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Abstract 
Background and Aim: Researches’ needs assessment has a great contribution in the research planning 

process. This research has been carried out for the needs assessment and prioritization of strategic researches in 

the field of scientific development of a medical faculty in Iran. 

Methods: This research is a mixed study that was conducted in two qualitative and quantitative phases, and 

was completed in 2016. The research sample consisted of strategic documents, 9 policy makers, 31 managers of 

educational groups and 12 stakeholders from a medical faculty in Iran who were selected by a purposeful sampling 

method.The data of the qualitative section were gathered through reviews, analysis and documentation analysis 

and group interviews were done and analyzed by content analysis method. The Analytic Hierarchy Process (AHP) 

was used to rank the criteria and the TOPSIS technique was used to rank the titles. 

Results: By analyzing the qualitative phase data, 48 research topics were identified in four strategic axes.  .In 

the quantitative phase, the first priorities of the research were based on the evaluation of experts and policy makers 

of the faculty determined and included: providing solutions for maintaining human capital (with a score of 0.713) 

in the human capital axis, the need for the assessment of the fields and sections required based on the 

organizational needs and stakeholders (with a score of:  0.769) in the education and training of students, evaluating 

and assessing the required scientific-educational poles (with a score of 0.761) in the knowledge generation axis 

and the identification of priority areas was obtained based on the mission of the faculty (with Score: 0.746) 

governance of  the faculty. 

Conclusion: The research topics prioritized in this study (within the framework of the strategic goals of the 

faculty) can realize the perspective of its scientific development and make the dynamism necessary for its mission. 
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 نیازسنجي و اولویت بندی پژوهشهای راهبردی برای توسعه علمي یک دانشکده پزشکي

 
، امین 9، علي زارعي9، سید جلال مدني9، حسن گودرزی9مرضیه لک، 9، غلامحسین علیشیری9جمال اخوان مقدم

 *2کرمعلي مازیار ،9سهرابي

 
 ایران ،تهران ،، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(دانشکده پزشکی 5

 ایران ،تهران ،، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(مدیریت سلامت مرکز تحقیقات 7

 دهکیچ

 با پژوهش داده است. ایننیاز سنجی پژوهشی بخش گسترده ای از فرایند برنامه ریزی پژوهش را به خود اختصاص  ف:هدزمینه و 

 .است گرفته دانشکده پزشکی در ایران انجام یک پژوهش های راهبردی در راستای توسعه علمی و اولویت بندی نیازسنجی هدف
اسناد راهبردی،  شاملپژوهش  نمونه .انجام گرفت 5930در سال در دو فاز کیفی وکمی ، یک پژوهش ترکیبی که مطالعهاین  ها:روش

به شیوه  که بودند ایران دریک دانشکده پزشکی  ذینفعاننفر از 57مدیران گروههای آموزشی و نفر از  95 ،سیاستگذاراز مسئولین  نفر 3
تجزیه مورد با روش تحلیل محتوی  و گردآوری گروهیمصاحبه و  مرور و تحلیل اسنادداده های بخش کیفی با روش انتخاب شدند. هدفمند 

 TOPSISتکنیک و برای رتبه بندی عناوین از AHPمعیارها از تکنیک سلسله مراتبی رتبه بندی  بخش کمی برای درگرفت.  تحلیل قرارو 

 .شد استفاده
محور راهبردی احصاء گردید. در فاز کمی الویت های اول پژوهشی  0عنوان پژوهشی در  04با تحلیل داده های فاز کیفی تعداد ها: یافته

( در محور 259/7)با امتیاز: ارائه راهکارهای حفظ سرمایه های انسانی براساس امتیازدهی خبرگان و مدیران سیاست گذار این دانشکده شامل: 
( در محور آموزش و تربیت دانشجو، 263/7)با امتیاز:  و ذینفعاننیازسنجی رشته ها و مقاطع مورد نیاز بر اساس نیاز سازمانی سرمایه انسانی، 

تعیین حوزه های اولویت دار بر اساس در محور تولید دانش و  (265/7)با امتیاز:  بررسی و نیازسنجی قطب های علمی آموزشی مورد نیاز
 ( در محور حاکمیتی دانشکده به دست آمد.206/7)با امتیاز:  رسالت دانشکده

عناوین پژوهشی اولویت بندی شده در این مطالعه در چارچوب اهداف راهبردی دانشکده می تواند چشم انداز توسعه علمی یری: گنتیجه
 پویایی لازم را داشته باشد. آن آن را محقق ساخته و در راستای انجام رسالت

 
  ده پزشکیسیس، دانشکپترکیبی، تحلیل سلسله مراتبی، تا پژوهش راهبردی، روش: هاکلیدواژه
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 39/  ... یراهبرد یپژوهشها یبند تیو اولو یازسنجین

J Mil Med                                 2017, Vol. 19, No. 1 

 مقدمه
پژوهش پس از تربیت نیروی انسانی کارآمد، یکی از پایه های 

 در پژوهشتوسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. 
طریق  از جدید دانش تولید با و علوم پزشکی سلامت عرصه

 گیری مبتنی تصمیم آوردن فراهم و بهتر فناوری به شدن رهنمون

 سلامت مبنای ارتقای بر زندگی شیوه بهبود موجب تنها نه شواهد بر

 می محسوب اقتصادی و اجتماعی توسعه برای ضرورتی بلکه شده

 به دستیابی جهت در گام ها اولین رسد می نظر به بنابراین، شود.

 سلامت در پژوهش امر پیشبردبه  فوری نیاز درك پایدار، توسعه

 قاتییتحق موضوعات و نیعناو ثرکحدا به ابییدست. (7و5) باشد

 نیتعی درحالیکه است؛ پژوهشی شناسایی نیازهای اصلی هدف
 برخی انتخاب و نشیگز فرآیند معنای به قاتییتحق اولویتهای

 پژوهشی موضوعات متنوع   مجموعه میان از پژوهش برای نیعناو

 تیاولو و پژوهشی ازهاینی ییشناسا اجرای از پس تنها و است
 منطقی و علمی مبنای تواند می مؤسسه سازمان یا کی آنها، بندی

 و شفاف صورت به پژوهشی طرحهای به منابع صیتخص برای را
 ازسنجیین لی،ک برداشت کی در نیبنابرا. کند فراهم دفاع قابل

 اولویتها تعیین. (9) است دشوار و دهیچیپ فرآیندی پژوهشی

 به کشورها حوزه سلامت پژوهشهای مدیریت در مهم فرآیندی

و  مالی منابع زمانی که در ویژه به آن اهمیت که می رود شمار
 تعیین مهم از دلایل یکی می شود چندان دو است محدود انسانی

 شناخته منابع تخصیص برای عنوان روشی به که است این اولویتها

 وضوح به سازمانها از ارییبس در حاضر حال در آنچه. (0) می شود

 عرصه در رییگ تصمیم دشواری و دگییچیپ است، مشاهده لقاب

 بر ای فزاینده فشار کهیطور به است قاتیتحق و پژوهش

 برنامه اثربخشی و کارایی بهبود جهت پژوهش متولی سازمانهای

 . (1) دارد وجود پژوهشی های
نیازسنجی پژوهشی بخش گسترده ای از فرایند برنامه ریزی 
پژوهش را به خود اختصاص داده است. به نظر گاپتا یک نیاز سنجی 

سازمان را بررسی  عملکردراهبردی عوامل خارجی و داخلی موثر بر 
کرده و شکاف بین وضع موجود وضع مطلوب را مشخص می کند. 

 دت یک سازمان ضروریپرکردن این شکاف برای موفقیت بلند م
 . (6) است

 با استفاده عمدتا کشور در تحقیقاتی های اولویت تعیین روند

 استفاده بدون ذهنی و صورت به اجرایی مدیران و محققین نظر از

 عمل در امر این که نیازسنجی است یا اطلاعاتی منابع از یافته نظام
. حاصل این روند موجب شده که (2) است نداشته لازم را کارایی

ما بدون تفکر استراتژیک، محدود به مراکز خاص، تحقیق در کشور
قائم به فرد، بدون استمرار و مهمتر از همه نتایج تحقیقات در 

 .(4) راستای نیازهای جامعه هدف نباشد
بسیاری از مراکز پژوهشی موجود بدون استراتژی مدون و 
دقیق در چارچوب اهداف بلندمدت و کوتاه مدت حرکت می نمایند 
و گاه مشخص نیست پژوهش های انجام شده مرتبط با کدام 

طرفی از. (3) اهداف راهبردی و مسائل و مشکلات انجام گرفته است
 تعیین و گذاری سیاست پژوهشی منابع جه به محدودیتبا تو

 تخصیص با توان می که بوده ضرورت یک اولویتهای پژوهشی
یکی . نمود هدایت اولویتها سوی به را تحقیقات جریان بهینه منابع،

از راههایی که برای شناخت اولویت ها و نیازهای سازمان مورد 
. (57) نیاز سنجی استاستفاده قرار می گیرد استفاده از روشهای 

در فرایند نیازسنجی پژوهشی، پس از شناسایی نیازهای پژوهشی و 
تعیین اولویتها، باید بر اساس ملاك و معیار مشخصی، بودجه معینی 

داد که مهمترین معیار می تواند  به طرح های پژوهشی اختصاص
اهمیت و نقش پژوهش در رفع مشکلات، همسویی با اهداف، رفع 

فایده  -سازمانهای ذینفع و تحلیل هزینه دغدغه های گروهها و
 استفاده مورد مختلفی نیازها، رویکردهای سنجش برای. (55) باشد

 نیازها سنجش در استفاده مورد گرچه رویکردهای د.گیرن می قرار

 آوردن دست به برای رویکرد هر در های مختلفی روش و متفاوتند

 که است آن مهم ولی شوند می گرفته کار ضروری به اطلاعات

 توان می بنابراین .گردند انتخاب متناسبی طور ها به روش یا روش

 متفاوتی های روش و رویکردها متفاوت، اهداف موضوعات و گفت

 نیازسنجی است، داشته تأکیدکه رایت  گونه. همان(57) طلبند می

برای  کمی و کیفی پژوهشی های روش از ترکیبی مستلزم مناسب
 . (59) باشد می موجود اطلاعات از استفاده و ها داده آوری جمع

 توسط 5337 دهه اوایل از سلامتنیازها در حوزه  سنجش
 به و گرفت قرار توجه مورد سلامت حوزه مالی کنندگان تامین

 استرالیا سوئد، آمریکا، انگلیس، مثل کشورهایی در رسمی صورت

. در مطالعات انجام شده برای تعیین (50) گرفت انجام نیوزیلند و
ای مختلفی استفاده نموده اند. در اولولیتهای پژوهشی از تکنیکه

نیاز سنجی و تعیین اولویتهای پژوهشی حوزه » پژوهشی با عنوان
. در مطالعه (51) از روش ترکیبی استفاده شد« اقتصاد سلامت

دیگری با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره اولویت 
. (56) یک سازمان بهداشت و درمان تعیین شدند پژوهشیهای 

استفاده از رویکردهای نیاز سنجی و تکنیکهای اولویت بندی 
ه سلسله مراتبی و تاپسیس ب تحلیلپژوهشی مانند روش دلفی، 

عنوان ابزاری در دست برنامه ریزان پژوهشی در حال استفاده و 
نیازسنجی  های پروژه اجرای و طراحی. (75-56) گسترش است

 انتخاب .است مشخص عملی الگوی و طرح یک از پیروی ممستلز
 دقت و افزایش تسهیل باعث تواند می الگوها تدوین و طراحی یا
 اهمیت نیاز سنجی فرآیند در نچهآ .شود نیازسنجی فرآیند اعتبار و

 ستا اولویتها لیست مورد در ذینفعان تمامی توافق دارد،
 (.79و77و53)

 AHP(Analytical : مراتبی سلسله تحلیل فرایند

Hierarchy Process) برای شده طراحی های نظام ترین جامع از 

 این از گیری بهره با زیرا. است چندگانه معیارهای با گیری تصمیم

 معادلات قالب در مراتبی سلسله به صورت را مسئله توان می مدل،
گرفت.  نظر در را کیفی و کمی مختلف آن، معیارهای در و درآورد
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 اخوان مقدم و همکاران/  30

 9316 فروردین و اردیبهشت، 9 ، شماره91دوره                        مجله طب نظامي          

 دهد دخالت می گیری تصمیم در را مختلف های گزینه فرایندین ا

 می فراهم را زیر معیارها و معیارها روی حساسیت تحلیل امکان و

 تسهیل امکان با زوجی، پایة مقایسة بر فرایند این همچنین، .سازد

 های مدل .(70, 52) است شده بنا نهاده محاسبات، و ها قضاوت

 MADM (Multiple Attribute معیاره چند گیری تصمیم

Decision Making )گیری تصمیم در های گسترد بسیار کاربرد 

 دارند، وجود متضاد گاه و متعدد معیارهای که هنگامی پیچیده های

 متعدد شاخصه، چند گیری های تصمیم تکنیک .اند هنمود پیدا

 دارا را خود خاص کاربرد شرایط و کدام خصوصیات هر و بوده

چند  در اما .است متفاوت نیز ها آن کارگیری به و شرایط هستند
 از تکنیک بعضی فرد به منحصر قابلیتهای به توجه با اخیر، سال

 فرایند در از صاحبنظران ای عده معیاره، چند گیری تصمیم های

 تاپسیس و مراتبی سلسله تحلیل تکنیکهای از مربوطه تحقیقات

 .(76-70, 56) نموده اند فراوانی استفاده
گردید بر اساس ارکان جهت ساز دانشکده در این پژوهش سعی 

پزشکی شامل چشم انداز، رسالت، اهداف کلان و حوزه های 
های پژوهش مهمترینپژوهش ترکیبی،  روشبا استفاده از  ،راهبردی

 کارکنان، خبرگان و دیدگاه اساس برراهبردی مورد نیاز دانشکده 
 ندتکنیکهای تصمیم گیری چشناسایی شده و بر اساس ذینفعان 

 .معیاره اولویت بندی شوند

 هاروش
 در دو فاز متوالی کیفی و کمی در این مطالعه به روش ترکیبی
 نمونهگرفته است.  انجام 5930یک دانشکده پزشکی و سال 

 سیاستگذار ستادیاز مسئولین  نفر 3 شامل این مطالعه پژوهش در
 ذینفعاننفر از  57مدیران گروههای آموزشی و نفر از  95 ،دانشکده

انتخاب به شیوه هدفمند  که بودند ایران دریک دانشکده پزشکی 
 شدند. 

بحث روش کیفی با مرور اسناد و  یداده هادر فاز اول مطالعه 
و اسناد  متون بررسی با ابتدا .گرد آوری شد گروه های متمرکز

دانشکده حوزه های راهبردی شناسایی و  استراتژیک ریزی برنامه
پژوهشهای راهبردی در دانشکده  اصلیمحور  0بر اساس آن 

پزشکی تعیین شد. در بحث گروهی مشارکت کنندگان با معیارهای 
تجربه کافی، دارا بودن سابقه مدیریتی و مسئولیتی و  تخصص و

 57تا  6وارد مطالعه شدند. گروه متشکل از داشتن روحیه مشارکت 
ساعت تارسیدن  7هر کدام به مدت  جلساتنفر بود و مدت برگزاری 

جلسات یک  همه به نتایج در محل دانشکده برگزار گردید. در
تسهیل گر برای هدایت و کنترل جلسات وجود داشت و نظرات 

محورهای اصلی متمرکز می نمود.  اساسمشارکت کنندگان را بر 
 مطالعه را نشان می دهد. انجامفرایندهای  5-شکل

 

  
 فرایندهای انجام مطالعه .9-شکل

 
اده استفتحلیل محتوای کیفی داده های کیفی از  تحلیل برای
ی ابه منظور تفسیر ذهنی محتو ویک روش تحقیق است شد که 

از طریق فرایند  ،دراین روش. داده های مکتوب به کار می رود
طبقه بندی سیستماتیک، کدها و تم ها مورد شناسایی قرار می 

 روشرویکرد تحلیل محتوای کیفی در این مطالعه،  .(72) گیرند
 Deductive) تحلیل محتوای کیفی قیاسی یا هدایت شده

(directed) Content Analysis)  که در آن یک طبقه بندی بود
یا کدهای اصلی بر اساس تئوری یا نظریه موجود، مدل و چارچوب 

در  پیشین پژوهشهایمفهومی یا مطالعات قبلی محقق و نتایج 
. در تحلیل داده (74) زمینه مورد بررسی ساخته و شکل می گیرد

های فاز کیفی مطالعه مهمترین چالشهای راهبردی دانشکده 
اسایی و عناوین پژوهشی مورد نیاز و متناسب با رویکرد ترکیبی شن

در گام بعدی برای انجام فاز کمی ابتدا جلسه ای  استخراج شدند.
با حضور محققین و صاحب نظران برای تعیین معیارهای اولویت 

 تکنیک تحلیل سلسله مراتبی از پژوهش، ینا دربندی برگزار شد 
(AHP)  سلسله درخت. (73) استفاده شد برای وزن دهی معیارها 

، پژوهشی های اولویت تعیینهدف:  شامل ترتیب به تبیمرا
متناسب بودن با نتایج،  اولویت زمانی، کاربردی بودنمعیارها: 

 ها گزینه وکمک به ارتقاء دانشکده  اهداف سازمانی، قابلیت اجرا و
 تحلیل فرایند روش. با استفاده از بود پژوهشی عناوین: شامل
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 متناسب بودن با اهداف سازماني ها به ترتیبمعیار مراتبی سلسله

 ،(791/7امتیاز:  )با، کمک به ارتقاء دانشکده (972/7امتیاز:  )با
امتیاز:  )با اولویت زماني، (534/7امتیاز:  )با کاربردی بودن نتایج

شدند. در نهایت  وزن دهی (742/7امتیاز:  )با قابلیت اجرا و (519/7
درجه اهمیت  میزان پایه بر راهبردیعناوین پژوهشی حوزه های 

 بندی رتبه  (MADM)چندمعیاره گیری تصمیم روشهای با ها آن

 شدند. 
و تعیین الویت های پژوهشی بر اساس  بندی رتبه برای

 از یکی ،چالشهای راهبردی دانشکده به توجه با ،محورهای اصلی
تاپسیس  روشبه نام  چندمعیاره تصمیم گیری های مدل بهترین

(TOPSIS) روش این در .شد انتخابn  وسیله به گزینه m  
 این مفهوم بر تکنیک این .گیرد می قرار ارزیابی مورد شاخص،

 حل راه با فاصله را کمترین باید انتخابی گزینه که است استوار

 راه با را فاصله و بیشترین (ممکن حالت بهترین) مثبت آل ایده

 حقیقت، در .اند داشته( حالت ممکن بدترین) منفی آل ایده حل

 مورد منفی یا مثبت آل ایده با عامل عامل یک فاصله میزان

 بندی اولویت و بندی رتبه معیار خود و این گیرد می قرار سنجش

 .(56) باشد می نظر مورد عوامل
قالب پرسشنامه محقق ساخته در  در شده نهادپیش عناوین

دانشکده  ار(زستادی )سیاستگ و کارشناسان مدیرانخبرگان،  اختیار
 پژوهشی عناوین بندی اولویت به هامعیار اساس بر تا گرفت قرار

 Expertهای افزار نرمدر این مطالعه از  .بپردازند پیشنهادی

choice 11,0   وTopsis  .استفاده شد 

 نتایج
عنوان پژوهشی  04تعداد  کیفیداده های فاز تجزیه و تحلیل با 
محور راهبردی: سرمایه انسانی، آموزش و تربیت دانشجو،  0در 

تعداد  5-در جدول. گردیدتولید دانش و حاکمیتی دانشکده احصاء 
محور  0عناوین پژوهشی احصاء شده و چند نمونه از آنها در هر 

همه عناوین پژوهشی در مقاله میسر  )باتوجه به اینکه امکان ارائه
 .نیست( نمایش داده شده است

، عناوین پژوهشی در هر شدهبر اساس معیارهای وزن داده 
الویت های  .الویت بندی شدندتاپسیس  تکنیک کمک به محور

اول پژوهشی در هر محور براساس امتیازدهی خبرگان و مدیران 
ارهای حفظ سرمایه ارائه راهکسیاست گذار این دانشکده شامل: 

نیاز سنجی ، در محور سرمایه انسانی (259/7با امتیاز: )های انسانی 
با ) رشته ها و مقاطع مورد نیاز بر اساس نیاز سازمانی و ذینفعان

بررسی و نیاز ، در محور آموزش و تربیت دانشجو (263/7امتیاز: 
در (265/7با امتیاز: ) سنجی قطب های علمی آموزشی مورد نیاز

یین حوزه های اولویت دار بر اساس رسالت دانش و تع تولیدحور م
در محور حاکمیتی دانشکده به دست  (206/7با امتیاز: ) دانشکده

محور  0الویت های پژوهشی اول تا سوم هر  7-در جدول آمد.
)باتوجه به اینکه امکان ارائه همه عناوین پژوهشی در مقاله میسر 

 .نیست( نمایش داده شده است

  عناوین نیازسنجی پژوهشهای راهبردی دانشکده پزشکی .9-جدول

تعداد عناوین احصاء  محور راهبردی

 شده

 عنوان پژوهش

 تبیین شاخص های الگوی شایستگی در تربیت پزشکان 99 منابع انساني
 بررسی نقش اخلاق و تعهد حرفه ای در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی   
 راه کارهای ارتقاء نظام مشارکت کارکنان وگروههای علمی  
 بررسی راهکارهای ارتقاء سرمایه اجتماعی دانشکده  
 تدوین شاخصهای ارزیابی توانمندی اعضاء هیئت علمی   

 بررسی ظرفیت های تاریخی طب اسلام و ایران 91 آموزش و تربیت دانشجو
 آسیب شناسی نفوذ فلسفه علم پزشکی غربی و شرقی   
 ارزیابی وضعیت برنامه های آموزشی متناسب با نیاز  
 ارائه الگوی ارزیابی  دانش آموختگان به روش تعاملی  
 ارزیابی گروههای آموزشی مبتنی بر پیامد  
 مبتنی بر پیامدارزیابی دانشجویان   

 نیازسنجی پژوهشهای کاربردی از ذینفعان دانشکده 93 تولید دانش
 ارائه الگوی کاربست نتایج پژوهشهای کاربردی مبتنی بر پیامد  
 تعیین اولویتهای پژوهشی گروههای آموزشی دانشکده متناسب با ماموریتها  
 علمشناسایی چالشهای دانشکده وگروههای آموزشی در تولید   
 تدوین مدل مدیریت دانش در دانشکده   

 طراحی نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد 6 حاکمیت و  توسعه مدیریت
 و بهینه سازی  انجام فرایندها و ارائه خدمات ارائه الگوی مدیریت کیفیت   
 آسیب شناسی ارتباط  دانشکده با ستاد دانشگاه  
 براساس رسالت دانشکدهتعیین حوزه های اولویت دار   
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 اخوان مقدم و همکاران/  36

 9316 فروردین و اردیبهشت، 9 ، شماره91دوره                        مجله طب نظامي          

 TOPSISبا استفاده از تکنیک پژوهشهای راهبردی دانشکده رتبه بندی عناوین  .2-جدول

 رتبه Ci رتبه بندی عنوان پژوهش محور راهبردی

 9 393/0 ارائه راهکارهای حفظ سرمایه های انسانی و افراد با تجربه منابع انساني
 2 651/0 فعالیتهای آموزشی و پژوهشی علوم پزشکیبررسی نقش اخلاق و تعهد حرفه ای در  
 3 543/0 تعیین مولفه های تاثیر گذار بر انگیزش کارکنان دانشکده 

 9 361/0 نیاز سنجی رشته ها و مقاطع مورد نیاز بر اساس نیاز سازمانی و ذینفعان آموزش و تربیت دانشجو
 2 635/0 ارزیابی گروههای آموزشی مبتنی بر پیامد 
 3 516/0 تدوین شاخصهای ارزیابی برنامه های آموزشی مورد نیاز 

 9 369/0 بررسی و نیاز سنجی قطب های علمی آموزشی مورد نیاز تولید دانش
 2 613/0 شناسایی چالشهای دانشکده و گروههای آموزشی در تولید علم 
 3 516/0 تدوین سند توسعه علم و فن آوری گروههای آموزشی دانشکده 

 9 346/0 تعیین حوزه های اولویت دار بر اساس رسالت علمی دانشکده حاکمیت و  توسعه مدیریت
 2 562/0 تعیین و بررسی شاخص های بهره وری دانشکده 
 3 493/0 طراحی نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد دانشکده پزشکی 

 بحث
 اولویتهای براساس پژوهشی اعتبارات بهینه تخصیص

 سطح در موجود پژوهشی ظرفیتهای و قابلیتها بسیج تحقیقاتی،

 به برای لازم بسترسازی پژوهشی، نیازهای به پاسخ برای سازمانها
 پژوهش امر در نگری آینده تحقیقات، های یافته و نتایج کارگیری

 زمینه و غیرراهبردی و ای لحظه گیریهای تصمیم از پرهیز و
 طریق از تحقیقات و تصمیمها بیشتر هرچه ارتباط برای سازی
 مقوله تنها نه که است واقعیاتی نیاز، مورد اساسی تحقیقات انجام

 به را آن هکبل ضروری یتیفعال عنوان به را پژوهشی ازسنجیین
 برنامه تدون فرآیند در فعالیتها یاتی ترینح و بنیادی ترین از یکی

در این مطالعه در  .(95-97) است دهکر لیتبد پژوهشی های
چارچوب مدیریت راهبردی دانشکده به نیاز سنجی پژوهشهای 

آنها پرداخته شد تا دانشکده بر  دانشکده پزشکی و اولویت بندی
اساس حوزه های راهبردی خود ماموریت را انجام و چشم انداز خود 

 را در افق زمانی تعیین شده محقق سازد. 
یک چارچوب مدیریت راهبردی خوب در سازمانهای آموزشی 
و پژوهشی باید دارای چشم انداز و ماموریت بوده و توانایی جهت 

ارشد سازمان و زیرمجموعه  مدیری پیروی دهی و مسیر گذاری برا
آن را داشته باشد. مدیریت راهبردی، سازمانهای علمی و پژوهشی 
را قادر به تجزیه و تحلیل خود می کند و از این طریق به بهبود 

. برخلاف گمان (97) کارایی و کیفیت برنامه های آنها می انجامد
بسیاری از کارشناسان مشکل سازمانها در حوزه پژوهش و فن آوری 
در زمینه تامین سخت افزارها و تجهیزات و امکانات فیزیکی نیست، 
بر بلکه چالش اساسی ضعف در نوع مدیریت و عدم تمرکز 

پژوهشهای راهبردی است. تغییر جهت سازمان ها از وضعیت 
ناکارآمد فعلی به مراکز آموزش و پژوهشی پویا و کارآمد یک اقدام 
اساسی است که با اجرای مدیریت راهبردی در حوزه پژوهش و فن 

 .(99) آوری محقق خواهد شد
 مشکلات شناسایی و درك در اقدام اولین عنوان به نیازسنجی

و مراکز تحقیقات دانشگاهی  سازمانها، دانشکده ها .(90) است

داخل کشور از جمله سازمان انتقال خون، مرکز تحقیقات زیادی در 
بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده 
 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، یک سازمان بیمه گر

 یبه نیاز سنجی پژوهشسلامت نظامی  سازمانجتماعی، یک ا
. اما وجه تمایز این مطالعه (96-91, 54, 56, 55, 4) پرداخته اند

تمرکز بر چارچوب راهبردی دانشکده پزشکی در جهت توسعه 
علمی افق زمانی معین بود. از مزایای انجام نیاز سنجی راهبردی 
گسترش راه حل های بلندمدت به مسائل عملکردی موجود یا 

یازهای عملکردی جدید و حل مسائلی که بر فرایندهای محوری ن
 توسعه محصول و ارائه خدمات موثر است، می باشد.

رویکردهای متفاوتی برای نیاز سنجی و اولویت بندی 
بهادری، ملک  موضوعات پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد.

 متفاوت، روشی اتخاذ باافضلی، حاتمی، عامریون و امین الرعایا 

 مشخص رای پژوهشی سازمانها و حوزه های مختلف ها اولویت
روشی برای  فلاحدر مطالعه  .(91, 53-54, 56-51, 57) نمودند

اولویت بندی و بودجه بندی موضوع های تحقیقاتی با هدف توسعه 
اقتصادی ارائه شد که شامل فرایند دو مرحله ای و استفاده از 

در این مطالعه نیز با توجه به  .(92) مراتبی بود سلسلهتکنیک 
 ی مورداهداف مطالعه طی دو مرحله فرایند اولویت بندی پژوهشها

 انجام شد.نیاز برای توسعه علمی دانشکده پزشکی 
Montibeller  و همکاران مدل تصمیم گیری چند معیاره را به

عنوان ابزاری موثر برای اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی مطرح 
. استفاده از رویکردهای ترکیبی نیز در طی سالهای اخیر (94) کردند

. در مطالعه (93, 92, 56-51) بسیار مورد استفاده قرار گرفته است
ما هم با استفاده از روش ترکیبی در چارچوب راهبردی دانشکده و 

 سند توسعه علمی آن پژوهشهای راهبردی را احصاء نمود. 
سازمانها را با بویژه سرمایه های انسانی  مدیریت منابع

سازد تا هدفها، ر می چالشهای گوناگون مواجه می کند و آنها را وادا
های خود را با این چالشها هماهنگ کند  رویهسیاستها، راهبردها و 

و از طرفی واحدهای مدیریت منابع نمی توانند با نگرشهای پیشین، 
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لازم است سازمانها خود را در  .مأموریت خود را به انجام برسانند
برابر تحولات، روندها و چالشهایی که در ابعاد و زمینه های گوناگون 
پدید می آیند بازتاب نشان دهند و با توجه به اهمیت نیروی انسانی 

، لازم است با برنامه بویژه سرمایه های علمی دانشکدهدر سازمان 
ها به اده بهینه از آنریزی مناسب و تدوین استراتژی به منظور استف
ر برابر تحولات کمک دستیابی به اهداف سازمانی و آمادگی آنها د

. در این مطالعه یکی از محورهای اصلی راهبردی (07) شایانی نمود
سرمایه انسانی تعیین شد و عناوین پژوهشی مرتبط با آن اولویت 

 بندی گردید.
 ماموریت با ها آموزش بیشتر انطباق و آموزش شدن کاربردی

 علوم آموزش بر گذار تاثیر جهانی ها از روندهای آینده روندهای
از  بر اساس نتایج این پژوهش .(05) تایران اس در پزشکی

 تربیتیمهمترین اولویت و نیازها، توجه به مسائل  آموزشی و 
دانشجویان که ماموریت اصلی دانشکده است تعیین شد. نیاز سنجی 
رشته های مورد نیاز اولویت این محور بوده و با نتایج مطالعه 

همکاران که تاکید بر نیازسنجی آموزشی بومی و نیاز سهرابی و 
 . (96) واقعی جامعه هدف است، همسو می باشد

)طرح ها و مقالات پژوهشی(  کمیت و کیفیت تولیدات علمی
علمی در کشور محسوب می  توسعهیکی ازمهمترین شاخص های 

گردند. در محور تولید دانش که یک حوزه راهبردی مهم برای 
مراکز آموزشی و پژوهشی تلقی می شود عناوین پژوهش در راستای 
توسعه علمی دانشکده شناسایی و رتبه بندی شدند. همچنین توجه 

بهروری و ارزیابی شاخصهای عملکردی دانشکده  به مولفه های

تحت محور حاکمیتی دانشکده نیز از اولویتهای پژوهش در این 
دانشکده بدست آمد که در مطالعه بردبار نیز به مقوله بهره وری 

 . (93) پرداخته شده است

 گیرینتیجه
تعیین اولویت های پژوهشی در چرخه مدیریت پژوهش یک 
نقطه کلیدی است. اولویت بندی در نیازسنجی پژوهشی نیاز به 
رویکرد مناسب و هدفمند، بهره گیری ازروش های منطقی و اصولی 
و بکارگیری ساز وکارهای بنیادی و شناخته شده برای تقویت ارتباط 

ن پژوهشی اولویت بندی میان پژوهش، عمل و سیاست دارد. عناوی
شده در این مطالعه در چارچوب اهداف راهبردی دانشکده می تواند 
چشم انداز توسعه علمی آن را محقق ساخته و در راستای انجام 
رسالت پویایی لازم را داشته باشد. لذا با توجه به محدودیت منابع 
پژوهشی توصیه می شود فرایند تخصیص اعتبار بر اساس این 

 ها باشد. اولویت
 

ناسانی مسئولین و کارش تمامبدینوسیله از  تشکر و قدرداني:

کمال قدردانی را می  داشتنداین طرح همکاری  که در اجرای
 .نماییم

 

 که نمایند می تصریح نویسندگان بدینوسیلهتضاد منافع: 

 .ندارد وجود حاضر پژوهش در خصوص منافعی تضاد گونه هیچ
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