فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالم 
یواحدگرمسار
سال دهم ،شماره  ،3پاییز 95 31
صص 95 -1 14

یهای عمومی و تخصصی پژوهشگران کشور براساس آزمون
حبندی توانای 
سط 
RAAT؛ راهنمایی برای بهبود آموزش پژوهش در آموزش عالی

طاهره فیضی ،1افسانه امیدی مراد ،2مسعود گرامی پور ،3مریم نظری ،4زهرا ترکاشوند

5

چکیده
ا نی پژوهش با هدف ،سنجش تواناییهای عمومی و تخ صص ی پژوهشگران انجام شد .ا نی پژوهش کا یدربر

درسا للل

 93 31- 94 31با روش نمونهگیری طبقهای تصادفی به نسبت تعداد پژوهشگران هر اس نارگشهوژپ هعماج نیب زا نات     
کل کشور ،تعداد  382نفر انتخا ندش ب ددددد .جه هنومن باختنا ت  ،،،، ،،،کش هب رو     8منط یسقت هق مم ممم و آزموننن ب ببه ص ترو
الکترونیکی برای رابطین ارسال گردید .جهت جمعآوری دادهها از آزمون سنجش توانایی پژوهش  نارگ ((( )RAAT
استفاده شد که دارای  4بعد اصلی و  4سطححح بهههمنظوررر ارزیا یب تواناییییهای پژوهش ارگ ننن اس .ت

روا یروص یی    و

محتوایی آزمون توسط صاحبنظران ،روایی ساختاری ،با استفاده از نر ممما رازف  AMOSو تحلیل ت یلماع أأ أأأیی  ید ووو
پایایی آن با استفاده از آزمونهای آلفای کرونباخ تائید شده بود .مطا جیاتن قب

در ب نی  4بع  دعب ،یلصا د ا یشخبرث     

فردی (  )1/ 91باالتر نی میانگین امتیاز و بعد مهارتهای مدیریتی (  )1/ 37پایینتر نی امتیاز را بهخود اختصاص دادند و
تها مومع ی یی ییی (  )1/ 64و تخص صصص ی ( )1/6در س حط
شرکتکنندگان در مطالعه ازنظر مهار 

 1م مدق ااتی و نوپا ا ق رار

داشتند .برا نی اساس پیشنهاد میشود از مهارتهای شناسایی شده در آزمون سنجش توانایی پژوهشگران ()RAAT

تها رگشهوژپ یشهوژپ ی ا و روشک ن   
در طراحی سر لصف های آموزشی و برنامهر زی ی جه راهم حطس یاقترا ت تتتت تتتت
آموزش هدفمند پژوهش در مقاطع ت صح یالت تکمیلی استفاده شود.
کلید واژهها :سطح بندی ،توانایی عمومی ،توانایی تخصصی ،پژوهشگر
دریا تف

 - 1دانشیار گروه مدیر تی

مقاله5931/1/52 :

پ یذ رش مقاله5931/5/ 28 :

دولتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانtaherehfeizy@gmail.com.

 - 2موسسه هومان همراهان دانش ،تهران ،ایران (نو سی نده مسئو )ل omidimorad@hoomanrct.com

 - 3استادیار دانشکده روانشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانmgramipourbright@gmail.com.
 - 4دانشکده علوم پزشکی ،واحد علوم ت قح یقات دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

miriam.nazari.hsm@gmail.com
 - 5گروه مدیر تی و اقتصاد سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

z.torkashvand13@yahoo.com

96

لصف نامه رهبری و مدیر تی

آموزشی /سال دهم  /شماره سوم /پاییز 5931

مقدمه
قرن اخیر که به عصر انفجار اطالعات و نانو فناوری ش تره

یافت  ،ه بب بببیش ششک توفیقا ار دوخ ت   

مرهون سگ ترش ،تعمیق و بالندگی ت قح یقات میداند .کسب اطالعا  ت ننیازمن و تسا شهوژپ د
پژوهش ،فرآیند علمی گردآوری و پردازش در تولید دانش اس .ت در دنیای کنونی ،کش هرو اای
رشدیافته ،شعار «تا ت قح یق نکردهایم ،تصمیمی نگیریم» را سرلوحه فعالیتهایشان ق هداد رار رد و
جهت ت قح ق آن رقمی معادل  7درصد از درآمد ناخالص مل للی خ هب ار دو    ت قح یقا صاصتخا ت   
دادهاند گ( رمارودی ). 1388 ،در حال حاضر ،همه کشورهای جهان حجم توسعه یافتگی خود را
با شاخصهای پژوهشی چون تعداد نیروی م قح ق ،سهم بودجه پژوهشی ،تعداد مقاالت چاپ شده
در مجالت علمی و نظایر آن نشان میدهند (کریمیان و همکاران ). 90 31،ملتهایی ک ب اب ه نن نننیاد
پژوهشی و ت قح یقاتی صحیح در زمینههای مربوطه به سرمایه ذگ اری پرداختهههان فرص تقو و د    
نمودهاند ،در مواجهه با مسا لئ ر نتفای رد و هدش رضاح هنادنمتردق ا هههههههههههها نیون ی

رد تفرشیپ

  

دستیابی به علم و نف مورد نیاز موفق هستند (رومیانی و همکاران). 5 138 ،
تهای پژوهشی کشورمان نیز از رشد نسبی برخوردار ب هدو  ،،اما ا مقا سی ههه
در سالهای اخیر فعالی 
تطبیقی شاخصهای پژوهشی در مقیاس جهانی نشان م ممیدهددد می از ننن ا خاش نی صص صصصها ا هنوززز از
مطلوبیت کافی برخوردار نی تس

و سهم تولیددد علممم ا اری ننن ب بسن ه تتتتت جمعی تتت قاب للل تأم للل است

ش م ممیش نو ددد،
(کریمیان و همکاران ). 90 31،علیرغم اینکه منابع بسیاری در کشور صرف پ هوژ ش ش
نتایج حاصل به همان خوبی که انتظار میرود ،نی تس

(مورتن و همکاران ). 2008 ،1در ا نی راس ات

کشورهای خواستار رقاب رد ت عرصههه جها ر دوجوم یاهانگنت و عناوم یتسیاب ین ا و فرطرب      
جاذبههای الزم را برای ت قح یقات ا جی اد نماید (جویباری و همکاران ). 91 31 ،تا از طریق شناخت
شها و ا زف ایش بازدهی توس همانرب ط   
یها ،تصمیمات الزم جهت نیل به اهداف ،بهبود رو 
نارسای 
شهای
ر زی ان و سیاست ذگ اران اتخاذ شود (نیک روز و همکاران ). 91 31 ،نگاهی ذگ را به پژوه 
ت و موان هوژپ ع شش ششش در کش رو  ،،مب ببین ا ییی ن واقعی ییت اس تتت ک ککه،
ص معضالت ت
دهه اخیر در خ وص ص ص
تو
ناخرسندانه همیشه موانعی کالن از قبیل عدم تخصیص اعتبارات مناسب ،سسگ تگی اعتبا ار ت ت
اعتبار مدیریتی ،قف دان اطالعات بهنگا ممم و ص ححح یح ،تغیی ییرات سررریع مدددیر تی

و ق او ننین ،کمب دو

. Murtonen Mari, Olkinuora Æ Erkki, Tynja¨la¨ Æ Pa¨ivi, Lehtinen Æ Erno
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پژوهشگران حرفهای و ضعف آموزش آنان ،،انتخاببب موض اعو تتت ضعععیف ،ض و یتیریدم فع
بیبرنامگی س ّدّد راه پژوهش در ایران بودهاست (محمدزاده) 1381 ،
همانطور که پیش از ا نی اشاره شد ،پژوهش ،کلید طالیی مو قف یت م سح وب می درگ ددد و توس هع
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه در گرو توسعه مراکز پژوهش  تیبرت و ی ن  یاهوری ا سن انی     
کارآمد ،کارشناس و پژوهشگر است (توکلی و همکاران 1389 ،و بردبار و همکا ،نار  ) 93 31و
تها ا نیازمنددد است
تها و باور توانایی انجام آن مهار 
عملکرد مؤثر نیروی انسانی به داشتن مهار 
گ( راون دد د 1و همکارا ،ن     ). 93 31تربی د ناگتخومآ شناد ت ارای دنمناوت یییییییی یییها و یتخانش ی   

گرایشهای عاطفی مطلوب در حیطه پژوهش به عنوان یک آرمان ،م سح وب میگردد چ هک ار   
پژوهش و پژوهشگران ،منشأ تحول و تغییرات بنیادی در زمینههههاییی مختل ،یداصتقا ،یملع ف    
سیاسی و اجتماعی میباشند (جویباری و همکاران ). 91 31،با وجود آنکه در حدود سه دهة اخیر
بحث پژوهش و آموزش مهارتهای آن ،به تدریج در جامعة ما قت  ووو ییی ت ش هد ،تسا

   در ک ککم و

کیف مهارتهای پژوهشی و ویژگیها و گونههای آن ،کار قابل توجهی صورت نگرفته است و
اغلب به صورت کلی مهارتهایی برای پایاننامه یا آثار پژوهشی دیگر طرح شدهاند؛ اما دربا ةر
تعداد این مهارتها و چگونگی آموزش آن در مقاطع مختلف ه ههیچ فعالی ییت چشمممگی ییری انجام
نشده است (اسالم پور). 1389 ،
نکته قابل توجه در ا نی موضوع آن است که مهارتهای پژوهشی ن  یارب اهنت ه ا رف ا اب هک ید       
هدف کار پژوهشی ت صح یل میکنند ،مهم است ،بلکه برای همه فارغالت صح یالن دانشگاهها ،فارغ
از اینکه بخواهند در کارهای پژوهشی ،یا بخش خصوصی و دولتی کار کنن نند ،م تسا زاین درو    
تها رد زاین دروم ی    ح زو ههه
(مورتن ). 2008 ،براساس نتا علاطم یخرب زا لصاح جی ا راهم ،ت تتتتت تتتتت
پژوهش ،بالغ بر بیش از دو تسی

مهارت جزئی اس .ت بی توجهی به روابط بین ا راهم نی تت تتتهای

پژوهشی و نقش آنها در رشد پژوهشگران ،آموزش و بهر هههب ادر ررری عمل ب ار اهنآ زا ی ییی ییییفا دی ههه
میسازد .از ا ییاسانش ،ور نی و شجنس

تها ا ،رابط وت ،ه ا  یل ی و یریگدا
مهارت ت

تأثثیر آنها ا در

شکوفایی فکر و ذهن م ققح ان بسیار مهم است (دنیز ). 2003 ،شومن و همکارانش در سال

2013

مقالهای را در زمینه  5مهارت ضروری برای پژوهشگران فارغالت صح یل منتشر نمودن .د  5مها تر

.Grand
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مورد تاکید در ا نی مقاله عبارت است از خالقیت ،ارتباطات ،سازماندهی ،پافشاری و قضاوت .در
یشوند یک فرد تازه فارغ
تهای مشترکی که باعث م 
ا نی مقاله ،از ا نی پنج مهارت به عنوان مهار 
الت صح یل به یک م قح ق خبره تبد لی شود نام برده شده است (شومن). 2013 ،
پژوهشی در سال  2008در خصوص میزان آگاهی از چارچوب صالحیتهای سازمانی موس هس

 CIPD1انجام گر .تف در ا نی پژوهش ،تحلیل نظرات  366موسسه عمومی ،خصوصی و داوطلب
نشان داد که  60درصد آنها از این چارچوب استفاده کردهاند و  48درصد به دنبال استفاده از آن
بودهانددد .ویژ گگگ یها ایی ک ککه کارفرما ییی ان ب ببیش از هم ت اهنآ رب ه ا اا ااااکی یید داش  تسا ترابع دنت ا :ز    
مهارتهای ارتباطی ،مدیریت افراد ،مهارتهای تیمی ،مهارتهای خدمات به مشتریان ،رویکرد
نتیجهمداری و توانایی حل مساله.
یافتههای مطالعههه مورت نو ن راکمه و  ا لاس رد شن    

 2008در زمینههه بررسییی نگ ایوجشناد شر نن ننن

روانشناسی و آموزش آمریکا و فنالند نسبت به اهمیت مهارتهای پژوهش یراک یگدنز رد ی    
نشان داد که افرادی که نگرش مثبتتری نسبت به کاربرد مهارتهای پژوهشی در مشا لغ

یتآ   

تهای پژوهشی ش و هدومن تکر اب    
مورد تصدی داشتند با رویکرد عمیقتری در یادگیری مهار 
موانع کمتری در یادگیری مهارتها رو به رو شده بودن  د ((( م ،نترو

 ). 2008مطالعههه کارشکککی و

بهمنآبادی در سال  92 31در زمینه ارزیابی مولفهها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهش ششی در
دانشجویان ت صح یالت تکمیلی نشان داد که دانشجویان ت صح یالت تکمیل للی از نظ راهم ر تت تتتهای
همچون نمره کلی خودکارآمدی پژوهشی ،انجام دادن وظایف اولیه پژوهشی و توانایی همکاری
در پژوهش از توانایی متوسط و در مهارتهای توانایی اجرای پ هوژ ششش و ارائههه نتا ایج حاص للل از
پژوهش از سطح توانایی باالیی برخوردارند (کارشکی و بهمن آبادی). 92 31 ،
در مطالعهای که در سال  90 31توسط رضائیان و همکاران با ونع  ا اد یسررب( ن ننن ن نننننش ،نگ و شر
عملکرد دانشجویان پزشکی و دندان زپ شکی دانشگاه علوم پزش )شهوژپ نوماریپ ناجنسفر یک    
ص  ،شناد ؛تفرگ ترو ن رگ ش درکلمع و 

          400نف یوجشناد زا ر ان    رشت هه ههااای پزش و یک

دندان زپ شکی مورد بررسی قرار گر .تف  237نفر (  )8/ 87از دانشجویان پژشکی و  100نفر () 76 /9
ح متوسط ،،و عملکرددد
به پرسشها پاسخ دادند .بر اساس نتایج مطالعه ،دانش دانشجویان در سطح ح
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99

یهای عمومی و تخ صص ی  / ...فیضی و همکاران
سطحبندی توانای 

پژوهشی آنان ،در حد متوسط پایین ارزیابی شد .اکثریت دانشجویان هم نگرش خوبی ن بس تتت بههه
پژوهش داشتند (رضا راکمه و نایئ ا ،ن     ). 90 31در مطالعههه ح سسس ینپوررر در سا للل  90 31با ا عن ناو
(بررسی عوامل بازدارنده فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی رشتههای علوم انسانی) ،موانع
پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی مورد بررسی قرار گر تف  .نتایج مطالعه م وکذ ررر نشاننن داد
که کمبود امکاناتتت پژوهش ششی ،مدددیر تی

و سیاس اذگت ررری ضعععیف پژوهش ششی ،ق او ننین و م رق رات ت
ت

دستوپا گیر اداری ،موان ععع توانمندسازززی اعضا ای هی ییأت علم ممی ،مسائ للل شخ صصص ی و اجتماعععی،
مشکالت اقتصادی ،مدرک ت صح یلی ،رتبه علمی ،دانشگاه م لح خدمت و سوابق کاری اعضا ای
هیأت علمی از موانع اصلی بازدارنده در پژوهش هستند (حسین پور ). 90 31 ،همانگونه که اشاره
شد ،در زمینه ویژگیها و قابلیتهای پژوهشگران ،مطالعات ب ایس ررری ص اما ؛تسا هتفرگ ترو     
پژوهش پیش رو از حیث مهارتهای مورد بررسی به صورت عمومی و تخ صص ی و کمی ب ندو
شها ،تفاوت دارد.
نتایج مطالعه با سایر پژوه 
در رابطه با مفهوم مهارت و چارچوبهای تربیت پژوهشگر ،تعاریف و دستهبندیهای متعددددی
ارائه شده است .بسیاری از م ققح ان ،مهارتهای مورد نیاز پژوهشگران را به دو دسته مهارتهای
یهاییی عملکردددی) تق سسس یم
تهاییی تخص صصص ی (شا گتسی ی ی
عمومی (شا سی تگیهای رفتاری) و مهارت ت

کردهاند (آبولن ) 2009 ،رو 1بیان میکند که شا سی تگیهای عملک یدر

تبیی نننکنند ههه آن دس زا هت

فعالیتهایی است که افراد میتوانند انجام دهند و در مقابل شا سی تگیهای رفتاری مبین روشها ا
ی از آنها نداد ماجنا هب      فعالی تتتها ا میییپردازن ،ور( د
و رویکردهایی است که افراد با بهرهگیری ی
 ). 5 199هوگ 2در تأیید نظر رو ،بیان میکند که شا سی تگی رفتاری به آن دسته رفتارها هراشا یی

دارد که به عنوان درونداد تلقی میش ا ؛دو ززز ای نننرو کارکنا حطس ققحت روظنم هب ن با  ییال از
عملکرد مل مز به برخورداری از آنها هستند .ا هک تسا یلاح رد نی
دربرگیرنده نظامی از ح لقاد

تسا ا  اهدرادن ا هک تس

  

یهاییی عملک یدر
    شا گتسی ی ی

بترا رد ا  ط با و درف درکلمع 

    

خروج ججیها ا

(دستاوردهای نهایی) تعریف میشود.
ش پژوهش ت ،رگ عععییین س وس حط اد   
در سطح جهان مدلها و چارچوبهای مختلفی جه تتت پ رور ش ش
پژوهشی و برنامه ریزی برای رشد و توسعه توانمندیها ای پژوهش ششی پژوهش عت نارگ ررر ییی ف ش هد
Rowe
Hogg
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است؛ مبنای اصلی مطالعه حاضر آزمون سنجش تواناییهای پژوهش  نارگ (((  )RAATب هدو تسا   
(شکل  )1که براساس چارچوب پرورش پژوهشگر ( )RDFدر پایان نامهههای با ونع  ا ،یحارط ن    
تدو نی و استانداردسازی مدل آزمون سنجش توانا یی
مدیر تی

پژوهش  نارگ ((( مقا هتشر نارگشهوژپ هسی    

با سایر رشتهههها ا) طراح  نومزآ نیا ،تسا هدش ی م رب لمتش   

     4بع و شناد یلصا د

تواناییهای فکری ،مشارکت و تأثیر ذگ اری ،ویژگیهای تیریدم و یدرف

و شهوژپ

 10ز ری

بعد خالقیت ،تواناییهای شناختی ،دانش پایه یا موضوعی ،ویژگیهای شخصیتی ،خودمدیریتی،
سرمایه ذگ اری ،تأمین اعتبا تفر ،عبانم و ر ار     حرفهههای ،مشا کر تتت و تأثثیر یراذگ  ، ،ارتباطاتتت و
انتشارات و کار با دیگران است )امیدی مراد) 94 31 ،

نمودار  .1مدل آزمون سنجش توانایی پژوهشگران ()RAAT

به طور کلی ،برخورداری از مهارتها و تواناییهای پژوهشی موجب توسعه و پیشر تف
زمینههای مختلف میگردد و نتیجه ا نی تالشها کسب مو قف ی  یراک یگدنز لوط رد ت ا تس
ف( رحی ). 1383 ،تربیت پژوهشگرانی برت رد لوبق لباق و ر

ا رد دارف
    

اهج حطس ننننن ننننننی ک ککه ن مت هب تبس اا ااااامی

یهای عمومی و تخ صص ی  / ...فیضی و همکاران
سطحبندی توانای 

101

فرایندهای ت قح یقاتی آگاهی دارند؛ در قدم نخ تس

باید بدانیم سگ تره دانش و مهارتهای م درو

نیاز چگونه است و پژوهشگران ما تا چه اندازه از ا نی مهار 
تها برخوردار هستند .لذا ا نی پژوهش
در راستای ا نی قدم انجام گرفته شد.
فرضیات پژوهش
ت قح یق حاضر س اب ات دراد یع     بهر هههگی ییری از م ییاسانش لد

 هدش در ییاناوت شجنس نومزآ     

یهای عم خت و یمو صصص صصص ی م ققح اننن و ابعاددد مختلففف آن را
پژوهشگران ( ،)RAAT1سطح توانای 
مورد سنجش قرار دهد .بر ا نی اساس فرضیات ت قح یق حاضر به شرح زیر است:
یهای فکری متفاوت اس .ت
 -1امتیازات نمونه در بعد اصلی دانش و توانای 
 -2امتیازات نمونه در بعد اصلی اثربخشی فردی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.
پژوهش دارای امتیاز متفاوتی اس .ت

 -3گروه نمونه در بعد اصلی مدیر تی
 -4امتیازات نمونه در بعد اصلی مدیر تی

پژوهش متفاوت است

 -5زیر بعدهای مشارکت ،نفوذ و تاثیر ذگ اری در گروه نمونه با یکدیگر تفاوت دارد.
روش تحقیق
پژوهش کاربردی حاضر به صورت پیمایشی و با هدف سنجش تواناییهای عمومی و تخ یصص
مورد نیاز پژوهشگران کشوررر از آذر ماه  93 31لغا ادرخ تی د هام      94 31انجا تفرگ م  .....جامعه
آماری مطالعه شامل پژوهشگران رشتههای مختلف در کشور بود که براسا مشرس س ا زکرم یر    
ملی آمار ایران در سال  ، 90 31تعداد پژوهشگران تمام وقت ،معادل تمام وقت و پاره وقت ا ناری
برابر با  24 656نفر بوده اس .ت نمونهگیری با روش طبقهای تصادفی به ن دعت تبس اد رگشهوژپ  ان    
هر استان انجام شد و تعداد  382نفر انتخاب شدند .جهت انتخا تروص هب هنومن ب      خوشهههای،
کشور به  8منطقه جغرافی ییایی ش  لام ((( مازن )،نالیگ و نارد
(تبر )زی  ،غ  بر ((( کرمانشاه دمه و ا )،ن

لامش     ش  قر ((( مش مش )،ده ال    غ بر

بونج     غ  بر ((( اه )،زاو جن  بو ((( کرما بونج )،ن    ش قر

(زاهدان) و مرکز (تهران و اصفهان) ت سق یم شد .در تمامی مناطق شناسایی شده ،پژوهشگر یدرف
را به عنوان رابط در نظر گرفته و آزمون طرح به صورت الکترونیکی برای رابطین ارسال گردید.
رابطین به صورت گفتاری و نوشتاری درخصوص ویژگیهای افراد واجد شرا طی تکمیل آزمون
(بر طبق تعر  رامآ زکرم فی ا ری ا رف رگشهوژپ ،ن دددددد دددددددی است

ک ککه بیش ار دوخ تاقوا رت فرص     

Researchers Abilities Assessment Test
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پژوهشهای علمی و فنی میکند ،در اجرا یا مدیریت فعالیتهای علمی و پژوهشی شرکت دارد
و دارای مدرک ت صح یلی فوق لیسانس یا باالتر و یا معادل آن از دورههای غیردانش اگ هههی اس ؛ت
همچنین ممکن است به طور معادل دارای تجربه عملی کافی در زمینه ت قح ی ییق و پ )دشاب شهوژ
توجیه شدند و هر رابط مسئول توز عی آزمون بین افراد ذ صی الح بود .فرایند جمع آوری پاس خخخها ا
در حدود  6ماه به طول انجامید و در نها تی

پس از پیگیریهای متوالی  303آزمون تکمیل ش هد

به تفکیک هر استان (تهران ، 44 :زاهدان ، 21 :مشهد ، 41 :اصفهان ، 35 :هم :ناد
تبر زی  ، 36 :مازندارن ، 23 :گیالن ، 18 :اه :زاو

 20و کرمانشا :ه

مدیر تی

 ، 26کرما :ن

 ) 18جم  یروآ ع شش شششد .در پ هوژ ششش

حاضر از آزمون سنجش توانایی پژوهشگران ( )RAATکه در پایان نامهای ت تح
تدو نی و استانداردسازی مدل آزمون سنجش توانا یی

، 21

عنوان طراحی،

پژوهش  نارگ ((( مقا هتشر نارگشهوژپ هسی    

با سایر رشتهها) طراحی شده بود ،اس هدافت نیا .دش ومزآ نننن ننننن برمبنای مد للل تغییر یافتههه

پرورش پژوهشگر ویتایی( (RDF2(1لی ) 2009 ،طراحی شده بود که متغیرهای مورد نظر م ققح

را در قالب  4بعد اصلی و  10زیر بعد شامل دانش و تواناییهای فکری (دانش پایه و موض ،یعو
تواناییهای شناختی و خالقی یشخبرثا )،ت   
مدیریتی) ،مدیر تی

رف دددی (ویژگیییها ا و مشخصهههها ای درف ییی و خوددد

پژوهش و سازمان (رفتار حرفهای و تأمین منابع و اعتبار) و مشارکت ،نفوذ و

تاثیر ذگ اری (کار با دیگران ،ارتباطات و انتشارات و مشارکت و تاثیر ذگ اری) مورد پرسش ق رار
یها رگشهوژپ یصصخت ی ا ننن نننن و سا ری
میدهد .بعد دانش و تواناییهای فکری به ارزیابی توانایی ی
تهای عمومی مورد نیاز پژوهشگران میپردازند .هر سؤال آزمون بین  3تا 5
ابعاد به ارزیابی مهار 
یزگ نه داشت که هر فرد متناسب با سطح تواناییهای خود زگ ینهههای ک نیرتشیب ه ش ار تهاب

هب    

وضعیت او داشت ،انتخاب میکرد .پیشتررر ،در پایاننننام ،روکذم ه    روا یروص یی    و محت ییاو
آزمون توسط صاحبنظران ،روایی ساختاری ،با رن زا هدافتسا  ممممممما رازف  AMOSو تحلیل یلماع   
خ (  ،)0/ 88الن متاگود اد ننننن ( ،)0/ 89
تأییدی و پایایی آن با اس هدافت اززز آزمونها ابنورک یافلآ ی خخخ خخخ
پایایی طبقهبندیشده (  )0/ 83و مرکب (  ،)0/ 83تائید شده بود (نکویی مقدم و پیرمرادی). 1389 ،
در پژوهش حاضر ،جهت توصیف و تحلیل اطالعات از نرم ا زف ار  SPSS 19استفاده شد .براساس
مدل پرورش پژوهشگر  3-5 ،Vitaeسطح برای پژوهشگران در نظر گرفت سا هدش ه تتتتتتت کههه ا نی
Vitae
Researcher Development Framework
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سطوح در قالب فاز معرفی شدهاند و افراد از طریق خوداظهاری ،فازی که گویای وضعیت فعلی
آنها است را انتخاب میکنند .مقیاس نمرهدهی سؤاالت پرسشنامه تقریب ًاًا ًاًا مشا ریسم بوچراچ هب    

پژوهشی پژوهشگران اروپا (CIPD2) 1است ب ک تروص نیا ه

هههه ههههه  4س رب حط ا فیرعت ی حطس     

توانایی پژوهشی پژوهشگران ایران تعریف گردید .در جدول  ،1نحوه س رگشهوژپ یدنب حط ان    
متناسب با میزان امتیاز آنها آورده شده اس .ت
جدول  .1سطح بندی توانایی پژوهشی پژوهشگران
 4و باالتر
رهبر

3-3/ 99
خبره

2-2/ 99
کارشناس (شناخته شد )ه

1-1/ 99
مقدماتی ،نوپا

امتیاز
سط ح

توانمندی پژوهشگران هر سطح بد نی شرح است :پژوهش پون رگ ااااا ،نها  ار هرهب تی از    راهنما اییو
رهنمودهای سرپرست خود میبرد ،از انگی هز باالیی برای توسعههه دامن  طبترم شناد ه با وصا للللللللللل ،
ضوابط و روش شناسی پژوهشی ،قدرت درک و فهم با وخ یتاعلاطم هزوح هب تبسن ال دددددد ددددددد واز
توانایی تولید دادهها ،ت تح سرپرستی مقام مافوق خود برخوردار اس .ت وی دارای حداقل توانایی
تحلیل انتقادی ،ارزیابی و ترکیب ایدههاییی جد هدیچیپ و دی

س از
میییباشددد .پژوهش نشراک رگ ا سس سس

توانایی درک سیستمی رشته تخ صص ی خود ،طراحی ،اجرا و به کار بستن فرآین شهوژپ یاهد یی ییی،
توانایی تحلیل انتقادی ،ارزیابی و ترکیب ایدههای پیچیده و جدید و توانایی برق اب طابترا یرار    
همکاران و جامعه علمی به منظور بیان ایدهها و تجربیاتتت خ سا رادروخرب دو تتتتتتت  .قادررر اس زا ت
طریق اجرای پژوهشهای بنیاد نی و مرجع مرزها جوم شناد ی و ار د هد شرتسگ
پیشر تف

دد د دد دددددد؛ م تیرید

مسیر شغلی خود را بر عهده دارد ،اهداف حرفهای برای خود تعیین م ممیکنددد و ب روط ه   

مستمر به توسعه قابلیتهای خود میپردازد .پژوهش ب رابتعا و ترهش زا هربخ رگ ا  ییال از رظن     
تهاتفر ی ا ب یر ر م .تسا رادروخ یییییییییی یتوا من یی یتوان ئاسم د للللل  ،مش و تالک
یه اا و مهار تت 
شا گتسی یی 
فرصتهای مربوط به حوزه پژوهش و روش و رویکردهای متناس اب ب    ح زو ههه رشتههه تخ یصص
خود را شناسایی کند .پژوهشگر رهبر دارای شهرت و اعتبار جهانی اس .ت در شناسایی و اج یار
فعالیتها و اقدامات مرتبط با حوزه پژوهش از توانایی قضاوت و داوری انتقادی برخوردار اس .ت
نقش قابلتوجهی در تغییرات بنیادی حوزه رشته تخ افیا دوخ یصص     م ممیکنددد و دارای ق ترد
شناسایی و کشف دستاوردها و کاربردهای سگ تردهتر پژوهش خود اس .ت
Framework for research careers
Chartered Institute of Personnel and Development
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یافتهها
 63 /4درصد (  192نفر) از افراد شرکت کننده در ا نی پژوهش را زنان و  36 /6درص  د (((  192نف )ر
را مردان تشکیل میدادن .د رفا نیا زا ا ،د      45/8درص  د (((  661نف )ر و درجم

 44 /9درص  د ((( ) 136

متأهل بودند .میانگین سنی افراد 03/ 56 ،سال بود که جوانتر نی فرد حاضر 24 ،و م نس تر نی

درف

 60سال داش .ت میانگین سابقه کاری آنان 4/77 ،سال و کمتر نی و بیشتر نی سابقه کار به ترتیب 1
و  24سال بود .سابقه کاری  5سال ،بیشتر نی توز عی فراوانی ( 20 /1درصد) را ب صاصتخا دوخ ه    
داده بود .جدول ( )2توز عی فراوانی نمونه ت قح یق برح زیم بس ان    تح صصص یالت  57 /4درص  د ((( 471
نفر) از افراد مشارکت کننده در زمان انجام پژوهش ،فا لا غر تت لیصح و  42 /6درص  د (((  129نف )ر
دانشجو بودند و اکثر تی

افراد ،دان و هتخومآ ش ای دا .دندوب دشرا یسانشراک عطقم یوجشن       

جدول شماره  ،2میزان ت صح یالت افراد شرکت کننده در مطالعه را نشان میدهد.
جدول  .2میزان تحصیالت افراد شرکت کننده در مطالعه
فراوانی

مرتبه ت صح یلی
کارشناسی ارشد

درصد فراوانی

5 25

84 /2

دکتری حرفهای

27

8/9

دکتری تخ صص ی

21

6/9

جم ع

303

100

 61 /1درصد (  5 18نفر) از افراد ،دانشجو و یا فارغ الت صح یل دانشگاه دولتی روزانه 13 /2 ،درصد
(  40نفر) دانشگاه دولتی شبانه 11 /6 ،درصد (  35نفر) دانش هاگ ،رون مایپ      13 /5درص  د (((  41نفررر)
دانشگاه آزاد و نیز  ./3درصد ( 1نفر) از دانشگاههای غیرانتفاعی و سا وم ری ا ندوب در د    .همچن نی
 84 /5درصد (  256نفر) از شرکت کنندگان در سازمان م لح

نشراک تمس دوخ لاغتشا ا و یس    

 51/5درصد (  47نفر) نیز سرپرست بودند.
جدول  .3میانگین امتیازات نمونه در بعد اصلی دانش و تواناییهای فکری
حداقل

میانه

4

1

1/7

حداکثر
3/5

1

3/ 88

1

3/66

1

1/ 37
1/5
1/ 59

انحراف معیار

میانگین

یهای فکری
زیر بعدهای دانش و توانای 

0/ 56

1/ 76

 :A1دانش پایه /موضوعی

0/93

1/ 42

یهای شناختی
 :A2توانای 

0/85

1/ 61

 :A3خالقیت

0/4

1/6

یهای فکری (توانایی تخ صص ی)
 :Aدانش و توانای 

مطابق جدول شماره  ،3در بعد اصلی دانش و تواناییهای فکری ،زیر بعد تواناییهای شناختی با
 1/ 42کمتر نی و دانش پایه و موضوعی با  1/ 76بیشتر نی امتیاز را کسب نمود .ا نی بعد به هم ار ههه 3
زیر بعد و  13متغیر ،می ییاناوت ناز

صصخت

ییی یییی پژوهش وم ار نارگشهوژپ ی ررر ررررد ارزیا رق یب ار    داد

05 1

یهای عمومی و تخ صص ی  / ...فیضی و همکاران
سطحبندی توانای 

وبراساس آنچه گفته شد شرکت کنندگان در ا نی مطالع شجنس هب هک فلتخم داعبا رظن زا ه

   

یپردازد در سطح یک نوپا و تازه وارد قرار دارند.
تواناییهای تخ صص ی پژوهشی م 
جدول  .4میانگین امتیازات نمونه در بعد اصلی اثربخشی فردی
حداکثر

حداقل

3/ 67

1/ 17
1

4

1/ 08

3/ 75

میانگین

زیر بعدهای اثربخشی فردی

میانه

انحراف معیار

2

0/6

2/ 16

یها /مشخصههای فردی
 :B1ویژگ 

1/ 75

0/45

1/ 67

 :B2خودمدیریتی

1/ 91

0/5

1/ 91

 :Bاثربخشی فردی

مطابق جدول شماره  ،4در بعد اصلی مربوط به اثربخشی فردی ،ا گژیو دعب ریز رد دارف یییی یییییهای
فردی (  )2/ 16از میانگین امتیاز باالتری نسبت به توانایی خود مدیریتی (  )1/ 67برخ دندوب رادرو .....
تهای عم دروم یمو   
سطح مهارتهای مربوط به بعد اثربخشی فردی ( )Bبه عنوان یکی از مهار 
تهای
نیاز پژوهشگران در نظر گرفته میشود .ا نی بعد به همراه  2زیر بعد و  10متغیر میزان مهار 
عمومی پژوهشگران در سطح اثربخشی فردی را مورد ارزیابی قرار میدهددد و ش نک تکر ن ناگد   
در ا نی مطالعه از نظر اثربخشی فردی در سطح یک مقدماتی و نوپا قرار داشتند.
جدول  .5میانگین امتیازات نمونه در بعد اصلی مدیریت پژوهش
حداقل

حداکثر
3/ 83

1

3/52

1

3/ 42

1

میانه

انحراف معیار

1/ 33
1
1/ 16

میانگین

زیر بعدهای مدیر تی

0/ 56

1/ 41

 :C1رفتار حرفهای

0/ 61

1/ 33

 :C2سرمایه ذگ اری ،تأمین اعتبار و منابع

1/ 37

 :Cمدیر تی

0/5

پژوهش

پژوهش

همانطور که در جدول شماره  5بیان شده است؛ در بعد اصلی مربوط به م ریز ،شهوژپ تیرید   
بع تفر د ار      حرفهههای از میاگن یی ین امتیاز    باتال رر ری (  )1/ 41ن هب تبس      تأمم مین اعتباو ر

منا عب ((( )1/ 33

تها یتیریدم ی    پ  شهوژ
برخوردار بود .سطح مهارتها راهم دعب هب طوبرم ی تتتتت تتتتت

(((  )Cیک زا ی

مهارتهای عم تسا نارگشهوژپ زاین دروم یمو هارمه هب هک

       2ز و دعب ری

 5متغیررر ،می ناز

مهارتهای عمومی پژوهشگران در سطح مهارتهای مدیریتی را مورد ارزیابی ق رار م ممیدهددد و
شرکت کنندگان در مطالعه از نظر مهارت مدیر تی

پژوهش در سطح مقدماتی قرار داشتند.

جدول  .6میانگین امتیازات نمونه در زیر بعدهای مشارکت ،نفوذ و تاثیرگذاری
حداکثر

حداقل

میانه

انحراف معیار

میانگین

زیر بعدهای مشارکت ،نفوذ و تأثیر ذگ اری

3/ 57

1

1/ 71

0/ 55

1/ 79

 :D1کار با دیگران

4/ 17

1

1/66

0/ 62

1/ 67

 :D2ارتباطات و انتشارات

2/ 75

1

1/ 33

0/54

1/ 46

 :D3مشارکت و تأثیر ذگ اری

3/ 37

1

1/ 57

0/ 48

1/ 64

 :Dمشارکت ،نفوذ و تأثیر ذگ اری

در بعد اصلی مشارکت ،نفوذ و تاثیر ذگ اری ،زیر بعد کار با دیگران (  )1/ 79باالتر نی امتیاز و ز ری
بعد مشارکت و تاثیر ذگ اری (  )1/ 46کمتر نی امتیاز را به خود اختصاص دادند .سطح مهارتهای
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تهای عم دروم یمو   
مربوط به بعد مشارکت ،نفوذ و تأثیر ذگ اری ( )Dنیز به عنوان یکی از مهار 
نیاز پژوهشگران در نظر گرفته میشود .ا نی بعد به همراه  3زیر بعد و  16متغیر ،میزان مهارتهای
تها  و ذوفن ،تکراشم هب طوبرم ی تتتتت تتتتتتاثیر دروم ار یراذگ   
عمومی پژوهشگران در سطح مهارت ت
ارزیابی قرار داد که شرکت کنندگان در ا نی مطالعه از نظر مهارت مشارکت ،نفوذ و تأثیر ذگ اری
در سطح یک مقدماتی قرار داشتند .اطالعات تکمیلی در جدول شماره  ،6قابل مشاهده اس .ت
تهای تخصصی و عمومی
جدول  .7میانگین امتیاز نمونه به تفکیک مهار 
حداکثر

حداقل

3/66

1

انحراف معیار

میانگین

ابعاد پرسشنامه

1/ 59

0/4

1/6

یهااای فک  یر (((( توانایی
 :Aدان ت و ش و نا اااااای 

میانه

1/ 91

0/5
0/5

تخ صص ی)
1/ 08

3/ 75

1/ 91

 :Bاثربخشی فردی

3/ 42

1

1/ 16

1/ 37

 :Cمهارتهای مدیریتی

3/ 37

1

1/ 57

0/ 48

1/ 64

 :Dمشارکت ،نفوذ و تأثیر ذگ اری

3/ 28

1/30

1/ 63

0/93

1/ 64

یهای عمومی
توانای 

مطابق با اطالعات جدول  ،7در بین  4بعد اصلی پرسشنامه ،بعد اثربخشی فردی (  )1/ 91با نیرتال
میانگین امتیازات و بعد مهارتهای مدیریتی (  )1/ 37پایینتر نی امتیاز را به خود اختصاص دادند.

نم
یهای تخصصی و عمومی شرکت کنندگان در مطالعه
نمودار  .2سطح توانای 

تهای تخ صص ی و عمومی مورد نیاز پژوهشگران را نشان م ممیدهددد؛
نمودار شماره  ،2سطح مهار 
یهای تخ صص ی پژوهشگران و ابعاد
همانطور که پیشتر گفته شد در واقع بعد  Aتوانای 

 C،Bو D

مهارتهای عمومی مورد نیاز پژوهشگران را مورد ارزیابی قرار میدهند که شرکت کنندگان در
ا نی مطالعه از نظر مهارتهای عمومی (  )1/ 64و تخ صص ی ( )1/6در سطح  1مقدماتی یعنی نوپا و
تازه وارد قرار داشتند.
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بحث و نتیجهگیری
هماشیپ هک روطن شا نیا زا ا  هر ش شهوژپ ،د حاوت حطس یسررب فده اب رض ا یان یییییییییی ی ییییییییییییییی یهای   
پژوهشگران کشور در سال  94 31انجام گر .تف براسا هب لک هرمن س تسد هدمآ

یسررب رد       

مهارتهاییی تخ رگشهوژپ یمومع و یصص ا رفا ،ن ا رد هعلاطم دروم د        اول حوطس زا حطس نی   
چهارگانه توانمندیهای پژوهشی ،یعنی سطح مقدماتی و نوپا قرار گرفتهاند .ا نی مرحل هلحرم ،ه   
یادگیری اس .ت پژوهشگر نوپا نها تی

بهره را از رهنمودها م دوخ تسرپرس ی یییی یییییب هزیگنا زا ،در

ششناس سسیهاییی پژوهش تردق ،ی   
باالیی جهت توسعه دامنه دانش مرتبط با اصول ،ض و طباو رو 
درک و فهم باال نسبت به حوزه مطالعاتی خود و توانایی تولید داده ،ت تح

سرپرستی و م تیرید

مقام مافوق خود برخ ینچمه .تسا رادرو ن لحت ییاناوت لقادح یاراد  ی  ل ا و یبایزرا ،یداقتن

    

یباشد (کارتید). 2008 ،
ترکیب ایدههای جدید و پیچیده م 
نتایج مطالعه حاضر با یافتههای مطالعه رضاییان و همکارانش ندارد ،زیرا نتایج مطالعه آنها ا نشان
داده است که میزان آگا و شرگن ،یه

مناوت ند ییی ییییها رفا یشهوژپ ی ا ب دروم د ر حطس رد یسر

    

یتوانمیتواند ناشی از تفاوت
متوسط رو به باال و قابل قبول قرار گرفته است ،ا نی تفاوت یافتهها م 
ابزا وآدرگ ر ری      دادههااا باش رد ،د    مطالع هه ه رضا و نایی

ش نام هه ه
ش از سرپ کی شششش ش
راکمه ان شششش ش

پژوهشگرساخته مشتمل بر  16سؤال مربوط به نگرش 9 ،سؤال مربوط به دانش و  8سؤال مربوط
به عملکرد استفاده شده اس .ت البته توجیه تفاوت نتایج ،نباید منجر به نادیده گرفتن ا نی مهم شود
که دانش متوسط یا کم پژوهشی ،موجب کاهششش توانمندددی و عملک ککرد پژوهش ششی خواهددد شددد
(رضا ه و نایئ مممکا ،نار  ). 90 31با خانش هکنیا نتفرگ رظن رد  تتتتتتتتتتت مش ششکالت موجوددد در م سسس یر
ت قح یقات کشور ،گامی مؤثر در ارائه راهکارهای ارتقای دانش و آگاهی پژوهشگران م بوسح
میگردد ،میبا تسی

نسبت به ر عف موانع و محدود تی های موجود تالششش بیشتررری مب وذ للل

نموددد.

الزم به ذکر است که براساس مطالعات پیشین در کش وبن ،نارگشهوژپ یشزومآ فعض ،رو ددددد دددددد
استراتژی ت قح یقات ،همگرا نب دو ننن ت قح یقاتتت در دانش اگ هههها ا ،مش ششکالت اجتماعععی و مش ششکالت
سرمایهای از جمله موانع و محدود تی های موجود در فرآیند پژوهش عنوان شدهاند (شاهسواری
و غفاری) 90 31 ،
تها مغریلع )یصصخت ی    
یهای فکری (مهار 
براساس ابعاد مورد مطالعه ،در بعد دانش و توانای 
آنکه ،میانگین بیشتر نی و کمتر نی امتیازات کسب شده در ا نی بعد به ترتیب مربوط به دانش پا هی
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و تواناییهای شناختی بوده است ،امتیاز کلی بعد و تمام زیربعدهای آن ،در سطح مقدماتی ق رار
داشته اس .ت ا نی نتایج با یافتههای مطالعه نیک روز و همکارانش که عواملی همچون نبود مهارت
کافی ،عدم آگاهی از متدولوژی ت قح یق و عدم آگاهی از موضوعات قابل ت قح ی ماوع زا ار ق للللل
بازدارنده اجرای طرحها ای پژوهشییی برش هدرم راد یناوخمه ،دندوب د دد دددد (نی راکمه و زور ک ا ،ن   
 ). 91 31شاید سادهتر نی دلیلی که برای ضعف تواناییهای پژوهشگران در ا نی بعد به ذهن متبادر
یهای مرتبط باشد؛ اما نکته قابل توجه آن است
میشود ،بی توجهی نظام آموزشی به رشد توانای 
که آمادگی برای قضاوت ،داوری ،تشکیک نتایج و اطالعات ،طقف به دانش یا موقعیت خاصی
که فرد در آن به صورتی متفکرانه به تمرین بپردازد بستگی ندارد ،بلکه به مجموعهای از عوامل
شخصیتی همچون پشتکار ،تحمل ،ابهام و تردید ،آمادگی برای درنگ و توقف ،منطقی ب ندو ،،
آزادی در مباحثه و تصور از دیگران واب تس ههه اس  ت
سرعت زف اینـده علـم و پیشـر تف

((( رین ،رد

 )5 200از آنجاک زورما یایند رد ه    

سـریع فنـاوری ،تأثیری بسیاری بر آموزش بخشها ای مختلف

تهای
ذگ ارده است ،انجام مطالعات عمیقتررر ب وظنم ه رر ررر ریش یبای ه    ضعفففها ا و تقوی تتت مهارت ت
تخ صص ی پژوهشگران همگام با تغییرات جهانی ضرورت دارد (مالزهی و سبحانی نژاد). 93 31 ،
در بع  د ا ،یدرف یشخبرث

یم ا  نیرتمک و نیرتشیب نیگن ا ش بسک تازایتم ددددددددددددددددددددددددددد دده توس طططط

شرکتکنندگان ،به ترتیب مربوط به ویژگیها و یدرف ی

ناوت ا یتیریدم دوخ یی

هدوب .تسا

    

مهمتر نی دلیل مؤثر بر ا نی تفاوت امتیاز را میتوان به ملموس تربودن سنجش ویژگیهای رف دددی
(اشتیاق ،پشتکار ،اعتماد به نفس) نسبت به ویژگیهای خود مدددیریتی (ماننددد واک ،رییغت هب شن    
تعادل کار و زندگی ،مدیر تی
خود مدیریتی عمومًاًا ت تح

زمان) دان تس

(بدری گرگری ). 90 31 ،عالوه بر ا نی ویژگیییهای

تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که ا نی مساله بهبود ا اب ار دعبریز نی    

دشواری روبه رو ساخته اس .ت بر مبنای امتیاز کل گدننک تکرش ،ی ا رد ن

رارق یتامدقم حطس

     

گرفتهاند .اثر برخی از زیر بعدها همچون اثر ویژگیهای فردی مثل اشتیاق و پش دنیآرف رب راکت    
پژوهش در مطالعه مورتونن و همکاران (  ) 2008و اثر متغیرهای زیربعد خود مدیریتی مانند میزان
ش (کش راکمه و ناراکت ا ،ن     ) 91 31نی ززز
واکنش نسبت به تغییر در مطالعه کشتکاران و همکا نار ش ش
تأیید گردیده اس .ت به طور کلی نتایج ا نی بعد ،موید ا نی واقعیت اس تتت ک ییاناوت ه

کی ماجنا

  

یها ییی ی اس اهنت هک ت    
ت قح یق خوب متکی بر مجموعهای از صفات شخصی ،مهارتها و توانایی ی
بخشی از آنها را میتوان با آموزش به افراد منت لق

ک  در ((( اس ،دلودتسیرچ ،سیدنافیت     ). 2006به
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عنوان مثال ،افراد دارای باورهای قوی درخصوص تواناییهاییی خ قم رد دو ا ای  اب هس ا رف ا ددد ددددی ک ککه
درباره تواناییهایشان تردیددارنـد ،در ان ـج ام تکلیف ،بیشتر م ممیکوش د و دن ررر نها ییی ت ،عملک ککـرد
آنهـا ،بهتر است زیرا باورهای مربوط به توانا ایی در ک ککاربرد راهبردها ای ییی ادگیری تأثثیر راذگ
است (سعیدزاده و حجازی ). 139 3 ،به عالوه ا نی نتایج انعکاسی از ا نی حقی تق

هستند که تفاوت

یهای فردی در مراح للل انتخاب ،،اس مادخت  ، ،آم شزو  ، ،ارز ییی ابی عملکرددد و ب راک ه گگگگگ یری
ویژگ 
اثربخش منابع انسانی در واحد م لح کار باید بیشتر مورد توجه مسئولین قرار گیرد (نکویی مقدم
و پیرمرادی). 1389 ،
در بعد مهارتهای مدیریتی ،نمره کل افراد مورد مطالعه ،در سطح مقدماتی ق شاد رار تتتتت ک زا ه
ا نی منظر با مطالعه کریمیان و همکا  شنار

(((  ) 90 31همخ ریز دراد یناو ا ا نی ا رف ا علاطم رد د ههههه ههههههای

شهای پژوهش و تولید علم در دانشگاههای علوم پزشکی به ا نی نتیجه
جهت بررسی موانع و چال 
رسیدند که موانع ت قح یقاتی از طریق متغیرهای میانجی شامل بینش مدیریتی روابط و نگرشهای
انسان و توانمندی پژوهشی بر فعالیتهاییی ت قح یقاتییی م دنتسه رثؤ  .....میا یگن ننن بیش یرتمکو نیرت ننننن
امتیازات کسب شده ،به ترتیب مربوط به رفتار حرفهای و تأمین اعتبار و منا لیلد .تسا هدوب عب    
تفاوت امتیاز بین ا نی دو زیربعد میتوانمیتواند به دلیل تاکید بیشتر آموزههای د نی اسالم بر لزوم
رعا تی

اخالقیات و رفتار حرفهای به عنوان یک ارزش دینی باشد اگرچه در مطالعات زاهد پاشا

ش (  ) 1389و قدوس راکمه و ی ا نن ننن ( ) 90 31مش وم هک تسا هدش صخ ا راتفر نیز
و همکا نار ش ش

       

ت ج لخاد تاعلاطم رد ید ییی یییی رعای تتت نمیییش .دنو فعض   
حرفهای و اخالق پژوهش ب روص ه تت تت
آموزش در زمینههای اقتصادی و مدیر تی

مالی نه تنها برای پژوهشگران بلک شزومآ رد یتح ه    

رشتههای تخ صص ی مرتبط نیز مشهود است تا آنجا ک  هه ههه شاه راکمه و یراوس ا رد شن    مطالعهههای
نشان دادند که آشنایی کامل با مطالب آموزشی دانشگاهها در مقطع کارشناسی رشته حسابداری
برای ورود موفق ا نی افراد به محیط کار کفایت نمیکند (شاهسواری و غفاری ). 90 31 ،به عالوه
در بررسی توانمندیهای مالی پژوهشگران جهت تأمین اعتبار و منابع باید ا نی موضوع را م رظند
قرار داد که براساس برخی مطالعات نظیر مطالعه محم هدازد  ،،دش قم یراو ر ار تت تتت ماللی؛ یکییی از
یشود که سازمانی مشخص از
مشکالتی است که سد راه پژوهشگران میباشد ،بنابرا نی پیشنهاد م 
طریق وا ذگ اری اختیارات و به دور ازتشریفات زائد اداری و بوروکراسی ک ککاذب ،راه تخ صصص یص
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لالوصول نمایدک لیسونیدب ه هه ههه امک ککان
شهای ملی و استانی سه 
اعتبارات را به منظور انجام پژوه 
عالقمندی به انجام پژوهش در م ققح ین ا زف ایش خواهد یا تف
در بعد مشارکت ،نف ذگریثأت و ذو ا ،یر

(محمدزاده) 1381 ،

   ش نک تکر ن اگد نن ننن از نظر نمر ههه کل تیریدم تراهم

پژوهش در سطح مقدماتی قرار داشتند و میانگین بیشتر نی و کمت زایتما نیر ا ش بسک ت
ترتیب مربوط به کار با دیگران و مشارکت و تأثیر ذگ اری بوده اس .ت

دددد ددددده ،به

رد مطالعهههای از ش و نمو

همکارانش به بعد ارتباطات (کار با مربیان) به عن زا یکی ناو     5مها ناسانشراک زاین دروم تر     
پژوهشی اشاره شده بود (شومن ). 2013 ،اما رد  مطالعههه کارش و یک بهم دابآ ن یی ییی (کارش و یک
بهمن آبادی ) 92 31 ،توانایی همکاری پژوهشی دانشجویان ت صح یالت تکمیلی متوس زگ ط ا شر   
شده اس نیا زا هک ت ب رظن ا     مطالعههه حاض وخمه ر ا رادن ین د  جیاتن توافت  ،ا ود نی ،هعلاطم        
م یی یتوا من یی یتوان  یشان د ا عون ز رازبا  دروم ا فتس ا شاب هد دددددد د ددددددد ددد .در مطالع هه ه م وکذ رر ر از پرسشنا هم   

خودکارآمدی پژوهشی بی اسچک و همکارانش 1و پرسشنامه عالقه مندی به پژوهش بیشا و ب
بی اسچک 2استفاده شده اس .ت در تحلیل زیر بعد مشارکت و تأثیر ذگ اری با ار تیعقاو نیا دی

  

همواره مدنظر قرار داد که کیفیت کارهای پژوهشی وابسته به دانش و تخصص پژوهشگران یک
یتوان انتظار داشت ک دنناوتب اهنآ ه    
کشور است و با توجه به سطح توانایی پژوهشگران ایران نم 
موضوعات کلیدی و اولو تی

دار کشور را مورد بررس و لیلحت ،ی

جیاتن و دنهد رارق یبایزرا     

ارزشمند تاثیر ذگ ار وکاربردی خلق کنند .در واقع منابع پژوهشی در کشورهای در حال توسعهای
ی و ب هزاین هب هجوت نود ا و ی ا یعق      
همچون ایران ،صرف اجرای پژوهشهای تکراری و م زاو ی ی
کشور میگردد و به دلیل کمبود پژوهشگران در سطح خبره و رهبر ،خروجی کارهای مطالعا یت
و ت قح یقاتی ارزش ا زف وده چندانی برای پیشبرد کشور ندارد.
ت پرسش ندوب ریگ تقو و همان     
از محدود تی های مطالعه حاضر میتوان ب دعت ه اد دایز      س الاؤ ت ت
تکمیل آن ،عدم تما لی م ققح ین کشور به مشخص شدن س تکراشم مدع و اهنآ یشهوژپ حط      
آنان در مطالعه ،نداشتن بانک اطالعاتی مدون از پژوهش و روشک نارگ عیزوت هنآ ااا اااااا در کش ،رو
جدید بودن موضوع ت قح یق و در دسترس نبودن مطالعات مشابه اشا هر دومن  .....برخ خخی مطالعا زا ت
جمله مطالعه زارعی و همکارانش در خصوص ارز ییی ابی فعالی تتتهاییی ت قح ی ییق و توسعههه در ا ییی ران
.Bieschke et al, 1996
.Bishop & Bieschke, 1994
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نشان داده است که ا نی بخش در بین کشورهای منطقه جن یسآ برغ بو ااااااا از جایگاه یبسانمان   
برخوردار است (زارعی و همکاران ). 93 31 ،همچنین با وجود آن ک ودح رد ه د د هس  ه ا ة خخخخ خخخخخی ییر
بحث پژوهش و آموزش مهارتهای آن ،به تدریج در جامعة ما قت  ووو ییی ت ش هد رد ،تسا    ک ککم و
تهای پژوهشی کار قابل توجهی صورت نگرفته اس .ت غفلت از مهارتهای پژوهشی
کیف مهار 
تها ا را ب ببی فا ییی ده م ممیسازددد و آس سسیبی
و روابط بین آنها ،آموزش و بهره برداری عمل للی از مهارت ت
بزرگ به شمار میآید (کارشکی و بهمنآبادی ). 92 31 ،بنابرا نی در چنین بستتری ،ب یب لیلد ه    
توجهی مسئولین ،برنامه ر زی ان و شا هب یشهوژپ لغاشم نیلغ طاقن ییاسانش و فعض
مهارتهای متنوع و مرتبط پژوهشی در پژوهشگران ،دور از ذه ک تسین ن

توسعههه

    

ههه هههه میا تیعضو نیگن   

افراد مورد بررسی در سطح نوپا قرار داشته باشد .با توجه به اینکه ،ا نی سطح به ص نایم ترو گگ گگگین
تعیین شده است ،نتایج قابلیت تعمیم پ یذ ری به یکایک افراد شرکت کننده در مطالع .دنرادن ار ه
همچنین در مطالعاتی نظیر مطالعه حاضر که براساس خود ارزیابی انجام گرفتهاند بیم آن م ممیرود
که افراد مورد بررسی رفتاری محافظ هناراک ه    را در تکمیل آزمون ننها ا در پ و دنریگ شی

نن نننتا جی

حاصل انعکاس درستی از واقعیتهای موجود نباشد .با توج تفای هب ه ههه هههههای مطالعههه حاضر و در
گاه و
یش دو که م شناد نیلوئس گگ گگ
راستای ارتقای توان عمومی و تخ صص ی پژوهشگران پیشنهاد م 
ی همچ نیبزاب نو ی   
یهاییی مناس رد ب زمینههههایی ی
سازمانهای مربوط باختنا قیرط زا ه     اس تارت ژژژ 
سر لصف های آموزشی مهارتهای پژوهشی ،تعیین و پایش مستمر س راهم حط تت تتتها یشهوژپ ی   
کارشناسان و مدیران پژوهشی سازمان ،برنامه ر زی ی آموزش  بسانتم ی ب و هدش نییعت حوطس ا    
استفاده از آزمونهای تخ صص ی در جذب نیروی انسانی پژوهشگر ،درصدددد تالششش ب دوبهب یار   
وضع موجود برآیند.
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