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 -1استادیار ،گروه توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان
 -2استادیار ،گروه توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان
 -3دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان
 -2دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان

چکیده
بخش بیشتر از پژوهشها در گرایشهای کشاورزی به شکل پایاننامه دانشجویی انجام میشود و پایاننامه
یکی از تولیدهای اصلی پژوهشی دانشکدههای کشاورزی است .برای فرازاندن سطح کیفی پایاننامهها در
رشتههای کشاورزی ضرورت دارد تا چالشها و عاملهای مؤثر در تدوین پایاننامه از دیدگاه اصلیترین
کنشگران آن یعنی دانشجویان و اعضای هیئت علمی بررسی شود .از این رو هدف از این تحقیق ،بررسی
عاملهای پیش برنده و بازدارندهی مؤثر بر تدوین پایان نامه از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی
رشتههای کشاورزی دانشگاه لرستان بود .پژوهش از نوعکاربردی و توصیفی  -همبستگی است که به روش
پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد .جامعه آماری این تحقیق شامل  39دانشجوی کارشناسیارشد
و  25دانشجوی دکتری و  21عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی در سال تحصیلی  1395-96بود .برای
تحلیل دادهها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمونهای نا فراسنجهای من وایتنی و کروسکال والیس استفاده شد.
تحلیل عاملی نشان داد که بازدارندههای سازمانی مهمترین بازدارنده و خبرگی استاد راهنما مهمترین پیش
برنده در تدوین پایاننامه از دیدگاه دانشجویان میباشد .آزمون من وایتنی در مورد تأثیر جنس و مقطع تحصیلی
بر تدوین پایاننامه نشان داد ،دانشجویان پسر و دانشجویان کارشناسیارشد با بازدارندههای فردی بیشتری در
انجام پایاننامه روبه رو هستند .آزمون کروسکال والیس نیز نشان داد ،دانشجویان گرایشهای مختلف از لحاظ
بازدارندههای انجام پایاننامه تفاوت معناداری ندارند .اولویتبندی چالشهای انجام پایاننامه از دیدگاه استادان
نشان داد ،آنان ضعف دانشجو در ترجمه منابع علمی خارجی ،حضور نیافتن پیوسته دانشجو در محیط دانشگاهی،
ناآشنایی دانشجو با روش تحقیق را به عنوان مهمترین چالشها مشخص کردهاند.
نمایه واژگان :بازدارندههای سازمانی ،خبرگی استاد راهنما ،انجام پایاننامه ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی،
رشتههای کشاورزی

نویسنده مسئول :رضوان قنبری موحد
رایانامهrghanbari21@gmail.com :
پذیرش96/12/11 :
دریافت96/13/29 :
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مقدمه
آموزش کشاورزی یکی از ارکان اصلی آموزش عالی
میباشد که نقش بسزایی در تربیت نیروی انسانی مورد
نیاز بخش کشاورزی دارد .بی شک توسعه کشاورزی
هر کشوری وابسته به سیاستها ،برنامهها و نظام
آموزش کشاورزی و در نتیجه آن وابسته به دانش
آموختگان متعهد و متخصص آن نظام است .برای
رسیدن به توسعه کشاورزی آموزش عالی کشاورزی
باید با از میان برداشتن بازدارندهها ،دانش آموختگانی
تربیت کند که مهارت کافی داشته باشند (بهرامی و
زمانی .)1311 ،انجام فعالیتهای پژوهشی یکی از
مهارتهای اساسی برای دانشجویان در مقطع
کارشناسیارشد و دکتری است و در بیشتر موارد،
پایاننامه نخستین تجربه جدی پژوهشی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی به شمار میآید .بخش عمدهای از
پژوهشها در رشتههای کشاورزی در قالب پایاننامه
انجام میشود و پایاننامه یکی از تولیدات اصلی
پژوهشی دانشکدههای کشاورزی است .پایاننامه یا
رساله ،نوشتاری است که دانشجویان در موضوعی
خاص مربوط به رشته تحصیلی خود ،برای دریافت
مدرک تحصیلی مینویسند .در پایاننامه دانشجویان
موضوع یا ابهام و پرسشی را بررسی کرده و از راه تجزیه
و تحلیل و یا تجربههای عملی و یا آزمایشی به آن
پاسخ میدهند .به بیان دیگر پایاننامه شامل استدالل
موضوعی ،ارائه پژوهشی تجربی ،حاصل کارآموزی و یا
عصارهای از درسهای آموختهشده در دوران تحصیلی
دانشجوست که با راهنمایی استادان نگارش و تدوین
میشود .پایاننامه با عنوان و محتوای تکراری در هیچ
نظام آموزشی و در هیچ مقطع تحصیلیای تعریف
نشدهاست و همه دانشجویان موظف به نگارش
پایاننامه با موضوع و محتوای جدید هستند.
اما پایاننامه نویسی در عمل ،به وسیله عاملهای
گوناگونی محدود و یا آسانگری میشود .بدیهی است
که بررسی تفصیلی هر یک از این عاملها ،کمبودها و
چالشهای موجود در این زمینه را بهتر و دقیقتر
مشخص میکند .شاید عمدهترین کاستی که در
رشتههای کشاورزی احساس میشود ،شناخت
عاملهای پیش برنده و بازدارنده پایاننامه نویسی از

دیدگاه اصلیترین بازیگران آن یعنی دانشجویان و
اعضای هیئت علمی باشد ،چرا که اولین گام برای از
میان برداشتن بازدارندهها و محدودیتها ،شناسایی و
شناخت آن هاست و در صورت آگاهی از آنها میتوان
راه حلهای اجرایی مناسب با آنها را پیدا کرد .برخی
پژوهشهای مرتبط ،زمینه مشترکی با این پژوهش
دارند ،این در حالی است که پژوهشهای گذشته به
تحلیل خود پایاننامهها ،از جنبههایی مانند روش
تحقیق به کار رفته در آنها یا میزان رعایت اصول
نگارش پایاننامه پرداختهاند ،و هیچ یک از
پژوهشهایی که تاکنون انجام شدهاند در رشتههای
کشاورزی نیستند .آن دسته از پژوهشها که به آنها
اشاره شد نیز تنها به بررسی محدودیتها و
بازدارندههای پایاننامه نویسی از دیدگاه دانشجویان
پرداختهاند .به این ترتیب آنچه وجه تمایز این پژوهش
با تحقیقات گذشته به شمار میآید ،در درجه اول این
است که هدف از این پژوهش کشف و شناسایی
عاملهای پیش برنده و بازدارنده پایاننامه نویسی از
دیدگاه دانشجویان رشتههای کشاورزی است ،زیرا این
خأل احساس میشود که با توجه به تفاوتها و
ویژگیهای هر رشته تحصیلی ،به نارساییهای
پایاننامه نویسی در رشتههای کشاورزی نیز باید به
صورت جدا نگاه شود؛ دوم این است که در این پژوهش
از دیدگاه استادان راهنما و مشاور نیز به نارساییها و
تنگناهای انجام پایاننامه پرداخته میشود چرا که
استادان راهنما و مشاور نقش مهمی را در راهنمایی
دانشجویان در انجام پایاننامه و هدایت آنان در مسیر
درست تحقیق ایفا میکنند .این در حالی است که تا
کنون توجه اندکی به بررسی چالشهای اعضای هیأت
علمی در راهنمایی دانشجویان در انجام پایاننامه از
سوی محققان پرداخته شده است .بنابراین هدف این
تحقیق ،بررسی عاملهای پیش برنده و بازدارنده انجام
پایاننامه از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و
اعضای هیئت علمی رشتههای کشاورزی دانشگاه
لرستان میباشد.
چالشهای مربوط به دانشــجویان ،چالشهاییاند
که مختص دانشــجویان بوده و به طور مثبت یا منفی
بر تکمیـل روند انجام پایاننامه تاثیر میگذارند .در
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بین آنها به شــکســت در تعریف مس ـئله تحقیق ،که
میتواند به نا امیدی دانشـجویان منجر شود (پیرسون
و کــایـروز )2112 ،؛ کـمبود آموزش و تجربــه در
روشهای تحقیق (کرســول )2113 ،؛ نا توانایی برای
آمادهســازی طرح روشــن و دقیق مســئله پروپوزال
(دســته و همکاران )2116 ،؛ مدیریت زمان ضــعیف
(تونـدالنا و همکاران )2111 ،میتوان اشـــاره کرد.
چالشهای دیگر شــامل نداشــتن توانایی در نوشــتن
مقالههای منطقی ،منسـجم و سـازمان یافته ،نداشتن
انگیزه شــخصــی برای تکمیل پایاننامه و نبود امکان
مشـورت با استاد راهنما به طور منظم (کان و فوستر،
1993؛ موتون2111 ،؛ مـاجونی و چیداوا،)2112 ،
نبود تعهد و انگیزه کافی برای انجام تحقیق ،تعهدات
و گرفتاریهای خانوادگی (بل2111 ،؛ پیرس2115 ،؛
انــدرســـون و الگلین )2116 ،میبــاشـــنــد .دیگر
چالشهای قابل شــناســایی مربوط به دانشــجویان
عبارتاند از :چالشهای فکری آنان در انتخاب و نیز
محــدود کردن موضـــوع برای تحقیق و نبود تفکر
انتقادی و تحلیلی در بین دانشــجویان ،دشــواری در
بیان و ارتباط دیدگاهها (تاد و همکاران.)2116 ،
گذشته از چالشهای مرتبط با دانشجویان ،برخی
دیگر از محققان نشان دادهاند که ظرفیت دانشجویان
برای انجام پایاننامه توسط عاملهای نهادی نیز
محدود میشود (موتون2111 ،؛ نیاواراندا2115 ،؛
پیرس .)2115 ،شارپ و هوارد ( )1996تشخیص دادند
که موضوع تحقیق به دانشجویان تحمیل میشود و به
آنان فرصت داده میشود در مدت سه تا شش ماه
پروژههای تحقیقاتی را تصویب کنند .مسائل دیگر
شامل کافی نبودن خدمات اینترنت ،نبود امکان
دسترسی به رایانه ،مواد تحقیق و افزایش شمار
دانشجویان (باتری و ریچر2115 ،؛ ابدین،)2117 ،
کافی نبودن بودجه ،نبود وجود فضای فیزیکی (کان و
فوستر1993 ،؛ براون1997 ،؛ فیلیپ و پاگ2111 ،؛
ماجونی و چیداوا )2112 ،میباشند .میزانی ()1317
در پایاننامه خود به بررسی چالشهای تدوین
پایاننامه کارشناسیارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
در دانشگاههای ارومیه ،اهواز ،خوارزمی ،تهران ،شهید
بهشتی ،فردوسی و گیالن پرداخته است .وی مهمترین
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مشکالت دانشجویان را عبارت از دسترسی محدود به
منابع مالی ،روال اداری نامناسب دانشگاه ،دسترسی
محدود به منابع اطالعاتی میداند .بهزادی و داورپناه
( )1311در مقالهای یکی از هدفهای پژوهش خود را
شناسایی دشواریهای موجود در تجربه پژوهشی
دانشجویان دانشگاه مشهد بیان کردند .نتیجه
تحقیقات بیانگر آن است که کمبود زمان و روند
اداری دانشگاه ،دانشکده و گروه آموزشی از
دشواریهای عمده دانشجویان بوده است.
برخی محققان نیز چالشهای مربوط به اســـتاد
راهنما را مورد توجه قرار دادهاند .آبدین و وســـت
( ،)2117اســکوهی و همکاران ( )1393و اســدی و
همکاران ( )1396فرض کردهاند که بدون راهنمایی
خوب از اسـتاد راهنما ،شـرایط دشواری برای دانشجو
به وجود میآید که میتواند بر پیشــرفت تحقیق تاثیر
بگذارند .صـــادقی ( )1372و صمدزاده ( )1379نیز
مشاغل فراوان و پرشمار استادان راهنما و مشاور و نیز
نــا توانایــی علمی در هدایت پژوهش را بــه عنوان
بازدارندهها و چالشهای اصلی دانشجویان کارشناسی
ارشد و دکتری در نگارش پـایـاننامه معرفیکردند.
نیاواراندا ( )2115؛ کابایا و همکاران ( )2119و پیرس
( )2115نـیـز بـرخـی از چــالـشهــای مربوط بــه
استادراهنما را مشخص کردهاند که شامل نشستهای
کم با دانشــجویان ،نبود عالقه به موضــوع دانشــجو،
کمک عملی خیلی کم ،غیبت از کار بدون گذاشــتن
جانشــین و نداشــتن تجربه کافی تحقیق میباشــند.
توماس و نلســون ( )2111نیز یکی از چالشهای مهم
مربوط به استاد راهنما را ،نداشتن مهارتهای تحقیق
و دانش الزم ذکر کردهاند.
در این میان ،شماری از بررسیها به روابط دانشجو
و اســتاد توجه داشــتهاند .دیدگاه اصــلی در این حوزه
شــامل تفاوت در انتظارهای دانشــجو و اســتاد اســت،
روشهای مختلف نظارت و راهنمایی ،مســائل مربوط
به ارتباط و درک و نیز تفاوت در درک دانشجو-استاد
از تجربههای چندگانه از جمله این موارد میباشــند
(وول هوس2112 ،؛ آرمیتج2116 ،؛ الم و همکاران،
 .)2117پژوهش انجام شده مک کورمک ( )2112در
گروه کوچکی از دانشـجویان تحصیالت تکمیلی نشان
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داد ،شــکاف اصــلی بین درک دانشــجویان در مورد
تحقیق و چیزی که از آنان انتظار میرود و با آنچه که
اســتادان باور دارند که دانشــجویان میتوانند انجام
دهنـد ،وجود دارد .بیچنر و باســـتورکمن ()2116
همین طور خاطر نشان میکنند ،رابطه استاد-دانشجو
هنگامی دشوارتر میشود که استادان دانش ضمنی از
ویژگیها و روشهای پایاننامه دارند ،اما نمیتوانند با
دانشــجویان ارتباط داشــته باشــند .لومادی ()2111
تفاوتهای موجود در انتظارهای بین دانشــجویان و
اســتادان راهنما را گزارش میکند .بنابراین اســتادان
راهنما ناچارند زمان زیادی را صـرف ویرایش و اصالح
کار دانشــجویان کنند .بســیاری از محققان (دانگ،
1991؛ لومــادی2111 ،؛ درنــان و کالرک)2119 ،
پیشــنهاد میکنند که اســتادان برای شــناســایی
انتظارهای دانشـــجویان از همان آغاز اقدام کنند و
راهنماییهای روشن را در نقش خود ارائه دهند.
بیر و هانورث ( )2115در فراتحلیل  161تحقیق
در رابطه با پایاننامه نویســی به این نتیجه رســید،
تأمین بودجه ،اجتماعی بودن و روابط مثبت و حمایت
کننده اســتادان راهنما و مشــاور بر تکمیل رســاله
دکتری مؤثر اســـت .مـاهر و همکاران ( )2112به
بررســـی عـامـلهای مرتبط با انجام موفقیت آمیز
پایاننامه دانشجویان پرداختهاند و به مواردی همچون
دســترســی به منابع مالی ،ماهیت رابطه مشــاوره،
نگرانیهای فردی دانشـــجویان در مورد مشـــکالت
زناشویی ،خانوادگی و یا سالمتی اشاره کردهاند.
نتایج بررســی پیچفورث و همکاران ( )2112نیز
نشـان داد ،سـطح مهارت زبان انگلیسـی دانشجویان،
شـرایط خانوادگی و اجتماعی ،حالت عاطفی ،موقعیت
مالی ،حمایت همکالســیان ،دســترســی به کتابخانه،
مهارت اســتاد راهنما ،دســترســی به اینترنت ،محیط
مناسب تحقیق ،داشتن تجربه تقیق ،عالقه به موضوع
تحقیق ،رابطه بین دانشــجو و اســتاد راهنما ،مهارت
دنشــجویان در نگارش پایاننامه ،و حضــور پیوســته
دانشجو از جمله عاملهای مهمی هستند که بر انجام
موفقیت آمیز پایاننامه تأثیر دارند.

روششناسی
این تحقیق از نظر ماهیت ،از نوع پژوهشهای کمی
است و از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردیست که برای
گردآوری دادهها به شکل میدانی انجام شده است.
جامعه آماری در این تحقیق از دو گروه تشکیل شد.
گروه اول شامل  39دانشجوی کارشناسیارشد و 25
دانشجوی دکتری گرایشهای کشاورزی بود که
مشغول انجام پایاننامه بودند .گروه دوم از جامعه
آماری نیز شامل  21عضو هیئت علمی دانشکده
کشاورزی دانشگاه لرستان بود که دست کم پیشینه
راهنمایی و مشاوره  3پایاننامه را داشته باشند .از آنجا
که جامعهی مورد نظر کوچک و محدود بود ،گردآوری
دادههای مورد نیاز با سرشماری انجام شده و از هیچ-
گونه نمونهگیری استفاده نشد .ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که با
بهرهگیری از پیشینه تحقیق و مصاحبه با دانشجویان
و اعضای هیئت علمی تدوین شد .بدین صورت که پس
از بررسی مقالههای مرتبط ،مصاحبههایی با تعدادی از
دانشجویان و اعضای هیئت علمی انجام شد و سپس
مهمترین گویهها برای طراحی پرسشنامه استخراج
شد .با توجه به این که جامعه آماری این پژوهش دو
گروه از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اعضای هیئت
علمی بودند ،از این رو برای هر گروه یک پرسشنامه
جداگانهای طراحی و تکمیل شد .روایی ابزار با
بهرهگیری از نظرسنجی از صاحبنظران و محققان
موضوعهای مربوط به کارآفرینی در دانشگاه رازی
مورد بررسی قرار گرفت و گویههای نامناسب حذف
شدند و چندگویه نیز اضافه گردیدند .همچنین برای
بررسی پایایى از ضریب آلفاىکرونباخ استفاده شد و
مقدار آن برای پرسشنامههای مربوط به دانشجویان و
اعضای هیئت علمی به ترتیب  1/91و  1/19محاسبه
شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار
 SPSSانجام شد .برای تحلیل توصیفی از میانگین،
انحراف معیار ،ضریب تغییرات و تحلیل عاملی
اکتشافی و در بخش استنباطی نیز از آزمونهای
نافراسنجهای من وایتنی و کروسکال والیس استفاده
شد.
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جدول  -6رتبهبندی چالشهای انجام پایاننامه از دیدگاه دانشجویان
چالش
مجهز نبودن آزمایشگاهها و کهنه بودن ابزار و وسایل
نبود اختصاص بودجه کافی برای انجام پایاننامه
مشکل و زمانبر بودن کارهای اداری پیش و پس از دفاع
نبود امکان همکاری سازمانها در دادن اطالعات مورد نیاز
نبود امکان نظارت استاد راهنما در فرایند تدوین پایاننامه
در دسترس نبودن استاد راهنما و مشاور
کمبود دانش استادان راهنما و مشاور از موضوع پایاننامه
درگیری استاد راهنما در مشاغل اداری
کم حوصلگی استاد راهنما در پاسخ به پرسشهای دانشجویان
نبود کتابهای جدید در کتابخانه دانشگاه
فاصله زیاد محل زندگی تا دانشگاه
درگیریهای شغلی و خانوادگی
نداشتن دسترسی به اینترنت و حجم ناکافی آن
درگیری استاد راهنما در مشاغل اداری
نا توانی در انتخاب موضوع پایاننامه
نبود فضای الزم برای تعامل با استاد راهنما و مشاور
نبود عالقه الزم به موضوع تصویب شده
نداشتن مهارت کافی در نوشتن پروپوزال
نداشتن مهارت کافی در نگارش پایاننامه
ناکافی بودن زمان برای انجام پایاننامه
دسترسی دشوار به کتابها ،مقالهها و مجله ها
نبود دقت در بررسی پروپوزال ها
نبود امکان اختصاص زمین به دانشجویان
طوالنی بودن فرایند دریافت معرفی نامه از دانشگاه برای سازمان ها
نداشتن مهارت در جستجو و دسترسی به منابع علمی
نداشتن مهارت در تحلیل داده ها
نا سازگاری اخالقی با استاد
تبعیض قایل شدن استاد راهنما در دادن نمره
تبعیض قایل شدن استاد راهنما در بین دانشجویان دختر و پسر

یافتهها
جدول  1رتبهبندی چالشهای انجام پایاننامه را
بر اساس ضریب تغییرات در بین دانشجویان نشان
میدهد.
بر این پایه کمترین مقدار ضریب تغییرات مربوط
به مجهز نبودن آزمایشگاهها و کهنه بودن ابزار و وسایل
به میزان  1/15میباشد .بر این اساس دانشجویان مورد
بررسی در زمینه دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی
بیشترین مشکل را دارند .نبود اختصاص بودجه کافی
برای انجام پایاننامه ،مشکل و زمانبر بودن کارهای
اداری پیش و پس از دفاع ،نبود امکان نظارت استاد
راهنما در فرایند تدوین پایاننامه و نبود امکان
همکاری سازمانها در دادن اطالعات مورد نیاز به
ترتیب به عنوان مهمترین چالشهای انجام پایاننامه
از سوی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشخص
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میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

2/11
2/23
3/51
3/62
3/15
3/95
3/72
3/23
2/11
3/11
3/17
2/76
3/69
3/23
2/11
3/36
2/16
2/52
2/96
2/31
2/23
2/61
2/15
2/51
2/32
2/19
1/16
1/63
1/71

1/63
1/77
1/69
1/76
1/65
1/19
1/16
1/11
1/71
1/91
1/71
1/69
1/97
1/11
1/77
1/91
1/51
1/75
1/19
1/73
1/12
1/11
1/11
1/99
1/95
1/93
1/17
1/11
1/91

1/15
1/11
1/21
1/21
1/21
1/22
1/23
1/26
1/22
1/22
1/25
1/25
1/26
1/26
1/27
1/27
1/21
1/29
1/31
1/31
1/35
1/31
1/39
1/21
1/21
1/22
1/27
1/51
1/57

1
2
3
2
2
5
6
9
7
7
1
1
9
9
11
11
11
12
13
12
15
16
17
11
19
21
21
22
23

شدهاند .از سوی دیگر ،یافتهها نشان داد ،چالشهای
تبعیض قایل شدن استاد راهنما در بین دانشجویان
دختر و پسر ،تبعیض قایل شدن استاد راهنما در دادن
نمره و نا سازگاری اخالقی با استاد در اولویتهای آخر
از دیدگاه دانشجویان قرار دارند .به عبارت دیگر
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این موارد کمترین
چالش را داشتهاند .دلیل آن شاید مربوط به این
موضوع باشد که استادان اغلب به مسایل اخالقی توجه
دارند و برای آنان دانشجویان تفاوتی نمیکنند ،لذا
تبعیضی بین آنان قایل نمیشوند بلکه عملکرد کاری
دانشجویان است که مورد داوری استادان راهنما و
مشاور قرار میگیرد.
به منظور مشخص کردن و تعیین مقدار واریانس
تبیین شده توسط هرکدام ازمتغیرها درقالب عاملهای
دستهبندی شده ازتحلیل عاملی استفاده شد.

شماره  ،34زمستان 6431

جدول  -2ویژگی عاملهای استخراج شده
عامل
اول
دوم
سوم
چهارم

مقدار
ویژه
11/363
7/232
5/366
2/619

درصد واریانس مقدار
ویژه
17/722
13/213
11/362
6/511

جدول -3ویژگی عاملهای استخراج شده

فراوانی انباشته درصد
واریانس
17/722
31/957
21/319
27/137

جدول  -4متغیرهای هر عامل بازدارنده و ضریب
آنها از ماتریس دوران یافته
نام عامل

سازمانی

راهنمایی
و نظارت

پژوهشی

فردی

متغیر
نبود اختصاص بودجه کافی برای انجام
پایاننامه
مجهز نبودن آزمایشگاهها و کهنه بودن ابزار و
وسایل
نبود کتابهای جدید در کتابخانه دانشگاه
نداشتن دسترسی به اینترنت و حجم ناکافی
آن
نبود امکان اختصاص زمین به دانشجویان
نبود فضای الزم برای تعامل با استاد راهنما و
مشاور
کمبود دانش استادان راهنما و مشاور از
موضوع پایاننامه
دردسترس نبودن استاد راهنما و مشاور
تبعیض قایل شدن استاد راهنما در بین
دانشجویان دختر و پسر
نبود امکان نظارت استاد راهنما در فرایند
تدوین پایاننامه
کم حوصلگی استاد راهنما در پاسخ به
پرسشهای دانشجویان
تبعیض قایل شدن استاد راهنما در دادن نمره
درگیری استاد راهنما در مشاغل اداری
ناکافی بودن زمان جهت انجام پایاننامه
نبود امکان همکاری سازمانها در دادن
اطالعات مورد نیاز
نبود دقت در بررسی پروپوزال ها
طوالنی بودن فرایند دریافت معرفی نامه از
دانشگاه برای سازمان ها
مشکل و زمانبر بودن کارهای اداری پیش و
پس از دفاع
نا توانی در انتخاب موضوع پایاننامه
نداشتن مهارت کافی در نگارش پایاننامه
درگیریهای شغلی و خانوادگی
نا سازگاری اخالقی با استاد
عدم مهارت در تحلیل داده ها
فاصله زیاد محل زندگی تا دانشگاه

ضریب
1/752
1/123
1/691
1/763
1/125
1/932
1/132
1/795
1/956
1/131
1/151
1/913
1/121
1/921
1/171
1/933
1/715
1/731
1/711
1/662
1/125
1/761
1/122
1/111

مقدار ( )KMO=1/157و مقدار آماره بارتلت
( )13/632معنیدار بود ( )P>1/11که گویای مناسب
بودن همبستگی متغیرهای منظور شده برای تحلیل

عامل
اول
دوم
سوم
چهارم

مقدار
ویژه
13/621
9/511
6/121
3/963

درصد واریانس مقدار
ویژه
11/521
12/325
11/122
7/225

فراوانی انباشته درصد
واریانس
11/521
32/126
23/911
51/233

عاملی میباشد .برای دستهبندی عاملها ،از معیار
مقدار ویژه استفاده شد و عاملهای دارای مقدار ویژه
بزرگتر از یک مدنظر بود (جدول .)2
عامل اول بـا مقـدار ویـژه 11/363بـه تنهـایی
 17/72درصــد از واریــانس متغیرها را تبیــین کند.
چهار عامـل مشخص شده حـدود  21درصد کل
واریانس متغیرها را تبیین میکنند .وضـعیت قـرار
گـرفتن متغیرهـا ( 21متغیر اصلی) درعاملها با
فـرض واقـع شدن متغیرهای با بار عاملی بزرگتـر از
 ،./5پس از چرخش عاملها به روش وریمـاکس،
نـامگذاری عاملها انجام شد (جدول  .)3باتوجه بـه
متغیرهـای تـشکیل دهنـده عاملها ،عامل اول به نام
بازدارندههای سازمانی ،عامل دوم به نام بازدارندههای
راهنمایی و نظارت ،عامـل سوم به نام بازدارندههای
فردی و عامل چهارم به نـام بازدارندههای پژوهشی
نامگذاری شدند.
به منظور مشخص کردن و تعیین مقدار واریانس
تبیین شده توسط هرکدام از متغیرها درقالب
عاملهای دستهبندی شده از تحلیل عاملی استفاده شد
مقدار ( .)KMO=1/629مقدار آماره بارتلت ()12/271
معنیدار بود ( )P=1/11که گویای مناسب بودن منظور
شده برای تحلیل عاملی میباشد .برای دستهبندی
عاملها ،از معیار مقدار ویژه استفاده شد و عاملهای
دارای مقدار ویژه بزرگتر از یک مدنظر بودند (جدول
.)2
عامل اول بـا مقـدار ویـژه  13/621به تنهـایی
 11/521درصــد از واریــانس متغیرها را تبیــین
میکند (جدول  .)2چهار عامـل باال حـدود  51درصد
از کل واریانس متغیرها را تبیین میکنند .وضـعیت
قـرار گـرفتن متغیرهـا درعاملها با فـرض واقـع شدن
متغیرهای با بار عاملی بزرگتر از  ،./5پس از چرخش
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جدول  -5متغیرهای هر عامل و ضریب آنها از ماتریس دوران یافته
عامل

خبرگی استاد راهنما

فردی

تحقیقاتی

آموزشی

متغیر

ضرایب

مهارت استاد راهنما در موضوع تحقیق
در دسترس بودن استاد راهنما
بازخورد به هنگام و سازنده استاد راهنما
توانایی استاد راهنما در روشهای تحقیق
اختصاص زمان کافی در نظارت بر تحقیق
رابطه مثبت و حمایتی استاد راهنما با دانشجو
داشتن مهارت کافی در نگارش پایاننامه
مهارت کافی در تحلیل داده ها
داشتن مهارت در زبان انگلیسی
مهارت در روشهای تحقیق
مهارت در تعامل با استاد راهنما و مشاور
مهارت در تعادل بین زندگی و تحصیل
فاصله نزدیک محل زندگی تا دانشگاه
دسترسی کافی به اینترنت
دسترسی به کتابهای جدید در کتابخانه
اختصاص بودجه کافی برای انجام پایاننامه
وجود آزمایشگاههای مجهز با ابزار و وسایل جدید
فضای الزم برای تعامل با استاد راهنما و مشاور
بهبود تدریس روشهای تحقیق
افزایش واحدهای روش تحقیق در دوره تحصیلی
آموزش کافی در تحلیل داده ها
آموزش پوپوزال نویسی
آموزش نگارش پایاننامه
آموزش رعایت اخالق علمی در دوره تحصیلی

1/922
1/721
1/167
1/653
1/771
1/623
1/913
1/125
1/726
1/925
1/691
1/132
1/921
1/765
1/671
1/179
1/916
1/663
1/115
1/722
1/679
1/161
1/662
1/992

عاملها به روش وریمـاکس ،نـامگذاری عاملها انجام
شد (جدول  .)5باتوجه بـهمتغیرهـای تـشکیل دهنـده
عاملها ،عامل اول به نام خبرگی استاد راهنما ،عامل
دوم به نام عاملهای فردی ،عامـل سوم به نام
عاملهای تحقیقاتی و عامل چهارم به نـام عاملهای
آموزشی نام گذاری شدند.
نگاره  ،1نتایج مقایسه تحلیل عاملی عاملهای
پیش برنده و بازدارنده انجام پایاننامه را توسط
دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای کشاورزی
دانشگاه لرستان نشان میدهد .سهم عاملهای پیش
برنده انجام پایاننامه (با تبیین  51/23درصد) بیشتر
از عاملهای بازدارنده (با تبیین  27/13درصد) آن بوده
است.
به منظور بررسی تأثیر جنس ،مقطع و گرایش
تحصیلی ،از آزمونهای من وایتنی و کروسکال والیس
استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدولهای 7 ،6
و  )1آمدهاند.
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جدول  -1تأثیر مقطع تحصیلی در بازدارندههای
انجام پایاننامه
بازدارنده
سازمانی
راهنمایی و
نظارت
فردی
پژوهشی

مقطع تحصیلی
کارشناسیارشد
دکتری
کارشناسیارشد
دکتری
کارشناسیارشد
دکتری

میانگین رتبه
ای
32/36
31/17
35/51
33/91
22/56
21/11

کارشناسیارشد

32/22

دکتری

39/65

Z

S

-/113

1/561

1/925

1/135

3/276

1/112

1/619

1/229

نتایج آزمون من وایتنی نشان داد که دانشجویان
کارشناسیارشد و دکتری از لحاظ بازدارنده های فردی
تفاوت معناداری را تجربه کردهاند .مقدار ،P-value
برای این متغیر کمتر از سطح معنیداری  5درصد
است و نشان میدهد ،تفاوت معنیداری بین
دانشجویان کارشناسیارشد و دکتری وجود دارد.
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عاملهای پیش برنده

عاملهای بازدارنده

خبرگی استاد راهنما 52/18

بازدارندههای تحقیقاتی 744/17

عاملهای فردی 32/14

نظارت و راهنمایی 21/13
انجام پایاننامه

عاملهای تحقیقاتی 14/11

بازدارندههای پژوهشی 36/10

عاملهای آموزشی 24/7

بازدارندههای فردی 51/6

نگاره  -6مدل نظری عاملهای پیش برنده و بازدارنده انجام پایاننامه
جدول  -7تأثیر جنس در بازدارندههای انجام
پایاننامه
بازدارنده
سازمانی
راهنمایی و نظارت
فردی
پژوهشی

جنس

میانگین رتبهای

Z

S

زن
مرد

33/53
37/93

1/571

1/653

زن
مرد
زن
مرد

21/31
32/95
36/13
11/79

-1/712

1/113

-2/127

1/122

زن

31/51

مرد

33/25

-1/621

1/221

دانشجویان کارشناسیارشد در رابطه با بازدارندههای
فردی دارای میانگین باالتری بودند .در دیگر موارد
اختالف معناداری در سطح  1درصد وجود ندارد .به
طوری که دانشجویان کارشناسیارشد و دکتری در
رابطه با این چالشها دارای وضعیت یکسانی بودهاند.
نتایج آزمون من وایتنی برای بررسی تفاوت
دانشجویان بر حسب جنسیت نشان داد ،دانشجویان
دختر و پسر از لحاظ بازدارندههای فردی تفاوت
معناداری را تجربه کردهاند .مقدار  ،P-valueبرای این
متغیر کمتر از سطح معنیداری  5درصد است و نشان
میدهد ،تفاوت معنیداری بین دانشجویان دختر و

پسر وجود دارد .دانشجویان پسر در رابطه با
بازدارندههای فردی دارای میانگین باالتری بودند .در
بقیه موارد اختالف معناداری در سطح  1درصد وجود
نداشت.
چالشهای انجام پایاننامه در بین اعضای هیئت
علمی گرایشهای کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند.
جدول  1نتایج رتبهبندی چالشهای انجام پایاننامه را
بر اساس ضریب تغییرات در بین اعضای هیئت علمی
نشان میدهد.
یافتههای جدول  1نشان میدهد ،کمترین مقدار
ضریب تغییرات مربوط به ناآشنایی با روش تحقیق به
میزان  1/15میباشد .بر این اساس استادان راهنما و
مشاور مورد بررسی در زمینه روش تحقیق بیشترین
مشکل را با دانشجویان در انجام پایاننامه دارند .ضعف
در ترجمه منابع علمی التین ،مهارت ناکافی
دانشجویان برای کار با نرمافزارهای مورد نیاز ،ناآشنایی
و مهارت دانشجویان در استفاده از منابع علمی معتبر،
و ضعف در تدوین پروپوزال به ترتیب به عنوان
مهمترین چالشهای انجام پایاننامه از سوی استادان
راهنما و مشاور مشخص شدهاند .از سوی دیگر،
یافتهها نشان داد ،چالشهای نبود روحیه
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جدول  -8چالشهای انجام پایاننامه از دیدگاه استادان راهنما و مشاور
چالش
نا آشنایی با روش تحقیق
ضعف در ترجمه منابع علمی التین
مهارت ناکافی دانشجویان برای کار با نرمافزارهای مورد نیاز
عدم آشنایی و مهارت دانشجویان در استفاده از منابع علمی معتبر
عدم آشنایی و مهارت دانشجویان در استفاده از منابع علمی معتبر
ضعف در تدوین پروپوزال
نداشتن حضور مستمر و دایم دانشجو در محیط دانشگاهی
نداشتن روحیه خالقیت در انجام پایاننامه
بی نظمی در مراجعهها برای انجام پایاننامه
گرایش به انتخاب موضوعهای راحت و تکراری
ناتوانی در استخراج مقاله از پایاننامه
نداشتن تفکر انتقادی از سوی دانشجویان
نداشتن انگیزه و عالقه کافی برای انجام پایاننامه
ناتوانی در تجزیه و تحلیل داده ها
گرایش به نسخه برداری بدون مطالعه کتب و اسناد
تعجیل در انجام هر چه زودتر پایاننامه به قیمت فدا کردن کیفیت
ناتوانی در تدوین مرور منابع و ادبیات تحقیق
انجام بخشهایی از پایاننامه توسط غیر دانشجو
پایین بودن پشتکار در انجام کار
ناتوانی در استناد دهی منابع در پایاننامه
نداشتن توجه کافی دانشجویان به راهنماییهای تحقیق
نداشتن مهارت کافی در کار با تجهیزات آزمایشگاهی
نداشتن اولویت به انجام پایاننامه به دلی مشغلهای کاری
نداشتن مطالعه کافی در زمینه موضوع پایاننامه
نبود رعایت اخالق علمی و تعهد اخالقی در تدوین پایاننامه
ناکافی بودن مهارتهای کاوش الکترونیک
مهارت ارتباطی و آداب اجتماعی ضعیف
رقابت ناسالم دانشجویان در انجام پایاننامه
رعایت نکردن احترام نسبت به استادان
نبود روحیه هماندیشی و همیاری بین دانشجویان در انجام پایاننامه
نداشتن آگاهی کافی از قوانین و مقررات مربوط به انجام پایاننامه

هماندیشی و همیاری بین دانشجویان در انجام
پایاننامه ،نداشتن آگاهی کافی از قوانین و مقررات
مربوط به انجام پایاننامه و رعایت نکردن احترام نسبت
به استادان در اولویتهای آخر از دیدگاه استادان
راهنما و مشاور قرار دارند .به عبارت دیگر اعضای
هیئت علمی در این موارد کمترین چالش را با
دانشجویان داشتهاند .دلیل آن شاید مربوط به این
موضوع باشد که اغلب دانشجویان در انجام پایاننامه با
یکدیگر تعامل و همیاری دارند و سعی دارند تجربههای
خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند بنابراین رقابت
ناسالمی در بین آنان وجود ندارد و چون با یکدیگر
تبادل اطالعات دارند بنابراین نسبت به قوانین و
مقررات مربوط به انجام پایاننامه آگاهی کافی دارند.
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میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

2/21
2/73
3/27
3/11
3/11
2/17
2/65
2/31
3/76
3/16
3/91
2/16
2/26
3/73
3/36
3/15
2/73
2/19
3/25
2/23
2/37
2/97
2/61
3/52
2/32
2/59
2/27
1/75
1/97
1/11
1/61

1/69
1/76
1/57
1/65
1/65
1/75
1/92
1/15
1/19
1/71
1/13
1/11
1/61
1/17
1/97
1/93
1/12
1/65
1/11
1/76
1/73
1/96
1/11
1/21
1/11
1/92
1/93
1/76
1/19
1/12
1/91

1/15
1/16
1/16
1/17
1/17
1/11
1/21
1/21
1/22
1/25
1/26
1/21
1/21
1/29
1/29
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/32
1/33
1/32
1/32
1/35
1/21
1/23
1/25
1/56
1/56

1
2
2
3
3
2
5
5
6
7
1
9
9
11
11
11
11
11
12
12
12
13
12
15
15
16
17
11
19
21
21

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد ،خبرگی استاد راهنما
مهمترین عامل پیش برنده در تدوین پایاننامه از
دیدگاه دانشجویان میباشد .نتایج بررسیهای آبدین و
همکاران ( ،)2112اولیبی و همکاران ( )2115و روتز
و باتما ( )2112این یافته را تأیید میکنند .آنان بر این
باورند که استادان راهنمای خوب باید در دسترس و
دوستانه باشند ،دارای نگرش حمایتی ،بازخورد به
هنگام و ذهن باز باشند و آمادگی پذیرش خطاها را
داشته باشند.
نتایج تحقیق در رابطه با عاملهای بازدارنده نیز
نشان داد که بازدارندههای سازمانی مهمترین مشکل
در تدوین پایاننامه از دیدگاه دانشجویان میباشد.
نتایج بررسیهای موتون ( ،)2115پیرس (،)2115
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ابدین ( )2117و ایگان ( ،)2111این یافته را تأیید
میکنند که دانشجویان با چالشهای سازمانی فراوانی
در انجام پایاننامه رو به رو هستند .همانطور که
یافتهها نشان داد نبود اختصاص بودجه کافی برای
انجام پایاننامه از سوی دانشگاهها ،کهنه بودن ابزار و
وسایل موجود در آزمایشگاهها و نبود کتابهای جدید
در کتابخانه عمدهترین چالشهایی هستند که
دانشجویان با آن رو به رو بودهاند .بیشتر دانشجویان
تحصیالت تکمیلی رشتههای کشاورزی برای انجام
تحقیقات نیاز به استفاده از آزمایشگاه دارند اما اغلب
با کمبود مواد اولیه برای انجام آزمایش رو به رو هستند
و دستگاههای موردنیاز در داخل آزمایشگاهها وجود
ندارند و یا کهنه هستند.
از سوی دیگر نتایج اولویتبندی چالشهای انجام
پایاننامه از دیدگاه دانشجویان نشان داد که آنان مجهز
نبودن آزمایشگاهها و کهنه بودن ابزار و وسایلرا به
عنوان مهمترین چالش در تدوین انجام پایاننامه
مشخص کردهاند .نتایج بررسیهای کالدیوس و
وینسنت ( ،)2117اکپو ( )2116و آزور ( )2116نیز
این یافته را تأیید میکنند .این مسئله به ویژه برای
رشتههای کشاورزی به دلیل ماهیت آنها دارای
اهمیت بیشتری است .اکثر دانشجویان تحصیالت
تکمیلی رشتههای کشاورزی برای انجام تحقیقات نیاز
به استفاده از آزمایشگاه دارند ،اما اغلب با کمبود مواد
اولیه برای انجام آزمایش رو به رو هستند و دستگاههای
موردنیاز در داخل آزمایشگاهها وجود ندارند و یا کهنه
هستند.
نبود اختصاص بودجه کافی برای انجام پایاننامه
یکی دیگر از مهمترین چالشهایی است که از سوی
دانشجویان مشخص شده است .نتایج بررسی فیلیپز و
پاگ ( ،)2111ماجونی و چیداو ( )2112و دوز
( )2111نیز این یافته را تأیید میکنند .میزان هزینه
نیز بسیار مهم است ،زیرا پیشرفت کار دانشجویان
منوط به آن است .بیشتر فعالیتهای دانشجویان برای
انجام پایاننامه شامل هزینه میباشد ،آنان برای خرید
مواد مربوطه ،وسایل آزمایشگاهی و گردآوری دادهها
نیاز به پول دارند و متأسفانه بودجه کافی از سوی
دانشگاه در نظر گرفته نشده است.

نتایج نشان دادند که نبود امکان نظارت استاد
راهنما در فرایند تدوین پایاننامه یکی دیگر از
مهمترین چالشهایی است که از سوی دانشجویان
مشخص شده است .نتایج بررسی موتون (،)2111
آرمسترانگ ( )2112و فان ( )2113نیز این یافته را
تأیید میکنند .در دسترس نبودن استادان راهنما و
مشاور میتواند به دالیل چندی همچون نظارت بیش
از ظرفیت مجاز استادان راهنما و مشاور ،پرداختن به
وظایف خانوادگی و اجتماعی و درگیری استادان در
وظایف شغلی دیگر باشد.
دشواری و زمانبر بودن کارهای اداری پیش و پس
از دفاع از دیگر چالشهای دانشجویان در تدوین
پایاننامه است .نتایج بررسی اسمعیل و همکاران
( ،)2111داورپناه و بهزادی ( )1311و خورسندی و
همکاران ( )1392نیز این یافته را تأیید میکنند.
دیوانساالری و کاغذ بازیهای بی مورد ،فرآیند طوالنی
و وقت گیر تصویب پروپوزال و گرفتن مجوزهای دفاع،
از جمله چالشهایی هستند که باعث رفت و آمدهای
پی در پی دانشجویان شده و آنان را خسته و دلزده
میکند.
از سوی دیگر نتایج اولویتبندی چالشهای انجام
پایاننامه از دیدگاه استادان نشان داد آنان ناآشنایی با
روش تحقیق ،ضعف در ترجمه منابع علمی التین و
ضعف در تدوین پروپوزال را به عنوان مهمترین
چالشها مشخص کردهاند .نتایج بررسی آرمسترانگ
( ،)2112فان ( )2113و بیچنر و باستورکمن ()2116
نیز این یافته را تأیید میکنند .متأسفانه بسیاری از
دانشجویان دارای ضعف در زبان انگلیسی هستند؛ این
در حالی است که امروزه بسیاری از مقالهها و
کتابهای جدید در رشتههای مختلف تحصیلی به
زبان انگلیسی در سطح بین المللی در دسترس هستند.
بنابراین یادگیری مهارتهای زبان توسط دانشجویان
ضروری است.
از سوی دیگر بسیاری از دانشجویان با روشهای
تحقیق آشنایی ندارند .نتایج بررسیهای ایزبلو
( ،)2112ایسمیل و همکاران ( )2111درنان و کالرک
( ،)2119و توماس و نلسون ( )2111این یافته را تایید
میکنند .ناآشنایی با روشهای پژوهش علمی سبب
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میشود که وقت بسیاری از دانشجویان به هدر رفته و
نتایح مطلوبی از کار پژوهشی به دست نیاید و برخی
از این پایاننامهها در حد یک تمرین پژوهشی باقی
میمانند.
بسیاری از دانشجویان در تدوین پروپوزال ضعف
دارند .نتایج بررسیهای مانچیشی و همکاران (،)2115
کومبو و ترامپ ( ،)2111پائول و همکاران ( )2112و
دوز ( )2111این یافته را تایید میکنند .این در حالی
است که مهمترین قسمت انجام یک پایاننامه خوب
مرحله تدوین پروپوزال است که اگر به خوبی انجام
نشود ،دانشجو در مراحل بعدی تحقیق با چالش رو به
رو میشود.
نتایج این تحقیق نشان میدهد ،بین درک
دانشجویان و درک استادان از چالشهای انجام
پایاننامه تفاوت وجود دارد .همانطور که یافتهها
نشان داد ،دانشجویان چالشها را به عاملهای خارجی
همچون نبود اختصاص بودجه کافی برای انجام
پایاننامه ،در دسترس نبودن استاد راهنما و مشاور و
مجهز نبودن آزمایشگاهها و کهنه بودن ابزار و وسایل
نسبت دادهاند و کمتر ضعفهای خود را به عنوان
چالشها در نظر گرفتهاند .در حالی که بر اساس
دیدگاه استادان مواردی همچون ضعف دانشجو در
ترجمه منابع علمی التین ،نداشتن حضور مستمر و
دایم دانشجو در محیط دانشگاهی ،ناآشنایی دانشجو با
روش تحقیق" به عنوان چالشهای انجام پایاننامه در
نظر گرفته شدهاند .نتایج بررسیهای مک کورمک
( ،)2112وول هوس ( )2112و وول هوس ()2112
این یافته را تأیید میکنند که شکاف شایانی بین درک
دانشجویان در مورد تحقیق و وظایف استادان و آنچه
که استادان باور دارند که دانشجویان قادر به انجام آن
میباشند ،وجود دارد .در برخی موارد این فاصله آن
قدر فراگیر و پایدار است که مدت زمان انجام پایاننامه
را تحت تاثیر قرار میدهد .بنابراین نیاز است
سرپرستان به یک درک بسیار روشنی از انتظارهای
دانشجویان از فرایند نظارت از آغاز دست پیدا کنند و
در مقابل آنچه که استادان انتظار دارند که دانشجویان
قادر به انجام آن باشند ،مشخص شود.

52

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

همچنین نتایج آزمون من وایتنی نشان داد که بین
دانشجویان کارشناسیارشد و دکتری از لحاظ
چالشهای پیش روی تفاوت معناداری وجود دارد .به
عبارت دیگر دانشجویان کارشناسیارشد در رابطه با
بازدارندههای فردی با چالش بیشتری رو به رو بودهاند
و این میتواند به دلیل تجربه کمتر دانشجویان ارشد
نسبت به دانشجویان دکتری باشد .پایاننامه برای
دانشجویان ارشد ،نخستین تجربه جدی پژوهشی است
بنابراین بسیار بدیهی است که در مواردی همچون
انتخاب موضوع پایاننامه ،نگارش پایاننامه ،تحلیل
دادهها ،سازگاری اخالقی با استاد و برقراری تعادل بین
زندگی شخصی و تحصیل دچار مشکل شوند .نتایج
بررسیهای نوزی و همکاران ( ،)2113چارما (،)2113
پائول و همکاران ( )2112و بست و کان ( )2119این
یافته را تایید میکنند.
نتایج آزمون من وایتنی در مورد تفاوت دانشجویان
از لحاظ جنسیت نشان داد ،بین دانشجویان دختر و
پسر از لحاظ چالشهای پیش روی تفاوت معناداری
وجود دارد .به عبارت دیگر دانشجویان پسر در رابطه
با موانع فردی با چالش بیشتری روبرو بودهاند و این
میتواند به دلیل توانایی کمتر دانشجویان پسر در رفع
این بازدارندهها از طریق دریافت کمک و مشاوره از
همکالسیها و دوستان باشد .دانشجویان پسر کمتر به
صحبت کردن و رد و بدل کردن اطالعات با دوستان
خود میپردازند و در نتیجه کمک کمتری را در زمینه
انتخاب موضوع پایاننامه ،نگارش پایاننامه و تحلیل
دادهها دریافت میکنند؛ در حالی که دانشجویان دختر
با برقراری ارتباط با دوستان خود و استفاده از دانش و
تجربه آنان این بازدارندهها را برطرف میکنند .بنابراین
کامال بدیهی است که دانشجویان پسر در رابطه با
بازدارندههای فردی بیشتر دچار مشکل شوند.
بر پایه نتایج به دست آمده پیشنهادهای زیر ارایه
میشوند:
 مبلغ حمایت از پایاننامههای کارشناسیارشد و
دکترا رشتههای کشاورزی از محل اعتبارات
پژوهشی افزایش یابد .این افزایش بودجه افزون بر
رفع مشکل دانشجویان میتواند در خروجی
مقالههای دانشگاه و شرکت اعضای هیئت علمی
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در همایشهای علمی داخلی و بینالملی نمود
بیشتر و مؤثرتری داشته باشد.
 ضرورت دارد دورههای آموزش زبان انگلیسی
دانشگاهی با هدف یادگیری چهار مهارت
(شنیداری ،خوانشی ،گفتاری و نوشتاری) و در
نتیجه آسانسازی زمینه ارتباط علمی و اجتماعی
از طریق زبان بیگانه با جهان علم با استفاده از
استادان کارآزموده در سطح دانشگاه تشکیل شود.
 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در زمینه تجهیز و
بازسازی آزمایشگاهها به دانشگاهها کمک کند
چراکه دانشگاههای کشور بستر تولید علم هستند
اما به دلیل نبودن تجهیزات آزمایشگاهی مناسب و
جدید ،بسیاری از دانشجویان از انتخاب
موضوعهای جدید برای پژوهش رغبتی ندارند.

 واحد درسی روش تحقیق در مقاطع
کارشناسیارشد و دکتری افزایش یابد و همزمان
کارگاههای آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی
توسط استادان کارآزموده در دانشگاهها در جهت
تقویت مهارتهای روش تحقیق دانشجویان
تشکیل شود.
 پاالیش درونی در معاونتهای آموزشی و پژوهشی
دانشگاهها نسبت به اهمیت تحقیقات علمی صورت
گیرد؛ به طوری که تسهیالت بیشتری برای
فرایندهای اداری مربوط به انجام پایاننامهها ایجاد
کنند و یا میتوانند با واگذاری اختیار پایاننامه به
شورای گروه این معضل را حل کنند.
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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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