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 چکیده
 نامهپایان و شودمی انجام دانشجویی نامهپایان شکل به کشاورزی هایگرایش در هاپژوهش از تربیش بخش

 رد هانامهپایان کیفی سطح فرازاندن برای .است کشاورزی هایدانشکده پژوهشی اصلی تولیدهای از یکی
ترین اصلی دیدگاه از نامهپایان تدوین در مؤثر هایعامل و هاچالش تا دارد ضرورت کشاورزی هایرشته
 سیربر ،تحقیق این از فهد رو این از .شود بررسی علمی تهیئ اعضای و دانشجویان یعنی آن نگراکنش
 علمی تهیئ اعضای و دانشجویان دیدگاه از نامه نپایا ینوتد بر مؤثر یبازدارنده و برنده پیش هایعامل
 روش به که ستا همبستگی - توصیفی و یدبررکانوع از هشوپژ .بود لرستان دانشگاه کشاورزی هایرشته

 ارشدکارشناسی دانشجوی 39 شامل تحقیق این آماری جامعه .شد اجرا پرسشنامه اربزا از دهستفاا با و پیمایشی
 برای .بود 1395-96 تحصیلی سال در کشاورزی دانشکده علمی تهیئ عضو 21 و دکتری دانشجوی 25 و

 .شد هاستفاد والیس کروسکال و وایتنی من ایفراسنجه نا هایآزمون و اکتشافی عاملی تحلیل از هاداده تحلیل
 پیشترین مهم راهنما استاد خبرگی و بازدارندهترین مهم سازمانی هایبازدارنده که داد نشان عاملی تحلیل
 حصیلیت مقطع و جنس تأثیر مورد در وایتنی من آزمون .باشدمی دانشجویان دیدگاه از نامهپایان تدوین در برنده

 در یتربیش فردی هایبازدارنده با ارشدکارشناسی دانشجویان و پسر دانشجویان ،داد نشان نامهپایان تدوین بر
 حاظل از مختلف هایگرایش دانشجویان ،داد نشان نیز والیس کروسکال آزمون .هستند رو روبه نامهپایان انجام

 داناستا دیدگاه از نامهپایان انجام هایچالشبندی اولویت .ندارند معناداری تفاوت نامهپایان انجام هایبازدارنده
، یگاهدانش طیمح در دانشجو پیوسته نیافتن حضور ،خارجی یعلم منابع ترجمه در دانشجو ضعف آنان ،داد نشان
  اند.کرده مشخص هاچالشترین مهم عنوان به را قیتحق روش با دانشجو ییناآشنا
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 مقدمه
 عالی آموزش اصلی ارکان از یکی کشاورزی آموزش

 مورد نیانسا نیروی تربیت در بسزایی نقش که باشدمی
 کشاورزی توسعه شک بی .دارد کشاورزی بخش نیاز
 نظام و هابرنامه ،هاسیاست به وابسته کشوری هر

 دانش به وابسته آن نتیجه در و کشاورزی آموزش
 برای .است نظام آن متخصص و متعهد آموختگان

 کشاورزی عالی آموزش کشاورزی توسعه به رسیدن
 یآموختگان دانش ،هابازدارنده برداشتن میان از با باید

 و بهرامی) باشند داشته کافی مهارت که کند تربیت
 از یکی پژوهشی هایفعالیت انجام (.1311 ،زمانی

 مقطع در دانشجویان برای اساسی هایمهارت
 ،موارد تربیش در و است دکتری و ارشدکارشناسی

 دانشجویان پژوهشی جدی تجربه نخستین نامهپایان
 از ایعمده بخش .آیدمی شمار به تکمیلی تحصیالت

 نامهپایان قالب در کشاورزی هایرشته در هاپژوهش
 اصلی تولیدات از یکی نامهپایان و شودمی انجام

 ای نامهانیپا .است کشاورزی هایدانشکده پژوهشی
 یموضوع در انیدانشجو که است ینوشتار ،رساله
 افتیدر یبرا ،خود یلتحصی رشته به مربوط خاص

 انیدانشجو نامهانیپا در .سندینویم یلیتحص مدرک
 هیزتج راه از و کرده یبررس را پرسشی و ابهام ای موضوع

 آن به یشیآزما ای و یعمل هایربهتج ای و لیتحل و
 داللاست شامل نامهانیپا گرید انیب به .دهندیم پاسخ

 ای و یکارآموز حاصل ،یتجرب پژوهشی ارائه ،یموضوع
 یلیتحص دوران در شدهآموخته یهادرس از یاعصاره

 نیتدو و نگارش تاداناس ییراهنما با که دانشجوست
 چیه در یتکرار یمحتوا و عنوان با نامهانیپا .شودیم

 فیتعر یایلیتحص مقطع چیه در و یآموزش نظام
 نگارش به موظف اندانشجوی همه و استنشده

  .هستند دیجد یمحتوا و موضوع با نامهانیپا
 هایعامل وسیله به ،عمل در نویسی نامهپایان اما

 تاس بدیهی .شودمی آسانگری یا و محدود گوناگونی
 و کمبودها ،هاعامل این از یک هر تفصیلی بررسی که

تر دقیق و بهتر را زمینه این در موجود هایچالش
 در که کاستیترین عمده شاید .کندمی مشخص

 شناخت ،شودمی احساس کشاورزی هایرشته
 زا نویسی نامهپایان بازدارنده و برنده پیش هایعامل

 و دانشجویان یعنی آن انبازیگرترین اصلی دیدگاه
 زا برای گام اولین که چرا ،باشد علمی تهیئ اعضای

 و شناسایی ،هامحدودیت و هابازدارنده برداشتن میان
 توانمیها آن از آگاهی صورت در و هاست آن شناخت

 برخی .کرد پیدا راها آن با مناسب اجرایی هایحل راه
 پژوهش این با مشترکی زمینه ،مرتبط هایپژوهش

 به گذشته هایپژوهش که است حالی در این ،دارند
 روش مانندهایی جنبه از ،هانامهپایان خود تحلیل
 اصول رعایت میزان یاها آن در رفته کار به تحقیق
 از یک هیچ و ،اندپرداخته نامهپایان نگارش

 هایرشته دراند شده انجام تاکنون کههایی پژوهش
ا هآن به که هاپژوهش از دسته آن .نیستند کشاورزی

 و هاحدودیتم بررسی به تنها نیز شد اشاره
 دانشجویان دیدگاه از نویسی نامهپایان هایبازدارنده
 هشپژو این تمایز وجه آنچه ترتیب این به اند.پرداخته

 نای اول درجه در ،آیدمی شمار به گذشته تحقیقات با
 شناسایی و کشف پژوهش این از هدف که است
 زا نویسی نامهپایان بازدارنده و برنده پیش هایعامل

 نای زیرا ،است کشاورزی هایرشته دانشجویان دیدگاه
 و هاتفاوت به توجه با که شودمی احساس خأل

 هاینارسایی به ،تحصیلی رشته هر هایویژگی
 هب باید نیز کشاورزی هایرشته در نویسی نامهپایان

 پژوهش این در که است این دوم ؛شود نگاه جدا صورت
 و هانارسایی به نیز مشاور و راهنما استادان دیدگاه از

 که چرا شودمی پرداخته نامهپایان انجام تنگناهای
 راهنمایی در را مهمی نقش مشاور و راهنما استادان

 مسیر در انآن هدایت و نامهپایان انجام در دانشجویان
 تا که ستا حالی در این .کنندمی ایفا تحقیق درست
 هیأت اعضای هایچالش بررسی به اندکی توجه کنون
 از نامهپایان انجام در دانشجویان راهنمایی در علمی
 این هدف بنابراین .است شده پرداخته نمحققا سوی

 جامان بازدارنده و برنده پیش هایاملع بررسی ،تحقیق
 و تکمیلی تحصیالت جویاندانش دیدگاه از نامهپایان

 دانشگاه کشاورزی هایرشته علمی تهیئ اعضای
  .باشدمی لرستان

ــجویان به مربوط هایچالش اند هاییچالش ،دانش
 یمنف یا مثبت طور به و بوده دانشــجویان مختص که
 رد .گذارندمی تاثیر نامهپایان انجام روند تکمیـل بر
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 هک ،تحقیق لهئمســ تعریف در شــکســت بهها آن بین
 نپیرسو) شود منجر دانشـجویان امیدی نا به تواندمی

ــه و آموزش کـمبود ؛( 2112 ،کــایـروز و  در تجرب
 برای توانایی نا ؛( 2113 ،کرســول) تحقیق یهاروش
ــازی آماده ــن طرحس ــئله دقیق و روش  پروپوزال مس

ــته) ــعیف زمان مدیریت ؛( 2116 ،همکاران و دس  ض
ـــاره توانمی( 2111 ،همکاران و تونـدالنا)  .دکر اش

 نوشــتن در توانایی نداشــتن شــامل دیگر هایچالش
 نداشتن ،یافته سـازمان و منسـجم ،منطقی هایمقاله

 انامک نبود و نامهپایان تکمیل برای شــخصــی انگیزه
 ،فوستر و کان) منظم طور به راهنما استاد با مشـورت

 ،(2112 ،چیداوا و مـاجونی ؛2111 ،موتون ؛1993
 داتتعه ،تحقیق انجام برای کافی انگیزه و تعهد نبود

 ؛2115 ،پیرس ؛2111 ،بل) خانوادگی هایگرفتاری و
ـــون ـــنــدمی( 2116 ،الگلین و انــدرس ــاش  دیگر .ب

ــایی قابل هایچالش ــناس ــجویان به مربوط ش  دانش
 نیز و انتخاب در آنان فکری هایچالش :ازاند عبارت

ـــوع کردن محــدود  تفکر نبود و تحقیق برای موض
ــجویان بین در تحلیلی و انتقادی ــواری ،دانش  در دش

  (.2116 ،همکاران و تاد) هادیدگاه ارتباط و بیان
 برخی ،دانشجویان با مرتبط هایچالش از گذشته

 دانشجویان ظرفیت کهاند داده نشان محققان از دیگر
 نیز نهادی هایاملع توسط نامهپایان انجام برای

 ؛2115 ،نیاواراندا ؛2111 ،موتون) شودمی محدود
 دادند تشخیص( 1996) هوارد و شارپ (.2115 ،پیرس

 به و شودمی تحمیل دانشجویان به تحقیق موضوع که
 ماه شش تا سه مدت در شودمی داده فرصت آنان

 ردیگ مسائل .کنند تصویب را تحقیقاتی هایروژهپ
 امکان نبود ،اینترنت خدمات نبودن کافی شامل

 شمار افزایش و تحقیق مواد ،رایانه به دسترسی
 ،(2117 ،ابدین ؛2115 ،ریچر و باتری) دانشجویان

 و کان) فیزیکی فضای وجود نبود ،بودجه نبودن کافی
 ؛2111 ،پاگ و فیلیپ ؛1997 ،براون ؛1993 ،فوستر

( 1317) میزانی .باشندمی( 2112 ،چیداوا و ماجونی
 تدوین هایچالش بررسی به خود نامهپایان در

 رزشیو علوم و بدنی تربیت ارشدکارشناسی نامهپایان
 شهید ،تهران ،خوارزمی ،اهواز ،ارومیه هایدانشگاه در

رین تمهم وی .است پرداخته گیالن و فردوسی ،بهشتی

 هب محدود دسترسی از عبارت را دانشجویان مشکالت
 دسترسی ،دانشگاه نامناسب اداری روال ،مالی منابع

 داورپناه و بهزادی .داندمی اطالعاتی منابع به محدود
 را خود پژوهش هایهدف از یکی ایمقاله در( 1311)

 پژوهشی تجربه در موجود هایدشواری شناسایی
 نتیجه .کردند بیان مشهد دانشگاه دانشجویان

 روند و زمان کمبود که است آن گربیان تحقیقات
 از آموزشی گروه و دانشکده ،دانشگاه اداری

  .است بوده دانشجویان عمده هایدشواری
 اســـتاد به مربوط هایچالش نیز نمحققا برخی

ـــت و آبدین اند.داده قرار توجه مورد را راهنما  وس
ــکوهی ،(2117) ــدی و( 1393) همکاران و اس  و اس

 راهنمایی بدون کهاند کرده فرض( 1396) همکاران
 دانشجو برای دشواری شـرایط ،راهنما اسـتاد از خوب

 اثیرت تحقیق پیشــرفت بر تواندمی که آیدمی وجود هب
 نیز( 1379) زادهصمد و( 1372) صـــادقی .بگذارند
 نیز و ورمشا و هنمارا دانستاا پرشمار و اوانفر مشاغل

ــا ــینااتو ن ــه را هشوپژ یتاهد در علمی ی  انعنو ب
 شناسیرکا ننشجویادا صلیا هایچالش و هابازدارنده

 .نددکرمعرفی نامهپـایـان رشنگا در یکترد و شدار
 پیرس و( 2119) همکاران و کابایا ؛( 2115) نیاواراندا

ــه مربوط هــایچــالـش از بـرخـی نـیـز( 2115)  ب
 هاینشست شامل کهاند کرده مشخص را استادراهنما

ــجویان با کم ــوع به عالقه نبود ،دانش ــجو موض  ،دانش
ــتن بدون کار از غیبت ،کم خیلی عملی کمک  گذاش

ــنمی تحقیق کافی تجربه نداشــتن و جانشــین  .دباش
 مهم هایچالش از یکی نیز( 2111) نلســون و توماس
 تحقیق هایمهارت نداشتن ،را راهنما استاد به مربوط

   اند.کرده ذکر الزم دانش و
 دانشجو روابط به هابررسی از شماری ،میان این در

 حوزه این در اصــلی دیدگاه اند.داشــته توجه اســتاد و
 ،اســت اســتاد و دانشــجو هایانتظار در تفاوت شــامل
 مربوط مســائل ،راهنمایی و نظارت مختلف یهاروش

 داستا-دانشجو درک در اوتتف نیز و درک و ارتباط به
ــندمی موارد این جمله از چندگانه هایتجربه از  باش
 ،همکاران و الم ؛2116 ،آرمیتج ؛2112 ،هوس وول)

 در( 2112) کورمک مک شده انجام پژوهش (.2117
 شانن تکمیلی تحصیالت دانشـجویان از کوچکی گروه
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ــکاف ،داد ــلی ش ــجویان درک بین اص  مورد در دانش
 هک آنچه با و رودمی انتظار آنان از که چیزی و تحقیق

ــتادان ــجویان که دارند باور اس  انجام توانندمی دانش
ـــتورکمن و بیچنر .دارد وجود ،دهنـد ( 2116) باس
 دانشجو-استاد رابطه ،کنندمی نشان خاطر طور همین

 زا ضمنی دانش استادان که شودمی دشوارتر هنگامی
 اب توانندنمی اما ،دارند نامهپایان یهاروش و هاویژگی

ــته ارتباط دانشــجویان ــند داش ( 2111) لومادی .باش
 و دانشــجویان بین هایانتظار در موجود هایتفاوت

ــتادان بنابراین .کندمی گزارش را راهنما اســتادان  اس
 اصالح و ویرایش صـرف را زیادی زمان ناچارند راهنما

 ،دانگ) محققان از بســیاری .کنند دانشــجویان کار
ــان ؛2111 ،لومــادی ؛1991 ( 2119 ،کالرک و درن

 شــناســایی برای اســتادان که کنندمی پیشــنهاد
ـــجویان انتظارهای  و کنند اقدام آغاز همان از دانش
   .دهند ارائه خود نقش در را روشن هایراهنمایی

 تحقیق 161 فراتحلیل در( 2115) هانورث و بیر
ــی نامهپایان با رابطه در ــید نتیجه این به نویس  ،رس

 حمایت و مثبت روابط و بودن اجتماعی ،بودجه تأمین
ــتادان کننده ــاور و راهنما اس ــاله تکمیل بر مش  رس

ـــت مؤثر دکتری  به( 2112) همکاران و مـاهر .اس
ـــی  آمیز موفقیت انجام با مرتبط هایامـلعـ بررس

چون هم مواردی به واند پرداخته دانشجویان نامهپایان
 ،مشــاوره رابطه ماهیت ،مالی منابع به دســترســی

 مشـــکالت مورد در دانشـــجویان فردی هاینگرانی
  اند.کرده اشاره سالمتی یا و خانوادگی ،زناشویی
ــی نتایج  نیز( 2112) همکاران و پیچفورث بررس

 ،دانشجویان انگلیسـی زبان مهارت سـطح ،داد نشـان
 موقعیت ،عاطفی حالت ،اجتماعی و خانوادگی شـرایط

ــیان حمایت ،مالی  ،کتابخانه به دســترســی ،همکالس
 محیط ،اینترنت به دســترســی ،راهنما اســتاد مهارت
 ضوعمو به عالقه ،تقیق تجربه داشتن ،تحقیق مناسب
ــجو بین رابطه ،تحقیق ــتاد و دانش  مهارت ،راهنما اس

ــجویان ــور و ،نامهپایان نگارش در دنش ــته حض  پیوس
 نجاما بر که هستند مهمی هایاملع جمله از دانشجو
  .دارند تأثیر نامهپایان آمیز موفقیت

 شناسیروش
 کمی هایپژوهش نوع از ،ماهیت نظر از تحقیق این

 رایب که یستکاربرد تحقیقات جزو هدف نظر از و است
 .است شده انجام میدانی شکل به هاداده گردآوری

 .شد تشکیل وهگر دو از تحقیق ینا در یرماآ جامعه
 25 و ارشدکارشناسی دانشجوی 39 شامل اول وهگر

 که بود کشاورزی هایگرایش دکتری دانشجوی
 جامعه از دوم گروه .بودند نامهپایان انجام مشغول
 دانشکده علمی تهیئ عضو 21 شامل نیز آماری

 ینهپیش کم دست که بود لرستان دانشگاه کشاورزی
 اآنج از .باشند داشته را نامهپایان 3 مشاوره و راهنمایی

 گردآوری ،بود محدود و کوچک نظر مورد یجامعه که
-هیچ از و شده انجام سرشماری با نیاز مورد هایداده

 هاداده یدآورگر اربزا .نشد استفاده گیرینمونه گونه
 با که دبو ساخته محقق پرسشنامه هشوپژ ینا در
 دانشجویان با مصاحبه و تحقیق پیشینه از یگیرهبهر

 پس که رتصو بدین .شد ینوتد علمی تهیئ اعضای و
 از یادتعد با مصاحبههایی ،مرتبط هایالهمق سیربر از

 سپس و شد منجاا علمی تئهی اعضای و دانشجویان
 اجستخرا پرسشنامه حیاطر برای گویهها مهمترین

 دو هشوپژ ینا یرماآ جامعه که ینا به توجه با .شد
 تئهی اعضای و تکمیلی تحصیالت دانشجویان از وهگر

 پرسشنامه یک وهگر هر یابر رو این از ،بودند علمی
 با ابزار روایی .شد تکمیل و حیاطر ایجداگانه

 نمحققا و انصاحبنظر از سنجینظر از یگیرهبهر
 یراز هنشگادا در فرینیرآکا به طمربو هایعموضو

 فحذ نامناسب یگویهها و گرفت ارقر سیربر ردمو
 برای چنینهم .گردیدند ضافها نیز چندگویه و ندشد

 و شد دهستفاا خنباوکرىلفاآ ضریب از پایایى بررسی
 و دانشجویان به طمربو یپرسشنامهها یابر آن مقدار

 محاسبه 19/1 و 91/1 ترتیب به علمی تهیئ اعضای
 ارفزا منر از دهستفاا با هادهدا تحلیل و تجزیه .شد

SPSS میانگین از توصیفی تحلیل برای .شد انجام، 
 عاملی تحلیل و تغییرات ضریب ،رمعیا افنحرا

 هایآزمون از نیز استنباطی بخش در و اکتشافی
 ادهاستف والیس کروسکال و وایتنی من اینافراسنجه

  .شد
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 انیدانشجو دیدگاه از نامهپایان انجام هایچالش بندیرتبه -6 جدول
 رتبه تغییرات ضریب معیار انحراف میانگین چالش

 1 15/1 63/1 11/2 وسایل و ابزار بودن کهنه و هاآزمایشگاه نبودن مجهز
 2 11/1 77/1 23/2 نامهپایان انجام برای کافی بودجه اختصاص نبود

 3 21/1 69/1 51/3 دفاع از پس و پیش اداری کارهای بودنبر زمان و مشکل
 2 21/1 76/1 62/3 نیاز مورد اطالعات دادن در هاسازمان همکاری امکان نبود
 2 21/1 65/1 15/3 نامهپایان تدوین فرایند در راهنما استاد نظارت امکان نبود

 5 22/1 19/1 95/3 مشاور و راهنما استاد نبودن دسترس در
 6 23/1 16/1 72/3 نامهپایان موضوع از مشاور و راهنما استادان دانش کمبود

 9 26/1 11/1 23/3 اداری مشاغل در راهنما استاد درگیری
 7 22/1 71/1 11/2 دانشجویان هایپرسش به پاسخ در راهنما استاد حوصلگی کم

 7 22/1 91/1 11/3 دانشگاه کتابخانه در جدید هایکتاب نبود
 1 25/1 71/1 17/3 دانشگاه تا زندگی محل زیاد فاصله

 1 25/1 69/1 76/2 خانوادگی و شغلی هایدرگیری
 9 26/1 97/1 69/3 آن ناکافی حجم و اینترنت به دسترسی نداشتن
 9 26/1 11/1 23/3 اداری مشاغل در راهنما استاد درگیری

 11 27/1 77/1 11/2 نامهپایان موضوع انتخاب در توانی نا
 11 27/1 91/1 36/3 مشاور و راهنما استاد با تعامل برای الزم فضای نبود
 11 21/1 51/1 16/2 شده تصویب موضوع به الزم عالقه نبود

 12 29/1 75/1 52/2 پروپوزال نوشتن در کافی مهارت نداشتن
 13 31/1 19/1 96/2 نامهپایان نگارش در کافی مهارت نداشتن
 12 31/1 73/1 31/2 نامهپایان انجام برای زمان بودن ناکافی
 15 35/1 12/1 23/2 ها مجله و هامقاله ،هاکتاب به دشوار یدسترس

 16 31/1 11/1 61/2 ها پروپوزال بررسی در دقت نبود
 17 39/1 11/1 15/2 دانشجویان به زمین اختصاص امکان نبود

 11 21/1 99/1 51/2 ها سازمان برای دانشگاه از نامه معرفی دریافت فرایند بودن طوالنی
 19 21/1 95/1 32/2 علمی منابع به دسترسی و جستجو در مهارت نداشتن
 21 22/1 93/1 19/2 ها داده تحلیل در مهارت نداشتن

 21 27/1 17/1 16/1 استاد با اخالقی سازگاری نا
 22 51/1 11/1 63/1 نمره دادن در راهنما استاد شدن قایل تبعیض
 23 57/1 91/1 71/1 پسر و دختر دانشجویان بین در راهنما استاد شدن قایل تبعیض

 
 هایافته
 را نامهپایان انجام هایچالش بندیرتبه 1 جدول

 ننشا دانشجویان بین در تغییرات ضریب اساس بر
  .دهدمی

 بوطمر تغییرات ضریب مقدار ینترکم پایه این بر
 یلوسا و ابزار بودن کهنه و هاآزمایشگاه نبودن مجهز به
 مورد دانشجویان اساس این بر .باشدمی 15/1 میزان به

 آزمایشگاهی تجهیزات به دسترسی زمینه در بررسی
 افیک بودجه اختصاص نبود .دارند را مشکلترین بیش
 کارهای بودنبر زمان و مشکل ،نامهپایان انجام برای

 استاد نظارت امکان نبود ،دفاع از پس و پیش اداری
 امکان نبود و نامهپایان تدوین فرایند در راهنما

 به نیاز مورد اطالعات دادن در هاسازمان همکاری
 هنامپایان انجام هایچالشترین مهم عنوان به یبترت
 مشخص تکمیلی تحصیالت دانشجویان سوی از

 هایچالش ،داد نشان هایافته ،دیگر سوی از اند.شده
 دانشجویان بین در راهنما استاد شدن قایل تبعیض

 دندا در راهنما استاد شدن لقای تبعیض ،پسر و دختر
 رآخ هایاولویت در استاد با اخالقی سازگاری نا و نمره

 دیگر عبارت به .دارند قرار دانشجویان دیدگاه از
 ینرتکم موارد این در تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 این به مربوط شاید آن دلیل اند.داشته را چالش
 وجهت اخالقی مسایل به اغلب تاداناس که باشد موضوع

 ذال ،کنندنمی تفاوتی دانشجویان آنان برای و ددارن
 کاری دعملکر بلکه شوندنمی قایل آنان بین تبعیضی

 و راهنما استادان داوری مورد که است دانشجویان
  .گیردمی قرار مشاور
 یانسوار ارمقد تعیین و کردن مشخص رمنظو به
های عامل قالبدر متغیرهااز امهرکد توسط هشد تبیین

 .شد دهستفاا عاملی تحلیلاز هشد یبندستهد
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 شده استخراج هایعامل ویژگی -2 ولجد
 مقدار عامل

 ویژه
 مقدار واریانس درصد

 ویژه
 درصد انباشته فراوانی

 واریانس

 722/17 722/17 363/11 اول
 957/31 213/13 232/7 دوم
 319/21 362/11 366/5 سوم

 137/27 511/6 619/2 چهارم

 
 ضریب و بازدارنده عامل هر یمتغیرها -4 ولجد
 یافته دوران ماتریس ازها آن

 یبضر متغیر عامل نام

 سازمانی

 انجام برای کافی بودجه اختصاص نبود
 نامهپایان

752/1 

 و ابزار بودن کهنه و هاآزمایشگاه نبودن مجهز
 وسایل

123/1 

 691/1 دانشگاه کتابخانه در جدید هایکتاب نبود
 یناکاف حجم و اینترنت به دسترسی نداشتن

 آن
763/1 

 125/1 دانشجویان به زمین اختصاص امکان نبود
 و راهنما استاد با تعامل برای الزم فضای نبود

 مشاور
932/1 

 راهنمایی
 نظارت و

 از مشاور و راهنما تاداناس دانش کمبود
 نامهپایان موضوع

132/1 

 795/1 مشاور و راهنما استاد نبودن دردسترس
 بین در راهنما استاد شدن قایل تبعیض

 پسر و دختر دانشجویان
956/1 

 فرایند در راهنما استاد نظارت امکان نبود
 نامهپایان تدوین

131/1 

 به پاسخ در راهنما استاد حوصلگی کم
 دانشجویان هایپرسش

151/1 

 913/1 نمره دادن در راهنما استاد شدن قایل تبعیض
 121/1 اداری مشاغل در راهنما استاد درگیری

 پژوهشی

 921/1 نامهپایان انجام جهت زمان بودن ناکافی
 دادن در هاسازمان همکاری امکان نبود

 نیاز مورد اطالعات
171/1 

 933/1 ها پروپوزال بررسی در دقت نبود
 از نامه معرفی دریافت فرایند بودن طوالنی
 ها سازمان برای دانشگاه

715/1 

 و پیش اداری کارهای بودنبر زمان و مشکل
 دفاع از پس

731/1 

 فردی

 711/1 نامهپایان موضوع انتخاب در توانی نا
 662/1 نامهپایان نگارش در کافی مهارت نداشتن
 125/1 خانوادگی و شغلی هایدرگیری

 761/1 استاد با اخالقی سازگاری نا
 122/1 ها داده تحلیل در مهارت عدم

 111/1 دانشگاه تا زندگی محل زیاد فاصله

 
 بارتلت آماره مقدار و( =157/1KMO) مقدار

 مناسب گویای که( P<11/1) بود دارمعنی( 632/13)
 تحلیل یابر هشد رمنظو یمتغیرها همبستگی دنبو

 شده استخراج هایعامل ویژگی -3ولجد
 مقدار عامل

 ویژه
 مقدار واریانس درصد

 ویژه
 درصد انباشته فراوانی

 واریانس

 521/11 521/11 621/13 اول
 126/32 325/12 511/9 دوم
 911/23 122/11 121/6 سوم

 233/51 225/7 963/3 چهارم

 
 رمعیا از ،هاعامل یبندستهد یابر .باشدمی عاملی

 هیژو ارمقد یداراهای عامل و شد دهستفاا هیژو ارمقد
  (.2 جدول) دبو مدنظر یک ازتر بزرگ

 اییـتنه هـب363/11 هژـیو اردـمق اـب اول عامل
 .کند ینــتبی را متغیرها انســیوار از دــصدر 72/17

 کل صددر 21 وددـح شده مشخص لـعام چهار
 اررـق عیتـضو .کنندمی تبیین را متغیرها یانسوار
 باها لعامدر( اصلی متغیر 21) اـمتغیره رفتنـگ
 از رـگتربز عاملی ربا با یمتغیرها نشد عـقوا ضرـف
 ،اکسـیمور روش به هاعامل چرخش از پس ،./5
 هـب باتوجه (.3 جدول) شد انجام هاعامل گذاریماـن

 منا به اول عامل ،هاعامل هدـهند شکیلـت یاـمتغیره
 هایبازدارنده منا به دوم عامل ،سازمانی هایبازدارنده
 هایبازدارنده منا به مسو لـعام ،نظارت و راهنمایی

 پژوهشی هایبازدارنده ماـن به رمچها عامل و فردی
  .شدند نامگذاری

 یانسوار ارمقد تعیین و کردن مشخص رمنظو به
 قالبدر متغیرها از امهرکد توسط هشد تبیین
 دش دهستفاا عاملی تحلیل از هشد یبندستهد هایعامل
( 271/12) بارتلت آماره مقدار (.=629/1KMO) مقدار
 رمنظو دنبو مناسب گویای که( P=11/1) بود دارمعنی

 یبندستهد یابر .باشدمی عاملی تحلیل یابر هشد
های عامل و شد دهستفاا هیژو ارمقد رمعیا از ،هاعامل

 جدول) نددبو مدنظر یک ازتر بزرگ هیژو ارمقد یدارا
2.)  

 اییـتنه به 621/13 هژـیو اردـمق اـب اول عامل
 ینــتبی را متغیرها انســیوار از دــصدر 521/11
 صددر 51 وددـح باال لـعام چهار (.2 جدول) کندمی
 عیتـضو .کنندمی تبیین را متغیرها یانسوار کل از
 نشد عـقوا ضرـف باها لعامدر اـمتغیره رفتنـگ اررـق

  چرخش از پس ،./5 از تربزرگ عاملی ربا با یمتغیرها
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 یافته دوران ماتریس ازها آن یبضر و عامل هر یمتغیرها -5 ولجد
 ضرایب متغیر عامل

 خبرگی استاد راهنما

 922/1 مهارت استاد راهنما در موضوع تحقیق
 721/1 در دسترس بودن استاد راهنما

 167/1 بازخورد به هنگام و سازنده استاد راهنما
 653/1 ی تحقیقهاروشتوانایی استاد راهنما در 

 771/1 زمان کافی در نظارت بر تحقیقاختصاص 
 623/1 رابطه مثبت و حمایتی استاد راهنما با دانشجو

 فردی

 913/1 نامهپایان نگارش در کافی مهارتداشتن 
 125/1 مهارت کافی در تحلیل داده ها
 726/1 داشتن مهارت در زبان انگلیسی

 925/1 ی تحقیقهاروشمهارت در 
 691/1 استاد راهنما و مشاور مهارت در تعامل با

 132/1 مهارت در تعادل بین زندگی و تحصیل
 921/1 فاصله نزدیک محل زندگی تا دانشگاه

 تحقیقاتی

 765/1 دسترسی کافی به اینترنت
 671/1 های جدید در کتابخانهدسترسی به کتاب

 179/1 نامهپایان انجامبرای  کافی بودجه اختصاص
 916/1 جدید وسایل و ابزارهای مجهز با آزمایشگاهوجود 
 663/1 مشاور و راهنما استاد با تعاملبرای  الزم فضای

 آموزشی

 115/1 تحقیق یهاروش تدریس بهبود
 722/1 تحصیلی دوره در تحقیق روش واحدهای افزایش
 679/1 ها داده تحلیل در کافی آموزش
 161/1 نویسی پوپوزال آموزش
 662/1 نامهپایان نگارش آموزش
 992/1 تحصیلی دوره در علمی اخالق رعایت آموزش

 انجام هاعامل گذاریماـن ،اکسـیمور روش به هاعامل
 هدـهند شکیلـت یاـمتغیرههـب باتوجه (.5 جدول) شد

 عامل ،راهنما استاد خبرگی منا به اول عامل ،هاعامل
 منا به مسو لـعام ،فردی هایعامل منا به دوم

 هایعامل ماـن به رمچها عامل و تحقیقاتی هایعامل
  .شدند گذاری نام آموزشی
 هایاملع عاملی تحلیل مقایسه نتایج ،1 نگاره

 طتوس را نامهپایان انجام بازدارنده و برنده پیش
 کشاورزی هایرشته تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 پیش هایعامل سهم .دهدمی نشان لرستان دانشگاه
 تربیش( درصد 23/51 تبیین با) نامهپایان انجام برنده

 بوده آن( درصد 13/27 تبیین با) بازدارنده هایعامل از
  .است

 گرایش و مقطع ،جنس تأثیر بررسی منظور به
 والیس کروسکال و وایتنی من هایآزمون از ،تحصیلی
 7 ،6 هایجدول در آمده دست به نتایج .شد استفاده

  اند.آمده( 1 و

 هایبازدارنده در تحصیلی مقطع تأثیر -1 جدول
 نامهپایان انجام

 تحصیلی مقطع بازدارنده
 بهرت میانگین
 ای

Z S 

 سازمانی
 36/32 ارشدکارشناسی

113/- 561/1 
 17/31 دکتری

 و راهنمایی
 نظارت

 51/35 ارشدکارشناسی
925/1 135/1 

 91/33 دکتری

 فردی
 56/22 ارشدکارشناسی

 11/21 دکتری 112/1 276/3

 پژوهشی
 22/32 ارشدکارشناسی

619/1 229/1 
 65/39 دکتری

 
 دانشجویان که داد نشان وایتنی من آزمون نتایج

 فردی های بازدارنده لحاظ از دکتری و ارشدکارشناسی
 ،P-value مقدار اند.کرده تجربه را معناداری تفاوت
 درصد 5 داریمعنی سطح از ترکم متغیر این برای
 بینداری معنی تفاوت ،دهدمی نشان و است

 .دارد وجود دکتری وارشد کارشناسی دانشجویان
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عامل های پیش برنده

52/18خبرگی استاد راهنما 

32/14عامل های فردی 

14/11عامل های تحقیقاتی 

24/7عامل های آموزشی 

انجام پایان نامه

عامل های بازدارنده

744/17بازدارنده های تحقیقاتی 

21/13نظارت و راهنمایی 

36/10بازدارنده های پژوهشی 

51/6بازدارنده های فردی 

 
  نامهپایان انجام بازدارنده و برنده پیش هایاملع نظری مدل -6 نگاره

 انجام هایبازدارنده در جنس تأثیر -7 جدول
 نامهپایان

 Z S ایرتبه میانگین جنس بازدارنده

 سازمانی
 53/33 زن

571/1 653/1 
 93/37 مرد

 نظارت و راهنمایی
 31/21 زن

712/1- 113/1 
 95/32 مرد

 فردی
 13/36 زن

 79/11 مرد 122/1 -127/2

 پژوهشی
 51/31 زن

621/1- 221/1 
 25/33 مرد

 
 هایبازدارنده با رابطه در ارشدکارشناسی دانشجویان

 موارد دیگر در .بودند باالتری میانگین دارای فردی
 به .ندارد وجود درصد 1 سطح در معناداری اختالف
 در دکتری و ارشدکارشناسی دانشجویان که طوری
  ند.ابوده یکسانی وضعیت دارای هاچالش این با رابطه

 تفاوت بررسی برای وایتنی من آزمون نتایج
 دانشجویان ،داد نشان جنسیت حسب بر دانشجویان

 تفاوت دیفر هایبازدارنده لحاظ از پسر و دختر
 این برای ،P-value مقدار .اندکرده تجربه را معناداری

 نشان و است درصد 5 داریمعنی سطح از ترکم متغیر
 و دختر دانشجویان بین داریمعنی تفاوت ،دهدمی

 با رابطه در پسر دانشجویان .دارد وجود پسر
 رد .بودند باالتری میانگین دارای فردی هایبازدارنده

 وجود درصد 1 سطح در معناداری اختالف موارد بقیه
  .اشتند

 هیئت اعضای بین در نامهپایان انجام هایچالش
 .دگرفتن قرار بررسی مورد زیکشاور هایگرایش علمی
 را هنامپایان انجام هایچالش بندیرتبه نتایج 1 جدول

 میعل تهیئ اعضای بین در تغییرات ضریب اساس بر
  .دهدمی نشان

 مقدار ینترکم ،دهدمی نشان 1 جدول هاییافته
 به قیتحق روش با ییناآشنا به مربوط تغییرات ضریب
 و راهنما تاداناس اساس این بر .باشدمی 15/1 میزان
 نیتربیش تحقیق روش زمینه در بررسی مورد مشاور
 عفض .دارند نامهپایان انجام در دانشجویان با را مشکل

 یناکاف مهارت ،نیالت یعلم منابع ترجمه در
 ییا، ناآشنازین مورد یهاافزارنرم با کار برای انیدانشجو

 ،معتبر یعلم منابع از استفاده در انیدانشجو مهارت و
 عنوان به ترتیب به پروپوزال نیتدو در ضعف و

 تاداناس سوی از نامهپایان انجام هایچالشترین مهم
   ،سوی دیگر  از اند.شده مشخص مشاور و راهنما
 هیروح  نبود  هایچالش  ،داد   نشان   هایافته
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  مشاور و راهنما استادان دیدگاه از نامهپایان نجاما هایچالش -8 ولجد
 رتبه تغییرات ضریب معیار انحراف میانگین چالش

 1 15/1 69/1 21/2 قیتحق روش با ییآشنا نا
 2 16/1 76/1 73/2 نیالت یعلم منابع ترجمه در ضعف

 2 16/1 57/1 27/3 ازین مورد یهاافزارنرم با کار برای انیدانشجو یناکاف مهارت
 3 17/1 65/1 11/3 معتبر یعلم منابع از استفاده در انیدانشجو مهارت و ییآشنا عدم
 3 17/1 65/1 11/3 معتبر یعلم منابع از استفاده در انیدانشجو مهارت و ییآشنا عدم

 2 11/1 75/1 17/2 پروپوزال نیتدو در ضعف
 5 21/1 92/1 65/2 یدانشگاه طیمح در دانشجو میدا و مستمر حضور نداشتن
 5 21/1 15/1 31/2 نامهپایان انجام در تیخالق هیروح نداشتن

 6 22/1 19/1 76/3 نامهپایان انجام برای هاهمراجع در ینظم یب
 7 25/1 71/1 16/3 یتکرار و راحت هایموضوع انتخاب به گرایش

 1 26/1 13/1 91/3 نامهپایان از مقاله استخراج در یناتوان
 9 21/1 11/1 16/2 انیدانشجو یسو از یانتقاد تفکر نداشتن
 9 21/1 61/1 26/2 نامهپایان انجام برای کافی عالقه و انگیزه نداشتن

 11 29/1 17/1 73/3 ها داده لیتحل و هیتجز در یناتوان
 11 29/1 97/1 36/3 اسناد و کتب مطالعه بدون برداری نسخه به گرایش

 11 31/1 93/1 15/3 تیفیک کردن فدا متیق به نامهپایان زودتر چه هر نجاما در لیتعج
 11 31/1 12/1 73/2 قیتحق اتیادب و منابع مرور نیتدو در یناتوان
 11 31/1 65/1 19/2 دانشجو ریغ توسط نامهپایان ازهایی بخش انجام
 12 31/1 11/1 25/3 کار انجام در پشتکار بودن پایین
 12 31/1 76/1 23/2 نامهپایان در منابع یده استناد در یناتوان

 12 31/1 73/1 37/2 قیتحق هایییراهنما به انیدانشجو یکاف توجه نداشتن
 13 32/1 96/1 97/2 یشگاهیآزما زاتیتجه با کار در یکاف مهارت نداشتن
 12 33/1 11/1 61/2 کاری هایمشغل دلی به نامهپایان انجام به اولویت نداشتن
 15 32/1 21/1 52/3 نامهپایان موضوع نهیزم در یکاف مطالعه نداشتن

 15 32/1 11/1 32/2 نامهپایان نیتدو در یاخالق تعهد و یعلم اخالق تیرعا نبود
 16 35/1 92/1 59/2 کیالکترون کاوش هایمهارت بودن یناکاف

 17 21/1 93/1 27/2 فیضع یاجتماع آداب و یارتباط مهارت
 11 23/1 76/1 75/1 نامهپایان انجام در دانشجویان ناسالم رقابت

 19 25/1 19/1 97/1 استادان به نسبت احترام نکردن تیرعا
 21 56/1 12/1 11/1 نامهپایان انجام در انیدانشجو نیب یاریهم و یاندیشهم هیروح نبود

 21 56/1 91/1 61/1 نامهپایان انجام به مربوط مقررات و نیقوان از یکاف یآگاه نداشتن

 
 انجام در انیدانشجو نیب یاریهم و یشیاندهم

 مقررات و نیقوان از یکاف یآگاه نداشتن، نامهپایان
 بتنس احترام نکردن تیرعا و نامهپایان انجام به مربوط

 تاداناس دیدگاه از آخر هایاولویت در استادان به
 اعضای دیگر عبارت به .دارند قرار مشاور و راهنما

 با را چالش ینترکم موارد این در علمی تهیئ
 این به مربوط شاید آن دلیل اند.داشته دانشجویان

 با هنامپایان انجام در دانشجویان اغلب که باشد موضوع
 هایربهتج دارند سعی و دارند همیاری و تعامل یکدیگر

 رقابت ابراینبن دهند قرار یکدیگر اختیار در را خود
 یکدیگر با چون و ندارد وجود ناآن بین در یناسالم
 و قوانین به نسبت بنابراین دارند اطالعات تبادل

  .دارند کافی آگاهی نامهپایان انجام به مربوط مقررات

 گیرینتیجه و بحث
 راهنما استاد خبرگی ،داد نشان تحقیق نتایج

 از نامهپایان تدوین در برنده پیش عاملترین مهم
 و ینآبد هایبررسی نتایج .باشدمی دانشجویان دیدگاه

 روتز و( 2115) همکاران و اولیبی ،(2112) همکاران
 این رب آنان .کنندمی تأیید را یافته این( 2112) باتما و

 و دسترس در باید خوب راهنمای استادان که باورند
 به بازخورد ،حمایتی نگرش دارای ،باشند دوستانه

 را خطاها پذیرش آمادگی و باشند باز ذهن و هنگام
  .باشند داشته

 زنی بازدارنده هایعامل با رابطه در تحقیق نتایج
 مشکلترین مهم سازمانی هایبازدارنده که داد نشان

 .باشدمی دانشجویان دیدگاه از نامهپایان تدوین در
 ،(2115) پیرس ،(2115) موتون هایبررسی نتایج
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 تأیید را یافته این ،(2111) ایگان و( 2117) ابدین
 یفراوان سازمانی هایچالش با دانشجویان که کنندمی
 که طورهمان .هستند رو هب رو نامهپایان انجام در

 برای کافی بودجه اختصاص نبود داد نشان هایافته
 و ابزار بودن کهنه ،هادانشگاه سوی از نامهپایان انجام

 جدید هایکتاب نبود و هاآزمایشگاه در موجود وسایل
 که هستندهایی چالشترین عمده کتابخانه در

 اندانشجوی تربیش اند.بوده رو هب رو آن با دانشجویان
 انجام برای کشاورزی هایرشته تکمیلی تحصیالت
 لباغ اما دارند آزمایشگاه از استفاده به نیاز تحقیقات

 ندهست رو هب رو آزمایش انجام برای اولیه مواد کمبود با
 وجود هاآزمایشگاه داخل در موردنیاز هایدستگاه و

  .هستند کهنه یا و ندارند
 مانجا هایچالشبندی اولویت نتایج دیگر سوی از
 جهزم انآن که داد نشان دانشجویان دیدگاه از نامهپایان

 به راوسایل و ابزار بودن کهنه و هاآزمایشگاه نبودن
 نامهپایان انجام تدوین در چالشترین مهم عنوان

 و کالدیوس هایبررسی نتایج اند.کرده مشخص
 نیز( 2116) آزور و( 2116) اکپو ،(2117) وینسنت

 رایب ویژه به همسئل این .کنندمی تأیید را یافته این
 دارایها آن ماهیت دلیل به کشاورزی هایرشته

 تحصیالت دانشجویان اکثر .است یتربیش اهمیت
 یازن تحقیقات انجام برای کشاورزی هایرشته تکمیلی

 وادم کمبود با اغلب اما ،دارند آزمایشگاه از استفاده به
 هایدستگاه و هستند رو هب رو آزمایش انجام برای اولیه

 کهنه یا و ندارند وجود هاآزمایشگاه داخل در موردنیاز
  .هستند

 هنامپایان انجام برای کافی بودجه اختصاص نبود
 سوی از که استهایی چالشترین مهم از دیگر یکی

 و پزفیلی بررسی نتایج .است شده مشخص دانشجویان
 دوز و( 2112) چیداو و ماجونی ،(2111) پاگ

 ینههز میزان .کنندمی تأیید را یافته این نیز( 2111)
 دانشجویان کار پیشرفت زیرا ،است مهم بسیار نیز

 رایب دانشجویان هایفعالیت تربیش .است آن به منوط
 دخری برای آنان ،باشدمی هزینه شامل نامهپایان انجام
 هاداده آوریگرد و آزمایشگاهی وسایل ،مربوطه مواد
 سوی از کافی بودجه متأسفانه و دارند پول به نیاز

  .است نشده گرفته نظر در دانشگاه

 استاد نظارت امکان نبود که دادند نشان نتایج
 از دیگر یکی نامهپایان تدوین فرایند در راهنما

 دانشجویان سوی از که استهایی چالشترین مهم
 ،(2111) موتون بررسی نتایج .است شده مشخص

 را یافته این نیز( 2113) فان و( 2112) آرمسترانگ
 و راهنما استادان نبودن دسترس در .کنندمی تأیید

 بیش نظارتچون هم چندی دالیل به تواندمی مشاور
 به پرداختن ،مشاور و راهنما استادان مجاز ظرفیت از

 در استادان درگیری و اجتماعی و انوادگیخ وظایف
  .باشد دیگر شغلی وظایف

 پس و پیش اداری کارهای بودنبر زمان و دشواری
 تدوین در دانشجویان هایچالش دیگر از دفاع از

 همکاران و اسمعیل بررسی نتایج .است نامهپایان
 و خورسندی و( 1311) بهزادی و داورپناه ،(2111)

 .کنندمی تأیید را یافته این نیز( 1392) همکاران
 یطوالن فرآیند ،مورد یب هاییباز کاغذ و دیوانساالری

 ،اعدف مجوزهای گرفتن و پروپوزال بیتصو ریگ وقت و
 یآمدها و رفت باعث که هستندهایی چالش جمله از
 دلزده و خسته را ناآن و شده انیدانشجو یپ در یپ

  .کندمی

 مانجا هایچالشبندی اولویت نتایج دیگر سوی از
 با ییناآشنا آنان داد نشان استادان دیدگاه از نامهپایان
 و نیالت یعلم منابع ترجمه در ضعف ،قیتحق روش
ترین مهم عنوان به را پروپوزال تدوین در ضعف
 آرمسترانگ بررسی نتایج اند.کرده مشخص هاچالش

( 2116) باستورکمن و بیچنر و( 2113) فان ،(2112)
 از اریبسی متأسفانه .کنندمی تأیید را یافته این نیز

 این ؛هستند انگلیسی زبان در ضعف دارای دانشجویان
 و هامقاله از بسیاری امروزه که ستا حالی در
 به تحصیلی مختلف هایرشته در جدید هایباکت

 .ستنده دسترس در المللی بین سطح در انگلیسی زبان
 دانشجویان توسط زبان هایمهارت یادگیری بنابراین
  .است ضروری

 یهاروش با دانشجویان از بسیاری دیگر سوی از
 ایزبلو هایبررسی نتایج .ندارند آشنایی تحقیق

 کالرک و درنان( 2111) همکاران و ایسمیل ،(2112)
 تایید را یافته این( 2111) نلسون و توماس و ،(2119)

 سبب علمی پژوهش یهاروش با ییناآشنا .کنندمی
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 و رفته هدر به دانشجویان از بسیاری وقت که شودمی
 رخیب و نیاید دست به پژوهشی کار از مطلوبی نتایح

 باقی پژوهشی تمرین یک حد در هانامهپایان این از
  .مانندمی

 ضعف پروپوزال تدوین در دانشجویان از بسیاری
 ،(2115) همکاران و مانچیشی هایبررسی نتایج .دارند

 و( 2112) همکاران و پائول ،(2111) ترامپ و کومبو
 یحال در این .کنندمی تایید را یافته این( 2111) دوز

 خوب نامهپایان یک انجام قسمتترین مهم که ستا
 انجام خوبی به اگر که است پروپوزال تدوین مرحله
 هب رو چالش با تحقیق بعدی مراحل در دانشجو ،نشود

  .شودمی رو
 درک بین ،دهدمی نشان تحقیق این نتایج

 انجام هایچالش از تاداناس درک و دانشجویان
 هایافته که طورهمان .دارد وجود تفاوت نامهپایان
 خارجی هایاملع به را هاچالش دانشجویان ،داد نشان

 انجام برای کافی بودجه اختصاص نبودچون هم
 و مشاور و راهنما استاد نبودن دسترس در ،نامهپایان
 وسایل و ابزار بودن کهنه و هاآزمایشگاه نبودن مجهز
 عنوان به را خود هایضعف ترکم واند داده نسبت
 اساس بر که حالی در اند.گرفته نظر در هاچالش
 در دانشجو ضعفچون هم مواردی تاداناس دیدگاه
 و مستمر حضور نداشتن ،نیالت یعلم منابع ترجمه

 با دانشجو یی، ناآشنایدانشگاه طیمح در دانشجو میدا
 در نامهپایان انجام هایچالش عنوان به "قیتحق روش
 کورمک مک هایبررسی نتایج اند.شده گرفته نظر

( 2112) هوس وول و( 2112) هوس وول ،(2112)
 درک ینب شایانی شکاف که کنندمی تأیید را یافته این

 آنچه و تاداناس وظایف و تحقیق مورد در دانشجویان
 نآ انجام به قادر دانشجویان که دارند باور استادان که
 آن فاصله این موارد برخی در .دارد وجود ،باشندمی
 امهنپایان نجاما زمان مدت که است پایدار و فراگیر قدر

 است نیاز بنابراین .دهدمی قرار تاثیر تحت را
 انتظارهای از روشنی بسیار درک یک هب سرپرستان
 و کنند پیدا دست آغاز از نظارت فرایند از دانشجویان

 ندانشجویا که دارند انتظار استادان که آنچه مقابل در
  .شود مشخص ،باشند آن انجام به رقاد

 ینب که داد نشان وایتنی من آزمون نتایج چنینهم
 لحاظ از دکتری و ارشدکارشناسی دانشجویان

 به .دارد وجود معناداری تفاوت روی پیش هایچالش
 اب رابطه در ارشدکارشناسی دانشجویان دیگر عبارت

اند بوده رو هب رو یتربیش چالش با فردی هایبازدارنده
 رشدا دانشجویان ترکم تجربه دلیل به تواندمی این و

 ایبر نامهپایان .باشد دکتری دانشجویان به نسبت
 تاس پژوهشی جدی تجربه نخستین ،ارشد دانشجویان

چون هم مواردی در که است بدیهی بسیار بنابراین
 تحلیل ،نامهپایان نگارش ،نامهپایان موضوع انتخاب

 ینب تعادل برقراری و استاد با اخالقی سازگاری ،هاداده
 جنتای .شوند مشکل دچار تحصیل و شخصی زندگی
 ،(2113) چارما ،(2113) همکاران و نوزی هایبررسی
 این( 2119) کان و بست و( 2112) همکاران و پائول
  .کنندمی تایید را یافته

 دانشجویان تفاوت مورد در وایتنی من آزمون نتایج
 و دختر دانشجویان بین ،داد نشان جنسیت لحاظ از

 معناداری تفاوت روی پیش هایچالش لحاظ از پسر
 رابطه در پسر دانشجویان دیگر عبارت به .دارد وجود

 ینا واند بوده روبرو یتربیش چالش با فردی موانع با
 رفع رد پسر دانشجویان ترکم توانایی دلیل به تواندمی
 از مشاوره و کمک دریافت طریق از هابازدارنده این

 به رتکم پسر دانشجویان .باشد دوستان و هاهمکالسی
 دوستان با اطالعات کردن بدل و رد و کردن صحبت

 زمینه در را یترکم کمک نتیجه در و پردازندمی خود
 لتحلی و نامهپایان نگارش ،نامهپایان موضوع انتخاب

 ردخت دانشجویان که حالی در ؛کنندمی دریافت هاداده
 و دانش از استفاده و دخو دوستان با ارتباط برقراری با

 راینبناب .کنندمی برطرف را هابازدارنده این ناآن تجربه
 اب رابطه در پسر دانشجویان که است بدیهی کامال

  .شوند مشکل دچار تربیش فردی هایبازدارنده
 هیراا زیر هایشنهادیپ آمده دست هب جینتا هیپا بر

  :دنشومی
 و ارشدکارشناسی هاینامهپایان از حمایت مبلغ 

 اعتبارات محل از کشاورزی هایرشته دکترا
 رب افزون بودجه افزایش این .یابد افزایش پژوهشی

 خروجی در تواندمی دانشجویان مشکل رفع
 علمی تئهی اعضای شرکت و دانشگاه هایلهمقا
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 نمود الملیبین و داخلی علمی هایهمایش در
  .باشد داشته مؤثرتری و تربیش

 انگلیسی زبان آموزش هایدوره دارد ضرورت 
 مهارت چهار یادگیری هدف با دانشگاهی

 در و( نوشتاری و گفتاری ،خوانشی ،شنیداری)
 یاجتماع و یعلم ارتباط نهیزمسازی آسان جهینت
 زا استفاده با علم جهان با گانهیب زبان قیطر از

  .ودش تشکیل دانشگاه سطح در کارآزموده استادان

 و تجهیز زمینه در فناوری و تحقیقات ،علوم وزارت 
 کند کمک هادانشگاه به هاآزمایشگاه بازسازی

 تندهس علم تولید بستر کشور هایدانشگاه چراکه
 و مناسب آزمایشگاهی تجهیزات نبودن دلیل به اما

 انتخاب از دانشجویان از بسیاری ،جدید
  .ندارند رغبتی پژوهش برای جدید هایموضوع

 مقاطع در تحقیق روش درسی واحد 
 همزمان و یابد افزایش دکتری و ارشدکارشناسی

 نویسی مقاله و تحقیق روش آموزشی هایکارگاه
 جهت در هادانشگاه در کارآزموده استادان توسط
 دانشجویان تحقیق روش هایمهارت تقویت
  .شود تشکیل

 پژوهشی و آموزشی هایمعاونت در درونی پاالیش 
 ورتص علمی تحقیقات اهمیت به نسبت هادانشگاه

 برای یتربیش التیتسه که طوری به ؛گیرد
 جادیا هانامهپایان انجام به مربوط اداری فرایندهای

 به مهناپایان اریاخت واگذاری با توانندمی یا و کنند
  .کنند حل را معضل نیا گروه یشورا
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Abstract 

Much of the research in agriculture courses are performed in the form of thesis and the 

thesis is one of the main products of agricultural colleges. Therefore, to improve the quality of 

the thesis in agriculture courses need to examine the challenges and factors affecting of doing a 

thesis from the perspective of the main actors: students and the faculty members. Therfore, the 

aim of this study was to examine the driving and preventive factors of doing thesis from the 

viewpoints of postgraduate students and faculty members of agriculture courses in Lorestan 

university. This study is a descriptive-correlational research that carried out using survey method. 

The statistical population of the study consisted of 64 postgraduate students of agriculture courses 

(Masters and PhD) and 48 faculty members of agriculture college. For data analysis, exploratory 

factor analysis and Mann Whitney and Kruskal-Wallis tests were used. Results of factor analysis 

showed that "organizational obstacles" are the most important preventive factor and "the skill of 

the supervisor" is the most important driving factor in the doing of a thesis from the perspective 

of students. The results of a Mann–Whitney test about the difference between students in terms 

of gender and education showed that male students and postgraduate students face more 

individual barriers in doing the thesis. Also, the results of Wilcoxon test showed no significant 

difference between students of different courses in terms of obstacles in doing the thesis. Also, 

the results of prioritizing the problems of doing thesis from the perspective of members facualty 

showed that “the weakness of the student in the translation of Latin scientific resources," "the lack 

of continuous presence of student in campus," " students' lack of familiarity with the research 

method" as the most important Challenges have been identified.  

 
Index Terms: Organizational Barriers, Skill of the Supervisor, Doing Thesis, Postgraduates 

Students, Agriculture Courses 
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