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 در  ت دانشجويانكبررسي عوامل مؤثر بر مشار
  توليد علمفعاليتهاي پژوهشي و

 
 سعيد فعلي

شاورزي دانشگاه تربيت كارشناس ارشد ترويج و آموزش ك
 مدرس

 ي رادكتر غالمرضا پزشكد
 شاورزي دانشگاه تربيت مدرسك دانشكده

 تر محمد چيذريكد
 شاورزي دانشگاه تربيت مدرسك دانشكده

 يدهكچ
 .استاي پژوهشي و توليد علم ت دانشجويان در فعاليتهكلي اين پژوهش بررسي عوامل مؤثر بر مشاركهدف 

شاورزي دانشگاه كده كارشد دانش ارشناسيكجامعه آماري دانشجويان و روش تحقيق پيمايشي و همبستگي 
 75آوري و در نهايت،   جمعاطالعاتبا استفاده از روش تمام شماري ). =95N (بودندتربيت مدرس 

ثر دانشجويان در فعاليتهاي كت اكه مشاركدهد  ها نشان مي يافته). =75n (شدندپرسشنامه تجزيه و تحليل 
ه كنتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد . علمي و پژوهشي در حد مطلوب بوده است

شور، تبادل علمي كت در فعاليتهاي پژوهشي با متغيرهاي ديدگاه راجع به تحقيقات دانشجويي در كمشار
اه راجع به وضعيت مالي و پژوهش و توانايي علمي دانشجويان، دسترسي به تسهيالت پژوهشي، ديدگ

ه متغيرهاي توانايي كنتايج حاصل از رگرسيون گام به گام نشان داد . استادان رابطه مثبت و معني داري دارند
 درصد تغييرات فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجويان 2/58علمي استادان و دسترسي به تسهيالت پژوهشي 

 .دكنن يرا تبيين م
 
 .ت، توليد علم، فعاليتهاي پژوهشي و دانشجويانكمشار: د واژگانيلك

 

The Survey of Effective Factors on Students’ Contribution 
in Research Activities and Scientific Production 

 
Saeed Faely  
 
 

Gholamreza Pezeshki Rad 
Department of Agriculture, Tarbiat 
Modarres University 
 

Mohammad Chizari 
Department of Agriculture, Tarbiat 
Modarres University 

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1385، 42 شماره ،عالي ريزي در آموزش فصلنامه پژوهش و برنامه 94

 
The purpose of this study is to identify the factors that influence the 
students’ contribution in research activities and scientific production. The 
method of this research is based on survey and correlation analysis. The 
target population consists of M.S. students who study in the agricultural 
college in Tarbiat Modarres University (N=٩٥). By full enumeration, finally 
٧٥ questionnaires were filled out and analyzed. The findings showed that the 
contribution of the students was desirable. The results obtained from Pearson 
correlation coefficient showed that the contribution in research activities 
have significant and positive relationships with variables such as: 
- Students research in the country, 
- Students scientific exchange, 
- Access to research facilities, 
- Views on financial and scientific capabilities of the professors. 
   The results obtained through step by step regression indicated that the 
variables concerning the professors’ scientific  capabilities and access to 
research facilities explains ٥٨٫٢٪  of changes in students, scientific and 
research activities. 
 
Keywords: Contribution, Science Production, and Research activities of the 
Students.     
 
 

 مقدمه
عالي را تأسيس دانشگاه جندي شاپور در عصر شاپور ساساني    شور ما سنگ بناي آموزشكدر 

 1268 جديد در حقيقت با تأسيس دارالفنون در سال كعالي به سب اند، اما آموزش ردهكقلمداد 
رده ك فعاليت خود را شروع 1313از شده و دانشگاه تهران به عنوان اولين دانشگاه در سال آغ

ميلي كعالي در پانزده سال اخير، رشد تحصيالت ت ترين نقاط قوت آموزش ي از مهمكي. است
. ها پيشرفت چشمگيري داشته است ه با توجه به اهميت مضاعف آن نسبت به ساير دورهكبوده 

ه به دليل توأمان ساختن آموزش و كشود  ميلي از آنجا ناشي ميكحصيالت تاهميت مضاعف ت
 به نقل از 1376صالحي، ( شوند پژوهش، منبع مهمي براي توليد دانش محسوب مي

 ). 1380، يرصالحكذا
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آموزش مبتني بر «موضوع  عالي رين مقوالت مورد بحث در آموزشت ي از شاخصكامروزه، ي   

فايق آمدن بر فاصله موجود ميان . استتلف از نحوه اجراي آن و برداشتهاي مخ» پژوهش
 ويژه در حوزه  عالي و به ردن پژوهش در بدنه آموزشكهاي آموزش و پژوهش با رخنه  حوزه

ردن دانشجويان با پژوهش در زندگي و فعاليتهاي كبدون مأنوس . پذير است انكآموزشي ام
شور كت در توسعه كا در توليد علم و مشارروزمره فراگيري، پرورش استعدادهاي خالق آنه

 ).2002انت ويسل،  (1ن خواهد بودكنامم
و توليد علم  با مقايسه جمعيت ايران و جهان حداقل سهم مورد انتظار ايران در پژوهش   

 درصد 22/0ه در حال حاضر، سهم ايران فقط ك درصد است و اين در حالي است كجهان ي
شور برتر ك 150، ايران از نظر توليد علم در بين 2003آمار منتشرشده در سال بر اساس . است

ه چه عواملي در توليد پايين علم كدر پاسخ به اين سؤال . رده استكسب ك را 42جهان رتبه 
 و ناچيز دانشگاهها از بودجه پژوهش اشاره كتوان به سهم بسيار اند در ايران دخيل هستند، مي

شور در اختيار دانشگاهها قرار كل بودجه تحقيقات كاالنه سه درصد از ه سكبه طوري . ردك
 ).1383انصافي و غريبي، (گيرد  مي
هاي  ه چه عواملي در اختصاص بودجهكدر پاسخ به اين سؤال ) 1383(زماني و عظيمي    

 رده وكت دانشجويان در توليد علم را مطرح كپژوهشي به دانشگاهها دخالت دارند، مقوله مشار
نتايج . اند ت دانشجويان در توليد علم انجام دادهكنه مشاري تحقيقي را در زم،در همين خصوص
م اهميت بودن پژوهش و توليد دانش در ميان دانشجويان مقاطع تحصيلي كتحقيق ناشناخته و 

ه در حال كي است كتجارب حا. ارشناسي را نشان دادكارداني و كپايين دانشگاهي نظير 
شهرياري . شور عامل مديريتي استكين عامل عدم موفقيت در امر پژوهش در حاضر، مهم تر

از طرف . ردكدر تحقيق خود اين فرضيه را مورد بررسي قرار داد و صحت آن را تأييد ) 1381(
) 2002 (2ارانك و همكوترليكو ) 1383(اران ك، پارياد و هم)1376(نژاد  ديگر، هاشميان

ت افراد در فعاليتهاي علمي و كي از عوامل تأثيرگذار در مشاركمنابع اطالعاتي را يدسترسي به 
) 1383(اران كمده از تحقيق پارياد و همآ دست عالوه بر اين، نتايج به. اند ردهكپژوهشي بيان 

                                                 
١. Entwistle 
٢. Kotrlik et al. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1385، 42 شماره ،عالي ريزي در آموزش فصلنامه پژوهش و برنامه 96

 
ت كم بر آن را نيز بر مشاركراسي حاكروو نظام اداري و ب ونقش مقررات مالي دست و پاگير

از طرف ديگر، نارسايي اطالعات و . ه است كردتأييد اليتهاي علمي و پژوهشيافراد در فع
ند ك اشاره مي) 1376(هاشميان نژاد . اي در مؤسسات پژوهشي است رساني معضل عمده ارتباط

اي خاص، شناسايي  اريها، انحصار تحقيقات در دست عدهك ه به منظور جلوگيري از دوبارهك
 ه شهرياري كشورها كران و آگاهي از فعاليتهاي پژوهشي ساير توان علمي بسياري از پژوهشگ

ند، بايد واحد ك شور اشاره ميكت پژوهشگران در كعنوان موانع مشار به آنها به) 1381(
شور وجود داشته باشد تا ارتباط منظم و منطقي بين واحدهاي پژوهشي با كاطالعاتي در 

در تحقيقي به بررسي موانع ) 2003 (3اروپاميسيون جامعه ك. صنايع و دانشگاهها ايجاد شود
نتايج تحقيق برخي از موانع را نبود ساختار . ارگيري مؤثر نتايج پژوهشها پرداختك به

ا، بي اعتمادي بسياري از محققان شههيافته در دانشگاهها براي مديريت و اداره نتايج پژو توسعه
نان دانشگاه با كارك استفاده قرار دادن نتايج تحقيقات و پژوهشها و ناآشنايي بسياري از به مورد

 . نشان دادواقعيتهاي اقتصادي تحقيق و پژوهش
ي در توليد علم نسبت به ساير كشاورزي و دامپزشكهاي  رشته%) 5(با توجه به سهم جزئي    

انصافي و  (]%2و علوم انساني % 21سي، فني و مهند%24يك، علوم پزش%48علوم پايه  [ها رشته
ت تمام كشرايط الزم براي جلب مشارايجاد  در زمينهتحقيقاتي الزم است ) 1383غريبي، 

لي اين كاز اين رو، هدف . صورت گيردشاورزي كجمله دانشجويان رشته  عناصر دانشگاهها از
بيت مدرس در توليد شاورزي دانشگاه تركت دانشجويان كتحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر مشار

ت پاسخگويان كتوان به بررسي ميزان مشار از اهداف اختصاصي مهم اين تحقيق مي. بودعلم 
الت آنان بر سر راه فعاليتهاي علمي و پژوهش در محدوده كل و مشئدر توليد علم و مسا

 .كردتحقيق اشاره 
 

 پژوهشروش 

                                                 
٣. Commission of the European Communities 
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جامعه .  استفاده شده است همبستگي- از روش پيمايشي و از نوع توصيفيپژوهشدر اين 

 شاورزي دانشگاه تربيت مدرس در مقطع كليه دانشجويان كآماري اين تحقيق شامل 
آوري و  با استفاده از روش تمام شماري اطالعات جمع). N =95(ارشد است   ارشناسيك

ابزار مورد استفاده براي گردآوري  ).n =75 (شدند پرسشنامه تجزيه و تحليل 75درنهايت، 
ه توسط زماني و كدر طراحي پرسشنامه از مدل آستين . ها و اطالعات پرسشنامه بوده استهداد

ي و محتوايي، چندين صور تعيين روايي براي. تعديل شده بود، استفاده شد) 1383(عظيمي 
شاورزي قرار داده شد و كنسخه از پرسشنامه در اختيار استادان گروه ترويج و آموزش 

براي تعيين اعتبار ابزار تحقيق . ها تصحيحات الزم صورت گرفت آنيبرحسب پيشنهادها
  كه تربيت مدرس خارج از جامعه آماري داده شد دانشگاه نفر از دانشجويان30پرسشنامه به 
 .   درصد محاسبه شد85رونباخ براي تمام متغيرها برابر كضريب آلفاي 

ت در توليد علم كابطه ميزان مشارعنوان ض در اين تحقيق از امتياز پژوهشي هر دانشجو به   
امتياز برگرفته و محاسبه شده براي اين روش، امتياز حاصل از چاپ مقاالت . استفاده شده است

 در اين مقاله ضريب مجالت معرفي شده براساس تقسيم بندي آنها به دو صورت . است
اين . است پژوهشي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -علمي و  ترويجي -علمي 

 ترويجي - و براي مجالت علمي 7ثر نمره ك پژوهشي حدا-وزارتخانه براي مجالت علمي
ت در همايشهاي داخلي و ك براي شر1، ضريب همچنين. رده استك را منظور 3ثر نمره كحدا

بدين ترتيب، تعداد . المللي در نظر گرفته شده است نفرانسها و سمينارهاي بينك براي 7ضريب 
 و از مجموع آنها امتياز پژوهشي هر دانشجو در مقياس شود مي ضريب مقاله ضرب مقاالت در

ت در فعاليتهاي علمي پژوهشي كيفي متغير مشاركمنظور توصيف  به. آيد اي به دست مي فاصله
جايگاه تحقيقات دانشجويي از خصوص و متغيرهاي ديگري چون ديدگاه پاسخگويان در 

در اين روش نحوه تبديل ). 1384، كاخكصديقي و ( استفاده شده است ISDM4روش 
 : شرح برآورد شده استبدينسب شده به چهار سطوح كامتيازات 

 

                                                 
٤. Interval of Standard Deviation from the Mean 
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A=ضعيف : A< Mean- Sd B=متوسط: Mean- Sd < B< Mean 

C= خوب: Mean< C<Mean+Sd D= عالي : Mean+Sd<D 
.  

 ها  يافته
ه بيشتر آنها در گروه ك سال بود 26ه ميانگين سن پاسخگويان كدهد  هاي پژوهش نشان مي تهياف

 درصد از 3/89مرد، %) 61(بيش از نيمي از پاسخگويان . قرار داشتند%) 60( سال 24-26سني 
به ادامه تحصيل در %) 70/50( درصد آنها متأهل بودند و تقريباً نيمي از آنها 7/10آنها مجرد و 

. كردند شاغل نبودند و فقط تحصيل مي درصد پاسخگويان 3/89ع باالتر تمايل داشتند و مقط
 درصد 60ه آيا در مقطع تحصيلي قبلي فعاليتهاي علمي انجام داده ايد؟ كدر پاسخ به اين سؤال 
ه در مقطع تحصيلي قبلي اصالً فعاليتهاي كردند ك درصد اعالم 40 وندآنها پاسخ مثبت داد

 .  اند ندادهعلمي انجام 
ت پاسخگويان در فعاليتهاي پژوهشي و توليد ك   هدف دوم اين پژوهش بررسي ميزان مشار

. ت پاسخگويان به چهار سطح تبديل شده استك مشارISDMبا استفاده از روش . علم بود
ميزان . است» خوب«در حد %) 44(ثر پاسخگويان كت اكه ميزان مشاركنتايج نشان داد 

 درصد در حد 16و » عالي« درصد در حد 16، »متوسط« آنها در حد  درصد24ت كمشار
 ). 1جدول (است » ضعيف«

 
 )= 75n(ت پاسخگويان در فعاليتهاي پژوهشي ك مشار-1جدول 
 درصد تجمعي درصد فراواني سطوح

 16 16 12 ضعيف

 40 24 18 متوسط

 84 44 33 خوب

 100 16 12 عالي

M= 61/22  SD= 15/6  
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در : شوركدانشجويان در خصوص نقش و جايگاه تحقيقات دانشجويي در بررسي ديدگاه 

ه كرت پنج قسمتي استفاده شده است كاين تحقيق براي سنجش ديدگاه پاسخگويان از طيف لي
بندي شده بود، سپس  رتبه) 5(و خيلي زياد ) 4(، زياد )3(، تاحدودي )2(م ك، )1(م كاز خيلي 

اي  ها امتياز ديدگاه پاسخگويان در مقياس فاصله گويهبا حاصل جمع پاسخهاي داده شده به 
 درصد از پاسخگويان داراي ديدگاهي در حد ISDM ،33/49با استفاده از روش . دست آمد به
» عالي« درصد آنها در حد 1/12و » متوسط« درصد آنها در حد 33/13ديدگاه . بودند» خوب«
 ).2جدول (ر شده بود كذ

  با نقش و جايگاه تحقيقات دانشجوييارتباط در  ديدگاه پاسخگويان-2جدول 
 درصد تجمعي درصد فراواني سطوح

 33/25 33/25 19 ضعيف

 66/38 33/13 10 متوسط

 99/87 33/49 37 خوب

 100 1/12 9 عالي

M= 1/3  SD= 12/1  

ت در فعاليتهاي پژوهشي كه پاسخگويان در ارتباط با مشاركالتي ك   در خصوص موانع و مش
ز تحقيقات، اعمال ساليق كاند، ضعف ارتباط الزم بين دانشگاه با مرا روبه رو بودهبا آن 

هاي  شخصي و نبود فهرست مشخصي از مسائل و اولويتهاي پژوهشي مربوط به رشته
 ميانگين و انحراف معيار ديدگاه 3در جدول . ندا ر شدهكشاورزي در اولويتهاي اول تا سوم ذك

ن داده شده ت در فعاليتهاي پژوهشي نشاكالت مشاركانع و مشپاسخگويان در ارتباط با مو
 .است

 ت در فعاليتهاي پژوهشيكالت بر سر راه مشارك موانع و مش‐ 3جدول 
 رتبه انحراف معيار ميانگين التكموانع و مش

 1 02/1 9/2  يز تحقيقاتكضعف ارتباط الزم بين دانشگاه با مرا

 2 12/1 73/2 ...رحها، مقاله ها و هاي شخصي در ارزشيابي طاعمال سليقه

نبود فهرست مشخصي از مسائل و اولويتهاي پژوهشي مربوط به 
 شاورزي كرشته هاي 

69/2 1/1 3 
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هاي اطالع رساني داخلي مربوط به پژوهشهاي انجام كمبود بانك

 پژوهششده و در حال 

69/2 22/1 4 

 5 18/1 66/2 الزامي نبودن پژوهش در دانشگاهها 

ن بودن حمايت مالي سازمانهاي خارج از دانشگاه از تحقيقات پايي
 دانشگاهي

46/2 15/1 6 

 7 26/0 42/2 ل بودن تهيه آنهاكانات مورد نياز تحقيق و مشكمبود لوازم و امك

 8 25/1 06/2 ارهاي علمي و تحقيقاتيكهها براي افي دانشگاكبودجه نا

 
ه در متغيرهاي سابقه فعاليتهاي پژوهشي در كدهد  ينشان م   t نتايج آزمون:اي مطالعات مقايسه

ت در فعاليتهاي پژوهشي اختالف كميزان مشار مقطع قبلي و تمايل به ادامه تحصيل با
 ).4 جدول(داري وجود دارد  معني

 
 اي بر فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجويان  تأثير ويژگيهاي شخصي و حرفه-4جدول 

 tآزمون  انگينمي فراواني سطوح متغير متغير
 سطح 

 معني داري

 تمايل به ادامه تحصيل 005/0 841/0* 26/19 38 بلي

   89/14 37 خير

سابقه فعاليتهاي پژوهشي در مقطع  006/0 -44/2* 02/17 45 بلي
   5/13 30 خير قبلي

*: P< 05/0  

ين د ب،دار است  درصد معني99، تجزيه و تحليل واريانس در سطح 5با توجه به جدول    
با مرتبه ارتباط ت علمي دانشجويان در فعاليتهاي پژوهشي در كه بين ميانگينهاي مشاركمعني 

هاي   از مرتبهكدام يكه بين ك بررسي اينبراي. داري وجود دارد استاد راهنما تفاوت معني
در بين مراتب دانشگاهي . شده است استفاده LSD، از آزمون داستادان اين اختالف وجود دار

تري در فعاليتهاي  ه استادياران راهنمايي مطلوبك بيانگر آن است LSDتادان نتايج آزمون اس
 . اند پژوهشي دانشجويان انجام داده
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 )=n 7 ( تأثير مرتبه استاد راهنما بر فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان -5جدول

نتايج آزمون  داري سطح معني F ميانگين مرتبه هاي علمي استادان رديف
LSD 

 89/31 استاديار 1

 55/24 دانشيار 2

 16/19 استاد 3

 3 و 2>1 004/0 647/5

 
ت در كه مشارك نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد :تحليل همبستگي

شور، تبادل علمي كفعاليتهاي پژوهشي با متغيرهاي ديدگاه راجع به تحقيقات دانشجويي در 
ت پژوهشي، ديدگاه راجع به وضعيت مالي و پژوهش و دانشجويان، دسترسي به تسهيال

 ).6جدول (داري دارند توانايي علمي استادان رابطه مثبت و معني
 

 ت در فعاليتهاي پژوهشي با متغيرهاي مستقلك همبستگي مشار–6جدول 
 متغيرها ضريب همبستگي و سطح معني داري

r p 
 000/0 -973/0** سن

 000/0 919/0** شجويي ديدگاه راجع به تحقيقات دان
 000/0 976/0** تبادل علمي دانشجويان

 000/0 783/0** دسترسي به تسهيالت پژوهشي
 004/0 307/0 ** ديدگاه راجع به وضعيت مالي و پژوهش 

 000/0 511/0** توانايي علمي استادان

**: P< 01/0  

 براي به دست آوردن معادله 5 در اين تحقيق از روش رگرسيون گام به گام:تحليل رگرسيون
دار، تنها  ليه متغيرهاي مستقل داراي همبستگي معنيكپس از ورود . استفاده شده است

اين .  در معادله باقي ماندند»توانايي علمي استادان و دسترسي به تسهيالت پژوهشي«متغيرهاي 
مي و پژوهشي دانشجويان را  درصد از تغييرات متغير فعاليت عل2/58متغيرها توانايي تبيين 

 . دارند
                                                 
٥. Stepwise 
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 )فعاليتهاي علمي و پژوهشي( متغيروابسته تحقيق - ضرايب رگرسيون چند متغيره گام به گام-7جدول 
 B Beta t Sig متغير مستقل

Constant 970/1 ---- 757/9 000/0 

 158/0 471/0 068/6 000/0 )X١ (تادانتوانايي علمي اس

 118/0 378/0 383/5 000/0 )X٢(ي دسترسي به تسهيالت پژوهش

R=                                      763/0   R٢=  582/0  

F=                                        495/26  sig= 000/0  
Y= ٠٫١٥٨ +١٫٩٧٠ (X١) + ٠٫١١٨ (X٢)  

 
يتهاي علمي و ت دانشجويان را در فعالكتوان ميزان مشار ميياد شده با استفاده از فرمول    

 .پژوهشي تخمين زد
 

 گيري بحث و نتيجه
ثر دانشجويان در فعاليتهاي پژوهشي در سطح مطلوبي كت اكه نتايج نشان داد، مشاركطور  همان

الت متعددي از جمله ضعف ارتباط بين كه مسائل و مشك اين تحقيق نشان داد .ردقرار دا
ه بر فعاليتهاي پژوهشي كوجود دارد .. .ز تحقيقاتي، اعمال ساليق شخصي و كدانشگاه و مرا

 از ديگر نتايج اين تحقيق تأثير فعاليتهاي پژوهشي در مقطع قبلي. گذارد دانشجويان تأثير مي
ه كند ك  بيان ميزمينهدر اين ) 2000( 6بازرگان. است نونيك پژوهشي  بر فعاليتهاي

ر كه به فكآيند، بيشتر از آن شمار مي هشور بكعالي  ه محصول نظام آموزشكآموختگاني  دانش
 . در بخش دولتي هستندبه خصوصر استخدام شدن كپژوهش و تحقيق باشند، به ف

در زمينه دار ديدگاه پاسخگويان  توان به همبستگي مثبت و معني از ديگر نتايج اين تحقيق مي   
ه كتوان گفت  ذا، ميل. ردكت آنها در فعاليتهاي پژوهشي اشاره كتحقيقات دانشجويي و مشار

ه با كت پاسخگويان در فعاليتهاي پژوهشي مبتني بر تغيير ديدگاه آنهاست كرشد ميزان مشار
ت كتوان مشار  با نقش و جايگاه تحقيقات دانشجويي ميارتباط ديدگاه پاسخگويان در يارتقا

                                                 
٦. Bazargan 
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ان آموزشي ريز در فعاليتهاي پژوهشي بهبود بخشيد و اين موضوع بايد مدنظر برنامهرا آنها 
ت در كن است نفس مشاركه ممكر است كذشايان البته، .  راهبرد قرار گيردكعنوان ي به

اين يافته در . پژوهش تغيير دهد خصوص فعاليتهاي پژوهشي نيز ديدگاههاي افراد را در
در اين تحقيق بين توانايي علمي استادان . قرار دارد) 2003(ميسيون جامعه اروپا كراستاي يافته 

استادان . داري مشاهده شد ت دانشجويان در فعاليتهاي پژوهشي رابطه مثبت و معنيكمشارو 
 توانايي علمي ينند و با ارتقاك نقش انگيزشگر را در فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان ايفا مي
ار در گرو اين ك اين ، البته كهشود آنان، روحيه پژوهشگري و تحقيق دانشجويان نيز تقويت مي

ستادان اطالعات و دانش خود را همسو با نيازهاي دانشي و مهارتي دانشجويان ه اكاست 
 از روش تدريس متناسب با ، همچنين ونند و مهارتهاي تعاملي خود را گسترش دهندكروزآمد 

زماني و . نندك فعاليتهاي پژوهشي استفاده  دادنايجاد باور و انگيزه در دانشجويان براي انجام
از طرف ديگر، تبادل . ردندكدر تحقيق خود صحت اين فرضيه را تأييد نيز ) 1383(عظيمي 

ه بر كعلمي دانشجويان با همديگر و استادان درون و خارج از دانشگاه نيز عامل مهمي است 
دسترسي به . بخشد گذارد و آن را بهبود مي ت دانشجويان در فعاليتهاي پژوهشي تأثير ميكمشار

ه بر فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان تأثيرگذار كري است تسهيالت پژوهشي نيز عامل ديگ
) 1383(اران ك، پارياد و هم)1376(هاي هاشميان نژاد   يافته،نتايج اين بخش از پژوهش. است

ميزان  همچنين، تجزيه و تحليل واريانس. ندك را تأييد مي) 2002(اران ك و همكوترليكو 
 بيشتر از ساير  هستند، داراي مرتبه علمي استادياره استاد راهنماي آنهاكفعاليت دانشجوياني را 
مندي، انگيزه و حوصله بيشتر استادياران   عالقه،تر بودن و در نتيجه جوان. دانشجويان نشان داد

، تأثير امتيازات حاصل از راهنمايي  اينعالوه بر. براي اين امر علت اصلي اين موضوع است
تواند باعث  ه ميك نيز انگيزه بسيار خوبي است خوب در فعاليتهاي علمي و ارتقاي مرتبه

) 1383(اران ك تحقيق انجام شده توسط نيلي و هم.راهنمايي بهتر از سوي استادياران باشد
در اين تحقيق وضعيت مالي نيز . ستيه قابليت استاد راهنما تابع مرتبه علمي آنان نكنشان داد 
متأسفانه، دولتي بودن . سايي شده استي از عوامل تأثيرگذار بر پژوهش شناكبه عنوان ي

اعتبارات پژوهشي موجب شده است تا بخش عظيمي از آن به هدر برود و محققان از امنيت 
ه در صورت اصالح قوانين مالي، اداري و تشويق بخش خصوصي كمالي برخوردار نباشند 
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يافته پارياد و . ار بودتوان به بهبود فعاليتهاي پژوهشي اميدو مي گذاري در تحقيقات براي سرمايه

 . ندك  همسويي دارد و آن را تأييد مياين پژوهش هاي  نيز با يافته) 1383(اران كهم
درخصوص ه توانايي علمي استادان كنتايج حاصل از رگرسيون گام به گام نيز نشان داد    

د ت دانشجويان در توليكدسترسي به تسهيالت پژوهشي سهم و نقش بيشتري در تبيين مشار
ه هر چه استادان از نظر دانش، اصول كتوان گفت  بنابراين، مي. علم و فعاليتهاي پژوهشي دارد

 .شود ت دانشجويان در فعاليتهاي پژوهشي بيشتر ميكتر باشند، مشار و محتويات آموزشي غني
 :شود در پايان، پيشنهادهاي زير ارائه مي

علمي و دانشجويان  محقق در سطح هيئت با داشتن نيروهاي هاه دانشگاهكبا توجه به اين .١
 اند،  تحقيقات و پژوهشيانانات تحقيقاتي بهترين متولكميلي و امكمقاطع تحصيالت ت

تري در تسهيم ارتباطات بين دانشگاهها، مؤسسات  الزم است برنامه ريزي واقع بينانه
 .ز تحقيقاتي و ساير سازمانها اتخاذ شودكعالي، مرا آموزش

 :شود توصيه مي ادل علمي دانشجويان و ايجاد تسهيالت پژوهشي اين مواردبه منظور تب  .٢
ي مناسب، آزمايشگاه، مزارع تحقيقاتي و نيز مواد مصرفي مورد ك تأمين فضاي فيزي.الف

هاي  تابخانهك اطالعات و تأمين منابع الزم مانند ك ايجاد بان. تحقيقات؛ بجراينياز براي ا
 تأمين .اي؛ ج ز سايتهاي رايانهي و تأسيس و تجهك مدارتخصصي، مجالت علمي و اسناد و

  . تحقيقاتيكمكنان كاركو تربيت نيروي انساني متخصص، محقق و 
 .الف :شود  توصيه مي اين مواردت آنانكبا توجه به تأثير ديدگاه دانشجويان بر مشار  .٣

يق و  ارزشيابي، تشو.شور؛ بكمشخص شدن جايگاه و ارزش تحقيقات دانشجويي در 
 تعيين ضوابط صريح و .شور؛ جكحمايت از تحقيقات دانشجويي در سطوح مختلف 

گيري براي تصويب طرحهاي  روشن براي تحقيق، پژوهش و مشخص شدن مراجع تصميم
هاي  نامه ثرت پايانك با توجه به . جلوگيري از اعمال ساليق شخصي؛ دبه منظورپژوهشي 

 و براي تهيه و تدوين هارشد اهميت بيشتري داد اسيارشنكهاي  نامه تحصيلي بايد به پايان
شور ك تا از اين طريق اهميت تحقيقات دانشجويي در شودهاي علمي تنظيم  آنها برنامه

 .ار انتخاب پايان نامه نمونه در هر رشته تحصيلي استكي از ابزارهاي اين ك يشود وبيان 
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هاي   برگزاري دوره.الف :شود يه مي توص اين مواردبه منظور تقويت بنيه علمي استادان  .۴

و آموزشهاي ...) ارگاهها و كنفرانسهاي علمي، كها،  نگرهكبرگزاري سمينارها، ( بازآموزي
ردن تسهيالت ك فراهم .ب ضمن خدمت براي تقويت بنيه علمي اعضاي هيئت علمي؛

ي و داشتن الملل نفرانسهاي بينكت در كالزم به منظور استفاده از فرصتهاي مطالعاتي و شر
 برقراري تناسب بين فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي .ج شور؛كارتباطات علمي با خارج از 

 .دانشگاهها از نظر زماني و تعديل در ساعات تدريس حد موظف
تأثير (اي مدون و هماهنگ به خوبي راهنمايي و هدايت شوند ه اگر دانشجويان با برنامه  .۵

 .داشته باشنداي  اي پژوهشي خوب و قابل استفادهتوانند فعاليته  مي،)استادياران
انات و عدم كتعيين اولويتهاي پژوهشي براساس شناخت نيازها موجب استفاده بهينه از ام  .۶

لذا، برقراري ارتباط و پيوند عميق و . شود مي... اتالف وقت، بودجه، نيروي انساني و 
موجب مي شود تا از نيازهاي شور كريزان  تنگاتنگ بين دانشگاهها، صنعت و برنامه

 . آگاهي به دست آيداطالعاتي به نحو مطلوبي 
 
 منابع 
 يفارس. الف
: ؛ چاپ اول، تهران2003المللي سال  دانش ايران در سطح بين؛ )1383(غريبي . و ح. انصافي، س .١

 . علمي ايرانكز اطالعات و مداركمر
بررسي موانع ساختاري پژوهش در بين ؛ )1383(لياقتدار . نصر اصفهاني و م. ، الف.پارياد، ر .٢

انساني دانشگاههاي اصفهان و منطقه غرب  علمي گروههاي آموزشي علوم اعضاي هيئت
و مؤسسه پژوهش : تهرانجلد دوم، و توسعه پايدار،  عالي مجموعه مقاالت آموزششور؛ ك

 . ريزي آموزش عالي برنامه
؛ مجموعه عالي  بررسي ابعاد تحول در آموزش:دانشگاههاي آينده؛ )1380. (، غيرصالحكذا .٣

 .   عالي ريزي آموزش مؤسسه پژوهش برنامه:  تهران، جلد دوم،عالي و توسعه پايدار مقاالت آموزش
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ت دانشجويان در توليد دانش؛ كپژوهشي در زمينه مشار؛ )1383(عظيمي . و  الف. زماني، ع .۴

ريزي  مؤسسه پژوهش و برنامه:  دوم، تهرانعالي و توسعه پايدار، جلد مجموعه مقاالت آموزش
 . عالي آموزش

، شماره پژوهش فرهنگ و؛ »شوركگزارشي از وضعيت بودجه تحقيقاتي « ؛)1381. (شهرياري، م .۵
91. 

نسبت به توليد و  اركشاورزان زعفرانكسنجش نگرش  «؛)1384 (كاخك. و الف. صديقي، ح .۶
، 36، جلد شاورزي ايرانكمجله علوم ؛ »آنان تالكشت زعفران و بررسي مسائل و مشكتوسعه 
 . 3شماره 

هاي  نامه يفيت راهنمايي استادان راهنماي پايانكبررسي ؛ )1383(بريكا .نصر و ن. ، الف.نيلي، م .٧
عالي و توسعه پايدار،   مجموعه مقاالت آموزشارشد دانشگاه اصفهان؛ ارشناسيكدانشجويان 

 .عالي ريزي آموزش رنامهمؤسسه پژوهش و ب: جلد دوم، تهران
علمي در دانشگاههاي  الت پژوهشي اعضاي هيئتكبررسي مش؛ )1376. (هاشميان نژاد، ف .٨

 .تربيتي ده علومكدانش: ارشد، دانشگاه تهران ارشناسيك؛ پايان نامه دولتي شهر مشهد
نيالت. ب  
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