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Abstract 

Purpose: Research is a logical and rational process that leads to revision, critique and 

refinement, or production and creation of a thought. The purpose of this research is to 

investigate the challenges of doing research and provide an appropriate solution to facilitate 

the research process in health insurance staff of the country. 

Methods: The present study was a descriptive analytical research on 834 experts working in 

health insurance departments of the country in 2016 using self-administered questionnaire 

finally, 646 questionnaires were completed. Validity of the questionnaire was assessed using 

the views of health insurance experts and health system management specialists. To 

determine the reliability of the questionnaire, 50 health insurance experts from Khorasan 

Razavi province were interviewed at two stages. 

Results: 314 (50%) women and 313 (50%) men were among the respondents. 276 (43.5%) of 

the respondents had a history of participation in the research methodology workshop. The 

rate of familiarity with the underlying factors and the research basis among the participants in 

the research (44.5%) was estimated. Among the most important barriers to research, the lack 

of access to library resources (47.8%) was 47.9% from the perspective of its staff, the most 

important way to support research in the country's health insurance organization is to allocate 

sufficient funds for research and provide sufficient opportunity to present research ideas 

(74%). 

Conclusion: The limited scientific capability of experts, the organization and management of 

managers, the proportion of work and responsibility, limited library resources, and analytical 

thinking and inadequate communication with academic institutions are among the issues 

mentioned in this study; therefore, strengthening the domestic infrastructure and 

strengthening communication outsourcing, creating a suitable platform for research in the 

organization and developing organizational interactions, will be an effective steps to improve 

the research process in Iranian Health Insurance Organization. 
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 1395ن آه راه کار برای ئبررسی چالش های پژوهش درسازمان بیمه سالمت ایران و ارا

 4علی وفایی نجار، 3، علیرضا رمزی2، الهه هوشمند1لیال قلندر آبادی

 ندیشه منجراد و خلق منظم است كه به بازنگری، نقد و پاالیش و یا تولیپژوهش كنشی عقالنی و فرایندی خردمندانه و  :هدف

كاركنان  درژوهش ر مناسب جهت تسهیل فرایند پهای انجام پژوهش و ارایه راه كا شود. هدف از این پژوهش بررسی چالشمی

 بیمه سالمت ایران بوده است.

 سالمت مهیب كل ادارات در شاغل كارشناسان از نفر 834 یبر رو یلیتحل-یفیتوص صورت به حاضر پژوهش :روش بررسی

 لیپرسشنامه به صورت كامل تکم 646 تیكه در نها گرفت انجام فایا خود پرسشنامه از استفاده با 1395 سال در كشور

 دهیسنج سالمت نظام تیریمد نیمتخصص زین و سالمت مهیب متخصصان نظرات از استفاده با پرسشنامه ییرواسنجش  .دیگرد

 قرار مرحله دو یط  یرضو خراسان استان سالمت مهیب كارشناسان اریاخت در پرسشنامه 50 تعداد زین ییایپا نییتع جهت. شد

 . گرفت
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 رسش شوندگان سابقهاز پ  (% 5/34) نفر 276. بودند مرد( 50%) نفر 313 وپرسش شوندگان زن  از( 50%) نفر 314 یافته ها:

ر دركت كننده شفراد ا نیدر ب قیو مقدمات تحق یا هینبا عوامل زم ییآشنا زانیرا داشته اند. م قیشركت در كارگاه روش تحق

 اشاره %9/47 یا انهكتابخ منابع به یدسترس عدم به توان یم زین قیتحق موانع نیتر مهم.از دیگرد برآورد (% 5/44پژوهش )

 جهت یفكا ودجهب اختصاصكاركنان آن  دگاهیسالمت كشور از د مهیدر سازمان ب قیاز تحق تیراهکار حما نیمهم تر و نمود

 .باشد یم (74%) یقاتیتحق یها دهیا هیارا جهت یكاف فرصت جادیا و قاتیتحق

 یتر و مسئولتناسب كاعدم ، وجود در ساختار  و مدیریت سازمانمشکالت متوان علمی محدود كارشناسان، نتیجه گیری: 

سازمان ر دام پژوهش چالش های انجپزوهشی از جمله  –ات ناكافی با موسسات علمی محدود و ارتباطای ، منابع كتابخانه افراد

اسب برای ستر منبلذا تقویت زیر ساخت های داخلی و تقویت ارتباطات برون سازمانی، ایجاد  بیمه سالمت ایران می باشد

 بود. خواهد این سازمانگامی موثر در بهبود فرایند پژوهش در  ،سازمان و توسعه تعامالت سازمانی تحقیق در

 سازمان بیمه سالمتپژوهش، چالش، کلمات کلیدی: 

 Vafaeea@mums.ac.ir،      2687-2499-0002-0000 :ORCID ،علی وفایی نجارنویسنده مسئول: 

 ، دانشکده بهداشت18مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه  آدرس:

 كارشناس بیمه سالمت، اداره كل بیمه سالمت خراسان رضوی، مشهد، ایران -1

 ایران  مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مركز ،ستادیارا -2

 بیمه سالمت استان خراسان رضوی ، اداره كل بیمه سالمت خراسان رضوی، مشهد، ایرانمدیر كل  -3

 مشهد، ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مركز ،استاد -4

 مقدمه

ه و منظم است كه به بازنگری، فرایندی خردمندانپژوهش 

شود.. در تولید و خلق اندیشه منجر می ،پاالیش ،نقد

فرایند چنین حركتی است توسعه و تکامل علمی و به 

. به همین (1) پذیردات آن توسعه جامعه تحقق میمواز

جهت بین كم و كیف عملکرد و درجه پیشرفت پژوهش 

در هر جامعه و سطح توسعه و شرایط عینی و ذهنی حاكم 

امروزه پژوهش را  .(2) پیوستگی وجود دارد بر آن جامعه

یک امر فردی و شخصی نمی دانند. بلکه واقعیتی 

ای زاء و عناصر عدیدهاجتماعی است كه در فرآیند آن اج

دجه و امکانات و مجری پژوهش، بو ،نظیر موضوع

گیرند و ر قرار میپژوهشی در تعامل با یکدیگ تشکیالت

 اهمیت .(3) آورندبه وجود می  كشور را نظام تحقیقاتی

 نیست. پوشیده كسی بر جوامع توسعه و رشد در پژوهش

 چیز هر از بیش را خود موقعیت پیشرفته، جوامع كه چنان

 دانند می تحقیقات بالندگی و تعمیق گسترش، مرهون

 هفت می دهد نشان نیز دنیا علم تولید آمار به نگاهی .(4)

 اول كشور هفت همان جهان اول صنعتی كشور

 اعتبارات سهم نظر از .(5) هستند علم تولیدكننده

در  رقم این ملی، ناخالص تولید به نسبت پژوهشی

 3 تا 5/2 بین جهانی برآوردهای طبق پیشرفته كشورهای

 ایران در متوسط طور آنکه به حال است؛ بیشتر و درصد

 4 تا 2 بین پژوهشی، اعتبارات سهم اخیر سال 10 در

 تولید سهم این، بر عالوه .(1 ،6) است بوده متغیر درصد

 حال در است. تأمل قابل جمعیت به نسبت ایران علم

 از یک درصد بر بالغ جمعیتی با ایران سهم متوسط حاضر

 است بوده درصد 2 حدود اخیر دهه در دنیا، جمعیت كل

 آرمان به نیل برای كه دهد می هشدار رقم این  .(6)

 برابر پنج تالشی به كم دست كشور، توسعه انداز چشم

 آموزش مراكز و ها دانشگاه میان این در .نیازمندیم امروز

 متخصص نیروهای و منابع داشتن اختیار در ه لحاظب عالی

 تولید مهم داشتن رسالت عهده بر و تحقیقاتی امکانات و

 هستند پاسخگو موجود شکاف مقابل در همه از بیش علم،

(7).  

 نیروهای وجودبا  شد، انجام كشور در كه برآوردی در   

 و درمان بهداشت، وزارت دو در دانشگاهی متخصص

 فناوری،  و تحقیقات و علوم و وزارت پزشکی آموزش

 هیئت عضو هر اگر وان چنین نتیجه گیری كرد كه تمی 

 نه تنها برساند، چاپ به سال در یک مقاله تنها علمی

 دستیابی به بلکه منطقه، های كشور گذاشتن سر پشت

 از دور دنیا علم تولیدكنندة برتر كشور 10 از یکی موقعیت

تحقیقات  این در حالی است كه نتایج (6 ،7) نیست انتظار

https://orcid.org/0000-0002-2499-2687
https://orcid.org/0000-0002-2499-2687
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 آن تأثیر و مالی تخصصی و  مدیریتی، موانع مشابه  وجود

 اعضای دیدگاه از را دانشگاه در های تحقیقاتی فعالیت بر

ام كنند علی رغم موارد فوق انج می تأیید علمی هیئت

 محدودیت صافی، .هایی مواجه است -با چالشپژوهش 

. كند می بندی دسته عامل 12 در را كشور پژوهشی های

 ،علمی، قانونی های محدودیت آنکه وجود با معتقد است او

 از ابزاری های محدودیت و سازماندهی مالی، ارتباطاتی،

 ترین مهم اما شوند محسوب می پژوهش موانع جمله

 به جامعه نگرش نوع و باورها ،در این زمینه مشکل

 .(8) گذارد می تأثیر ها سایر حیطه بر كه است ژوهشپ

 بر كالن مؤثر موانع تحلیلی، ای مطالعه در قورچیان   

 در را ایران در علم تولید و پژوهشی های فعالیت روند

 آموزشی، اجتماعی،  فرهنگ سیاسی، كلی: دسته هفت

طبقه  المللی بین جهانی وقانونی  اقتصادی، مدیریتی،

 آموزشی روح حاكمیت بنا به نظر وی .(9) كند بندی می

 مستمر ارتباط و فقدان عالی آموزش مراكز و ها دانشگاه بر

 با منسجم ارتباطات نبود و كشور در پژوهش و آموزش

 حوزه این در موجود مشکالت جمله از دانشگاهاز  بیرون

 و پژوهش اساسی های چالش هداوندی، (.10) است

 و موانع مشکالت دسته نُه در را ایران در علمی توسعه

 پژوهشی، علمی مؤسسات مدیریت فرهنگی، سیاسی،

 تحقیقاتی، اعتبارات تبادل علمی، و رسانی اطالع سیستم

ها،  دانشگاه تحقیقاتی ساختار خصوصی، بخش با مشاركت

 نیروی و پژوهش بودن دولتی ، پژوهشگران انگیزه

 (.11) كند می بیان پژوهشگر
در راستای  سالمت مراقبت دهنده ارائه یها سازمان   

ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی  با كمبود منابع روبرو 

 منظور به یا مهیب یها سازمانهستند و بدین منظور از 

 سالمت یارتقا و منابع صیتخص در موثر نقش یفایا

 یدرمان خدمات دهنده ارائه یها سازمان. رندیگ یم كمک

و  یها چالش شناخت به ازین خود رسالت به دنیرس یبرا

پیش بینی راهکار برای حل مشکالت دارند كه این مهم 

 .(4)كند  ها به تحقیق و پژوهش را توجیه می نیاز سازمان

توسعه كمی و  - با هدفسازمان بیمه سالمت  در ایران

دستیابی به پوشش فراگیر خدمات  ،كیفی خدمات بیمه

كاهش سهم  خدمات، عادالنه پوشش به دستیابی ،سالمت

بسط و گسترش برنامه  ی،رفع هم پوشانی بیمه ا ،مردم

با تشکیل  (12) ایجاد شد خانواده و نظام ارجاعپزشک 

، یکی از بزرگترین اصالحات نظام رفاه این سازمان

حقق اجتماعی كشور به عهده آن نهاده شده و زمینه ت

سطح كیفیت در  ، ارتقاءاهداف بلندی چون عدالت محوری

، رفع خدمات سالمت، كاهش پرداخت از جیبارائه 

همپوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک 

 .(12) اع در سراسر كشور فراهم گردیدخانواده و نظام ارج

ایران و یافتن  شناخت مشکالت نظام بیمه درمانی بنابراین

تواند منجر به اصالح در نظام  ، میها نراه حل برای رفع آ

انجام تحقیقات گردد كه بدین منظور بیمه درمانی كشور 

دقیق و هدفمند مبتنی بر شواهد و با استفاده از متد 

 هدفلذا . (13) اجتناب ناپذیر خواهد بود صحیح تحقیق

 ارایه و پژوهش انجام های چالش بررسی پژوهش این از

 كاركنان در پژوهش فرایند تسهیل جهت مناسب كار راه

ی ها چالش از این طریق  تا ،است بوده ایران سالمت بیمه

 حصول باشده و  استخراج موجود در امر پژوهش از این 

  شد.پژوهش اعث تسهیل در روند ب نتایج كاربردی

 

 روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه مقطعی است كه بصورت مقطعی 

كلیه نجام  شد. جامعه آماری این مطالعه راا 1395در سال 

 وها  )استان كاركنان شاغل در سازمان بیمه سالمت كشور

تشکیل می داد  ،ارات تابعه هر استان در شهرستان(اد

 نفر(. 1843)

روش انجام كار بدین ترتیب بود كه پس از انجام مذاكره    

طالعات از واحدهای گردآوری او جلب حمایت مسئولین 

بوسیله پرسشنامه ای محقق ساخته  كه مورد مطالعه، 

جهت ایی ان سنجیده  شد، آغاز گردید. روایی و پای

از  نفر 5سنجش روایی محتوا پرسشنامه در اختیار 

متخصصان بیمه سالمت و نیز متخصصین مدیریت نظام 

و روایی محتوای آن مورد تایید قرار سالمت قرار گرفت 

پرسشنامه در  50. جهت تعیین پایایی نیز تعداد گرفت

اختیار كارشناسان بیمه سالمت استان خراسان رضوی 

پرسشنامه  یاییپا یبررس ی. براطی دو مرحله قرار گرفت

برابر  یببه ترت یطهكرونباخ در هر ح یفاشده، آل یطراح

 یبرا 917/0 یق،تحق یا ینهزم ملعوا یبررس یبرا 818/0

موانع  یطهح یبرا 826/0و  یقمقدمات تحق با ییآشنا

بدست آمده بود. در مجموع كل پرسشنامه  یقانجام تحق

سوال بود  36این پرسشنامه دارای  .آمدبدست  78/0 یزن

كه شامل چند بخش مشتمل بر عوامل دموگرافیک، عوامل 

 آشنایی با مقدمات تحقیق -(سوال 7) زمینه ای تحقیق
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پیشنهادات  راهکارها و– سوال(5) موانع تحقیق -سوال(9)

سوال( كه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده 9)

كامالً  -قفموا -بی نظر -مخالف -بودند. )كاماًل مخالف 

در انتها نیز دو سوال به صورت باز جهت  موافق( و

شناسایی راهکارهای رفع موانع تحقیق در سازمان  قرار 

 گرفت. 

ت نظر گرفتن نسب حداقل حجم نمونه مورد نیاز با در   

افرادی كه كارگاه های روش تحقیق را گذرانده بودند 

 ،%80توان آزمون  و 05/0( و نیز در گرفتن خطای %40)

ر از رابطه زیبا استفاده حجم نمونه تعیین گردید.  834

  بدست آمده است.

n =
(z

1−
α
2
+ z1−β)

2

p(1 − p)

𝑑2
 

 

نه نمونه مورد پژوهش در این مطالعه با استفاده از نمو

گیری طبقه ای با تخصیص متناسب صورت پذیرفت. 

س معیار ورود به مطالعه كاركنان با سمت حداقل كارشنا

پرسشنامه هایی كه ناقص تکمیل شده باشند از بوده و 

ه مطالعه خارج خواهند شد. شركت درمطالعه اختیاری بود

و به شركت كنندگان از جهت حفظ محرمانگی اطالعات 

  توضیح داده شد.

بر این اساس جامعه آماری مورد پژوهش بر اساس    

گانه  سازمان  بیمه  4منطقه خدمتی براساس مناطق 

 یک،از منطقه این اساس  تقسیم گردید. برسالمت كشور 

از  ؛خراسان رضوی مازندران و ،گلستان ،تهران استانچهار 

ز ا؛ آذربایجان غربی و شرقی، گیالن استان سهمنطقه دو، 

و چهار د همنطق؛ و از فارس كرمان ودو استان  سه همنطق

. در این نوع انتخاب شدند خوزستان اصفهان واستان 

ری نطقه ای با جمعیت بیشتر نمونه بیشتنمونه گیری از م

ز ه ااخذ می گردد. بعد از تعیین سهم هر طبقه، با استفاد

 بقهطنمو نه گیری تصادفی ساده افراد مورد مطالعه در هر 

با توجه به ریزش احتمالی، تعدادی  انتخاب گردید.

استان ارسال گردید و در  هر به پرسشنامه بیشتری

جامعه آماری توزیع گردید پرسشنامه بین  834مجموع 

ت اطالعا پرسشنامه تکمیل گردید. 646كه از این تعداد  

جمع آوری شده در هر مقطع بطور مرتب مورد بازبینی 

 د. قرار گرفت تا از  بروز خطا در داده ها  اجتناب گرد

 SPSS افزار نرم در ثبت  و وریآ جمع از بعد ها داده   
شدند. از شاخص ها   یزنالآ یلیو تحل یفیتوص قالبدو   در

 كلموگروف یزمون هاآداده ها و از  یفصوت ینمودار برا و

 زمونآ از و ها داده بودن نرمال بررسی برای 1رنوفیاسم -

 ضرورت به بنا 4ویتنی من و 3استیودنت ،2دو كای های

 سطح. گردید استفاده مطالعه اهداف به پاسخگویی برای

تحلیل  .شد گرفته نظر در درصد 5 ها آزمون یدار یمعن

سواالت باز پاسخ نیز به صورت كیفی و به روش تحلیل 

 د، كدمن بندی نظام . از طریق فرایندهای طبقهمحتوا

. جهت اعتبار داده ها از سازی انجام شد -بندی، و تم

 -دییو تأ یهمسان ،یریانتقال پذ ت،یمقبول یارهایمع

 قیتصد تیقابل. استفاده شد اعتماد تیقابل ای یریپذ

مراحل مطالعه انجام شد و  هیمشاركت پژوهشگران در كل

 نظر ها در داده لیتحل یبرا یشد وقت كاف یسع نیهمچن

 مطالعه مراحل یتمام یریپذ گرفته شود. جهت انتقال

 باشد داشته وجود مرحله هر در یریگیپ امکان تا شد ثبت

ها به طور همزمان انجام شد..  داده لیو تحل یآور جمع و

ها  توسط همکار دوم  پاسخاعتماد متن  تیقابل یبرا

توافق  الزم راتییو تغ یخوانده شد و در خصوص كدبند

 .به عمل آمد

 

 یافته ها

از مشاركت كنندگان در تحقیق استخدام رسمی %  8/58

ها دارای مدرک تحصیلی كارشناسی بودند  آن % 1/66و 

تعداد در بخش اسناد پزشکی سازمان نفر از این  220

بیمه مشغول به فعالیت بودند همچنین متوسط سن افراد 

 نفر  276سال بود.  15و متوسط سابقه كار آنان  سال  40

از پرسش شوندگان سابقه شركت در كارگاه  (% 5/43)

قبال   (% 9/46نفر دیگر ) 298روش تحقیق را داشته اند و 

نفر  61در كارگاه های روش تحقیق شركت نکرده بودند. 

بر اساس نتایج حاصل  نیز به این سوال پاسخ نداده بودند.

آزمون كای دو میزان شركت در كارگاه روش تحقیق در  از

بین مقاطع تحصیلی كارشناسی ارشد و دكتری باالتر از 

نی سایر مقاطع می باشد. این تفاوت از نظر آماری نیز مع

 220 كنندگان شركت نیب از (p=001/0)  دار می باشد

 مهیب قسمت در نفر 106 ،یپزشک اسناد قسمت در نفر

 یها قسمت در هیبق و نظارت قمست در نفر 70 ،یگر

                                                           
1 Kolmogorov–Smirnov test 
2 Chi-squared test 
3 T student 
4 Mann–Whitney 
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 تیفعال ینیماش خدمات و تیریمد ،یمال امور ،یادار امور

 .داشتند

یت توزیع شركت كنندگان بر اساس واحد فعال 1نمودار    

 یافته ها حاكی از ان .نشان می دهد  سازمان بیمهدر 

كاركنان میزان آشنایی با مقدمات تحقیق در بین  است كه 

 سالمت كشور در حد متوسط  شاغل در سازمان بیمه

وم تحقیق كه میزان آشنایی با مفه طوریه ب .می باشد

، حمایت %2/44، عالقه مندی به انجام پژوهش 6/44%

 ، آشنایی با%1/44مدیران از انجام پژوهش در سازمان 

پژوهش های  سایرو اطالع از  %5/44دستورالعمل تحقیق 

در بین كاركنان بیمه سالمت ایران  %5/44انجام شده 

 تعیین شده است.

نیز، میزان مقدمات تحقیق در خصوص میزان آشنایی با    

، آشنایی با نحوه (44%/5) آشنایی با نحوه انتخاب موضوع

شنایی با نحوه نگارش ، آ(44%/7) نگارش بیان مساله

  و محاسبه حجم نمونه، طراحی پرسشنامه اهداف

در  %( 6/44) و در نهایت چگونگی گزارش نتایج (% 4/44)

بود كه این تفاوت در  بین كاركنان بیمه سالمت ایران 

پژوهش و  بیان مساله  انتخاب موضوع چگونگی آشنایی با 

معنی دار  كاركنان استان خراسان با سایر كاركنانبین  در

تنظیم اما در خصوص میزان آشنایی با  (p=425/0. )نبود

 آشنایی با طراحی پرسشنامه، p=030/0 پژوهشاهداف 

008/0=p 004/0 نمونه، تعیین حجم=p  گزارش نتایج و

010/0=p  تفاوت معنی دار بین كاركنان استان خراسان با

سایر كاركنان دیده شد. به این معنی كه در استان 

كاركنان بیان كرده بودند كه با  %90خراسان بیش از 

از دیدگاه  متوسط آشنایی دارند. حد موارد فوق كمتر از

مشاركت كنندگان در پژوهش مهم ترین موانع تحقیق 

، عدم %( 9/47) شامل عدم دسترسی به منابع كتابخانه ای

(، نبود مجله تخصصی % 7/47توانایی در انجام تحقیق )

(، عدم تاثیر تحقیق در ارتقاء 47%/4ویژه سازمان )

  (، عدم دسترسی به مشاور آمار47%/4كاركنان )

( و عدم دسترسی به اسناد تخصصی پژوهش %47/4)

عدم دسترسی به منابع   . كه در خصوصبود( % 3/47)

علمی به عنوان مانعی بر انجام تحقیق تفاوت معنی داری 

بین نظر شركت كنندگان در تحقیق در استان خراسان با 

 %60(. در كل كشور، p=015/0سایرین وجود داشت )

افراد موافق این مساله بودند كه عدم دسترسی به منابع 

در  می باشد. علمی و مشاور آماری مانعی بر انجام تحقیق

و  (p=012/0) خصوص آشنایی با تعیین عنوان پژوهش

تفاوتی بین مدیران ( p=081/0تعیین حجم نمونه )

اما در خصوص  .وجود نداشتبا سایر كاركنان سازمان 

اهداف تنظیم  ،(p=005/0آشنایی با بیان مساله پژوهش )

مدیران  (p=025/0) و تهیه پرسشنامه p=002/0 پژوهش

 توانایی باالتری اعالم كرده اند.دستگاه 

كه  در راستای ارائه پیشنهادات جهت رفع موانع تحقیق   

سوال باز پرسشنامه بود و به روش تحلیل محتوا مورد 

زیر توسط شركت كنندگان  بررسی قرار گرفت موارد

 تعدیل حجم كاری روزانه كاركنان، برقراری :عنوان شد

ند ه، كوتاه نمودن روتناسب بین نیروی با فعالیت روزان

تصویب طرح های تحقیقاتی اختصاص بودجه كافی جهت 

تحقیقات، ایجاد فرصت كافی جهت ارایه ایده های 

جهت انجام بخش خصوصی محققان تشویق  تحقیقاتی و

 سازمان. مطالعه و ارائه پیشنهادات پژوهشی به

 

 بحث و نتیجه گیری

انجام پژوهش در  یچالش ها یمطالعه با هدف بررس نیا

 و انجام شده است. یطراح رانیسالمت ا مهیكاركنان ب

دارد كه متوسط سن  نیمطالعه داللت بر ا یها افتهی

 كه بود سال 41±6پرسش شوندگان در استان خراسان 

 ریدر سا قیشركت كنندگان در تحق یبرا زانیم نای

ت تفاو زانیم نیكه اباشد  یم سال 40±7استان ها برابر 

طور  نیهم (.p=0314/0) ستیدار ن یمعن یاز نظر آمار

 وجوددار  یتفاوت معن زیافراد ن نیسابقه كار ا یبرا

 در پژوهش یها چالش نیتر مهم از p=632/0 نداشت

 توان به مربوط موانع به توانی م سالمت مهیب سازمان

 منابع ت،یمسئول و كار تناسب ت،یریمد سازمان ،یعلم

 یخصوص موسسات با ارتباط ،یمال منابع  ،یا كتابخانه

 .نمود اشاره

بر اساس نتیجه مطالعه وحدتی و همکاران عمده ترین    

مشکل پژوهش در ایران عدم استفاده از نتایج تحقیقات 

ها معتقدند تنها مشکل و مانع تحقیق  كاربردی است. آن

در ایران اعتبار اندک نیست بلکه عوامل دیگری مانند 

فقدان محققان آشنا با روش های نوین تحقیق و عدم 

. (14)استفاده از نتایج تحقیقات بصورت كاربردی است 

و همکاران نیز در این خصوص اعتقاد دارند كه  فردوسی

 درصد از موانع بهره گیری به موانع مدیریت اختصاص  38
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. (15)درصد در حوزه مسایل اجرایی جای دارد  62دارد و 

Chicwe یها چالش عنوان با خود مطالعه در همکاران و 

عواملی از  به هیجرین در یانسان هیسرما توسعه و قیتحق

 فقدان امکانات، زاتیتجه نبود یناكاف یارذگ هیسرما. قبیل

وانع م جمله از... و قاتیتحق جینتا یاجرا عدم و یاگاه

 .(16) شوند یم محسوب هیجرین در قیتحقی اصل

Majmudar در مورد موانع پژوهش در  در تحقیقی كه

به تأثیر تغییر و تحوالت داد  كشورهای آسیایی انجام 

ای  های توسعه ناگهانی سیاسی بر تحقیقات علمی و برنامه

 یها یافته یكل بطور .(17) كند می این جوامع اشاره

آشنایی با مقدمات  میزانكه است  از آن  حاكی  یقتحق

تحقیق در كاركنانی كه دوره های روش تحقیق را گذارنده 

 از سایر كاركنان بودبودند بطور معنی داری باالتر 

0001/0=p ه نیمی از كاركنان با روش تحقیق نجا كاز آ

 می توان چنین نتیجه گیری نمود كه  شنا نبوده اند،آ

 موانع از پژوهشی های توانمندی ضعف و علمی موانع

كه با یافته های وكیلی  .آیدتحقیق به شمار می انجام 

مطالعه میرزایی و ، (19)و همکاران مطالعه انباری  و (18)

همکاران كه در دانشگاه شهید صدوقی یزد انجام شده 

 Ledleyنتایج تحقیقات بر اساس  .(20) همخوانی دارد

& Lovejoy (21) ،Hicks (22) ،Kajermo) (23) ،

Kuuppelomaki & Tuomi (24) ،Tien (25) 

های پژوهشی از جمله مواردی میزان دانش و توانمندی 

تحقیقات پژوهشی و كاربست نتایج وری  رهاست كه بر به

ته های مطالعه حاضر همسو یافبا تاثیر دارد كه این مساله 

 كاركنان و آموزش های سازی برنامهبنابراین پیاده  .است

 و آموزشی های زمینه در نانآ های توانمندی وسعهت

در سازمان  وظایف تعریف شده از یکی عنوان به پژوهشی

  .(26)می تواند در این مورد راهگشا باشد 

ت عوامل زمینه ای مرتبط با سمدر ق تحقیقی یافته ها   

نفر( از كاركنان 300) درصد46 پژوهش نشان می دهد كه 

 ها از تحقیق و پژوهش حمایت  نمعتقدند مدیران آ

مدیران از تحقیق و حمایت سوی دیگر می كنند اما از 

برای تسهیل امر نان به این امر به عنوان یک راهکار توجه آ

، چرا كه ر سازمان مورد تاكید قرار می گیردوهش دپژ

حمایت مدیران ارشد از فرایند تحقیق و پژوهش در 

سازمان در حقیقت نقش اساسی را در تسهیل این روند در 

و  Chikweین مهم در مطالعه سازمان ایفا می كند كه 

 عوامل .(16) ز مورد تاكید قرار گرفته استهمکاران نی

سازمان  در روشن اهداف و برنامه داشتن نظیر مدیریتی

تاثیرتحقیق بر ارتقای كاركنان كه دراین مطالعه بدان مثال 

 وریبهره  درصد( بر 83نفر  540) اشاره شده است

 نیز موانع این رفع لذا و دارد مستقیم تأثیر پژوهشی افراد

نوع  به باشد مالی منابع و امکانات از متأثر آنکه از بیش

در دارد كه  بستگی مدیریتی های شیوه و نگرش تفکر،

نیز بر این موضوع تاكید شده مطالعه عنایتی و همکاران 

 .(27) است 

 در این مطالعه دسترسی به منابع كتابخانه ای به عنوان   

یک راهکار جهت بهبود امر تحقیق بیان شده است این 

 موضوع در مطالعه هادوی و همکاران نیز  به عنوان یکی از
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. (2) ی اصلی تحقیق ذكر شده استمحدودیت ها

از جمله  پژوهشی امکانات و تجهیزات كمبود مشکالت

مطالعات نیز بدان تاكید شده  مواردی است كه در سایر

 در مهم بسیار مسائل از تجهیزات و امکانات . اساساً است

 -پژوهش از توجهی قابل سهم آنکه  بویژه .است تحقیقات

یازمند ن كه یابد می اختصاص كاربردی های پژوهش به ها

 .(15) است به روز ودسترسی منابع  علمی جدید 

توجه به منابع  افته های مطالعه نشان می دهد همچنین ی

 یکی از راهکارهای اصلی در امر تسهیل پژوهش مالی 

كه در دیگر تحقیقات نیز پژوهشگران از جمله  می باشد 

Samouei بر . (26) بدان اشاره داشته اند و همکاران

از كاركنان سازمان بیمه سالمت ایران  %80اساس یافته ها 

مانعی تفکر تحلیلی  كمبودبه تحقیق عالقمند هستند؛ اما 

 و و همکاران اشاعه Zikos بر انجام پژوهش می باشد.

 مدیریت و آموزشی نظام در پژوهش فرهنگ كردن نهادینه

مراكز  در پویا تنظیمی خود فرهنگ ترویجكشور 

 پشنهاد می كنند را عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهی

 انگیزه تأثیر و همکاران عامریونتحقیق  درهمچنین  (.28)

 ها آن های پژوهشی فعالیت میزان در افراد درونی های

شغلی  عاداتعالوه بر این . (1) است گرفته قرار تأیید مورد

 .(6) می باشد مؤثر افراد پژوهشی وری بهره در نیز

Majumder به شد انجام افریقا كشور در كه تحقیق در 

 تاكید تحقیقات امر در فرهنگی و شغلی های نگرش تاثیر

بنابراین  دارد همخوانی حاضر مطالعه نتایج با كه میکند

می تواند در تسهیل فرایند پژوهش در  توجه به موارد فوق

وجه مدیران این سازمان سازمان بیمه سالمت ایران مورد ت

 .(29)قرار گیرد 

سایر  در تحلیل سواالت باز استقبال محدود پژوهشگران   

ها و بخش خصوصی جهت مشاركت در تحقیقات  سازمان

سازمان بیمه سالمت كشور یکی از مسائلی است كه مورد 

 بصورت كلیو تاكید كاركنان قرار گرفته است  توجه

 نبود ،خصوصی در تحقیق بخش جایگاه نبودن مشخص

 جامع اطالعاتی بانک فقدان و تحقیقات نظام ارزیابی

از جمله مواردی است كه بدان اشاره شده است  حقیقاتت

ر مطالعه خود به عدم هماهنگی و همکاران نیز د رنجبر

 پژوهش در بخش دولتی با خصوصی یه عنوان یکی از 

چالش های مهم در امر تحقیق در كشورهای در حال 

می كنند كه با نتایج این مطالعه همخوانی وسعه اشاره ت

 بانک در تحقیقات خود فقداننیز  Brown  .(30) دارد

 با پژوهشی های هماهنگی فعالیت عدم اطالعاتی، های

 بر مبتنی گذاری سیاست عدم و ملی توسعه های برنامه

 می داند توسعه حال در كشورهای مشکالت را از پژوهش

(31). 

وهش پژ موانع ها، آن درونی روابط و متغیرها بررسی با   

 - حت تاثیر عوامل  فردیت ،در سازمان بیمه سالمت كشور

که  است با وجود این  تجهیزاتی و زیر ساخت هایسازمانی 

ع مدیریت  صحیح منابع مالی جایگاه اساسی در رفع موان

 سانتحقیق دارد؛  اصالح  و تغییر نگرش مدیران و كارشنا

ات از اقدامحقیق و توسعه روابط بین سازمانی به مقوله ت

برگزاری بهبود وضعیت تحقیق  خواهد بود. اساسی  جهت 

 و تشویق، توجه یقاه هایی جهت توجه بیشتر به تحقكارگ

 ود فرایند مدیریت منابعبهبایده های نو در سازمان، 

اصالح زیر ساخت های تحقیق از قبیل بروز  انسانی و

 منابع كنابخانه ای و توسعه ارتباط با موسسات رسانی

 ارتقای جایگاهعلمی پژوهشی، می تواند گامی موثر در 

 تحقیق در سازمان باشد.

 جینتا میتعم عدم به توان یم پژوهش نیا تیمحدود از   

 بخش نیا در كاركنان محدود مشاركت و یفیك بخش

ز اایران به اینکه سازمان بیمه سالمت  نظر .نمود اشاره

ژوهش داده ای و منابع مالی مناسبی برای انجام پپایگاه  

یع سازمان برای تسرخوردار است؛ پیشنهاد می گردد تا بر

ز اكاربردی و استفاده سریعتر در امر انجام پژوهش های 

بره خها در تصمیم گیری های مدیریتی، از افراد  نتایج آن

 .و آشنا به تحقیق در خارج از سازمان  استفاده نماید
 

 سپاسگزاری

تیم پژوهش بر خود الزم می داند تا از سازمان بیمه 

ن سالمت ایران و كلیه كاركنانی كه ما را در انجام ای

 د تشکر نماید.تحقیق یاری نمودن
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