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  ك مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارا                                                                                                              مقاله پژوهشي

  61-1388،72 تابستان ،)47شماره پياپي  (2، شماره 12                                 سال                                                                                            
  

عوامل موثر بر نگارش مقاالت فارسي و التين از ديدگاه اعضاي هيات علمي 
  1387دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 

  
  * 2 فرزانه جهاني،1دكتر محمد رفيعي

  
 ، گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران استاديار، دكترا آماري حياتي-1

  ، دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران كارشناس پژوهش-2
  

 17/4/88 ، تاريخ پذيرش 23/3/88تاريخ دريافت 
  چكيده
بنـدي   لمـي و رتبـه    با توجه به اهميت چاپ مقاالت علوم پزشكي در ارزيـابي فعاليـت اعـضاي محتـرم هيـات ع                   : مقدمه
ها اين مطالعه به منظور بررسي ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك در خصوص عـدم گـرايش                     دانشگاه

  . به نگارش مقاالت فارسي و التين انجام شدنانآ
آوري  ابزار جمـع  . سرشماري صورت گرفته است    تحليلي است كه از طريق       -اي مقطعي   پژوهش حاضر مطالعه   :روش كار 

هاي  آوري با استفاده از آزمون     اطالعات پس از جمع   . نامه خود ايفا بود كه روايي و پايايي آن به اثبات رسيد            اطالعات پرسش 
  . و ضريب همبستگي تجزيه و تحليل گرديدآنوا ، تي تست، كاي دو

 زياد در آموزش، تـدريس و يـا    بيشترين علل عدم گرايش اعضا به نگارش مقاالت به ترتيب عبارت بودند از مشغله     :نتايج
بـا ميـانگين    ، نبودن افراد مجرب در خـصوص نگـارش مقـاالت التـين بـه عنـوان مـشاور          28/4±06/1درمان با ميانگين    

، 96/3±02/1ها بـا ميـانگين       ، طوالني بودن تصويب طرح    95/3±98/0هاي تحقيقاتي با ميانگين      ، نبودن تيم  00/1±98/3
 و طوالني بـودن زمـان ارائـه تـا           95/3±02/1 دانشگاه از مقاالت توصيفي با ميانگين        عدم حمايت شوراي سردبيري مجله    

  . 95/3±07/1چاپ مقاالت فارسي با ميانگين 
ها، معرفي افراد مجـرب در نگـارش و ارسـال             با كاهش ساعات تدريس، كوتاه نمودن فرآيند تصويب طرح         :نتيجه گيري 

  .توان گرايش اعضا را به نگارش مقاالت علمي افزايش داد چاپ مقاالت ميمقاالت التين و كوتاه نمودن مراحل بررسي و 
  دانشگاه علوم پزشكي اراك، مقاله نويسي، عوامل مؤثر: واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پژوهش اراك، خيابان شهيد شيرودي، خيابان علم الهدي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، طبقه چهارم، واحد : نويسنده مسئول* 
E mail: jahani_farzaneh@yahoo.com  



          دكتر محمد رفيعي و همكاران                                                          ... عوامل موثر بر نگارش مقاالت فارسي و التين از ديدگاه 

 62                                                                                     1388،  تابستان 2 سال دوازدهم، شماره ، كمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارا

  مقدمه
ــشرفت هــر كــشور،   يكــي از راه هــاي توســعه و پي

هاي پژوهـشي    اهميت دادن به امر تحقيقات و افزايش فعاليت       
و خــصوصاً افــزايش انگيــزه پژوهــشي اعــضاء هيئــت علمــي  

حقيقاتي جهت انجام   ها و مؤسسات آموزش عالي و ت       دانشگاه
بــرخالف كــشورهاي مترقــي و . باشــد تحقيقــات علمــي مــي

پيشرفته، در كشورهاي در حـال توسـعه تحقيقـات علمـي در             
شـوند و نيـروي انـساني، بودجـه و      سطح مطلـوبي انجـام نمـي      

  .)1(شود بسيار ناچيز است امكاناتي كه صرف پژوهش مي
هاي وابسته   علم، پژوهش، فرهنگ و سياست مقوله     

ها بـدون همـاهنگي       يكديگرند كه تحول در هر يك از آن        به
پژوهش يكـي   . ماند ها تحقق نيافته و پايدار نمي      با ديگر حوزه  

از محورهاي اساسي در امنيـت ملـي هـر كـشوري محـسوب              
هــاي  تــرين شــاخص چنــين يكــي از مهــم هــم. )2(گــردد مــي

هاي جهـان و از جملـه        پژوهشي و توليد علم در تمام دانشگاه      
هــاي ايــران، مقــاالت منتــشر شــده برگرفتــه شــده از  هدانــشگا

. )3(باشـد  ها در مجالت معتبر مـي      تحقيقات علمي و چاپ آن    
هاي آموزش عالي كشور به عنوان نهادهاي توليد كننـده           نظام

و اشاعه دهنده علم و دانـش نقـش بـسيار اساسـي در رشـد و                 
توسعه پايدار كشور دارند، بنـابراين آمـوزش نيـروي انـساني            

ــسائل و انجــام    جا ــش، شناســائي م ــتالي دان ــه، رشــد و اع مع
ــف در خــصوص آن  ــات مختل ــايف اصــلي   تحقيق ــا از وظ ه

هـا سـه     اعضاء هيئت علمي دانشگاه   . )4(باشد نهادهاي فوق مي  
وظيفه اصلي دارند كه عبارتنـد از توليـد علـم، انتقـال علـم و                

در حـال حاضـر اخـتالف       . ارائه خدمات تخصصي به جامعـه     
ليد علمي كشور ايران با بـسياري از كـشورهاي          زيادي بين تو  

ــه ازاي هــر 1997در ســال . جهــان وجــود دارد  در آمريكــا ب
 نفر و در ايران بـه       6000 نفر، در كره جنوبي به ازاي هر       1000

 هزار نفر يك مقاله بين المللي به چـاپ رسـيده            120ازاي هر   
هـاي انجـام شـده كيفيـت         چنين براساس بررسـي    هم. )5(است

بـين المللـي چـاپ شـده ايرانيـان از ميـانگين جهـاني             مقاالت  
در حال حاضر كشورهاي صنعتي و      . )7 ،   6(تر بوده است   پائين

كشورهاي در حـال توسـعه در تالشـند تـا بـر ميـزان سـرمايه                 

كشورهاي صنعتي براي   . هاي تحقيقاتي خود بيافزايند    گذاري
تداوم و حفظ موقعيت خود و يا افزايش برتري در رقابت بين       

كننـد و    المللي، در امور تحقيقاتي سرمايه گذاري بيشتري مي       
انـد كـه    كشورهاي در حال توسعه نيز به ايـن واقعيـت رسـيده      

براي رسيدن به رشد و توسعه پايدار تنها راه سـرمايه گـذاري             
بــا توجــه بــه آمــار موجــود در . )8(در زمينــه تحقيقــات اســت

سـط  ها،كـشورهاي توسـعه يافتـه بـه طـور متو           خصوص هزينه 
 درصد از توليد ناخالص سرانه ملي خـود را بـه پـژوهش              3تا2

دهند در صورتي كه در دهه گذشـته در ايـران،            اختصاص مي 
 درصد از توليـد ناخـالص داخلـي بـه پـژوهش       4/0تا  3/0تنها  

الزم به ذكر است كه توليد ناخالص       . )7(اختصاص يافته است  
هاي توسـعه    برابر كمتـر از كـشور      15 تا   10سرانه ايران تقريباً    

علي رغم آن كه طي دهه گذشته ميزان اعتبـار          . )6(يافته است 
چنـين تعـداد محققـان در كـشور          براي انجام تحقيقـات و هـم      

هــاي  ايــران افــزايش زيــادي داشــته اســت، ولــي تعــداد طــرح
هاي علوم   تحقيقاتي مصوب و مقاالت چاپ شده در دانشگاه       

ي آمـاري   ها گزارش. )9(پزشكي افزايش مناسبي نداشته است    
 سال  20دهد در حالي كه كره جنوبي و سنگاپور در           نشان مي 

انـد، در سـال      پيش از نظر توليد علمي شبيه كشور ايران بـوده         
 برابـر و سـنگاپور      20 توليد علمي كـره جنـوبي حـدود          1998

ايــران در مقايــسه بــا . )10( برابــر ايــران بــوده اســت80حــدود 
رهاي اروپــاي كـشورهاي توسـعه يافتـه ماننـد آمريكـا، كـشو      

 برابر كمتـر مقالـه   100غربي و ژاپن، نسبت به جمعيت كشور       
  .)11، 9، 7(كند توليد مي

در حال حاضر به علل مختلف اكثر اعـضاء هيئـت           
علمي گـرايش بيـشتري نـسبت بـه آمـوزش پيـدا كـرده و در         

در . )12(دانند هاي خود آموزش را بر پژوهش برتر مي        فعاليت
گـران كمبـود     در ايران، پژوهش  تحقيقات گذشته انجام شده     

امكانات و تجهيزات، مقررات دست و پا گير اداري، نداشتن          
نگرش مثبت مديران اجرائي به فوايد تحقيقات، مشغله كاري         
زياد، عدم دسترسي به منابع اطالعاتي، نبـود بودجـه مناسـب،            
پائين بودن حق التحقيق و مراحل دشـوار و طـوالني دريافـت             

هـاي پژوهـشي و       فقدان مهـارت    و   هشيهاي پژو  بودجه طرح 
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كـاهش  . اند انگيزه را از جمله موانع انجام پژوهش ذكر كرده        
انگيزه انجام تحقيقات غالباً به علـت سياسـت گـذاري غلـط،             
تأمين نكردن نيازهاي مالي، سوء مديريت و شـرايط محيطـي           

هـاي كيفـي انجـام       بررسـي . )13-18(نامناسب ايجاد شده است   
هاي تحقيقاتي انجام شـده      ست كه اكثر طرح   شده نشان داده ا   

در كشور، با كيفيت پائين، قائم به فرد و بدون استمرار انجـام             
تـوان بـراي رفـع نيازهـاي         ها كمتـر مـي     شود و از نتايج آن     مي

در يك تحقيق كيفـي ديگـر در سـال          . )5(جامعه استفاده كرد  
 در دانشگاه علوم پزشكي ايران، موانع پژوهش و چاپ          1381
الت از ديدگاه اعـضاء هيئـت علمـي مـورد بررسـي قـرار               مقا

ها   درصد از آزمودني   42گرفت كه نتايج آن نشان داد حدود        
 سال گذشته در اين دانشگاه به عنوان مجري يـا همكـار             3در  

 طرح تحقيقاتي در دانشگاه يـا خـارج از          47اصلي در اجراي    
اي انـد و بقيـه افـراد فعـاليتي در اجـر            دانشگاه مشاركت داشته  

 درصـد اعـضاء هيئـت       38از  . هيچ پـروژه تحقيقـاتي نداشـتند      
 سال گذشته پذيرفتـه نـشده، در        3اي در طي     علمي هيچ مقاله  

 مقاله به صورت سخنراني، پوسـتر       224ها   حالي كه از بقيه آن    
هـاي داخلـي و بـين المللـي پذيرفتـه شـده              يا چـاپ در مجلـه     

  .)2(است
شـكي  در تحقيق انجـام شـده در دانـشگاه علـوم پز           

 اولــين عامــل مــؤثر بــر عــدم گــرايش 1386همــدان در ســال 
اعضاي هيئت علمي به نگارش مقاالت علمي، مشغله زياد در          
امور آموزشي، تدريس و يا درمان بوده است و عوامل ديگـر            

هاي اصـيل پژوهـشي و       همچون موانع موجود در انجام پروژه     
تـا  گزارش نتايج به صورت مقالـه و نيـز طـوالني زمـان ارائـه                

چــاپ مقــاالت در مجــالت فارســي در مراتــب بعــدي قــرار  
براســاس همــان مطالعــه آشــنا نبــودن بــه ضــوابط  . )3(داشــتند

پذيرش و مقررات چاپ مقاالت در مجالت علمي فارسـي و           
كافي نبودن دانـش و سـطح علمـي اعـضاء هيئـت علمـي در                

. ها قرار داشته اسـت     نگارش مقاالت به عنوان آخرين اولويت     
كه موانع انجام پژوهش نيز ارتباط زيادي بـا موانـع          از آنجائي   

موجود در چاپ مقاالت دارد، در تحقيـق انجـام شـده ديگـر         
تـرين   ، مهم 1384در دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد در سال         

موانع انجام پژوهش بترتيب شامل كمبود وقت و مشغله زياد،          
كمبود امكانات و تجهيزات، در دسترس نبودن مشاور جهت         

نمايي، نداشتن انگيزه كافي جهت انجام پـژوهش و عـدم           راه
  .)18(تسلط به زبان انگليسي بوده است

در تحقيق انجام شده ديگـر در بـين اعـضاء هيئـت             
ــام      ــود در انج ــع موج ــرين موان ــوج مهت ــشگاه ياس ــي دان علم

هاي پژوهشي و چاپ مقاالت از ديدگاه اعضاء هيئت          فعاليت
شغله زيـاد، وجـود     علمي به ترتيـب شـامل كمبـود وقـت و مـ            

هــاي  هــاي اجتمــاعي، ناآشــنائي بــه اصــول و روش مــسئوليت
ــات و       ــود امكان ــصي و كمب ــع شخ ــوان موان ــه عن ــاري، ب آم
تجهيزات الزم، مقررات دسـت و پـاگير ادراي در خـصوص            

ها و عدم ايجاد     انجام تحقيقات، عدم استفاده از نتايج پژوهش      
 امــر گــران از طــرف مــسئولين در انگيــزه كــافي در پــژوهش

  .)19(پژوهش تحت عنوان موانع سازماني بيان شدند
نسبت مقـاالت علمـي چـاپ شـده نـسبت بـه كـل               

 84اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك در سـال           
 86و در سـال     )  درصـد  11/27 (85، در سـال     )  درصد 6/35(
و تعداد كل مقاالت چاپ شده اعضاء هيات علمـي          ) 45/65(

 52 ( 84 ايندكس نـشده در سـال    در مجالت ايندكس شده و    
)  مقالــه 110 ( 86و در ســال ) مقالــه32 (85، در ســال )مقالــه
هاي تيپ در حد نـسبتاً       باشد كه در مقايسه با ساير دانشگاه       مي

باشد بنابراين با توجه به اهميت چاپ مقـاالت علـوم            پايين مي 
پزشكي در ارزيابي فعاليت اعضاي محترم هيات علمي و رتبه       

ها اين مطالعه به منظوربررسي ديـدگاه اعـضاي          نشگاهبندي دا 
هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك در خـصوص عـدم           

ها بـه نگـارش مقـاالت فارسـي و التـين براسـاس               گرايش آن 
  .برخي از عوامل مؤثر بر آن انجام گرفت

  
  روش كار

اي اسـت كـه بـه        اين مطالعه يك مطالعـه  مـشاهده       
ور بررسي مشكالت اعضاي     تحليلي به منظ   –صورت مقطعي   

هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك پيرامـون مـشكالت          
گيــري بــه  روش نمونــه. مقالــه نويــسي صــورت گرفتــه اســت
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صورت سرشماري بود كه برروي كليه اعضاي هيـات علمـي     
ــشي، پيمــاني و طــرح تعهــد صــورت    اعــم از رســمي، آزماي

 يكي  نامه، آوري اطالعات شامل دو پرسش     ابزار جمع . گرفت
نامه خود   نامه اطالعات دموگرافيك و ديگري پرسش      پرسش
نامه اطالعـات فـردي شـامل متغيرهـاي سـن،            پرسش. ايفا بود 

ــعيت      ــي، وض ــه علم ــرايش، رتب ــدمت، گ ــابقه خ ــنس، س ج
استخدامي، گروه آموزشي، داشتن مطب شخصي، طرح تمام        
وقت بودن، داشتن مسئوليت اجرايي و تعـداد مقـاالت چـاپ            

ضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك       شده توسط اع  
نامه خود ايفا بود، بدين صورت       نامه ديگر پرسش   پرسش. بود

كــه ابتــدا بــا اســتفاده از مطالعــات قبلــي انجــام شــده در ايــن  
ــه ــه  پرســش)19-17، 2-5(زمين ــه صــورت   نام ــه شــد و ب اي تهي

 نفر از اعضاي هيات علمي به شكل تصادفي         30مقدماتي بين   
هــا،  نامــه آوري پرســش  گرديــد و پــس از جمــعســاده توزيــع

نامه اضافه گرديد و برخي ابهامات  تعدادي به سواالت پرسش  
نامه فوق با تاييد سه نفر       روايي پرسش . نامه رفع گرديد   پرسش

از صاحب نظران در زمينه مقالـه نويـسي مـورد بررسـي قـرار               
گرفت و پايايي آن طي يك مطالعه مقدماتي تـصادفي ديگـر    

 نفر از اعضاي هيات علمي انجام شد و بـا اسـتفاده             30برروي  
 درصـد بـه دسـت       92از آلفاي كرونبـاخ ضـريب پايـايي آن          

 سـوال  37نامـه حـاوي    پرسـش . آمدكه مقدار قابل قبولي بـود     
بـود كـه بـه      )  امتيـازي  5 -1(اي بـا طيـف ليكـرت         پنج گزينه 

بررسي عدم گرايش اعضاي هيات علمي نـسبت بـه نگـارش            
پرداخـت و شـامل كـامالً مـوافقم          و التين مي  مقاالت فارسي   

پــنج امتيــاز، مــوافقم چهــار امتيــاز، نظــري نــدارم ســه امتيــاز، 
نمـره عـدم    . مخالفم دو امتياز و كامالً مخالفم يك امتياز بـود         

گرايش به صورت جمع نمرات حاصل از طيف ليكرت براي          
ــام  ــئوال پرســش 37تم ــد   س ــبه گردي ــه محاس ــاي . نام در انته
يـز، ارائـه پيـشنهادات و راه كارهـايي از ديـدگاه             نامه ن  پرسش

اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي خواسته شده بـود          

از نظـر   . كه در صورت تمايل توسط اعضا تكميـل شـده بـود           
ها فاقد نام و نام خـانوادگي        نامه رعايت اصول اخالقي پرسش   

ــه      ــه صــورت آگاهان ــل و ب ــراد در صــورت تماي ــد و اف بودن
هـا   نامـه  پس از ارسال پرسـش    .  را تكميل نمودند   ها نامه پرسش

 10نامــه تكميــل گرديــد كــه   پرســش120بــراي كليــه افــراد 
نامـه نيـز بـه خـاطر نـاقص بـودن اطالعـات از مطالعـه                  پرسش

نامه تكميل شده، بررسـي       پرسش 110حذف شد و در نهايت      
.  براي تجزيه و تحليل استفاده گرديـد       SPSSاز نرم افزار  . شد

هـاي   طالعات افـراد مـورد پـژوهش از روش        جهت توصيف ا  
تحليل توصيفي مانند ميانگين و انحراف معيار براي متغيرهاي         
. كمي و درصد فراواني براي متغيرهاي كيفي استفاده گرديـد       

هاي دوگروه، تحليل واريـانس      هاي مقايسه ميانگين   از آزمون 
.  نيز استفاده شدχ2 هاي همبستگي، و آزمون  يكطرفه وآزمون 

 در نظـر گرفتـه شـده        05/0داري در ايـن تحقيـق        معنـي سطح  
  .است

  
  نتايج

 نفر شركت كننده در اين طـرح تعـداد          110از بين   
. مرد بودند )  درصد 9/60( نفر   67زن و   )  درصد 1/39( نفر 43

 47/42±96/6ميانگين سني افـراد شـركت كننـده در مطالعـه          
ــار       ــابقه كـ ــدت سـ ــانگين مـ ــد، ميـ ــت آمـ ــه دسـ ــال بـ سـ

ميـانگين تعـداد مقـاالت      . ال بـوده اسـت    س55/11±42/6افراد
 بـرآورد شـده     45/6±20/7چاپ شـده افـراد شـركت كننـده        

در )  درصـد  9/30( نفـر  34از كل اساتيد مـورد بررسـي        . است
درعلوم بـاليني مـشغول بـه       )  درصد 1/69( نفر   76علوم پايه و    

  .اند كار بوده
داراي رتبـه علمـي   )  درصـد 8/41( نفر از افـراد    46

داراي رتبــه علمــي اســتاديار )  درصــد5/55( نفــر 61مربــي و 
 نفــر 46 آزمايــشي، -رســمي )  درصــد5/45( نفــر 38. بودنــد

)  درصـد  6/13( نفـر    15 قطعي،   –افراد رسمي   )  درصد 8/41(
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 نفـر   35. اند  تعهد بوده  –طرح  )  درصد 0/10( نفر   11پيماني و   
 2/68( نفـر    75داراي مطب شخصي و     )  درصد 8/31(از افراد   
  . شخصي بودندفاقد مطب) درصد

 66 شـركت كننـده در ايـن پـژوهش           110از تعداد   
ــر  ــد0/60(نف ــد و    )  درص ــت بودن ــام وق ــرح تم ــراد ط  44اف
 نفـر از افـراد      42. طرح تمـام وقـت نبودنـد      )  درصد 0/40(نفر

ــسئوليت اجرايــي داشــتند و  )  درصــد2/38(  9/60( نفــر 67م
  .مسئوليت اجرايي نداشتند) درصد

علــل عــدم گــرايش نتــايج نــشان داد كــه بيــشترين 
اعضاء هيئت علمـي بـه نگـارش مقـاالت بـه ترتيـب اولويـت           
عبارت بودند از مشغله زياد در آموزش تـدريس و يـا درمـان          

، نبودن افراد مجرب در خـصوص       28/4±06/1باميانگين نمره 
نگـــارش مقـــاالت التـــين بـــه عنـــوان مـــشاور بـــا ميـــانگين 

ن نمـره   هاي تحقيقاتي بـا ميـانگي      ، نبودن تيم  98/3±00/1نمره
ها با ميـانگين نمـره       ، طوالني بودن تصويب طرح    98/0±95/3
، عدم حمايت شوراي سر دبيري مجلـه دانـشگاه          02/1±96/3

 و طـوالني    95/3±02/1از مقاالت توصيفي با ميـانگين نمـره         
 بودن زمان ارائه تا چـاپ مقـاالت فارسـي بـا ميـانگين نمـره      

گذاري در   ساير عوامل به ترتيب اهميت و تاثير         07/1±95/3
هـاي   توزيع فراوانـي و آمـاره     . هاي بعدي قرار داشتند    اولويت

توصيفي چگونگي ديدگاه اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم        
ها بـه    پزشكي اراك در مورد عوامل مؤثر بر عدم گرايش آن         

در .  نشان داده شده اسـت     1نگارش مقاالت علمي در جدول      
م گرايش شـامل     عامل اصلي عد   5اساتيد با مرتبه علمي مربي      

مشغله زياد در امور آموزشي تدريس يا درمان، عدم حمايـت    
شوراي سردبيري از مقاالت توصيفي، طوالني بـودن مراحـل          
تـصويب طـرح، طـوالني بـودن زمـان ارائـه تاچـاپ مقــاالت        
فارسي و نبـود افـراد مجـرب در خـصوص نگـارش مقـاالت               

علمـي  اين عوامـل در رتبـه       . التين به عنوان مشاور بوده است     
اساتيد استاديار شامل مشغله زياد در امور آموزشي تدريس يا          

ــيم  ــود ت ــان، نب ــژوهش   درم ــه پ ــاتي از جمل ــاي تحقيق ــر،  ه گ
، نبود افراد مجـرب در خـصوص نگـارش      ...متخصص آمار و  

مقاالت التين به عنوان مشاور، عدم دسترسي به افراد مجـرب           
در خصوص مشاوره چگـونگي ارسـال مقـاالت بـه مجـالت             

در . جي و طوالني بودن مراحل تصويب طرح بوده اسـت      خار
تر از دو رتبـه بـه صـورت          رتبه دانشياري عوامل مؤثر متفاوت    

عالقگي به پژوهش، نداشتن تسلط به زبان انگليـسي، نبـود            بي
افراد مجرب در خصوص نگـارش مقـاالت التـين بـه عنـوان              
ــود    ــدي علمــي و پژوهــشي محقــق و نب ــشاور، عــدم توانمن م

... گـر، متخـصص آمـار و       حقيقاتي از جمله پژوهش   هاي ت  تيم
  .عنوان شده است

اساتيد و نمـره   داري بين سن ارتباط معكوس معني
ــاالت در آن   ــارش مق ــه نگ ــرايش ب ــدم گ ــود دارد   ع ــا وج ه

)0375/0=p , 085/0-=r(.       ميزان همبستگي بين متغير سـابقه 
كار و نمره عدم گرايش به نگارش مقاالت معكوس و منفـي            

)203/0-=r (باشــد و ايــن ضــريب از لحــاظ آمــاري نيــز  مــي
  ).p=034/0(باشد دار مي معني

ــانگين نمــــرات عــــدم گــــرايش  انحــــراف (ميــ
ــار ــانگين±معيـ ــاتيد زن ) ميـ ــرد 65/132±19/16در اسـ  و مـ

باشـــد و از لحـــاظ آمـــاري اخـــتالف   مـــي53/21±03/125
داري بين ميانگين نمره عدم گرايش به مقاله نويـسي در            معني

ــا كــه )=049/0p(و زن وجــود دارداســاتيد مــرد  ــدين معن ، ب
ميانگين نمره عدم گـرايش بـه مقالـه نويـسي در زنـان هيئـت                

براساس نتـايج ايـن مطالعـه،       . علمي بيشتر از مردان بوده است     
بــين ميــانگين نمــرات عــدم گــرايش بــه نگــارش مقــاالت در 

داري وجود   گرايش پايه و باليني اساتيد اختالف آماري معني       
نمــره عــدم گــرايش در مقطــع و گــرايش  ). p=004/0(دارد 
 و از لحاظ آماري باالتر از اين مقـدار          21/132±47/16باليني

  . بوده است62/118±63/23در گرايش پايه 
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ها به  آنهاي توصيفي چگونگي ديدگاه اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك در مورد عوامل مؤثر بر عدم گرايش  توزيع فراواني و آماره. 1جدول
  نگارش مقاالت علمي

    ديدگاه اعضاء هيئت علمي   

كامالً   مخالف  بي نظر  موافق  كامالً موافق  
    مخالف

  تعداد  
 )درصد(

  تعداد
 )درصد(

  تعداد
 )درصد(

  تعداد
 )درصد(

  تعداد
 )درصد(

  ميانگين 
  )انحراف معيار( 

  76/2)17/1(  )9/10(12  )5/44(49  )3/7(8  )8/31(35  )5/5(6  آشنا نبودن اعضا به اصول و متدولوژي تحقيق
 91/2)15/1(  )2/8(9  )0/40(44  )9/10(12  )5/34(38  )4/6(7  آشنا نبودن اعضابه اصول و متدلوژي مقاله نويسي 

 24/3)20/1(  )5/5(6  )9/30(34  )7/12(14  )4/36(40  )5/14(16  نداشتن تسلط به زبان انگليسي
 96/3)02/1(  )8/1(2  )0/10(11  )7/12(14  )9/40(45  )5/34(38  طوالني بودن مراحل تصويب طرح

 50/3)15/1(  )7/2(3  )6/23(26  )4/16(18  )5/35(39  )8/21(24  مشكالت موجود براي تهيه لوازم و وسايل مورد نياز طرح
 71/3)01/1(  )0/0(0  )3/17(19  )2/18(20  )9/40(45  )6/23(26  طوالني بودن انجام امور مالي طرح

 51/3)13/1(  )9/0(1  )5/25(28  )1/19(21  )9/30(34  )6/23(26  ش نهايي طرحطوالني بودن داوري گزار
 95/3)07/1(  )8/1(2  )7/12(14  )0/10(11  )1/39(43  )4/36(40  طوالني بودن زمان ارائه تا چاپ مقاالت فارسي
 65/3)13/1(  )8/1(2  )3/17(19  )5/24(27  )4/26(29  )0/30(33  طوالني بودن زمان ارائه تا چاپ مقاالت التين

آشنا نبودن بـه ضـوابط و مقـررات چـاپ مقـاالت در مجـالت                
  فارسي

7)4/6(  30)3/27(  18)4/16(  48)6/43(  7)4/6(  )09/1(84/2 

 67/3)02/1(  )8/1(2  )5/14(16  )1/19(21  )6/43(48  )9/20(23  آشنا نبودن به ضوابط و مقررات چاپ مقاالت در مجالت التين
 66/3)07/1(  )8/1(2  )2/18(20  )5/14(16  )7/42(47  )7/22(25   چاپ مقاالت فارسيدست و پاگير بودن ضوابط و مقررات

 42/3)10/1(  )7/2(3  )8/21(24  )5/24(27  )7/32(36  )2/18(20  دست و پاگير بودن ضوابط و مقررات چاپ مقاالت التين
عدم همكاري الزم بين اعـضاء بـاليني و علـوم پايـه در انجـام                

  هاي تحقيقاتي مشترك پروژه
26)6/23(  46)8/41(  22)0/20(  15)6/13(  1)9/0(  )00/1(74/3 

پايين بودن امتياز تخصيصي به هر مقاله در ارتقاء اعضاي هيات 
  علمي

17)5/15(  39)5/35(  28)5/25(  21)1/19(  5)5/4(  )10/1(38/3 

عدم انجام كارگروهي به خاطر امتياز مربوط به تقدم و تاخر نام            
  نويسندگان 

41)3/73(  31)2/28(  19)3/17(  17)5/15(  2)8/1(  )40/1(84/3 

 28/4)06/1(  )8/1(2  )9/10(12  )7/2(3  )4/26(29  )2/58(64  مشغله زياد در امور آموزشي، تدريس و يا درمان
 41/2)26/1(  )3/27(30  )3/37(41  )0/10(11  )2/18(20  )3/7(8  بي عالقگي به امر پژوهش

 30/3)18/1(  )5/4(5  )1/29(32  )5/14(16  )5/35(39  )4/16(18  عدم دسترسي به مشاور آمار در طول تحقيق
 66/2)09/1(  )9/10(12  )5/44(49  )4/16(18  )6/23(26  )5/4(5  عدم توانمندي علمي و پژوهشي محقق

 80/2)17/1(  )2/8(9  )5/45(50  )5/14(16  )8/21(24  )0/10(11  هاي اطالعاتي عدم دسترسي به منابع و بانك
خصوص نگارش مقاالت فارسي بعنـوان      نبودن افراد مجرب در     

  مشاور
20)2/18(  46)8/41(  15)6/13(  25)7/22(  4)6/3(  )13/1(48/3 

نبودن افراد مجرب در خصوص نگارش مقاالت التين به عنوان          
  مشاور

39)5/35(  44)0/40(  14)7/12(  12)9/10(  1)9/0(  )00/1(98/3 

عــدم حمايــت شــوراي ســردبيري مجلــه دانــشگاه از مقــاالت  
  يفي اعضاي هيات علمي دانشگاه توص

43)1/39(  30)3/27(  27)5/24(  9)2/8(  1)9/0(  )02/1(95/3 

 29/3)11/1(  )5/4(5  )7/22(25  )4/26(29  )8/31(35  )5/14(16  تقسيم شدن امتياز مقاله به تعداد نويسندگان
 52/3)21/1(  )5/4(5  )4/16(18  )7/32(36  )5/15(17  )9/30(34  وجود رابطه صرف براي چاپ مقاالت نه ضابطه

 94/2)19/1(  )2/8(9  )2/38(42  )3/17(19  )5/24(27  )8/11(13  عدم دسترسي به آدرس مجالت فارسي و التين و طريقه ارسال آن
عدم دسترسي به افراد مجرب در خـصوص مـشاوره چگـونگي            

  ارسال مقاالت به مجالت خارجي
36)7/32(  46)8/41(  13)8/11(  11)0/10(  4)6/3(  )08/1(90/3 
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 1 ادامه جدول

 11/3)13/1(  )5/4(5  )7/32(36  )7/22(25  )3/27(30  )7/12(14  عدم حمايت مسئولين دانشگاه در پيشبرد و ارتقاء پژوهش 
 27/3)14/1(  )6/3(4  )4/26(29  )4/26(29  )4/26(29  )3/17(19  كم بودن ميزان حق التحقيق نسبت به حق التدريس

 31/3)99/0(  )6/3(4  )4/16(18  )4/36(40  )7/32(36  )9/10(12  ت مقاالpeer reviewعدم تشكيل كارگاه 
نبود تيم هاي تحقيقاتي از جمله پژوهشگر، متخصص آمـار،       
افراد مجرب در زمينـه مقالـه نويـسي، جـستجوي مقـاالت             

  ..مربوطه ، تايپيست و

35)8/31(  48)6/43(  14)7/12(  12)9/10(  1)9/0(  )98/0(95/3 

 65/3)01/1(  )8/1(2  )8/11(13  )2/28(31  )4/36(40  )8/21(24  رد برخي مقاالتسو گيري برخي داوران در مو
رد بيمورد برخـي مقـاالت از سـوي داوران بـه جـاي ارائـه                

  پيشنهادو اصالح
34)9/30(  37)6/33(  28)5/25(  9)2/8(  2)8/1(  )01/1(84/3 

 47/3)13/1(  )5/5(6  )7/12(14  )7/32(36  )3/27(30  )8/21(24  عدم تشويق معنوي از سوي مسئولين دانشگاه
 63/3)06/1(  )8/1(2  )0/10(11  )9/40(45  )2/18(20  )1/29(32  هاي دكتري توزيع ناعادالنه راهنمايي پايان نامه

 53/3)07/1(  )6/3(4  )5/14(16  )4/26(29  )4/36(40  )1/19(21  امكانات آزمايشگاهي و تشخيصي محدود براي انجام طرح
  

ه مقالــه نويــسي در ميــانگين نمــره عــدم گــرايش بــ
ــشياران      ــشتر از دان ــان بي ــان و مربي ــشتر از مربي ــتادياران بي اس

داري بـين ميـانگين نمـره        اما اختالف آمـاري معنـي     . باشد مي
 مرتبـه علمـي فـوق وجـو         3عدم گرايش به مقالـه نويـسي در         

  ).=098/0p(ندارد
چنين نتايج نشان داد كه ميزان همبستگي تعـداد         هم

ه عدم گرايش بـه نگـارش معكـوس    مقاالت چاپ شده و نمر 
و اين ضـريب همبـستگي از لحـاظ آمـاري           ) =r-19/0(بوده  
بدين معني كه هر چه نمره عـدم        ). =046/0p( دار است  معني

گرايش بيشتر شده، تعداد مقاالت چاپ شده نيز كمتـر شـده            
  .است

ميانگين نمره عدم گرايش بـه نگـارش مقـاالت در     
 و در 33/124±73/17افـرادي كــه مــسئوليت اجرايــي دارنــد  

 بـوده و    03/130±97/20افرادي كه مسئوليت اجرايي ندارند      
  ).=147/0p(ها از لحاظ آماري اختالف ندارد اين ميانگين

ميانگين نمره عدم گرايش بـه نگـارش مقـاالت در     
 و در غيـر     17/124±93/21اعضاء هيئـت علمـي تمـام وقـت          

 از لحـاظ    ها باشد و اين ميانگين     مي 77/133±8/14تمام وقت   
ميـانگين نمـره   ). =007/0p(آماري نيز اختالف آماري دارنـد  

عدم گرايش به نگارش مقاالت در اعضاء هيئـت علمـي غيـر             
  .تمام وقت بيشتر از تمام وقت است

نتايج ايـن پـژوهش نـشان داد ميـانگين نمـره عـدم              
گرايش به نگارش مقاالت در اعضاء هيئت علمي كـه مطـب            

اعضاء هيئـت علمـي كـه مطـب          و در    57/132±62/14دارند  
 و از لحــــاظ آمــــاري اخــــتالف 88/125±68/21ندارنــــد 

  ).=060/0p(ها وجود ندارد داري بين آن معني
ــي ــانگين نمــرات عــدم   اخــتالف معن ــين مي داري ب

 هاي آموزشـي مختلـف   گرايش به نگارش مقاالت در گروه

  ).=154/0p(نيز وجود نداشت
ــاالت و    ــه مق ــدم گــرايش ب ــره ع ــانگين نم ــين مي  وضــعيت ب

  ).p=027/0(دار وجود دارد استخدامي اختالف آماري معني
  

  بحث
 بررسي موانع موجود در پژوهش و چـاپ مقـاالت         
علمي در هر كشوري از اهميت بسيار باالئي برخوردار اسـت           

گران در هر رشـته      هائي است كه بايد پژوهش     و يكي از زمينه   
شده به  هاي خود و ساير مطالعات انجام        علمي براساس تجربه  

در مطالعـه  . )20-22(مطالعه نقاط ضـعف و قـوت آن بپردازنـد       
 10حاضــر از ديــدگاه اســاتيد دانــشگاه علــوم پزشــكي اراك 

عامل اصلي كه بر عدم گرايش اعضاء هيئت علمـي دانـشگاه            
اند، به ترتيب اولويـت شـامل مـشغله زيـاد در امـر               تأثير داشته 

ــرب      ــراد مج ــودن اف ــان، نب ــا درم ــدريس و ي ــوزش، ت در آم
خصوص نگارش مقاالت التـين بـه عنـوان مـشاور، طـوالني              
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هـا، طـوالني بـودن زمـان ارائـه تـا چـاپ               بودن تصويب طرح  
مقاالت فارسي، عدم حمايت شوراي سردبيري مجله دانشگاه        

هــاي تحقيقــاتي از جملــه  از مقــاالت توصــيفيف نبــودن تــيم
گر، متخـصص آمـار، افـراد مجـرب در زمينـه مقالـه               پژوهش

، عـدم   ..... تجوي مقـاالت مربوطـه، تايپيـست و         نويسي، جـس  
دسترسي بـه افـراد مجـرب در خـصوص مـشاوره چگـونگي              
ارسال مقاالت به مجالت خـارجي، عـدم انجـام كـارگروهي            
به خاطر امتياز مربوط به تقدم و تاخر نام نويـسندگان، رد بـي              
مورد برخي مقاالت از سوي داوران به جـاي ارائـه پيـشنهادو             

رسي بـه آدرس مجـالت فارسـي و التـين و            اصالح عدم دست  
طريق ارسال آن و عـدم همكـاري الزم بـين اعـضاء بـاليني و                

  .هاي تحقيقاتي مشترك بوده است علوم پايه در انجام پروژه
در مطالعه انجـام شـده در دانـشگاه علـوم پزشـكي             
همدان نيز اولين عامل مـؤثر بـر عـدم گـرايش اعـضاء هيئـت             

ــاالت علمــي   ــه نگــارش مق ــور  علمــي ب ــاد در ام ــشغله زي ، م
آموزشي، تدريس و يا درمـان بـه دسـت آمـده اسـت كـه بـا                  

در مطالعــه فــوق عوامــل . )3(مطالعـه حاضــر هــم خـواني دارد  
هـاي اصـيل پژوهـشي و        ديگري مانند موانع موجود در پروژه     

گزارش نتايج به صورت مقاله و نيز طوالني بودن زمان ارائـه             
مراتـب بعـدي بودنـد     تا چاپ مقاالت در مجالت فارسـي در         

كه در مطالعه حاضر نيز مورد دوم به عنـوان چهـارمين عامـل              
. مؤثر بر عدم گرايش به نگارش مقاالت گزارش شـده اسـت           

در مطالعه انجام شده در دانـشگاه علـوم پزشـكي اردبيـل نيـز               
ترين مانع شخـصي در      مشغله كاري بيش از حد به عنوان مهم       

. يه مطالعه حاضـر اسـت      كه شب  )21(انجام تحقيقات بوده است   
در مطالعه انجام شده توسط هاميلتون نيز همين عامل به عنوان        

ترين مانع در نگارش مقاالت در خارج از كشور نيز بوده            مهم
به نظر وي با توجه به ساعات زياد تـدريس اعـضاء          . )22(است

ها به دليل عدم تأمين زندگي مادي آنان         هيئت علمي دانشگاه  
 تدريس در مراكز مختلف، عوامـل مـذكور         و ناگزير بودن از   

موانعي بر سر راه تحقيق و پژوهش آمـوزش عـالي محـسوب             
ــي ــوند م ــشكده پزشــكي   . ش ــه در دان در بررســي ديگــري ك

ــالي،       ــشكالت م ــت، م ــده اس ــام ش ــسيلوانيا انج ــشگاه پن دان

تـرين علـل     خانوادگي، برنامه شغلي و وظايف درماني اصـلي       
ئت علمي اين دانشگاه     عضو هي  283عدم فعاليت پژوهشي در     

ــت  ــده اس ــان ش ــور   . )23(بي ــاد در ام ــشغله زي ــصوص م در خ
آموزشي اساتيد، معـين اسـت كـه يكـي از مـشكالت عمـده               
اعــضاء هيئــت علمــي ايــن اســت كــه وقــت خــود را صــرف  

هـــاي تئـــوري در كـــالس درس و يـــا طبابـــت در  آمـــوزش
نمايند و فرصت براي پژوهش و حل        هاي خصوصي مي   مطب

يابنــد امــا نظــر بــه ايــن كــه در تــشكيالت   مــشكالت را نمــي
سازماني مقوله پژوهش جزو شرح وظايف تعريف شده آنهـا          

هـاي پژوهـشي را      ذكر شده است اعضاء هيئت علمي فعاليـت       
هـاي   اي در كنار فعاليت    بايست به عنوان يك وظيفه حرفه      مي

نمايند، تـا بتـوان بـر پايـه آن انتظـارات و       آموزشي خود تلقي    
در مطالعـه ديگـري كـه توسـط         . )3(حي نمايند توقعات را طرا  

 انجــام گرفــت، اعــضاء هيئــت علمــي  1381طــالبي در ســال 
هـا وقـت كـافي بـراي اتمـام امـور پژوهـشي و مقالـه                  دانشگاه

كننـد   نويسي ندارند و اكثراً وقت خود را صرف آموزش مـي          
در بررسـي دانـشگاه علـوم       . )24(پردازند و كمتر به تحقيق مي    

گر آن بود كه عوامل      هاي پژوهش نشان   تهپزشكي گيالن، ياف  
اي اسـت    تخصصي دومين عامل بازدارنده   -اي بازدارنده حرفه 

كه اعضاء هيئت علمي دانشگاه بـه آن اشـاره كـرده بودنـد و               
ها معتقد بودنـد كـه در         درصد از آن   6/65عنوان شده بود كه     

در مطالعه ديگر . )5(دانشگاه آموزش بر پژوهش اولويت دارد    
 صدري و همكاران انجام گرفته است، به اين نكتـه           كه توسط 

اشاره شده است كـه كمبـود تعـداد اعـضاء هيئـت علمـي در                
بعضي از گروه ها باعث شده است تعداد واحـدهاي تـدريس    
شده توسط بعضي از اعضاء زياد باشد و در نتيجه وقت كافي            
بـــراي انجـــام پـــژوهش و در نهايـــت مقالـــه نويـــسي بـــاقي 

 بررسـي ديگـري كـه توسـط سـبزواري در            در. )25(مانـد  نمي
 انجام داده است،    1379دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال       

تـرين عامـل در عـدم انجـام          مشغله زياد و كمبـود وقـت مهـم        
 )26(هاي پژوهشي و نگارش مقاالت عنوان شده اسـت         فعاليت

در مطالعـات انجـام شـده       . كه با مطالعه حاضر همخواني دارد     
وانع موجود در نگارش مقـاالت از ديـدگاه         اي از م   ديگر پاره 
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هـاي علـوم پزشـكي شـامل عـدم           اعضاء هيئت علمي دانشگاه   
بهره گيري از نتايج تحقيق، عـدم تـشويق و حمايـت معنـوي              

 پـائين بـودن فرهنـگ تحقيـق، مـشكالت ايجـاد شـده             كافي،  
 توســط شــوراهاي پژوهــشي و عــدم ارجــاع مــشكالت ســاير

 عـدم عالقـه بـه كـار تيمـي و     ها و ادارات به محققين،       سازمان
عـدم  . )26،  12،  5،  3( بـوده اسـت    كمبود امكانات آزمايشگاهي  

انجام كارگروهي يكي از مواردي است كه در اولويت هشتم          
از ديدگاه اعضاء هيئت علمي دانـشگاه علـوم پزشـكي اراك            

هـاي كمتـري قـرار        بيان شده است ولي بقيه موارد در اولويت       
جـرب در خـصوص نگـارش مقـاالت         نبودن افراد م  . اند داشته

التــين بــه عنــوان مــشاور، اولويــت دوم از نظــر عوامــل عــدم  
گرايش به نگارش مقاالت در اين مطالعه بـوده اسـت كـه در              

هـاي ديگـر ايـن عامـل بـه عنـوان             مطالعات قبلي در دانـشگاه    
اولويت اصلي مطرح نشده است و شايد مشكلي باشد كـه در            

ولــي در . داشــته باشــددانــشگاه علــوم پزشــكي اراك وجــود 
اي  مطاله شهر ياسـوج، در دسـترس نبـودن نيروهـاي مـشاوره            

تحقيقاتي به عنوان پنجمين اولويت در موانع سازماني مؤثر بر          
طـوالني بـودن    . )20(عدم انجام تحقيقـات مطـرح شـده اسـت         

ها نيز سومين عامل در اين مطالعه بوده است در           تصويب طرح 
 85علـوم پزشـكي ايـران نيـز         مطالعه انجام شـده در دانـشگاه        

هـاي   درصد اعضاء هيئت علمي دانشگاه پروسه تصويب طرح 
ها اين امر را     اند كه نيمي از آن     پژوهشي را طوالني ذكر كرده    

موجب تضعيف انگيـزه خـود در تحقيـق و نگـارش مقـاالت              
در مطالعه انجام شده در دانشگاه علـوم پزشـكي         . )2(اند دانسته

يئت علمي دانـشگاه فـوق عوامـل         درصد اعضاء ه   71گيالن،  
ترين عوامـل بازدارنـده تحقيـق تلقـي          اداري را مهم  -سازماني
  .)5(كردند

طوالني بودن زمان ارائه تـا چـاپ مقـاالت نيـز بـه              
عنوان چهـارمين اولويـت در عـدم نگـارش مقـاالت در ايـن               

در مطالعـه انجـام   . مطالعه از ديدگاه اساتيد عنوان شـده اسـت    
 پزشكي همدان نيز، طوالني بودن ارائه       شده در دانشگاه علوم   

ها در مجالت فارسـي از ديـدگاه اعـضاء           مقاالت تا چاپ آن   
هيئت علمي يكي ديگر از عوامل مـؤثر بـر عـدم گـرايش بـه                

نگارش مقاالت ذكر شده است كـه دقيقـاً بـا مطالعـه حاضـر               
يكي از نكات اصـلي ايـن مطالعـه تفكيـك           . )3(مشابهت دارد 

 مقاالت براساس رتبه علمي اسـاتيد       هاي عدم نگارش   اولويت
اولويـت اول از ديـدگاه اسـاتيد مربـي و اسـتاديار،             . باشـد  مي

مشغله زياد در امور آموزشي تـدريس يـا درمـان بـوده اسـت               
 را  28ولي اين امر از نظر اسـاتيد داراي رتبـه دانـشياري رتبـه               

دارا بوده است، شايد تعـداد كـم اسـاتيد داراي رتبـه دانـشيار              
از ديـدگاه اسـاتيد دانـشيار       .  اختالف ديدگاه باشـد    باعث اين 

عالقگي به امر    اولويت اول عدم نگارش مقاالت مربوط به بي       
توزيع ديدگاه اساتيد رتبه دانـشيار بـسيار        . پژوهش بوده است  

باشد ولـي اخـتالف      تر از دو رتبه مربي و استاديار مي        متفاوت
 نگـارش   داري بين ميانگين نمره عدم گرايش بـه        آماري معني 

ارتبـاط معكـوس    . مقاالت و رتبه علمي اساتيد وجود نداشت      
بين سن، سابقه كار اساتيد با نمره عدم نگارش مقاالت كه در     
ــده در        ــام ش ــه انج ــا مطالع ــت ب ــده اس ــان ش ــه بي ــن مطالع اي

ميـانگين نمـره عـدم      . هاي شهر كرمان مطابقـت دارد      دانشگاه
ت بيـشتر   نگارش مقاالت در اعضاي هئيت علمي غير تمام وق        

از اين شاخص در اعضاء هيئت علمي تمام وقت بود كه ايـن             
  .)27(موضوع در مطالعه شهر كرمان نيز تأييد شده است

در تحقيق حاضر بين ميانگين نمرات عدم گـرايش         
بــه نگــارش مقــاالت در دو گــرايش پايــه و بــاليني اخــتالف  

داري وجـود دارد يعنـي نمـره عـدم گـرايش در              آماري معني 
ليني بيشتر از گرايش علوم پايه است كه باتوجـه بـه        گرايش با 

هـا   هـا و بيمارسـتا ن   مشغله زياد اعضاي گروه باليني در مطـب       
جهت درمان اين امر بر عدم گرايش آنان بـه تحقيـق و ارائـه               

به عبـارتي   . نتايج تحقيقات به صورت مقاله تاثير مستقيم دارد       
 حاصله  ديگر منافع حاصله از درآمد مطب خصوصي بر منافع        

از تحقيق و ارائه نتايج تحقيق به صورت مقاله غالـب اسـت و              
باعث عدم گرايش اعضاي بـاليني بـه نگـارش مقـاالت شـده              

موضــوع فــوق در مطالعــه شــهرهاي همــدان، گــيالن، . اســت
  .)27، 20، 5، 3(ياسوج و كرمان نيز تأييد شده است

از آنجائي كه اين پـژوهش فقـط بـرروي اعـضاي            
گرفته بود و محققين غيـر هيـات علمـي          هيات علمي صورت    
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اعم از پزشكان و كارشناسان عالقمندبه نگـارش مقـاالت در           
گردد در مطالعات بعدي     اند پيشنهاد مي   اين تحقيق وارد نشده   

تمامي محقيقين اعم از هيات علمـي و غيـر هيـات علمـي در               
  .نظر گرفته شوند

  
  نتيجه گيري

ات تـدريس   با توجه به نتايج اين تحقيـق، كـاهش سـاع            
اعضاي هيئت علمي فعال در زمينـه توليـد علـم و تحقيقـات،              
معرفي افراد مجرب در خصوص نگارش مقاالت انگليـسي و          

هاي خارجي به عنوان مشاور، كوتاه       ارسال مقاالت به ژورنال   
نمودن مراحل بررسي و چاپ مقاالت در دفتر مجله و كوتـاه            

 مقالـه   هـا و برگـزاري كارگـاه       نمودن پروسـه تـصويب طـرح      
نويــسي انگليــسي مــي توانــد گــرايش اعــضاء را بــه نگــارش  

  .مقاالت علمي افزايش دهد
  

  تشكر و قدرداني
ــصوب      ــاتي م ــرح تحقيق ــشي از ط ــه بخ ــن مقال اي

 323معاونت تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي اراك با شماره         
داننـد ازمعاونـت     گران بر خـود واجـب مـي         پژوهش .باشد مي

هـا عاطفـه     زحمات سـركار خـانم    محترم تحقيقات دانشگاه و     
علينقيان، زهره محرابيان، حامده قاري، اشرف ناگهي، مهديه        

و  اي صـميمانه قـدرداني   احمري و جناب آقـاي مـيالد سـاوه   
  .تشكر نمايند
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Abstract 

 
Background: Since of the importance of publishing medical articles in evaluation of faculty 

members’ activity and ranking of universities, this study was designed investigate faculty members’ 
opinion about intendancy in writing Persian and non Persian articles. 

Methods and Materials: This cross-sectional analytical study is carried out by census method. 
Data were gathered by a questionnaire which its validity and reliability were confirmed. Data was 
analyzed by ANOVA,T-test, Chi square and correlation coefficient. 

Results: The most important barriers in academic members' intendancy to articles were too busy 
in  education or clinical treatment with the mean of 4.28±1.06, lack of experienced persons for writing 
non Persian articles as counselor with the mean of 3.98±1.00 , lack of research teams with the mean of 
3.95±0.98, long time in proposal approval with the mean of 3.96±1.02, lack of journal editorial board 
supporting in accepting of descriptive articles with the mean of 3.95±1.02 and long time from 
receiving articles until their approval and publishing with the mean of 3.95±1.07.  

Conclusion: By decreasing education hours, shortening the process of proposal approval, 
introducing expert persons in writing non Persian articles as counselor, shortening the process of 
evaluating and publishing or rejecting articles can increase academic members’ tendency in writing 
articles. 
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