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  چكيده
 نيا. دينما انيرشته را نما آن يضعف وكمبودها تواند يدارد و م يخاص تياهم يعلم ي در هر رشته يموانع پژوهش يبررس: مقدمه

 .خودشان انجام گرفت دگاهيكردستان از پژوهش در آموزش از د يدانشگاه علوم پزشك ديعلل استقبال كم اسات يمطالعه به منظور بررس
 ياجامعه مورد مطالعه شامل تمام اعض. رفتيكردستان صورت پذ يدر دانشگاه علوم پزشك 1391در سال  يمطالعه مقطع نيا: ها روش

اطالعات  يآور و ابزار جمع )نفر 165(بود يبه صورت سرشمار يريگ كردستان بود، روش نمونه يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه
از كامالً  يا نهيچهارگز اسيرا در مورد مشكالت پژوهش در آموزش بر اساس مق دنظرات خو ديساخته بود كه در آن اسات پرسشنامه محقق

 ليمورد تحل يو مربع كا يفيتوص هاي آمار شده با استفاده از آزمون يآور اطالعات جمع. نمودند ياظهار م) 4تا1(مخالف تا كامالً موافق
  .قرار گرفت

مشكل اظهار  نيتر بيش). يده پاسخ% 83( ديشده و عودت گرد ليپرسشنامه تكم 137شده،  عيپرسشنامه توز 165از مجموعه : نتايج
و  ياريبا رتبه استاد دياز اسات تر بيش ياريبا رتبه دانش دياسات. خود بود يكار طهيبه پژوهش در ح ديساتا تر بيش ليتما ديشده توسط اسات

 ينيبال دياسات نيهمچن). =017/0p(داشتند  تيپژوهش در آموزش شكا يها ارائه طرح يبرا يوقت كاف اشتناز پرمشغله بودن و ند يمرب
  ).=009/0p(داشتند  تيپژوهش در آموزش شكا يها ارائه طرح يبرا يبودن و نداشتن وقت كافاز پر مشغله  ينيبال ريغ دياز اسات تر بيش

پژوهش در آموزش و در نظر  يها كارگاه يدر مورد برگزار يداتيمسأله بود كه الزم است تمه نيا انگريمطالعه ب نيا جينتا: گيري نتيجه
  .كردستان فراهم گردد يش در آموزش در دانشگاه علوم پزشكپژوه يها انجام طرح يبرا ديخاص جهت اسات ازاتيگرفتن امت

  
  پژوهش ،موانعيتوانمندساز ،يپزشك علوم ديپژوهش در آموزش، اسات: هاي كليدي واژه
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 پژوهش گفته يسر كيپژوهش در آموزش به  قاتيتحق
مختلف  يها طهيپژوهشگران، ح ه در آنشود ك مي

 يريادگي يها سبك س،يتدر يها روش لياز قب يآموزش
 قرار يابيرا مورد ارز رهيو غ ديآموزش اسات ان،يدانشجو

 اين كهبا توجه به  قات،يتحق اين گونهانجام  ).3تا1(دهد مي
 نيو رفع ا ها دانشگاه يآموزش شكالتمنجر به شناخت م
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با . برخوردار استاي  ژهيو تيهمگردد از ا مي مشكالت
در سطح  يآموزش يها توجه به تعداد كم پژوهش

تا  بر آن شديمكشور،  يعلوم پزشك يها دانشگاه
 ديعلل استقبال كم اسات يرا در جهت بررس يپژوهش

از پژوهش در آموزش از  ستانكرد يدانشگاه علوم پزشك
  .يمخودشان به انجام برسان دگاهيد
  

  ها روش
در دانشگاه علوم  1391در سال  يه مقطعمطالع نيا

جامعه مورد مطالعه . رفتيكردستان صورت پذ يپزشك
 يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأت يشامل تمام اعضا

كردستان و حجم نمونه برابر با جامعه مورد مطالعه 
نمونه در  به صورت گيري بود، روش نمونه) نفر 165(

ابزار . دبو )يسرشمار( دسترس در اين مقطع زماني
ساخته شامل  اطالعات پرسشنامه محقق يورآ جمع

و محل  يرتبه علم لياز قب دياسات كياطالعات دموگراف
 ديبود كه در آن اسات ياصل سؤالخدمت آنان و شش 

نظرات خود را در مورد مشكالت پژوهش در آموزش بر 
كامالً مخالف تا كامالً از اي  نهيچهارگز اسيمق اساس
در انتهاي پرسشنامه يك . نمودند يهار ماظ) 4تا1( موافق
داشت كه در آن درخواست شده  باز پاسخ وجود سؤال

بود در صورتي كه مشكالت ديگري به نظر 
 نيا ييروا. رسد آن را نام ببرند كنندگان مي شركت

نفر از كارشناسان مركز مطالعات و  7پرسشنامه توسط 
 يفاآن توسط آزمون آل ييايو پا يتوسعه آموزش پزشك

اطالعات  تيدر نها .)=81/0P( ديگرد دييأت باخكرون
شد و با  SPSS-20 يرآمارافزا نرمشده وارد  يآور جمع

 يمربع كا( يي آمارها آزمون و افزار نرم نياستفاده از ا
chi-square (مختلف  يها گروه يها پاسخ سهيجهت مقا

  .قرار گرفت ليمورد تحل گريكديبا  دياسات
  

  نتايج
پرسشنامه  137شده،  عيپرسشنامه توز 165از مجموعه 

 87( %5/63). دهي پاسخ %83( ديشده و عودت گرد ليتكم
) نفر 42(% 6/30 ،يدر مطالعه مرب كنندگان از شركت) نفر

) نفر 64% (7/46بودند،  اريدانش) نفر 8% (9/5و  ارياستاد
در دانشكده ) نفر 36% (2/26 ،ياز آنان در دانشكده پزشك

در دانشكده ) نفر 20% (5/14، ييماو ما يپرستار
در دانشكده بهداشت خدمت ) نفر 17% (4/12و  يراپزشكيپ
% 4/74و  ينيبال) نفر 35% (5/25 نيهمچن ؛كردند يم
  . بودند ينيرباليغ) نفر102(

 بيبه ترت ديمشكالت اظهار شده توسط اسات نيتر بيش
 طهيبه پژوهش در ح دياسات تر بيش ليتما: عبارت بود از

، )89/0 اريو انحراف مع 15/3 نيانگيبا م(خود  يركا
ارائه  يبرا يو نداشتن وقت كاف ديپرمشغله بودن اسات

و  91/2 نيانگيبا م( پژوهش در آموزش يها طرح
مناسب جهت مجاب  ني، فقدان قوان)09/1 اريانحراف مع
با (پژوهش در آموزش  يها به ارائه طرح دينمودن اسات

، كم بودن تعداد )91/0 اريمعو انحراف  74/2 نيانگيم
 اريو انحراف مع 59/2 نيانگيبا م(علمي  هيأت ياعضا

از وجود برنامه مشاوره در  دي، عدم اطالع اسات)91/0
پژوهش در آموزش در مركز مطالعات و توسعه  نهيزم

 اريو انحراف مع 49/2 نيانگيبا م(ي آموزش علوم پزشك
ه پژوهش در با مقول دياسات يكاف ييو عدم آشنا) 05/1

 .)96/0 اريو انحراف مع 43/2 نيانگيبا م( آموزش
به سؤال باز آخر پرسشنامه  ديكدام از اسات چيه نيهمچن

 نيانگيبا م(ي اريبا رتبه دانش دياسات. پاسخ نداده بودند
با رتبه  دياز اسات تر بيش)22/1 اريو انحراف مع 5/3

و  )88/0 اريو انحراف مع 1/3 نيانگيبا م( يارياستاد
از  )15/1 اريو انحراف مع 77/2 نيانگيبا م(ي مرب

 يها ارائه طرح يبرا يپرمشغله بودن و نداشتن وقت كاف
بر اساس آزمون . داشتند تيپژوهش در آموزش شكا

، )=017/0P(اختالف معنادار بود  نيا مربع كاي آماري
 اريو انحراف مع 1/3 نيانگيبا م(ي نيبال دياسات نيهمچن

و  36/2 نيانگيبا م( ينيبال ريغ دياساتاز  تر بيش )1
از پر مشغله بودن و نداشتن وقت  )18/1 اريانحراف مع
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 تيپژوهش در آموزش شكا يها ارائه طرح يبرا يكاف
اختالف  نيا مربع كاي داشتند و بر اساس آزمون آماري

  ).=009/0P( معنادار بود
  

  بحث
 ديعلل استقبال كم اسات يبررسمطالعه حاضر جهت 

از پژوهش در آموزش از  ستانكرد يگاه علوم پزشكدانش
با مطالعه  نيا جينتا. صورت پذيرفتخودشان  دگاهيد

در دانشگاه علوم پزشكي ت انجام گرفته انتيجه مطالع
در آن  هاي شهر كرمان كه و دانشگاه شهركرد
كنندگان در مطالعه كمبود وقت و مشغله زياد را از  شركت

خواني  نموده بودند، هم موانع مهم انجام پژوهش ذكر
كمبود وقت و مشغله رسد مشكل  به نظر مي .)5و4(داشت
باشد،  مي موانع مهم انجام پژوهش اساتيد كه يكي از زياد

ها در جذب مدرسين جديد  كه به دليل محدوديت دانشگاه
نكته مهم ديگري كه . به طور كامل قابل مرتفع شدن نباشد
اشتند عدم انگيزه و ساير مطالعات نيز روي آن تأكيد د

عالقه كافي براي انجام پژوهش در زمينه آموزش 
با رسد به دليل عدم آشنايي اساتيد  به نظر ميباشد  مي

ي  كه مشابه نتيجه مطالعه است مقوله پژوهش در آموزش
تواند با برگزاري  اين مسأله مي). 7و6(باشد ما مي
به نحو مناسبي برطرف  پژوهش در آموزش يها كارگاه

  .رددگ
 يدانشگاه علوم پزشك به محدود مطالعه اين نتايج

 انجام تر براي دستيابي به نتايج كامل و است كردستان

 توصيه نيز كشور هاي دانشگاه ديگر ساير در مطالعه اين

  .شود مي
  

  گيري نتيجه
له بود كه الزم است أمس نيا گر انيب مطالعه نيا جينتا
پژوهش در  يها كارگاه يدر مورد برگزار يداتيتمه

 ديخاص جهت اسات ازاتيآموزش و در نظر گرفتن امت
پژوهش در آموزش در دانشگاه  يها طرح انجام يبرا

  .فراهم گردد كردستان يعلوم پزشك
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Abstract 
 
Introduction: Evaluation of research barriers in any scientific field is of great significance and can reveal 
the field’s deficiencies and weaknesses. The aim of this study was to assess the reasons for faculty members’ 
lack of interest in doing research in the field of education from their own perspective in Kurdistan University 
of Medical Sciences. 
Methods: This cross-sectional study was performed on all faculty members of Kurdistan University of 
Medical Sciences in 2012. The participants were selected through the census method(165). Data collection 
tool was a researcher-made questionnaire through which faculty members declared their opinions about 
educational research problems based on a four-point Likert scale from completely disagree to completely 
agree (1 to 4). The collected data were analyzed using descriptive statistical tests, and Chi-square test. 
Results: Out of 165 distributed questionnaires, 137 were completed (83% response rate). The most frequent 
problem declared by faculty members was the tendency to do research in their own fields. Associate 
professors complained more than assistant professors and instructors about being busy and having no time 
for educational research (p=0.017). Also Clinical faculty members complained more than non-clinical 
faculty members about being busy and having no time for educational research (p=0.009). 
Conclusion: Results showed a necessity in Kurdistan University of Medical Sciences to make arrangements 
for planning and running workshops of research in education, and to consider special benefits for faculty 
members in order to carry out research in the field of education. 
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