی طرح پیشنهادی برای جمایت هدف

مهمارین نکته در احلیل وضع موجود انجام نیازسنجی س مت

مناسب بوده و با در نظر گرفتن عدازت و برابری به مشک ت

بهنصوص در مااونتهای بهداشت و درمان بود که ط ق یک

مربوط به س متی جاماه میپردازد .این گروه دارای هفت

سری فرمها و دستورازامل ادوین شده انجام شد و سپس

مایار شامل ،نیازهای جاماه ،فراوانی ،شدت ،روند مشکل،

موضوعات و عناوین پژوهشی با اوجه به نیازهای س مت مناقه

ماابقت با اوزویتهای ملی ،فوریت و اأکید بر عدازت بود.

ادوین و در انتیار مااونت احقیقات و فنآوری برای طرح در

هدف از مایارهای گروه احتمال موفقیت برای اجرا،

کمیته اایین اوزویتها ارسال گردد.

ارزشیابی اوانایی و وجود منابع مورد نیاز جهت انجام پژوهش

سپس عناوین پژوهشی با اشکیل جلسات متادد با حضور

بر روی طرح پیشنهادی بود .این گروه دارای چهار مایار

ذینفاان و با استفاده از روشهای بحث گروهی ،اکنیک

ظرفیت نظام برای انجام پژوهش ،احتمال حمایت مازی ،اوجیه

گروههای اسمی اایین و مشخص شد .در این طرح برای

ا تصادی (میزان صرفهجویی در هزینهها) و اوجیه زمانی در

امتیازدهی از فرمها و چک زیستهایی بر اساس مایارهای

ماازاه بود .هدف از مایارهای گروه اأثیر نهایی پیامدهای

 COHREDشامل ضرورت ،مناس ت ،احتمال موفقیت برای

پژوهش برآورد فایده حاصل از بهکارگیری یافتههای پژوهش

اجرا و اأثیر نهایی پیامدهای پژوهش استفاده شد.

و اایین ارزش و کارایی آن بود .این گروه دارای چهار مایار

ریول  :1مایارها ،ااداد زیرگروهها و امتیاز هر مایار بر اساس

شامل :بهکارگیری یافتههای پژوهش و استمرار آن ،اأثیر بر

روش COHRED

مایارها

ااداد مایار

20

82

وضایت س مت جاماه( ،پوشش جمایت ،کاهش بار یا وسات
امتیاز

مشکل ،اأثیرات بر وضایت س مت در آینده ،امکان حل یا

ضرورت

5

22

اخفیف مسئله یا ابلپیشگیری بودن یا به ود کیفیت) میزان

مناس ت

7

28

صرفهجویی در هزینهها ،اأثیر نهایی بر اوساه (میزان مشارکت

4

16

گروههای بینابینی و ظرفیتسازی برای پژوهش) بود.

احتمال موفقیت برای
اجرا

زیرگروه
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برای احلیل وضایت موجود همچنین از اط عات مربوط

4

16
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پس از انظیم و اوافق برای مایارها در کمیته راه ردی،

یا تهها

چکزیست مایارهای بیستگانه ،امتیاز داده شد .امتیازدهی

رشیییته های اپ یدمیوزوژی ،آمار ح یاای ،آموزش بهداشیییت،

اوسط منتخ ی از ذینفاان گروهها و چند نفر از نارج از گروه

بهدا شت محیط ،پز شکی ،پر ستاری ،انگل شنا سی و  21نفر از

انجام شد .امتیاز کسب شده بین  20اا  80بود که امتیاز  80به

کارشییناسییان و کارکنان بهداشییت و درمان دانشییگاه در مناقه

مانی داشتن بیشترین اوزویت در نظر گرفته شد .میانگین

جنوب ا ستان کرمان ،انجام شد .هفت حوزه پژوه شی و در

امتیازات بهعنوان امتیاز آن عنوان پژوهشی منظور شد .میانگین

مجموع  351حیاه و موضییوع پژوهشییی بهعنوان اوزویتهای

کمتر از  40دارای کمترین امتیاز بود و از اوزویت نارج شد،

پژوهش یی دانشییگاه علوم پزشییکی جیرفت اایین شیید( .جدول

امتیاز بین  40اا  60از اوزویت متوسط و بین  60اا  80از بیشترین

شماره .)2

اوزویت برنوردار شد.
ریول  :2زیست حوزههای کلی دارای اوزویت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1396
حوزه

میانگین

انحراف مایار

را ه

آموزش و اوانمندسازی

67/65

11/56

1

وانین و مقررات و فرایندهای اجرایی

67/04

11/98

2

س مت روانی -اجتماعی

65/65

12/02

3

س مت نانواده

64/82

11/72

4

بیماریهای غیر واگیر

62/86

11/61

5

بیماریهای واگیر

62

12/86

6

سوانب و حوادث و مخاطرات محیای

60/86

12/63

7

حث

دان شگاه علوم پز شکی جیرفت اایین شد .حوزههای پژوه شی

اایین اوزو یت فرای ندی مهم در مدیر یت پژوهش های

به ارایب اوزویت شیییامل آموزش و اوانمندسیییازی (اسیییااید،

حوزه سییی مت و آموزش پزشیییکی کشیییور امامی کشیییورها

دانشییجویان ،کارکنان و مردم احت پوشییش هفت شییهرسییتان

محسیییوب می شیییود که اهم یت آن به ویژه در ز مان اأمین و

جنوبی اسیییتان کرمان) ،وانین و مقررات و فرایندهای اجرایی

اخصیص منابع مازی و انسانی بیش از پیش نمایان میشود (-12

(در بخشهای آموزش ،پژوهش ،بهداشت ،درمان و پشتی انی)،

.)9

س مت روانی و اجتماعی (س مت روانی ،اجتماعی و اعتیاد در
این ماازاه هفت حوزه پژوهشیییی و در مجموع 351

دان شجویان ،کارکنان ،آحاد جاماه) ،س مت نانواده (مادران،

حیاه و موضیییوع پژوهشی یی بهعنوان اوزویتهای پژوهشی یی

نوزادان ،کودکان ،نوجوانان ،جوانان ،میان ساالن و سازمندان)،
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به هر یک از عناوین و حوزههای پژوهشی آماده شده ،بر اساس

این ماازاه با م شارکت  14نفر از اع ضای هیئت علمی

رضا فاریابی و همکاران

Journal of Jiroft University of Medical Sciences

بیماری های غیر واگیر ،بیماری های واگیر و نارات شییییلی و

عزیزی احت عنوان عدم ا ستفاده از نتایج احقیقات در جهت

محیای بود.

رفع نیازهای جاماه ( )17و یا فرسییار احت عنوان اسییتفاده از

نشییان داد  34اوزویت در ابااد مختلف سیی مت در این اسییتان

اسییتفاده نظامیافته از منابع اط عاای یا نیازسیینجی ( )18از آن

اردبیل وجود دارد که با نتایج ماازاه حاضیییر مشیییابهت دارد

نام بردهاند.
در شرایط فالی شاید اوزیع بودجه احقیقاای اصلیارین

بهنحویکه مهمارین اوزویتها در آن استان کودکان ،حوادث،

ابزاری باشد که مدیریت پژوهش را در رسیدن به هدف یاری

آموزش و اوانمندسازی و ایذیه بود (.)13
در ماازاه یاسیییینی و همکاران حوادث ،رفتارهای سیییازم

نماید؛ بنابراین نیازمند یک افکر استرااژیک هستیم که باد از

نوجوانان و ایذیه از مهمارین اوزویتهای پژوهشییی اسییتان یزد

اایین اوزویییت هییا ،پژوهش هییایی بییا محوریییت راه ردهییا و

بود (.)14

سیا ستگذاری ،نیازهای پژوه شی دان شگاه را اایین نموده و

ماازاه ملک افضیییلی و همکاران نشیییان داد سیییوانب و

بهطور نظاممند بر اساس اوزویتهای اایین شده سهم هر یک

حوادث ،بهداشیییت محیط ،ایذیه و بیماریهای ل ی عرو ی از

از حیاههای پژوهشی را مشخص نماییم .بدیهی است بایستی

مهمارین اوزویتهای نظام س مت کشور بود (.)15

در صدی از بودجه را برای ن یت و نوآوریها و احقیق بر

هر مناقه با نیازها و اوزو یت های ویژه و منحصیییربهفرد

روی مسائل و مشک ت جدید و فوری در نظر دا شت .الزمه

پژوهشیییی روبهرو اسیییت و این اوزویت ها در زمان ها و مناطق

موفقیت این روش ،انونمند و ضاباهمند بودن و ا ستمرار آن

جیراف یایی مختلف ایییر می ک ند؛ ب نابراین اایین اوزو یت ها در

ا ست .بدین مانی که هم به آنچه برای اخ صیص بودجه برای

گسییتره بهداشییت ،درمان و آموزش پزشییکی باید بهصییورت

اوزو یت های اایین شیییده پای ند باشییییم و هم روند اایین

مداوم و پیوسته انجام شود .در این زمینه الزم است مشک ت و

اوزو یت ها را ادامه دهیم .حاصیییل فااز یت ها ،اط عات و

موانع اایین اوزویییت هییا و انجییام احقیقییات ،بییه نصیییوص

یافتههای جدید را به بانکهای اط عاای نود افزوده و با به

پژوهشهای کاربردی در هر مناقه و دانشگاه شناسایی شده و

روز کردن اط عات هر سال یکبار اوزویتهای احقیقاای را

برطرف شوند.

اایین نماییم.

مرادی در احقیق نود م شک ت و موانع پژوهش را در به

از م حدود یت های این احقیق می اوان به ا فاوت منا قه

ارایب اوزویت در دسییتههای موانع فردی ،سییازمانی ،محیای و

جنوب اسیییتان از نظر آب و هوایی ،فرهن

و آدابورسیییوم

موانع فنی دستهبندی کرده است (.)16

مردم و ...اشییاره کرد که باعث ایجاد مشییک ت و اوزویتهای

پژوهش حاضیییر که با مشیییارکت حداکثری ذینفاان یا

ناص در این مناقه شده و امکان اامیمپذیری نتایج را به سایر

نمایندگان آنها و بر پایه نیازسییینجی سی ی مت در مااونتهای

دانشیییگاه های علوم پزشیییکی اا حدود زیادی کاهش میدهد

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت صورت گرفته است و از هر دو

اشاره کرد.

جن ه کمی و کیفی ن س ت به پژوهشهای م شابه در سالهای

نتیجهگیتی

گذشییته در سییاب دانشییگاه علوم پزشییکی جیرفت ،با وسییات

انت ظار می رود یاف ته های این احقیق بتوا ند از طریق

بیشتری هم نیازهای علمی و هم جاماه جنوب استان کرمان را

اخ صیص منا سب اعت ارات پژوه شی ،با هدایت روند احقیق

نشان میدهد .این مهم ،گامی در راستای رفع نقصی است که

به سوی اوزویتها ،موجب اراقای دانش و بهکارگیری آن در
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در نتایج ماازاه مجیدپور و همکاران در اسیییتان اردبیل

نظرات محققین و مدیران اجرایی بهصیییورت ذهنی و بدون
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تقییت و تش ت

 ایجاد بسیییتر و، ایجاد انگیزه در محققین،حل مشیییک ت

 و کدP-95-10 این مقازه حاصل طرح پژوهشی با شماره

احقیق و اسیییتمرار آن و در نهایت موجب اراقای

فرهن

 ماییاونییت ا ح ق یقییات وIR.JMU.REC.1395.10 ا ن ق

 از مشیییک ت و موانع پژوهش.سیییاب سی ی مت جاماه گردد

 وظیفه نود.فناوری دانشیییگاه علوم پزشیییکی جیرفت اسیییت

حاضیییر میاوان به عدم شیییفافیت موضیییوع در بین برنی از

میدانیم از اسیییااید و همکاران گرامی و سیییایر سیییازمانها و

 عدم اصیییور،ذینفاان غیر پژوهشیییگر و نارج از دانشیییگاه

ادارات مشارکتکننده در امامی مراحل اجرای طرح صمیمانه

،کاربرد نتایج احقیق از سیییوی برنی ذینفاان هیئت علمی

.سپاسگزاری نماییم

 وجود،ارس از آشییکار شییدن و سییو اسییتفاده از ایدهها
دغدغهها و اوزویتهای دیگر در بین برنی ذینفاان اشیییاره

تعارض پسا ع

 پیشییینهاد میشیییود کارگاههای نحوه اایین اوزویتهای.کرد

.هیچ ااارض منافای اوسط نویسندگان بیان نشده است

پژوهشیییی برای ذینف اان برگزار گردد و بخش ع مد های از
بودجه پژوهشی به طرحهای پژوهشی دارای اوزویت اخصیص
.یابد
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