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 دهيچک
يک  يافتگي توسعه و بالندگي شاخص ها و بارزترينرفت و توسعه پايدار در تمامي حوزهدر دنياي پرشتاب امروزي پژوهش زيربناي پيش :زمينه و هدف

كارهاي پيشرفت علمیي و  هاي پژوهش و شناسايي راهبنابراين بررسي موانع و چالش. آن كشور است آورانهفن هايو توانايي علمي هايپژوهش كشور،

 .همراه خواهد داشتدستيابي به توسعه پايدار را بهآوري در حوزه سالمت، ارتقاي سالمت كل جامعه و  فن

آوري نظران جمعنفر از استادان و صاحب 01جلسه بحث گروهي دو ساعته با حضور  4اطالعات در مطالعه پژوهشي حاضر به روش كيفي، در : روش

 . سپس اطالعات به صورت دلفي تكميل و در مطابقت با اسناد باالدستي قرار گرفت. شد

 9كارهايي بیراي بیرون رفیت از آن در    آوري و راهها و موانع پژوهش و پيشرفت علمي و فنبا تحليل محتواي اطالعات به دست آمده چالش: ها يافته

گیاري  نپژوهي و آيندهمحور اصلي بنيادي، فرآيندي، مديريتي، فرهنگي، منابع انساني، اخالق و معنويات، ارزشيابي و نظارت، مالي و اقتصادي و آينده

تیوان مشیكالت را   چالش و مانع ذيل محورهاي اصلي شناسايي شد، كه با به كارگيري راهبردهاي مشیخص شیده میي    20همچنين . بندي شددسته

 .برطرف كرد كه همگي در اسناد باالدستي كشور ديده شده است

آوري در حوزه سالمت كشور بايد پيشرفت علمي و فناطالعات به دست آمده در پژوهش حاضر مشخص كرد براي شتاب گرفتن رشد و : گيری نتيجه

گيران و هاي اجتماعي، تقويت فرهنگ و اخالق پژوهش و تعهد تصميمهاي درون بخشي و برون بخشي، مشاركتدر ابعاد گوناگون با همكاري سازمان

 .گذاران تا دستيابي به خودكفايي كامل گام برداشت سياست
 

 گذاري آينده، سالمت، سياست بيني پژوهش، پيش :ها کليدواژه

 
 مقدمه

 هزاره در بشر پيشرفت عامل ترين مهم و پايدار توسعه زيربناي پژوهش

همه  راستا اين در(. 0) باشدمي جوامع ترقي و اساسي پيشرفت ركن و سوم

 به رسيدن براي كه انددريافته توسعه حال در كشورهاي خصوص كشورها به

 تدوين و اقتصادي و بهداشتي اجتماعي، التمشك و حل واقعي توسعه و رشد

 تحقيقاتي هاييافته استفاده از و گذاريراهي جز سرمايه آموزشي هايبرنامه

 واقعي مفهوم به پايدار توسعه به نتايج آن، از استفاده و تحقيق بدون و ندارند

 حيطیه  ايین  گیذاري در سیرمايه  بیه  ايويژه توجه لذا يافت؛ دست نخواهند

واقعيتي  نيست؛ بلكه شخصي و فردي پژوهش، امري امروزه(. 3، 2) اند كرده

 موضیو،،  اي نظيیر عديیده  عناصیر  و اجزاء آن فرآيند در كه است اجتماعي

 يكديگر با تعامل در پژوهشي و تشكيالت امكانات و بودجه پژوهش، مجري

اهميیت   (.4) آورنید میي  وجیود  بیه  را كشور تحقيقاتي و نظام گيرند مي قرار

 جوامیع  كه چنان .نيست پوشيده كسي بر جوامع توسعه و رشد در پژوهش

 بالندگي و تعميق گسترش، چيز مرهون هر از بيش را خود موقعيت پيشرفته،

 دهید میي  نشان نيز دنيا علم در توليد آمار به نگاهي(. 1)دانندمي تحقيقات

 علیم  اول توليدكننیده  كشیور  هفیت  همیان  جهان صنعتي اول هفت كشور

 يک كشیور  يافتگي توسعه و بالندگي شاخص بنابراين بارزترين(. 1)هستند 

 اقیدامي  باشد و هیر مي آن كشور علمي هايپژوهش و آورانهفن هايتوانايي

. اهميت است حائز آن، رويپيش موانع و تحقيق ساختن جايگاه روشن براي

 ارزيیابي  در كیه  اسیت  حیدي  امروز به دنياي در علم توليد و پژوهش اهميت

 حجیم  و محقیق  نيیروي  تعیداد  مقاالت، ارائه كشور ميزان هر علمي نامهكار

 در يیافتگي  هاي توسعهشاخص عنوان به تحقيقات بخش در سرمايه گذاري

 چشم نظير سند دستي باال اسناد در نيز ما كشور در (.7)شوندمي گرفته نظر

 و و دولتي رسمي هاي در گزارش چنينمه و كشور علمي جامعه نقشه و انداز

 و ارزيیابي  مبنیاي  بیر  ايیران  علمیي  رشید  ميزان بر زيادي تأكيددانشگاهي 

 (. 8) است اميدبخش تدابيري اتخاذ بيانگر كه شودجهاني مي هايمقايسه
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 معصومه حسيني و همكاران

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /122

 پژوهش، زمينه ايران در اسالمي جمهوري ساله 21 انداز چشم سند وفق

 و غربیي  جنیوب  آسیياي  منطقیه  در آوريو فن علم اول جايگاه به دستيابي

 انتظار مورد شمسي هجري 0414 سال در بنياندانش ايبه جامعه حصول

 (.01، 9)است
 در علم توليد نخست رتبه تاكنون 2100سال از ايران اسالمي جمهوري

 توليد رتبه خصوص در وضعيت همين. دارد را تمام كشورهاي اسالمي بين

 ايران داراي 2111 سال در. منطقه صادق است كشورهاي بين در كشور علم

 رتبه حائز 2118 سال درو منطقه،  علم در بين كشورهاي توليد سوم رتبه

 گرفتن پيشي با 2100 سال از و شد منطقه كشورهاي بين در علم توليد دوم

اما (. 00)گرفت  قرار منطقه كشورهاي علم نخست توليد سكوي در از تركيه

 هنوز اخير، هايسال در علمي توليدات در ايران درصدي رشد پنجاه باوجود

 در ايیران  انتظیار  میورد  سیهم  حیداقل  .زيادي داريم فاصله مطلوب وضع با

 حاضر، حال در كه است درحالي اين و است درصد يک علم توليد و پژوهش

 پیژوهش  امیر  بیه  بيشیتر  توجه نيازمند كه ستا درصد 22 فقط ايران سهم

هاي پیژوهش  شبنابراين مقاله حاضر با تعيين موانع و چال(. 02)باشد  مي

هیا و  سیازي هیاي متناسیب در تصیميم   در حوزه سالمت كشور و رهيافیت 

هیا در تطبيیق بیا اسیناد باالدسیتي كشیور و اساسینامه و        گذاريسياست

هاي راهبردي فرهنگستان براي برون رفت از اين مشكالت و شیتاب   برنامه

 .انجام شده استبه آن در پيشرفت علمي و دستيابي 

 

 روش
 01 متشیكل از  نشست گروهیي  در كيفيمطالعه به صورت پژوهش حاضر 

 بیه  سیالمت  عیالي  پیژوهش و آمیوزش   نظران در حوزهنفر از استادان و صاحب

 علمیي موضیوعات   ارائیه  از انجام شده است، كیه پیس   هدفمند و منظم صورت

جلسیه بیه میدت دو     4پیژوهش در حیوزه سیالمت طیي      با مرتبط اختصاصي

ها و موانیع پیژوهش در   در مورد چالش «وهيگر متمركز بحث» روش با ساعت،

. رفیت از ايین مشیكالت ارهیارنظر كردنید     حوزه سالمت و راهكارهیاي بیرون  

 (و توصیيفي  اكتشیافي  رويكردهاي با)دلفي  روش به حاصل شده همچنين نتايج

 و در انجیام  سالمت حوزه محورهاي ها به تفكيکداده محتواي تحليل پيگيري و

هیاي  در نهايت موضوعات و چیالش  .شدتعيين  هبرديرا پيشنهادهاي محور هر

مطرح شده با اسناد باالدستي مرتبط تطبيق داده شده و مشخص شد هر يیک  

 .از موارد در اسناد باالدستي ديده شده است يا خير

 

 ها يافته
دست آمده با روش دلفي چیالش  ههاي برگزار شده و اطالعات بدر نشست

آوري و راهكارهايي براي برون رفیت   فنمي و ها و موانع پژوهش و پيشرفت عل

 9از اين موانع در حوزه سالمت كشور مطرح شد كه به شرح جیدول ذيیل در   

محور بنيادي، فرآيندي، مديريتي، فرهنگي، منابع انساني، اخیالق و معنويیات،   

بنیدي  نگیاري دسیته  پژوهي و آينده ارزشيابي و نظارت، مالي و اقتصادي و آينده

چالش و مانع پژوهش و پيشرفت علمیي و   20در مطالعه حاضر همچنين . شد

آوري در حییوزه سییالمت ذيییل محورهییاي اصییلي شناسییايي شیید كییه بییا  فیین

توان مشكالت را برطرف كیرد و در  كارگيري راهبردهاي عملي بيان شده مي به

آوري در حیوزه سیالمت گیام     مسير ارتقاي پژوهش و پيشیرفت علمیي و فین   

هاي مشخص شده در تطبيیق بیا اسیناد باالدسیتي     لشدر نهايت، چا. برداشت

قرار گرفته و مشخص شد هر كدام از محورهاي نه گانه در كدام يیک از اسیناد   

 .(0جدول ) اند باالدستي مطرح شده

 

 آوری در تطبيق با اسناد باالدستي ها و موانع پژوهش، پيشرفت علمي و فن چالش -1جدول 

 رتبطسند باالدستي م چالش و مشکل محور

 (زيربنايي)بنيادي 

 وابستگي علمي در حوزه سالمت به ساير كشورها .0

ژي  كم رنگ بودن نقش مرجعيت علمي كشور در يک محدوده جغرافيیايي يیا محیدوده ايیدئولو     .2

 براي ساير كشورها

 آوري فنهاي كلي علم و سياست 0بند 

 هاي كلي سالمتسياست 04بند 

 نقشه جامع علمي كشور 7راهبرد 

 امع علمي سالمت كشورنقشه ج

 بيانيه گام دوم انقالب اسالمي

 فرآيندي
 نگر محور و جامعه هاي جامعه نكردن رشد علمي و توسعه آموزش و پژوهش  تقويت .0

 فقدان شناسايي و تعريف مشخص عوامل محرك و بازدارنده پژوهش و پيشرفت علمي در كشور .2

 سياست هاي كلي سالمت03بند

 رنقشه جامع علمي سالمت كشو

مییديريت پییژوهش  

 (مديريتي)

 آوري نداشتن حكمراني پژوهشي، علمي و فن .0

 نبود توليت مشخص در حوزه پژوهش در كشور .2

 ناكافي بودن توجه به مديريت توسعه علمي در كشور .3

 آوري به افراد كم تجربه واگذاري مديريت پژوهش ، علم و فن .4

 ضعف در مديريت پژوهش .1

 ريآو فنهاي كلي علم و سياست 2-0بند 

 نقشه جامع علمي كشور 0راهبرد كالن 

 فرهنگي

هیا و دوران  نبود وجود ديدگاه اجنماعي نسبت به پژوهش و منحصر بودن پیژوهش در دانشیگاه   .0

 تحصيالت دانشگاهي 

 رنگ بودن پاسخگويي اجتماعي در حوزه پژوهشكم .2

 متهاي سال بخشي و فرابخشي در حوزه پژوهش بخشي، ميان هاي درونضعف در همكاري .3

هییاي كلییي علییم و  سياسییت 1و  4، 3بنییدهاي 

 آوري  فن

 آوري هاي كلي علم و فنسياست 1-8بند 
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 آوري در حوزه سالمت هاي پژوهش و پيشرفت علم و فن موانع و چالش

 123/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي چهارم، شماره 0410 زمستانششم،  دوره

 آوری در تطبيق با اسناد باالدستي ها و موانع پژوهش، پيشرفت علمي و فن چالش -1ادامه جدول 

 سند باالدستي مرتبط چالش و مشکل محور

 توجه كمتر به اخالق در پژوهش .0 اخالق و معنويات

 آوري هاي كلي علم و فنسياست 3بند

 نقشه جامع علمي كشور  1و  4راهبرد كالن 

 بيانيه گام دوم انقالب اسالمي

 هاسند اسالمي شدن دانشگاه

 نيروي انساني

 (منابع انساني)

 توجه نكردن به مسايل انگيزشي و نگهداشت نيروي انساني  .0

 گيري از دستاوردهاي نيروي انساني ضعف در بهره .2

 آوري هاي كلي علم و فنسياست 2-7بند

 نقشه جامع علمي كشور 8راهبرد كالن 

 بيانيه گام دوم انقالب اسالمي

 ارزشيابي و نظارت
 ضعف در سيستم ارزشيابي پژوهش .0

 ضعف در نظارت بر پژوهش .2
 آوري  هاي كلي علم و فنسياست 2-3بند

 مالي و اقتصادي 

 هاي پژوهشي و توزيع آن شفاف نبودن بودجه .0

 منافع يا اشتراك منافع تضاد  .2

 توجه نكردن به هزينه اثربخشي اقدامات پژوهشي .3

  آوري هاي كلي علم و فنسياست 2-8بند 

كالن توسیعه علیم و   03و 00، 7، 3، 2راهبردهاي 

 فناوري نقشه جامع علمي كشور

 نقشه جامع علمي سالمت كشور

پژوهییییي،  آينییییده

نگییییري و  آينییییده

نگیییاري در  آينیییده

 حوزه سالمت

 آوري هاي كلي علم و فنسياست 0-0 بند هاي حوزه سالمتنگري در پژوهش پردازي و آينده نظريهكمتر به مشاوره توجه  .0

 
 گيری بحث و نتيجه

كنندگان در جلسات بحث گروهي برگزار شده و  تحليل نظرات شركت

هیا و موانیع متعیدد و    نظرات تكميلي از طريق دلفي مشخص كرد چیالش 

آوري كشیور در حیوزه   پژوهش و پيشرفت علم و فناي در مسير چندگانه

ها با راهكارهاي چند جانبه سالمت وجود دارد كه برطرف كردن اين چالش

 .پذير خواهد بودهاي بخشي، بين بخشي و فرا بخشي امكانو همكاري

آوري حیوزه  هیاي پیژوهش و پيشیرفت علمیي و فین     از جمله چالش

جب وابستگي علمي در حوزه هاي بنيادي است كه موسالمت كشور چالش

كم رنگ بیودن نقیش   سالمت به ساير كشورها شده و از سوي ديگر باعث 

مرجعيت علمي كشور در يک محدوده جغرافيايي يا محیدوده ايیدئولو ي   

بنابراين بايد بیه سیوي برقیراري اسیتقالل     . براي ساير كشورها شده است

المت ماننید  هیاي سی  علمي با شتاب بيشترحركت كرده و در تمامي حوزه

هاي گيري از ررفيتآوري با بهرهپيشگيري، واكسيناسيون، تجهيزات و فن

هاي گذشیته جبیران   نخبگاني و فرهنگي كشور رشد كرد تا عقب ماندگي

همچنين در مسير رصد كالن . خودكفايي در حوزه سالمت برسيم شده و به

پيشرفت علمیي، مشیخص كیردن نقیاو گلوگیاهي و قیرار دادن آنهیا در        

 در بند. گشا خواهد بودهاي پژوهشي و گسترش مرزهاي دانش راه اولويت

هاي كلي علم و فناوري؛ جهاد مستمر علمي با هدف دسیتيابي   سياست 0

(. 03)شییده اسییت  تأكيییدآوري در جهییان  بییه مرجعيییت علمییي و فیین 

هاي كلي سالمت هم در مورد آموزش، پژوهش، ارائه خدمات كیه   سياست

هاي انساني و اسالمي لحاظ شیود، اشیاره   اصول و روشها بايد در همه آن

هاي كلي سالمت تحول راهبردي پیژوهش  هم سياستدارد، در بند چهارد

در علوم پزشكي با رويكرد نظام نوآوري با هیدف دسیتيابي بیه مرجعيیت     

نقشه جامع علمیي كشیور بیه     7راهبرد كالن (. 04)علمي ذكر شده است 

 و مشیكالت  حیل  به سمت نوآوري و ريآو فن پژوهش، آموزش، دهيجهت

 نوآوري و سرزمين آمايش به با توجه كشور اقتضائات و واقعي نيازهاي رفع

همچنیين  (. 01)دارد  تأكيید علمي  تحقق مرجعيت براي دانش مرزهاي در

هاي كلي نقشه جامع علمي گيريالمللي نيز از جهت حضور در جوامع بين

م انقالب ابالغيه مقام معظم رهبري، بيانيه گام دو(. 01)سالمت كشور است

كننده راه آينده كشور، اولين توصيه مربوو  عنوان سند باالدستي روشنه ب

هاي دانش، عبور از مرزهاي كنوني به علم و پژوهش و حركت به سمت قله

  (.07)دانش، شتاب علمي، جهاد علمي است

 آوري در حیوزه سیالمت،   فندومين چالش پژوهش و پيشرفت علم و 

نگیر و فقیدان شناسیايي     محور و جامعیه  هاي جامعهتقويت نكردن پژوهش

باشد، كه با ارزيابي روند شیتاب   عوامل محرك و بازدارنده در اين حوزه مي

علمي و شناسايي اكوسيستم پژوهش و برقراري ديپلماسي علمي و ارتباو 

نید  در ب. توان تاحدودي اين چالش و موانع را برطرف كیرد با زبان علم مي

بیر لحیاظ نمیودن اصیول و      تأكيدهاي كلي سالمت عالوه بر سياست 03

هاي انساني و اسالمي در مورد آموزش، پژوهش و ارائه خیدمات، بیه   روش

توسعه كيفي و كمي نظام آمیوزش علیوم پزشیكي بیه صیورت هدفمنید،       

همچنیين  (. 04)سالمت محور، مبتني بر نيازهاي جامعه اشاره شده است 

جامعیه از   سیالمت  نيازهیاي  بیه  پاسیخگو  آوري فین  و علیم  به دادن اولويت

 (.01)هاي نقشه جامع علمي سالمت كشور است گيري جهت

هاي پيشرفت علمیي و رشید پیژوهش و     ترين چالش سومين و از مهم

آوري در حوزه علمي مربوو به مديريت پژوهش است كه به دليل نبود  فن

به میديريت توسیعه   توليت مشخص در حوزه پژوهش، توجه نكردن كافي 
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 معصومه حسيني و همكاران

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /124

بنابراين با . علمي در كشور، ضعف در مديريت پژوهش به وجود آمده است

هیاي حكمرانیي   راهكارهاي مديريتي از قبيیل بررسیي و تعيیين شیاخص    

پژوهش، راه انیدازي بيمیه و بانیک پشیتيبان و سيسیتم ملیي پیژوهش و        

نوآوري، تقويیت روح پیژوهش، بیه روزرسیاني اطالعیات علمیي سیالمت        

هاي موفیق و نیاموفق در تحقيیق و    گيران، بررسي مدل ن و تصميممسئوال

توسعه علوم سالمت، ترجمان دانیش و تربيیت افیراد پژوهشیگر، نیوآور و      

هاي مديريتي پژوهش و پيشرفت علمي توان مسائل و چالشكارآفرين مي

آوري هیاي كلیي علیم و فین    سياسیت  2-0بند . آوري را برطرف كرد فنو 

ريزي و گذاري، برنامه وهش و انسجام بخشي در سياستمديريت دانش و پژ

راهبیرد  (. 03)آوري ديده شیده اسیت  نظارت راهبردي در حوزه علم و فن

 و علیم  نهادهاي و ساختارها اصالح نقشه جامع علمي كشور نيز به 0كالن 

 تربيت، در و تعليم نظام سازيهماهنگ و آنها به بخشيدن و انسجام آوري فن

 (.01)كالن تمركز دارد  ريزيبرنامه و ذاريگ سياست مراحل

هاي مطرح شده چهارمين و پنجمين چالش مربوو به عالوه بر چالش

از آنجا كه ديدگاه اجتماعي . باشد موانع فرهنگي و اخالقيات و معنويات مي

آوري در  فین و پاسخگويي اجتماعي نسبت به پژوهش و پيشرفت علمي و 

بخشي و  بخشي، ميان هاي درونهمكاريحوزه سالمت كم رنگ بوده و در 

فرابخشي در حوزه پژوهش هاي سالمت ضعف وجود دارد و به اخیالق در  

بنیابراين  . ها به وجود آمیده اسیت  شود اين چالشپژوهش كمتر توجه مي

توجه به مسائل فرهنگي و اخالقي با راهكارهاي متعدد از قبيل اجتمیاعي  

جامعه، توجه به اصل عمومي شدن پژوهش و عملي كردن پژوهش به بطن 

هاي اجتماعي ها و مسئوليتو همگاني پژوهش، تقويت مشاركت و فعاليت

هیاي  در حوزه پژوهش، افزايش سیهم وقیف و خيريیه، ارتقیاي همكیاري     

بخشي، تقويت تعامالت حوزه و دانشگاه، تقويت ارتباو با  بخشي و برون بين

رفي الگوهاي اخالقي و صنعت، تهيه متون مرتبط با اخالق در پژوهش، مع

 انسیاني  -هاي اخالقيهاي سالمت مطابق با ارزشرهيافت و رصد پژوهش

 3 بنید . آوري تأثير بسزايي داشیته باشید  تواند در پيشرفت علمي و فنمي

هیاي اخالقیي و    آوري؛ حاكميت مبیاني، ارزش  فنهاي كلي علم و سياست

 4وري و بنید  میوازين اسیالمي در نظیام آمیوزش عیالي، تحقيقیات و فنیا       

هاي كلي علیم و فنیاوري بیه تقويیت عیزم ملیي و افیزايش درك        سياست

 1بنید  . كرده اسیت  تأكيداجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري 

علم  حوزه در بخشالهام و سازنده فعال، تعامل و همكاري اشاره به گسترش

 جهیاني  و ايمنطقیه  معتبیر  فنیي  و علمي مراكز و كشورها ساير با فناوريو

نيیز بیه    1-8بنید . كشیور دارد  استقالل تحكيم با همراه اسالم جهان ويژه به

راهبرد (. 03)دارد تأكيدهاي ارتباطات ملي و فراملي توسعه و تقويت شبكه

نقشه جامع علمي كشور بر نهادينه كردن مديريت دانش و ابتناي  4كالن 

اسالمي و راهبرد -نيمديريت جامعه بر اخالق و دانش براساس الگوهاي ايرا

بر نهادينه كردن نگرش اسالمي بیه علیم و شیيو، در فراينیدهاي      1كالن 

همچنیين  (. 01)دارد تأكيید اسالمي شدن نهادهاي آموزشیي و پژوهشیي   

هیاي  توصيه دوم در بيانيه گام دوم انقالب؛ برجسته شدن اخیالق و ارزش 

معنوي و توصيه چهارم توجه به عدالت در سالمت است كیه در گسیترش   

ها نيیز  سند اسالمي شدن دانشگاه(. 07)علم و دانش اهميت بسزايي دارد 

به نظیام آموزشیي    عنوان يكي از اسناد باالدستي كاربردي، در جايي كهبه

هاي اسالمي، پردازد راهبردهاي مختلف آن شامل تقويت توجه به آموزهمي

تقويت فضايل اخالقي، ترويج رويكرد نقادانیه علمیي، پیرورش خالقيیت و     

نوآوري، توجه به اخالق وفقه پزشكي و سالمت معنیوي اسیت و ايین كیه     

ا نيازهیاي  هاي تحصيلي به صورتي باشند كه كاربردي و متناسیب بی  رشته

هاي آموزشیي بیه صیورتي كیه     جامعه باشند و همين طور بازنگري برنامه

هاي علمي و اسالمي باشند اشاره شده اسیت، در بخیش   متناسب با آموزه

شده مرزهاي دانش بايد گسترش پيدا كنند  تأكيدنظام پژوهش و فناوري 

نيازهیاي  و متوجه نيازهاي جامعه باشند، اولويت با علوم بومي و براي رفع 

در حوزه پژوهش منابع انساني ارتقیا  . مادي و معنوي جامعه اسالمي باشد

صورتي باشد كه كارآفريني توسعه پيدا عبور از مرزهاي دانش به. پيدا كنند

اخیالق و رعايیت    تأكيید سیازي شیوند،   هیاي پیژوهش تجیاري   كند، يافته

اي هی هیا، مالكيیت فكیري و معنیوي، ارتقیاء كرسیي      اخالقيات در پژوهش

 (. 08)پردازي و حركت به سمت مرجعيت علمي نيز اشاره شده است  نظريه

ششمين چالش مربوو به منابع انساني اسیت كیه توجیه نكیردن بیه      

گيییري مسییايل انگيزشییي و نگهداشییت نيییروي انسییاني و ضییعف در بهییره

بنیابراين بیا   . تیرين محورهیا اسیت    ازدستاوردهاي نيیروي انسیاني از مهیم   

ريزي براي پيشیگيري، توجیه بیه     ت نخبگان و برنامهشناسايي علل مهاجر

سازي محیيط اقتصیادي،    سرمايه انساني از دوران كودكي و ابتدايي، فراهم

اجتماعي، فرهنگي و ديپلماتيیک بیراي توسیعه نيیروي انسیاني مناسیب       

هیاي كلیي علیم و    سياسیت  2-7 در بنید . توان بر اين چالش فايق آمد مي

رش استعدادهاي درخشان و حفظ و جذب آوري شناسايي نخبگان، پرو فن

نقشیه جیامع    8راهبیرد كیالن   (. 03)شده است تأكيدهاي انساني سرمايه

 بیر پیرورش   تأكيید  با انساني سرمايه توانمندسازي و علمي كشور بر تربيت

 و علم توليد در و توانا نوآور خالق، و خودباور و كارآفرين و متقي هايانسان

 تأكيید نيازهیاي جامعیه    و هاي اسالميارزش با متناسب نوآوري و آوريفن

همچنين در بيانيه گام دوم انقالب اسالمي ابالغي از سوي مقام (. 01)دارد

معظم رهبري؛ نيروي انساني مستعد و كارآمد با زيربناي عميیق و اصیيل   

 (.07)ترين ررفيت اميدبخش كشور توصيف شده است ايماني و ديني مهم

دليل ضعف در سيسیتم   مشخص كرد به همچنين بررسي انجام شده

ثيرگذار بر پيشرفت پژوهش، أارزشيابي و نظارت بر پژوهش از ديگر موانع ت

هیاي  آوري در حوزه سالمت است كه تعيين و تدوين شیاخص علمي و فن

. گشا خواهد بیود  اندازي سيستم نظارتي مناسب راه ارزشيابي پژوهش و راه

هاي  آوري ساماندهي و تقويت نظام فنهاي كلي علم و سياست 2- 3در بند

هیاي علیم و فنیاوري    بنیدي در حیوزه   نظارت، ارزيابي، اعتبارسنجي و رتبه

 (.03)مدنظر قرار گرفته است 
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 آوري در حوزه سالمت هاي پژوهش و پيشرفت علم و فن موانع و چالش

 121/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي چهارم، شماره 0410 زمستانششم،  دوره

هاي پژوهشي و توزيع آن، تضاد منیافع  از سويي ديگر شفاف نبودن بودجه

هیاي  و توجه نكردن به هزينه اثربخشي اقدامات پژوهشي، موجب ايجاد چالش

آوري حوزه سالمت كشور شده  فني و اقتصادي در پژوهش و رشد علمي و مال

بنییابراين شییفافيت در بودجییه ، توزيییع عادالنییه منییابع مییالي پییژوهش، . اسییت

هاي مقابله با آن، تمركز بر جیذب منیابع میالي    شناسايي علل تضاد منافع و راه

مشیكالت   تواند به حیل  هاي هزينه اثربخشي ميها و تدوين شاخصدر دانشگاه

آوري هاي كلي علم و فین سياست 2-8مطابق بند . مالي و اقتصادي كمک كند

توليد ناخیالص داخلیي تیا     درصد 4افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل 

وري ابیال  شیده    بر مصرف بهينه منابع و ارتقیا بهیره   تأكيدبا  0414پايان سال 

شه جامع علمي كشور بیه  راهبرد كالن دوم توسعه علم و فناوري نق(. 03)است

راهبرد كیالن سیوم   . علم و تبديل آن به گفتمان اصلي جامعه اشاره كرده است

ثرتري در اقتصیاد داشیته   ؤجهت دادن به چرخه علم و فناوري است تا نقش می 

دهیي آمیوزش، پیژوهش و نیوآوري و     راهبرد كالن هفتم نيیز بیه جهیت   . باشد

. معیه اشیاره شیده اسیت    حركت به سمت حل مشكالت و نيازهیاي واقعیي جا  

دهي چرخه علم، فناوري و نوآوري بیراي ايفیاي نقیش     راهبرد يازدهم به جهت

ثر در حوزه علوم پزشكي و سالمت اشیاره شیده اسیت، و راهبیرد سیيزدهم      ؤم

درخصوص توسعه، تعميق و تقويیت آمیوزش و پیژوهش در علیوم پايیه اسیت       

 تقويیت  صیورت  هگیويي بی   پاسی   و شیفافيت  منیابع،  از همچنين صيانت(. 01)

هیا، انجیام    آوريفین  از عادالنه و اثربخش -هزينه برداري بربهره نظارت فرآيندهاي

 بیازدهي  و اثیرات  ارزيیابي  و هیا  كيفيت طرح كنترل آوري سالمت، و فنارزيابي 

 بیه  و كیالن  آوري در فین  و آموزشي و پژوهشیي  هايبرنامه اجتماعي -اقتصادي

هیاي كلیي   عمومي از جهیت گيیري   صورت هب آن اي دوره گزارش ارايه و تفكيک

 .(01)نقشه جامع سالمت كشور است 

نگیري و   پژوهیي، آينیده  در نهايت نهمیين چیالش مربیوو بیه آينیده     

پردازي  نگاري در حوزه پژوهش سالمت مي باشد، كه با توسعه نظري آينده

هاي سالمت، نيازسنجي سیالمت و توسیعه   آورينگري در علوم فن و آينده

ها با خواني پژوهشپژوهي و هم حوزه سالمت با رويكرد آينده هاي پژوهش

توان گذاران و مديران، ميحال و آينده نزديک كشور براي استفاده سياست

. آوري كشور شیتاب داد  فناين موانع را برطرف كرد و به پيشرفت علمي و 

آوري نيز جهاد مسیتمر علمیي بیا     فنهاي كلي علم و سياست 0-0 در بند

بیر توليید علیم و توسیعه نیوآوري و       تأكيدسب مرجعيت علمي با هدف ك

 (.03)پردازي بيان شده استنظريه

باالدسیتي كشیور بیه تمیامي      بندي شايان ذكر است در اسیناد  در جمع

آوري پرداخته شیده اسیت و   ها و مانع پيشرفت پژوهشي، علمي و فنچالش

 نشیان  وني كشیور كنی  وضعيت به باشند؛ اما نگاهيمترتب بر اين موضو، مي

 فاصیله  اسناد باالدسیتي داريیم كیه     كالن اهداف با فاصله زيادي كه دهدمي

به ترتيب  0394و  0393 سال در .دارد وجود ها آن تا تحقق سال 01 از كمتر

 اسیت  كرده پيدا اختصاص پژوهش به ملي ناخالص توليد از درصد 7/1و  1/1

 پینجم  طبق برنامیه  0394ل سا پايان در درصد 1/2ها  بيني پيش كه درحالي

 كه دهدمي نشان منطقه با كشورهاي ايران كنوني وضعيت مقايسه .است بوده

عنوان مثال تركيیه   به است كشورها اين از كمتر ايران در اختصاص يافته سهم

اين ميیزان در ايیاالت   . بيشتر از ايران بوده است 2104درصد در سال  81/1

بیوده   31/4و كیره جنیوبي    17/0زي ، میال 98/0درصد، چیين   71/2متحده 

؛ اما خوشبختانه عیالوه بیر اسیناد باالدسیتي، اهیداف اساسینامه       (09)است 

اهیداف  )پیردازد   فرهنگستان همگي به گسترش دانش و استقرار علمیي میي  

اساسنامه فرهنگستان نيل به استقالل علمي و فرهنگیي،   2هدف (. 2،3،4،8

ح پیژوهش بیراي دسیتيابي بیه     توسعه علوم و فنون در سیالمت، تقويیت رو  

هیاي فلسیفه،   ها، رشد و توسعه دانیش ها و نوآوريترين و آخرين يافتهعلمي

. حكمت و اخالق و فقیه اسیالمي در حیوزه سیالمت و پزشیكي اشیاره دارد      

همچنين پيشرفت علمي و گسترش دانش به صورت مستقيم و غيرمستقيم 

هییا، تقییدير از شماننیید حمايییت از دانشییمندان، كمییک بییه برگییزاري همییاي

ترين ورايف فرهنگسیتان   پژوهشگران علوم سالمت يا تقويت پژوهش از مهم

 (.21)مطابق اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي است 

در برنامه دوم راهبردي فرهنگستان بندهاي متعددي با توجه به  همچنين

 به عنوان مثیال . اهداف اساسنامه نوشته شده كه مرتبط با پيشرفت علمي است

هیاي  نگیري در زمينیه  پردازي، آينده راهبردهايي كه براي هدف مشاوره، نظريه

نگري و نياز سینجي   سازي رويكرد آيندهنهادينه: سالمت بيان شده است شامل

. هیاي سیالمت اسیت   پیردازي در علیوم و فنیاوري   نظام سالمت، ترويج نظريیه 

يطه سالمت همچنين دستيابي به هدف نيل به استقالل علمي و فرهنگي در ح

و هدف گسترش فلسفه و اخالق اسالمي در حوزه سالمت با راهبردهاي توسعه 

هاي ميان بخشیي فلسیفه، اخیالق و فقیه      و تعميق آموزش و پژوهش در حوزه

همچنين در برنامیه  (. 20)اسالمي و تعامل با علوم سالمت قابل دستيابي است 

آوري در ت علم و فنسوم راهبردي فرهنگستان علوم پزشكي محور كالن پيشرف

حوزه سالمت جز سه محور اصلي برنامه راهبردي سیوم اسیت و برنامیه هیاي     

بنابراين به (. 22)هاي علمي تدوين شده است  راهبردي متعدد با همكاري گروه

راهبیردي سیوم    كارهاي مشخص شیده در ايین بررسیي و برنامیه    كاربستن راه

هاي  ن بخشي و ساير سازمانفرهنگستان علوم پزشكي با همكاري واحدهاي درو

گیذاران و   بين بخشي، برون بخشیي و فرابخشیي و تعهید و حمايیت سياسیت     

-هاي پژوهش، پيشرفت علمي و فنگشاي برون رفت از چالش گيران، راه تصميم

 .آوري حوزه سالمت تا رسيدن به مرجعيت علمي خواهد بود
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Abstract 
Background: Today, research is the foundation of progress and sustainable development in all fields, and the most 

important indicator of development is scientific research and technological capabilities. Therefore, investigating the 

barriers and challenges of research and identifying solutions for scientific and technological progress in health will 

improve the health of the entire society and achieve sustainable development. 

Methods: In this study, data was collected using a qualitative method in four,two-hour group discussion sessions 

with the presence of 15 professors and experts. Subsequently, the information was completed in Delphi and matched 

with upstream documents. 

Results: Via content analysis of the obtained information, research challenges and solutions were categorized into 

ninemain axes: fundamental, process, managerial, cultural, human resources, ethics and spirituality, evaluation and 

monitoring, financial and economic,future  studies and future planning. 

Conclusion: The information indicated that cooperation of internal and external organizations, social partnerships, 

strengthening the research culture and ethics, and the commitment of decision makers and policy makersare needed 

for scientific and technological growth and development in the field of health. 
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