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Abstract

Purpose: The purpose of this study was to find out the obstacles of Thesis writing for 

postgraduate students from Zanjan University graduate students’ point of view and presenting 

solutions for solving existing problems. 

Methodology:  This study is an applied research which has been carried out through a survey-

analytical method. The sample consists of 170 graduate students of Zanjan University who 
were selected randomly. A researcher-made questionnaire was used to collect data. 

Findings: The findings indicated that the students had more difficulties in 'collecting and 
analyzing data."Compilation of research methodology" is in the second position. Respondents 

have faced the least problem in the compilation, printing and publication of the findings. 

Students at the Faculty of Agriculture have faced more problems in the selection stage, but in 

other stages of the dissertation development, students from all faculties were in the same 
situation. Also, postgraduate students have more problems than Ph.D. students in the stage of 

"compilation of theoretical foundations and research backgrounds." In the other stages of the 

research, there was no difference between the master's degree students and the Ph.D. students. 

Conclusion: Thesis writing is a process that begins with the selection of the topic and ends 

with the publication of the findings, and each of the stages has different activities that need to 

be considered individually and special planning should be done to solve the identified 
problems. In this reas each, all of these steps has been studied, which professors of research 

methods and statistics courses and postgraduate students can take advantage of this in 

formulating operational policies. 
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چکیده

دکتدر  و ارشدد رشناسدیکا مقطد  در نامد پایان نگدار  بدرا  موجدود مشدالالت و مواند  هدد  شدنا   پژوهش حاضر با هدف پژوهش:
شده اس . موجود انجام مشالالت رف  برا  راهالارهایی ارائ  و

آمدار  پدژوهش شدام   اسد . نموند  گرفتد  تحلیلدی -پیمایشدی رو  بدا اسد  کد  نظدر هدد  کداربرد  پژوهش از : پژوهش کار روش
نامد   ددود از پایان 01/00/0931تدا  01/0/0931مدانی دانشدجویان کارشناسدی ارشدد و دکتدر  دانشدگاه زنجددان اسد  کد  در بدازه ز از نفدر 071

مندت  از  سدا ت هدا، پرسشدنام  محقد آور  داده. ابداار جمد اندشدده انتخدا  ا طبقد  گیر  تصدادفیاند ک  با استفاده از رو  نموند دفاع کرده
راهنمدا  نیدی محتدوایی از نقطد  نظدرات اسدتاداتعیدی  روا محاسدب  و بدرا  77/1 آلفدا  کرونبدا  بداک  ضریب پایدایی آن اس   پیشین  پژوهش

.ه اس و دیگر متخصصان استفاده گردید

تددر از سددایر مراحدد  بددا مشددال  مواجدد  بیش« هدداگددردآور  و تجایدد  و تحلیدد  داده»ها نشددان داد کدد  دانشددجویان در مرحلدد  یافتدد  :هایافتههه
بددا « هاتدددوی ، پدداا و انتشدداریافت » . پاسددخگویان در مرحلدد  در رتبدد  دوم مشددالالت قددرار گرفدد« شناسددی تحقیدد تدددوی  رو »انددد. بوده
اند. همچندی  ها، وضدعی  مشداب ی داشدت نامد ، دانشدجویان همد  دانشدالدهامدا در سدایر مراحد  تددوی  پایان انددتری  مشدال  مواجد  بودهکم

در آن  گی موضدوع و کمبدود پیشددین تداز»دانشدجویان مقطد  دکتدر  ن دب  بد  دانشدجویان مقطد  کارشناسددی ارشدد، مشدالالت بیشدتر  در 
دارنددد. در مددورد سددایر مراحدد  تدددوی  پیشددین  تحقیدد ، دانشددجویان کارشناسددی ارشددد و دکتددر ، وضددعی  مشدداب ی داشددت  و تفدداوت  «زمیندد 
دار  بدی  دانشدجویان ط  تحصیلی دیدده نشدد. در ارتبداا بدا مشدالالت مدرتبد بدا تددوی  پیشدین  تحقید ، تفداوت معندیدار  بی  دو مقمعنی

ها  مختلف مشاهده نشد.دانشالده

یابدد و هرکددام از ها  اتمد  مینام  نوی ی فرآیند  اسد  کد  بدا انتخدا  موضدوع شدروع شدده و بدا انتشداریافت پایان  گیری:بحث و نتیجه
قدرار گیدرد و ن دب  بد  برطدر  کدردن مشدالالت شناسدایی  مددنظرهدا آن تدکتکها  متفاوتی اس  ک  الزم اسد  نیا دارا  فعالی  مراح 

ریا   اصی مبدوو  شدد. در پدژوهش حاضدر، تمدامی اید  مراحد  مدورد مطالعد  قدرار گرفتد  کد  اسدتادان دروس رو  تحقید  و شده برنام 
 ببرند. ها  عملیاتی ب رهمشیتوانند از آن در تدوی   دیآمار و دانشجویان تحصیالت تالمیلی م

 زنجان. تالمیلی، دانشگاه تحصیالت کارها، دانشجویانراه مشالالت، و نام  نوی ی، موان پایان کلیدی:های واژه

 :مورد پژوهش تحصیالت تالمیلی،نوی ی دانشجویان نام بررسی موان  و مشالالت پایان .(0010) سعید ،ذوالقدرو  م د  ،محمد  استناد:
  .(91-71)(، 0)3، مناب  و  دمات اطالعاتی مدیری  .دانشجویان تحصیالت تالمیلی دانشگاه زنجان

-------------------------- 
(DOI): 10.30473/mrs.2022.65457.1536 

 یمناب  و  دمات اطالعات  یریمدصلنام  ف
 (19-71) ،0010 ب ار(، 99 یاپی، )پاو  شماره، ن م سا 

(10/11/0010)تاریخ دریاف : 
 (13/17/0010) :ر یپو خیتار
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0010بهار  (،99ی اپی)پ اول، شمارة نهمسال  ،یمنابع و خدمات اطالعات تیریمدصلنامه ف  25

 مقدمه
و  توسللعهجهت که جامعه در رترین نیروی محاصلللی ،پژوهش
های کلیدی در امنیت یکی از محورو پایلللدار  و جانبههمه ترقی

گونه حرکت علمی و که هیچ طوریبه .ملی کشلللورها اسلللت
نه تحقیقات امکان منطقی زه امرونیسلللت. پذیر بدون پشلللتوا

های انسللان شللده اسللت و دانش پژوهش وجه مهمی از فعالیت
یابد و گسلللترش میرده و کبشلللری به کمک پژوهش رشلللد 

 انجامد.می یپژوهدانشرزهای معرفت و سرانجام به گسترش م
ای در نتیجه پژوهش به دسلللت های هر جامعهپیشلللرفت

رسللان انسللان در پیدا کردن بر آن، پژوهش یاریعالوه. یدآمی
پژوهش تالش (. 0970)کومار،  مسئله و حل تضادهاست حلراه

به  له، از طریق  برای اعتمادقابل هایحلراهرسلللیدن  مسلللئ
یل مه گردآوری، تحل نا ظامریزی شلللده و و تفسلللیر بر ندن  م

موقعیت خود را بیش  جوامع پیشرفته،(. 0971)پاول،  هاستداده
 داننداز هر چیز مرهون گسترش، تعمیق و بالندگی تحقیقات می

 (.0979، 0)پاریاد
شان می  شورکهفتدهد نگاهی به آمار تولید علم دنیا نیز ن

ادا، ن، آلمان، فرانسه، کانپآمریکا، انگلستان، ژاصنعتی جهان  اول
لم را نیز به خود اختصللا  ع هفت تولیدهای یک تا رتبهچین، 
 (.0979، موسللوی ؛0931منش، اعرابی، اصللنافی، عرفاندادند )

کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در  املروزه همله

.ندیزافیبتحقیقاتی خود  یهایگذارهیسرماتا بر حجم  اندتالش

ود و خ کشورهای پیلشرفته بلرای حفلظ موقعیلت ،اندر این می
، در یالمللنیبرقابللللت  یهادرصحنهیا افللللزایش برتللللری 

لات  ل لی یگذارهیسرماتحقیق ل لد وم ل ل کشورهای در حا کنن
لز  لعه نی لرای اندافتهیدرتوس له ب لعه  ک رسیدن به رشد و توس

لولی لع اص لل و رف لی و ح لاعی، مسائل واقع  و مشکالت اجتم
لود لصادی خ لتی و اقت  ةنیدرزم یگذارهیسرماراهی جزء  بهداش

 توانیم ،بر این اساس .(0973فر، )خوش تحقیقلللات ندارنلللد
میزان پیشلللرفت حقیقی هر  ادعا کرد که بین تحقیقللللللات و

زمللانی کلله کللشور دارد و تللا  کشوری رابطه مستقیم وجود
لشگاه ل لاو دان ل لای م ل قات راهبردی، دستاوردهای تحقی از ه

له کاربردی و توسعه در ل لزیبرنام ل لاعی، ری ل لای اجتم ل ه
له برنامه اقتللصادی، فرهنگللی و های آموزشی بهلره نبرنلد ب

توسعه اجتماعی به مفهوم واقعی دسللللت  توسللللعه پایللللدار و
 (.0973، همکاران)سبزواری و  نخلواهیم یافلت

یان مهپا حل  نیزتریبرانگچالشیکی از  ،نویسلللینا مرا
به  ؛ها تالش و تحقیقاتتحصللیالت تکمیلی اسللت. نتیجه ماه

گارش  یانچگونگی ن مهپا ئه آن بسلللتگی دارد.  نا و نحوه ارا

1. Pariad

ستای نامه میپایان شود که در را صی تدوین  ست با هدف خا بای
 پیشللرفت دانش بشللری، توسللعه علم و یا حل مشللکلی باشللد.

الزام به تدوین  واسلللطهبهدانشلللجویان تحصلللیالت تکمیلی 
یان مداد میپا عالیتی پژوهشلللی قل که ف مه   عنوانبه شلللود،نا

اثر  ترینمهمنامه شلللوند. پایانمی تلقیجامعه پژوهشلللگران 
ست و اگر  شجو ا شی دان ستیبهپژوه شود می در د توانتدوین 

سللرآزازی برای پیشللبرد روند پژوهش در دانشللگاه و همچنین 
 توسعه جامعه باشد.

یادی از پژوهش جامعههای نظامامروزه بخش ز ها، در مند 
ها و شللود. دانشللگاهانجام می آموزش عالیها و مراکز دانشللگاه

یدکنندهمراکز آموزش عالی  یدفکر و  تول های نوین در جامعه ها
های های نوین به دسللت آمده از پژوهشایده هسللتند. بیشللتر

 ها با سلله هدف عمدهمندی اسللت که در دانشللگاهنظام پیاپی و
سترش دانش فعلی، از میان بردن ابهام سعه و گ ی هاها یافتهتو

 یریکارگبهنهایت  پیشللین و تکمیل و بهبود سللطن دانش و در
شده در خدمت جامعه اتفاق می  پوررجب) افتدنتیجه دانش خلق 

از  بخشللی عنوانبهها نامهپایان ،از طرفی (.0977، محلهقاضللی
یا و دانش تولید در مهمی نقش دانشلللگاهیهای پژوهش

جدید هایصهعر و هاافق کشف دانش، تولید برای بسترسازی
 عنوانبه هانامهپایان ،اینبر عالوه. دارند بشلللری دانش در

یفیت ک دهندهنشانتوانند مینخستین پژوهش جدی دانشجویان 
جهت در ارزشللمند ابزاری ها وآموزش و پژوهش در دانشللگاه

،دلیل همین به تلقی گردند. جامعه پژوهشلللیهای نیاز رفع
و اسللت برخوردار خاصللی اهمیت از دانشللجویی نامهپایان

کیفیت ارتقای و نویسینامهنپایا امر در دقت و توجه هرگونه

شور تحقیقاتی آینده در آن سیار ک از همین  .بود خواهد مفید ب
ظار می ،رو یانانت پا مام  با ات به عرصلللة رود  کان ورود  مه ام نا

تحصللیلی برای  پژوهان و تحکیم مبانی دانشِ رشلللللللتهدانش
 (.0979)قورچیان و همکاران،  شوددانشجویان فراهم 

نامه در عمل، نگارش پایاند که ندهنشلللان میها پژوهش
شکالت و پیچیدگی شجوم شته و دان ا بیان های خا  خود را دا

که شناخت این موانع و تنگناها،  هستندهای جدی مواجه چالش
نویسلللی را بهبود بخشلللیده و در جهت تواند فرایند رسلللالهمی

 یامؤلفهنع موجود گام برداشللته و رسللاله را به سللازی موامرتفع
لی مو ،از سوی دیگر. ل نمایندیبدتکاربردی و اثرگذار  لع بررس ان

ین و البته نخست ترینمهمترین، اصلی هلا،پلژوهش در دانشلگاه

پژوهش  .شلودمحور نملودن آن محسلوب ملی گام در پژوهش
شگاه ستین محور نمودن دان ر یت علمی دموفق شرطشیپها، نخ

و الزم است  شودالمللی محسوب میهای جهلللانی و بینعرصه

http://www.tarjomano.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/


 25...،یلیتکم التیتحص انیدانشجو یسینوهنامانیموانع و مشکالت پا یبررسذالقدر و محمدی: 

بینانه مورد بحث و بللله صلللورتی واقع موانع و معضالت موجود
است مشخص سازد این پژوهش درصدد  ،لذا د.نبررسی قرار گیر

شگاهکه  صیالت تکمیلی دان شجویان تح ین و در تدو زنجان دان
؟هسلللتند روروبهموانعی  نامه با چه مشلللکالت ونگارش پایان

ویسی ننامهپایان، مشخص کردن موانع و مشکالت گریدعبارتبه
 دانشللگاه زنجان پیش روی دانشللجویان تحصللیالت تکمیلی

ست.  صور کرده ا ضر بر خود مت ست که پژوهش حا سالتی ا ر در
ستای  سخگورا سئلهیی به این پا صلی، م زیر در نظر  سؤال 7 ا
 :ه استگرفته شد

شجو .0 شگاه زنجان یلیتکم التیتحص انیدان حله در مر دان
 ؟هستند روروبهبا چه موانع و مشکالتی « پروپوزال نویسی»

شجو .2 ص انیدان شگاه زنجان یلیتکم التیتح حله در مر دان
ه با چ« نامهکلیات پژوهش یا فصللل اول پایان»نگارش بخش 

 هستند؟ روروبهموانع و مشکالتی 

شجو .9 ص انیدان شگاه  یلیتکم التیتح حله در مر زنجاندان
 «های پژوهشمدل مفهومی یا مبانی نظری و پیشللینه»تدوین 

هستند؟ روروبهبا چه موانع و مشکالتی 

شجو .0 ص انیدان شگاه زنجان یلیتکم التیتح حله در مر دان
تحقیق شامل تعیین روش تحقیق،  شناسیروش»تدوین مباحث 

شیوهتعیین جامعه، نمونه ازی سگیری و فراهمهای نمونهگیری، 
با چه موانع و مشللکالتی « هاابزار مناسللب جهت گردآوری داده

هستند؟ روروبه

شجو .1 ص انیدان شگاه زنجان  یلیتکم التیتح حله در مردان
با چه موانع و مشللکالتی « هاگردآوری و تجزیه و تحلیل داده»

هستند؟ روروبه

شجو .1 ص انیدان شگاه زنجان  یلیتکم التیتح حله در مردان
حث» بخش تدوین جه و ب کل  گیرینتی هایی  تدوین ن و 
هستند؟ روروبهبا چه موانع و مشکالتی « نامهپایان

تحصلللیالت  دانشلللجویانموانع و مشلللکالت  ترینمهم .7
ه بوده چ« اخالق پژوهش»بحث  دردانشلللگاه زنجان  تکمیلی

؟ستا

شجو .7 ص انیدان شگاه زنجان یلیتکم التیتح حله در مر دان
ستخراج مقاله و چاپ و » شاریاا ع مناب تأمین»و « ی آنهافتهانت

هستند؟ روروبهبا چه موانع و مشکالتی « نامهمالی پایان

 کار پژوهشروش 
با روش پیمایشلللی کاربردی اسلللت که  نظر هدف،پژوهش از 

ست. صورت گرفته ا شگ تحلیلی  ر تحلیلی به این دلیل که پژوه
با موانع و مشلللکالت  باط  یل شلللرایط موجود در ارت به تحل

نامه پرداخته و پیمایشللی از این برای تدوین پایان دانشللجویان

بررسللی موانع و مشللکالت فراروی فعالیت تدوین  جهت که به
نامه از نظر افراد پرداخته و بدین منظور از پرسلللشلللنامه پایان

 استفاده شده است.
نفر از دانشللجویان  932جامعه آماری این پژوهش شللامل  

شکده شد و دکتری دان سی ار شنا علوم پایه، ادبیات و های: کار
علوم انسانی، مهندسی و کشاورزی دانشگاه زنجان است که در 

نامه خود دفاع از پایان 01/00/0931تا  01/0/0931بازه زمانی 
نفر، دانشلکده  027اند. از این تعداد دانشلکده علوم پایه با نموده

سانی با  سی با  37ادبیات و علوم ان شکده مهند نفر و  71نفر، دان
با دان ماری این تحقیق را  70شلللکده کشلللاورزی  جامعه آ نفر 

شکیل می شجوی دفاع کرده  932از بین دهند. ت به نفر  071دان
برای تجزیه و تحلیل ای انتخاب شللدند. شللیوه تصللادفی طبقه

اسللتفاده شللده اسللت. در  اس. پی. اس. اس افزارنرمها از داده
ن اوانی، میانگیاز آمار توصللیفی در حد فرها دادهتجزیه و تحلیل 

و تحلیل  tو انحراف معیار و از آمار اسلللتنباطی در حد آزمون 
 استفاده شده است. طرفهکیواریانس 

امری  های پژوهشمحدودیتکنترل یا حذف کامل  هرچند
شگر محال ست اما به هر حال پژوه شد تا ا این عوامل  باید بکو

زم را ال تدابیرو  کرده شلللناسلللایی و ینیبشیپ االمکانیحترا 

هایی ترین محدودیتعمده از .درکار به ب هاآنکاهش  منظوربه
 یابی به. دستدسترسی به آمار و اطالعات است حاضر پژوهش

صات دقیق فردی، آدرس  شخ ، محل خدمت و آدرس ینترنتیام
اند و التحصللیل شللدهدقیق آن دسللته از جامعه آماری که فار 

از  که انشلجویانیای دیگر از دهمچنین دسلترسلی برای دسلته
و  اندالتحصللیل نشللدهنامه خود دفاع کرده ولی هنوز فار پایان

 ز آنانا هماهنگی برای تحویل و دریافت پرسشنامه تکمیل شده
از سللوی دیگر فرهنغ زلط، ها بوده اسللت. محدودیت ازجمله

صی تلقی کردن  صو شده سبب خ و در نتیجه آمار و اطالعات 
ئه اطاز  نوعیبهافراد  عاتارا به دیگران خودداری  ال خویش 
ندمی های فراروی . محدودیت زمان هم از دیگر محدودیتکن

 پژوهشگر بوده است.

 هایافته
سخاطالعات اولیه  برعالوهدر این بخش  سی دهندگانپا  به برر

 گردد.های پژوهش اشاره مییافته

 شناختی پاسخگويانهای جمعیتويژگی

 ارشللناسللی ارشللد و دکتری درتفکیک دانشللجویان ک منظوربه
و  یان براسلللاس مقطع تحصلللیلیپاسلللخگوفراوانی  ،0 جدول

 .ارائه شده است هاآن جنسیت
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هاآنو جنسیت  ویان بر اساس مقطع تحصیلیتوزیع فراوانی پاسخگ. 1جدول 

 درصد فراوانی جنسیتدرصدفراوانیمقطع تحصیلی
 0/17 37 زن0019/71ارشد کارشناسی

 3/02 79 مرد217/00دکتری

 011 071 جمع0711/011جمع

نفر(  001درصد ) 9/71، 1 ولجد جیمطابق نتا

در مقطع خود را  ةنامپایان، پژوهشکنندگان در این شرکت
ه بمقطع دکتری در نفر( نیز  21درصد ) 7/00و کارشناسی ارشد 

 3/02درصد را زنان و  0/17اند که از آن تعداد، رسانده پایان
دهند.را مردان تشکیل می درصد

 اده تشتالش ، آماری ةمنظور اطمینان از پوشش کامل جامعبه
 دولج .های مختلف مورد مطالعه قرار گیرنددانشجویان دانشکده

صیل محل تح ةبراساس دانشکدرا یان پاسخگوفراوانی توزیع  2
 دهد.نشان می هاآن

هاآنمحل تحصیل  ةیان براساس دانشکدپاسخگوتوزیع فراوانی . 5جدول 

محل  ةدانشکد

تحصیل
درصدفراوانی

110/92پایه علوم

000/20انسانی علوم و ادبیات

011/29مهندسی

901/21کشاورزی

0711/011جمع

درصد(  0/92یان )پاسخگوسوم حدود یک 2 مطابق نتایج جدول،
 ةداند. دانشجویان دانشکتحصیل کردهعلوم پایه  ةدر دانشکد

یان را تشکیل پاسخگودرصد  0/20ادبیات و علوم انسانی، 
 ةیان نیز دانشجوی دانشکدپاسخگودرصد  1/29. اندداده

درصد  21کشاورزی نیز  ةاند. دانشجویان دانشکدمهندسی بوده
 اند.پاسخگویان را شامل شده ةنمون

 به شناسایی مسائل و مشکالت دانشجویان پژوهش اول سؤال
 های جدولدادهاختصا  یافته بود.  زالون پروپدر مرحله تدوی

 دهد.پاسخ آنان را نشان می 9

 زالوتدوین پروپ ةگویان در مرحلمشکالت پاسخفراوانی و درصد . 5جدول 

 زالومشکالت مربوط به تدوين پروپ
اولويت چهارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 ها و حدودعدم آشنایی با اصول، روش

نویسیپروپوزال
7101/039011/202911/012121/01

 عدم همکاری استادان با دانشجو
در تدوین پروپوزال 

9301/200711/922701/030211/20

 عدم وجود انگیزه الزم جهت
تدوین پروپوزال

0201/72771/071001/911071/91

 عدم توانایی در تدوین برنامه
اجرای پژوهش بندی شدهزمان

9001/039301/270221/230211/20

11/01100011/01100011/01107011/011 012جمع
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مشکل  ترینمهمدهد، نشان می 9های جدول که داده طورهمان
زال وها و حدود پروپعدم آشنایی با اصول، روش» را یانپاسخگو
یان این مسئله پاسخگودرصد  0/03. تشکیل داده است« نویسی

 د.نمشکل خود در این مرحله مشخص کرد ترینمهم عنوانبهرا 
 ةحلدر مر هاآنمشکل  ترینمهمدرصد نیز بیان کردند که  0/20

عدم همکاری استادان با دانشجو در تدوین »زال وتدوین پروپ
 ترینمهمدانشجویان نیز  درصد 0/03است. از منظر « پروپوزال
عدم توانایی در تدوین »زال وتدوین پروپ ةدر مرحل هاآنمشکل 

است. در این مرحله بوده « بندی شده اجرای پژوهشبرنامه زمان
های دانشگاه زنجان، دانشجویان دانشکده از بین دانشکده

ادبیات و علوم انسانی بیشترین و دانشجویان دانشکده کشاورزی 
دهد یمنشان  تحلیل واریانس اند.مواجه بوده ن مشکلتریبا کم

که دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان دکتری 
 ها وعدم آشنایی با اصول، روش»مشکالت بیشتری در مورد 

اند. همچنین مشکالت داشته «نویسیحدود پروپوزال
شده  بندیتدوین برنامه زمان»دانشجویان دکتری در ارتباط با 

بیشتر از دانشجویان کارشناسی ارشد بوده  «جرای پژوهشا
زال، همه دانشجویان واما در سایر مشکالت تدوین پروپ؛ است

ورد اند. در مکارشناسی ارشد و دکتری، وضعیت مشابهی داشته
زال، بین دانشجویان ومشکالت مربوط به مراحل تدوین پروپ

 .مشاهده نشدداری های مختلف، تفاوت معنیدانشکده
مشکالت مسائل و  هش به بررسیپژو دوم سؤال

 امهنپایان دانشجویان در تدوین کلیات پژوهش یا فصل اول
 .دهدهای آماری آن را نشان میداده 0جدول اختصا  داشت. 

 نامهتدوین فصل اول پایان ةگویان در مرحلفراوانی مشکالت پاسختوزیع . 5جدول 

 امهنانمشکالت مربوط به تدوين فصل اول پاي
ششم اولويت پنجم اولويت چهارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول اولويت

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

901/03019/00013/3223/00911/03000/21تدوین مقدمه

931/20270/03221/00097/7230/07207/09توصیف دقیق بیان مسئله

 طرح و تدوین سؤاالت پژوهشی متناسب
با اهداف رساله 

210/01901/22273/07903/21291/00010/3

 متناسب های پژوهشیتدوین فرضیه
با اهداف رساله 

211/02231/21011/21903/21291/00009/1

 تدوین اهداف تحقیق متناسب
 رساله با اهداف

200/01210/07901/21273/07217/01207/09

 پژوهشی تعاریف عملیاتی عبارات
 و متغیرهای تحقیق

033/00021/7011/01291/01277/07111/92

0131/0110001/0110101/0110071/0110171/0110711/011جمع

ف فصل اول های مختلدر بین بخش، 0جدول  جینتامطابق 
ها ها، توصیف دقیق بیان مسئله بیشتر از سایر بخشنامهپایان

یان پاسخگودرصد  1/20زا بوده است. برای دانشجویان، مشکل
 1/03اند. اند که در این بخش با مشکل مواجه بودهعنوان کرده

ود مشکل خ ترینمهماولین و  عنوانبهیان نیز پاسخگودرصد 
اشاره « تدوین مقدمه»ها، به نامهدر تدوین فصل اول پایان

 هاآناند که مشکل اصلی درصد نیز بیان کرده 0/01اند. کرده
طرح و تدوین سؤاالت پژوهشی متناسب »در تدوین فصل اول، 

 بوده است. «با اهداف رساله
یان، پاسخگودرصد کل  0/01چنانکه نتایج نشان داد،  

 ترینمهمرا  «تدوین اهداف تحقیق متناسب با اهداف رساله»
 1/02همچنین  .اندمشکل خود در تدوین فصل اول بیان کرده

در این بخش،  هاآنمشکل  ترینمهماند که درصد بیان کرده
ده ، بو«متناسب با اهداف رساله های پژوهشیتدوین فرضیه»

 که دانشجویان مقطع استدهد میتحلیل واریانس نشان  است.
ان دکتری، مشکالت کارشناسی ارشد نسبت به دانشجوی

اند. در مورد سایر بیشتری در تدوین مقدمه فصل اول داشته
مراحل تدوین این فصل، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، 

داری بین دو مقطع وضعیت مشابهی داشته و تفاوت معنی
. در ارتباط با مشکالت مرتبط با تدوین ردتحصیلی وجود ندا

ان بین دانشجوی داریمعنی تفاوت های مختلف فصل اول،بخش

 .مشاهده نشد های مختلفدانشکده
مشکالت  به شناسایی مسائل و پژوهش سؤال سوم

های )مبانی نظری( و پیشینهدانشجویان در تدوین مدل مفهومی 
های آماری آن را نشان داده 1 جدولپژوهش تعلق داشت. 

 دهد.می
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نامهتدوین مبانی نظری پایان ةلیان در مرحپاسخگوفراوانی مشکالت توزیع  .2 جدول

مشکالت مربوط به 

تدوين مبانی نظری 

نامهپايان

اول اولويت
 اولويت

دوم

اولويت

سوم

اولويت

چهارم

اولويت

پنجم

اولويت

ششم

اولويت

هفتم

اولويت

هشتم

اولويت

نهم

ی
وان

را
ف

صد
در

ی
وان

را
ف

صد
در

ی
وان

را
ف

صد
در

ی
وان

را
ف

صد
در

ی
وان

را
ف

صد
در

ی
وان

را
ف

در
یصد
وان

را
ف

صد
در

ی
وان

را
ف

صد
در

ی
وان

را
ف

صد
در

عدم اطالع از مباحث مطرح 
در مبانی نظری و نحوه 

نگارش آن
01 3/27 01 3/01 3 0/1 02 1/7 01 9/00 00 1/7 00 0/7 3 2/1 20 7/00

نداشتن روحیه تعامل و 
همکاری جهت اخذ 

موردنیازاطالعات 
01 0/3 01 1/00 01 3/01 01 7/01 00 7/7 07 9/02 3 0/1 20 0/01 23 9/00

ضعف در زبان انگلیسی و 
 گیری از متون انگلیسیبهره

97 0/22 09 0/3 07 1/00 07 0/02 00 3/3 02 7/7 09 7/7 07 1/00 07 3/7

عدم آشنایی با استناد و 
 های استناددهیشیوه

31/1223/01221/01017/01077/02223/01223/0032/1023/1

و  اصولدم آشنایی با ع
اخالق پژوهش و  هایشیوه

داریامانت
093/7000/01097/7099/3019/00001/7223/00200/01299/00

با پانویس و عدم آشنایی 
انواع آن

001/7090/3022/7021/7019/00202/01001/3217/09279/09

عدم توانایی در یافتن منابع 
 رتبطعلمی م

093/7297/01217/07001/01292/0131/1223/00017/1000/1

های عدم آشنایی با پایگاه
اطالعات داخلی و شیوه 

هاآنجستجو از 
11/9027/7033/02211/0739/1079/02072/02200/00207/00

های عدم آشنایی با پایگاه
اطالعات خارجی و شیوه 

هاآن جستجو از
029/7012/7097/7010/00030/09071/09071/00022/7912/07

1/011 219 1/011 001 1/011 007 1/011 097 1/011 002 1/011 001 1/011 007 1/011 097 1/011 011 جمع

ان یپاسخگوترین اجماع در بیش، 5مطابق نتایج جدول 

ن کل در تدویترین مشو اصلی ترینمهمدر ارتباط با 

عدم اطالع از »های مبانی نظری تحقیق بر گزینه

و  «مباحث مطرح در مبانی نظری و نحوه نگارش آن

گیری از متون ضعف در زبان انگلیسی و بهره»

درصد  4/77و  9/72بوده است. به ترتیب  «انگلیسی

 ترینمهماولین و  عنوانبهرا  یان این دو گزینهپاسخگو
ند. اانی نظری تحقیق مشخص کردهمب مشکل خود در تدوین

که مشکالت دانشجویان دهد میتحلیل واریانس نشان 
کارشناسی ارشد و دکتری در مرحله تهیه و تدوین مبانی نظری 

 داری بین دو مقطعو تفاوت معنی بوده نامه، با هم مشابهپایان

. دانشجویان دانشکده کشاورزی، بیشتر نداشتتحصیلی وجود 
ی از گیرضعف در زبان انگلیسی و بهره»شجویان، از سایر دان

انی تدوین مب ةمشکل خود در مرحل عنوانبهرا  «متون انگلیسی
 ةنظری انتخاب کردند. در مورد سایر مشکالت مربوط به مرحل

ویان بین دانشج داریتفاوت معنی تدوین مبانی نظری تحقیق،
 مشاهده نشد. های مختلفدانشکده

مبانی نظری، پیشینه  برعالوهوم ی که فصل دیاز آنجا
گیرد، مسائل و مشکالت دانشجویان در تحقیق را نیز در بر می

های آماری آن را داده 1جدول این قسمت جداگانه بررسی شد. 
 دهد.نشان می
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های تحقیقپیشینهتدوین  ةگویان در مرحلفراوانی مشکالت پاسختوزیع  .5جدول 

نامهشینه پایانمشکالت پاسخگویان در تدوین پی

اولويت

اول

اولويت

دوم

اولويت

سوم

اولويت

چهارم

اولويت

پنجم

اولويت

ششم

اولويت

هفتم

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی
وان

را
ف

 

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی
وان

را
ف

 

231/07079/00012/01297/01213/09070/00919/03عدم آشنایی با تدوین پیشینه

 عدم توانایی در شناسایی و انتخاب
های دقیقکلیدواژه 

21 1/02 07 3/00 20 9/01 22 0/01 20 7/01 29 0/01 20 7/02

 هایبا پایگاهعدم اطالع و آشنایی 
فارسی هاینامهو پایان مقاالت

097/7011/01033/02233/03201/00270/07271/01

 هایبا پایگاهع و آشنایی عدم اطال
التینهای نامهو پایانمقاالت 

011/3993/20221/01031/09010/00217/01207/02

101/92212/09270/07022/7201/00000/7011/7تازگی موضوع و کمبود پیشینه

 گیریبندی و نتیجهناتوانی در جمع
پیشینه تحقیق

001/1221/00209/00297/01210/07290/01210/09

 هاینشان دادن جنبه
بودن تحقیق فردمنحصربه 

293/09211/01033/02079/02077/00290/01902/07

1/011 077 1/011 003 1/011 000 1/011 001 1/011 007 1/011 010 1/011 011 جمع

مشکل برای  ترینممهاولین و نشان داد،  1چنانچه نتایج جدول 
وع و تازگی موض»تدوین پیشینه تحقیق،  ةدانشجویان درزمین

یان این پاسخگودرصد  1/92است به صورتی که « کمبود پیشینه
اولویت اول مشکالت خود در مرحله تدوین  عنوانبهگزینه را 

عدم آشنایی »پیشینه انتخاب کردند. در مرتبه بعد و با فاصله زیاد، 
درصد دانشجویان به آن  1/07دارد که  قرار« هبا تدوین پیشین

 3/09اند. مشکل خود اشاره کرده ترینمهماولین و  عنوانبه
در  هاآناند که اولین اولویت یان نیز بیان کردهپاسخگودرصد 

های نبهنشان دادن ج»تحقیق،  ةمشکالت مرتبط با تدوین پیشین
 دادشان نانس تحلیل واری بوده است. «بودن تحقیق فردمنحصربه

که دانشجویان مقطع دکتری نسبت به دانشجویان مقطع 
بود تازگی موضوع و کم»کارشناسی ارشد، مشکالت بیشتری در 

. در مورد سایر مراحل تدوین پیشینه رنددا «در آن زمینه پیشینه
تحقیق، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، وضعیت مشابهی 

در د. دیده نشمقطع تحصیلی داری بین دو داشته و تفاوت معنی
فاوت تارتباط با مشکالت مرتبط با تدوین پیشینه تحقیق، 

 .مشاهده نشد های مختلفبین دانشجویان دانشکدهداری معنی
 ش به بررسی مسائل و مشکالتپژوه چهارم سؤال

 7ل جدوتعلق داشت.  شناسی تحقیقدانشجویان در بخش روش
 .دهدآن را نشان میهای آماری داده

 شناسی تحقیقروش ةیان در مرحلپاسخگوفراوانی و درصد مشکالت  .5جدول 

 شناسی تحقیقمشکالت مربوط به روش
چهارم اولويتسوم اولويتدوم اولويت اول اولويت

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 های تحقیق متناسب با مسئلهعدم آشنایی با انواع روش
اف پژوهشو اهد

192/90921/20911/29007/22

911/22911/29919/20030/27 یگیرهای نمونهعدم آشنایی با جامعه پژوهش در مورد نمونه و شیوه

 هاگیری، ابزارهای گردآوری دادهعدم آشنایی با شیوه نمونه
و نحوه تهیه ابزار

903/20101/91077/90222/02

999/20272/07919/21130/97در سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهشعدم توانایی 

0111/0110071/0110071/0110701/011 جمع
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های مختلف فصل بخش در بیننشان داد،  7چنانچه نتایج جدول 
های عدم آشنایی با انواع روش»سی( تحقیق، شناسوم )روش

بیشتر از سایر  «تحقیق متناسب با مسئله و اهداف پژوهش
درصد  2/90زا بوده است. ها برای دانشجویان، مشکلبخش

 در این بخش هاآناند که اولین مشکل یان عنوان کردهپاسخگو
اولین و  عنوانبهیان نیز پاسخگودرصد  1/22است.  بوده
عدم »ها، به نامهشناسی پایانمشکل خود در روش ترینمهم

 «ریگیهای نمونهرد نمونه و شیوهآشنایی با جامعه پژوهش در مو
درصد نیز بیان کردند که  9/20و  3/20 اشاره کردند. به ترتیب

عدم آشنایی با »شناسی تحقیق، در روش هاآنمشکل اصلی 
 «ها و نحوه تهیه ابزارگیری، ابزارهای گردآوری دادهشیوه نمونه

 ودهب «عدم توانایی در سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش»و 
که دانشجویان دانشکده دهد میتحلیل واریانس نشان  است.

مهندسی نسبت به سایر دانشجویان، مشکالت بیشتری در ارتباط 

های تحقیق متناسب با مسئله و اهداف با انواع روش آشنایی»با 
اند. همچنین دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم داشته «پژوهش

سنجش روایی و پایایی ابزار توانایی در »انسانی، در ارتباط با 
با مشکالت بیشتری نسبت به سایر دانشجویان مواجه « پژوهش

شناسی تحقیق، بین های روشاند. در مورد سایر بخشبوده
. درداری وجود نداهای مختلف، تفاوت معنیدانشجویان دانشکده

اوت تفشناسی تحقیق، در ارتباط با مشکالت مرتبط با روش
و  دانشجویان کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی  داری بین دومعنی

 مشاهده نشد. دکتری
مشکالت مسائل و  شناساییبه  پژوهش سؤال پنجم

تعلق  هادانشجویان در بخش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده
این در را مشکالت دانشجویان  7 جدولهای دادهگرفته بود. 

 دهد.مرحله نشان می

 هاگردآوری داده ةیان در مرحلپاسخگو فراوانی مشکالتتوزیع . 5 جدول

 هاگردآوری داده ةمشکالت مربوط به مرحل
چهارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت ولا اولويت

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
009/27991/22977/21021/20در جامعه تحقیق موردنظرعدم دسترسی به افراد 

129/92117/91919/20010/3مکاری جامعه پژوهش با محققعدم ه

077/23219/07022/23021/20هاعدم توانایی در انتخاب بهترین روش و ابزار گردآوری داده

071/01911/20917/21701/00کنندگان جهت همکاری با پژوهشگرناتوانی در جلب رضایت شرکت

0701/011 0111/0110001/011 0101/011جمع

 ،هادر بین مشکالت مختلف گردآوری داده، 7مطابق نتایج جدول 
بیشترین اولویت را  «عدم همکاری جامعه پژوهش با محقق»

یان بیان پاسخگودرصد  9/92برای دانشجویان داشته است. 
ست. ا در این بخش بوده هاآناند که این مورد، اولین مشکل کرده

کل مش ترینمهماولین و  عنوانبهیان نیز پاسخگود درص 7/23
عدم توانایی در انتخاب »ها، به خود در مرحله گردآوری داده

درصد  9/27اشاره کردند.  «هابهترین روش و ابزار گردآوری داده
دم ع»ها، در گردآوری داده هاآننیز بیان کردند که مشکل اصلی 

یجه نت بوده است. «قیقدر جامعه تح موردنظردسترسی به افراد 

های که دانشجویان دانشکدهدهد میتحلیل واریانس نشان 
  این خصومختلف و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در 

ختلف های مبین دانشجویان دانشکدهداشتند و وضعیت مشابهی 
 .مشاهده نشدداری و مقاطع مختلف تفاوت معنی

جزیه تکالت بخش با توجه به اهمیت موضوع، مسائل و مش 
های داده ها جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت کهداده و تحلیل
دهد.نشان میهای دانشجویان را پاسخ 3جدول 

 نامههای پایانتجزیه و تحلیل داده ةیان در مرحلپاسخگوفراوانی و درصد مشکالت . 9جدول 

 هاتجزيه و تحلیل داده ةمشکالت مرحل
چهارم اولويتسوم اولويتدوم اولويتاول اولويت

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

007/21021/27937/20911/20هاتحلیل دادهدر تجزیه و توانایی الزم عدم 

177/02097/27217/02211/01آماری هایو آزمون افزارهابا انواع نرمعدم آشنایی 

راری تعامل با مشاوران آماری،عدم توانایی در برق
کارشناسان آزمایشگاهی و متخصصان موضوعی مرتبط

210/01009/27070/91013/21

200/01201/01109/92113/91های توصیفیعدم توانایی در گزارش دهی داده

0131/0110111/0110171/0110171/011جمع
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تجزیه و  ةکالت مختلف مرحلدر بین مش، 3مطابق نتایج جدول 
 هایو آزمون افزارهابا انواع نرمعدم آشنایی »ها، تحلیل داده

ه ب ها برای دانشجویان، محدودیتبیشتر از سایر بخش «آماری
 انعنوبهیان این مشکل را پاسخگودرصد  7/02وجود آورده است. 

اند. اولین مشکل در این مرحله از تحقیق خود مشخص کرده
کل مش ترینمهماولین و  عنوانبهیان نیز پاسخگورصد د 7/21

عنوان  «هاتحلیل دادهدر تجزیه و توانایی الزم عدم »را خود 
 کردند.

که مشکالت دانشجویان دهد مینشان  تحلیل واریانس
های مختلف، در مرحله کارشناسی ارشد و دکتری و دانشکده

لف، های مختگروهو بین  بودهها با هم مشابه تجزیه و تحلیل داده
 .ردداری وجود نداتفاوت معنی
مشکالت مسائل و  شناساییبه  پژوهش ششم سؤال
و  «گیرینتیجه و بحث» بخش در مرحله تدوین انیدانشجو

 01جدول های داده .تعلق داشت نامهتدوین نهایی کل پایان
.دهدنشان میاین مرحله  در رامشکالت دانشجویان 

نامهگیری پایاننتیجه و تدوین بخش بحث ةیان در مرحلپاسخگونی مشکالت فراواتوزیع  .11جدول 

نامهگیری پايانمشکالت پاسخگويان در مرحلة نتیجه
چهارم اولويت سوم اولويتدوم اولويت اول اولويت

فراوانی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

070/91293/01900/20100/90تحقیقهای کاربردی ناتوانی در ارائه پیشنهاد

273/07011/90020/21091/21های بعدیبرای پژوهش ناتوانی در ارائه پیشنهاد

 از قدرت تحلیل و استنتاج عدم برخورداری
گیریکافی برای نتیجه

070/91933/21979/29919/21

907/20972/21013/27019/29هانهیهای پژوهش و پیشیافته ضعف در برقراری پیوند بین

0111/0110011/0110131/0110721/011 جمع

های درصد دانشجویانی که گزینه، 01مطابق نتایج جدول 
 نتریمهماولین و  عنوانبهگیری را چهارگانه مربوط به نتیجه

. به است بوده اند، به هم نزدیکمشکل این بخش، انتخاب کرده
ی های کاربردناتوانی در ارائه پیشنهاد»های که گزینه صورتی
از قدرت تحلیل و استنتاج کافی برای  عدم برخورداری»، «تحقیق
ژوهش های پضعف در برقراری پیوند بین یافته»، «گیرینتیجه

 هایبرای پژوهش ناتوانی در ارائه پیشنهاد»و  «هاو پیشینه
درصد  3/07و  7/20، 0/91، 0/91به ترتیب توسط  «بعدی

که دهد مینشان  تحلیل واریانس یان انتخاب شده است.پاسخگو
دانشجویان دانشکده مهندسی، نسبت به سایر دانشجویان، 

اج از قدرت تحلیل و استنت عدم برخورداری»مشکالت بیشتری در 
اند. در مورد سایر مراحل داشته «گیریبرای نتیجه کافی
 های مختلف، وضعیت مشابهیهگیری، دانشجویان دانشکدنتیجه
، بین گیری تحقیقنتیجه ةاند. در ارتباط با مشکالت مرحلداشته

داری کتری، تفاوت معنیدانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و د
 .ه استمشاهده نشد

خش ب نبا توجه به اهمیت بخش نگارش نهایی، مشکالت ای
های پاسخ 00جدول های داده مورد مطالعه قرار گرفت کهنیز 

 دهد.دانشجویان را نشان می

 نامهنگارش پایانمرحله یان در پاسخگوفراوانی مشکالت توزیع  .11جدول 

 هامشکالت نگارش داده
چهارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول اولويت

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 نویسی وعدم توانایی در روان

ویسی تحقیقنساده
122/90919/21911/29003/20

 عدم آشنایی با اصول سجاوندی و
الخط کلماترسم 

207/01919/21001/27102/91

 عدم رعایت انسجام و یکدستی
نامهدر نگارش متن پایان 

019/21010/91017/21279/01

عدم دانش و مهارت در توصیف و 
ن علمیها به زباتحلیل یافته

917/29090/23990/22027/29

0121/0110071/0110031/0110771/011جمع
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بیشترین مشکل دانشجویان در نگارش ، 00مطابق نتایج جدول 
وده ب «نویسینویسی و سادهنایی در روانعدم توا»نامه، پایان
اولین  عنوانبهیان این مشکل را پاسخگودرصد  2/90است. 

درصد  9/21اند. ر نگارش تحقیق خود مشخص کردهمشکل د
مشکل خود در  ترینمهماولین و  عنوانبهیان نیز پاسخگو

عدم رعایت انسجام و یکدستی در »نامه، به نگارش پایان
ش عدم دان»اند. کسانی که اشاره کرده «نامهنگارش متن پایان

 عنوانهبرا  «ها به زبان علمیو مهارت در توصیف و تحلیل یافته
نامه انتخاب مشکل خود در نگارش پایان ترینمهماولین و 

لیل تح اند.یان را تشکیل دادهپاسخگودرصد کل  7/29اند، کرده
که مشکالت دانشجویان کارشناسی  ه استدادواریانس نشان 

با  نامههای مختلف، در نگارش پایانارشد و دکتری و دانشکده
داری ختلف، تفاوت معنیهای مبین گروه بوده وهم مشابه 
 .ه استمشاهده نشد
هفتم پژوهش به شناسایی مسائل و مشکالت  سؤال

اختصا  داشت « اخالق پژوهش»دانشجویان در مرحله 
مشکالت دانشجویان را در این مرحله نشان  02های جدول داده
دهد.می

یان در رعایت اخالق پژوهشپاسخگوفراوانی و درصد مشکالت . 15جدول 

یان در رعایت اخالق پاسخگوت مشکال
پژوهش
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 دارینتعدم رعایت اخالق اما
در استفاده از منابع

277/01017/131/7091/3011/00010/02071/02003/21

عدم استناددهی و یا استفاده از 
استنادهای کاذب

01 1/1 20 9/01 03 7/00 07 1/02 01 9/02 09 0/01 21 1/07 29 3/01

211/02211/09079/09229/01077/09211/01073/00070/7هاسوگیری در گردآوری داده

1/3 03 2/00 01 3/01 00 7/07 29 7/00 21 3/01 00 9/00 20 7/01 07 عدم صداقت در گزارش نتایج تحقیقات

 نامه توسط فردینگارش پایان
زیر از دانشجو 

277/01033/02211/0137/1070/09037/00071/02071/7

خصوصی  عدم رعایت احترام و حریم
جامعه پژوهش

211/02033/02003/01010/00077/09071/00207/00293/01

 عدم رعایت انصاف در
انتقاد از آثار دیگران

77/0013/01079/09013/00022/3037/00011/01017/20

 بندیسازی و سرهمداده
 هاساختگی داده

911/20072/02070/00291/07001/7017/7090/3201/01

1/011 200 1/011 009 1/011 023 1/011 091 1/011 091 1/011 027 1/011 007 1/011 017جمع

مشکل برای  ترینمهماولین و ، 02مطابق نتایج جدول 
بندی سازی و سرهمداده»اخالق پژوهش،  ةدانشجویان درزمین

یان این پاسخگوصد در 20است به صورتی که  «هاساختگی داده
اولویت اول مشکالت خود در رعایت اخالق  عنوانبهگزینه را 

عدم رعایت اخالق »اند. در مرتبه بعد، پژوهش انتخاب کرده
نامه توسط نگارش پایان»و  «داری در استفاده از منابعامانت

 7/01 هاآنقرار دارد که به هر یک از  «فردی زیر از دانشجو
مشکل خود اشاره  ترینمهماولین و  عنوانبهدرصد دانشجویان 

 اند.کرده

اند که دومین اولویت درصد دانشجویان بیان کرده 9/01
عدم استناددهی و یا استفاده »، در رعایت اخالق، هاآنمشکالت 

عدم صداقت در گزارش نتایج »بوده است.  «از استنادهای کاذب
یان اسخگوپدرصد  9/00نیز دومین مسئله و مشکل  «تحقیقات

 در رعایت اخالق بوده است.
مشکالت مسائل و  شناساییبه  پژوهش هشتم سؤال 

ی هاانتشاریافتهاستخراج مقاله و چاپ و »مرحله دانشجویان در 
ر داختصا  داشت که  «نامهمنابع مالی پایان تأمین»و « آن

 ارائه شده است. 09جدول 
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 از تحقیق مقالهاستخراج مرحله  مشکالت دانشجویان درفراوانی توزیع . 15جدول 
جمعدکتریکارشناسی ارشد

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

1/11211/0110107/12 73 دارای مقاله

1/0011/1129/97 12 بدون مقاله

نامه خود همه دانشجویان دکتری از پایان، 09مطابق نتایج جدول 
درصد دانشجویان  11اند اما تنها دهحداقل یک مقاله استخراج کر

نند. نامه خود مقاله استخراج کاند از پایانکارشناسی ارشد توانسته
نامه خود مقاله منتشر درصد دانشجویان از پایان 7/12در مجموع 

اند.کرده

ها منتشر تعداد مقاالتی که در هر یک از مجالت و همایش
 ارائه شده است. 00شده است، در جدول 

 مقاله محل انتشارو  دانشکدهبه تفکیک مقاالت منتشر شده دانشجویان توزیع فراوانی  .15جدول 
 جمعادبیات و علوم انسانی کشاورزیمهندسیعلوم پايه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
171/23072/01100/00201/120172/91های داخلیهمایش

ISI117/2930/29077/0901/2723/07مجالت 

ISC923/0917/02009/00001/27129/00مجالت 

1/171/101/2027/3- 9/00 99  های خارجیهمایش

011/110/01013/0201/01000/3مجالت علمی پژوهشی وزارت علوم و وزارت بهداشت

JCR  01 3/1 -1/1091/0101/2913/1مجالت 

71/901/221/001/2027/2مجالت علمی ترویجی وزارت علوم و وزارت بهداشت

1/177/0- 0/2 9 1/1 - 2/2 1  هایی مانند اسکاپوس و ...مجالت نمایه شده در پایگاه

2901/011931/0110201/011011/0110901/011جمع

ها در بیشترین تعداد مقاله، 00های جدول داده مطابق
درصد کل مقاالت  2/91های داخلی ارائه شده است. همایش

ها درصد مقاله 3/07ها از این گروه هستند. نامهمستخرج از پایان
اند. سهم مقاالتی که در مجالت منتشر شده ISIمجالت نیز در 

ISC نامه خرج از پایاندرصد کل مقاالت مست 9/00اند، منتشر شده
های علوم پایه، مهندسی و کشاورزی به ترتیب است. در دانشکده

داخلی،  هایبه مقاالتی است که در همایش بیشترین فراوانی مربوط

؛ های خارجی منتشر شده است، همایشISC، مجالت ISIمجالت 
مقاالت خود را به اما دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 

.اندمنتشر کرده ISCهای داخلی و مجالت ر همایشترتیب د
ان آس نالبته تدوین و انتشار مقاله برای دانشجویان چندا

 دولجهستند که  روروبهای نبوده و در این راه با مشکالت عدیده
 دهد.نشان میین امر در ارا مشکالت دانشجویان  01

 نامهخراج مقاله از پایانیان در استپاسخگوفراوانی و درصد مشکالت  .12جدول 

 نامهمشکالت مربوط به استخراج مقاله از پايان
ششماولويت  پنجماولويت  اولويت چهارم سوم اولويت دوم اولويت اولويت اول

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
017/21290/01211/07221/00292/01077/01نویسیعدم آشنایی با اصول مقاله

020/7921/20239/21292/01922/20293/09نامهسازی مطالب پایانعدم توانایی در خالصه

070/00011/01212/09292/01029/21 971/22نویسیعدم انگیزه برای مقاله

901/07037/02207/00292/01212/07910/20لهاناکافی بودن زمان اختصا  یافته جهت استخراج مق

211/01932/21920/22922/20091/7011/3 نویسیو کافی برای مقاله های الزمعدم آموزش

207/00901/21901/22993/03?011/3037/02 عدم همکاری استادان با دانشجو برای استخراج مقاله

0171/0110031/0110091/0110101/0110101/0110111/011جمع
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عدم »یان، پاسخگو درصد 7/21 ،01های جدول مطابق داده
ود و اولین مشکل خ ترینمهمرا  «نویسیآشنایی با اصول مقاله

یان پاسخگودرصد  1/22اند. نامه دانستهدر استخراج مقاله از پایان
خود در استخراج مقاله از مشکل  ترینمهماولین و  عنوانبهنیز 
اشاره کردند.  «نویسیعدم انگیزه برای مقاله»، به نامهپایان

 و «ناکافی بودن زمان اختصا  یافته جهت استخراج مقاله»
اولین و  «نویسیو کافی برای مقاله های الزمعدم آموزش»

درصد دانشجویان در استخراج  1/01و  1/07مشکل  ترینمهم
دهد یمنتیجه تحلیل واریانس نشان  امه بوده است.نمقاله از پایان

نامه، دانشجویان که در مورد مشکالت استخراج مقاله از پایان

کارشناسی ارشد و دکتری، وضعیت مشابهی داشته و تفاوت 
. دانشجویان ردبین دو مقطع تحصیلی وجود نداداری معنی

 رادبیات و علوم انسانی بیشتر از دانشجویان سای دانشکده
 ناکافی بودن»و  «نویسیعدم انگیزه برای مقاله»ها، دانشکده

ت مشکال عنوانبهرا  «زمان اختصا  یافته جهت استخراج مقاله
 نامه ذکر کردند.خود در استخراج مقاله از پایان

یکی دیگر از فاکتورهای  گذشته از محتوای علمی مقاله،
ت که ای اسنوع مجله اساسی سنجش اعتبار مقاالت علمی،

مشکالت  01های جدول داده شود.مقاله در آن چاپ می
 دهد.دانشجویان در مرحله چاپ مقاله را نشان می

 چاپ مقالهمرحله یان در پاسخگوفراوانی مشکالت توزیع  .15جدول 

 مشکالت مربوط به چاپ مقاله
پنجم اولويت چهارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول اولويت

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی ددرص فراوانی

970/29279/03210/03071/02970/20ارجحیت رابطه بر ضابطه در پذیرش مقاله در مجالت

071/91920/22271/21273/03003/7بر بودن فرایند داوری مقاالت در مجالتطوالنی و زمان

033/00213/07972/27010/23291/00برای پذیرش مقاالتظرفیت محدود مجالت علمی 

921/21917/21031/00210/03003/21با دانشجو جهت استخراج مقاله استادانعدم همکاری 

201/01231/21210/03210/03021/21 دم آشنایی با مجالت تخصصی رشتهع

1/011 017 1/011 091 1/011 091 1/011 001 0111/011جمع

یان پاسخگودرصد  91 ،01های اراده شده در جدول داده مطابق
و  طوالنی»مشکل در چاپ مقاله، به  ترینمهماولین و  عنوانبه

اند. اشاره کرده «بر بودن فرایند داوری مقاالت در مجالتزمان
اپ در چ هاآنمشکل  ترینمهماند که درصد نیز بیان کرده 0/29

 «ارجحیت رابطه بر ضابطه در پذیرش مقاله در مجالت»مقاله 
مشکل  ترینمهمدرصد دانشجویان نیز  21است. از منظر بوده 

با دانشجو جهت  ستادانعدم همکاری ا»در چاپ مقاله را 
نتیجه تحلیل واریانس نشان  اند.بیان کرده «استخراج مقاله

 وکه مشکالت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دهد می
های مختلف، در چاپ مقاله، با هم مشابه دانشجویان دانشکده
 .های مختلف وجود نداشتری بین گروهدابوده و تفاوت معنی

 ، مسائل وهانامهحمایت مالی از پایان تأمینت با توجه به اهمی
 ،0نمودار مشکالت این بخش جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت. 

به  اندبه جلب حمایت مالی شدههایی که موفق نامهدرصد پایان

 .دهدنشان می تفکیک دانشکده
 7/00کننده در این تحقیق تنها از بین دانشجویان شرکت

ها و نامه خود حمایت مالی سازماناند برای پایاندرصد توانسته
هایی که نامهدرصد پایان 0مؤسسات را جلب نمایند. در نمودار 

رائه شده ا به تفکیک دانشکده اندموفق به جلب حمایت مالی شده
 است.

 ها به تفکیک دانشکدهنامهن حمایت جذب شده برای پایانمیزا. 1نمودار 
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درصد دانشجویان دانشکده  21دهد، نشان می 0چنانچه نمودار 
نامه خود حمایت مالی جذب اند برای پایانکشاورزی توانسته
ها و در نامهیاندرصد پا 2/09مهندسی  کنند. در دانشکده

ها موفق به جذب نامهدرصد پایان 1/7دانشکده علوم پایه، 
 هاینامهکمترین درصد مربوط به پایان اند.حمایت مالی شده

 3/7دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی است که تنها 
 اند حمایت مالی جذب کنند.ها توانستهدرصد آن

نامه مالی برای پایانیان در جذب حمایت پاسخگومشکالت 
 ارائه شده است. 07در جدول 

 نامهیان در جذب حمایت مالی برای پایانپاسخگوفراوانی و درصد مشکالت . 15جدول 

 مهنامشکالت مربوط به جذب حمايت مالی برای پايان
پنجم اولويت چهارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول اولويت

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

713/93221/01013/00039/00077/00نامهعدم تخصیص اعتبار مالی کافی به پایان

921/01031/90201/01201/07270/03امهنپایان اعتبار مالی در تخصیصوجود بوروکراسی اداری 

027/03230/21990/20039/00230/21الی مصوبگرانی مواد اولیه و ناکافی بودن اعتبار م

071/7077/02277/21099/92001/91پرهزینه کارآمد و هایعدم امکان انتخاب موضوع

970/07203/01970/27270/20210/07 هانامهاز پایان هاسازمانپایین بودن سطن حمایت دانشگاه یا 

1/011 000 1/011 099 1/011 091 1/011 002 2091/011جمع

اولین  عنوانبهیان پاسخگودرصد  3/93، 07مطابق نتایج جدول 
نامه، به مشکل در جذب حمایت مالی برای پایان ترینمهمو 
 انداشاره کرده «نامهعدم تخصیص اعتبار مالی کافی به پایان»

 هانآمشکل  ترینمهماند که درصد نیز بیان کرده 7/03 همچنین
گرانی مواد اولیه و ناکافی » نامهدر جذب حمایت مالی برای پایان

درصد دانشجویان  0/07است. از منظر  «بودن اعتبار مالی مصوب
نامه را مشکل در جذب حمایت مالی برای پایان ترینمهمنیز 
 «هامهناها از پایانپایین بودن سطن حمایت دانشگاه یا سازمان»

 الیاعتبار م در تخصیصود بوروکراسی اداری وج»اند. بیان کرده
درصد دانشجویان در جذب  01نیز مشکل اصلی  «نامهپایان

 نامه بوده است.حمایت مالی برای پایان

 گیریبحث و نتیجه
نامه های دانشگاهی در قالب پایانحجم زیادی از پژوهشمروزه ا

 همینبرگرفته از  های علمیگردد و بسیاری از مقالهارائه می
می ها نقش مهنامهها هستند. بنابراین پایانها و رسالهنامهپایان

ها نامهپایان ،کنند. به بیان دیگرمیجدید ایفا  در تولید دانش
یکی از  دانشجویان است، خود تمرین پژوهش برای تنهانه

 :0973)منصوریان  آیدتولید دانش جدید به شمار می هایروش
ها نشان داد، طی این مسیر برای یافته که طورهماناما  (.71

دانشجویان چندان هموار نیست و آنان در طول مراحل مختلف 
 هستند. تحلیل روروبهای نامه با مشکالت عدیدهتدوین پایان

ل او سؤالنویسی که پروپوزالهای دانشجویان در مرحله پاسخ
مشکل این  ترینمهمیان پاسخگوپژوهش بوده نشان داد که 

ها و حدود پروپوزال عدم آشنایی با اصول، روش»له را مرح

عدم همکاری استادان با دانشجو در »عنوان کردند. « نویسی
ی بندعدم توانایی در تدوین برنامه زمان»و « تدوین پروپوزال

بنابراین  در مراتب بعدی قرار دارند.« شده اجرای پژوهش
شجویان داده های الزم در این مرحله به دانضروری است آموزش

های روش تحقیق و یا سمینار تحقیق که در شده و درس
گردد از سوی استادان جدی گرفته های مختلف ارائه میدوره

 انمشاوره مداوم با استادشود. همچنین در این مرحله الزم است 
همچنین هسته آموزش دانشگاه صورت گیرد. مشاور راهنما و 

ات تدریس موظف و ایجاد باید تمهیداتی را در جهت کاهش ساع
فرصت برای انجام پژوهش، کوتاه کردن پروسه بررسی و تصویب 

ای هتصویب طرحمندسازی بررسی و های پژوهشی، ضابطهطرح
ها بین اعضای نامهسازی تقسیم پایانمندپژوهشی، ضابطه

ها و ایجاد ، ایجاد دفتر مشاوره پژوهش در دانشکدهعلمیهیئت
ها های تیمی در دانشکدهقویت پژوهشهای پژوهشی و تهسته

 الماسی، قربانی ناصریان، ،زادهابراهیمهای یافته به عمل آورد.
چنگیز، ادیبی، حسینی،  ،(0977بهزادی و داورپناه ) ،(0931)

 ،(0977دهقانی و یمینی دوزی سرخابی ) ،(0972توتونچی )
در عدم آشنایی دانشجویان با ( 2101) آکپوو (0930) یمسعود

ها صول پروپوزال نویسی و طوالنی بودن فرآیند تصویب طرحا
 با پژوهش حاضر همسویی دارند.در شوراهای پژوهشی 

دانشجویان در تدوین مباحث مشکالت در راستای شناسایی 
ف توصی»ها نشان داد که نامه یا رساله، یافتهپایانفصل اول 

ن، اها برای دانشجویبیشتر از سایر بخش« دقیق بیان مسئله
تدوین اهداف »، «تدوین مقدمه»زا بوده است. مشکالت مشکل

هشی های پژوتدوین فرضیه»و « تحقیق متناسب با اهداف رساله
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در مرتبه بعدی قرار دارند. دالیل این« متناسب با اهداف رساله
حوزه در علمی دانشجویان ناکافی اطالعات از تواند ناشیمی امر

دانشجویان باشد.  نگارشی تجربه فقدان همچنین و پژوهش
فصل اول تنها مطالعه و تدوین مطالب در مشکل راهکار حل 

تمرین است. مطالعه کافی در موضوع مورد تحقیق، مطالعه منابع 
 در این نامهنامه نویسی، مطالعه چند مورد پایانراهنمای پایان

هایی در دانشگاه نیاز به آموزش ضروری است. همچنین زمینه
الزم و ضروری است. نگارش و محتوای فصل اول  برای نحوه

است و  ( همسو با پژوهش حاضر2101های کلودیوس )یافته
ارائه یک دانشجویان در توانایی نای فصل اول را در هاچالش

مشخص کردن وضعیت بیان مشکل، و  زمینه نظری از پژوهش
 هاپیشنهادتعیین اهداف مشخصی از تحقیق در امتداد اهداف و 

 کند.ی معرفی میاصل
پژوهش مشکالت مدل مفهومی یا مبانی  سؤالسومین 

قرار داده است.  موردسنجشهای پژوهش را نظری و پیشینه
عدم اطالع از »مشکل دانشجویان در این مرحله، ترین بیش

ضعف در »و « مباحث مطرح در مبانی نظری و نحوه نگارش آن
. بوده است «گیری از متون انگلیسیزبان انگلیسی و بهره

یان در تدوین پیشینه پاسخگومشکل  ترینمهمهمچنین 
کالت بوده است. مش« تازگی موضوع و کمبود پیشینه»نامه پایان

 هاینشان دادن جنبه»و « عدم آشنایی با تدوین پیشینه»
ود کمب ند.رقرار دا در مرحله بعدی «بودن تحقیق فردمنحصربه

العاتی دانشجویان در دانش زبان و پایین بودن سطن سواد اط
نگارش برای دانشجویانکه  یافتن منابع جدید حاکی از آن است

در یا گیرندنمی کار به را انتقادی تفکر و خالقیت فصل این
پیشینه نگارش از رایج ایکلیشه قالب به و کنندنمی تقویت خود

خألهای به مسئوالننمایند. لذا الزم است اکتفا می پژوهش
های یافتهکنند.  توجه دوم فصل تدوین در جویاندانش آموزشی
، اودنا و (2101کلودیوس ) ،(2100) یوگوکی ومبو، آسوگاوا،
 یجندیب و کردیگیب لیا(، 0977(، میزانی )2107برگس )

ی در نویسنویسی و رسالهنامههای پایاندر بررسی چالش (0930)
ه ببین دانشجویان تحصیالت تکمیلی، همسو با پژوهش حاضر 

تبط های موضوعی جدید مرپیچیدگی موضوع و شناسایی پیشینه
 با ادبیات تحقیق اشاره دارند.

مربوط شناسی پژوهش به مشکالت روش سؤالچهارمین 
 هایعدم آشنایی با انواع روش»، ها نشان دادیافتهاست.  بوده

بیشتر از سایر  «تحقیق متناسب با مسئله و اهداف پژوهش
 عدم آشنایی با»زا بوده است. ویان، مشکلها برای دانشجبخش

عدم »، «گیریهای نمونهجامعه پژوهش در مورد نمونه و شیوه
ها و نحوه گیری، ابزارهای گردآوری دادهآشنایی با شیوه نمونه

عدم توانایی در سنجش روایی و پایایی ابزار »و  «تهیه ابزار
یل ه تشکناممشکالت مراتب بعدی این مرحله از پایان «پژوهش

وجود مشکالت ذکر شده توجه بیشتر به ارائه عملی و  اند.داده
این در حالی کاربردی درس روش تحقیق از سوی استادان دارد. 

دوره ازلب روش تحقیق این  هایکالس است که در بیشتر
های الندگرن و یافته .گرددمطالب به شکل تئوری ارائه می

رایگان شیرازی،  ،بطلروز، روزینیک(؛ 2113هالورسون )
 الماسی، قربانی ناصریان، ،زادهابراهیم؛ (0930) تقوی ،زادهنقی
میزانی، خبیری، هنری،  ؛(0977جعفری چالشتری ) ؛(0931)

عدم آشنایی  در ،(0973) همکاران و شهبازی و (0932سجادی )
، جامعه های تحقیقروش ،های تحلیل آماریدانشجویان با روش
با پژوهش حاضر  گیرینمونه و روش نمونه مورد بررسی، تعداد

 همسویی دارند.
شناسایی مشکالت دانشجویان در پنجم پژوهش به  سؤال
اختصا  داشت که « هاگردآوری و تجزیه و تحلیل داده»مرحله 
 «عدم همکاری جامعه پژوهش با محقق»ها نشان داد که یافته
عدم » یانپاسخگواست. بوده برای دانشجویان مشکل  ترینمهم

دم ع»و  «هاتوانایی در انتخاب بهترین روش و ابزار گردآوری داده
 را مشکالت مراتب «در جامعه تحقیق موردنظردسترسی به افراد 

این مشکل حاکی از آن است که ازلب  بعدی خود عنوان کردند.
افراد در جامعه حاضر به همکاری با پژوهشگران نبوده و کمتر 

یی به پاسخگوخود را صرف  تمایل دارند بخشی از وقت
دانشجو توانایی مواردی نیز درپژوهشگران کنند  هایسؤال
ندارد. بنابراین دقت در  خود را پژوهش جامعه با تعامل و ارتباط

انتخاب جامعه پژوهش، استفاده از ابزار پژوهشی مناسب، تالش 
در جهت برقراری ارتباط با جامعه پژوهش، شکیبایی و پشتکار 

از ارزش پژوهش  رسانیآگاهیاختصا  زمان کافی،  پژوهشگر،
جامعه نگاه در پژوهشگر و پژوهش جایگاه و جامعه دیدگاه و

دانش و  دانشجویان زالبا  این،  برعالوه است. تأثیرگذار بسیار
ندارند هاآن کارگیریبه و تحلیل هایروش انواع از الزم آگاهی

شود. گذاشته می ن آماریمشاورا عهده بر کار ایندر اکثر اوقات و 
هاداده تحلیل و آمار در دانشجویان ضعف به تنها امر این

از استفاده و هاچگونگی تحلیل آموزش بلکه گرددبرنمی
به هاکه در دانشگاهنیز بستگی دارد  آماری هایافزارنرم

های یادگیری روش ،روازاین. شودنمیداده آموزش  دانشجویان
وره با کارشناسان آماری، مشاوره با ها، مشاتحلیل داده

و استفاده از استاد مشاور آمار در کنار استاد مشاور  نظرانصاحب
خواهند بود. تأثیرگذارو راهنما 
جعفری چالشتری (؛ 0977بهزادی و داورپناه ) هاییافته

(؛ میزانی، خبیری، 0973راد افشار، سبحانی، صادقی ) ؛(0977)
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 در (2100) یوگوکی ومبو، گاوا،( و آسو0932هنری، سجادی )
عدم آشنایی با  دشواری دسترسی به افراد جامعه تحقیق،

اسناد از خوانندگان  آوریجمعو مشکل  های تحلیل آماریروش
 خوانی دارند.با پژوهش حاضر هم

دانشجویان در  مشکالتبررسی ششم پژوهش به  سؤال
امه نپایان« گیری و تدوین نهایینتیجه و بحث»بخش نگارش 

ه ناتوانی در ارائ»های گزینه ها نشان داد کهتعلق داشت. یافته
از قدرت  عدم برخورداری»، «های کاربردی تحقیقپیشنهاد

رقراری ضعف در ب»، «گیریتحلیل و استنتاج کافی برای نتیجه
رائه ناتوانی در ا»و  «هاهای پژوهش و پیشینهپیوند بین یافته

رین به ترتیب بیشترین و کمت «عدیهای ببرای پژوهش پیشنهاد
این موارد حاکی از  یان در این مرحله بوده است.پاسخگومشکل 

 ندنیست مسلط نامهپایانآن است که ازلب دانشجویان بر مطالب 
. ندبربیایمطالب این فصل از عهده نوشتن  خوبیبه دنتواننمی و

ر ؛ بیتچن(0930) یمسعود؛ (0977جعفری چالشتری ) هاییافته
و کلودیوس  (2109) یاسین سلمان و (؛2111و بسترکمن )

نامه در شناخت و مهارت در نگارش گزارش نهایی پایان (2101)
 ، ضعف در تحلیلگیریو ارائه مناسب خالصه پژوهش و نتیجه

ارائه مناسب و  جداول آماری و ضعف در استفاده از اطالعات خام
 با پژوهش حاضر همسویی دارند. هاپیشنهاد

شناسایی مشکالت دانشجویان در هفتم پژوهش به  سؤال
نشان داد که اولین و ها بوده که یافتهاخالق پژوهش خصو  

اخالق پژوهش،  ةنیدرزممشکل برای دانشجویان  ترینمهم
داری در عدم رعایت اخالق امانتو  ها بودهبندی دادهسرهم

یر از دی زنامه توسط فرنگارش پایان بعضا استفاده از منابع و 
در تمایالت باید را رعایت اخالق پژوهشبوده است. دانشجو 
جستجو پژوهش در هاآن تالش و انگیزه دانشجویان، شخصی

اصلی این مشکالت در آن است که دانشجویان در  شهیر کرد.
کمتری  آگاهی آموزش وهای روش تحقیق یا سمینار طول درس
نتایج  .کنندمی تدریاف دانشگاه در پژوهش اخالقاز مباحث 

و چنگیز، ادیبی،  (2111حاصل از مطالعه مارشال و برنان )
و اصول  یدارامانترعایت اخالق  در (0972حسینی، توتونچی )

ها ساختگی داده یبندسرهمداده سازی و  و پرهیز ازپژوهش 
 خوانی دارند.برای تسریع در انجام کار با این پژوهش هم

ش تشکیل شده است بخش هشتم پژوهش از دو بخ سؤال
های مالی اول به استخراج و چاپ مقاله و بخش دوم به حمایت

کند. در بخش اول در ارتباط با بخش استخراج نامه اشاره میپایان
عدم » و «نویسیعدم آشنایی با اصول مقاله»یان پاسخگومقاله 

مشکل خود در استخراج  ترینمهمرا  «نویسیانگیزه برای مقاله
ناکافی بودن زمان اختصا  یافته جهت »اند. انستهمقاله د

و کافی برای  های الزمعدم آموزش»، «استخراج مقاله
بر بودن فرایند داوری مقاالت در طوالنی و زمان»، «نویسیمقاله

ارجحیت رابطه بر ضابطه در پذیرش مقاله در »، «مجالت
با دانشجو جهت استخراج  استادانعدم همکاری » و «مجالت

 د.دهنمراتب بعدی مشکالت این مرحله را تشکیل می «الهمق
تواند می که است اقدامی نامهپایان هر از مقاله انتشار و استخراج

هرچه برای استفاده راهی نشانی از افزایش تولیدات علمی و
الزام اما باشد. هادانشگاه در دانشجویان تحقیقات از بیشتر

امکانات اساس بر نامه بایدایانپ از مقاله به استخراج دانشجویان
گیرد. چرا که بیشتر اوقات دانشجویان صورت موجود شرایط و
الزم عالقه و و انگیزه کافی نداشته آشنایی یسینومقاله نحوه با
از  ناکافی زمان و نمره لهیوسبه آموزشی ندارند. اجبارهای را

یشتریب هایمحدودیت ،نامهانیپا دفاع جلسه تا مقاله استخراج
چنین  به حاکمیت توجه دهد. بامی قرار هاآن راه سر بر را

و  چاپ انتظار دانشجویان دیدگاه ها، ازدانشگاه در شرایطی
امری علمی مجالت در دانشجویان مقاالت تمامی پذیرش
روابط در ساختار سازمانی مجالت متأسفانه است. دشوار بسیار

مقاالت چاپ برای مجالت ظرفیت و دارند ارجحیت ضوابط بر
بر طوالنی و زمان اداری روال از سوی دیگر پیمودن است. محدود

پیگیری  و زمانمدت مقاالت، داوری و پذیرش بودن فرایند
با توجه به عدم آشنایی  توانیمطلبد. بنابراین، می را زیادی

و چگونگی  یسینومقالهبخش اعظم دانشجویان با اصول 
 نامه و انتشار دانش آن در قالب مقالههای پایاناستخراج یافته
استادان دروس روش تحقیق در طول دوره به  گرددپیشنهاد می

 اتوان بمیآموزش آن به دانشجویان اهتمام خاصی مبذول دارند. 
اختیاری کردن استخراج مقاله، حذف اجبار استخراج  توجه به
نگیزه یجاد اامتیاز، ا عنوانبهنمره، استخراج مقاله  وسیلهبهمقاله 

های زمان استخراج برای استخراج مقاله و برداشتن محدودیت
مقاله چاپ پذیرش همراه به نامهپایان انتظار دانشجویان از مقاله

 داشت. را آن از مستخرج

 راهکارها
دست آمده در راستای حل مشکالت ه های ببا توجه به یافته

 د:شوشناسایی شده پیشنهاد می

ش تحقیق، سمینار تحقیق و دروس نظایر استادان دروس رو .0
عنایت خاصی به طرح مباحث مربوط به چگونگی  هاآن

 دهند.پوزال اختصا  وتدوین پر
تحقیق  همسئل»با توجه به عدم آشنایی بیشتر دانشجویان با  .2

د استادان دروس روش شوپیشنهاد می« و چگونگی بیان آن
ی ت خاصعنای هاآنتحقیق، سمینار تحقیق و دروس مشابه 
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به این بخش مبذول دارند تا دانشجویان مهارت کافی برای 
 .اصلی تحقیق خود کسب نمایند مسئلهبیان 

ازلب دانشجویان بیشترین مشکل خود را  کهنیابا توجه به  .9
عدم توانایی در »در بین مباحث مربوط به فصل دوم، 

اند پیشنهاد عنوان کرده« گیری از متون انگلیسیبهره
انشجویان در طول دوران تحصیل خود فراگیری دگردد می

های خود قرار دهند تا در برنامه سرلوحهزبان انگلیسی را 
نامه قادر به استفاده از متون انگلیسی مرحله تدوین پایان

 .باشند

اکثر دانشجویان در بین مباحث فصل سوم  کهنیابا توجه به  .0
ردد گبا بیان روش تحقیق خود مشکل داشتند پیشنهاد می

های مربوطه وقت استادان به آموزش این موارد در کالس
 خاصی اختصا  دهند.

 یهازمونآبا توجه به عدم آشنایی بیشتر دانشجویان به انواع  .1
در دروس آمار عنایت خاصی به بیان  گرددیمپیشنهاد  یآمار
 کاربردی این موضوع داشته باشند. یهاجنبه

شجویان کهاینبا توجه به  شتر دان صلی خود را در  بی شکل ا م
شار دانش پایان ها نامه طوالنی بودن فرآیند داوری مقالهعدم انت

ان گردانندگگردد مسئوالن پیشنهاد می ،کردنددر مجالت عنوان 
ریزی خاصلللی را در کاهش زمان فرآیند داوری مجالت برنامه
 انجام دهند.

پردازد. نامه میهای مالی پایانبه حمایت سللؤالبخش دوم 
سخگو شکل در جذب حمایت مالی پایان ترینمهمیان، پا امه نم

ی گران»و  «نامهعدم تخصلللیص اعتبار مالی کافی به پایان»را 
یه و ناکافی بودن اعتبار مالی مصلللوب یان کرده «مواد اول   ند.اب

 «هامهناها از پایانپایین بودن سطن حمایت دانشگاه یا سازمان»
مالی در تخصلللیصوجود بوروکراسلللی اداری »و نیز  بار   اعت
شکیل می «نامهپایان شکالت را ت شددهند. مراتب بعدی م و  ر

تاب علمی تحقیقاتی اسلللت.  هامالی پروژه تأمیننتیجه  شللل
شگاه اکنونهم شکل دان شدیدا  با م  أمینتها و مراکز تحقیقاتی 

شجویان تحصیالت نامهها و پایانبودجه پژوهشی طرح های دان
های بعد، روی در سلال تواندمی . این امرتکمیلی مواجه هسلتند

شو شد علمی ک شکالت این  تأثیرگذار، رشتاب و ر شد. از م با

یه، نایاب بودن بخش می توان به گرانی و ناکافی بودن مواد اول
سایه شوار در  سی د ستر شگاهی، د ها، تحریم برخی مواد آزمای
سی  یدههای پیچعدم تخصیص اعتبار مالی کافی، وجود بوروکرا

نه مد هزی کارآ نایی در انتخاب موضلللوعات  بر و اداری، عدم توا
از  مؤسللسللاتها و ها دانشللگاه، سللازمانسللطن پایین حمایت

شاره کرد. نامهپایان شجویی ا  کهینا، با توجه به نیبنابراهای دان
 هایشللانها و ایدهمالی پروژه تأمینشللدیدا  نیازمند  دانشللجویان

ستند صادی کاهشهای تحقیقابودجه نباید ه سانات اقت  تی با نو
مواد اولیه و تجهیزات الزم  و تهیه تأمینتوجه به کنار  در یابد.

ستفاده  شجویان، مورد ا سب برای  تأمیندان ت پرداخشرایط منا
نه موقعبه  ریپاگهای تحقیقاتی و حذف مقررات دسلللت و هزی

 .نیاز به اراده، عمل و پیگیری مسئوالن دارد اداری،

 این کشللور، تحقیقات در هانامهپایان میتاه به توجه با

 نویسی نامهپایان و مشکالت موانع شناسایی منظوربه پژوهش

وین تد تحصیالت تکمیلی دانشگاه زنجان در مراحل دانشجویان
وب چارچ نیتدو ، تدوین فصلللل اول یا کلیات تحقیق،پروپوزال

گردآوری  شناسی تحقیق،، روشپژوهشهای نهیشیپمفهومی و 
 ، اخالق پژوهش،گیرینتیجهبحث و ها، جزیه و تحلیل دادهو ت

 است. شده انجامی آن هاانتشاریافتهاستخراج مقاله و چاپ و 
شجو  هاتر به محدودیتنگاهی عمیقبا  شکالتی که دان و م

ست میدر طول انجام پروژه با آن روبرو  شکالت را ا توان این م
 بندی کرد.در چند مقوله دسته

شجو:  یفرد هایضعف هایی در محدودیتها و ضعفدان

شجو مربوط انجام تحقیقات علمی وجود دارد که  شخص دان به 
 شود.می

های نگاه جامعه به فعالیت اجتماعی:-فرهنگی هایضعف

گللذاری پژوهش در میللان اجتمللاع تحقیقللاتی و میزان ارزش
عه می جام یا رکود تحقیق در  ند بر رونق بخشلللی و   طوربهتوا

 باشد. تأثیرگذار میرمستقیزیا مستقیم و 
شی یهاضعف شی از محدودیتضعف :آموز ها و های آموز

 شوند.آموزشی و دانشگاهی ناشی می های نظامضعف
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