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 چکیده

اجرای   فرایند  مشکالت  واکاوی  هدف  با  پژوهش  رساله   هانامهپایاناین  دانشکده  و  دانشجویان  علوم  های 
روان و  ارائه    شناسی تربیتی  و  تهران  رفعدانشگاه  برای  پژوه  راهکارهایی  شد.  انجام  موجود  ش مشکالت 

انشگاه تهران بود و  میدان پژوهش، دا روش پدیدارشناسی انجام شد.  حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و ب 
دانشکده    8کنندگان  مشارکت  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از  رواننفر  و  تربیتی    شناسیعلوم 

گیری هدفمند از نوع مالکی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.  دانشگاه تهران بودند که از طریق نمونه 
با استفاده از مصاحبه داده با استفاده از روش  تحلیل داده   آوری شدند. فته جمعساختاریانیمه های عمیق  ها  ها 

است. شده  انجام  گام  پنج  در  و  تحصیالت یافته جیورجی  دانشجویان  ادراک  که  داد  نشان  پژوهش  های 
اجرای   فرایند  در  دانشجویان  مشکالت  از  رسالهنامهپایانتکمیلی  و  به  ها  شامل    مضمون  7هایشان  کلی 

( فردی  عوامل  یا  دانشجو  )مضمونزیر  9مشکالت  اساتید  مشکالت  کالن  مضمونزیر    10(،  مشکالت   ،)
(،  مضمونزیر  2(، مشکل در انتخاب موضوع )مضمونزیر    8روکراتیک )(، مشکالت بمضمونزیر  8جامعه )

 شود. ( را شامل می مضمونزیر 2( و مشکالت اجرا )مضمونزیر 3مشکالت مادی )

 ، رساله، دانشجویان، پدیدارشناسی نامهپایانمشکالت،  كلیدي: گانواژ
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 مقدمه
بخش  در  محوری  نقش  دولتی،  عالی  آموزش  فرهنگی  امروزه  و  سیاسی  اقتصادی،  های 

می ایفا  )عباسجوامع  همکاران،  کند  و  رشد  (.  1393پور  دلیل  به  ایران  در  عالی  آموزش 
منحصربهاعجاب ماهیتی  برای درآمدزایی،  تالش  و  این  انگیز کمّی  و  است  پیدا کرده  فرد 

سازد تا ابعاد مختلف دانشگاه ایرانی را با نگاهی نقادانه  یامر شرایط پژوهشگران را ملزم م
)صفایی دهند  قرار  تأمل  و  بررسی  از گلوگاه  (.1398موحد،  مورد  آمیز  یکی  مخاطره  های 

آموزش عالی در این مدت، رشد تحصیالت تکمیلی بوده که با توجه به اهمیت مضاعف  
دوره بقیه  به  نسبت  برخوردآن  پیشرفت چشمگیری  از  استها  بوده  به   (1398)زارعی،   ار 

بوده   همراه  تأخیر  با  کشورها  سایر  به  نسبت  ایران  عالی  آموزش  در  گفتمان  سخن،  دیگر 
های افزایش تعداد  و مدیران آموزش عالی به دنبال راه  (1395پور و همکاران،  است )عباس

رشتهدوره و  دهقانی،  ها  و  )زارعی  هستند  توسعه    (.1397ها  و  رشد  مظهر  عالی،  آموزش 
رود  کننده قدرت جوامع در عرصه رقابت جهانی است. انتظار میاطالعات و دانش و تأمین 
ن و قلب یک جامعه پویا و زنده  ورزی و شاگردپروری فرهیختگامراکز علمی محلّ اندیشه
 (. 1397باشد )قاسمی و صالحی، 

راه از  مادپژوهش  ترقی  و  پیشرفت  اصلی  محسوب  های  کشوری  هر  معنوی  و  ی 
فعالیت  شود.می از  مهمی  وجه  کمک پژوهش  به  بشری  دانش  و  است  شده  انسان  های 

می رشد  میپژوهش  گسترش  معرفت  کند،  مرزهای  گسترش  به  سرانجام  و  دانش  یابد  و 
مده است. افزون  ای در نتیجه پژوهش به دست آهای هر جامعهانجامد. پیشرفتپژوهی می

،   1رسان انسان در پیدا کردن راه حل مسأله و حل تضادها است )کومار بر آن پژوهش یاری
های  یافته، شاهد آن هستیم که سیستمویژه در کشورهای توسعهدر جهان امروز به (.1390

می تالش  یادگیری  امر  در  پژوهش  دادن  قرار  مبنا  برای  نحوه  آموزشی  آموزشِ  و  کنند 
سال از  را  میپژوهش  ضروری  تحصیل  ابتدایی  و  های  عالی  آموزش  دوره  در  دانند. 

ای برای دانشجویان مطرح نامه به عنوان پژوهش جدی و گستردهتحصیالت تکمیلی، پایان
خواند  ها را به یک چالش فرا مینامه تحصیلی، آنیانشود و در واقع اجرا و نگارش پامی

 (. 1393نیا و منصوریان، مهر، ریاحی)بهی

 
1. Kumar 
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عنوان  پایان به  است  شده  تعریف  آکسفورد  دیکشنری  در  یا  "نامه  بلند  مقاله  یک 
پژوهش پایان شامل  مدرک  نامه  یک  برای  نامزد  توسط  شده  نوشته  شخصی،  های 

که آموزش دانش، مهارت  به دلیل این   نامهپایان (.  0182،  1)دیکشنری آکسفورد"دانشگاهی
ها در  باشد. پژوهش دارای اهمیت ویژه می  ، برای دانشجویان استپژوهش  شناسی  و روش

که است  این  بیانگر  کشور  پژوهش   داخل  محله،  قاضی)پوررجب  مطالعاتمانند    ،هابیشتر 
نی، خبیری  ؛ میزا1394،  خندقیپور، کرمی و امین قائمی  ؛1397پورنقی و خسروی،    ؛1388

گرایانه  ی(، پوزیتویستی و از نوع کمّ 1390تبار،  تبار، قاسم؛ ملکی، حاجی1390و سجادی،  
( 1397قاسمی و صالحی )  تر پژوهشی در حوزه پدیدارشناسی کار شده است.و کم  است

که   یافتند  دست  نتیجه  این  به  خود  مطالعه  یافدر  میرونق  نویسی  مقاله  مؤسسات  تواند تن 
ها را  هایی جدی همراه و آننشاط و پویایی مراکز علمی و دانشگاهی را از درون با چالش 

سازی رفاه و توسعه پایدار و متوازن جامعه،  آفرینی و زمینه  شان در ارزشدر تحقق رسالت
نماید. مواجه  چندان  دو  دیگری،    با مشکالت  پژوهش  ( در رساله  1390موحد )صفاییدر 

  را شامل های مورد نظر دانشجویان علوم تربیتی در انتخاب استاد راهنما مالکدکتری خود، 
معیارهای  ویژگی آکادمیک،  معیارهای  استادان،  موقعیت  استادان،  رفتاری  های 

و محدودیت احتمالی  میزان حمایت  دانشجویان    درحالی که   ،دانست می  ها غیرآکادمیک، 
مالک ریاضی  می رشته  قرار  نظر  مدّ  راهنما  استاد  انتخاب  در  را  متفاوتی  نسبتاً  دهند،  های 

ویژگی پژوهشی،  نظارت  ویژگیمانند: سبک  استادان،  علمی  استادان،  های  شخصیتی  های 
محدودیت غیرآکادمیک،  )صفاییمعیارهای  و    (.1390موحد،  ها  پورنقی  پژوهش  در 

  بود  49/2میانگین نگرش دانشجویان    ( که به روش کمّی انجام گرفته بود،1397خسروی )
در عمل به شکل رفتار مقابله با سرقت   بود هایی ها و حساسیتکه نشان از نگرش مناسب آن

از مشکالت    علمی داده  ،بود  نویسینامهپایانکه یکی  اند. تمامی دالیل مورد پرسش  نشان 
اجتماعی   و  آموزشی  فردی،  پژوهشی،  از دالیل  علمی  –اعم  دالیل سرقت  فرهنگی، جزء 

شده مدرکبیان  رواج  به  مربوط  دلیل  بیشترین  کلی  طور  به  دالیل  میان  در  گرایی،  اند. 
انجام   سهولت  و  انگلیسی  زبان  ضعف  پژوهش،  انجام  برای  کافی  مهارت  سرقت  نداشتن 

دیدگاه  از  علمی  سرقت  به  ارتکاب  دالیل  بیشترین  بین  این  در  است.  شده  بیان  علمی 
هم پرورشی  دالیل  به  مربوط  مجموع  در  انجام  کاربران  برای  کافی  مهارت  )نداشتن  چون 

 
1. Oxford Dictionary 
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آشنایی  انگلیسی،  زبان  ضعف  ارجاع  اندک  پژوهش،  صحیح  نحوه  نقلبا  و  قول،    دهی 
مهارت انتقاد نداشتن  تحلیل  درست  های  و درک  کافی  دانش  نداشتن  استدالل،  ارایه  و  ی 

می نگارشی(  زبان  ضعف  و  علمی  سرقت  دالیل  درباره  پژوهشی،  دالیل  از  پس  باشد. 
کم  –اجتماعی   دارند.  قرار  آموزشی  دالیل  آن  از  پس  و  به  فرهنگی  مربوط  دالیل  ترین 

اد به نفس کافی  چون )نداشتن اعتمسرقت علمی نیز در مجموع مربوط به دالیل فردی هم
توان نداشتن  شخصی،  مشکالت  کار،  ارایه  پژوهش،  برای  انجام  استرس  کنترل  ایی 

تحصیلی،  بی رشته  به  زمان(    عالقگیبیعالقگی  مدیریت  در  ناتوانی  پژوهش،  موضوع  به 
نتیجه رسیدند که1394)  خندقیپور، کرمی و امین قائمیباشد.  می این  به  ها  نامهپایانهمه    ( 

اشاعه  در   در  و  ضعیف  سطح  در  درستی  و  کاربرد  قابلیت  سودمندی،  معیارهای  اشاعه 
پور و  پذیری ارزشیابی در سطح متوسط ارزشیابی شدند )قائمیمعیارهای دقت و مسئولیت

  عوامل متعددی ( نیز  1390سهرابی و افشار )آبادی، چشمهدر ادامه نجف  (.1394همکاران،  
پایرا   کاربرد  مهم  موانع  کردند،نامهانکه  شناسایی  را  بود  قبیل  ها  سیستم    از  ضعف 

تیبانی، ضعف  رسانی و ارتباطی، ضعف مدیریتی، مسائل حقوقی، فرهنگی، مالی و پشاطالع
هایی  ها، مربوط به مشکلنامهپایاناما یکی از موانع اصلی کاربرد    ،تخصصی استادان و غیره

محتوای   و  ساختار  با  پیوند  استنامهپایاندر  موضوع   ها  انتخاب  چون  مواردی  شامل  که 
نتایج   نبودن  معتبر  و شکل ظاهری    نامهپایاننامناسب،  است  نامهپایانو ضعف ساختاری  ها 

به این    (1390ابراهیمی )  در دیگر پژوهش،  (.1390)نجف آبادی، چشمه سهرابی و افشار،  
که یافت  دست  و   نتیجه  عالی  آموزش  پرورش،  و  آموزش  حوزه  سه  بین  در  دانشجویان 

تولیدیسازمان سهم  -های  بیشترین  سازماننامهپایانخدماتی  به  مربوط  تولیدی  ها    –های 
خدماتی و آموزش عالی است و با سیر نزولی جامعه آماری مسائل آموزش و پرورش مورد  

تأثیرگذار عوامل  بررسی  در  و  است  گرفته  قرار  انتخاب    بررسی  دانشجویان  نامهپایانبر   ،
به را  شغلی  آینده  و  پژوهش  امکانات  به  مربوط  عوامل  اصلیمجموعه  عوامل  عنوان  ترین 

 ترین انتخاب دانشجویان بوده است.  اند و همواره روش کمّی اصلیبرگزیده 
پژوهش  مجموعه  همچنین  در  دانشجویان  که  است  این  بیانگر  کشور  از  خارج  در  ها 

اسوظا به  یف  راهنما  تأ  3تاد  زیر  داشتندمورد  بیشتری  کشور    کید  در  که  پژوهشی  در  که 
  -2و رساله    نامهپایانراهنمایی در ساختار    -1:  تایلند انجام شده است، به خوبی مشهود است
در هنگام ک دانشجو  به  نفس  به  اعتماد  راهنما  دادن  استاد  با  این   -3ار    نامه پایانکه  پذیرش 
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استاد راهنما  کاری مشترک است. همچنین به ترتیب، موارد زیر را از جمله دیگر وظایف  
مؤ پژوهشی  نظارت  دانستهدر  دانشجو    -1اند:  ثر  مشکل  به  دادن  وادار   -2گوش  و  کمک 

موانع   بر  غلبه  برای  دانشجو  از    -3کردن  باالیی  سطح  به  رسیدن  برای  دانشجو  راهنمایی 
دا  -4دانش   از  شرایط    -5نشجو  حمایت عاطفی  به  توجه  با  پروژه  مدیریت  یا  تنظیم طرح 

مرتبط    -6دانشجو   اسناد و تحقیقات  مطالعه  برای  دادن اطالعات در    -7راهنمایی دانشجو 
و   کارشناسان  مطالعه    پژوهشگران مورد  مورد  حوزه  و    -8در  مشاوره  جلسات  برگزاری 

دانشجو   شرایط  اساس  بر  از  -9راهنمایی  دفاع  چگونگی  آگاهی    -10نامه  پایان  آموزش 
راهنمایی دانشجو برای چگونگی انتشار    -11دادن به دانشجو در مورد آخرین فرصت دفاع  

از   مستخرج  مقاله  چاپ  یا  دانشجویان   -12  نامهپایانپژوهش  به  انتقادی  تفکر    آموزش 
ه باز  در دانشگا 3و بوالیو  2همچنین در پژوهش دیگری که در مناطق هراره (. 2013، 1)مونپیو 
بود،   4زیمباوه گرفته  به  یافتهانجام  منتج  چالش   3ها  از  دوره  دسته  دانشجویان  که  هایی 

های خود داشتند، مطرح در پژوهش   5کارشناسی در مناطق مورد مطالعه در دانشگاه زیمباوه 
چالش  )ماپولیسا شد.  بودند  دانشجو  و  دانشگاه  معلم،  به  مربوط  شده  مطرح  مافا  6های  ، 7و 

بردند که   (.2012 پی  پژوهشگران  بود،  انجام شده  سوئد  در کشور  مطالعه دیگری که    در 
شروع   هنگام  در  دانشجویان  می  نامهپایان دیدگاه  جای  کلی  دسته  دو  یکی  گیردر  د؛ 

را مثبت تلقی کرده و نگرش مهمی به آن دارند و گروه دیگری    نامهپایاندانشجویانی که  
ترین نگرانی و مشکالت  دانند. همچنین پژوهشگران عمدهرا یک کابوس می  نامه پایانکه  

با زبان علمی و    اندک  دانشجویان را یافتن و انتخاب موضوع، موانع نگارشی مانند آشنایی
آشنای روش    اندک  ی نیز  نگارش  پژوهش  با  شیوه  )الندگرنبرشمرده  نامهپایانو   8اند 

مطالعه (.2009،  9لورسون هاو نبود  و  پژوهش  پیشینه  منظم  مرور  به  توجه  برای  با  عمیق  ای 
های دانشجویان، این پژوهش قصد دارد  و رساله  نامهپایانواکاوی مشکالت فرایند اجرای  
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و    نامهپایان، مشکالت فرایند اجرای  و اکتشافی  تا با استفاده از رویکردی عمیق و ژرفانگر
واکاوی    دانشگاه تهران را مورد  شناسی علوم تربیتی و روانهای دانشجویان دانشکده  رساله

قرار دهد بررسی  پژو  ،و  این  نظر دانشجویان  بنابراین سؤال اصلی در  از  این است که  هش 
روانترین مشکالتی که دانشجویان دانشکده  مهم تربیتی و  در    شناسیعلوم  تهران  دانشگاه 

 دارند، چیست؟ نامهپایانفرایند انجام 

 وش ر 

( و 1393شود )دالور،  های اجتماعی از روش پژوهش کیفی استفاده میبرای درک پدیده 
بخواهد ساختار و معنای ضمنی یک پدیده را با توجه به معنایی که افراد  چنانچه پژوهشگر  

اند آشکار نماید، از روش پژوهش پدیدارشناسی استفاده  از آن در زندگی خود تجربه کرده
هاست و با این روش به دنبال یافتن  (. پدیدارشناسی مطالعه ماهیت1394شود )بازرگان،  می

؛ به 1996،  1یاری هستیم )مرلوپنتی هیت ادراک یا ماهیت هوش مانند ما  هاتعاریفی از ماهیت
 (. 1397نقل از زارعی و دهقانی، 

پدیدارشناسی   روش  بر  مبتنی  حاضر  موضوع    2پژوهش  به  توجه  با  است.  توصیفی 
گشای  های آموزشی که بتواند راهپژوهش و با توجه به دیدگاه بازرگان برای انجام پژوهش 

آموزش  عناصر  عمقی  از روششناخت  باید  باشد،  و ی  )قربانخانی  نمود  استفاده  کیفی  های 
از رویکرد تفسیرگرایانه، ضمن  1396صالحی،   استفاده  با  پژوهش حاضر تالش شده  (. در 

از   دانشجویان  ادراک  اجرای  درک  فرایند  رساله  نامهپایانمشکالت  دانشجویان  و  های 
بازنمایی شود. میدان پژوهش، دانشکده   دانشگاه تهران  شناسیروانو    تربیتیعلومدانشکده  

هایی به  که از دانشجویان آن مصاحبه  دانشگاه تهران بوده است   شناسی علوم تربیتی و روان
ساختاریافته استفاده شده است؛ این گونه  . به دلیل ماهیت پژوهش از مصاحبه نیمهعمل آمد

ها درخواست شد  قرار گرفتند و از آن  که ابتدا مصاحبه شوندگان در جریان موضوع بحث
پرسش  به  هدف  تا  جهت  در  مصاحبه  روند  ادامه  در  سپس  دهند،  جواب  پژوهش  های 

 پژوهش توسط پژوهشگر هدایت شد.
دادهجمع  کردن  آوری  پیدا  دست  امکان  که  کرد  پیدا  ادامه  آنقدر  و  مضمونها  ها 

دادهمضمونزیر اشباع  به  وقتی  اما  باشد،  داشته  وجود  تعداد  ها  افزایش  به  نیازی  برسد،  ها 

 
1. Merleau-Ponty 

2. Phenomenology 
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داده حالت،  این  در  ندارد.  نمونه  گروه  میافراد  وارد  پژوهش  در  که  شوند،  های جدیدی 
نمیطبقه عوض  را  موجود  نظری  بندی  اشباع  حدّ  با  ف ن  8کنند.  که  بودند  دانشجویان  از  ر 

ش ما انتخاب  مند از نوع مالکی متناسب با موضوع پژوهگیری هدفاستفاده از روش نمونه
مورد نظر برای کسب رضایت صحبت شد و   دانشجویشدند. برای انجام مصاحبه، ابتدا با  

میعالقه مصاحبه  دانشگاه  در  انفرادی  صورت  به  هر مندی  برای  شده  صرف  زمان  شد. 
بین   انفرادی،  با    40تا    20مصاحبه  پژوهشگر هم در طول مصاحبه  دقیقه وقت صرف شد. 

پرداخت. بدین منظور با  وگو، به جستجوی سؤال پژوهش میگفت  روش تعاملی و در قالب 
از   بیشتر  و  پژوهش  موضوع  به  آگاه  دانش   2دانشجویانی  تاریخ  از  آنسال  ها  آموختگی 

کردند،   اعالم  شفاهی  اظهار  طریق  از  پژوهش  در  شرکت  به  را  خود  تمایل  بود،  نگذشته 
جدول   است.  گرفته  شکل  شرکتویژگی  1مصاحبه  نشان  کنندگهای  را  پژوهش  در  ان 

 دهد.می
 های دانشجویان مورد مطالعه در پژوهش ویژگی.  1جدول  

 رشته تحصیلی جنسیت ردیف
وضع 

 هل تأ
دوره 

 تحصیلی
 خوابگاهی/غیرخوابگاهی 

 غیرخوابگاهی  دکتری  متأهل  علوم تربیتی مرد  1
 غیرخوابگاهی  ارشد  مجرد  علوم تربیتی مرد  2
 خوابگاهی  ارشد  مجرد  علوم تربیتی مرد  3
 غیرخوابگاهی  دکتری  مجرد  علوم تربیتی زن 4
 خوابگاهی  ارشد  مجرد  روانشناسی مرد  5
 غیرخوابگاهی  ارشد  متأهل  علوم تربیتی زن 6
 غیرخوابگاهی  دکتری  مجرد  روانشناسی مرد  7
 غیرخوابگاهی  ارشد  مجرد  علوم تربیتی زن 8

 

از   را  خود  درک  تا  شد  خواسته  دانشجویان  از  مصاحبه  فرادر    یاجرا  ندیمشکالت 
مرحله جیورجی    5ها از راهبرد  بیان کنند. در تحلیل داده  انیدانشجو  یهاو رساله  نامهپایان

 های زیر طی گردید:استفاده شد. بدین منظور گام
ها، بدون بازاندیشی نقادانه در مورد تجربه مورد  گام اول رسیدن به حس کلی از بیانیه

ا با  هرسانها با کسب اجازه از اطالعنظر ولی همراه با نگرش پدیدارشناسی است. مصاحبه
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ضبط شدند و قبل از انجام مصاحبه این نکته یادآور   Voice Memosاستفاده از نرم افزار 
 ها فاش نخواهد شد.رسانعنوان هویت اطالعشد که به هیچ

از متن   ها، مطالعه کلی توصیف به منظور دستیابی به حس کلیگام دوم در تحلیل داده (1
اطالعات کسب شده و رونویسی کلمه  مصاحبه است که به واسطه آشنایی پژوهشگر با 

ای که به عقیده جیورجی باید گیرد. تنها نکتههای خام مصاحبه انجام میبه کلمه داده
قرار  مطالعه  مورد  باید  مصاحبه  متن  کل  که  است  این  داشت،  نظر  در  مرحله  این  در 

و    باشد. پس از انجام مصاحبهگیرد. چون دیدگاه پدیدارشناسی، دیدگاهی کل نگر می
ها پخش و بدون کم و کاستی روی  ضبط مصاحبه، به صورت دقیق چندین بار مصاحبه

 کاغذ پیاده شدند.

مرحله تفکیک واحدها (2 معانی    این  تعیین  پدیدارشناسی،  نهایی تحلیل  برآیند  دارد.  نام 
آن   از  کلی  به حس  و  نمود  مطالعه  را  متن مصاحبه  پژوهشگر  زمانی که  است.  تجربه 

متن   یافت،  آندست  به  معنا مصاحبه  تمایز  یا  معنا  واحدهای  را  آن  جیورجی  که    چه 

تغییر میمی دادهنامد،  با  بدین وسیله  تا  قابل مدیریت رفتار  یابد  به عنوان واحدهای  ها 
شود. هر مصاحبه به صورت موردی تحلیل شد تا روابط معنی داری که هر مصاحبه با  

 موضوع مصاحبه دارد، مشخص شود. 

ها یا تبدیل واحدهای  ی معنایی به عبارات توصیفی از طریق تقلیل دادهواحدها  تبدیل (3
روان مهم  عبارات  به  را  معنایی  تحلیلی  روش  این  قلب  مرحله،  این  دارد.  نام  شناختی 

ها و حاالتی که  تشکیل داده و از نظر جیورجی دشوارترین مرحله است. تمام مصاحبه
به جمله خ داشته، جمله  نکات  در حین مصاحبه وجود  و  مهم  و جمالت  وانده شدند 

 بندی اولیه صورت گرفت.مضمونبندی و کلیدی مشخص شده و طبقه

نهایی تحلیل داده (4 ها، پژوهشگر ساختارهای خاص شناسایی شده در مرحله  در مرحله 
دهد. اختالفات موجود در تجارب افراد حذف شده و  قبل را مورد بازاندیشی قرار می

کنندگان تمرکز و به عبارت دیگر تحلیل  جارب کلیه مشارکتتنها بر ابعاد مشترک ت
می صورت  مورد ترکیبی  پدیده  از  نهایی  توصیف  ظهور  امکان  روندی  چنین  گیرد. 

می فراهم  اساسی  یا  عام  توصیف  عنوان  تحت  را  طبقهمطالعه  واقع  در  و  آورد.  بندی 
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و  مضمون مشخ   هازیرمضمونها  پژوهش،  هدف  اساس  بر  و  دقیق  صورت  و  به  ص 
 (. 1989، 1)جیورجی  تنظیم شدند

های مطالعه در  پذیری دادهبرای افزایش دقت و استحکام تأیید روایی و پایایی، اطمینان
روش از  کیفی  بیرونی،  بخش  ممیزی  از  پژوهش  این  در  است.  شده  استفاده  مختلفی  های 

دست کنترلنوشتهمرور  روش  و  منفی  موارد  تحلیل  و  متغیر  شواهد  جستجوی  مداوم    ها، 
 استفاده شد. 

 هایافته
های متوالی مشکالت فرایند اجرای  ها و مقایسهها، کنکاش دقیق دیدگاهمرور منظم مصاحبه

دانشگاه تهران،   شناسیعلوم تربیتی و روانها از دیدگاه استادان دانشکده ها و رسالهنامهپایان
مشکل در  "زیرمضمون شد. مضامین اصلی شامل:    42مضمون اصلی و    7منجر به شناسایی  

انقطاع مباحث نظری از مباحث  "،  "به حوزه روش تحقیق   اندک  تسلط  "،  "انتخاب موضوع
دانشجو"،  "عملی مقررات "،  "استادانمشکالت  "،  "مشکالت  و  مشکالت  "و    "قوانین 

 خود این مضامین، به تعدادی زیرمضمون تقسیم شدند.  باشد کهمی "ها سازمان
فردی(:  -1 )عوامل  دانشجو  به    مشکالت  که  گردید  شناسایی  مشکالتی  اول  قدم  در 

زمینه، هدف نداشتن دانشجویان، نداشتن مهارت،  گشت. نداشتن پیش خود دانشجویان برمی
کتاب  بی فرصت،  هزینه  تحقیق،  روش  ندانستن  دانشجو،  دانشجو،  انگیزگی  بودن  محور 

گذشته زیسته  تجارب  و  دانشگاه  از  زیرمضمونفاصله  از  مطالعه  ها  این  در  که  بود  هایی 
 شناسایی گردید.

های پرتکرار مشکالت دانشجو )عوامل فردی(  از زیرمضمونزمینه:  نداشتن پیش   -1-1
پیش  رشتهنداشتن  از  دانشجویان  که  معنی  این  به  بود،  وارزمینه  غیرمرتبط  رشته  های  د 

چنانروان گردید.  مشکالتی  بروز  باعث  این خود  و  بودند  تربیتی شده  علوم  و  که  شناسی 
می  8و    5،  1های شماره  رساناطالع داشتم،  "سازند:  خاطرنشان  من  مشکالتی که  از  یکی 

رشته   اومدم  فوق  دوره  بعد  بود،  غیرمرتبط  لیسانسم  دوره  که  بود  هیچ  xاین  چون   .
انس و  رشته لیس  خوره چون کهتدا یه کم آدم گیج و ویج میاال در ابای نبود. حزمینهپیش 

 "فوق لیسانسم غیرمرتبط بود.

 
1. Giorgi 
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دانشجویان:  -1-2 نداشتن  مشکالت    هدف  زمینه  در  پرتکرار  دیگر  مشکالت  از 
نویسی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران، هدف نداشتن دانشجویان بود، به این  نامهپایان

ها شناخته شده نبود و  های دکتری برای آننامه و رسالههدف از نوشتن پایانمعنی که هنوز  
می  ،وسیله توجیه  را  چنانهدف  شماره  رساناطالعکه  کرد  خاطرنشان    6و    5،  2های 

از مهم  نامهپایانروند اجرای  "سازند:  می اساساً  خیلی مشکالت داره،  این است که  ترینش 
نمیبچه باید  ها  چرا  که  این   نامهپایاندانند  با  بیبنویسن.  و  بیهوده  کار  که  که یک  ارزشیه 

  نامه پایانای برای انجام  ها نه انگیزهها بگیرن و بچهرو بچهصرفاً باید انجام بشه تا آن مدرک
ها هم  طور، انگیزه بیرونی برای استادها فقط وجود داره، انگیزه بچهدارند، استادها هم همین 

شه به اون کاغذی که اسمش ارشده، این مهم ترینشه که یعنی  تم میاینه که اون مدرکه خ
ای در وزارت علوم با یک طرح درست توی ذهن اونا صرفاً چون یک تکلیفیه که یک عده

بوده که اومده مثاًل دانشجوی ارشد باید پژوهش هم بلد باشه و فالن. این مشکل اصلیه که  
 "دونن چیه.ها هدفشون رو نمیبچه

مهارت:ن  -1-3 زمینه  داشتن  در  اساسی  مشکالت  از  نداشتن  نامهپایانیکی  نویسی 
آموزشی   واحدهای  از گذراندن  پس  دانشجویان  که  معنی  این  به  بود.  دانشجویان  مهارت 

اند و واحدهایی را که در  هنوز کفایت الزم در زمینه یک کار پژوهشی اصیل را پیدا نکرده
در حالی که در    ،ها داشته استنامه و رساله آنارتباط کمی با پایان اند،  دانشگاه پاس کرده

ری دوره  دکتری  و  ارشد  دوره  پیشرفته  است.  کشورهای  میدانی  تحقیقات  و  سرچ 
گویند:  می  3و    2های شماره  رساناطالعهای این زیرمضمون شاهد این مدعاست:  مصاحبه

ام تو  آموز دیدهام. دانش آموز ندیدهانش ببینید من دانشجوی ارشدی هستم که تا حاال د...  "
، ولی باهاش سر و کار نداشتم. دانشجوی ارشد آموزش بزرگساالنی هستم  هارهخیابون می

ننشسته بزرگسال  یه  با  تا حاال  تو  که  اینو من  و  واقعاً مشکلش چیه  ببینم  تا  بکنم  ام صحبت 
آموزش پزشکی از یه جایی به    گرفتم. این مثل آموزش پزشکیه دیگه،دانشگاه باید یاد می

دوره حاال  بعد  بیمارستانه.  تو  همون  بعد  عین  داریم،  بیمارستان  در  کارورزی  تو  که  هایی 
 "های خودمونه. مجموعه اتفاقات، ساختارهای فرهنگی ما هم در این وسط دخیله.کالس

د  شوانگیزه اندک دانشجویان برای کار پژوهشی باعث میانگیزگی دانشجو:  بی  -1-4
پژوهش  و  سطحی  کارهای  به  دانشجویان  هستند،  که  مشخص  آن  صد  تا  صفر  که  هایی 

روان دانشجویان  بیشتر  میبپردازند.  ترجیح  این شناسی  جای  به  کار  دهند  یک  که 
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های همان پرسشنامه را تحلیل  آزمایشگاهی انجام دهند، یک پرسشنامه طراحی کنند و داده
پایانکنند   وارد بخش چهارم  حالی که کمکنندنامه  و  پژوهش ، در  به  های کیفی روی  تر 

انجام دادن یک پژوهش  "کنند: بیان می 7و  3، 2های شماره رساناطالع کهآورند، چنانمی
ی هم که گفتم همه  مضموناصیل ارزشمند علمی خیلی نیاز به زحمت زیادی دارد، این یه  

دن، نخوان انجام بدن. خود من  شه که دانشجوها انگیزشون رو از دست بمزید بر علت می 
خوام فالن کارو انجام بدم، بخوام منصرفش کنم بگم  اگه شاید دانشجو بهم بگه که من می

نمی قدر  کسی  وقتی  بده.  انجام  چیزی  یه  سریع  مثاًل  نکن،  اذیت  حمایتت  خودتو  و  دونه 
نمینمی تشویقت  و  بیکنه  اذی کنن،  خودتو  چرا  بدی؟  زحمت  خودتو  چرا  شو.  ت  خیال 

 "کنی؟ 

تحقیق:  -1-5 روش  زیرمضمون  ندانستن  از  از  مشکالت  به  مربوط  که  اساسی  های 
یعنی   بود،  تحقیق  روش  اساسی  و  مهم  درس  درست  نگرفتن  یاد  بود،  دانشجویان  سمت 

شود، گاهاً کفایت الزم را در  های مختلف تدریس میواحد روش تحقیق که در دانشگاه
نمی ایجاد  دانشجویدانشجویان  و  کالس  کند  در  که  موضوعاتی  یادگیری  دنبال  به  نیز  ان 

یادگرفته نمیدرس  چناناند،  شماره  هارساناطالعکه  روند،  خاطرنشان    8و    7،  4،  2،  1ی 
بچه"سازند:  می داره،  وجود  که  دیگه  مشکل  نیستن یک  بلد  تحقیق  روش  توی    ، ها 

یاد نمیکالس فلسفه روش تحقیق رو  های روش تحقیق هم  اینه که  مسئله  گیرن و دومین 
دونن، یعنی اآلن بخوان توضیح بدهند که تفاوت  دونن. مبانی روش تحقیق رو نمیهم نمی

روش کمّ عمده  مختلف  رویکردهای  نمیهای  اینو  چیه  آمیخته  کیفی،  قشنگ  ی،  تونن 
 "که چرا این روش رو انتخاب کردن.دفاع بکنن از این  تونن توضیح بدهند، حتی نمی

فرصت:  -1-6 و    هزینه  هزینه  بحث  مهم،  مباحث  از  یکی  اقتصاد،  کلیات  علم  در 
پایان انجام  به این معنی که اگر دانشجو وقت خود را صرف  نامه و رساله و  فرصت است، 

. به همین دلیل در  ها محروم خواهد ماندگذراندن واحدهای آموزشی کند، از دیگر فرصت
گذاری هست یا خیر. در حقیقت مصاحبه با  شود که آیا آموزش سرمایهاین علم مطرح می

خب من ...  "گوید:  می  2رسان شماره  اطالعدانشجویان این بحث را روشن خواهد ساخت.  
های  گویم من چرا باید اینقدر هزینه بکنم، هزینه زمانی، هزینه مالی و انواع و اقسام هزینهمی

،  نامهپایانزارم برای  هایی رو که دارم وقت میکنم. زماندیگه. من هزینه فرصت دارم می
 "گم خب چرا بیام این کارو بکنم؟ای رو بکنم. من میتونم کار دیگهنمی
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م  -1-7 دانشجو:  کتاب  بودن  مشکالت  حور  زمینه  شده  شناسایی  مشکالت  از 
لمس  نامهپایان را  مسائل  عملی  صورت  به  دانشجویان  که  است  این  دانشجویان،  نویسی 
مینمی یاد  را  مطالب  تئوری  فقط  بیشتر  و  عمل  کنند  و  نظریه  بین  زیادی  فاصله  و  گیرند 

ها صرفاً  یه مشکل دیگه اینه که بچه.  .."گویند:می   3و    2های شماره  رساناطالعوجود دارد.  
کنن اون چیزی که تو کتاب نوشته شده دیگه  برن، یعنی فکر میبا کتاب همه چیزو جلو می

فارغ   داریم  تقریباً  ما  که  اآلن  ببین  نبودن.  جامعه  توی  و  عملی  کدومشون  هیچ  درسته. 
مشکالت وجود داره    بینی که چقدرری تو جامعه میشیم و اینا، وقتی شما میالتحصیل می

تونی کاری برای اینا  ربطه به این مشکالت. تو نمیو چقدر این درسایی که تو خوندی بی
بعد از اعتیاد؛   بازتوانی  بکنی. ما آموزش بزرگساالنیم دیگه، من یه مدّت رفتم توی مرکز 

تغییر ایجاد کرد.  شه  جا تغییر ایجاد بکنم. واقعاً نمیخوام مثاًل این من دیدم واقعاً حاال من می
تونه بپذیره و من اون قدرت رو ندارم و در جایگاه اون  چرا؟ چون جامعه این تغییر رو نمی

کردم با احترام رفتار بکنم با این افرادی که  تغییر دادنه نیستم. ببین مثاًل من خیلی سعی می
گفت باید  بانه میادجا مسئول بود کاماًل بیکننده بودند. ولی اون کسی که اونقباًل مصرف

می فالن.  و  زد  اینا  سر  میتوی  نمیدونی.  تو  کتابگفت  تو  چیزی  یه  ما  بگم  ها  خوام 
 "ای ولی توی جامعه و توی فضای کار میفته.خونیم، یه اتفاقای دیگهمی

دانشگاه:    -1-8 از  این  فاصله  دانشجویان  از  برخی  آموزشی،  واحدهای  اتمام  از  بعد 
اند شد بین واحدهای آموزشی که خواندهک فاصله ایجاد میمشکل را مطرح کردند که ی

شد و این مشکل بیشتر مطرح شده از سمت  ای که باید انجام دهند، ایجاد میو کار پژوهشی
تربیت بود. چنان تعلیم و  خاطرنشان   7و    2،  1های شماره  رساناطالعکه  دانشجویان فلسفه 

که    3که آدم ترم  یکی دیگه این بود که یه کم انقطاع از دانشگاه به نظرم این ...  "سازند:  می
می میتمام  دیگه  دانشگاهیشه  هم  و  دانشگاه  میومد  آدم  که  وقتی  میره،  رو  دید،  هایش 

رفت و خود  و دیگه آدم می  تر بودهم واحدهامون کم  3خب یه کم انگیزه داشت و ترم  
 "کرد.این رفتن و فاصله افتادن برای من مشکل ایجاد می

گذشته  -1-9 زیسته  ترمگفتها:  تجارب  با  دانشجویان  که  خود  باالییوگوهایی  های 
بود   مشکالتی  از  نشان  اطالعکه در صحبتداشتند،  است،  رسانهای  نمایان  پژوهش،  های 

باشی  "سازند:  خاطرنشان می   8و    3،  2  های شمارهرساناطالعکه  چنان شما اگر دانشجویی 
می برخورد  استادها  با  میکه  برخورد  دکتری  دانشجویان  با  که  کنی،  دانشجویانی  با  کنی، 
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این این مرحله رو گذرونده بردار  نامهپایانگویند  ها میاند، همه  تا کپی    4رو یه چیز الکی 
پیست کن، مقدمه و همه چیزش رو که سریع تمام پیست کن پیشینه و روشش رو هم کپی  

ت. چون همه انگیزه اینه که این کاغذه )مدرکه( گرفته بشه که به من بگن  بشه بری پی کارِ
نیست،   خوندن  درس  برای  اصلی  انگیزه  چون  کارهام.  سراغ  برم  بعدش  لیسانس،  فوق 

پیدا کنن. اگه این بچه بتونن  رو حل بکنید، یه  کاره  هامون میان دانشگاه که چی بشه؟ کار 
دی،  نفر دیگه نمیاد ارشد بخونه. اگر به اساتید بگن آقا این پژوهشی که شما داری انجام می

دیم، عمراً اگه هیچ کدوم از  دیم یا اصاًل بگن پول بهت نمیچه بدی، چه ندی ما پولتو می
 "همین اساتید دانشگاه تهران ادامه بدن فرایند رو.

دومین مشکل شناسایی شده، مشکالتی بود که از ناحیه استادان    :استادانمشکالت    -2
انگیزه مهارت  عدم  شامل  مشکالت  این  که  داشت  نخواندن  وجود  دانشجویان،  در  پروری 

انگیزگی  کار دانشجو و دیربازخورد دادن، وقت نگذاشتن استادان، اختالف بین استادان، بی
استادان، سمت  از  روز  به  دانش  نداشتن  پژوهش    استادان،  حوزه  با  مرتبط  اساتید  نبود 

 تخصصی، تفاوت قائل نشدن بین کار خوب از بد و مشکالتی از این دست بود. 

انگیزه  -2-1 مهارت  دانشجویانعدم  در  انگیزه  :پروری  مهارت  در  پروری  عدم 

نویسی بود. متأسفانه برخی از  نامهدانشجویان، یکی از مشکالت پرتکرار در زمینه روند پایان
پایان  پژوه  انجام  صرف  کافی  وقت  تهران  دانشگاه  انگیزه  استادان  همچنین  و  رساله  و  نامه 

کنند که به یک کار پژوهشی اصیل بپردازند. بنابراین سطحی  الزم را در دانشجو ایجاد نمی
پایانپردازند و همین مسئله باعث میبه موضوع می نویسی  نامهشود که مشکالتی در روند 
گردد،   شماره  رساناطالع  کهچنانایجاد  می   8و    4،  3،  2های  اهمیت  "سازند:  خاطرنشان 

که اساساً براشون مهم نیست، دانشجوها در چه وضعیتی  ندادن استادها به کار پژوهشی و این 
کتاب همه  در  مثاًل  این هستند.  سازمانی  رفتار  میهای  بری  از  ها  نباید  صرفاً  شما  که  گه 

انج ببینی چه مشکالتی برای اون دانشجو وجود داره  دانشجو بخواهی که کار  باید  ام بده، 
 "تونه درس بخونه و انگیزه نداره.که نمی

بازخورد  -2-2 دیرموقع  ارائه  و  استادان  کار  باالی  دانشگاه    :حجم  استادان  از  برخی 

نمی خود  دانشجویان  مشاورت  و  راهنمایی  صرف  را  الزم  وقت  متأسفانه  به  تهران  و  کنند 
که ایمیل  و یا این دهند  های کاری فرصت الزم را در اختیار دانشجویان قرار نمیدلیل مشغله

دانشجویان  های مجازی ارتباط الزم را با  کنند و از طریق شبکهخود را به موقع چک نمی
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بعضی از اساتید  "سازند:  خاطرنشان می  8و    4،  2،  1های شماره  رساناطالع  کنند.برقرار نمی
دادن این یکی از  که تعداد زیادی دانشجو داشتن، خیلی دل به کار نمیحاال با توجه به این 

مثاًل  فرستادی پیشش، بعد  مشکالت بود. یعنی خیلی استاد خوب و فالن حاال بعد کارتو می
نمی هفته  دو  هفته،  استایه  ندادن  نشون  فیدبک  این خود  بعد  باعث  خوند.  ممکنه  یه کم  د 

 "سردی بشه.دل

از  -2-3 برخی  اندک  دانشجویان  استادان  تعهد  به  برای    :نسبت  کردن  تعیین  سقف 

ر نامه، از دیگنامه و توجه به مرتبه استادان برای راهنمایی و مشاورت پایانگرفتن واحد پایان
به کیفیت   این صورت  در  بود، در حالی که  دانشجویان  از طرف  شناسایی شده  مشکالت 

نمی توجهی  میکار  قرار  مدّنظر  کمّی  بعد  صرفاً  و  چنانشود  های  رساناطالع  کهگیرد، 
می  8و    5،  4،  2،  1شماره   می...  "کنند:  بیان  استاد  دمثاًل چقدر  واسه  وقت  تونه  انشجوش 

عنوان   به  نمی  مثالبزاره،  استادها  از  بعضی  تا  سه  از  واقعاً  بیشتر  دادنش  معیار  بگیرن،  تونن 
تونه بگیره، دانشیار  تا می  3ها. مثاٌل چه استادی، چند تا. اآلن این شکلیه. مثاًل استادیار  سخته

می  4 هم  تا  تمام  استاد  بگیره.  واقعاً    4تونه  که  داریم  دانشیار  یه  واقعاً  ما  ولی  هم    2تا.  تا 
تونه بگیره  ب خیلی بیشتر میکه جوونه و پر انرژیه خُخاطر این دشه، یه استادیار داریم بهزیا

و استاد اخالق مدار باشد و باید یک تدبیری را بیندیشد و خود استاد اخالق را رعایت کند.  
باید وقت کافی برای دانشجویش بگذارد. مخصوصاً مشکلی که هست استاد که سطحش  

 "ترند. استادیارهای ما جوانند و خیلی با انگیزهرود مثاًلباال می

گروه  -2-4 یا  استادان  از  برخی  بین  سرد  آموزشیجنگ  ا :  های  از    ستادان برخی 
وارد حیطه    ، ای کاری دارندچه در زمینه علمی و چه در زمینه  ، هاییجدلبحث و    متأسفانه

ریزی  به برنامه  شود که به طور مناسبو این امر باعث می  کنندآموزشی و پژوهشی خود می
  3و    2های  اطالع رسان  های دانشجویان شاهد این مدعاست.برای دانشجویان نپردازند، گفته

  گه که شما باید ایناساتید با هم اختالف دارن و توی همون رفتار سازمانی می"گویند:  می
ریزی  های دیگه، حتی از برنامهکارو بکنید که این اختالفه از بین بره. ببینید گروه ما و گروه 

تا استاد یه دفعه    3های ما عاجزند. یعنی یه کالس رو به  ها، خیلی از گروهبرای ارائه کالس
دانشکدهمی که  جاست  این  سؤال  رو.  درس  دادن  ارائه  نمیبینن  که  گروهی  که،  تونه  ای 
برنامهواس خودش  میه  افراد  این  یا  گروه  این  جوری  چه  بکنه  جامعه  ریزی  برای  خوان 

 "ریزی کنن؟ برنامه
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به دلیل بی:  استادانانگیزگی  بی  -2-5 استادان  های  انگیزگی شغلی و فرصتبرخی از 

کنند که این امر  های پژوهشی دانشجویان خود توجهی نمیهژوشغلی بیرون از دانشگاه به پر
ناامیدی دانشجویان آن به  کنند: بیان می  7و    5،  2های شماره  رساناطالعشود.  ها میمنجر 

بی" اساتید  که  اینه  دیگه  مشکل  توی  انگیزهیه  داره  اتفاقی  چه  نیست  مهم  براشون  که  ای 
می می دانشکده  دانشجو  سر  بالیی  چه  و  میافته  سبب  اینا  همه  اصاًل  اد.  بگم  من  که  شه 

می  نامهپایان درد  چه  داره به  انگیزه  که  هم  کسی  می  ،خوره؟  چی  فرایند  طول  شه؟  در 
 "شه. انگیزه میبی

با تغییرات تکنولوژی    :به روز نبودن استادان  -2-6 استادان دانشگاه موظف هستند که 

خود را به روز کنند. اگر استادی پاورپوینت سالیان گذشته خود را در کالس نمایش دهد  
نمی نکند،  ایجاد  تدریس خود  و سبک  تغییری در طرح درس  اتفاقات  و هیچ  شاهد  توان 

باشیم. صحبت ن این مفهوم را روشن  کنندگاهای مشارکتخوبی در عرصه آموزش عالی 
این"سازند:  خاطرنشان می  8و    5و    3های شماره  رساناطالعسازد.  می ه که  بحث دیگه هم 

ندارن. روزی  به  دانش  باشد.    اساتید  داشته  نّقادی  پژوهشگر  ذهن  و  پویا  دانش  باید  استاد 
زمانی که استاد چنین رویکردی داشته باشد دانشجویش هم همین رویکرد رو توی حوزه  

می درنظر  خودش  بهپژوهشی  میگیره،  نگاه  الگو  یه  ولیعنوان  هیچ  کنه،  ما  گونه  اساتید 
نّقاد پژوهشگر خلّاقی ندارند و تا بخوای مسئ  نّقادانه یا مسئله خیلی  ذهن  له خلّاقانه یا مسئله 

می طردت  کنی،  مطرح  باهاشون  رو  میعمیقی  چنین  کنند.  فکر  تو  مثاًل  کسی  چه  گن 
 "کاریه؟

دانشکده  -2-7 و  دانشگاه  در  استادان  معرفی  جامع  بانک  با    :هانبود  ارتباط  کمبود 
دانشگاه سایر  میاساتید  باعث  شوند،  ها  مواجه  مشکالتی  با  عمل  در  دانشجویان  که  شود 

مشارکتگفته میهای  روشن  را  موضوع  این  پژوهش  در  های  رساناطالعکند.  کنندگان 
مشکل اصلی که وجود داشت همون ابتدای کار، پیدا  "سازند:  خاطرنشان می  7و    1شماره  

خواستم کار  ای میبود که زمینه کاریش با من بخونه. یعنی من در یه حیطه  کردن استادی
کردم اساتید ما خیلی شاید توش کار نکرده باشن و تبحر نداشته باشن، به  بکنم که فکر می

 "مند باشه به این موضوع. خاطر همین سخت بود برام پیدا کردن استادی که عالقه

گویند: استاد  می   8و    7، 3،  2های شماره  رسانطالعا  تفاوت علم استاد و دانشجو:  -2-8
بیفتهمی اتفاقی  باید چه  مثاًل  اآلن  نمی  ،دونه که  دانشجو  نمیولی  رو  فرایند  دونه چه  دونه، 
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ب اآلن بهش بدی، با هر موضوعی، از  جوریه. پروپوزال رو بلد نیست بنویسه. برای استاد خُ
ولی    ، کنهها ساله داره این کارو میچرا؟ چون اون دهتونه پروپوزال بنویسه،  خودش هم می

نمی جا  خوب  اساتید  اینو  جدیده،  موضوع  یک  دانشجو  شرح  برای  دانشجو  برای  ندازن، 
ذهن  نمی توی  این  و  بگیره  یاد  اینو  بخواد  که  نداره  وجود  دانشجو  برای  هم  زمانی  و  دن 

 3مه دفاع کن، از اون ور شما  تر  4گن  کشه. از اون طرف میدانشجو به قول گفتنی دم نمی
نویسی رو یاد  نامهپایاننویسی و  ب پس تو کی باید این فرایند پروپوزالترم وقت داری. خُ

می فوری  تورو  یادگیری.  برای  نداره  وجود  زمانی  این  بگیری؟  مثل  محل.  توی  فرستن 
بدی،    که آموزش درست حسابی بهش مونه شما مثاًل جنگ شده، یه آدمی رو بدون این می

رن جلو. یه ذره از این مقاله بنویس، یه  ها میبفرستی برای جنگ. دیگه آزمون و خطا بچه
که  رن تا این ذره از اون مقدمه بنویس، یه ذره از این چیز بنویس. با آزمون و خطا جلو می

 ای از توش درمیاد.نامهپایانباالخره یه 

  2،  1های شماره  رساناطالع  :ستاداناو توانمندی  عالیق   نسبت به  اندک  شناخت  -2-9

سازند: خب بعد من اآلن شاید برگردم با توجه به این شناخت بیشتری که  خاطرنشان می  3و  
نمی انتخاب  دیگه  رو  راهنمام  استاد  اساتید،  هم  پیدا کردم،  موضوع  به  نسبت  یا هم  کردم 

   استاد مشاور رو.

تشخیص    -2-10 سازوکار  کمنامهپایاننبود  از  باکیفیت  های  رساناطالع:  کیفیتهای 
زاره  سازند: جالبیش هم اینه که اون کسی که زمان میخاطرنشان می  8و    7،  5،  3،  2شماره  

می  نامهپایانسر   میزحمت  که  اونی  با  میکشه،  که  اونی  تازه  و  یکیه  بهخره  واسطه  خره 
رسه و زودتر  شه، زودتر به کار میشه بیشتر از من مؤفق میکه کارش زودتر تموم میاین 

می میسربازی  کار  خوب  که  کسی  عماًل  اآلن  ما  یعنی  میره.  زحمت  و  رو  کنه  کشه 
می تنبیه  زحمت  ، کنیمناخواسته  میه یعنی  گرفته  نادیده  که  ا  آدمی  اون  علیه  حتی  شه، 

می اتفاق  کشیده،  این زحمت  یعنی  میافته.  زحمت  من  ببین  روی  که  یکسال  مثاًل  کشم 
دیگهام کار مینامهپایان یه آدم  نمیکنم،  انقالب میکنه میای هم هیچ کاری  از  خره.  ره 

می که  آدمی  مثاًل  اون  خریده  انقالب  از  ت   4ره  درسش  میترمه  میموم  زودتر  ره  شه، 
ترمه تموم    6ترمه یا    5ره سر کار، منی که مثاًل یکسال وقت گذاشتم،  سربازی، زودتر می

 افتم.  هم از اون آدمی که رفته پول داده خریده عقب میکنم و تازه یه مدّت  می
 مشکالت کالن جامعه:   -3
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گویند: مسئله بعدی هم  می  8و    6،  3های شماره  رسانهای جامعه: اطالعدغدغه  -3-1
این که می بعدی  مسئله  من.  واسه  حیاتیه  مسئله خیلی  بگم،  بهخوام  من حقیقتش  واسطه  که 

دغدغه آنیکسری  اجتماعی  این های  با  میچنان  کار  یک  از  حالتی  این  که  همه  که  گم 
کالن   سیستم  توی  بسنجیم.  کالن  خیلی  سیستم  یک  توی  باید  رو  مشکالت  و  مسائل 

اج ما  اقتصادی،  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  کالن  سیستم  بدون درک  و  سیاسی  تماعی، 
مان یا یک حوزه کوچیک آموزشی رو مورد نقد  لِتونیم یک پارامتر آموزشی یا یک اِنمی

کنم که اون فضا روی من تأثیر میزاره  قرار بدیم. مثاًل من توی یک فضایی دارم زندگی می
شه و  یف میع ش رو یا عملکردم توی حوزه آموزشی تضاو منم خواسته یا ناخواسته، نتیجه

یا مسئولیت اجتماعی    ... و  بابت، یکسری مسائل وجود داره، مثاًل مشکالت مالی  از همین 
بزارم  بخوام  که  وقتی  اون  شاید  رو  وقتم  تا حدودی  قائلم،  واسه خودم  مثاًل  من  خود  که 

زارم. بعد مسئله دیگه هم که هست توی این فضای  هارو اصلش رو نمیو این  نامه پایانواسه 
ها  انواع بحران   1398کنم توی این فضای سال  جا زندگی میبحرانی امسال که من دارم این 

ای ندارم که دو ساله  خوام ببینم مثاًل من خودم عالقهکنه و منم میرو داره تهدید میجامعه
کنم    نامهپایان دارم  تموم  که  دیگه  اهداف  سری  یه  به  بتونم  تا  فعاًل  کنم  استفاده  سعی  و 

 برسم.
خاطرنشان    7و    3،  2های شماره  رسانمسئله ساختاری )نگاه کمّی گرایانه(: اطالع  -3-2

که این مسئله به نظر من یه مسئله ساختاریه. مسئله ساختاری از این  سازند: بحث دیگه این می
ار که  اینه  مشکل  که  بهبابت  حسابی  و  درست  پژوهشی  کار  یه  نداره  قربی  و  واسطه  ج 

یکسری مسائل ساختاری و یک طوری ساختار وزارت علوم تحقیقات و فناوری و متعاقب  
گرایانه و فرمایشی و از باال  های پژوهشی وجود داره که یک دیدگاه کمّیاون تمام دستگاه

این نوع دیدگا به پژوهش علمی دارن و  پایین نسبت  به این شده که اونا فقط و  به  ه منجر 
دیگشون در هر سال    نامهپایانای به  نامهپایانتورو بخوان از این بابت که یه    نامهپایانفقط  

که بگن ما تولید علم کردیم و این تولید  واسه این   ،باشن   اضافه بشه که آمار بیشتری داشته
عنوان  داریم و اینا. بعد برن به  نامهیانپاعلمشون هم تولید علم کمّیه که بگن مثاًل ما چند تا  

ایم. در  ز این رو بدهند که ما اینقدر تولید علم کردهدر سطح مدیریت مثاًل وزارت علوم پُ
می این  به  منجر  مدّت  بلند  در  و  نیست  کار درستی  این  که  پژوهش صورتی  که  ها چه  شه 

می  بده  انجام  رو  درستی  پژوهش  یه  بخواد  که  هیچفردی  که  و   بینه  فرد  اون  بین  تفاوتی 
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همین  پژوهش  یه  فقط  و  فقط  که  علمی  فردی  چارچوب  هیچ  و  داده  انجام  سرهمی  طور 
نیست   مناسب و کیفی شناخته  پژوهش  یه  معیار علمی  اساس هیچ  بر  و  نداره  براش وجود 

دانشجویان می مختلف  اقشار  بین  در  ناامیدی  و  یأس  به  منجر  بابت  از همین  و  شود.  برابره 
 من و چه دوستان دیگر که حاال من توی خوابگاه دارم این یه بحثه.  حاال چه

گویند: مشکل اساسی اینه  می  8و    5،  3های شماره  رسانمسائل اجتماعی: اطالع  -3-3
که وضعیت اجتماعی ماست. آدم بخواد یه پروژه پژوهشی داشته باشه و اونو پیش ببره باید  

نظر  یه خاطره آسوده از  باشه،  داشته  اجتماعی  این ای  نیاره.  فشار  بهش  اجتماعی  مسائل  که 
اون هست.  جامعمون  کلیت  در  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  فشار منظورم:  آدم  به  اگر  ها 

این می به  منجر  انگیزهبیاره  اگه  یا  باشم  نداشته  انگیزه الزم رو  اون  باشه  شه که من  ای هم 
 ام. ام کور بشه واسه پیشبرد مسئله پژوهشیانگیزه

  گویند: اون بحث اقتصادی، می  7و    5،  3های شماره  رسانمسائل اقتصادی: اطالع  -3-4
بهمثاًل من اآلن خُ پیش روی خودم ب  مناسبی  فراز  عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد هیچ 

بهنمی این بینم  خُعنوان  سنم  از  برهه  این  توی  که  اهدافی  اون  بتونم  رو،  که  برسم  بهش  ب 
ها برسم. به اون اهدافی که  جلوی چشمام نیست که بتونم به اون  هیچ فرازی رو واسه اون

عنوان یک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران  دارم، جایگاهی که باید داشته باشم به
و مسائل اقتصادی هست که هیچ، نگرانی از آینده، این نگرانی از آینده منجر به فشار روانی  

 و اینا شده، این یه بحثه. به خود شخص من و حتی دیگر دوستان 
اطالع  -3-5 سیاسی:  شماره  رسانمسائل  می  8و    2های  دیگه  خاطرنشان  بحث  سازند: 

هم اینه که مسائل اقتصادی هم خودش ریشه در مسائل سیاسی داره که مسائل سیاسی هم تا  
له،  شه. این دو تا مسئ گشایی در آن ایجاد نشه متعاقب اون مسائل اقتصادی هم رفع نمیگره

من می اجتماعی هست که  بهمسئله کالن  ببرم  نام  این تونم  من  عنوان  میزاره روی  تأثیر  که 
اون به و  خودمو  وظیفه  بتونم  که  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  پژوهشگر  یک  عنوان 

این سری نامهپایان ما  اگر  اینه که  بحث  دیگر هم  بحث  ببرم.  رو جلو  دارم  نظر  مدّ  ای که 
اقتص اجتماعی،  نمیمسائل  پس  نبینیم،  رو  سیاسی  خُادی،  مسائل  با  رابطه  در  رد  تونیم 

 طور چیزا بخوایم دست به قضاوت بزنیم.آموزشی و این 
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سری چیزهایی که  گویند: یهمی  6و    3،  2های شماره  رسانمقاله درآوردن: اطالع  -3-6
می اضافه  علم  به  مینه  علم  تولید  به  نه  و  مقالهکنه  توافزاید،  است.  اآلن  نویسی  ما  علم  لید 

 درآوردن.  نامهپایاننویسی، شده مقاله
سازند: اساساً اآلن  خاطرنشان می  4و  2های شماره  رسانافت جایگاه علم: اطالع  -3-7

یعنی صرفاً افراد میان دانشگاه که    ، رهعلم و علم آموزی توی ایران به سمت بدی داره می
تونن با مدرکه بدن، ز رو هم نمیزش رو بدن و حتی دیگه پُیک مدرکی بگیرن، بعداً برن پُ 

چون همه، ارشد، دکتری؛ حتی اون شخصیت اجتماعیش هم دیگه تموم شد، اآلن همه به  
 گن دکتر، حتی به حالت مسخره.هم می

خاطرنشان  5و  3، 2، 1های شماره  رسانشی: اطالعهای پژوهموانع کاربست یافته -3-8
این  سازند: من خودم همیشه سعی کردم این طوری باشم پژوهشی که میمی انتهایش  کنم 

که در یک پازلی  باشد که یه کمکی توی جامعه بکند، یعنی یک بازدهی داشته باشد یا این 
کلی از جامعه حل بکنه. یه  ها قرار نیست مشدونه از این ه  تری باشد. ییک پژوهش بزرگ

 ها قرار نیست یه جایی استفاده بشه.دونه از این 
 مشکالت بروکراتیک:   -4

اطالع  -4-1 نامه:  کردن  شماره  رسانامضا  می  3و    2های  این  خاطرنشان  حاال  سازند: 
نامه مثاًل یک  بروکراتیک وجود داره که شما  بشه،  ای رو میوسط مشکالت  امضا  خواید 

می می  4،  3ی  بینیهو  طول  نه  هفته  کنی  باید چکار  تو  که  بلده  استاده  نه  نیستن.  بلد  کشه. 
کس،   هیچ  بلده.  آموزشی  کارشناس  نه  بشه،  فرایندی طی  چه  باید  که  بلده  مدیرگروهت 
نبودن روش   بلد  با یه ذهن خالی از  باید چه کار کنی یعنی تو  بلد نیست که تو  هیچ کس 

ها مشکالت بروکراتیک  نبودن، حاال عالوه بر این   تحقیق، انگیزه نداشتن و هدف مشخص 
 خوای بکنی. شه که تو ندونی چیکار میها باعث میهم میاد وسط. همه این 

نامه    -4-2 اطالع  4آیین  کردن:  دفاع  شماره  رسانترمه  خاطرنشان    8و    3،  2،  1های 
ب این اگه بخوای  ترمه دفاع کنه. خ   4ای اومده که ارشد باید  سازند: اآلن یک آیین نامهمی

  4شما این کارو انجام بدی واقعاً و یه کار خوب انجام بدی از توی این اتفاق درنمیاد توی  
خوایم بگیم همه اتفاقات علیه دانشجو و  کنی. میترمش هم تو داری تحصیل می  3ترم که  

دانشجویان    پایان نامشه. از استاد بگیر، از دانشجو بگیر، از فرایند بروکراتیکش بگیر تا بقیه
 که تجربه زیستشون این بوده. 
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سازند: خاطرنشان می  4و    3،  2های شماره  رساناطالع  کم کردن سنوات مجاز:  -4-3
توانیم سنوات داشته باشیم، قباًل بیشتر از این بود. یعنی همه چیز علیه دانشجو  ترم می  6ما تا  

ها سبب  مختلف و مجموعه این  است. از سنوات بگیر، از سربازی برای پسرا بگیر تا چیزهای 
 و دانشگاه. نامهپایانتر بخوای اهمیت بدی به تر و کمشه که تو هی کممی

اطالع  -4-4 گروه:  جلسات  در  شماره  رسانمشکل  خاطرنشان    4و    3،  2،  1های 
شینن  جا میشه که حاال اونبار جلسه گروه برگزار میسازند: یعنی مثاًل هر دو هفته یکمی

کنن، خب اگه اینو فرایندش زودتر اتفاق بیفته، یعنی هر هفته باشه، مثاًل  تکذیب می  تأیید و
اتفاقی بیفته    و  هاش مشخصهمیدن، بازه  نامهپایانها زیاد  هایی که بچهای که تو بازههر هفته

بچه کار  بچهزودتر  برای  استرسه  همه  اینا  چون  بشه،  تصویب  برها  یعنی  من    وها.  حاال 
 خونم. خونم، میخونم، میری پیام میدی. استاده نخونده حاال من میخونم اینو و تو میمی

جمع  -4-5 در  دادهسختی  اطالعآوری  شماره  ها:  دوست  می  2رسان  همین  گوید: 
پدرشو   بود،   نامهپایانسر  خودم  مزخرف  دانشگاه  بروکراتیک  فرایند  چون  درآوردن، 

نمیداده بهش  هم  رو  بیرونی  دادههای  گرفتن  برای  یعنی  دادن.  گذاشت.  زمان  یکسال  ها 
کنی باید بدویی دنبال  و هم که تصویب میر  تید حاال موضوع و ایناخوام بگم شما بامی

این  همه  حاال  کردن.  جمع  کن داده  به  باهات  ها  استاد  نه  بلدی،  تحقیق  روش  نه  که  ار 
 شه روی تو. می یها الیه الیه مشکالت میاد بیرون و بارکنه، نه هیچی و این همکاری می

اطالع  -4-6 واقعی:  دنیای  با  ارتباط  شماره  عدم  می  6و    5،  1رسان  سازند: خاطرنشان 
مینامهپایاناگه   یه جوری  مثالً ها  از رشته  شد که  بعضی  این توی  مهندسی  که  های  طوریه 

ی استاد  فالن(،طرف  )طراحی  داشت  صنعتی  پروژه  که    ه  دکتریش  دانشجوی  این  بعد 
رو میآمی از کار خودش  بخشی  یه  این  را میمد،  نتیجه کار  و  این  به  در  داد  منتهی  دید. 

 تر است، ولی حداقل باید یه افقی نشون داده بشه.  علوم انسانی این مسئله کم
،  2های شماره  رسانها(: اطالعنامهپایانیده گرفتن تالش فرد )خاک خوردن  ناد  -4-7

تالشمی  8و    6،  3 کردی  گویند:  تو  که  می  پس  نامهپایانهایی  همین  چی  تو  االن  شه. 
می ما  مینامهپایانری  دانشکده  سرچ  میرو  انداختند. کنی،  آشغال  کجاست؟  نیست  بینی 

می همه زحمت  این  میای  شما  نسخه  می  نامهپایانکشی،  یعنی  سه  اآلن  زیاد،  هزینه  با  کنی 
می فقط  چی  اونجا،  به  بدی  رو  یکیش  تهران،  دانشگاه  به  بدی  رو  یکیش  تو  مثاًل  مونه 

 خوره. کتابخونه خاک می
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تربیتی  -4-8 سوء  اطالعآثار  شماره  رسان:  می  5و    2های  فرایند  بیان  بیشتر  کنند: 
فقط که    نامهپایان تشریفاته  تابو شده،  مثل  تشریفات که  یکسری  اینا شده  و  دفاع کردن  و 

هیچ ارزش علمی و فنی و هنری و فرهنگی نداره برای دانشجو. در واقع بیشتر حالت میس  
گیری؟ این ور چه  یعنی شما میای یه اتفاق خوب یاد بگیری، چی یاد می  ،شده  1اجوکیشن

بپیچونی، چه جوری مثاًل توی یه موقعیتی    جوری تقلب کنی، چه جوری مثاًل استادت رو 
فرایند   تو  که  چیزایی  اینا  یعنی  بکنه،  امضا  سریع  باشه،  شلوغ  سرش  استاده  که  بری 

ره. مثاًل بگی نه حتماً  گیری. چرا چون اگه یاد نگیری سرت کاله مییاد می  نویسینامهپایان
شل سرش  استاد  که  زمانی  سریع  تو  نه،  بخونه  بدی  استاد  بهش  اینو  مثالً وغه،  بری  سر    و 

کالسش که نتونه بهت بگه نه. سریع امضا بکنه. یعنی میس اجوکیشن یعنی چیزای بدی که  
 گیری هم خیلی وجود داره.تو یاد می

 مشکل در انتخاب موضوع:   -5
از  خاطرنشان می  7و    3،  1های شماره  رساناطالعانتخاب موضوع:  -5-1 سازند: یکی 

ها باهاش به مشکل بخورن،  دم خیلیمن داشتم در ابتدای کار که احتمال می  مشکالتی که 
ای بود، چون از  که رشته ما یه رشته تقریباً بین رشتهانتخاب موضوع بود که با توجه به این 

بود فلسفه  طرف  این   ،یک  و  روانشناسی  و  تربیت  طرف  یک  هم  از  طرف  یه  از  ها، 
و جامعه بود  بخ  شناسی  آدم  که  موضوعیاینم  یه  فلسفی  واد  هم  تقریباً  که  کنه  انتخاب  رو 

ب یه کار سختی  باشه، هم تربیتی باشه، هم به عمل پیوند بخوره، هم به نظر پیوند بخوره، خُ
 بود.

سازند: بعد مرحله  خاطرنشان می  2و    1های شماره  رسانتصویب موضوع: اطالع  -5-2
دغدغه اون  هم  بهدوم  که  تصویای  این  میومد  حاال  وجود  دقیقاً  که  بود  موضوع  خود  ب 

 ب این مشکلی بود که ما در اول کار داشتیم. مشخصاً باید چی باشه، خُ 
 مشکالت مادی  -6

عالی  -6-1 آموزش  اطالعکاالیی شدن  در  می  8و    3،  2های  رسان:  گویند: همه چیز 
فسادن.  و  رانت  دچار  بیش  و  کم  افراد  عمده  مادیشه.  و  پولی  اتفاقات  بر  مبتنی  ما  جامعه 

کنیم، مجبوریم یکسری اتفاقات رو بهش تن بدیم.  خاطر زیستی که داریم تو جامعه میبه
فقط برای رسیدن به دکتری و    سال درس خوندم،  10بینه من  وقتی یک استاد دانشگاه می

 
1. Mis-education 
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که   قبلشم  می  12غیره،  مجموعاً  خوندم،  سال  20شه  سال  چند  طرف    20.  و  سال  چند  و 
کنه و پول  کنه، ارز جا به جا میبینه یه آدمی با یه تلفن سکّه جا به جا میدرس خونده، می

را بر اساس  گم همه چیز در جامعه ما مبتنی بر پول است و همه چیز  زنه و میبه جیب می
می غیره  و  ماشین  مدل  زندگی،  پول،  برای میزان  که  کاذبی  نیاز  اون  واقع  در  این  سنجیم. 

ام  کنم که عقب افتادهبینه که خب آقا من احساس میشه. اینو استاد هم میهمه ما ایجاد می
از بقیه. من رفتم درس خوندم، اون نرفته درس بخونه و خب وضع زندگیش از من بهتره و  

این   خب به فرایندها بیها باعث میهمه  انگیزه بشه. گفتم  شه که اون استاد دانشگاه نسبت 
دانشکده یک  توی  بخواید  اگه  شما  گروه ببینید  یکسری  بگیرید،  پستی  یک  وجود  ای  ها 

مشخص که  ما  دانشکده  تو  گروهدارد  قدرت  اند  گروه  این  توی  باید  یا  شما  قدرت.  های 
ها هم  ها برسی و رسیدن به اون پسترت تا بتونی به اون پستباشی، یا توی اون گروه قد

البته کارش هم زیادتر  خُ ب باالخره پست معاونت مثاًل فالن، یه مبلغی میاره روی حقوق. 
میهاشهمی ولی  این .  ما،  رانت  و  پرفساد  اجتماعی  ساختار  اون  مجموعه  بگم  که  خوام 

 اتفاقات بر اساس روابطه نه ضوابط.
گویند:  می  6و    3،  2های شماره  رسانها: اطالعنامهپایانتن پشتیبانی مالی از  نداش  -6-2

مسئله بعدی هم اینه که سیستم آموزشی مخصوصاً در حوزه علوم انسانی هیچ پشتیبانی مالی  
باشه، در یه حوزهنامهپایانواسه   پشتیبانی مالی  هایی که من شاید عالقه  ها نداره و اگر هم 

مثاًل اسالمی کردن علوم انسانی، شاید من عالقه نداشته باشم، باید من چیکار    ،باشمنداشته  
می انجام  مالی  پشتیبانی  اگر  همه  کنم؟  در  و  بشه  مالی  پشتیبانی  دانشجویان  همه  از  گیره 

 ها باید پشتیبانی بشه، نه یه مسئله خاصی. اینم یه مسئله دیگست.  ها و موضوعحوزه
مالی   -6-3 اطال  حمایت  شماره  رسانعضعیف:  می  8و    7های  سر  خاطرنشان  سازند: 

که مثاًل ستاد علوم شناختی قرار بود از من حمایت مالی  هاش باز یه مشکلی بود. این هزینه
بخشی یه  مثاًل  اآلن  که  بقیهبکنه  کرده،  کمک  رو  چون  اش  شده.  چی  نیست  معلوم  اش 

تونن بکنن یا مثاًل بنیاد  ت درست حسابی نمیاحتماالً بودجه ندارن، پول ندارن، خیلی حمای
های اداریه، اینو امضا کن  نخبگان قرار بود از من حمایت بکنه که اونم اآلن درگیر پروسه

می برگشت  دوباره  کن،  امضا  نمیاونو  امضا  یکی  کارای  دن  این  کن  صبر  ماه  چند  کنه، 
اه تخفیف خیلی خاصّی  بروکراتیک مربوط به خودش هم هست و باز با این حال آزمایشگ

هامون، خیلی کمک کرد. ولی با این حال  داد تو هزینهدرصد تخفیف می  80داد به ما  می
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این  تا  دادم  خودم  جیب  از  من  رو  یک  اکثرشون  یا  کنن  کمک  ما  به  کنن  لطف  اینا  که 
 ای رو بدن.کمک هزینه

 مشکالت اجرا:  -7

د: بعد توی روند اجرا ما مشکل  گویمی  7رسان شماره  روند اجرای کار: اطالع  -7-1
کارم   من  مثاًل  خیلی MRIداشتیم.  میبود،  فکر  باهاشون  ها  خاصی  کار  قراره  ما  کردن 

می میبکنیم،  میترسیدن،  بالیی  چه  مثاًل  که  اشعه  گفتن  داره،  ضرر  بیاری؟  ما  سر  خوای 
 داره. به خاطر همین مجبور شدم در خیلی از مواقع از دوستام بخوام که بیان. 

شماره  اطالع رشتمی  5رسان  چون  من  پایان   امهگوید:  برای  باید  بنابراین  روانشناسیه، 
گرفتم، ولی تو روند اجرای کارم با مشکل مواجه شدم، خیلی از  نامم نوار مغزی از افراد می

این بچه با  می  40که  ها  بهشون  کارم  بابت  تومن  نمیهزار  راضی  ولی  تو  دادم،  که  شدن 
 نن. پژوهشم شرکت ک

سازند: یه  خاطرنشان می  7و    5های شماره  رسانضعف امکانات پژوهشی: اطالع  -7-2
امکانات پژوهشی بود که من کارم چون   بود    MRIمشکل اساسی محلّ اجرای پژوهش، 

MRI  تجهیزات خاصّیه، همه جا ندارن، ما یه کمبود خیلی اساسی داریم    تنها جاییه که  مثاًل
باهاش   بخوای  که  )دستگاهی  اسکنر  قباًل  F-MRIتوی  یعنی  سه    بگیری(  نبود.  اصاًل  که 

برداری مغز این امکان رو فراهم کرده که دانشجویان برن اونجا پروژه  ساله آزمایشگاه نقشه
یه که برای کارای پژوهشی تعریف شده خیلی  ایب ایران چون تنها جولی خُ   ، بکنن   تعریف

شد که مثاًل  ب این باعث میگرفتم برای چند ماه آینده و خُ یعنی من وقت می .سرش شلوغه
خواستم دوباره یه وقت جدید بگیرم و دوباره باید یه پروسه  یه روز آزمودنی نتونه بیاد، می

می مشطوالنی صبر  من  نظر  به  این  همین  به خاطر  تجهیزات الزم  کردم.  نبود  اساسی،  کل 
انجام کارم بود و به انجام میبرای  ده  خاطر کم بودن تعداد جاهایی که همچین کاری رو 

های خودش رو  های اونجا. بعد خود اون کار چالش خیلی ازدحام جمعیت بود توی مشتری
 داشت. 

گوید: من مثالً یم  7رسان شماره  ها: اطالعدیگر دانشگاه  ستادانکمبود ارتباط با ا  -7-3
کردم که بتونه  باید استاد مشاوری رو پیدا می  .بود  MRIدانشجوی رشته روانشناسیم، کارم  
با  شناختم. چون ما این ب نمیتوی این زمینه بهم کمک بکنه. خُ جا خیلی ارتباطی نداریم 

دن. کنن، کار مهندسی پزشکی و نورولوژیک و اینارو انجام میمی  MRIکسایی که کار  
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و    به بود  نظرم  مدّ  که  شخصی  اون  به  باالخره  و  زدم  ایمیل  رو  نفر  چند  همین  خاطر 
بتونه بهم کمک  می پیدا کردن استادی که  به خاطر همین  تونست بهم کمک کنه رسیدم. 

 ای بود.کنه توی این زمینه مشکله دیگه

 

 
نویسی نامهمشکالت پایانهای شناسایی شده مربوط به ها و زیرمضمون مضمون   .1شبکه مضامین

 شناسی دانشگاه تهران دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان

 گیريحث و نتیجه ب
اهمیت   به  توجه  پژوهش نامهپایانبا  در  این  ها  کشورها،  مختلف  منظور    مطالعههای  به 

دانشکده   دانشجویان  زیسته  تجارب  روانبازنمایی  و  تربیتی  از    شناسیعلوم  تهران  دانشگاه 
اجرای   فرایند  رسالهنامهپایانمشکالت  و  به  ها  زمینه  این  در  و  گرفت  صورت  هایشان 

عنوان مشکالت  چه بهمنتج شد. اما آن  نامهپایانفرایند  انجام  نویسی در  نامهپایانهای  چالش 
 اصلی ریشه دارد که به شرح ذیل است: مضموندر چند  ،مطرح شد

بود.   این زمینه، مشکالت دانشجو )عوامل فردی(  از مشکالت شناسایی شده در  یکی 
دانشجو   دانشجویان،  ها زیرمضمونمشکالت  نداشتن  هدف  زمینه،  پیش  نداشتن  شامل  یی 

راستا است، چرا  ( به خوبی هم1397که با پژوهش پورنقی و خسروی )  بود   نداشتن مهارت
از   یکی  را  پژوهش  انجام  برای  کافی  مهارت  نداشتن  خود  پژوهش  در  نیز  ایشان  که 

یافته پژوهش پورنقی و  مشکالت اساسی یادآور شده بودند. بی انگیزگی دانشجو که طبق 
( ارا1397خسروی  برای  کافی  نفس  به  اعتماد  نداشتن  عنوان  (  خود  پژوهش  در  را  کار  یه 
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می  ،کنندمی همراستا  مقابل    ،باشدکاماًل  مونپیو در  پژوهش  با  یافته  بر 2013)  1این  مبنی   )
ندانستن روش    استاد راهنما همخوانی ندارد.  بادادن اعتماد به نفس به دانشجو در هنگام کار  

هش پورنقی و خسروی تحقیق، هزینه فرصت، کتاب محور بودن دانشجو که طبق یافته پژو
توان گفت که دانشجویان  می  باشد.( مبنی بر نداشتن دانش کافی همسو و همگرا می1397)

اند. برخی از دانشجویان یکی  محور نیز گذشتهاند و از مرز کتاببه شدت جزوه محور شده
می را  یا جزوه  و کمتر کتاب میدو فصل کتاب  از چالش خوانند  یکی  این  و  های  خوانند 

کپی  ا به  تحصیلی  ترم  اواخر  دانشجویان  اکثر  است.  کشور  عالی  آموزش  نظام  در  ساسی 
یادداشت را  مطالب  کالس  در  دقت  به  که  خود  همکالسی  جزوه  کردهکردن    ، برداری 

کند، نه صرفاً یادگیری عمیق  میها  برای آنکفایت الزم را    ،پردازند و فقط نمره قبولیمی
درسی. زیسته گذشته  مطالب  تجارب  دانشگاه،  از  یافتهفاصله  دیگر  از  مشکالت  ها  بود.  ها 

(  2012)  3و مافا   2های پژوهش حاضر است با یافته پژوهش ماپولیسا دانشجو که یکی از یافته
  اند منطبق است. ها نیز به چالش ارتباط سه ضلع استاد، دانشگاه و دانشجو اشاره کردهکه آن

شود دوره  پیشنهاد میبا توجه به گستره وسیع مشکالت در حوزه مشکالت دانشجویان، اوالً  
آن   ویراستاری  و  ویرایش  و  علمی  متون  نگارش  تقویت  نظر  )واحد(  در  دانشجویان  برای 

ش دوماً  گرفته  سرفصل  ود،  ایجاد  طریق  از  دانشجویان  علمی  نگارش  آکادمیک  توانایی 
عملکرد دانشجویان در  شود  ، همچنین پیشنهاد مینگارش علمی در دانشجویان تقویت شود

فناوری از  اطالعاتیاستفاده  داده-های  تحلیل  در  پایانارتباطی  نگارش  و  تقویت    نامهها 
 گردد.

پایان از دیگر مشکالت   مشکالت    بود.  استادان نویسی، مشکالت  نامهپرتکرار در روند 
مهازیرمضمونشامل    ستادانا عدم  نظیر  انگیزهیی  دانشجویان،هارت  در  ارائه    پروری 

دیر   بودبازخورد  دانشجویان  به  یافته  که  موقع  پژوهش صفایی  این  )با  به که  (  1390موحد 
به رسی ویژگیوضوح  در  استادان  شخصیتی  اشاره  های  دانشجو  کار  به  بود دگی    کرده 

رسد چهار سبک رایج  ( به نظر می1398موحد )با توجه به پژوهش صفایی  باشد.همراستا می
استادان   پژوهشی  فرمانده  در حوزه  نظارت  ، 4سرباز  –علوم رفتاری داریم که شامل سبک 

 
1. Mhunpiew 

2. Tichaona Mapolisa 

3. Onias Mafa 

4. Commander-soldier style  
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دانست که    3و در آخر سبک استثماری   2، سبک آزادگذارنده1ساز شبکه  –سبک تسهیلگر  
های شخصیتی خود، سبک مناسب را در انتخاب استاد  بر طبق ویژگینتیجتاً باید دانشجویان 

پایان نتیجه    حجم باالی کار استادان نامه و رساله مطابقت دهند.  راهنما در حین گرفتن  نیز 
هر   ازای  به  که  به طوری  است،  استاد  به  دانشجو  باالی  نیاز    10سرانه  استاد  یک  دانشجو، 

بسیاری هم که استاد تمام شده  40تا    30به    1در حالی که اآلن سرانه    ،است یا است و  اند 
یا فرصتی برای کارهای پژوهشی  های سازمانی خارج از دانشگاه گرفتهپست انگیزه و  اند، 

دانشجویان خود ندارند و بیشتر فشارها روی استادیاران و یا استادان جوان است و این فشار  
استاد دانشگاهی    شودشود که استادان دیربازخورد دهند، بنابراین پیشنهاد میمنجر به این می

باید دست کم ده مرحله باشد که هر سه سال فرد بتواند به آن برسد تا زود استادان اشباع  
سطح ختم شود:    4شوند، چرا که نباید مراحل دانشگاهی تنها به این  نشوند، اآلن اشباع می

جنگ  ،  تعهد اندک برخی از استادان نسبت به دانشجویان  یار و استادی.مربی، استادیار، دانش
گروه  یا  استادان  از  برخی  بین  آموزشیسرد  مسئله    های  یک  که  دانشجو  و  منافع  سر  بر 

ها یکی از  غیرطبیعی در نظام آموزش عالی است، کاهش انگیزه استادان به ویژه استاد تمام
اند و برخی ها به باالترین مدارج رسیدهستاد تماممشکالت مهم در این مطالعه است، چون ا

کنند،  نامه و رساله با دانشجویان نمیها متأسفانه همراهی الزم را در کار پژوهشی پایاناز آن
رسد مبحث درآمد و  همچنین به نظر می  ،ها نداردثیری در رد یا درآمد آنزیرا کار علمی تأ

تأثیر نیست، چرا که برخی از استادان  نگیزه استادان بیها هم در افت انامههزینه اندک پایان
می اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  پردیس  دانشجویان  راهنمایی  سراغ  این روند،  به    که برای 

دهند و این مسئله را باید مورد توجه قرار  های مذکور، پول به روزتر و بیشتری میدانشگاه
استادان  داد. نبودن  روز  یافته  به  از  یکی  و هاکه  پورنقی  پژوهش  با  است  پژوهش  این  ی 

( هم1397خسروی  مهارت(  نداشتن  به  نیز  ایشان  زیرا  دارد،  و خوانی  انتقادی  تحلیل  های 
و    ستادانعالیق ااندک  اند. تفاوت علم استاد و دانشجو، شناخت  ارایه استدالل اشاره کرده

نبود سازوکار    های این پژوهش بود.در آخر تفاوت قائل نشدن بین کار خوب و بد از یافته
یعنی این    هم از مشکالت شناسایی شده بود،  کیفیتهای با کیفیت و کمنامهتشخیص پایان

 
1. Facilitative-networking style  

2. Laissez-faire 

3. Exploitative style  



 51 /                                                                      ... هاها و رسالهنامهبازنمایی مشکالت فرایند اجرای پایان

 

 
 

گذارد، چرا  شود و این تأثیر منفی میکه هر گردی گردو محسوب میرویه حکم فرماست  
به این میکه این مسئله منج بپردازند و  ر  به موضوع  شود که دانشجویان و استادان سطحی 

می پژوهشی  کار  صرف  بسیاری  تالش  که  افرادی  شود. زحمت  گرفته  نادیده    کنند، 
های اصلی پژوهش حاضر است که با  مضمونیکی از    گشت،برمی  ستادان ا  ی که به مشکالت 

باشد  سه ضلع استاد، دانشگاه و دانشجو می( مبنی بر ارتباط  2012)  2و مافا  1پژوهش ماپولیسا 
سواد پژوهشی استادان راهنما و   شودبودن این مسئله، پیشنهاد میبا توجه به مهم  انطباق دارد.

 راهنمایی و مشاوره تقویت گردد. هایمشاور برای ارتقای کیفیت فعالیت
زیرمضمون از  جامعه  یکی  کالن  مشکالت  مطالعه،  این  در  مهم  مشکالت    است. های 
زیر شامل  جامعه  دغدغهمضمونکالن  مانند  کمّی  هایی  )نگاه  ساختاری  مسئله  جامعه،  های 

( 1390آبادی، چشمه سهرابی و افشار )گرایانه(، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی که نجف
اند که با مورد  در پژوهش خود به صراحت به مسائل حقوقی و مالی و پشتیبانی اشاره نموده

دارد.فوق   کمّیمی  همخوانی  )نگاه  ساختاری  مسئله  گفت  مطالعات  توان  در  گرایانه( 
صالحی،   و  و صالحی،    1394؛  1395)محمدزاده  قاسمی  اشاره  1396و  مسئله  این  به  که   )

نشان می بود،  زمانی که مشکالت  شده  تا  یعنی  است،  ابرمشکل  مشکل، یک  این  دهد که 
نمی نشود،  حل  آموزشی  سیستم  و  زیرین  ت ساختار  و  پایین  سطوح  در  داشت  انتظار  وان 

گردند. برطرف  مشکالت  و  مسائل  این    آموزش،  که  درآوردن  مقاله  سیاسی،  مسائل 
)  مضمونزیر صالحی  و  قاسمی  یافته  یافته1397با  که  چرا  دارد،  مطابقت  پژوهش  (  های 

می نشان  مقالهایشان  مؤسسات  یافتن  رونق  که  میدهد  پویایی  نویسی  و  نشاط  مراکز  تواند 
ها را در تحقق رسالتشان در  هایی جدی همراه و آنعلمی و دانشگاهی را از درون با چالش 

زمینهارزش و  چندان  آفرینی  دو  مشکالت  با  جامعه،  متوازن  و  پایدار  توسعه  و  رفاه  سازی 
یافته کاربست  موانع  و  تحصیلی  مدرک  یافتن  تنزل  نماید.  از  مواجه  که  پژوهشی  های 

پژوهش یافته قائمی  های  پژوهش  با  است  )حاضر  همکاران  و  پژوهش  1394پور  یافته  ( که 
قابلیت کاربرد و درستی  آن نشان داد  معیار  نامهپایانها  با  و  بوده است  ها در سطح ضعیف 

ه زمینه  فوق  در  مشکالت  وسیع  گستره  به  توجه  با  است.  بوده  همراستا  و    مسائلمسو 
می پیشنهاد  علمی  ساختاری،  هیأت  اعضای  ارتقاء  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  که  شود 

 
1. Tichaona Mapolisa 

2. Onias Mafa 
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قرار  اصالح شود و این مسئله با بهسازی اعضای هیأت علمی منطبق گردد و در دستور کار  
القیت و نوآوری اعضای هیأت علمی در آن فراهم  گیرد که بدین وسیله زمینه شکوفایی خ

 گردد. 
پایان مشکالت  زمینه  در  شده  شناسایی  مشکالت  دیگر  دانشجویان،  نامهاز  نویسی 

بود.   هایی نظیر امضا کردن  مضمونمشکالت بروکراتیک شامل زیرمشکالت بروکراتیک 
نامه   آیین  در    4نامه،  مشکل  مجاز،  سنوات  کردن  کم  کردن،  دفاع  گروه، ترمه  جلسات 
ها، عدم ارتباط با دنیای واقعی، نادیده گرفتن تالش فرد )خاک  آوری دادهسختی در جمع

و  نامهپایانخوردن   تربیتیها(  می  بود.  آثار سوء  نظر  پیشینه  به  منظم  مرور  به  توجه  با  رسد 
به    توان این موضوع را های این مطالعه در مطالعات مشابه وجود نداشت و میپژوهش، یافته

دا آموزش  کارشناسان  اندک  آشنایی  دانست.  حاضر  پژوهش  نوآوری  با  نشکدهعنوان  ها 
و بروز مشکالت  افزاری  افزاری و نرم های سختتمسروند امضا کردن نامه، آشنا نبودن با سی 

که کارشناسان نیاز به  ین کند که با توجه به ابرای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ایجاب می
می  بازآموزی پیشنهاد  دارند،  آموزش  آندورهشود  و  آشنایی  به  مربوط  که  با  هایی  ها 

افزایست، برگزار شود تا شاهد کارایی و اثربخشی در سیستم  افزاری و نرمهای سختسیستم
با بیآموزشی دانشکده باشیم. در رابطه  نیز میها  توان خاطر نشان  نظمی در جلسات گروه 

م مدیرگروه  که  برنامهکرد  با  که  است  هماهنگیوظف  و  کامل  را    ، ریزی  گروه  جلسات 
تشکیل دهد که تداخلی با دفاع دانشجویان و همچنین تحمل استرس برای افراد به حداقل  

یابد. سهولت در جمع پژوهشی  آوری دادهممکن کاهش  برای دانشجویانی که موضوع  ها 
بیمارستانآن در  امالک،ها  و  اسناد  ثبت  سازمان  زندان  ها،  نفت،  ارگانوزارت  و  هایی  ها 

سپری شود و این مسئله سبب بروز ناامیدی و دلزدگی    باید  های طوالنی نگاریاست که نامه
می میدانشجویان  پیشنهاد  مسئله  این  کاهش  برای  تفاهمشود،  الزمنامهشود  با  هایی  االجرا 

سناد و امالک، وزارت نفت  های ثبت اضمانت اجرا برای برقراری ارتباط دانشجو با سازمان
 هایی از این دست برقرار شود. ها و ارگانو زندان

انتخاب موضوع بود. مشکل در  ناحیه دانشجویان  از    ، یکی دیگر از مشکالت پرتکرار 
هایی نظیر انتخاب موضوع و تصویب موضوع  مضمونمشکل در انتخاب موضوع شامل زیر

  نیا و مهر، ریاحیو بهی(  1390رابی و افشار )بود که با یافته پژوهش نجف آبادی، چشمه سه
( و  (  1393منصوریان  همخوان  است  شده  اشاره  موضوع  انتخاب  در  مشکل  به  آن  در  که 
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الندگرنهمسو می پژوهش  یافته  با  همچنین  و  این 2009)  2لورسون هاو   1باشد  بر  مبنی  که  ( 
اند همراستا و  ترین نگرانی و مشکالت دانشجویان برشمردهانتخاب موضوع را یکی از عمده

می در    باشد.همسو  مشکل  به  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  اکثر  حاضر  مطالعه  اساس  بر 
اشاره کرده یا غیرمستقیم  و  مستقیم  به صورت  نظر میاند.  انتخاب موضوع  انتخبه  اب  رسد 

پایان مهمموضوع  عالقهنامه  اگر  دانشجو  که  چرا  است،  پژوهشی  کار  بخش  به  ترین  ای 
طور که باید و شاید به مسئله بپردازد و تا  تواند آننامه خود نداشته باشد، نمیموضوع پایان

گریبان مشکل  این  نیز  دفاع  مقابل  روز  در  موضوعی  از  باید  که  چرا  بود،  خواهد  او  گیر 
 ای نسبت به آن ندارد. کند که هیچ عالقه داوران دفاع

شکالت مادی  . مدر این مطالعه بود  مشکالت مادی از دیگر مشکالت شناسایی شده،  
زیر مادی مضمونشامل  ترویج  نظیر  از  هایی  مالی  پشتیبانی  نداشتن  و   هانامهپایانگرایی، 

یافته  هارساله با  موارد  این  همه  که  بود  مالی ضعیف  حمایت  نجف  یهاو  آبادی،  پژوهش 
( مبنی بر مسائل حقوقی، مالی و پشتیبانی که در پژوهش بیان  1390چشمه سهرابی و افشار )

است. همراستا  و  همسو  پایان  شده  همه  از  مالی  پیشتبانی  مشکالت    ،هانامهنداشتن  از  یکی 
ب مطالعه  این  شده  یکشناسایی  فقط  واقع  در  تعدادی  ود.  سمت  از  موضوعات  سری 

خاصهاسازمان میپشمورد    ی  قرار  از  تیبانی  دانشجو  که  دارد  احتمال  مسئله  این  و  گیرد 
هیچ   واقعیت  در  که  حالی  در  بیاورد،  روی  موضوعات  قبیل  این  سمت  به  ناچاری  سوی 

شیوع   به  توجه  با  بنابراین  ندارد.  انتخابی  موضوع  به  خاصی  پیشنهاد  عالقه  مشکل،  این 
پایانمی از  مناسب  مالی  حمایت  رسالهنامهشود  و  پژوهشی  ها  گسترده  موضوعات  در  ها 

گیرد.   این صورت  به  توجه  با  پایانهمچنین  برای  دانشگاه  استادان  رسالهکه  و  های  نامه 
  ای را به شود دانشگاه نیز کمک هزینهکنند، پیشنهاد میدانشجویانشان رتبه علمی کسب می

مشکل   به  ندارد،  شغلی  خود  تحصیل  دوران  در  که  دانشجویانی  تا  بدهد  دانشجویان 
 برنخورند. 
ازیکی   پایان  دیگر  زمینه  در  پرتکرار  زمینه   مشکالت  ، نویسینامهمشکالت    ی اجرا  در 

زیر  بود.  نامهپایان شامل  اجرا  ضعف  مضمونمشکالت  و  کار  اجرای  روند  نظیر  هایی 
پژوهشی )  مطالعهکه در    بود  امکانات  این 1390ابراهیمی  بر  مبنی  امکانات  (  که دانشجویان 

 
1. Lundgern 

2. Halvarsson 
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پژوهش ما    اند، همراستا با یافتهترین عوامل برگزیده عنوان اصلیپژوهش و آینده شغلی را به
است،    باشد.می همراه  مشکالتی  با  آزمایشگاهی  کارهای  در  بخصوص  کار  اجرای  روند 

که   هزینهچرا  نکردن  تأمین  صورت  در  و  دارد  خاصی  تجهیزات  به  توسط  نیاز  آن  های 
های  شود مکانشود، بنابراین پیشنهاد میهای ذیربط، دانشجو با مشکالتی مواجه میسازمان

دانشجویان رشته ر بیشتر  که  تجهیزات میآزمایشگاهی  قبیل  این  به سمت  روند، وانشناسی 
شوند.   توج مجهز  این با  به  اساسیه  مشکالت  از  یکی  دیگر    کمبود  که  استادان  با  ارتباط 

شود بانکی جامع برای معرفی استادان در دانشگاه و ها بود، پیشنهاد میو دانشکده  هادانشگاه
های کارشناسی  نامههمکاری در پایان  ها ایجاد شود که ظرفیت یا تمایل استادان بهدانشکده

 های دکتری را نشان دهد.ارشد و رساله

 منابع 
)  ،ابراهیمی پایان(.  1390محبوبه.  تحول  روند  تحلیل  و  ارشد  نامهشناخت  کارشناسی  های 

های شهید بهشتی، تهران، عالمه طباطبایی و تربیت معلم  مدیریت آموزشی در دانشگاه
پایان(1389-1379)های  در فاصله سال نامه کارشناسی ارشد.  . دانشگاه شهید بهشتی. 

 تهران. 

)  بازرگان، روشمقدمه(.  1394عباس.  بر  رویکردهای  ای  آمیخته:  و  کیفی  تحقیق  های 
 . تهران: نشر دیدار.متداول در علوم رفتاری

سارا؛بهی منصوریان،نی ریاحی  مهر،  نصرت؛  )  ا،  مشکالت  1393یزدان.  شناسایی   .)
دانش نامهپایان و  اطالعات  علم  دانشجویان  دیدگاه  از  دانشگاهنویسی  در  های  شناسی 

 . 59-39(، 1) 48، رسانی دانشگاهیفصلنامه تحقیقات کتابداری و اطالعشهر تهران. 

)  محله،قاضیپوررجب پایان(.  1388انیس.  تدوین  مشکالت  دورهشناخت  در    های نامه 
تربیتی و روان . دانشگاه  شناسی دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشد دانشکده علوم 

 نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. شهید بهشتی، پایان
خسروی، رویا؛  )  پورنقی،  سرقت  (.  1397مریم.  درباره  دانشجویان  دالیل  و  دانش  بررسی 

. ایگاه علمی ایران )گنج(علمی و ارایه راهکارهای مناسب: مطالعه موردی کاربران پ
ایران   اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

 )ایرانداک( 
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)  دالور، روان(.  1393علی.  در  کاربردی  آمار  و  علوماحتماالت  و  تهران:  تربیتیشناسی   .
 انتشارات رشد. 

)  زارعی، پایان(.  1398علی.  اجرای  فرایند  مشکالت    دانشجویان   هایرساله  و  نامهواکاوی 

  نامهپایان  تهران،  دانشگاه  ،تهران  دانشگاه   تربیتی  علوم   و   شناسیروان  دانشکده

 بزرگساالن. آموزش ارشد کارشناسی
دهقانی، علی؛  )  زارعی،  از  1397مرضیه.  اسالمشهر  کانون  بازنشستگان  زیسته  تجربیات   .)

)مطا سالمندی  دوره  در  مالی  استقالل  و  پدیدارشناسی(.  لعهلحاظ درآمد  با روش  ای 
اولین در  اجتماعی(  ارائه شده  روانی  رویکرد  )با  ایران  در  سالمندی  تهران:  همایش   ،

 . 449-455دانشگاه عالمه طباطبائی. 
دهقانی، علی؛  )  زارعی،  چالش 1397مرضیه.  مطالعه(.  الکترونیک:  یادگیری  با  های  ای 

پدیدارشناسی.   فن رویکرد  اطالعاتفصلنامه  تربیتی  آوری  علوم  در  ارتباطات  ،  9،  و 
(1 ،)81-59 . 
)موحد،  صفایی در (.  1390سعید.  پنهان(  درسی  )برنامه  پنهان  هنجارهای  تفاوت  تبیین 

دانشکده در  راهنما  استاد  تربیتیانتخاب  علوم  و  ریاضی  علوم  تربیت  های  دانشگاه   ،
 ریزی درسی. معلم، رساله دکتری برنامه

یران: از  شناسی سبک نظارت پژوهشی اساتید راهنما در اگونه(. 1398سعید. ) موحد، صفایی
 .5-28(، 13، )7، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی دهیگری تا فرمانتسهیل

فراستخواه،عباس عباس؛ شاکری، محسن؛ رحیمیان، حمید؛  )  پور،  تحقیق  1393مقصود.   .)
های دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاه

 .27-1(، 3) 1، های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهش عالی. 
مجتبیعباس عباس؛  حسن؛  پور،  ملکی،  محمد؛  )زاده،  مقصود.  (. 1395فراستخواه. 

مطلنظریه الگوی  به  راجع  به شیوه  پردازی  ایران  عالی  آموزش  نظام  اعتبارسنجی  وب 
 .125-83(، 9) 3، های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهش ای. ی زمینهنظریه

صالحی، مجید؛  )  قاسمی،  چالش 1396کیوان.  و  موانع  بازنمایی  بالندگی  (.  و  رشد  های 
مطالعه جدیداالستخدام:  علمی  هیئت  پدیدارشناسی.  اعضای  روش  به  لنامه  فصای 

 . 1-25(، 13)  4، آموزش و توسعه منابع انسانی
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(. تحلیل پدیدارشناسانه عوامل درون سازمانی مؤثر  1397کیوان. )  د؛ صالحی،مجی   قاسمی،
پایان و  مقاله  تولید  از مؤسسات  استفاده  فناورینامه.  بر  و  (،  4، )10،  فصلنامه سیاست 

48-35 . 

خندقیقائمی امین  مرتضی؛  معصومه؛ کرمی،  )  ،پور،  استانداردهای  1394مقصود.  اشاعه   .)
پژوهش  گزارش  در  پایانارزشیابی  در  کاوشی  آموزشی:  ارزشیابی  های  نامههای 

 . 101-128(، 9) 5. گیری و ارزشیابی آموزشیمطالعات اندازهکارشناسی ارشد. 

مهدی؛ )  قربانخانی،  کیوان.  ویژگی 1396صالحی،  بازنمایی  آموزش  (.  مؤفق  استادان  های 
مطالعه استادان و دانشجویان:  نظر  از  ایران  نظام آموزش عالی  با روش مجازی در  ای 

 . 347-327(، 4) 11، فناوری آموزشپدیدارشناختی. 
)  کومار، اطالعروش(.  1390کریشان.  و  کتابداری  در  پژوهش  )فاطمه  رسانی  های 

 وست و فریبرز خسروی، مترجم(. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. رهاد

شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز  (. آسیب1394صالحی. کیوان. )  محمدزاده، زینب؛ 
های راهبردی  فصلنامه سیاستای با رویکرد پدیدارشناسی.  علمی و دانشگاهی: مطالعه

 .1-25(، 11) 3، و کالن
زی )  نب؛ صالحی،محمدزاده،  مراکز  1395کیوان.  در  علمی  پویایی  و  نشاط  پدیده  تبیین   .)

، فصلنامه راهبردای با رویکرد پدیدارشناسی.  علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه
25 (79 ،)258-227 . 

جایی، فیروز  تبار  حاجی  حسن؛  تبار،محسن   ملکی،  قاسم  )  ؛  اهلل.  نبی  تحلیل  1390سید   .)
پایان برنامهنامهمحتوا  رشته  تکمیلی  تحصیالت  دوره  دانشجویی  درسی  های  ریزی 

سال  دانشگاه )از  مدرس  تربیت  و  بهشتی  شهید  طباطبایی،  عالمه  (. 88تا    80های 
 .  85-108(، 4) 2، مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

محمد؛ خبیری،  مهران؛  ن  میزانی،  )سجادی.  توانایی1390صراهلل.  بررسی  دانشجویان  (.  های 
پژوهش  نامه.  کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان

 . 134-111(، 17) 3،  و برنامه ریزی در آموزش عالی
فهیمه؛  آبادی،  سهراب  نجف  افشار،مظفر  ی،چشمه  )  ؛  کاربرد  1390ابراهیم.  بررسی   .)

اطالعهای  نامهپایان و  کتابداری  علوم  دکتری  و  ارشد  در  کارشناسی  رسانی 
 . 88-67(، 1)1،  رسانیپژوهشنامه کتابداری و اطالعهای شهر اصفهان. کتابخانه
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