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  چكيده
هاي نامهپايان. بدني و علوم ورزشي بود ارشد تربيت نامة كارشناسيهدف از تحقيق حاضر، بررسي مشكالت تدوين پايان

 اين دهند، ازدني و علوم ورزشي بخش مهمي از تحقيقات انجام گرفته در حوزه تربيت بدني را تشكيل ميارشد تربيت ب كارشناسي
نفر از دانشجويان  137به اين منظور نظرهاي . رو شناخت و رفع مشكالت و مسائل موجود در اين بخش اهميت زيادي دارد

ميه، اهواز، تربيت معلم تهران، شهيد بهشتي، فردوسي مشهد و هاي ارودانشگاه 1385ارشد تربيت بدني ورودي سال  كارشناسي
ترين مشكالت دانشجويان آمده نشان داد كه مهمدستنتايج به .آوري شدجمع) α=  89/0(ساخته گيالن از طريق پرسشنامة محقق

، منابع و روال اداري نامناسب )4از  64/1(دسترسي محدود به منابع مالي : ترتيب عبارتند ازنامه بهارشد در تدوين پايان كارشناسي
هاي علمي و عملي محدود دانشجويان ، توانايي)4از  23/2(، دسترسي محدود به منابع اطالعات علمي )4از  98/1(دانشگاه 

تفاوت عالوه نتايج تحقيق به). 4از  65/2ميانگين (و كيفيت راهنمايي نامناسب استادان راهنما و مشاور ) 4از  45/2ميانگين (
كه استادان راهنما با ميانگين ) ≥P 001/0(نامه توسط استادان راهنما و مشاور نشان داد معناداري را بين كيفيت راهنمايي پايان

ارشد تربيت  درصد دانشجويان كارشناسي 3/93نتايج نشان داد كه  .قرار گرفتند 54/2باالتر از استادان مشاور با ميانگين  75/2
دهندگان اظهار كردند كه دانشجويان در نگارش درصد پاسخ 3/57نامه از نظام آموزشي بودند اما تنها پايان بدني مخالف حذف

كرد رضايت اندك اي كه بين نتايج تحقيق جلب توجه مينكته. كننداستفاده مي) غيرساختگي(هاي واقعي نامه از دادهپايان
  .متغير اصلي تحقيق، بيشترين مشكالت را گزارش كردند 5متغير از  4ر اين دانشجويان د. دانشجويان دانشگاه اروميه بود

  
  هاي كليديواژه

  .ارشد، تربيت بدني، موانع، مشكالت نامه، كارشناسيپايان
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  مقدمه

آيد و تحقيق در توليد و دست نميدهد كه علوم، تنها از راه آموزش بهنگاهي به پيشرفت كشورها نشان مي
زا گيرد، از توسعه و رشد درونو كشورهايي كه تحقيق در آنها به معناي واقعي صورت نمي اشاعة علم مؤثر است

ريزي علمي و آموزشي، برنامهو هاي علمي و سرپرستي، مؤسسة تحقيقات معاونت پژوهش(برخوردار نيستند 
و در اين ميان كنند در كشور ما نيز مؤسسات و مراكز مختلف در زمينة پژوهش و تحقيق فعاليت مي). 1360

  هاي مختلف ها و مراكز آموزش عالي كشور كه مراكز تجمع استعدادهاي گوناگون در رشتهمسئوليت دانشگاه
دليل آنكه باالترين سطوح آموزشي و پژوهشي را به خود اختصاص آموزش عالي به. از همه بيشتر است باشد، مي

د حركت علمي يك ن، پژوهش و آموزش دو بال مهم از روعبارت ديگربه. داده، از اهميت بسزايي برخوردار است
اي از وزن و اهميت كنندهدر نظام آموزش عالي ايران، وزن و اهميت آموزش به شكل خيره. دانشگاه هستند

ها در برخي مؤسسات كامل شده و در تعداد پژوهش بيشتر است، تا جايي كه پروسة دبيرستاني شدن دانشگاه
  ).1379صمدزاده، (شدن است زيادي در حال تكميل 

ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقات هاي مختلف تحقيقاتي در دانشگاهدر حال حاضر پروژه
هاي ها و مؤسسات آموزش عالي سهم چشمگيري در اجراي پروژهدانشگاه. گيردخصوصي و دولتي انجام مي

هاي پژوهشي با فعاليت مستقيم يا در قالب طرح ها به دو صورتهاي تحقيقاتي دانشگاهپروژه. مذكور دارند
هاي تحصيالت هاي پژوهشي دانشجويان در دورهها يا در قالب فعاليتاستادان و اعضاي هيأت علمي دانشگا

. گيردارشد و دكتري و با راهنمايي و نظارت دقيق استادان انجام مي هاي كارشناسينامهصورت پايانتكميلي به
ارشد و دكتري، براي خاتمة كار خود الزم است اثري تحقيقي را تهيه  يژه در مقطع كارشناسيودانشجويان به

. شودهاي آموزشي و پژوهشي آنها محسوب مياين اثر در واقع عصاره و چكيدة فعاليت. كنند و تحويل دهند
جسم اوست كه با راهنمايي هاي مني كار تحصيلي يك دانشجو و بيانگر فعاليتننامه، به معناي تأييد پاياپايان

  ).1374فدايي عراقي، (رساند استاد راهنما و استادان مشاور، آن را به پايان مي
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ها آن را كسب شايستگي بعضي. هاي مختلفي ابراز شده استنامه چيست نظريهدر اينكه هدف پايان
فدايي (دانند مي 3اي سطح دانشو برخي آن را ارتق 2اي آن را صرفاً يك كار پژوهشي و تحقيقيو عده 1پژوهشي
  ).1374عراقي، 

  ) آكادميك(نامه از اين لحاظ حائز اهميت است كه اوالً اولين تجربه در تحقيقات دانشگاهي تدوين پايان
تواند با يك نوع تالش پژوهشي و جامعيت مورد نياز در تحقيق آشنا شود و اين دانشجو مي. آيدشمار ميبه

تواند دانشجو را دست كم در يك جنبه از نامه ميدوم، نگارش پايان. تحقيقي آيندة اوست اي براي كارهايمقدمه
  ).1373سياري، (اي يا آكادميك ماهر سازد موضوع حرفه

كه دورة انتقال و آموزش است، ، هاي كارشناسي و قبل از آنهاي تحصيالت تكميلي در مقايسه با دورهدوره
رساند كه نامة خود، يك پروژة تحقيقاتي را به انجام ميهر دانشجو در قالب پايان. دورة زايندگي و توليد علم است

بسياري از انديشمندان . تواند در حل مسائل و معضالت علمي و فني جامعه استفاده شودبالقوه ميبه صورت 
مجموعه (اند كردهنامه كسب هاي خويش در زمينة تدوين پايانكشور ماية عمدة فكر و انديشة خود را با تالش

  ).1371شناسي و توسعه، مقاالت سمينار جامعه

  ارشد رشتة پرستاري كه بيش از دو سال از  آموختة زن كارشناسيبا پنج دانش) 2001(سوليوان 
از طريق تحليل محتوايي مصاحبه . نامه مصاحبه كردالتحصيلي آنها نگذشته بود، در مورد تجربة نوشتن پايانفارغ

هاي اصلي عبارت بودند از خصوصيات تحصيلي، دسته. اصلي و چهارده دستة فرعي مشخص شدندسه دستة 
اولين دسته، خصوصيات تحصيلي بود كه به ). 1جدول (نامه هاي فردي و مسائل مربوط به راهنمايي پايانقابليت

ي، درك ماهيت فرايند آمادگي فكري و تحصيل: ها عبارت بودند ازاين زيردسته. شدچهار زيردسته تقسيم مي
  .نامه، ميزان عالقه به موضوع و تأكيد بر تئوري، محتوا و طرح تحقيقپايان

  هاي شخصيتي و رشد روانشناختي فرد را شامل دستة وضعيت شخصي شش زيردسته داشت كه ويژگي
ت، راهبردهاي رويارويي با مشكال: گان مطرح كردند عبارتند ازدكنناين شش دسته كه شركت. شدمي
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مسائلي بودد كه شركت  هاي فردي، تعهد و نگرش مباحثيسازوكارهاي رويارويي با الزامات متعدد، منابع، قابليت
نامه و استادان راهنما و نامه، روابط بين نويسندة پايانمسائل مربوط به راهنمايي پايان. كنندگان مطرح كردند

  .دادمشاور را توضيح مي

  )Sulivan، 2001(ارشد پرستاري نامه از ديدگاه دانشجويان كارشناسيانتجربة نوشتن پاي – 1جدول 

  زيردسته  دسته

  خصوصيات تحصيلي

  آمادگي فكري و تحصيلي.1
  درك ماهيت فرايند پايان نامه. 2
  ميزان عالقه به موضوع. 3
  تأكيد بر تئوري، محتوا و طرح تحقيق. 4

  1هاي فرديتوانايي

 مشكالتراهبرد هاي رويارويي با .1
  سازوكارهاي رويارويي با الزامات متعدد. 2
  منابع . 3
  2كارايي شخصي. 4
  تعهد. 5
  نگرش . 6

  مسائل مربوط به راهنمايي پايان نامه

 خصوصيات استادان راهنما و مشاور.1
  روابط بين دانشجو با استادان راهنما و مشاور. 2
  ارتباطات. 3
  كنترل . 4

 

هاي دانشجويي دامنة وسيعي دارند و تحقيقات بسياري براي نامهپايانساز براي تدوين عوامل مشكل
) 1381(شهرياري . شناسايي اين موانع و تخمين ميزان اهميت آنها در داخل و خارج كشور صورت گرفته است

ترين عامل عدم موفقيت در امر پژوهش در كشور عامل مديريتي در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه مهم
آماده كردن تحقيق، محيط تحقيق، الزامات  ،رابطة بين خصوصيات دانشجويان دكتري) 1994( 3راكوف. است

او به اين نتيجه رسيد . هاي فردي محقق و پيشرفت تحقيق را بررسي كرددانشجو، قابليت –تحقيق، روابط استاد 
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2 . Self - efficacy 
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ظارتي قوي بر نوشتن و هاي فردي محقق، تابعي از محيط تحقيقي مثبت و حمايتي و سيستم نكه قابليت
، پاريارد )1376(از طرف ديگر، هاشميان نژاد . دهدنامه است كه موفقيت دانشجويان را افزايش ميراهنمايي پايان

دسترسي به منابع اطالعاتي را يكي از عوامل تأثيرگذار در ) 2002(و كوترليك و همكاران ) 1383(و همكاران 
نيز محدوديت دسترسي به ) 1998( 1ري و دي. پژوهشي بيان كردند –هاي علمي مشاركت افراد در فعاليت

. ساز استكه در استفاده از منابع الكترونيك براي دانشجويان مشكل نداي را از عواملي دانستهاي رايانهايستگاه
ي و ، مقررات مالي دست و پاگير و نظام ادار)1374(و نيز صادقي ) 1383(بر اين، پارياد و همكاران عالوه

  .پژوهشي برشمردند –هاي علمي بوروكراسي حاكم بر آن را موانع مشاركت افراد در فعاليت

دانشگاه  40هاي تحصيالت تكميلينتايج تحقيق انجمن تحصيالت تكميلي آمريكا در مورد رؤساي معاونت
الزامات دكتري هنوز  دانشگاه كانادا در زمينة رسالة دكتري، نشان داد كه رساله به عنوان يكي از 3آمريكا و 

دانشجويان در وضعيت ضعيفي  بهشده ارائه  برقرار است و در شرايط مناسبي قرار دارد، ولي راهنمايي و مشاورة
نيز با اشاره به همين موضوع، ) 1379(و صمدزاده ) 1374(نتايج تحقيق صادقي ). Mooney، 1991(است 

عنوان موانع و نيز عدم توانايي علمي در هدايت پژوهش را به مشاغل فراوان و متعدد استادان راهنما و مشاور و
  .نامه معرفي كردندارشد و دكتري در نگارش پايان مشكالت اصلي دانشجويان كارشناسي

  هاي تحقيق و فرايند اجرايي نامه، عدم آشنايي آنان با روشاز ديگر مشكالت دانشجويان در نگارش پايان
  ها و هاي مرجع، كتابنامهات مانند اينترنت، كتابععدم آشنايي با منابع اطالو نيز ) 1379صمدزاده، (آن 

در تحقيق ). 1382؛ صمدي، 1381؛ فرج پهلو و شهبازي، 1381حياتي و عباداهللا عموقين، (هاست نامهچكيده
كه درحالي. رار گرفتنامه، مورد اشاره قعنوان عامل انگيزاننده در اتمام پايان، عوايد مالي به)1993( 2كاسلووسكي

نامه، ، يكي از مشكالت اصلي دانشجويان در نگارش پايان)1374(و سياري ) 1374(اساس تحقيقات صادقي  بر
اي از موانع متعدد پيش پاي محققان جوان در مشكالتي كه ذكر شد، تنها گوشه. اي تحقيق استرمسائل مالي اج
  .نها صحبت شده استآصيل در مورد تفنامه است كه در متون تحقيق بهنگارش پايان
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شده در تربيت بدني و علوم ورزشي، بخش مهمي از تحقيقات در حيطة تربيت بدني را هاي نوشتهنامهپايان
هاي ريزينامه، زمينه و بستر برنامهدهند و شناسايي موانع و مشكالت دانشجويان در تهية پايانتشكيل مي

باتوجه به اينكه تاكنون . هش و تحقيق در تربيت بدني را فراهم خواهد آوردمسئوالن براي هموار كردن مسير پژو
در داخل كشور تحقيقي براي شناسايي موانع و مشكالت دانشجويان تحصيالت تكميلي رشتة تربيت بدني در 

  .نامة تحصيلي صورت نگرفته، اين تحقيق درصدد انجام اين مهم استتدوين پايان
  

  تحقيق روش

از لحاظ هدف، جزء تحقيقات كاربردي است و روش تحقيق آن توصيفي و از نوع پيمايشي پژوهش حاضر 
  .صورت مقطعي انجام گرفته استاست كه به

   1385ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي ورودي  جامعة آماري تحقيق كلية دانشجويان كارشناسي
  گيري از روش براي نمونه. گذشته بود هاي دولتي كشور بود كه سه ترم از شروع به تحصيل آنهادانشگاه
هاي اروميه، شهيد چمران اهواز، تربيت معلم تهران، شهيد بهشتي، اي استفاده شد و دانشگاهگيري خوشهنمونه

توجه به توزيع جغرافيايي انتخاب شدند كه تعداد  هاي اصلي باعنوان خوشهفردوسي مشهد و گيالن به
براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان . نفر بودند 205آنها برابر با  1385 ارشد وروديدانشجويان كارشناسي

هاي مختلف ها و گرايشتوجه به تعداد دانشجويان در دانشگاه اين تعداد با. دست آمدنفر به 135استفاده شد كه 
  .صورت متناسب توزيع شدهاي انتخابي بهدر بين خوشه

منظور سنجش نظرهاي دانشجويان در مورد مشكالت اي به، پرسشنامهايپس از مطالعات مقدماتي كتابخانه
نامه تهيه و تنظيم شد كه روايي محتواي آن توسط استادان مديريت ورزشي دانشگاه تهران به تأييد تدوين پايان

. دست آمد و تأييد شدبه α 89/0بررسي شد كه عدد  1وسيلة ضريب آلفاي كرونباخرسيد و پايايي آن به
ارشد، كيفيت  هاي علمي و علمي دانشجويان كارشناسيتوانايي: يرهاي اصلي تحقيق حاضر عبارت بودند ازمتغ

نامه توسط استادان راهنما و مشاور، دسترسي دانشجويان به منابع مالي، سيستم و روال اداري راهنمايي پايان
 80اطالعات علمي، پرسشنامة تحقيق از  نامه و دسترسي دانشجويان به منابعدانشگاه در فرايند تدوين پايان

                                                           
1 . Coefficient alpha (cronbach) 
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سؤال به سنجش پنج متغير اصلي مذكور  73اي ليكرت تشكيل شده بود كه از اين تعداد رتبه 4سؤال در مقياس 
پاسخ  –پرداخت و در پايان يك سؤال باز نامه ميساز در تدوين پايانهاي مشكلسؤال به ديگر موارد و زمينه 7و 

وجود داشت كه مشكالتي را كه ممكن بود در پرسشنامة تحقيق به آنها اشاره نشده باشد،  با عنوان ساير موارد
  .دادپوشش مي

شد و  SPSS1) 13نسخة (افزار هاي خام وارد نرمداده ،هاي تحقيقآوري پرسشنامهپس از توزيع و جمع
تحليل اطالعات از آمار  و اي تجزيهبر. افزار صورت گرفتوسيلة اين نرمهاي آماري الزم بهتحليل و كلية تجزيه
در بحث آمار استنباطي براي آزمون طبيعي . استفاده شد... ها، درصدها و ها، ميانگينصورت فراوانيتوصيفي به

، 3، براي آزمون همگني واريانس جوامع از آزمون لون2اسميرنوف –موگروف لآزمون كو بودن توزيع متغيرها، از
، 4زوجي tنامه توسط استادان راهنما و استادان مشاور از آزمون يفيت راهنمايي پايانبراي آزمون تفاوت بين ك

هاي مختلف در مورد عوامل هاي مختلف و همچنين دانشگاهبراي آزمون تفاوت بين نظرهاي دانشجويان گرايش
استفاده  7سكال واليسو آزمون كرو 6با آزمون تعقيبي توكي 5نامه از آزمون تحليل واريانسمؤثر در تدوين پايان

  .شد
  

  ي تحقيقهايافتهنتايج و 

بررسي توزيع سني . درصد زن بودند 9/21دهندگان مرد و درصد پاسخ 1/78بررسي نتايج نشان داد كه 
نشان داده  1اين موضوع در شكل . ساله بودند 28تا  24درصد نمونة آماري  77پاسخگويان نشان داد كه بيش از 

و كمترين تعداد از گرايش ) درصد 7/27(دهندگان از گرايش فيزيولوژي تر پاسخهمچنين بيش. شده است
شناسي و ، آسيب)درصد 2/21(، رفتار حركتي )درصد 1/24(هاي مديريت گرايش. بودند) درصد 9/2(بيومكانيك 

يشترين ترتيب بعد از گرايش فيزيولوژي، ببه) درصد 0/8(و تربيت بدني عمومي ) درصد 1/16(حركات اصالحي 
                                                           
1 . Statistical package for the social sciences 
2 . One – sample kolmogorov – smirnov test 
3  . Levene test 
4 . Paired – samples t test 
5 . ANOVA 
6 . Tukey 
7  . Kruskal - Wallis 
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دهندگان به تأييد گروه مربوطه رسيده و درصد پاسخ 5/63) نامهپايان(پروپوزال  .كنندگان را داشتتعداد شركت
نامة خود را انتخاب كرده بودند، ولي هنوز پروپوزال درصد نيز موضوع پايان 4/31. نامه بودنددر حال تدوين پايان

نامة خود را مشخص نكرده دهندگان هنوز موضوع پاياندرصد پاسخ 19/2تنها . خود را به تصويب نرسانده بودند
   .نامة خود دفاع كرده بودنددرصد نيز از پايان 9/2. بودند

مشكالت   هاي قسمت دوم پرسشنامه كه مربوط به نظرهاي دانشجويان در زمينةمنظور تحليل پرسشبه
) براي كامالً موافق 4براي كامالً مخالف و  1( 4تا  1رت صوهاي دانشجويان بهنامه بود، ميانگين پاسختدوين پايان

بر اين اساس، كمترين . گر مقايسه كرديهاي مختلف را با يكدهاي مربوط به عاملگذاري شد تا بتوان پاسخارزش
هاي ميانگين پاسخ .دهندة رضايت بيشتر پاسخگويان بودعدد بيانگر كمترين رضايت و بيشترين عدد نشان

 6تا  1هاي صورت جداگانه در شكله بهمناهاي اصلي دخيل در تدوين پاياندگان در تحقيق به عاملكننشركت
  .نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي دانشجويانگانه مرتبط با تواناييكنندگان به سؤاالت شانزدههاي شركتميانگين پاسخ – 1شكل 
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  مايي استادان راهنما و مشاورنگانه مرتبط با كيفيت راهاردهكنندگان به سؤاالت چههاي شركتميانگين پاسخ – 2شكل 
  

    
  

  گانة مرتبط با دسترسي به منابع ماليكنندگان به سؤاالت دههاي شركتميانگين پاسخ – 3شكل 
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  گانة مرتبط با منابع و روال اداري دانشگاهكنندگان به سؤاالت نههاي شركتميانگين پاسخ – 4شكل 

  
  

  
  

  گانة مرتبط با دسترسي به منابع اطالعات علميكنندگان به سؤاالت دههاي شركتنگين پاسخميا – 5شكل 
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  نامههاي ديگر مؤثر در تدوين پايانكنندگان به موارد و زمينههاي شركتميانگين پاسخ – 6شكل 

  

شد كه نتايج آن به نامه از آزمون فريدمن استفاده براي تعيين اولويت مشكالت دانشجويان در نگارش پايان
  .است 2شرح جدول 

  نامهنتايج آزمون فريدمن براي تعيين اولويت مشكالت دانشجويان در تدوين پايان – 2جدول 

  داري مقدار معني  درجة آزادي  كاي دو  تعداد
P-Value 

  نتيجة آزمون
  دار معني  001/0  4  46/317  136

  
آزمون فريدمن، اهميت مشكالت مربوط به تدوين شود، براساس نتايج ديده مي 2طور كه در جدول همان

  نامه ترين مشكل دانشجويان در تدوين پاياندهد، مهمنشان مي 7طوركه شكل همان. نامه يكسان نبودپايان
توانايي علمي . 4كمبود منابع اطالعات علمي، . 3همكاري نامناسب دانشگاه، . 2كمبود منابع مالي، . 1ترتيب به

  .كيفيت نامناسب راهنمايي استادان راهنما و مشاور است. 5يان، نامطلوب دانشجو
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  نامهساز در تدوين پايانكنندگان به عوامل اصلي مشكلهاي شركتميانگين پاسخ – 7شكل 

  

زوجي استفاده شد كه نتايج آن  tبراي بررسي تفاوت بين كيفيت راهنمايي استادان راهنما و مشاور، از آزمون
ن آكه در )  001/0(معناداري را بين كيفيت راهنمايي استادان راهنما و مشاور نشان داد  تفاوت) 3جدول (

  .بود) 4از  54/2ميانگين (بهتر از استادان مشاور ) 4از  75/2ميانگين (كيفيت راهنمايي استادان راهنما 
  

  نامهفيت راهنمايي پاياننتايج آزمون  زوجي براي تعيين تفاوت بين استادان راهنما و مشاور در كي – 3جدول 
 داري مقدار معني  درجة آزادي t  انحراف استاندارد  ميانگين  

P-Value 
  نتيجة آزمون

 –استاد راهنما 
  رد فرض صفر  001/0  135  75/4  49/0  20/0  استاد مشاور

  
ين هاي اصلي ايجاد مشكل در فرايند تدوهاي مختلف در عاملها و دانشگاهبراي بررسي تفاوت بين گرايش

هاي ها در گروهدر مواردي كه توزيع داده. با آزمون تعقيبي توكي استفاده شدتحليل نامه از آزمون آناليز پايان
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ها مورد نظر طبيعي نبود يا واريانس جوامع همگن نبود، از آزمون كروسكال واليس براي تعيين تفاوت بين گروه
  .صه شده استخال 5و  4ها در جداول نتايج اين آزمون. استفاده شد

نامه و نتايج مقايسة هاي مختلف در مورد مشكالت تدوين پايانميانگين نظرهاي دانشجويان گرايش – 4جدول 
  بين آنها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يا كروسكال واليس

  منابع علمي  دانشگاه  منابع مالي استادان هاي دانشجوتوانايي گرايش
  32/2  02/2  70/1 66/2 46/2 مديريت ورزشي
  03/2  79/1  49/1 64/2 39/2 فيزيولوژي ورزشي

  34/2  09/2  67/1 56/2 47/2 آسيب شناسي و حركات اصالحي
  27/2  05/2  73/1 74/2 53/2 رفتار حركتي

  85/1  86/1  47/1 49/2 40/2 بيومكانيك ورزشي
  40/2  19/2  71/1 64/2 43/2 تربيت بدني عمومي
  معني دار  ___  معني دار  __  __ تفاوت بين گرايش ها

  
  حداقل رضايت      حداكثر رضايت             

  
نامه و نتايج هاي مختلف در زمينة مشكالت تدوين پايانميانگين نظرهاي دانشجويان دانشگاه – 5جدول 

  مقايسة بين آنها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يا كروسكال واليس
  منابع علمي  دانشگاه  منابع مالي استادان وهاي دانشجتوانايي گرايش
  33/2  90/1  71/1 67/2 42/2 تهران

  86/1  86/1  41/1 54/2 42/2 تربيت معلم تهران
  11/2  03/2  63/1 97/2 52/2 شهيد بهشتي

  44/2  34/2  65/1 58/2 43/2 شهيد چمران اهواز
  42/2  29/2  69/1 60/2 41/2 گيالن

  48/2  07/2  78/1 76/2 41/2 فردوسي مشهد
  48/1  35/1  33/1 09/2 73/2 اروميه

  دار معني  اردمعني  دار معني دارمعني  ___ هاتفاوت بين دانشگاه
  

  حداقل رضايت     حداكثر رضايت             
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  گيريبحث و نتيجه

صورت  هاي دولتي كشورارشد تربيت بدني دانشگاهنفر از دانشجويان كارشناسي 137تحقيق حاضر كه روي 
دسترسي محدود به . 1: ترتيب زير شناسايي شدندنامه بهترين مشكالت موجود در فرايند تدوين پايانگرفت، مهم
هاي توانايي. 4دسترسي محدود به منابع اطالعات علمي، . 3منابع و روال اداري نامناسب دانشگاه، . 2منابع مالي، 

  .ناسب استادان راهنما و مشاورراهنمايي نام. 5علمي و عملي محدود دانشجويان، 

هاي ارشد با روشهاي دانشجو، عدم آشنايي دانشجويان كارشناسيترين مشكالت در بخش تواناييمهم
، )1992(اين نتايج با نتايج تحقيقات اندرسون ). 4از  15/2(هاي تحقيق بود و روش) 4از  90/1(تحليل آماري 

  .همخواني دارد) 1380(مكاران و رفاهي و ه) 1373(، صادقي )1373(سياري 

هاي اطالعاتي داخلي و درصد دانشجويان با بانك 1/62در همين زمينه، نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه 
  ها، درصد با منابع مرجع تخصصي از جمله نمايه 7/57خارجي و نحوة استفاده از آنها آشنا نيستند و 

) 1998(، ري و دي )1383(راد ، صفري)1382(هاي صمدي تايج با يافتهاين ن. آشنايي ندارند... ها و نامهچكيده
، )1991(اين درحالي است كه بسياري از محققان و كارشناسان از جمله ماكسيموك . همخواني داشت... و 

وجو در جست... بر اهميت آموزش استفاده از كامپيوتر و... و ) 1995(، مك كارتي )1991(براختون و همكاران 
  .اندهاي اطالعاتي اشاره كردهيگاهپا

هاي دانشجويان كننده در اين تحقيق به مجموع سؤاالت تواناييميانگين نظرهاي دانشجويان شركت
عبارت ديگر، اين توانايي كمتر از مقدار به. بود 4از  46/2نامه برابر ارشد تربيت بدني در تدوين پايان كارشناسي

. نامة دانشجويان از نظر خودشان كافي ارزيابي نشدهاي تدوين پايانرو تواناييايناز. ارزيابي شد) 50/2(متوسط 
. هاي واقعي آنها كمتر از اين مقدار باشدالبته اين ارزيابي دانشجويان از خودشان بوده است و احتمال دارد توانايي

  هاي فردي خود با قابليتنشان داد كه بين اعتقاد و ) 1994(اين درحالي است كه تحقيق فيليپس و راسل 
  .عنوان يك محقق رابطة معناداري وجود داردوري شخص بهبهره

ارشد در حد متوسط بود  نامه رضايتمندي دانشجويان كارشناسيدر مورد متغير كيفيت راهنمايي پايان
تحصيالت تكميلي  كه اين نتايج با نتايج انجمن) درصد براي استادان مشاور 54/2براي استادان راهنما و  75/2(
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همخواني ) 1380(و رفاهي و همكاران ) 1374(، صادقي )1379(، صمدزاده )1998(، تاكيزاوا )1991(آمريكا 
و ) ≥P 001/0(همچنين بين كيفيت راهنمايي استادان راهنما و مشاور تفاوت معناداري مشاهده شد . داشت

  به راهنمايي دانشجويان  4از  54/2شاور با ميانگين بهتر از استادان م 4از  75/2استادان راهنما با ميانگين 
نامه، استادان راهنما هم از رسد، چراكه در فرايند تدوين پاياننظر مياين تفاوت تا حدودي منطقي به. پردازندمي

رو شوند و در واقع سرپرست اصلي اين فرايند هستند و ازاينبيشتر منتفع مي) اعتبار(لحاظ مادي و هم معنوي 
  .انتظار بيشتري نيز از آنها وجود دارد

ارشد در  ترين مشكل دانشجويان كارشناسيبراساس نتايج تحقيق حاضر، متغير دسترسي به منابع مالي مهم
دهندگان اظهار كردند كه دانشجويان براي انجام تحقيق درصد پاسخ 6/81). 4از  64/1(نامه بود تدوين پايان
درصد بيان كردند كه دانشجويان  9/10تنها ). 4از  34/3ميانگين (الي مواجهند شان با مشكالت ممورد عالقه

از  60/1ميانگين (شان بپردازند توانند به تحقيق در مورد موضوع مورد عالقهبدون در نظر گرفتن مسائل مالي مي
مادي تأثير چنداني بر هاي ارشد تربيت بدني، وجود انگيزهنتايج نشان داد كه از نظر دانشجويان كارشناسي). 4

توان نتيجه گرفت كه رو ميازاين). 4از  53/2ميانگين (نامه نخواهد داشت سختكوشي دانشجويان در تدوين پايان
براساس (نامه ممكن است جزء عوامل انگيزشي نبوده و از عوامل بهداشتي وجود عوايد مادي در تدوين پايان

نامه موجب نارضايتي هاي مالي كافي از پايانمكن است تنها نبود حمايتعبارت ديگر، مبه. باشد) 1نظرية هرزبرگ
  . دانشجويان شود و وجود عوايد مادي تأثير چنداني در انگيزش و سختكوشي دانشجويان نداشته باشد

نيز در تحقيقات خود به نتايج مشابهي در زمينة ) 1992(و كيتس ) 1379(، صابونچي )1374(صادقي 
نتايج آزمون كروسكال واليس، بين مشكالت مالي . نامه اشاره كرده بودندجويان در تدوين پايانمشكل مالي دانش

هاي مختلف با مقايسة گرايش). p=  031/0(هاي مختلف تفاوت معناداري را نشان داد دانشجويان گرايش

                                                           
عوامل (انجامند عواملي كه به عدم رضايت مي ، از)عوامل انگيزشي(شوند براساس نظرية هرزبرگ، عواملي كه به رضايت كاري منجر مي .  1

شود، ممكن است دنبال حذف عواملي هستند كه به عدم رضايت شغلي منجر ميبنابراين مديراني كه به. ، جدا و متفاوت است)بهداشتي
در . نه اينكه آنها را برانگيزانند. ددهمحيطي آرام ايجاد كنند ولي اين لزوماً به انگيزش نخواهد انجاميد، اين عوامل نيروي كار را تسكين مي

هاي سازماني، شرايط فيزيكي كار، ارتباط با ديگران و مشينتيجه شرايطي كه محيط كار را احاطه كرده، مانند كيفيت نظارت، پرداخت، خط
راد ناراضي نيستند و راضي هم زماني كه اين عوامل كافي است، اف. شوندعنوان عوامل نگهدارنده معرفي ميامنيت شغلي به نظر هرزبرگ به

-اگر بخواهيم افراد را در كار برانگيزانيم، هرزبرگ تأكيد بر عوامل درون كار يا پيامدهايي را به طور مستقيم از آن نشأت مي. نخواهند بود
هايي هستند اينها ويژگي. هاي رشد كاركنان، شناسايي مسئوليت و دستيابي به هدفهاي ارتقا، فرصتمانند فرصت. كندگيرد را مطرح مي

 ).16(دانند طور دروني آن را پاداش ميكه افراد به
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بيشترين  4از  49/1و  47/1هاي هاي بيومكانيك و فيزيولوژي با ميانگينمشخص شد كه دانشجويان گرايش
اين تفاوت ممكن است به . كردندنامه تجربه ميهاي ديگر در فرايند تدوين پايانمشكالت مالي را در بين گرايش

كنند، چراكه اغلب تحقيقات هاي متفاوت تحقيقي باشد كه دانشجويان اين دو گرايش استفاده ميدليل روش
ها ها، استفاده از انواع مكملكه مستلزم خونگيري از آزمودني هاي فيزيولوژي و بيومكانيك به روش تجربيگرايش

هاي بيشتري را براي محقق گيرد و به همين سبب هزينههاي تمريني است، انجام ميو در اختيار داشتن گروه
  .دربردارد

اد كافي گيرد، نبود كامپيوتر به تعدترين مشكل دانشجويان كه از دانشگاه نشأت مينتايج نشان داد كه مهم
همچنين نه تنها بين دانشگاه و مراكز تحقيقاتي ارتباط خوبي ). 4از  70/1ميانگين (در اختيار دانشجويان است 

هاي مختلف دانشگاه مانند معاونت پژوهشي، كتابخانه، واحد ، بلكه بين بخش)4از  93/1ميانگين (وجود ندارد 
ميانگين (نيز همكاري و هماهنگي مناسبي وجود ندارد ... و ها كامپيوتر، ادارة آموزش، دفتر ارتباط با سازمان

  ). 4از  02/2

و تحقيق رفاهي و همكاران ) 1374(توان به تحقيق صادقي از جمله تحقيقات همسو با اين نتايج، مي
ه عنوان اولين و معتبرترين دانشگارفت دانشگاه تهران بهنكتة جالب توجه اينكه انتظار مي. اشاره كرد) 1380(

كشور، در زمينة منابع و روال اداري دانشگاه حائز رتبة مناسبي باشد، ولي نتايج نشان داد كه در اين زمينه، در 
  ويژه در مقطع اين مسئله ممكن است به دليل پذيرش بيش از حد دانشجو به. جايگاه پنجم قرار دارد

كه موجب توزيع امكانات محدود در بين  هاي اخير توسط اين دانشگاه باشدارشد و دكتري در سال كارشناسي
از . عدة بيشتري از دانشجويان شده و در نتيجه امكان دسترسي دانشجويان به امكانات مناسب كاهش يافته است

هاي مختلف توان به رشد بوروكراسي و مقررات ضد و نقيض اداري به دليل تعدد بخشداليل احتمالي ديگر مي
  .ي اساسي در ساختار سازماني دانشگاه اشاره كرداداري دانشگاه و عدم بازنگر

هاي انجام گرفته در داخل كشور و هاي اطالعاتي در مورد پژوهشدهندگان وجود پايگاهدرصد پاسخ 7/76
هاي در حال انجام در داخل كشور را ناكافي ارزيابي هاي اطالعاتي در مورد پژوهشدرصد نيز وجود پايگاه 5/82

هاي پژوهشي در حال اجرا در داخل كشور وجود ندارد و نياز اه اطالعاتي جامعي در مورد طرحهرچند پايگ. كردند
  هاي انجام گرفته در داخل كشور در مورد پژوهش. شودشدت احساس مياي به به تأسيس چنين مؤسسه
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، بانك اطالعات 1انرساني وجود دارند كه از آن جمله به پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايرهاي اطالعپايگاه
رو بخشي از اين مشكل ممكن ازاين. توان اشاره كردمي 3و پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي 2شريات كشورن

هاي اطالعاتي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي با اين پايگاه است به دليل عدم آشنايي دانشجويان كارشناسي
  .هاي پيشين به آن اشاره شدباشد كه در بخش

نامه ارشد تربيت بدني مخالف حذف پايان درصد دانشجويان تربيت بدني كارشناسي 3/93نتايج نشان داد كه 
درصد دانشجويان معتقد  90اي در آلمان نيز كه در آن و مطالعه) 1374(تحقيق صادقي . از نظام آموزشي بودند
  .يجة تحقيق حاضر همخواني داردنامه كار ارزشمند و معناداري است، با نتبودند كه نوشتن پايان

هاي واقعي نامه از دادهدهندگان اظهار كردند كه دانشجويان در نگارش پاياندرصد پاسخ 3/57تنها 
دليل اين . همخواني كامل دارد) 1380(كنند كه با نتايج تحقيق رفاهي و همكاران استفاده مي) غيرساختگي(

  تر به آن اشاره شد، ارزشيابي نادرست و ناعادالنة  كه پيش بر مشكالت و موانعيمسئله ممكن است عالوه
كننده در اين تحقيق درصد دانشجويان شركت 75از ديدگاه . شده در حوزة تربيت بدني باشدهاي نوشتهنامهپايان
  . شوندصورت عادالنه ارزشيابي نميارشد به هاي دانشجويان كارشناسينامهپايان

كشند و كساني كه نامه زحمت مييز عدم تفاوت بين كساني كه در نگارش پايانن) 1383(در تحقيق شمسي 
  .است نامه ذكر شدهنامه، از علل نادرستي علمي در تدوين پايانارزش بودن پايانكنند و بيخالف مي

معة نامه به اطالع جاكننده در اين تحقيق نتايج حاصل از انجام پاياندرصد دانشجويان شركت 6/72از نظر 
ارشد توجه ندارند  هاي كارشناسينامهدرصد نيز اظهار كردند كه مسئوالن به نتايج پايان 5/89رسد و هدف نمي

توان به از جمله تحقيقات همسو با نتايج تحقيق حاضر مي. كنندهاي خود استفاده نميگيريو از آنها در تصميم
ها پرداخت، اشاره كرد كارگيري مؤثر نتايج پژوهشنع بهكه به بررسي موا) 2003(تحقيق كميسيون جامعة اروپا 

  .ها ذكر كرداعتمادي محققان به مورد استفاده قرار گرفتن نتايج تحقيقات و پژوهشكه يكي از موانع را بي

                                                           
1 . http://www.irandoc.ac.ir 
2 . http://www.magiran.com 
3 . http://www.sid.ir 
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هاي نامهنيز نشان داد كه اطالع دانشجويان از كاربردهاي واقعي نتايج پايان) 1374(نتايج تحقيق صادقي 
  .هاي تحصيلي داشته باشدنامهتواند تأثير بسزايي در افزايش توجه دانشجويان به پايانتحصيلي مي

اين . كرد رضايت اندك دانشجويان دانشگاه اروميه بوداي كه بين نتايج تحقيق جلب توجه مينكته
ن متغيرها، متغير اصلي تحقيق بيشترين مشكالت را گزارش كردند كه در تمام اي 5متغير از  4دانشجويان در 

تر اين تر و جامعرسد اجراي تحقيقي در اين مورد بررسي دقيقنظر ميبه. ها معنادار بودتفاوت با ديگر دانشگاه
  .هاي اين دانشجويان فراهم آيدموضوع ضروري باشد تا با رفع موانع موجود زمينة شكوفايي توانايي

  

  منابع و مĤخذ

بررسي موانع ساختاري پژوهش در بين "). 1383( .تدار، محمدجوادلياق. نصر، احمدرضا. ارياد، رحمانپ. 1
مجموعه مقاالت  ".هاي اصفهان و منطقة غرب كشورهاي آموزشي علوم انساني دانشگاهاعضاي هيأت علمي گروه

  .233 – 258ريزي در آموزش عالي، ص آموزش عالي و توسعة پايدار، جلد دوم، تهران، مؤسسة پژوهش و برنامه

نيازهاي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تبريز به "). 1381( .عباداهللا عموقين، جعفر. اتي، زهيرحي. 2
 60، ص 18رساني، شمارة فصلنامة كتابداري و اطالع ".هاي دانشگاه در تأمين آنهامنابع اطالات و نقش كتابخانه

– 41.  

نامه و چگونگي اجراي كيفيت پايان"). 1380( .مهديبقايي، عبدال. ثابت، بابك. رفائي، الهه. رفاهي، مهتاب. 3
، مجلة پژوهش در علوم پزشكي، سال "نظرسنجي از كارورزان دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: آن

  .1 – 6، ص 1ششم، شمارة 

 فصلنامة پژوهش و. تحليلي بر مشكالت و تنگناهاي آموزش عالي ايران"). 1373( .اكبرسياري، علي. 4
  .19 – 46، ص 5شماره  ".ريزي در آموزش عاليبرنامه



 هاي مختلف نامة كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه بررسي مشكالت تدوين پايان 

 

167

تعيين نظرات دانشجويان سال آخر پزشكي در مورد عوامل مؤثر در ارتكاب به "). 1383(.  شمسي، شهرام. 5
پور، رسالة دكتري، دانشكدة پزشكي مهندس افضلي. "1383نامه در سال تخلف در مراحل مختلف تدوين پايان

  .و خدمات درماني كرمان دانشگاه علوم پزشكي

نشرية . "كارهتحقيقاتي كشور، همه چيز نيمه  گزارشي از وضعيت بودجة"). 1381( .شهرياري، معصومه. 6
  .4، ص 91فرهنگ و پژوهش، شمارة 

اشد هاي كارشناسيپژوهشي دوره –بررسي كمي و كيفي وضعيت آموزشي "). 1379( .صابونچي، رضا. 7
نامة پايان. "هاي مجري مستقر در تهراننشجويان اين مقطع تحصيلي در دانشگاهتربيت بدني از ديدگاه دا

  .ارشد، دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتيكارشناسي

بررسي عوامل مؤثر در ارتقاي كيفي تحقيقات دانشجويي در مقطع تحصيالت "). 1374( .صادقي، محمد. 8
  .ارشد، دانشكدة علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهرانينامة كارشناسپايان ".تكميلي

، 60فصلنامة كتاب، شمارة  ".نيازهاي اطالعاتي دانشجويان دانشگاه شيراز"). 1383( .راد، فاطمهصفري. 9
  .88 – 102ص 

اعضاي  ها از نظربررسي عوامل مؤثر در تقدم آموزش بر پژوهش در دانشگاه"). 1379( .صمدزاده، حبيب. 10
نامة پايان ".79 – 80هاي دولتي شهر تهران در سال تحصيلي هاي علوم انساني دانشگاههيأت علمي دانشكده

  .ارشد، دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم تهرانكارشناسي

هاي علوم پاية هارشد و دكتري رشتبررسي ميزان آشنايي دانشجويان كارشناسي"). 1382( .صمدي، ثريا. 11
  .63 – 70، ص 53فصلنامة كتاب، شماره  ".دانشگاه تبريز با منابع مرجع تخصصي

ارشد و هاي دورة كارشناسينامههاي تهية پايانتحليلي بر روش"). 1374( .فدايي عراقي، غالمرضا. 12
  .75 – 110، ص 1شمارة  ".ريزي در آموزش عاليدكتري فصلنامة پژوهش و برنامه

 ،هاي اطالعاتيعوامل مؤثر در استفاده از پايگاه"). 1381( .شهبازي، مهري. فرج پهلو، عبدالحسين. 13
  .54 – 71، ص 52كتاب، شمارة   فصلنامة ".ها و عملكرد دانشجويان دورة تحصيالت تكميليبررسي نگرش



 1392بهار ، 16ية مديريت  ورزشي، شمارة نشر                                                                                         

 

168

ر فرايند تحقيق و نقش تحصيالت تكميلي د ").1371( .شناسي و توسعهمجموعه مقاالت سمينار جامعه. 14
  .سازمان انتشارات سمت ".توسعه

). 1360( .آموزشي –ريزي علمي هاي علمي و سرپرستي، مؤسسة تحقيقات و برنامهمعاونت پژوهش. 15
  .وزارت فرهنگ و آموزش عالي ".طرح نظام تحقيقات كشور"

هاي دولتي ر دانشگاهبررسي مشكالت پژوهشي اعضاي هيأت علمي د"). 1376( .نژاد، فريدههاشميان. 16
  .ارشد، دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهراننامة كارشناسيپايان ".شهر مشهد

17. Amderson, M. (1992). “Impostors in the temple”. New York. Simon and 

Schuster. 

18. Broughton, N. Herrling, P. and Meclements, N. (1991). “CD – Rom 

instruction: a generic approach”. ROM librarian, No. 6, PP: 16-19. 

19. Cates, W. M. (1992). “The influence of microcomputer ownership on the 

academic achievement of graduate statudents: how real is the effect?” Journal of 

research on computing in education. No. 24(3). PP: 399-410. 

20. Commission of the european communities (2003). “The role of the university 

in the rurope of knowledge”. Available at: www.worldlii.org/eu/cases/ECcommy. 

21. Koslowsky, M. (1993). “A comparision of two attiudes, behavior models for 

prediciting attrition in higher education”. Journal of applied behaviorl science, 

No. 29 (3). PP: 359-366. 

22. Kotrlik, W. J. Bartlett, E. J. Higgins, C. C. and Williams, A. H. (2002). 

“Factors assiciated with research productivity of agricultural eduction factuly”. 

Journal of agricultural education, Vol. 43, No. 3. PP: 110-116. 

23. Maxymuk, J. (1990). “Consideration for CD – Rom instruction”. Cd – rom 

professional. No. 4, PP: 147-149. 

24. McCarthy, C. A. (1995). “Students perceived effectiveness using the 

university library”. College and research libraries, No. 5, PP: 26-41. 



 هاي مختلف نامة كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه بررسي مشكالت تدوين پايان 

 

169

25. Mooney, C.J. (1991). “The dissertation is still a valuable requirement, 

survey finds, but graduate students says they need better faculty advising”. The 

chronicle of higher education. No. 37, PP: A15 and A22. 

26. Philips, J. C., and Russell, R. K. (1994). “Research self – efficacy, the 

research training environment and research productivity among graduate students 

in counseling psychology”. The counseling psychology, No. 22, PP: 628-641. 

27. Rakow, E. A. (1998). “A study of factors related to dissertation progress 

among doctoral candidates: focus on student research self – efficacy as a result of 

their research training and experiences”. UMI published doctroal dissertation: the 

university of Memphis. 

28. Ray, K. and Day, J. (1998). “Student attitudes towards eletronic 

information resources”. Information research, No. 2. 

29. Robbins, P.S. (2005). “Organizational behavior”, New Delhi: prentice – 

Hall of India. PP: 174. 

30. Sullivan, J. E. (2001). “The experience of theis writing from the perspective 

of graduate student nurses”. UMI published thesis: university of Alaska 

anchorage. 

31. Takizawa, T. (1998). “Extra – class communication between graduate 

students and faculty advisors in higher education”. UMI published doctoral 

dissertation, university of South Dakota. 


