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 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

هاي توسعه يافتگي و ارتقاي قدرت  اي توسعه يافته و يا در حال توسعه براي حفظ يا ايجاد بنيانامروزه تمامي كشوره
علم و . دهند ي خود مورد توجه قرار ميها فعاليترقابت خود با ديگر كشورها، علم و فناوري را به عنوان محور اصلي 

ي سياسي، ها فعاليتمي و پژوهشي با ساير ي علها فعاليتي پژوهشي است و در صورتي كه ها فعاليتفناوري محصول 
هاي صورت گرفته،  تالش رغم عليانه متأسف). 1(اقتصادي و اجتماعي تركيب گردد توسعه پايدار حاصل خواهد گرديد

نظام اداري دانشگاهي و مراكز  .)2(مسأله تحقيق و پژوهش در كشور ما هنوز جايگاه اساسي خود را نيافته است
با توجه به اين مسأله، ). 3(كشور تناسبي با يك نظام تحقيقاتي و پژوهشي پويا و پژوهنده نداردپژوهشي و تحقيقاتي 

ساله روز و  تر مورد توجه قرار گرفته و به منظور بزرگداشت پژوهش و پژوهشگران هر هاي اخير بيش پژوهش در سال
ش همه ساله در دانشگاه علوم پزشكي مراسم بزرگداشت هفته پژوه. شود هفته پژوهش در آذر ماه گرامي داشته مي

ميزان رضايت افراد از نحوه برگزاري آن مشخص نبوده و پس از برگزاري مراسم، معموالً اصفهان نيز برگزار شده اما 
به همين سبب شوراي پژوهشي دانشگاه، هنگام بررسي . شود گزارش شكايات و عدم رضايت افراد دريافت مي

لذا مطالعه حاضر  ايد؛اين نتيجه رسيد كه به طور مستقيم از نظرات پژوهشگران استفاده نم پيشنهادات برگزاري مراسم به
هاي مختلف برگزاري مراسم هفته  با هدف بررسي ديدگاه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در خصوص جنبه

  .پژوهش و استفاده از نظرات آنان جهت برگزاري بهتر و موثرتر مراسم انجام گرفت
جامعه مطالعه شامل كليه پژوهشگران دانشگاه علوم . طالعه از نوع توصيفي بود و به صورت مقطعي انجام گرفتم

. به عنوان نمونه در دسترس استفاده شد1392پزشكي اصفهان بود كه از افراد حاضر در مراسم بزرگداشت سال 
ليه پرسنل و جهت بررسي ديدگاه دانشجويان همچنين پرسشنامه از طريق روابط عمومي امور پژوهشي دانشگاه براي ك

 54در مجموع .ها و اعضاي زيرمجموعه آنها فرستاده شد پرسشنامه براي اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده
ساخته  پرسشنامه محقق. تكميل و ارسال نمودند نفر از دانشجويان پرسشنامه را 20از اساتيد و كاركنان دانشگاه و نفر

هاي اهداي جوايز، جوايز  شيوه برگزاري، نحوه انتخاب افراد نمونه، حيطهرساني مراسم،  ي چون نحوه اطالعشامل موارد
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ن امور پژوهشي و پايايي مسؤوالبود كه روايي صوري و محتوايي آن با استفاده از نظرات و تأثيرات برگزاري مراسم 
ي آمار توصيفي و ها شاخصبسته پرسشنامه به وسيله  سؤاالت). =8/0r(گرديد تأييدبازآزمون -آن نيز به روش آزمون

سؤاالت باز نيز ابتدا . تحليل گرديد SPSS-20هايي نظير اسپيرمن، في و كرامر و تاوگودمن و كروسكال به وسيله  آزمون
  .فراواني بيان گرديد درصد بندي با ذكر به صورت دستي استخراج، سپس كدبندي شده و كدها پس از دسته

 درصد1/58 در رابطه با شيوه برگزاري مراسم نيز. رساني در خصوص مراسم رضايت داشتند راد از اطالعاكثريت اف
از افراد  درصد8/56. تر دانستند ها و هم در دانشگاه به صورت كلي را مناسب از افراد، برگزاري مراسم هم در دانشكده

ترين مالك  نظر گرفتن تعداد مقاالت به عنوان مهم ربا د درصد4/82. ي انتخاب افراد نمونه موافق بودندها مالكبا 
 Hنظر گرفتن  و در) درصد77( مجالت IFبا درنظر گرفتن  كنندگان اما اكثريت مشاركت ؛انتخاب افراد موافق نبودند

Index انجام طرح به مواردي مانند  پژوهشگران در خصوص حيطه اهداي جوايز. موافق بودند) درصد8/60( مجالت
امتيازدهي به آثار پژوهشي بر مبناي اهميت، كاربرد و رعايت اصول اخالقي ، دريافت گرنت براي دانشگاه پژوهشي و

از پژوهشگران اظهار داشتند كه بايستي براي هر دانشكده سهميه متفاوت اعمال  درصد2/66همچنين . داشتنداشاره 
 ، ميزان برونداد پژوهشي)درصد40( ها ي اعمال سهميه را مواردي نظير حيطه كاري و تفاوت رشتهها مالكشود و 

از مراسم  درصد8/6در خصوص كليت مراسم  .عنوان نمودند) درصد25( و تعداد پرسنل و دانشجويان) درصد35(
در مقابل  ،دك ارزيابي نمودنداما نيازمند اصالحات ان ،افراد آن را در مجموع خوب درصد9/45رضايت كافي داشتند، 

از  درصدپنجاه  .از كليت مراسم ناراضي بودند درصد7/2آن را نيازمند اصالحات عمده دانستند و تنها  درصد1/31
اي در  تأثيري بر عملكرد پژوهشي آنان نداشته و انگيزه 1391پژوهشگران بيان نموده بودند كه برگزاري مراسم سال 

اما رابطه  ؛ميان منتخب بودن افراد با سطح رضايت همبستگي وجود نداشت نشان داد ها افتهي. آنان ايجاد نكرده است
در خصوص انتخاب . )>01/0p(ميان منتخب بودن افراد و تأثيرگذاري مراسم بر انگيزه آنان مستقيم و معنادار بود

افراد . درصد مخالف بودند 4و درصد افراد موافق اين مسأله 8/60هاي قبل نيز  مجدد افراد برگزيده سال يا سال
افراد مخالف نيز فرصت قائل . موافق، از بين رفتن انگيزه افراد فعال و شايسته را عامل موافقت خود عنوان نمودند

شدن براي ساير افراد به ويژه افراد تازه وارد عرصه شده و انتخاب افراد جديد در كنار تجليل از افراد برگزيده 
 .تر دانسته بودند بمناسرا هاي قبل  سال
 آناناما بايستي در جهت افزايش رضايت  ،هاي مطالعه حاكي از رضايت نسبي پژوهشگران در خصوص مراسم بود يافته

و نحوه انتخاب افراد  ها مالككه پژوهشگران خواستار تجديد نظر در زمينه   از جمله اين. تري صورت گيرد اقدامات بيش
سازي معيارها و طريقه انتخاب  ن قرار گرفته و در جهت تغيير و شفافمسؤوالتوجه  بودند كه اين مسأله بايد مورد

در خصوص جوايز منتخبين نيز، مواردي چون افزايش جوايز نقدي، گرنت و تسهيالت سفر به . نمايندنفرات برتر اقدام 
هاي فراواني  لعه با محدوديتكه مطا با وجود اين. گردد اي از مشكالت پژوهشگران مي خارج سبب دلگرمي و رفع پاره

توجهي افراد روبرو بود؛ در نهايت  ها و بي چون عدم همكاري پرسنل دانشگاه و دانشجويان، تأخير در تكميل پرسشنامه
هاي افراد بررسي گرديد كه با توجه به آنها بايد اقداماتي در جهت رفع نقايص فعلي، افزايش رضايت اشخاص و  ديدگاه

  .پژوهش صورت گيرد تشويق آنان به امر
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