فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
سال دوازدهم ،پايیز  -9316شماره 25
صفحات 13 -995

شناسایی موانع ایجاد همخوانی موضوعات پایاننامههای دوره کارشناسی ارشد
علوم تربیتی با نیازهای جامعه از دیدگاه دانشجویان

9

مهوش

خسروی5

محمدرضا
بیبی عشرت

نیلی3

زمانی4

تاريخ دريافت9312/11/19 :
تاريخ پذيرش9316/10/54 :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسايی موانع ايجاد همخووانی بوی موضووعات پايانناموههای دوره
کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه از نظر دانشجويان انجام شده است .روش انجوام
اي تحقیق به شیوه توصیفی با رويکورد پیمايشوی بوود .جامعوه آمواری پوژوهش حودود  211نفور از
دانشجويان کارشناسی ارشد گرايشهای مختلف رشتهی علوم تربیتی در دانشوااههای اصوفهان ،آزاد
اسالمی خوراساان و پیام نور اصفهان در سال تحصیلی  9313 -14بود که از بی آنها بوا اسوتفاده از
جدول کرجسی -مورگان نمونهای  592نفری به صورت نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم انتخاب
شد .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته ،با  54سؤال بسته پاسخ بود .اعتبار پرسشونامه
بر اساس ضريب آلفای کرونباخ  1/19برآورد گرديد که نشان از اعتبار باالی ابزار انودازهگیری دارد؛ و
روايی صووری آن نیوز توسو کارشناسوان و متخصصوان علووم تربیتوی موورد تاایود فورار گرفوت.
تجزيهوتحلیل دادههای پژوهش در سطح آموار توصویفی و اسوتنباطی انجوام شوده اسوت .در سوطح
توصیفی برای مشخص کردن توزيع فراوانی و درصد نمرات پاسخگويان از میانای  ،انحراف معیوار و
درصد و در سطح آمار استنباطی از آزمون  tمستقل و  tتک نمونهای استفاده شده اسوت .نتوايا ايو
پژوهش نشان داد که از نظر دانشجويان موانع افتصادی ،اجتمواعی -فرهناوی و سوازمانی در ايجواد
همخوانی بی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد با نیازهای جامعه مؤثر هستند.
کلیدواژهها :پاياننامه ،کارشناسی ارشد ،نیازهای جامعه
 .9مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسی ارشد برنامهريزی آموزشی نويسنده مسئول میباشد.
 .5دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه ريزی آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشااه اصفهان ،اصفهان ،ايران( .نويسنده
مسئول) mahvash.khosravi68@gmail.com
 .3دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشااه اصفهان ،اصفهان ،ايران.

 .4استاد گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشااه اصفهان ،اصفهان ،ايران.
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مقدمه
آموزش عالی بخش مهم و حااز اهمیتی است که دارای حوزه اثرگذاری بسویار وسویعی در دياور
نهادها و بخشهای افتصادی ،اجتماعی ،فرهنای و سیاسی جامعه است (مصلح امیردهی .)6 :9314،و
کموبیش در تمام کشورها اهداف کلی و مشخصی هم چون انجوام پوژوهشهوای بنیوادی ،علموی و
کاربردی بهمنظور پیشرفت گسترش علم و دانش در جامعه ،تربیوت و توممی نیوروی انسوانی مواهر،
متخصص و کارآمد موردنیاز بخشهای مختلف جامعه را دنبال مینمايود (مدهوشوی و نیوازی:9301،
 ،994فیشر ،9اوجت وکاواالسکی  .)952 :5196در اي میان پژوهش به عنووان زيور مجموعوهای از
نهاد علم ،زيربنای توسعه در عصر دانايی است و هر جامعهای بورای برناموهريزی در سوطح خورد و
کالن ،ناگزير از ساماندهی و مديريت کارآمد و اثربخش امور پژوهشی است .به همی جهوت اسوت
که همواره میتوان بی کم و کیف عملکرد پژوهشی در هر جامعه و میزان توسعهيافتای آن جامعه،
رابطهی مستقیمی برفرار کرد .بهگونهای کوه بودون آن هوی کشووری فوادر بوه شناسوايی و حول
مشکالت موجود و برنامهی استراتژيک در جهت توسعه و پیشرفت نخواهد بود (شريعتمداری:9311،
 .)46پژوهش را میتوان زيربنای اصلی توسعه همهجانبه دانست .کشوورهای پیشورفته جهوان جهوت
محقق ساخت اهداف توسوعه در برناموهريزی و سیاسوتگذاری علموی خوود ،پوژوهش و اسوتفاده از
يافتههای پژوهشی را در اولويت نخست خود فرار دادهاند (بیات .)1 :9301،در اي بوی شواهديم کوه
اي کشورها در راستای اولويت بخشیدن به پژوهش در امر يادگیری توالش میکننود و سیسوتمهای
آموزشی نیز نحوه پژوهش را از سالهای ابتدايی تحصیل ضروری میدانند (بهی مهور ،ريواحی نیوا و
منصوريان.)41 :9313 ،
امروزه پژوهش از جودیتري نیازهای کشور ايوران است و اي نیاز ناشی از فرار دادن توسعه بوه
عنوووان محور همه برنامووههووا و افوودامهاسووت .پووژوهش و توسعه در وافووع فرآينوودهای الزم و ملزوم
يکديارند .پیششرط توسعه در همه ابعاد شناخت جامع و دفیق وضعیت موجود و مطلوب است .چنی
شناختی جز با پژوهش به معنای درست آن حاصل نمیشود (موسوی و ذاار ثابت .)1 :9311،رسوالت
عمده دانشااهها آموزش مداوم ،پژوهش و گسترش فعالیتها به منظور تربیت افراد با دانش حرفوهای

. Fischer, Oget & Cavallucci
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و مهارتهايی که بتوانند در توسعه اجتماعی شرکت کنند و همچنی دستیابی به توسعه پايدار و خلوق
دانش علمی از طريق توسعه پژوهش میباشد (لیو ،کوالساب و باکان.)921 :5191 ،9
از آنجای که دانشگاهها ،محور اصلی تولید علم از طریق آموزش و پژوهش است (پارك و
لیدسدرف ،)2202،2ساختار دانشااههای کشور اي دو بعد را از هوم جودا و مسوتقل از هوم فور
میکند .معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی جريان آموزشی در دورههوای کارشناسوی ،کارشناسوی
ارشد و دکتری را هدايت میکنود درصوورتیکه معاونوت پژوهشوی ،فعالیتهوای پژوهشوی اعضوای
هیئتعلمی را مديريت میکند .درصورتیکه دروافع رابطه ارگانیک و ديالکتیک بی اي دو بايد وجود
داشته باشد آموزش میتواند يافتههای پژوهشی را بهصورت محتوای آموزشوی وارد جريوان کالسوی،
آزمايشااهی کارگاهی کنود پوژوهش نیوز از طريوق بحوع و تعامول در جريوان آموزشوی ،مسواال و
فر های جديد را برای فعالیتهای پژوهشی به وجود آورد .در وافع ،جدايی بوی

ايو دو محتووای

آموزشی را تکراری و ثابت ناه میدارد و پژوهش را از خالفیتهای درونی کالسی و نقد محتواهوای
آموزشی محروم میسوازد (یمنیی دوزی سیربا ی .)21:9319 ،نتیجوه تموام ايو مسواال در هوور
پاياننامههای با موضوعات تکراری و باکیفیوت پوايی در دانشوااههای موا اسوت .از سوويی بیشوتر
فارغالتحصیالن مقطعهای کارشناسی ارشد و دکتری در ايران ،تالش الزم را برای تودوي پايانناموه
به عمل نمیآورند .تکرار گذشته ،برداشت گسترده از يافتههای دياران ،بازنويسی متون و کپیبرداری
غیرمجاز در بیشتر پاياننامههای کارشناسی ارشد و حتی دکتری ديده میشود که نه برای تولید دانش
بلکه برای رفع تکلیف تهیه میشود .غلبه کمیت بر کیفیت مانع از دفت اساتید راهنما ،مشاور و حتوی
داوران میشود تا از تکرار چنی دور باطلی جلوگیری شود .از سوی ديار ،کاربر يا دسوتااهی منتظور
نتايا پاياننامه ها نیست تا آنها را به کار بندد .تداوم چنی دور باطلی تا حدودی امور را عوادی جلووه
میدهوود (عنوودلیب .)53:9311،از پیاموودهای اي و وضووعیت ،فاصووله يووا شووکاف میووان پژوهشهووای
دانشااهی ،بهويژه پاياننامهها ،با نیازهای جامعه اسوت .ايو شوکاف را میتووان بهروشونی در عودم
استفاده از يافتهها و نتايا پژوهشها در زمینههای افتصادی ،اجتماعی ،فرهنای و مانند آنها مشواهده
کرد (فتاحی .)222 :9311،در دنیای امروز پاسخاويی اجتماعی آموزش عوالی و تعهود درونوی آن بوه
حل و رفع مساال توسعهای در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی بیشازپیش ارزش و اعتبوار پیوداکرده
. Lev, Kolassab & Bakkan
. Park & Leydesdorff
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است .افتصاد دانش موجب شده است که دايره ذینفعان و مشوتريان آمووزش عوالی بویش از پویش
توسعه و تنوع پیدا بکند .دستااههای مختلف دولتی ،سازمانهای عمومی ،بنااههای خصوصی تولیود
و خدمات ،بازار کار مالیاتدهندگان و نهادهای مختلف جامعه بیش از هر زمان بور انتظوارات خوود از
آموزش عالی تمکید میکنند .آنها پی جو و کنجکاوند که از درس و بحع و تحقیق و فنون دانشااهی
چه مرهمی بر زخمهايشان ،چه راهحلی برای مساال و چه ارزشافزودهای در راسوتای مطلوبیتهوا و
اهدافشان فراهم میآيد(فراستخواه.)42 :9301 ،
ديدگاههای مطلعان نشان از تمرکز عمده پژوهشهای انجامشده در پاسوخ بوه عالفوه فوردی
دانشاران به جای دانشااه و يا صنعت دارد .چه بسا جهتدهی عاليق و زمینه تخصصی استادان
راهنما در پروژههای دانشجويی و عدم تناسب آن با نیازهای روز جامعه ممک است علت اصلی
آرشیو شدن و عدم کاربست بسیاری از گزارشهای پژوهشی باشد .گرچوه درگذشوته بخشوی از
پژوهشهای علمی با برچسب کاربردی و یفوه پاسوخاويی بوه نیازهوای اجتمواعی را بوه دوش
میکشید ،اما اکنون از همه پژوهشهای علمی انتظار میرود پاسخاوی نیاز صنعت يا جامعوه و
مشکلی وافعی را حل کنند (حسی فلی زاده .)939 :9311،ولی آنچه امروزه به شوکل يوک مشوکل
جدی ريشه دوانیده است ،بیتوجهی به نقش کاربردی پاياننامهها و فاصله گرفت از حالوت ايوده آل
آنها در جامعه علمی کشور میباشد (ديوانی .)2 :9320 ،گوريفی و هینودوچا )5199( 9معتقدنود تنهوا
جوامعی می توانند خود را با سیر تغییرات علوم تطبیق دهند که فرهنگ پژوهش محوری را در جامعوه
دانشااهی خود با سیر تغییرات علوم تطبیق دهند ،فرهنگ پژوهش محوری را در جامعوه دانشوااهی
خود نهادينه کرده و انجام پژوهش علمی و کاربردی را بهعنوان محوور اصولی تحصویل دانشوجويان
خود ،فرار داده باشند .کارکرد دانشااه علیرغم سابقه طوالنی در ايوران ،چنودان در عرصوه نووآوری و
خالفیت درخشان نیست .پژوهشهای دانشااهى که حاصل همکارى دانشجويان و مدرسوان اسوت،
رفیتهای بالقوه عظیمى هستند که در صورت وجود شراي الزم میتوانند بسیارى از نیازمندیهای
علمی بخشهای مربوطه خود را مرتفع سازند .آنچه در ايو رابطوه ضورورت دارد ،بوازتعريف هودف
اجراى پاياننامه های دانشجويى و نهادينه کردن اي انديشه است که پژوهش دانشجويى عوالوه بور
اينکه شرط الزم فارغالتحصیلی است ،بايد با هدف فرار دادن مسئلههای موجوود بوه دانشافزايوی در
حوزه مربوطه منجر شود .الزمه اي امر اي است که موضوعهای پژوهشهای دانشااهى با نیازهاى
. Griffin & Hindocha
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جامعه پیوند داشته باشد و ارتباط وافعى میان بخشهای پژوهشى دانشوااهها و محی هوای تولیودى،
صنعتى و خدماتى برفرار شود (حريری .)6 :9315 ،از طرفی بنیان کاربرد نتیجه پاياننامهها بر انتخاب
موضوعهای کاربردی و در پیوند با نیاز جامعه استوار است .پیدا کردن موضوعی که هم توازه باشود و
هم مشکلی از جامعه حل کند ،دانش جديودی تولیود کنود و همچنوی بوا توانايیهوای دانشوجويان
همخوان باشد کار به نسبت دشوواری اسوت و پژوهشهوای دانشوجويی نشوان میدهود کوه کمتور
پاياننامه ای وجود دارد که مسئله آن با احساس مشکل شکل گرفته باشد (مطلبی .)56:9300 ،بررسی
متون پژوهشی در اي زمینه نشان میدهد که تحقیقات بسیار کمی در ارتباط با موضوع اي پژوهش
در داخل و خارج از کشور انجامشده است و بیشتر تحقیقات انجامشده به موانع پژوهش اشواره دارنود.
با وجود اي  ،سعی شده است تا حد امکان پژوهشهای نزديک به اي موضوع جستجو و بیوان شوود.
پژوهش حسینی و جاهد ( )9319با عنوان «شناسوايی موانوع انجوام فعالیتهوای پژوهشوی از منظور
اعضای هیئتعلمی دانشااه تبريز» نشان داد که اعضای هیئتعلموی (موانوع اجتمواعی -فرهناوی،
موانع افتصادی ،موانع سازمانی ،موانع آموزشی و موانع فردی) را جزء موانوع فعالیوت پژوهشوی خوود
فلمداد نموده که در اي بی  ،موانع افتصوادی بیشوتري و موانوع فوردی کمتوري سوهم را بوه خوود
اختصاص دادند .همچنی مرادی ،دوستار ،فادری فر و زنجوانی ( )9315در پوژوهش خوود بوا عنووان
«شناسايی و اولويتبندی موانع فراروی پژوهش :مطالعه موردی پژوهشوااههای زيرمجموعوه وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری» به اي نتیجه رسیدند که موانع فردی ،موانع سوازمانی ،موانوع محیطوی و
موانع فنی را جزء موانع فراروی پژوهشهای پژوهشوااههای زيرمجموعوه وزارت علووم ،تحقیقوات و
فناوری دانستهاند که بیش از حد متوس بر انجام فعالیتهای تحقیقاتی مؤثرند .عالوه بر اي از بوی
کلیه عوامل مورد بررسی ،فقدان فرهنگ تحقیق بیشتري تمثیر را بر انجام پژوهشهای زيرمجموعوه
وزارت علوم دارد .پژوهش هس )5111( 9تحت عنووان «پتانسویلها و محودوديتهای پژوهشهوای
اجتماعی -عمرانی» نشان داد که الزمه موفقیت پژوهش همکاری رهبران سیاسی با نمادهای علموی
و پژوهشی در جهت همسوسازی پژوهش با نیازهای جامعه میباشد .در پژوهشی که توسو انجمو
علوم 5در کشور ژاپ در سال  5193و با عنوان «کدهای راهنما برای دانشمندان» انجام شد ،به ايو
نتیجه رسیدند که فعالیتهای پژوهشی زمانی مفید و اثربخش خواهد بود کوه بتوانود توجوه و اعتمواد
. Hess
. International council for science assessment
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جامعه را به خود جلب نموده و با شناخت اجتماعی همراه باشد .سازمان توسعه مشارکتهای افتصادی
) 9(OECDدر سال  5193مبادرت به تحقیقی تحت عنوان «تمثیرات زيرساختهای کالن پژوهشی
بر نوآوریهای افتصادی و بر جامعه» نمود و به اي نتیجه رسید که موديريت پژوهشهوای CERN

میتواند بستر اشتغال را در جامعه اروپايی به نحو چشمایری افزايش دهد که به نوبه خوود حواکی از
کنترل همراستايی پژوهشهای اجتماعی با نیازهای جامعه در حوزه جامعه اروپوايی اسوت .ايلکوس و
همکاران 5در پژوهشی در سال ( )5194با موضوع «بررسی مدل فلسفی -اجتمواعی پیراموون رابطوه
جامعه و علم جهت آموزش علوم تربیتی» ضم بررسی تئوری فلکس در ارتباط با تعامل میان علم و
نیازهای جامعه و تشريح مدل آموزشی آن پیرامون چاونای نشر اطالعات از مراکز علمی بوه مراکوز
اجتماعی و چاونای کاربرد آنها به بررسی میزان تناسوب علوم و چاوونای انتشوار علوم بوه مراکوز
اجتماعی در جامعه امروزی کشور آلمان مبادرت نمودند.
با توجه به آنچه بیان شد ،اي پژوهش فصد دارد با استفاده از منابع و تحقیقات انجام شده و نیوز
پژوهش میدانی ،موانع ايجاد همخوانی بی موضوعات پاياننامههای علوم تربیتی با نیازهای جامعه را
تجزيهوتحلیل کند؛ تا از اي رهاذر بر غنای علمی رشته مورد نظر خود بیفزايند؛ زيرا بدون شناسوايی
و رفع اي موانع ،امکان انجام تحقیقات مؤثر وجود ندارد و بودي طريوق اولوی و مهمتوري فودم از
تالشهای الزم در جهت تسريع روند تولید علوم کشور و رسیدن به اهداف سوند چشومانداز و نقشوه
جامع علمی کشور برداشته شود .لذا اي پژوهش بر آن است تا به اي سؤاالت پاسخ دهد که:
 -9موانع افتصادی ايجاد همخوانی بی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد رشته علووم
تربیتی با نیازهای جامعه از نظر دانشجويان اي دوره کدام اند؟
 -5موانع اجتماعی-فرهنای ايجاد همخوانی بی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسوی ارشود
رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه از نظر دانشجويان اي دوره کدام اند؟
 -3موانع سازمانی ايجاد همخوانی بی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد رشته علووم
تربیتی با نیازهای جامعه از نظر دانشجويان اي دوره کدام اند؟
اطالعات حاصل از اي تحقیق میتواند موانع ايجاد همخوانی بی موضوعات پاياننامههای علوم
تربیتی با نیازهای جامعه را شناسايی و به راهحلهايی منجر شود که دانشجويان ،استادان ،سوازمانها
. Organization for Economic Co-operation & Development
. Eilks et al

1
2

شناسايی موانع ايجاد همخوانی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی

11

و نهادها را به تعامل با يکديار رهنمون و از اي طريق باعع شود که پاياننامهها مرتب با نیازهوای
جامعه تدوي شود و در نهايت از سرمايهگذاریهای انجام شده در حووزه تحصویالت تکمیلوی بهوره
کافی برده شود.
روش تحقیق
پژوهش حاضر بر حسب هدف ،کاربردی و از نظر روش شناختی به شیوه کمی با روش توصیفی-
پیمايشی اجرا شده است .جامعه آماری اي پژوهش مشتمل بر  211نفر از دانشوجويان دانشوااههای
اصفهان ،آزاد اسالمی خوراساان و پیام نور اصفهان است که در سال تحصیلی  9313-14مشغول به
تحصیل بودند .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری متناسب با حجم استفاده شود .در ايو پوژوهش
برای به دست آوردن حجم نمونه پژوهش گروه دانشجويان به جدول کرجسی و مورگان مراجعه و بوا
توجه به اينکه حجم جامعه برابر با  211نفر بود ،تعداد  592نفر نمونه برآورد گرديد .از  592پرسشنامه
توزيع شده در بی دانشجويان  961پرسشنامه فابل تجزيهوتحلیل بوود .ابوزار جموع آوری اطالعوات،
پرسشنامه محقق ساخته با  54سوال بسته پاسخ بود ،اما با توجه به اينکه پرسشنامه استاندارد شدهای
برای استفاده در اي پژوهش وجود نداشت محقق تصمیم گرفت تا از طريق مطالعه منوابع مختلوف و
نیز با کمک متخصصان و صاحبنظران علوم تربیتی نسبت به مشخص کردن مؤلفههای مورد بررسی
مبادرت نمايد که درنهايت برای تدوي و تنظیم پرسشنامه ابتدا متغیرهای مرتب با موانوع همخووانی
پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه با بررسی منابع کتابخانهای و
انجام مصاحبه مقدماتی با متخصصان اي حوزه شناسايی شد .سپس پرسشنامه در سه حیطوه (موانوع
افتصادی ،اجتماعی -فرهنای و موانع سازمانی) تنظیم و بوهطور تصوادفی در بوی  31نفور از جامعوه
آماری به منظور تعیی نوافص احتمالی و تعیی اعتبار پرسشنامه توزيع شد .اي کار به عنوان مطالعوه
مقدماتی صورت گرفت و نهايتاً پس از اصالحات الزم ،پرسشنامه نهايی با تعداد  54سؤال بسته پاسخ
آماده گرديد .مقیاس مورد استفاده در امتیازدهی به سؤالهای پرسشنامه ،مقیاس پنا درجه ی لیکرت
(از مورد بسیار زياد تا بسیار کم) بود .اعتبار پرسشنامه براساس ضريب آلفای کرنباخ  ./19بورآورد شود
که نشان از اعتبار باالی ابزار اندازه گیری دارد و روايوی آن را نیوز کارشناسوان و متخصصوان علووم
تربیتی تااید کردند .در پژوهش حاضر دادهها پس از جمعآوری ،توس نرمافزار آمواری SPSS21و بوا
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استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانای و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون  tمستقل و
 tتک نمونهای) مورد تجزيهوتحلیل فرار گرفت.
یافتههای تحقیق
سؤال اول پژوهش :موانع افتصادی ايجاد همخوانی بی موضووعات پايانناموههای دوره کارشناسوی
ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه از نظور دانشوجويان دانشوااههای اصوفهان ،آزاد اسوالمی
خوراساان و پیام نور اصفهان کدام اند؟
در رابطه با اي حیطه  6سؤال در پرسشنامه مطرح شده که متوسطه نمره پاسخها بوی  4/12توا  4/52در
نوسان بوده است .بر اساس يافتههای حاصل از جدول ( ،)9بیشوتري درصود فراوانوی گزينوههای زيواد و
بسیار زياد مربوط به سؤال شماره «2باال بودن هزينوههای انجوام پژوهشهوای هدفمنود و متناسوب بوا
نیازهای جامعه» با  09/5درصد و میانای  4/96و کمتري درصود مربووط بوه سوؤال شوماره « 3عودم
تخصیص به موفع اعتبارات پژوهشی از سوی سازمانها» با  23/0درصد و میوانای  4/99میباشود .بور
اساس اي نتايا میتوان گفت که گويوه  2از نظور دانشوجويان شورکتکننده در تحقیوق بوه عنووان بوا
اهمیتتري مانع افتصادی و گويه  3به عنوان کم اهمیتتري مانع افتصوادی در ايجواد همخووانی بوی
موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعوه تشوخیص داده شوده
است .میانای کل حیطه  4/12و انحراف معیار آن  1/26است.
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در ادامه ،از آزمون  tتک نمونه برای مقايسه میانای نمره حیطه مذکور با معیار فرضی تعیی شده بورای
تعیی میزان ناهمخوانی کل حیطه از ديدگاه دانشجويان استفاده گرديده است .فابل ذکر است که در پژوهش
حاضر ،میانای باالتر از  3/2بهعنوان ناهمخوانی در نظر گرفته شده است.
جدول ( :)5آزمون مقايسه میانای نمره حیطه موانع افتصادی
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بر اساس جدول ( ،)5در حیطه موانع افتصادی ايجاد

همخوانی ،مقدار  tمشاهده شوده بزرگتور از مقودار t

بحرانی جدول در سطح خطای  2درصد و با درجه آزادی  901میباشد .بنوابراي میتووان گفوت کوه از نظور
دانشجويان ،موانع افتصادی بیشتر از معیار تعیی شده به عنوان ناهمخوانی فرار دارد و به بیان دياور از نظور
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دانشجويان ،موانع افتصادی در ناهمخوانی بی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشود رشوته علووم
تربیتی با نیازهای جامعه دارای نقش بوده است.
سؤال دوم تحقیق :موانع اجتماعی -فرهنای ايجاد همخوانی بی موضوعات پايانناموههای دوره کارشناسوی
ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه از نظر دانشجويان دانشااههای اصفهان ،آزاد اسالمی خوراسواان و
پیام نور اصفهان کدام اند؟
در رابطه با اي حیطه  91سؤال در پرسشنامه مطرح شده که متوسطه نمره پاسخها بی  3/26تا  4/99در
نوسان بوده است .بر اساس يافتههای حاصل از جدول ( ،)3بیشتري درصد فراوانی گزينوههای زيواد و بسویار
زياد مربوط به سؤال شماره (( 2نامشخص بودن اهمیوت و جاياواه پوژوهش و پژوهشوار در نظوام ارزشوی
جامعه)) و «95اعتقاد پايی جامعه به نتايا کارهای پژوهشی به ويژه در حوزه علوم تربیتی» هور دو بوا 09/1
درصد و میانای  4/99و کمتري درصد مربوط به سؤال شماره «94تصور غلو اجتمواعی در موورد نواتوانی
دانشجويان کارشناسی ارشد در انجام پژوهش» با  62/2درصد و میانای  3/26میباشد .بر اساس اي نتوايا
میتوان گفت که گويه های  2و  94از نظر دانشجويان شرکتکننده در تحقیق به عنوان با اهمیتتري موانع
اجتماعی -فرهنای و گويه  94به عنوان کم اهمیتتري مانع اجتماعی -فرهنای در ايجواد همخووانی بوی
موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه تشخیص داده شده است.
میانای کل حیطه  4/92و انحراف معیار آن  1/66است.
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9/19

62/2

9
1/6

3
9/1

32
53/9

60
45/2

29
39/1

4/13

1/05

24/4

5
9/3

2
4/4

44
52/2

63
31/4

44
52/2

3/00

1/19

66/1

4/92

1/66
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در ادامه از آزمون  tتک نمونه برای مقايسه میانای نمره حیطه مذکور با معیار فرضی تعیی شده برای تعیی
میزان ناهمخوانی کل حیطه از ديدگاه دانشجويان استفاده گرديده است .فابل ذکر است که در پژوهش حاضر،
میانای باالتر از  3/2بهعنوان ناهمخوانی در نظر گرفته شده است.
جدول ( :)4آزمون مقايسه میانای نمره حیطه موانع اجتماعی -فرهنای
متغیر

میانای متغیر

انحراف استاندارد

میانای فرضی

درجه آزادی

مقدار t

Sig

موانع اجتماعی-فرهنای

4/92

1/66

3/2

921

0/22

1/111

بر اساس جدول ( )4در حیطه موانع اجتماعی -فرهنای ايجاد همخووانی از ديودگاه دانشوجويان،
مقدار  tمشاهده شده بزرگتر از مقدار  tبحرانی جدول در سطح خطای  2درصد و با درجه آزادی 921
میباشد .بنابراي میتوان گفت که از نظر دانشجويان ،موانوع اجتمواعی -فرهناوی ،بیشوتر از معیوار
تعیی شده به عنوان ناهمخوانی فرار دارد و بوه بیوان دياور از نظور دانشوجويان ،موانوع اجتمواعی-
فرهنای در ناهمخوانی بی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد رشوته علووم تربیتوی بوا
نیازهای جامعه دارای نقش بوده است.
سؤال سوم تحقیق :موانع سازمانی ايجاد همخوانی بوی موضووعات پايانناموههای دوره کارشناسوی
ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه از نظور دانشوجويان دانشوااههای اصوفهان ،آزاد اسوالمی
خوراساان و پیام نور استان اصفهان کدام اند؟
در رابطه با اي حیطه  0سؤال در پرسشنامه مطرح شده که متوسطه نمره پاسخها بوی  3/14توا
 4/90در نوسان بوده است بر طبق يافتههای جدول ،بیشتري درصد فراوانی گزينههای زياد و بسویار
زياد مربوط به سؤال شماره «53فوانی دستوپا گیر سازمانی در پرداخوت هزينوههای پوژوهش» بوا
 05/2درصد و میانای  4/90و کمتري درصد مربوط به سؤال شماره « 91نارش منفی سوازمانها
در مورد پذيرش دانشجويان کارشناسی ارشد به عنوان همکار پژوهشی» بوا  29/3درصود و میوانای
 3/14میباشد .بر اساس اي نتايا میتوان گفت که گويوه  53از نظور دانشوجويان شورکتکننده در
تحقیق به عنوان با اهمیتتري مانع سازمانی و گويه  91به عنوان کم اهمیتتري مانع سوازمانی در
ايجاد همخوانی بی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد رشته علووم تربیتوی بوا نیازهوای
جامعه تشخیص داده شده است .میانای کل حیطه  3/16و انحراف معیار آن  1/40است.
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جدول ( :)2توزيع فراوانی و درصد پاسخهای سؤالهای حیطه موانع سازمانی

54

9
1/6

6
3/0

36
55/2

21
43/0

42
51/4

3/10

1/02

23/5

9
1/6

0
2

32
53/9

62
49/1

42
51/4

3/14

1/00

29/3

9
1/6

0
2

34
59/3

63
31/4

24
33/0

4/19

1/11

23/5

9
1/6

4
5/2

52
92/6

29
44/4

21
36/1

4/94

1/09

09/3

5
9/3

2
3/9

52
96/1

69
30/9

62
41/6

4/94

1/01

20/2

9
1/6
5
9/3

5
9/3
2
3/9

52
92/6
33
51/6

29
44/4
21
36/1

69
30/9
69
30/9

4/90

1/20

05/2

4/10

1/11

22

3/16

1/40

بسیار کم

53

کم

55

تا حدودی

59

زياد

51

بسیار زياد

91

میانای

90

انحوووووراف
معیار

92

عوودم همکوواری سووازمانها و
نهادهای جامعه با دانشجويان در
فرآيند پژوهش
نامناسووب بووودن شوویوههای
اطالعرسانی سوازمانها در موورد
اولويتهای پژوهشیشان
ناوورش منفووی سووازمانها در
موردپوووذيرش دانشوووجويان
کارشناسی ارشد بهعنوان همکوار
پژوهشی
آموزش نديدن تصومیم گیوران و
مجريووان امووور پژوهشووی در
سازمانها در مورد نحوه اسوتفاده
از يافتههای تحقیقات
پووايی بووودن سووطح حمايووت
سازمانهای خوارج از دانشوااه از
تحقیقوات دانشوجويی بوه علول
مختلف
نبود نارش سرمايهای به پژوهش
در بوی موديران و مسوئولی
سازمانها
فوانی دستوپا گیر سوازمانی در
پرداخت هزينههای پژوهش
نواچیز بوودن مبلو فراردادهوای
پژوهشی سازمانها
مجموع

9
1/6

6
3/0

30
53/0

29
44/4

44
52/2

3/14

1/04

29/1

جموووع درصووود
گزينههای زياد و
بسیار زياد

طیف سؤالها

در ادامه از آزمون  tتک نمونه برای مقايسه میانای نمره حیطه مذکور با معیار فرضوی تعیوی شوده
برای تعیی میزان ناهمخوانی استفاده گرديده است.

پژوهشنامه تربیتی /دانشااه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 25

916

جدول ( :)6آزمون مقايسه میانای نمره حیطه موانع سازمانی
متغیر

میانای متغیر

انحراف

موانع سازمانی

3/16

1/40

استاندارد

میانای فرضی

درجه آزادی

مقدار t

Sig

3/2

921

2/13

1/111

بر اساس جدول ( )6در حیطه موانع سازمانی ايجاد همخوانی ،مقدار  tمشاهده شده بزرگتر از مقودار t
بحرانی جدول در سطح خطای  2درصد و با درجه آزادی  921میباشد .بوا آزموون انجوام شوده H0 ،رد
میشود .بنابراي میتوان گفت که از نظر دانشجويان ،موانع سازمانی ،بیشتر از معیار تعیی شده به عنووان
ناهمخوانی فرار دارد و به بیان ديار از نظر دانشجويان ،موانع سوازمانی در نواهمخوانی بوی موضووعات
پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه دارای نقش بوده است.

بحث و نتیجهگیری
دانشااه برجستهتري سازمان علمی انسانساز و مترفی هستند که لزوم توجوه بوه پوژوهش و انجوام
تحقیقات ،به ويژه تحقیقات کاربردی و توسعهای در آن محسووس اسوت؛ اموری کوه متمسوفانه در نظوام
آموزشی به جای توجه و اهتمام به نوآوری و خالفیت و ترويا شیوههای علمی ،بر حافظه و پرورش فوای
ذهنی تمکید میکند و همچنان پژوهش جايااه مشخصی ،نهتنها در میان استادان و اعضای هیئوتعلمی،
بلکه در بی دانشجويان نیز ندارد .به نظر میرسود ،بررسوی موانوع پوژوهش در دانشوااهها ،اصولیتري ،
مهمتري و البته نخستی گام در پژوهش محور نموودن آن محسووب میشوود .پوژوهش محوور نموودن
دانشااهها ،نخستی پیششرط موفقیت علمی در عرصههای جهانی و بی المللی محسوب میشود .در اي
خصوص ،موانع و معضالت موجود بايد به صورتی وافعبینانه مورد بحع و بررسی فرار گیرد .بديهی اسوت
که واکاوی موانع پژوهشی ،از طريق نخباان علمی ،که بیش از هر فشر دياوری بوا پوژوهش و فنواوری
مرتب هستند ،بسیار مفید فايده خواهد بود .در اي خصوص ،استادان و دانشوجويان ،اصولیتري گروهوی
هستند که میتوانند توانايی و تجربه و ذکاوت خود را در خدمت رفوع موانوع تحقیوق و پوژوهش بوه کوار
گیرند.
نتايا حاصل از بررسی موانع افتصادی ايجاد همخوانی بی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسوی
ارشد رشته علووم تربیتوی بوا نیازهوای جامعوه از نظور دانشوجويان دانشوااههای اصوفهان ،آزاد اسوالمی
خوراساان و پیام نور اصفهان نشان داد که باال بودن هزينههای انجام پژوهشهای هدفمند و متناسب با
نیازهای جامعه از نظر دانشجويان شرکتکننده در تحقیق به عنوان با اهمیتتري مانع افتصادی در ايجاد
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شناسايی موانع ايجاد همخوانی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی

همخوانی بی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشود رشوته علووم تربیتوی بوا نیازهوای جامعوه
میباشد .نتايا اي سؤال با يافتههای حسی پور ( ،)9311فضل الهی ( ،)9319حسوینی و جاهود (،)9319
فقیهی ( ،)9313بافری مجد ،فالونودی ،میرآفوايی و صودفی ( ،)9313رِراد )5111( 9و بورگووان)5191( 5
همسو میباشند .توجه به پژوهشهای هدفمند و کاربردی يکوی از ضوروریتري نیازهوای دسوتیابی بوه
توسعه به ويژه در ابعاد آموزشی هر کشووری میباشود .ازآنجوايی کوه درصود نواچیزی از پژوهشهوا بوه
محصول مورد نیاز تبديل میشود لذا ضروری است مراکز پژوهشی در مسیر نیازهای کشور فرار گیرند توا
بتوانند خروجی تحقیقات را تبديل به ايده و ايدهها را تبديل به ثروت نمايند .الزمه دستیابی به اي هودف
اختصاص منابع مالی از سوی سازمانها و نهادهای مرتب و برنامهريز در اي حوزه میباشود ،اموا در ايو
بی به دلیل فقودان فرهنوگ و دانشمحووری در فرآينود تصمیمسوازی و تصومیمگیری مراکوز اداری و
افتصادی دولتی و غیردولتی و نیز عدم توانمنودی موالی سوازمانهای افتصوادی و تجواری ،بوه ويوژه در
سازمانهای غیردولتی ،موجب شده است که منابع مالی فراوانی به امور پژوهشی اختصاص داده نشود.
نتووايا بووه دسووت آمووده از بررسووی موانووع اجتموواعی -فرهناووی ايجوواد همخوووانی بووی موضوووعات
پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه از نظر دانشوجويان دانشوااههای
اصفهان ،آزاد اسالمی خوراساان و پیام نور اصفهان نشان داد که دانشجويان نامشخص بودن اهمیوت و
جايااه پژوهش و پژوهشار در نظام ارزشی جامعه و نیز اعتقاد پايی جامعه به نتايا کارهای پژوهشی به
ويژه در حوزه علوم تربیتی را به عنوان دو مانع اجتماعی  -فرهنای در ايجاد همخوانی بوی موضووعات
پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه فلمداد کردند .نتوايا ايو سوؤال
با يافتههای مطلق و چرخچی ( ،)9302تصديقی و تصوديقی ( ،)9300شوريعتمداری ( )9311حسوی پوور
( ،)9311فضل الهی ( ،)9319مرادی و همکاران ( )9315بافری مجد و همکاران ( ،)9313وبور و

برگوان3

( ،)5112گريفی و هنديچا ( ،)5199انجم علوم در کشور ژاپ ( )5193همسو میباشند .از آنجای که در
حال حاضر در جامعه ما ،استراتژی کالن پژوهشی کامالً مشخص نیست .اي امر سبب شده است که نوه
تنها جايااه تحقیق و محقق و نقش آنها در پیشرفت فناوری مشخص نباشد ،بلکه گواهی بوه پوژوهش و
تحقیقات به عنوان يک فعالیت بیارزش توجه شود .بررسویهای کیفوی طرحهوای تحقیقواتی گويوا ايو
حقیقت است که اکثر طرحهای تحقیقاتی انجام شده ،باکیفیت پايی  ،فاام به فرد و بدون اسوتمرار انجوام

1

.Rherrad
.Burgoyne
3
. Weber & Bergan
2
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میشوند و از نتايا آنها کمتر میتوان برای رفع نیازهای جامعه استفاده کرد .علیرغم مواردی که ذکر شد
و با توجه به اهمیت پژوهشاری دانشجويان ،مراکز علموی و تحقیقواتی کشوور بالخوص دانشوااهها بوه
عنوان يکی از ساختارهای علمی -فرهنای و آموزشی ،با وجود برخوورداری از اسواتید توانوا و کوارآزموده،
راهبرد روشنی برای پژوهش ندارند و اي امر موجب شده است تا نتوانود جاياواه پوژوهش و پژوهشوار و
نقش آنها را در پیشرفت ،توسعه و تعالی جامعه مشخص و نهادينه نمايند .لذا گاهی به پژوهش به عنوان
يک فعالیت روبنايی و سطحی ناريسته میشود و جو مناسبی برای تحقیقات وجوود نودارد و ايو مسوئله
موجب دوریِ بخش عظیمی از دانشجويان از پژوهش و کاهش انایزهی مطالعه و تحقیق در اي فشور از
جامعه شده است.
نتايا به دست آمده از بررسی موانع سازمانی ايجواد همخووانی بوی موضووعات پايانناموههای دوره
کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی بوا نیازهوای جامعوه از نظور دانشوجويان دانشوااههای اصوفهان ،آزاد
اسالمی خوراساان و پیام نور اسوتان اصوفهان نشوان داد ،فووانی دسوتوپا گیور سوازمانی در پرداخوت
هزينههای پژوهش ،از نظر دانشجويان شرکتکننده در تحقیق به عنوان با اهمیتتري مانع سوازمانی در
ايجاد همخوانی بی موضوعات پاياننامههای دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهوای جامعوه
میباشد .نتايا اي سؤال با يافتههای محمد نژاد و ابونوری ( ،)9300نیک روز و همکاران ( ،)9319فقیهی
( )9313و فوسیان مقدم ،شجاع شفیعی و دواتی ( )9314همسو میباشد .بوا توجوه بوه اينکوه بسویاری از
کارشناسان ،کمبود اعتبارات پژوهشی را عامل اصلی ضعف فعالیتهای حوزه پژوهشی در کشور میداننود
هرچند نمیتوان منکر نقش و اهمیت اعتبارات پژوهشی در پیشبرد فعالیتهای تحقیقاتی شد ،اما به نظور
میرسد شاخص مهم ديار مغفول مانده در ايو جهوت ،نحووه توزيوع ،بوه کوارگیری و اولويتبنودی در
تخصیص اي گونه اعتبارات است زيرا دستااههای سیاستگذار و برنامهريز هم در اي زمینه از شاخصها،
معیارها و ابزارهای مناسوب انودازهگیری ،شوناخت و نظوارت بور تخصویص اعتبوارات پژوهشوی اسوتفاده
نمیکنند .هی سازمانی مسؤولیت بازده علمی سازمانهای دريافت کننده را مورد مطالعوه و ارزيوابی فورار
نمیدهد و عملکرد دستااهها هناام بررسی و تخصیص بودجه پژوهشی به شویوه مناسوب موور سونجش
فرار نمیگیرد و معیارها و چارچوبهای مشخص علمی برای اي کار طراحوی و بوه کوارگیری نمیشوود.
همچنی بررسی حاصل از شیوه تخصیص اعتبارات پژوهشی طوی سوالیان اخیور نشوان میدهود ،توزيوع
بودجههای پژوهشی در میان سازمانهای پژوهشی هی گاه بر اساس فابلیتهوا ،توانمنودیها و افودامات
علمی پژوهشی به عمل آمده صورت نارفته است و سازمانهای مسوئول در امور تحقیقوات سوهم فابول
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توجهی از اعتبارات پژوهشی را در اختیار نداشتهاند که اي امر گويا اي حقیقت اسوت کوه هنووز موديران
عالی سازمانها اعتقاد به امر پژوهش در سازمانها ندارند.

بر اساس يافتههای به دست آمده از پژوهش پیشنهاد میگردد:
 برنامهای در جهت افزايش بودجهی پژوهشی کشور در نظر گرفته شود.
 سازوکاری تدوي شود تا حمايت مالی از پاياننامههای کاربردی جنبه فانونی به خود بایرد.
 سازوکاری برای ارزشیابی از میزان اثربخشی و سودمندی نتايا تحقیقات در کشور در نظر گرفتوه
شود.
 به فرهنگ پژوهشخواهی و پژوهش محوری در جامعه توجه شود.
 از رفیت رسانهها در جهت افزايش سطح همکاری عموم مردم با پژوهشاران استفاده شود.
 سازمانها نیازها و اولويتهای تحقیقاتی خود را به صورت روزانوه ،بوه روز کننود و در ارتبواط بوا
حمايت از پاياننامههای تحصیالت تکمیلی با گشادهدستی عمل کنند.
 سازمانها و نهادهای اداری در راستای تسهیل امر پژوهشوی ،فووانی و مووازي خشوک اداری و
ساختار ديوان ساالرانه را کنار باذارند.
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