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 چکیده

عه جوامع های توسایهترین پییکی از اساس واست  هادر دانشگاه ریزیگیری و برنامهپژوهش، از ابزارهای مهم تصمیم مقدمه و هدف:

انشجویان ت علمی و دعضای هیأپژوهش از دیدگاه ا درو بازدارنده شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عوامل انگیزشی محسوب می

 .باشدانشگاه علوم پزشکی جیرفت مید

 انجام شد. 1399ال سشکی جیرفت در عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پز 33دانشجو و  154این مطالعه مقطعی بر روی  روش کار:

امل شساخته حققمرسشنامه پاز  ،آوری اطالعاتجهت جمع ند.انتخاب شد در دسترسگیری کننده در مطالعه با روش نمونهفراد شرکتا

 و 20 نسخه SPSS فزاراز نرماستفاده ها با اوامل بازدارنده استفاده شد. داده، عوامل انگیزش درونی و بیرونی و عشناختیجمعیتاطالعات 
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ≥05/0pداری در سطح معنی

 .داشت را یفراوان یشترینب( 60%/6) یو ضعف کار گروه (67%/5) مبهم بودن شروع پژوهش یب،ترت به یعلمهیأت 

ع م بودن شرومبهولی  ودندب مندعالقه یپژوهش یتبه انجام فعال یانو دانشجو علمی تأیه یاعضا ،یجاتوجه به نتاب گیری:نتیجه

 روشن نمودن ضمنژوهش پدست اندرکاران حوزه  ضروری است از موانع مهم انجام پژوهش برای آنها بود. یگروه پژوهش و ضعف کار
 .مایندن ی و اقدامبرنامه ریزموجود و موانع حل مشکالت برای  حمایت از کار تحقیقاتی گروهی،و  پژوهش فرآیندهای انجام

 انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، موانع پژوهش، جیرفت ها:کلیدواژه

 مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 1400 تابستان، 2، شماره 8دوره     

یافتهها: در این مطالعه در مجموع 182 نفر شرکت کردند. در دانشجویان 99 نفر )64/3%( زن ،137 نفر )%89( مجرد و رشته تحصیلی 
42 نفر )27/3%( پزشکی بود. مقطع تحصیلی 113 نفر )73/4%( از آنها کارشناسی بود. 71 نفر )46/1%( سابقه شرکت در کارگاههای 
پژوهشی داشتند. از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه 54/5% زن و 57/6% استادیار بودند و 97% اعضای هیأت علمی بیان نمودند که در 

کارگاههای پژوهشی شرکت داشتهاند. همچنین 23/4% دانشجویان و100% اعضای هیأت علمی سابقه کار پژوهشی داشتند. در دو گروه 
دانشجویان و اعضای هیأت علمی، عالقهمندی به انجام پژوهش به ترتیب با 85/7% و 93% بیشترین فراوانی را کسب کرد. در انگیزش 

بیرونی دانشجویان و اعضای هیأت علمی به ترتیب، فراهم بودن دسترسی به نرمافزارهای پژوهشی مناسب در انجام پژوهش )8/%83( و 
فراهمآوری دانش سالم و عمیق )84/8%( بیشترین فراوانی را در فعالیتهای پژوهشی داشتند. در عوامل بازدارنده دانشجویان و اعضای 
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 قدمهم
سعه های اساسی و عمده توعنوان یکی از پایهپژوهش به

 علمی ای که هر حرکتاست، به گونهجوامع بشری شناخته شده
 از گردد. همچنینمحقق می و منطقی، با پشتوانه تحقیقات،

 گیری درهای مهم تصمیمعنوان یکی از ابزارپژوهش یه
 . در بخش تحقیقات،(1) شودهای مختلف یاد میموقعیت

امه یافتگی یک کشور شامل: ارزیابی کارنهای توسعهشاخص
جم علمی هر کشور، تعداد مقاالت، تعداد نیروی محرک و ح

 ستااهمیت پژوهش گردیدهباشد که موجب گذاری میسرمایه
ای بر موجود . همچنین شناخت و ارزیابی وضعیت پژوهشی(2)

 ک کشور،ن پژوهشی و نیز محققان یریزان و سیاستگذارابرنامه
شور در که تعیین جایگاه هر کطوریبه. (3) امری ضروری است

ور ن کشآدهنده میزان توانمندی و عملکرد تولیدات علمی نشان
ن و مسئوال(. 4) شودقاء و بهبود آن موضوع میدر جهت ارت

ه ستفادرای ابتوانند با بررسی تولید علم ریزان پژوهش میبرنامه
دی و قتصااسازی ساختار از منابع انسانی و مالی در جهت بهینه

 .(3) ریزی نماینداجتماعی کشور برنامه

 ماندهد وضعیت تولید علم در کشورآمار موجود نشان می
وری طبه ،گیری داشته استاخیر رشد چشم هایسالر ایران د

سب جهان را ک 21رتبه   Scopusدر پایگاه 2020که تا سال 
اله سانداز بیست سند چشم بر این اساس در .(4) استنموده

اه ایگجیافتن به سالمی ایران در زمینه پژوهش، دستجمهوری ا
ب نومنطقه آسیای ج اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح

در 1404سال  افزاری و تولید علم، تابر جنبش نرمغربی با تأکید 
 . (5) استنظرگرفته شده

نع واشود، مروند تولید علم می یباعث کند موانع متعددی
ی، پژوهشی، موانع انگیزش-فردی، نحوه ارائه خدمات علمی

ه ز جملن اتواموانع اقتصادی و موانع اداری و بروکراتیک را می
 دم درقین ترشناخت این موانع، اولین و مهم نع برشمرد.این موا

 نقشه ز وانداروند تولید علم کشور و رسیدن به اهداف سند چشم
دهد، یمطالعات انجام شده نشان م (.6) جامع علمی کشور است

ی هاهشترین مراکز انجام پژوعنوان یکی از مهمبه دانشگاه

مله از ج رانیا(. 7) آیدشمار میعلمی در سراسر جهان به
خش ب و متعدد استکشورهای دارای دانشگاه و مراکز پژوهشی 

 (8) اشدبمیبزرگی از تولیدات علمی آن در زمینه علوم پزشکی 
خصوص در روند تولید علمی بهبر ثر ؤوامل مبررسی علل و ع

 . (2) ک استیها یک ضرورت استراتژدانشگاه

در  شده توسط رضوی و همکارانانجام مطالعهنتایج 
خصوص بررسی انگیزش، موانع و مشکالت پژوهشی اساتید 

مشخص  دهدنشان میبالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
در حیطه تهیه و  قیقانی دانشگاهحهای تها و اولویتنبودن نیاز

عدم وجود فضای تحقیقاتی در حیطه اجرای طرح تدوین طرح، 
اداری از  توجهی به خالقیت و مشکالت بودجه در حیطهو کم

در  همکاران میرزایی و . همچنین(9) استجمله موانع پژوهشی 
های پژوهش کاربردی در مطالعه خود، موانع موفقیت فعالیت

ی اصفهان را مدیریت و سیاستگذاری تحقیق، دانشگاه صنعت
موانع سازمان و مقررات پژوهشی، موانع محققان، موانع 
انگیزشی، امکانات پژوهشی، موانع آموزشی، ساختاری، سیاسی، 

. در پژوهش دیگری در بررسی (10) کنندمیاداری و مالی ذکر 
یابی پژوهشی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عارضه

های فردی، مقوله اصلی شامل: مهارت 10علوم پزشکی گیالن، 
نقش استاد، سنجش کیفی، ضرورت پژوهش، مشکالت فردی، 

جو علمی، مشکالت مجله، آزادی در انتخاب موضوع، تخلفات 
توجه به این عوامل را  مطرح وی پژوهشی و مشکالت ساختار

 (.2) دانندمیثر ؤدر تعالی پژوهش م
ان می ثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش درؤدر بررسی عوامل م

وق عوامل مشبین اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، 
همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس 

ای دارد اتیویان و اسانگیزه تحقیق در بین دانشج باخودتوانمندی 
 هایاریعوامل بازدارنده همکبین دار و مثبت و معنیارتباط 

  .(1) توجود داشداری علمی و انگیزه تحقیق رابطه منفی معنی
رتباط در بررسی او همکاران   Stupniskyنتایج مطالعه

هیأت  1846مریکایی و آسسه مؤ 19انگیزش پژوهشی در بین 

 مون نظریه خودمختاری نشان دادا بر اساس آزریکی آمعلم
وری تحقیقات انگیزه خودمختاری )لذت و ارزش( و بهره رابطه

نیز  و همکاران  Ibegbulamنتایج پژوهش. (11) بودمثبت 
ها و پیشرفت و حضور در کنفرانس ءنشان داد که تمایل به ارتقا

انه تحقیقاتی و عدم پژوه وهای پژوهشی کتابداران از انگیزه
. نتایج (12) بود، از موانع تحقیق برنامه کاری دقیق

در در دانشگاه تومسک روسیه،  و همکاران  Kozlovaمطالعه
با دانشجویان نشان داد بررسی مشکالت انگیزشی  خصوص

وجود نگرش مثبت به فعالیت پژوهشی و آگاهی از ضرورت آن، 
   های پژوهشی کمتر از یک سوم از دانشجویان به پروژه

 .(13) مند بودندعالقه
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ی هاتعالیتوجه به اینکه اساتید دانشگاه رکن اساسی در ف با
ا ن بو همچنیر را دارند پژوهشی و ارتقاء جایگاه علمی کشو

ت بخش مقاالت و تولید علم در بخش تحقیقامشاهده رکود 
 عوامل انگیزشی و بررسی با هدفدانشجویی پژوهش حاضر 

علمی و هیأت  یپژوهشی از دیدگاه اعضادر بازدارنده 

  است.هانجام شد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دانشجویان

 کار روش
مل جامعه پژوهش شا و ودب مقطعی از نوعمطالعه حاضر، 

ی و دانشجوی کارشناس 1041هیأت علمی و  ینفر از اعضا 70
 1399در سال دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ای دکترای حرفه

 33یت و در نها در دسترس بودبه صورت گیری روش نمونه .بود
ها سشنامهنفر از دانشجویان پر 154نفر از اعضای هیأت علمی و 

 را تکمیل نمودند.
امل ساخته شمحقق پرسشنامهآوری اطالعات یک ابزار جمع

 مقطع تحصیلی، شرکت درجنسیت، شناختی )جمعیت تاالسؤ
ش بخمه بود. پرسشنا (پژوهشی سابقه کاری، ی پژوهشهاکارگاه

 45 و پرسشنامه بخش اساتید شاملسؤال  50دانشجویی شامل 
هشی پژو فعالیت و بازدارنده مرتبط بااز عوامل انگیزشی سؤال 

 اساس ها بر. پرسشنامهتهیه شد منابع علمیبا مرور  بود که
و  2نظری ندارم= ،1)مخالفم= ایسه درجه طیف لیکرت

 وراوانی اساس میزان ف دهی بر( طراحی شده بود. نمره3موافقم=
شتر بی چه میزان فراوانی و درصد آندرصد فراوانی بود که هر

نده داررد عوامل بازر موو دباشد میزان انگیزش پژوهش بیشتر 
 در چه فراوانی کمتر باشد موانع کمتری در مسیر پژوهشهر

از  نفر هشتها توسط دانشگاه وجود دارد. روایی پرسشنامه
ی بررس وردماساتید دانشگاه که سابقه انجام تحقیقات را داشتند 

 نسبت روایی محتوی و شاخص روایی محتوی قرار گرفت و

. شد ارزیابیقابل قبول  90/0یش از با نمره ب هاپرسشنامه
از  نفر 20در بین ها همچنین جهت سنجش پایایی، پرسشنامه

خش ر بت پایایی دکننده توزیع شد. در نهایهر دو گروه شرکت
و  85/0برابر با  به ترتیب  ت علمیهیأ دانشجویی و اعضای

  دست آمد.هب 94/0
های هدادو  شد توزیعصورت الکترونیک بهها پرسشنامه

تجزیه   .شد 20نسخه  SPSSافزار وارد نرمشده آوریجمع
توزیع فراوانی جهت  از آمار توصیفی با استفاده هاتحلیل داده

در مقایسات انجام جهت کال والیس آزمون کروسها و گویه
  .بوداعضای هیأت علمی  جهت آزمون تی مستقل دانشجویان و

 نتایج
در  شناختیعیتجمدر این پژوهش، براساس مشخصات 

( بودند. 89%)مجرد نفر  137( و 64%/3)زن نفر  99دانشجویان 

نفر  71بود.  کارشناسی ( %4/73)نفر  113مقطع تحصیلی 
های پژوهشی داشتند. از بین ( سابقه شرکت در کارگاه%46/1)

بودند. ( 54%/5نفر زن ) 18علمی دانشگاه نیز هیأت  یاعضا
مربی بودند و در نهایت  %4/42استادیار و  %6/57همچنین 

های علمی بیان نمودند که در کارگاههیأت  یاعضا %97

اعضا  %100دانشجویان و  %4/23اند. پژوهشی شرکت داشته
 د که سابقه کار پژوهشی دارند. هیأت علمی اذعان نمودن

ونی امل انگیزش درترین عومهم، 1های جدول طبق یافته
مندی (، عالقه90%/9) ودنیادگیری ب مکملدر بین دانشجویان 

 .شد( عنوان 84%/5( و سیاست تشویقی )85%/7به پژوهش )
 مندی به پژوهشهیأت علمی نیز عالوه بر عالقه یاعضا

 لیت شغ(، با عواملی از قبیل افزایش توانایی در فعالی93%)
ساس ( و اح87%/9(، مطالعه موضوعات متنوع و جذاب )9/90%)

را  ( بیشترین موافقت87%/9) مفید بودن برای جامعه علمی
نجام لیانه را دلیلی بر اترفیع سا %8/84 همچنین داشتند.

های از پرسشنامه حاصلهای اساس یافته بر پژوهش دانستند.
تی شناخجمعیتدانشجویان، بین انگیزش پژوهشی و اطالعات 

 ی تفاوتهل و مقطع تحصیلنسیت، رشته تحصیلی، تأج نظیر
ژوهشی پ. اما بین سابقه کار (<05/0p) داری مشاهده نشدیمعن

. از (p<05/0داری وجود داشت )و شرکت در کارگاه ارتباط معنی
 وعلمی، بین انگیزش پژوهشی هیأت  اعضایهای پرسشنامه

جنسیت، رشته و مقطع  شناختی شاملجمعیتاطالعات 

 .(<05/0p) دار مشاهده نشدهل تفاوت معنیأتحصیلی و ت
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 فتزشکی جیرهیأت علمی دانشگاه علوم پ یگویه های انگیزش درونی در بین دانشجویان و اعضاوانی توزیع فرا .1جدول

 گویه
 اعضای هیأت علمی دانشجو

 مخالف
 تعداد )درصد(

 نظری ندارم
 تعداد )درصد(

 موافق
 تعداد )درصد(

 مخالف
 تعداد )درصد(

 نظری ندارم
 تعداد )درصد(

 موافق
 تعداد )درصد(

 (9/93) 31 0 (1/6) 2 (7/85) 132 (4/10) 16 (9/3) 6 است. انجام پژوهش دلیلی مندعالقه. 1
 (7/66) 22 (1/9) 3 (2/24) 8 (63) 97 (2/18) 28 (8/18) 29 .ثر استؤعامل م انجام پژوهش یبرا یکاف زمان. 2
ام سبب انج و فناوری قاتیمعاونت تحق از تیرضا. 3

 .پژوهش است
39 (3/25) 74 (1/48) 41 (6/26) 6 (2/18) 6 (2/18) 21 (6/63) 

 (2/24) 8 (2/21) 7 (5/54) 18 (6/13) 21 (5/43) 67 (9/42) 66 .است یدر دانشگاه کاف یپژوهش امکانات. 4
 (2/24) 8 (3/27) 9 (5/48) 16 (3/12) 19 (4/47) 73 (3/40) 62  است. یکاف یپژوهش اعتبارات. میزان 5
 (6/60) 20 (2/15) 5 (2/24) 8 (5/84) 84 (6/26) 41 (8/18) 29 .باشدیوهش م، عامل انجام پژیقیتشو استیس. 6
 (8/75) 25 (2/15) 5 (1/9) 3 (1/72) 111 (2/18) 28 (7/9) 15  د.شویشغل مناسب و ارتقا م یافتنباعث  پژوهش. 7
 (7/72) 24 (2/15) 5 (1/12) 4 (7/74) 115 (5/17) 27 (8/7) 12  است.ثر ؤمانجام پژوهش  ها درکارگاه. وجود 8
وهش عامل انجام پژ ،مقاله در مجالت معتبر چاپ. 9
 .باشدیم

11 (1/7) 54 (1/35) 89 (8/57) 5 (2/15) 5 (2/15) 23 (7/69) 

عامل  یعلم ینارهایدر کنگره و سم شرکت. 10
  باشد.یانجام پژوهش م

10 (5/6) 39 (3/25) 105 (2/68) 5 (2/15) 8 (2/24) 20 (6/60) 

 یلیو تحص یدر حوزه کار موجود مشکالت. 11
 شود.میام پژوهش جباعث ان

26 (9/16) 50 (5/32) 78 (6/50) 6 (2/18) 8 (2/24) 19 (6/57) 

م انجا مسببام یرشته تخصص دیبا اسات گفتگو. 12
 پژوهش است.

20 (13) 62 (3/40) 72 (8/46) 5 (2/15) 4 (1/12) 24 (7/72) 

 (6/60) 20 (2/24) 8 (2/15) 5 (9/79) 123 (6/15) 24 (5/4) 7 .باشدیم یریادگیل مکم یعلم . پژوهش13
 (5/51) 17 (2/18) 6 (3/30) 10 (9/53) 83 (4/21) 33 (7/24) 38 .باشدیباالتر م مقاطع تحصیلیپژوهش الزمه . 14
 (8/84) 28 (1/6) 2 (1/9) 3 -- -- -- . ترفیع سالیانه دلیل انجام پژوهش است.15
16 .H-Index (8/84) 28 (1/6) 2 (1/9) 3 (3/27) 42 (63) 97 (7/9) 15 انجام پژوهش است. انگیزاننده 
 انگریبا د دهیارتباط و تبادل ا یبرقرار. جذابیت 17

 است.پژوهش  دلیل انجام
20 (13) 48 (2/31) 86 (8/55) 3 (1/9) 3 (1/9) 27 (8/81) 

 هنگامی مجامعه عل یبرا مفید بودناحساس . 18
 .باعث انجام پژوهش است پژوهش

7 (5/4) 29 (8/18) 118 (6/76) 1 (3) 3 (1/9) 29 (9/87) 

 (2/24) 8 (3/30) 10 (5/45) 15 (8/46) 72 (8/31) 49 (4/21) 33 است.پژوهش  مسبب اصلی شتریمد بآکسب در. 19
 باعث انجام قیدرس روش تحق گذراندنفقط  .20

 شود.میپژوهش 
89 (8/57) 44 (6/28) 21 (6/13) -- -- -- 

 مشوق انجامجذاب،  و مطالعه موضوعات متنوع. 21
 پژوهش است.

5 (2/3) 33 (4/21) 116 (3/75) 3(1/9) 1 (3) 29 (9/87) 

 های. پژوهش باعث افزایش توانایی در فعالیت22
 شود.شغلی می

-- -- -- 2 (1/6) 1 (3) 30(9/90) 
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در حیطه انگیزش بیرونی، در بین  ،2 های جدولطبق یافته
افزارهای گویه دسترسی به نرم دردانشجویان بیشترین توافق 

داری و وجود ، رعایت اخالق پژوهشی و امانت%8/83پژوهشی 
بود. در بررسی  %1/83فضای فیزیکی برای انجام پژوهش 

ثر در انگیزش بیرونی ؤدیدگاه اساتید درخصوص عوامل م

پژوهش، دانش سالم و عمیق را فراهم  بیان کردند که %84/8
های پژوهشی را افزاردسترسی به نرم %8/78همچنین  آورد.می

عدم اعمال  بر دو گویه %7/72ستند. ثر دانؤدر انگیزش بیرونی م
لی های داخوجود همکاری با دانشگاهنظر شخصی در پژوهش و 

 توافق داشتند. و خارج کشور

 شکی جیرفتهیأت علمی دانشگاه علوم پز یهای انگیزش بیرونی در بین دانشجویان و اعضاگویهفراوانی توزیع   .2جدول 

 گویه
 هیأت علمی یاعضا دانشجو

 مخالف
 تعداد )درصد(

 نظری ندارم
 تعداد )درصد(

 موافق
 تعداد )درصد(

 مخالف
 تعداد )درصد(

 نظری ندارم
 تعداد )درصد(

 موافق
 تعداد )درصد(

 (8/84) 28 (1/9) 3 (1/6) 2 (5/80) 124 (3/14) 22 (2/5) 8 .آوردیفراهم م قیعم پژوهش، دانش سالم و. 1
ز ا، طرح در دانشگاه بیمراحل تصو یزمان ندآیفر .2

 .ثر در انجام پژوهش استؤعوامل م
13 (4/8) 56 (4/36) 85 (2/55) 7 (2/21) 7 (2/21) 19 (6/57) 

داخل و  یهابا دانشگاه یهمکار شرایط . وجود3
 .نجام پژوهش استاکشور عامل از ارج خ

5 (2/3) 29 (8/18) 120 (9/77) 6 (2/18) 3 (1/9) 24(7/72) 

از عوامل  صنعتدانشگاه و  نیب ایارتباط پو. 4
 .در انجام پژوهش است ثیرگذارأت

3 (9/1) 34 (1/22) 117 (76) 8 (2/24) 4 (1/12) 21 (6/63) 

ه دانشگاه نسبت ب رانیمد تینگرش و حما. 5
 .ثر در انجام پژوهش استؤپژوهش از عوامل م

7 (5/4) 33 (4/21) 114 (74) 6 (2/18) 8 (2/24) 19 (6/57) 

 -- -- -- (76) 117 (8/18) 29 (2/5)8 .تپژوهش اس ثرؤم دلیل دانشجوتاد و ارتباط اس .6
م انجا ی مسببداراخالق پژوهش و امانت تیرعا. 7

 .پژوهش است
4 (6/2) 22 (3/14) 128 (1/83) 5 (2/15) 5 (2/15) 23 (7/63) 

ثر ؤعامل م یپژوهش محور بودن نظام آموزش. 8
 .انجام پژوهش است

10 (5/6) 40 (26) 104 (5/67) 5 (2/15) 10 (3/30) 18 (5/54) 

 (5/54) 18 (2/21) 7 (2/24) 8 (6/78) 121 (5/17) 27 (9/3) 6 .پژوهش استدلیل انجام خدمات کتابخانه . 9
 یاز جمله فضا ازیمورد ن زاتیتجهوجود . 10

 .ثر استؤم پژوهشانجام  یبرا یکیزیف
7 (5/4) 19 (3/12) 128 (1/83) 9 (3/27) 3 (1/9) 21 (6/63) 

مناسب از  یپژوهش یبه نرم افزارها یدسترس. 11
 .ثر در انجام پژوهش استؤعوامل م

6 (9/3) 19 (3/12) 129 (8/83) 6 (2/18) 1 (3) 26 (8/78) 

 یاهافتهیمناسب جهت اشاعه  یرساننظام اطالع. 12
 .ثر در انجام پژوهش استؤمعامل  یپژوهش

8 (2/5) 32 (8/20) 114 (74) 7 (2/21) 5 (2/15) 21 (6/63) 

طرح  بیدر روند تصو یاعمال نظر شخص . عدم13
 .ثر در انجام پژوهش استؤاز عوامل م

11 (1/7) 65 (2/42) 78 (6/50) 3 (1/9) 6 (2/18) 24 (7/72) 

 یهیأت علم یاعضا یچارچوب مشخص همکار. 14
 .ثر در پژوهش استؤمعامل  هیو علوم پا ینیبال

4 (6/2) 28 (2/18) 122 (2/79) 5 (2/15) 5 (2/15) 23 (7/69) 
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دارنده پژوهش از دیدگاه زدر حیطه عوامل با ،3در جدول 
تادی برای راهنمایی نموده بودند که اسبیان  %2/66دانشجویان، 

مبهم بودن شروع پژوهش را بیان  %5/67. ا وجود نداردهآن
از عدم ارتباط با کارشناس پژوهش دانشکده را  %63و  کردند

را  کارگروهی ضعف ،اساتید %6/60موانع پژوهش دانستند. اما 
های طرح %2/27همچنین  ترین عامل بازدارنده دانستند.همم

و  هیأت علمی پژوهشی دانستند پژوهشی را در حیطه کاری
وم عوامل سهراس از تمام نشدن پروژه تحقیقاتی را در رتبه 

یافتن موضوع پژوهش را مانع  %2/24بازدارنده بیان نمودند. 
اولویت دانستن آموزش بر  %2/18پژوهش دانستند. در نهایت 

دانشکده و عدم تجربه خوب هنمایی کارشناسان پژوهش، عدم را
 .عنوان کردندگذشته خود از موانع انجام پژوهش  هایاز پژوهش

 

 جیرفت وم پزشکیهیأت علمی دانشگاه عل یگویه های عوامل بازدارنده در بین دانشجویان و اعضاتوزیع فراوانی  .3جدول 

 گویه
 هیأت علمی یاعضا دانشجو

 مخالف
 تعداد )درصد(

 نظری ندارم
 تعداد )درصد(

 موافق
 تعداد )درصد(

 مخالف
 د )درصد(تعدا

 نظری ندارم
 تعداد )درصد(

 موافق
 تعداد )درصد(

 -- -- -- (2/66) 102 (8/18) 29 (9/14) 23 ی برای راهنمایی نیست.استاد. 1
 (2/18) 6 (1/9) 3 (7/72) 24 (3/27) 42 (2/55)  85 (5/17) 27 .رمندا امکه انجام داده یقاتیاز تحق یخوب هیتجر. 2
د و رسیم دیبه اسات یقاتیقمنافع حاصل از کار تح. 3

 .است زیسهم دانشجو ناچ
24 (6/15) 73 (4/47) 57 (37) -- -- -- 

 -- -- -- (5/67) 104 (3/14) 22 (2/18) 28 پژوهش مبهم است. .چگونگی شروع4
 (2/15) 5 (2/18) 6 (7/66) 22 (2/44) 68 (3/38) 59 (5/17) 27 نیست. پژوهشانجام  یبرا مناسبیهمکار . 5
 (6/60) 20 (2/24) 8 (2/15) 5 (7/48) 75 (9/42) 66 (4/8) 13 .است فیضع یکارگروه . انجام6
 -- -- -- (3/40) 62 (1/48) 74 (7/11) 18 مناسب نیست. قیروش تحق دیاسات. روش 7
 -- -- -- (63) 97 (26) 40 (11) 17 .راکد استیی دانشجو پژوهش یفضا. 8
 (2/24) 8 (1/12) 4 (6/63) 21 (8/57) 89 (6/28) 44 (6/13) 21 .تمشکل اس پژوهشموضوع  . یافتن9

 (3/27) 9 (2/18) 6 (5/54) 18 (8/57) 89 (7/22) 35 (5/19) 30 ی تمام نشود.قاتیپروژه تحق نکهیازا. ترس 10
 ریسا پژوهش با جینتا . نگرانی از مغایرت11

 وجود دارد. مطالعات
40 (26) 38 (7/24) 76 (4/49) 24 (7/72) 5 (2/15) 4 (1/12) 

 یباعث دلسرد ،سالم یرقابت یفضا. عدم وجود 12
 .شودیم

18 (7/11) 72 (8/46) 64 (6/41) 12 (4/36) 14 (4/42) 7 (2/21) 

 --- -- -- (9/53) 83 (6/41) 64 (5/4) 7 .است کم ییدانشجو تحقیقات . بودجه13
رد ی وجود داقاتیپروژه تحق یفقط در کارآموز. 14
 .است آن اندک زمان که

11 (1/7) 71 (1/46) 72 (8/46) -- -- -- 

 (3/27) 9 (3/33) 11 (4/39) 13 -- -- -- .. پژوهش با هیأت علمی پژوهشی است15
مل عابا کارشناس پژوهش دانشکده عدم ارتباط  .16

 ثر است.ؤم
16 (4/10) 41 (6/26) 97 (63) 26 (8/78) 5 (2/15) 2 (1/6) 

 ییراهنما یژوهش دانشکده به خوبکارشناس پ. 17
 .کنندینم

18 (7/11) 92 (7/59) 44 (6/28) 18 (5/54) 9 (3/27) 6 (2/18) 

به دارد و پژوهش جن تیآموزش بر پژوهش اولو. 18
 .دارد یسرگرم

-- -- -- 23 (7/69) 4 (1/12) 6 (2/18) 
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 بحث
اد در پژوهش حاضر، بررسی عوامل انگیزش درونی نشان د

ل مندی به انجام پژوهش، سیاست تشویقی و مکمه عالقهک
 ار انیفراوباالترین آموزش دانستن پژوهش در بین دانشجویان 

ایت رعدانشجویان با ونی، داشت. در بحث عوامل انگیزش بیر
 اری علمی در پژوهش، تجهیزاتدامانتاخالق پژوهشی و 

ی رهاافزانیاز از جمله فضای مناسب و فراهم بودن نرممورد
 پژوهشی بیشتر موافق بودند. 

ان در بخش عوامل بازدارنده، بسیاری از دانشجویان بی
ر د و دکنن دانند از کجا شروعنمودند که برای انجام تحقیق نمی

 ناسانارشنهایت اکثرا ابراز نمودند که اساتید روش تحقیق و ک
ند. کنیدر این زمینه نم آنهاپژوهش دانشگاه کمک چندانی به 

-شژوهپثر در ؤالهی بر روی عوامل بازدارنده مدر پژوهش فضل
 یگزاربودن عالقه به پژوهش و عدم برهای دانشگاهی، پایین

ه ک( 7) کردندترین موانع ذکر های روش تحقیق، را مهمکارگاه
 ست.عوامل انگیزشی ا در بخشمطالعه  مشابه گویه های این

Chellaiyan  یشود، موانع پژوهشی پدر مطالعه خو همکاران -

 ه وآوری دادرا انتخاب موضوع، جمع روی دانشجویان پزشکی
 و ردهذکر ک های دانشگاهفراهم نبودن زمان در میان فعالیت

ها و نگرش مبتنی بر پژوهش آن %36دانش کافی دانشجویان 
 .(14) بودمحاسبه شده  68%

خصوص هیأت علمی در  یدر این مطالعه، دیدگاه اعضا
ه دی بمنعواملی مانند عالقه در عوامل انگیزش درونی بیشتر

د مودنگان در پژوهش بیان نکننداکثر شرکت پژوهش دیده شد.
ر دنکه شود و ایشان میکه پژوهش باعث افزایش توانایی شغلی

عات کنند و مطالعه موضوجامعه علمی احساس مفید بودن می
ر مد. داز عوامل انگیزش درونی به شمار آنیز متنوع و جذاب 

آوری دانش سالم و عمیق، بحث انگیزش بیرونی فراهم
خصی ی پژوهشی و نبود اعمال نظر شافزارهادسترسی به نرم

 چنین،. همداشتثیرگذار أت املوعموافقت را در بین بیشترین 
ر دضعف کارگروهی، اولویت آموزش در نظام آموزشی، مشکل 

 را رهن نمپروژه تحقیقاتی باالتری اتمامیافتن موضوع، ترس از 

کاران و هم زادهکه با مطالعه نقیدست آورد در موانع پژوهشی به
مخوانی داشت، در مطالعه ایشان نیز عدم وجود فضای ه

هی تحقیقاتی، عدم وجود تشویق پژوهشگران و ضعف کار گرو
 (.5) استشده ترین موانع پژوهش یاداز با اهمیت

در بین دستیاران گوش، حلق  و همکاران Fournierمطالعه 
سه  و نشان داد و بینی و جراحی سر و گردن در سراسر جهان

زمان اختصاصی محدود، منابع مالی ناکافی و عدم ل مانع شام
است های تحقیقاتی آموزش در تحقیقات از موانع شایع در پروژه

داری بین موانع در کشورهای مختلف وجود تفاوت معنیو 
ی ما . موانع ذکر شده در پژوهش وی، در مطالعه(15) نداشت

 خود در مطالعه ستوده اصل و همکاران .متری داشتک فراوانی
کار و  حجم زیاده در حیطه فردی، موانعی از قبیل ک نشان دادند

کننده بودن هیأت علمی، خسته انتظارات دانشگاه از اعضای
مالی، ضعف کارگروهی، ناکافی بودن  یند تحقیق، مشکالتآفر

های پژوهشی، عدم وجود انگیزه کافی و پایدار درونی و مهارت

 از موانع مهمشخصیتی و عدم وجود انگیزه مالی برای تحقیق 
عوامل مانند ضعف کار گروهی و ناکافی  برخیدر  که (16) است

 دارد. همخوانیهای پژوهشی با مطالعه ما بودن مهارت
Conradie  27خود، موانع پژوهشی در  در مطالعهو همکاران 

دستیابی عدم فریقایی را فقدان تیم پژوهشی اختصاصی، آکشور 
. ذکر نمودندبه اینترنت مطمئن و کارکنان ماهر در پژوهش 

که با پژوهش ما در بخش انگیزش درونی هم از دیدگاه  (17)
 پوشانی دارد.هیأت علمی هم یدانشجویان و هم اعضا

بر  مؤثرنشان داد که عوامل  و همکاران  Saxمطالعه تایجن
 اما در گروه . تمردان تقریبا یکسان اس دروری تحقیقات بهره

ثیر أ، تند داشتن فرزندزنان و متغیرهای مربوط به خانواده مان
(. در 18) وری تحقیق نداردثیری بر بهرهأکمی دارد یا هیچ ت

کدام انگیزش پژوهشی هیچ باهل مطالعه ما عامل جنسیت و تأ
ر پژوهشی و شرکت در فقط سابقه کا ارتباط نداشت وگروه از دو 

یک مرور سیستماتیک نتایج داری نشان داد. عنیارتباط مکارگاه 

به هیأت علمی را کمبود وقت  یموانع پژوهشی از دیدگاه اعضا
های مدون تشویق و ترغیب علت مشغله آموزشی، نبود سیاست

سازی امتیازات با پژوهشگران، کمبود اعتبار مالی، عدم متناسب
نین عدم بیان کرده و همچو کمبود نیروی انسانی  ءنظام ارتقا

آشنایی با فرهنگ کار گروهی و نقص در تدوین اهداف و برنامه 
. در کندذکر میرا از موانع کار پژوهشی از دیدگاه کارشناسان 

انگیزه، عدم همکاری سیستم  کاهشبررسی نظرات دانشجویان، 
( 19) بودن اعتبار پژوهشی از موانع پژوهش استمحیطی و کم

مورد مطالعه  در هر سه حیطهپژوهش حاضر، های گویهبا که 
نیز مشخص نبودن نیازها و  رضوی و همکاران مطابقت دارد.

های تحقیقاتی در دانشگاه را بیشترین مانع در حیطه تهیه اولویت
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و عدم وجود فضای مناسب در حیطه  دانستهو تدوین طرح 
توجهی به خالقیت، مشکالت مالی را اجرای طرح همچنین کم

که با بخش انگیزش  (9) برندمیع پژوهش نام ترین مواناز مهم
 .مشابه است مطالعهاین بیرونی در بین دانشجویان 

های این مطالعه استفاده از پرسشنامه از محدودیت
د ش. همچنین مطالعه به روش مقطعی انجام خودگزارشی است

ه ب ست.که برای بررسی روابط مؤثر نیاز به مطالعات علیتی ا
 تیاطاح اب دیه بانمونه به جامع یمکم در تعمتعداد نمونه  علت

 رنظی اه گروه یرسا یدگاهبهتر است د ینکرد. همچنل عم
ه ه عهدبدانشگاه را  یپژوهش هاییتفعال از یکارکنان که بخش

 .یردقرار گ یبررس مورد زیدارند ن

 گیرییجهنت

ر دش عوامل انگیزبرخی بودن این مطالعه، پاییننتایج 
اد دت علمی نشان هیأ ن دانشجویان و اعضایدر بیرا پژوهش 

موزش و در دو حوزه آ ایجاد مشکالتیساز زمینهتواند میکه 
 وامکانات  ایجاد تسهیالت وبه همین دلیل  .پژوهش گردد

 دهایی و معنوی در زمینه بروز استعداحمایت مادپژوهشی و 
با  همچنین ضروری است.اهمیت در زمینه تحقیق  دانشگاهیان

 ،یمارباهمیت تحقیقات در تولید دانش برای مراقبت از وجود 
 ی نیزالینهیأت علمی ب ای فراهم شود تا اعضایالزم است زمینه

د یشنهاپلعه در پایان مطا با انگیزه بیشتری به تحقیق بپردازند.
 :گرددمی

عه ن مطالپژوهشی دانشگاه از نتایج ایحوزه دست اندرکاران  -1
ا رها آن خودی های آتو در برنامه ریزی ودهنمبرداری الزم را بهره

 مالک عمل قرار دهند.

تاد که به عنوان اس یاساتید جهت حمایت مادی و معنوی -2
ظر ندر  دارند قرارهای پژوهشی ویان در فعالیتراهنمای دانشج

 .گرفته شود
ساعت اختصاصی پژوهش برای تبادل نظرات و شنیدن  -3

   و هیأت علمی توسط مشکالت محققین اعم از دانشجو 
 .در نظر گرفته شود اندرکاران پژوهش دانشگاهدست

ات، تحقیق های جذاب از قبیل تور تحقیقاتی از مراکزبرنامه -4
.. برای .اندیشی بین متولیان پژوهش و دانشجویان و جلسات هم

 های پژوهشیارکت در فعالیتترغیب دانشجویان جهت مش
 .برگزار شود

هایی از مشکالت آن با روشو  شود حمایتاز کارگروهی  -5

قبیل جذب هیأت علمی بیشتر در هر گروه آموزشی جهت انجام 
 برطرف شود.کار تیمی 

 تشکر و قدردانی

م علو مصوب دانشگاه این مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی
اخذ ، IR.JMU.REC.1399.032 با کد اخالق ،پزشکی جیرفت

 .تاس های زیست پزشکیشده از کمیته ملی اخالق در پژوهش

 تعارض منافع

 هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.
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Abstract 

Introduction: Research is one of the important tools of decision making and planning which is one of the 

most basic foundations of community development. The purpose of this study was to investigate the 

motivational factors affecting research and its barriers from the perspective of faculty members and 

students at Jiroft University of Medical Sciences. 

Methods: This cross-sectional study was performed on 154 students and 33 faculty members of Jiroft 

University of Medical Sciences in 2020. Participants in the study were selected by  convenience sampling. 

A researcher-made questionnaire including (demographic information, internal and external motivation 

factors, and inhibitory factors) was used to collect information. Data were analyzed using SPSS software 

version 20 at a significance level of p≤0.05. 

Results: A total of 182 people participated in this study. Among students, 99 (64.3%) were female, 137 

(89%) were single, and 42 (27.3%) were medical students. 113 (73.4%) of them had a bachelor's degree. 

71 people (46.1%) had a history of participating in research workshops. Among the faculty members of the 

university, 54.5% were female and who 57.6% were assistant professors and 97% of the faculty members 

stated that they had participated in research workshops. 23.4% of students and 100% of faculty members 

had research experience. In both groups of students and faculty members, the interest in doing research 

with the frequency of 85.7 and 93%, respectively, obtained the highest score. In the external motivation of 

students and faculty members, respectively, the availability of appropriate research software in conducting 

research (83.8%) and providing healthy and deep knowledge (84.8%) had the highest frequency in 

research activities. Among the deterrents of students and faculty members, respectively, the ambiguity of 
the beginning of the research with a frequency of 67.5% and the weakness of teamwork with a frequency 

of 60.6% had the highest frequency. 

Conclusion: According to the results, both faculty members and students were interested in conducting 

research activities but the ambiguity of the beginning of the research and the weakness of teamwork were 

the most common inhibitors. It is necessary for those involved in research domain to plan and take action 
to remove the existing obstacles while clarifying the research processes and supporting group research.  

Keywords: Internal motivation, External motivation, Barriers of research, Jiroft 

516  

Investigating  motivational  and  inhibitory  factors  in  research  from  the 

perspective of faculty members and  students of Jiroft University of 




