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 ید چک

 در هژای داشجژیو    پژژوهش  توسعه بر موثر عوامل تبيين پژوهش حاضر در راستای
 بژر  مبتنژ   و همبستگ  شوع از پژوهشروش  .استبوده  داشجگاه هوا   شهيد ستاری

برای شناسژا   عوامژل مژوثر بژر      متعددیتحقيقات است.  ساختاری معادالت مدل  اب 
هژا عوامژل مژوثر بژر     هر  ک از پژژوهش در و ی تحقيقات داشجیو   اشیام شده توسعه
. در ا ژن مقالژه شوشژش    شداور متفاوت معرف  شدهصُهای پژوهج  بهی فعاليتتوسعه

شده تا با استفاده از تحقيقات اشیام گرفته و بررس  وضعيت پژژوهش داشجژیو   در   
های پژوهجژ   ی فعاليتسازمان مورد مطالعه، مدل  جامع برای عوامل موثر بر توسعه

هژای  ی پژژوهش عوامل مژوثر بژر توسژعه   داشجگاه هوا   شهيد ستاری ارائه شود.  در
با استفاده  ها   تعر ف شدشد سپسک از عوامل شاخصبرای هر   واحصاء داشجیو   

پرداختژه   گرو مجاهده به بررس  ارتباط بين متغيرهای مکنونتا يدی از تحليل عامل  
 برای .مورد تیز ه و تحليل قرار گرفتند ،آمدهدست های بهابعاد و شاخصشد. در شها ت 

. اسژتفاده شژد   ليزرلافزار شرم از شظری مدلِ بودن قبول قابل و  اطالعات تحليل و تیز ه
دهد شه عوامل راهبردی، فرهنگژ  و منژابع اشسژاش  از جملژه     های تحقيق شجان م  افته
ی پژوهجژ  داشجژیو ان   هاتر ن عوامل تاثيرگذار بر توسعه فعاليتتر ن و اساس مهم

  هستند.داشجگاه مورد مطالعه 
    

عوامژل راهبژردی، فرهنگژ  و منژابع     های داشجژیو  ، داشجژگاه،   پژوهش :هیواژ کلید
 اشساش .
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 مقدمه 
و  شرناتت  منراب   ترری  مهم از یكی عنوان به پژوهش
و  جوامر   توسرهه  در مهم نقشی دیرباز، از هاآگاهی انسان

 موجرود،  رویكردهای اساس بر. ]5[است داشته هاسازمان

 تربیرت  و آموزش دانش، تولید دانشگاه، کارکرد و وظیفه

 دانرش  انتقرا   و انتشرار  و مراهر،  کارآمرد  انسانی نیروی

آمروزش   برا  عرالی،  آموزش مراکز و هادانشگاه. ]2[است
 برر  عرووه  انسرانی،  نیروی به عملی و علمی هایمهارت

 دانرش  انتشرار  نیراز، موجر    دمور کارآمد نیروی تأمی 

 فراینردی  دانرش،  کرارگیری به و انتقا  یقی  به شوند.می

 دانرش،  بررداری بهرره  و تلق زنجیره و در است برهزینه

در  لزومرا  دانرش  .هسرتند  تهامر   حا  در مختلفی عناصر
 و مهرم  جزیری  دانشرگاه  بلكره  شود،نمی تلق هادانشگاه
 و یردی تول هرای برا بخرش   همكراری  در و اسرت  حیاتی

 بره  توانرد مری  بنیرادی،  هرای پژوهش بر عووه تدماتی،

 و کارآفری  انسانی نیروی آموزش های کاربردی،پژوهش
 ی تولیرد چرتره  نیراز  مورد اندیشمندان و نخبگان تأمی 

 طوالنی سابقه رغمعلی دانشگاه کارکرد. ]3[بپردازد دانش

 درتشان تلّاقیت و ی نوآوریعرصه در چندان ایران، در

 و سراز انسران  علمی سازمان تری برجسته دانشگاه ست.نی
 تحقیقرات،  انجام و پژوهش به توجه لزوم که مترقی است

 محسروس  آن ای درتوسرهه  و کاربردی تحقیقات ویژهبه

 و توجه جایبه آموزشی نظام در متأسفانه که امری است؛
 بر علمی، هایشیوه ترویج و تلّاقیت و به نوآوری اهتمام

 چنران هرم  کنرد و می تأکید ذهنی قوای پرورش و حافظه

 و اسرتادان  میران  در تنهرا  نره  مشخصی، جایگاه پژوهش
 .]4[ندارد نیز دانشجویان بی  بلكه در علمی، هیئت اعضای

 در پرژوهش  عوامر  مرو ر برر    بررسری  رسرد، می نظربه

در  گرام  نخسرتی   البته و تری مهم تری ،ها، اصلیدانشگاه
 ایر   در. شرود مری  محسرو   آن نمرودن  محرور پژوهش

هرای  ی پرژوهش های مرو ر برر توسرهه   مولفه تصوص،
 بررسی و بحث مورد بینانهصورتی واق به باید دانشجویی

هرای مرو ر برر    مولفره  واکاوی که است بدیهی گیرد. قرار
 هرر  از بریش  که طریق دانشجویان، از ی پژوهشی،توسهه

مفید  اربسی هستند، مرتبط فناوری و پژوهش با دیگری قشر

 گروهی تری اصلی دانشجویان، بر ای  اساس بود. تواهد

 در را تود ذکاوت و تجربه و توانایی توانندمی که هستند

 البتره  .گیرند کاربه پژوهش و تحقیق بهبود فرآیند تدمت

 اجرایری  هایدستگاه حمایت با باید نیز افراد ای  هایایده

 فراینردهای  برا  همگرامی  برای دیگر، سوی از .شود همراه
 دانایی گیریشك  سازی برایزمینه و عالی آموزش جهانی

 ارتقرای  و حفظ و هادانشگاه در دانش مدیریت و محوری

 تحلیر   و واکراری  محور،دانش اقتصاد در علمی جایگاه

 آن، از ترر مهم و هادانشگاه پژوهشی هایفهالیت وضهیت

 گاههتكی دانش تولید چرتۀ شدن بهینه در که دانشجویان،

 از تا است ناپذیراجتنا  یضرورت شوند،می قلمداد جامهه

 راهبردی تدوی  و آموزشی هایریزیبرنامه در طریق ای 

 و وجروگری جسرت  روحیره  و محقق پرورش یادگیری،
مو ر  عوام  مطالهه، ای  در .گیرد قرار اولویت در تلّاقیت
 دانشجویان دیدگاه از های دانشجوییی پژوهشبر توسهه

 گرفتره  قررار  بررسری  مورد هوایی شهید ستاری دانشگاه

 تفكرر  و علمری  رویكردهای گیریشك  ساززمینه تا است
 و نیازهرا  ارضرای  و ترأمی   جهرت  در توش برای تلّاق،
 هرای راه ابردا   و وجوجست در اعضا، توانمندی ارتقای

 یارتقا برای های توبیتوش تاکنون گرچه .شود جدید
 مرورد مطالهره   دانشرگاه جویی در سطح تحقیقات دانشر 

 و محیطری  تحروالت  دلیر  بره  اما ؛است پذیرفته صورت
 هرای چرالش  و عوامر   صرورت گرفتره،   هرای دگرگونی
 و عوام  ؛انددادهامر پژوهش را تحت تا یر قرار  مختلفی
میرزان   و بروده  پویرا  ماهیرت  حیرث  از کره  هاییشاتص
 زمان در طی ،های دانشجوییپژوهش بر آنها گذاریتأ یر

هرای  وظرای  و ماموریرت   .متفاوت تواهد بود مكان، و
های پژوهشری تسرهی    دشوار و حساس در پرتو فهالیت

ی یابنرد. در دنیرای پیدیرده   و امكان تحقرق مری   گردیده
گیری ها، بدون بهرهبینی پدیدهکنونی تبیی ، تحلی  و پیش

قابر  انجرام    های منظم علمی دشوار و گاه غیراز روش
آسرا  توان دارویری مهجرزه  چه پژوهش را نمیاست. اگر 

هرا  دانشرگاه  دردهای نظام آموزشری  یبرای درمان همه
در شناسایی مسیرهای منتهی بره   دیددانست، اما بدون تر

ح  بسیاری از ای  دردها، فهالیتی  مرربخش محسرو    
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 شود.  می
 عصرر : های دانشجوییوهشژپ توسههعوام  مو ر بر 

 و دانرش  گسترش است. یعلم هایپژوهش عصر حاضر،
 حر   در مهاصرر  بشرر  باالی و توانایی نوی  هایآوریف 

هرر   و بروده  پرژوهش  حاصر   جامهه، مسائ  و مهضوت
 و پرورش ضرورت شود،می ترپیدیده جامهه مسائ  اندازه
 بررای  ی منسرجم ایجاد تشكیوت و محقق نیروهای جذ 

 انههوشمند پژوهشی هایفهالیت ساماندهی در ریزیبرنامه
 ترری  مهرم  پژوهش امروزه .]4[شودمی بیشتر احساس نیز

جامهره   بره  رسریدن  بررای  جوام  یافتگیتوسهه شاتص
 فنراوری،  آوردن وجودبه برای راهی و است محوردانایی

 مقام به نهادن ارج و توان تولید افزایش و پیشرفت توسهه،

 ارتقای برای آنان مشكوت طرح و شناسایی ؛پژوهشگران

 پرژوهش،  رود.مری  شرمار به الزامات ءجز وهشسطح پژ

 فرهنگ، در ابهاد پایدار و جانبههمه توسهۀ محرکه نیروی

 رفی  جایگاه رغمعلی است. ، امنیت و ...سیاست ،اقتصاد

 عملكردی و ساتتاری هایبا دشواری حوزه ای  پژوهش،

مانردگی  عقر   و پرژوهش  ضره   اسرت.  مواجه فراوان
 در جوامر   پیشرفتِ اصلی مان  و دغدغه تری مهم علمی،

 عدم علمی، مستق  مراکز کمبود و ضه  ،]1[توسهه حا 

 و مردیریت  ضره   پژوهشی، نهادهای از دولت پشتیبانی
 مستق ، و پویا تحقیقاتی ساتتارهای فقدان گیری،تصمیم

 رویكررد  فقدان اجرا، و گذاریسیاست در هماهنگی عدم

 روشر   پژوهشی، یهااولویت و نیازها تبیی  در گرانظام

 فنراوری  بره  روانری  وابسرتگی  توسرهه،  استراتژی نبودن

 و داتلری  علمری  فنراوری  توان به اعتمادیبی تارجی،
 انگاریسه  علمی، مدیریت فقدان پژوهشی، دستاورهای

 منراب ،  و اعتبارات اتوف پژوهشی، هایسازمان اداره در

 تقویرت  در تحقیقرات  نقرش  به نسبت مثبت گرایش فقدان
 و هماهنرگ  نظرام  فقردان  اجتماعی، و اقتصادی هایانبنی

 و کراری مروازی  از جلروگیری  برای رسانیاطو  کارآمد
 انجرام  و پرژوهش  رونرد  تضرهی   و منراب   رفرت   هردر 

 نگهداری بندی،طبقه نظام در ضه  تكراری، هایپژوهش
 سرطوح  در تحقیقرات  نتایج به دسترسی عدم و اطوعات

 مراکرز  برا  علمی مراکز بی  ابطهر فقدان المللی،بی  و ملی

 عردم  پژوهش، از مناس  حمایت عدم و تدماتی تولیدی

 ضرره  پررژوهش، فرهنرگ  اشرراعه در گررذاریسررمایه 
 و وسرای   کمبرود  ،محققران  نیازهرای  رف  در هاکتابخانه

 حجرم  برودن  پرایی   رسرانی، اطرو   نروی   تجهیرزات 

 فرهنگ شدید ضه  ،پژوهشی اعتبارات و گذاریسرمایه

 از تحقیقاتی، مراکز و پژوهشگران میان جمهی کار و نتهاو

 پرژوهش  حروزه  در موجود هایچالش و هادغدغه جمله

  .]4[است
: هرای پژوهشری  و توسرهه فهالیرت   عوام  فرهنگری 

فرهنگ، نظامی است منجسرم، متشرك  از اجزایری غیرر     
هررا، هنجارهررا، نمادهررا، باورهررا و مررادی شررام  ارزش

انرش و اطوعرات رایرج و    اعتقادات، آدا  و رسروم، د 
هنرها و اجزای مادی، شام  کاالهای مصررفی، ابزارهرا،   
تكنولوژی و میراث فرهنگی نسبتا مشترک بری  اعضرای   
یک گروه، اجتما  یا جامهره کره از طریرق یرادگیری از     

برای تسری مفهروم   .]1[شودنسلی به نس  دیگر منتق  می
وان فرهنگ به عرصه سازمانی، شای ، فرهنگ را بره عنر  

های بنیادی که یرک گرروه مهری  در فرآینرد     فرضپیش
آموتت ، سازگار کردن تود با مسائ  برون سرازمانی و  

دهنرد،  انسجام درون سازمانی ابدا ، کش  یا شك  مری 
متغیر فرهنگی، یرک متغیرر سیسرتمی     .]7[کندتهری  می

متغیرر فرهنگری    یها( ویژگی5311است. به زعم رابینز)
پرذیری، توجره بره    قیرت و تطرر  عبارت اسرت از: تو 

جزئیات، توجه به نتیجه، توجه بره افرراد، تشركی  تریم،     
هرا برر روی   تحو  و  بات یا پایداری. هر یک از ویژگی

ی آن از بسیار کم ترا بسریار   گیرد که دامنهطیفی قرار می
دهرد کره   تحقیقرات نشران مری   . ]1[شودزیاد کشیده می

 وهشری نقرش  هرای پژ فرهنگی در انجام فهالیرت  عوام 
( 5345الهری) بره زعرم فضر    . [55-4،4] دنر دار بارزی
 تیمری  و گروهی روحیه فقدان همدون یهای مختلفمولفه
 پژوهش فرهنگ گینهادین تحقیقاتی، هایپروژه انجام برای

، عامر   دانشرجویی  هایپژوهش به نسبت روش  یبینش و
( 5341منصروری)  دهنرد. فرهنگی را تحت تا یر قرار می

 و نگرری رواج سرطحی  و پرژوهش  رهنگف مفرط ضه 
پرژوهش را از   جرای  بره  یراددهی  بر عالی آموزش تأکید
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( در 5311داند. رمضانی و همكراران) عوام  فرهنگی می 
 هادانشگاه در محوری محقق فرهنگ تحقیقات تود اشاعه

عنوان یک عامر  مهرم در توسرهه    پژوهش را به مراکز و
  اسراس  برر ایر  تحقیقات دانشرجویی اعروم نمودنرد.    

 :بدی  صورت بیان شده استی او  فرضیه
توسررهه "و  "فرهنگرری متغیررر"برری   :1  فرضاایه

داری امهنر  و ای مثبرت رابطره  "های دانشرجویی پژوهش
 وجود دارد.
: هرای دانشرجویی  توسهه پژوهشو  اقتصادیعوام  

متغیر اقتصادی از سه بُهد قاب  بررسی است؛ بُهد او  به 
لوازمرات آزمایشرگاهی و دیگرر    های تهیه و ترید هزینه

؛ بُهرد دوم  اشراره دارد وسائ  مورد نیراز بررای تحقیرق    
هرای مرورد   سازی زیرسراتت های مربوط به فراهمهزینه

هرا، اینترنرت و .. اسرت. بُهرد سروم      نیاز همانند، رایانره 
های اقتصادی برای نیروی انسانی و تهیی  ضروابط  هزینه

ه کارکنرانی اسرت   التحقیق بمورد نیاز برای پرداتت حق
 و عوامر  در حقیقرت  . دهنرد که نظراتی توق ارائه می

 برر  الهادهفوق تأ یری اقتصادی کارکنان است که شرایط

 هاگرایش بر که طوریبه دارد، کار در مح  کارکنان رفتار
و  سرمت  هرا آن به و گذاردمی ا ر آنها هایالهم عكس و
 بررای  ازمانسر  افرراد  که شرایطی در مهموالً دهد.می سو

 کافی اند، انگیزهمواجه بسیار مشكوت با تود مالی تأمی 

 بر ایر  اسراس،   .نخواهند داشتپژوهش  تحقیق و برای

 های دانشجوییپژوهش بخواهد سازمان مدیریت چهچنان

 و هامحدودیت ای  رف  در نماید، باید اجرا موفقیت با را
 .ترروش نمایررد افررراد در و مشررارکت انگیررزه ایجرراد
 در را زیادی هایهزینه اطوعات فناوری در گذاریسرمایه

 ایر   بازگشرت  تصروص  در موسسات مدیران و بردارد

  .]52[هستند سرمایه نگران
ای مناسر ،  اتتصراص بودجره  در بخش اقتصادی، 

های دانشجویی و نظارت مهنوی از طرح و حمایت مادی
. ]4[های دانشجویی از مهمات امور استمطلو  بر طرح

همرراه  دانشجویان به و پژوهشگران روی بر گذاریرمایهس
های با تهیه ملزومات مورد نیاز از عوام  توسهه پژوهش

 و وسرای   کمبرود . [4،51،53،54، 4] دانشرجویی اسرت  

 حجرم  برودن  پرایی   رسرانی، نروی  اطرو    تجهیرزات 

بخرش   اقبرا   عردم  و پژوهشی اعتبارات و گذاریسرمایه
یگر عوامر  اقتصرادی بیران    زمینه از د ای  در تصوصی
دهد کره  ( نشان می5311) های متی یافته .]4[ شده است

های پژوهشی از اهمیت تاصی برتروردار  کمبود بودجه
 پرور (  و سرواری و تقری  5315) تحقیقات صافی است.

 وجرود  و بودجره  ( بیانگر آن اسرت کره کمبرود   5317)

مصو  از  بودجۀ کردن هزینه جهت در بروکراسی اداری
ی دوم بنررابرای ، فرضرریهوت ایرر  بخررش اسررت. مهضرر

 گردد:صورت زیر پیشنهاد میبه
توسررهه "و  "متغیررر اقتصررادی"برری   :2  فرضاایه

داری ای مثبرت و مهنرا  رابطره  "های دانشرجویی پژوهش
 وجود دارد.
هرای  توسرهه پرژوهش  و  تجهیزاتری و منراب   عوام  
ام و تجهیزات مورد نیاز برای انج ابزار وجود:  دانشجویی

های تحقیقاتی در توسهه تحقیقات دانشجویی مرو ر  طرح
( وجررود ابررزار و 5311زعررم مترری )برره. [57-4] اسررت

هرای تحقیقراتی از   تجهیزات مورد نیاز برای انجام طررح 
( نشران  5311های صرافی) تری  عام  است. یافتهاساسی
توانرد در  رسرانی مری  دهد که کمبرود مراکرز اطرو    می

عنروان چرالش مطررح    شجویی بره ی تحقیقات دانتوسهه
 ، (5345روز و همكررراران، گرررردد. از نظرررر )نیرررک 

( وجرود امكانررات از  5313و اسرتادی) (5315جوادیران) 
( 5317) مختراری ضروریات نظام پژوهش اسرت. عرر   

همراه با مشكوت لوازم از کمبود تسهیوت و امكانات به
( 5313) مهضوت انجام پژوهش است. از نظر منصروری 

فضاهای مناس  تحقیقاتی، کمبود تجهیزات و گاه فقدان 
فقدان ابزار و مناب  تحقیرق اعرم از داتلری و ترارجی     

هرا را تحرت ترا یر قررار     وهشتواند رشد و تهالی پژمی
 گردد:شك  زیر مطرح میی سوم بهبنابرای ، فرضیهدهد. 

و  "منرراب /تجهیزاترریعوامرر  "برری   :3  فرضاایه
ای مثبرت و  رابطره  "هرای دانشرجویی  توسهه پژوهش"
 داری وجود دارد.مهنا

: های دانشجوییتوسهه پژوهشو  مناب  انسانیعوام  
عنوان طراح و مجرری  فرد عام  انسانی بهمنحصر به رقش
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هرای  هرا و فرآینردهای سرازمانی و نیرز گررایش     سیستم
. ]51[افرزون او شرده اسرت   اجتماعی سب  اهمیرت روز 

 ید تغییرر در سررمایه  متغیر نیروی انسانی قادر بره ایجرا  
هاست. از ای  رو استخدام مادی و همدنی  سایر سرمایه

نیروی انسانی برر اسراس اصر  لیاقرت و شایسرتگی از      
با اعما  تری  اصو  جذ  نیروی انسانی است. باید مهم
های مناس  مدیریت منراب  انسرانی، موجبرات    مشیتط

 که بری   افزایش سطح عملكردی کارکنان را فراهم نمود
های مدیریت مناب  انسانی و عملكرد سرازمانی  مشیتط
. ]24،54،53-54[داری وجود داردای مثبت و مهنیرابطه
های مختل  مدیریت مناب  انسانی بر روند رشد مشیتط

 ،24،53[ی تحقیقات دانشجویی نقش مهمی داردو توسهه
( نشران  5311متری ) انجرام شرده توسرط     پژوهش. ]54
ب  انسررانی نقررش اساسرری در دهررد کرره عامرر  منررامرری

( 5315هرای صرافی)  های دانشجویی دارد. یافتهپژوهش
 انسرانی  از نیرروی  اسرتفاده  بیانگر آن است که نارسایی

های مهم پژوهش اسرت.  پژوهش از چالش امر در کارآمد
( عدم جذ  نیروی انسرانی مسرتهد در   5313منصوری)

مراکز علمی و پژوهشی را از مهضوت پژوهشی کشرور  
اعتماد اساتید و کادر هیات علمری،  جل  برای داند. می

رسانی الزم و کاهش مشكوت حقوقی و مهیشتی، اطو 
ایجاد اعتماد در بررسی، تاییرد و پرداترت عادالنره بره     

. وجرود  ، بایستی شررایط الزم را فرراهم نمرود   تحقیقات
برترروردار از دانررش، برترروردار از انگیررزه کارکنررانی 

ز جملرره د برره دانشررجو ا مشررارکت، اعتقرراد اسرراتی  
توان برای ای  متغیرر در نظرر   هایی است که میشاتصه
ی چهارم بره شرك  زیرر بیران     در نتیجه، فرضیه .گرفت
 شود:می

توسرهه  "و  "مناب  انسرانی عوام  "بی   :4  فرضیه
داری ای مثبرت و مهنرا  رابطره  "های دانشرجویی پژوهش

 وجود دارد.
: دانشرجویی هرای  و توسهه پژوهش راهبردی عوام 
عنوان فرآیند تهیی  اهرداف بنیرادی بلندمردت،    راهبرد به

ی کار و تخصیص مناب  الزم برای تحقق ای  اتخاذ شیوه
شود. استراتژی هم نتایج نهایی و هرم  اهداف تهری  می

در شررایطی کره    .]21[وسای  نی  بره آن را در برر دارد  
جمهوری اسومی ایران احراز جایگاه نخست علمری در  

انرداز توسرهه علمری،    چشرم  طقه را برر اسراس سرند   من
گرذاری کررده اسرت،    اقتصادی و فرهنگی کشور، هدف

و از  نمروده را اتخاذ مناسبی باید راهبردهای درنگ میبی
و برا اعمرا     بینانره اجتنرا  نمرود   نگاه مقطهی و کوتره 

ها را مند، فرضیه حرکت مستمر سایر پدیدهنظام فرآیندی
تروان در  یری دیگر، ای  فرآیند را میفراهم نماید. به تهب

کرارگیری از  راستایی استراتژیک بیان نمود. یهنری بره  هم
هرای دانشرجویان در راسرتای    هرا و توانمنردی  توقیت

تحقیقرات انجرام   راهبردهای سطح کون سازمان باشرد.  
( نشران  5313( و منصروری) 5315شده توسط )صرافی،  

حقیقرات و  دهد که وجود عوام  راهبردی برر روی ت می
 (، فقدان5315. به زعم )صافی، استها ا رگذار پژوهش

یافتره از مشركوت   نظام مطالهات بر مبنی جام  مشی تط
( 5313وهش دانشجویی است. از نظر منصوری)ژبخش پ

روشرر  نبررودن راهبرررد تحقیقررات، مشررخص نبررودن   
وهشری و عردم همراهنگی بری  مراکرز      ژهرای پ سیاست

تحقیقراتی کشرور   اکرز  مرز جمله مشركوت  اتحقیقاتی 
توانرد در  در ای  راستا از جمله مواردی کره مری   .است

روی دانشرجویان قررار گیررد،    های پریش بررسی چالش
شناتت مسرئولی  سرطح براال از     :شام  موارد زیر است

تحقیقررات دانشررجویی، حمایررت اسررناد باالدسررتی از   
تحقیقات دانشرجویی، انردازه تحقیقرات دانشرجویی در     

سررئوالن دانشررگاه، میررزان تفكررر   اولویررت کرراری م 
های راهبرردی دانشرگاه بره    محوری در  سیاستپژوهش

همراه با میزان تاکید مقامات سلسله مراتبی دانشرگاه برر   
ی برر ایر  اسراس، فرضریه     .اجرای تحقیقات دانشجویی

 صورت زیر آمده است:پنجم به
توسرهه  "و  "عوامر  راهبرردی    "بی   :5  فرضیه
داری ای مثبرت و مهنرا  رابطره  "های دانشرجویی پژوهش

 وجود دارد.
 : هرای دانشرجویی  توسرهه پرژوهش  و  فرردی عوام  

 و های فرردی توانایی ،مهارت عوام عوام  فردی شام  
گویرد،  ( می5411) آمابی . ]24،4،31-21[انگیزش است
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تواند انجام دهد، به مهارت و توانایی مرتبط آنده فرد می 
(، 5473) نظر الولرد. بهبا توقیت و شغ  او بستگی دار

عملكرد نوآورانه افراد به انگیزش، توانایی و مهارت آنان 
(، نشرران داد کرره 5411) وابسررته اسررت. تحقیقررات پلررز
زمان، روی طی  وسریهی از  محققی ، توانایی کارکرد هم

توانایی  و ایده توانایی جذ  قوی ،های تحقیقاتیفهالیت
حقیقررات کسرر  مهررارت در چنررد حرروزه را دارنررد. ت 

های ( نشان داد که دانشمندان دارای ویژگی5444فیست)
از دیگرر عوامر     .]35[شخصیتی متفاوت و توق هستند

وی . ]24[مو ر بر پرژوهش و نروآوری، انگیرزش اسرت    
هرای توقانره، انگیرزش    اشاره دارد کره بررای فهالیرت   

)نیازها، عویق، کنجكاوی و ..( بیشتر از انگیزش 5درونی
آشرنا نبرودن   و تایید دیگران( نقش دارد.  )پاداش2بیرونی

 مناب  و اینترنت از گیریبهره هایشیوه با نبودن دانشجویان

 پژوهش به پرداتت  برای فرصت کافی نداشت  پژوهشی،

و  آمروزش  شردن  ترومم  ویژهبه و ذهنی اشتغاالت دلی  به
 هرای هزینره  تأمی  بودن دشوار و اجتماعی هایمسئولیت

 عوامر   تأ یرگرذارتری   ترتی  از به دانشجویان پژوهشی

 شرناتته شرده   دانشجویان پژوهشی هایفهالیت در فردی

 زبران  یترری   اص  عنوان به زبان انگلیسی درواق ، .است

 تاحردودی،  زبان، ای  بر تسلط است و مطرح نیا د ی علم

. ]32[میشرود  محسرو   ی علم هایموفقیت درزمینه عام 
دهد که از ( نشان می5317های سرشتی و همكاران)یافته

پژوهشری دانشرجویان،    هایفهالیتتری  موان  جمله مهم
 اداری، پراگیر  و مقرّرات دست زیاد، مشغلۀ و وقت کمبود
 مقراالت  ترجمره  نراتوانی  و تحقیرق  نتایج از استفاده عدم

 به عوقگیبی موان  ا رتری  کم و دیگر هایبه زبان فارسی

 نبرودن  و مفیرد  رایانره  از استفاده در ناتوانی پژوهش، امر

 ی ششرم تحقیرق بره   بنابرای ، فرضیه .]31[بودند پژوهش
 شك  زیر بیان گردیده است:

توسررهه "و  " فررردیعوامرر   ": برری  1ی فرضرریه
داری ای مثبرت و مهنرا  رابطره  "های دانشرجویی پژوهش

 وجود دارد.

                                            
1 Intrinsic Motivation 
2 Extrinsic Motivation 

، یرک فررض   3 مرد  مفهرومی  : مد  مفهومی تحقیق
آن متغیرهای نهفته و آشركار  تئوریكی است که بر مبنای 

مشخص و سپس روابط بی  متغیرها با یكدیگر و ارتبراط  
در ایر   شود. ها با متغیرهای قاب  مشاهده مشخص میآن

فرآیند، عناصر مد  مفهومی، در قال  متغیرهای نهفتره و  
هررا تبیرری  آشرركار مشررخص و روابررط فرضرری برری  آن

فرهنگری،  در ای  تحقیق، متغیرهای عوام  . ]33[شودمی
اقتصادی، تجهیزاتی و مناب ، مناب  انسرانی، راهبرردی و   

ی عنرروان متغیررر  مسررتق  و متغیررر توسررهه فررردی برره
عنوان متغیر وابسرته مرد نظرر    های دانشجویی بهپژوهش

شرك   بوده است. بر ای  اساس، مد  مفهومی تحقیق بره 
 زیر ترسیم شده است. 
ی ههمتغیرهرای مرو ر برر توسر     بره  از ای  رو، توجه

 توانرد مری  کشرور  علمری  جامهه از ای  قشر هایپژوهش

 علمری  هرای گونراگون  زمینره  علمی در موج  پیشرفت

 گردد.
 

 
 

 
 .  مد  مفهومی تحقیق5نمودار 

 
به  توانهای دانشجویان، میدغدغه و نیازها با شناتت

 هرای مشك  رف  به نسبت تا نمود کمک دانشگاه مسئوالن

نقراط قروت    تقویرت  و پژوهشی نظام در موجود احتمالی
یابی به اهداف مورد در ای  در راستای دست .توش کرد

تحقیق به بررسی عوام  تجهیزاتری و منراب ، فرهنگری،    

                                            
3 Conceptual model  
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مناب  انسانی، راهبردی، اقتصادی و فردی مو ر بر توسهه 
شرود؛  های دانشجویی پرداتتره مری  تحقیقات و پژوهش

ه و بر اسراس  روابط و تهاموت آنها تجزیه و تحلی  شد
در مبانی نظری، مد  مفهومی طراحی و آزمرون گردیرد.   

یابی به هدف فوق، اهداف فرعی ذی  هرم  راستای دست
ایجاد بستر مناس  بررای  (5باشد: )مد نظر ای  تحقیق می

؛ رشد و اعتوی علمی و پژوهشی دانشرجویان شكوفایی، 
هررای پژوهشرری در برری  ( نهادینرره سرراتت  فهالیررت2)

( توانمندسرازی دانشرجویان   3ای  دانشگاه؛ )دانشجویان 
های مختلر  آمروزش   در  زمینه پژوهش از طریق شیوه

ترویج و ارتقای مهرارت و فرهنرگ   ( 4نظری و عملی؛ )
مناسر    ایجراد زمینره  ( 1؛ )دانشرجویان بی  پژوهش در 

هررای مررادی و مهنرروی دانشررگاه از حمایررت منظرروربرره
پژوهشری  مری  بهبود رابطه عل( 1های پژوهشی؛ )فهالیت
جلر  توجره و حساسریت و    ( 7؛ )دانشجویان و اساتید 

ها نسبت به پرداتت  عملی به پژوهش مسئولی  دانشكده
های ( نهادینه ساتت  فهالیت1؛ و در نهایت)و تولید علم

 پژوهشی در بی  دانشجویان. 
 

 سوال هی  پژوهش
عوامرر  مررو ر بررر توسررهه پررژوهش دانشررجویی  -5

 ند؟اکدام

بندی عوام  مرو ر برر توسرهه پرژوهش     اولویت -2
 دانشجویی چگونه است؟ 

، "فرهنگری "، "تجهیزاتری و منراب   "آیا عوام   -3
و  "اقتصررادی"، "راهبررردی"، "منرراب  انسررانی 

بر فرآیند پرژوهش دانشرجویی تا یرگرذار     "فردی"
 هستند؟ 

 
 روش پژوهش

 هردف  لحرا   بره  و کمی پژوهش یک حاضر تحقیق

 در هرا داده شیوه گردآوری که باشدمی کاربردی پژوهش،

 بری   ارتباط حیث است. از پیمایشی نو  از و توصیفی آن

همبستگی و بره طرور مشرخص     از نو  تحقیق متغیرهای
سرازی  مد  باشد.ساتتاری می مهادله سازیمبتنی بر مد 

آزمرون   بررای  جرامهی  آماری رویكرد ساتتاری مهادالت
 و رهرای آشركار  متغی بری   روابرط  دربراره  هرایی فرضریه 
 هرای فرضیه و نظری چارچو  تحلی  و مكنون متغیرهای

 ترانواده  از نیرومندی تكنیک تحلیلی و بوده مربوط بدان

 دهدمی امكان پژوهشگر به که است متغیری چند رگرسیون

 همزمران  طرور  به را رگرسیون مهادالت از ایتا مجموعه

 قاب  انتوای  رویكرد می دهند. از طریق قرار آزمون مورد

 کرد. آزمون پیدیده جوام  در را نظری هایمد  بودن قبو 

 بره  ایر  تحقیرق   در موجود متغیرهای اکثر که آنجایی از

سرازی سراتتاری   صورت مكنون هستند، استفاده از مد 
بررای تهیری     .]34[در ای  پژوهش مناس  تواهرد برود  

هرای تجهیزاتری و منراب ، فرهنگری، منراب       رابطه مولفه
سازی راهبردی، اقتصادی و فردی از تكنیک مد  انسانی،

افزار لیزر  استفاده شده اسرت.  مهادالت ساتتاری و نرم
سازی مهادالت ساتتاری از یرک طررف میرزان    در مد 

های پرژوهش و مرد  مفهرومی پرژوهش)از     انطباق داده
گرردد و  لحا  برتورداری از برازش مناس (بررسی می

ر مرد  بررازش یافتره    از طرف دیگر مهناداری روابرط د 
های برازش مناس  مد  شرام   شوند. شاتصآزمون می
 دو به درجه آزادی، شاتص نكرویی بررازش  نسبت کای

(GFI   و شاتص تهدی  شرده نكرویی بررازش ) (AGFI )
است. مدلی از برازش مناس  برتوردار است که نسبت 

و   GFIو مقردار   3دو به درجه آزادی، کروچكتر از  کای
GFI  صد بیشرتر و انردازه   در 41ازRMSR    نیرز کمترر از
هرای  سازد شراتص باشد. ای  تكنیک مشخص می 11/1

انتخابی با چه دقتی مهرف یا برازنده متغیرر مرورد نظرر    
تی اسرتفاده شرده    -است. برای بررسی موضو  از آماره

هرایی کره دارای مقرادیر    است. در ایر  روش شراتص  
ند از لحرا   هسرت  – 41/5و یا کمتر از  41/5تر از بزرگ

گیری حرذف  دار بوده و مابقی از مد  اندازهآماری مهنی
 شوند.  می

 آمراری  جامهرۀ  : گیرری نمونه روش و آماری جامهه

دانشرگاه هروایی شرهید     دانشرجویان  از نفرر  211 شرام  
 نمونه .بودند 42-43 تحصیلی سا  دوم سا نیم در ستاری،

 برر  که بود آماری جامهه اعضای از نفر 211 تهداد آماری
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 جامهره  حجرم  روی از نمونه، حجم برآورد اساس جدو  

هرای  از رشته ایطبقه تصادفی به شیوة کرجسی و مورگان
  شدند. انتخا تحصیلی موجود در دانشگاه 

آوری داده از نرو   روش جم : هاداده ابزار گردآوری
میدانی است که جهت گردآوری اطوعات برای آزمرون  

سراتته اسرتفاده   نامه محقرق های تحقیق از پرسشفرضیه
ای و صورت مقولره گیری متغیرها بهگردید. مقیاس اندازه

 مقیاس لیكرت است.  1بر اساس طی  
بررسری روایری   : بررسی روایری متغیرهرای مكنرون   

برای بررسی روایری همگررا دو مهیرار در نظرر     : همگرا
  :]31[شودگرفته می

 ید میزان بارهای عاملی برای هر متغیر مكنونی با
باشرد؛   7/1آ  بزرگتر از و در حالت ایده 1/1بزرگتر از 

 هستند.  1/1مقدار تمامی بارهای عاملی از  5برابر جدو  

    میزان(میانگی  واریانس اسرتخراج شردهAVE )
باشد، که برابر  1/1برای هر متغیر مكنونی باید بزرگتر از 

بزرگتر از  مقدار تمامی میانگی  واریانس 5جدو  شماره 
است. در نتیجه روایی همگرا برای تمامی متغیرهرای   1/1

 مكنون وجود دارد.   
هرای صرورت   برا بررسری  : بررسی روایی تشخیصی

گرفته مقدار میانگی  واریانس استخراج شده به توان دوم 
ضری  همبستگی متغیرها برای تمرامی متغیرهرا صرادق    

در نتیجه روایی تشخیصی بررای تمرامی متغیرهرا     ؛است
 .ردوجود دا

با توجه بره جردو    : بررسی پایایی متغیرهای مكنون
ها وجرود دارد.  پایایی ترکیبی مناسبی بی  سازه5شماره 

یهنی تمامی مقادیر پایایی ترکیبری از مقردار اسرتاندارد    

 ( بزرگتر است.  7/1)
بررسرری ارتبرراط برری  متغیرهررای  : هرراتحلیرر  داده

بارهای : نامه(گر)سوا  پرسشها( و مشاهدهمكنون)عام 
عاملی مد  در حالت تخمی  استاندارد میزان ترا یر هرر   

هرا را در توضریح و تبیری     کدام از متغیرها و یرا گویره  
 5دهرد. جردو  شرماره   واریانس نمرات متغیر نشان مری 

بارهای عراملی هرر یرک از سرواالت تحقیرق را نشران       
شود، مقدار بارهرای  طوری که مشاهده میدهد. همانمی

با توجه بره اینكره   متغیر است.  44/1تا  72/1عاملی بی  
 .]31[اسرت  11/1تمامی مقادیر بارهای عاملی بزرگتر از 
توسرهه  "هرای  در نتیجه همبستگی مناسربی بری  عامر    

نامره وجرود   و سواالت پرسش "های دانشجوییپژوهش
 .(5)جدو  دارد

قب  از وارد شردن بره مرحلره آزمرون      آزمون فرضییت :
 متغیرر  گیریاندازه هایصحت مد  فرضیات الزم است تا از

های دانشرجویی( اطمینران   مهیارهای توسهه پژوهشزا )برون
های برازندگی مرد   ( شاتص2در جدو  ) حاص  شود.

 مفهومی تحقیق آمده است.
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 نتایج تجزیه و تحلی  تایید عاملی . 5جدو  

 
 

 . اطوعات مربوط برازش کلی مد  تحقیق 2جدو  
 مقدار نیم پیرامتر مقدار پیرامتر نیم

 11/5 (CFIشاتص برازش تطبیقی) 4 درجه آزاد 
 11/5 (IFIشاتص برازش افزایشی) 137/5 نسبت کی  اسکوئر به درجه آزاد 

 55/1 (RMRمانده)ریشه میانگی  مجذور باقی 131/1 (RMSEAمییناین مجذور تقریبی خطی)ریشه
 RMR 122/1ی مقدار استاندارد شده P(55/5 ≥RMSEA) 144/1مقدار پیرامتر 

 43/1 (GFIشاتص برازندگی) 11/5 (NNFIشیخص برازش غیرنرم)
 ماتذ: نتایج پژوهش 45/1 (AGFIییفته)شیخص برازندگی تعدیل

 

نسربت کرای اسركوئر بره درجره       کره ایر  با توجه 
( و 131/1ی دوم)(، تقری  تطرای ریشره  137/5آزادی)

هرا از  ( که هرر دوی آن 1.121ده)مانی تطای باقیاندازه
چنری  شراتص نیكرویی    کمتر اسرت و هرم   11/1عدد 
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( و شرراتص تهرردی  شررده نیكررویی    43/1برررازش) 
باشند، بزرگتر می 41/1( که هر دوی آنها از 45/1برازش)

هرای تحقیرق تاییرد    برازش کلی مد  تحقیق توسط داده
 (. 2گردد)جدو  می

تحلیر    2مرودار ن :لماد   برونزا متغیر گیر مدل انداز 
را  های دانشرجویی توسهه پژوهشعاملی مرتبه او  مهیارهای 

مرتبره   تحلی  نتایجدهد. در حالت تخمی  استاندارد نشان می
 بری   او  حاکی از وجود روابط همبستگی مثبرت و مهنرادار  

 عام  راهبرردی شود گونه که مشاهده میهمان .مهیارها است
 44/1برا ضرری     عام  فرهنرگ پرژوهش  و  41/1با ضری  

دارا  هرای دانشرجویی  توسرهه پرژوهش  بیشتری  همبستگی با 
 RMSEA=0.03از جملره   های تناسر  مرد   شاتص هستند.
توسرهه  مهیارهرای   گیرری گر مناس  بودن مد  انردازه نشان

 .  استهای دانشجویی پژوهش

 
 

 
های ی پژوهشگیری مهیارهای توسههاندازه مد . 2نمودار

 تخمی  استاندارددانشجویی در حالت 

 
 

 نتایج تجزیه و تحلی  فرضیات . 3دو  ج
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های پژوهشی گیری مهیارهای توسههاندازه مد  .3 نمودار

 T- Valueدانشجویی در حالت 
 

اعداد مهناداری هریک از متغیرها  3 مودارن هی:آزمون فرضیه
شرود  گونره کره مشراهده مری    دهد. همانرا در مد  نشان می

ناداری بدست آمده برای رابطه بی  مهیارهای توسرهه  اعداد مه
هررای دانشررجویی و مهیارهررای تجهیزاترری و منرراب  پررژوهش

(، 13/7(، منرررراب  انسررررانی) 77/7(، فرهنگرررری)52/1)
( 71/1( و عوامر  فرردی)  41/1(، اقتصرادی) 51/1راهبردی)

 5.41که ای  عدد بزرگترر از قردرمطلق   باشد و از آنجاییمی
تا ششم پژوهش مبنی بر وجرود رابطره    است، لذا فرضیه او 

 گردد.مثبت، مستقیم و مهنادار بی  متغیرها تایید می
 

 گیر بحث و نتیجه

عوامر  راهبرردی،   دهد که های تحقیق نشان مییافته
ترری   تری  و اساسیفرهنگی و مناب  انسانی از جمله مهم

هررای پژوهشرری عوامرر  تا یرگررذار بررر توسررهه فهالیررت
در ایر   . هسرتند  مرورد مطالهره  انشگاه دانشجویان در د

گوناگون  تحقیق، ابتدا توش شده است تا با بررسی ابهاد
هرای  ، عوامر  و مولفره  وهشری ژهای پو مو ر بر فهالیت

ی هرای پژوهشری در جامهره   تا یرگذار بر توسهه فهالیت
ایر  متغیرهرا در    ،د. در ادامره نمورد مطالهه ارزیابی گرد

روایی،  ،. در انتهاندلهه قرار گرفتافزار لیزر  مورد مطانرم
اعتبار و میزان تا یر و اولویت روابرط بری  هرر یرک از     
 1متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفرت. در ایر  پرژوهش    

عنروان عوامر  مرو ر برر توسرهه      عام  اصرلی کره بره   

های پژوهشی از ادبیات تحقیرق اسرتخراج شرده    فهالیت
ها مورد مونبودند، مورد آزمون قرار گرفتند و صحت آز

هرای پرژوهش مروارد    با توجه به یافته تایید قرار گرفت.
 تواند مورد توجه مسئولی  قرار گیرد:ذی  می

عوام  راهبردی از  دهد کههای تحقیق نشان مییافته -5
نظر دانشجویان در اولویت او  است. بر ای  اساس، 

ریزی یابی به سطح مناسبی از برنامهدر راستای دست
 ،بینانره و جلوگیری از نگاه مقطهی و کوتره  راهبردی
تردوی  راهبرردی    و هرای پژوهشری  فهالیرت توسهه 
 گردد:موارد ذی  پیشنهاد می ،مندنظام

 برای مستق  سازمانی تشكیوت و تهیی  ساتتار 

   آموزشی؛ ها و مراکزدانشكده های پژوهشی درفهالیت

 بنیان؛های دانشتشكی  شرکت 

  ای ، تهیره برنامره  سازی سبک مردیریت مناس
 ؛های پژوهشیفهالیتجام  برای ارزیابی 

 شناتت مسئولی  سطح  توش در جهت افزایش
 باال؛

 هرای فنری برر    اجرای تهدادی از دروس رشته
 محوری،اساس رویكرد پژوهش

 هررا، ریررزی جهررت تشررخیص اولویررتبرنامرره
های سازی چارچو  قانونی برای پشتیبانی فهالیتفراهم

 پژوهشی؛

  انرداز کلری در زمینره    استراتژی و چشرم ارائه
 های پژوهشی.فهالیت

فرهنگی در بی  عوام  مرورد بررسری، رتبره     عوام  -2
در بی  عوامر   دوم را به تود اتتصاص داده است. 
هرا، همكراری   فرهنگی همكاری کارشناسان دانشكده

آمرادگی پررذیرش   ،هرا دانشررگاه مسرئولی  پژوهشری  
  بره اسرتفاده از    تمای  مسئولی، تحقیقات دانشجویی
، وجرود فرهنرگ پرژوهش در    تحقیقات دانشرجویی 

اعتقاد مدیران به ضرورت بهبود عملكررد و  دانشگاه، 
توسررهه  تررری  عوامرر  مررو ر بررراز مهررم نرروآوری
مروارد  های پژوهشی هستند. بر ایر  اسراس،   فهالیت

 گردد:ذی  پیشنهاد می

   ا رربخش بررای   آموزشری  هرای دوره اجررای 

 ؛ دانشجویان در یابیمسئله روحیه و توقیت افزایش
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   غیرمادی؛  انگیزشی عوام  از گیریبهره  

  فررراهم نمررودن بسررتر مناسرر  برررای رشررد و
 شكوفایی کارکنان توق و نوآور؛

 و تشركی   مسرئله  حر   هایفها  نمودن گروه 
  تجربه؛ با کارکنان

  در زمینره   تبرنامه و بولت  نشریه، تدوی  و تهیه
  ی؛های دانشجویفهالیت

  مهرفی پژوهشگران برتر و نص  اسامی آنها در
 مهرض دید دانشجویان.  

عنروان طرراح و   با توجه به نقش منحصر انسران بره   -3
هرا و فرآینردهای سرازمانی تردارک     مجری سیسرتم 

، هرای پژوهشری  فهالیرت ی مساعد برای توسهه زمنیه
هرای مناسربی   مشری مسئوالن امور پرسنلی باید ترط 

بایرد   انسرانی فرراهم نماینرد.    برای مردیریت منراب   
های الزم برای اعتماد دانشرجویان بره فهالیرت    زمینه
وهشی، کاهش مشكوت حقوقی و مهیشرتی،  ژهای پ
رسانی الزم و ایجاد اعتماد تاییرد و پرداترت   اطو 

فراهم نمرود.   های پژوهشیفهالیتعادالنه به توسهه 
 گردد:بر ای  اساس موارد ذی  پیشنهاد می

 برای مناس  تشویقی کارهای و ساز زاستفاده ا 

 مراسم در قدردانی دادن تقدیرنامه، نظیر برتر، پژوهشگران

مختل  در سطح دانشگاه،  نشریات در اسامی اعوم ویژه،
 و ...؛ 

 پرداتت و پیشنهادی هایطرح اجرای و بررسی 

  آنها؛ مجریان و پیشنهاددهندگان به پاداش موق  به

 برا توجره بره عملكررد      موق  به و کافی پاداش
 ها.مناس  آن

دهد که عوامر  فرردی در   های تحقیق نشان مییافته -4
(، 5411طور که آمابی )همان ی چهارم قرار دارد.رتبه
 ،21[ ( گفتنرد 2111( و مرور  و برولی)  5473الولر)
هرای مهرارت،   شرام  مولفره  عوام  فرردی   ،]27،37
ندره  های فردی و انگیزش است. در ننتیجه، آتوانایی
تواند انجام دهد، به مهارت و توانایی مررتبط  فرد می

برر ایر  اسراس    با توقیت و شغ  او بستگی دارد. 
سازی بستر مناس  جهت شكوفاسرازی  جهت فراهم

فرد برای توسهه تحقیق و پژوهش موارد ذی  پیشنهاد 

     گردد:می

      آزادسازی بخشری از زمران بررای تخصریص
 پژوهش و تحقیق؛

 هرای روش تحقیرق در سرطح    برگزاری کوس
 دانشگاه برای دانشجویان؛

 های کار با رایانه؛ی مهارتهااجرای دوره 

   تشررویق دانشررجویان برره شرررکت فهاالنرره در
 کارهای گروهی.  

هرای تحقیرق، متغیرر اقتصرادی در     با توجه به یافته -1
هرای  هزینره اسرت  قررار دارد کره الزم    ی پنجمرتبه
هرای اقتصرادی   و هزینره  هرا سازی زیرساتتفراهم

نیروی انسانی و تهیی  ضروابط مرورد نیراز     مرتبط با
برای پاداش به کارکنانی اسرت کره نظراتری تروق     

بر ای  اساس موارد ذی  هند، مشخص گردد. ارائه می
 گردد:پیشنهاد می

   توسررهه  برررای ویررژه ایبودجرره ردیرر  تهیرری
 ؛  های دانشجوییپژوهش

  ی وهی دستورالهملی جام  در تصروص نحر  هیهت
 پرداتت به نیروی انسانی توق؛

  هررای ریررالی مررورد نیرراز برررای واگررذاری هزینرره
های توسهه پژوهشهای مورد نیاز سازی زیرساتتآماده

 ؛دانشجویی
  روسرا و مسرئولی  پرژوهش    تر جدی هایپیگیری

هرای  پرژوهش  سرازی فهرا   و اسرتمرار  برای ها دانشكده
  .دانشجویی

 تجهیزات و منراب  یق، متغیر های تحقبا توجه به یافته -1
تردیدی نیست که یكری   ؛ی ششم قرار دارددر رتبه

هررای دانشررجویی توسررهه پررژوهشاز ضررروریات 
بر ای  اساس های فنی است. زیرساتتسازی فراهم

 گردد:موارد ذی  پیشنهاد می

  اطوعراتی،  بانک تهیه و ایرایانه سیستم اندازیراه 

 ،هرای پژوهشری  فهالیرت  چرتره  کندی مشك  رف  برای
هرای پژوهشری   فهالیرت  ارائه پیشرنهادهای  از جلوگیری
 غیره؛  وهای پژوهشی فهالیت سوابق نگهداری ،تكراری

  مورد افزاری افزاری و نرمهای سختتهیه نیازمندی
 ؛های پژوهشینیاز برای توسهه فهالیت
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 شگاه هوایی شهید ستاری(مورد؛ دان )مطالعه های دانشجوییپژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه

   و اینترنرت تمهیدات الزم جهت در دسترس بودن 
 روزی؛شبانهدر طو   اطوعاتی هایبانک

  سررازی فضررای فیزیكرری مناسرر  برررای  فررراهم
 های پژوهشی.  فهالیت

در راستای تكمیر  رونرد   گردد، در پایان پیشنهاد می
ی تحقیقرات  م  مرو ر برر توسرهه   اشناسایی و تبیی  عو

ی عوام  بررون سرازمانی مرو ر برر توسرهه      دانشجویی،
های پژوهشی دانشجویان نیز مورد توجه محققران  فهالیت
 ی قرار گیرد. بهد
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