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هدف پژوهش حاضر بازنمایی تجارب زیسته  چکیده:

شناسی از مشکالت فرایند وم تربیتی و رواناستادان دانشکده عل

های دانشجویان دانشگاه تهران است. ها و رسالهنامهاجرای پایان

 شناسی دانشگاه تهرانمیدان پژوهش دانشکده علوم تربیتی و روان

گیری مالکی از بین اعضای کنندگان با استفاده از نمونهبود و شرکت

ها با استفاده از فن دهعلمی انتخاب شدند. گردآوری داهیأت

 سطح مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد و در دهمین مصاحبه به

 ام دوها به انجاشباع نظری رسید، اما به منظور اعتباربخشی به یافته

ه مصاحبه تکمیلی پرداخته شد و در نهایت در دوازدهمین مصاحب

فاده از ها با استها متوقف شد. تحلیل دادهفرایند گردآوری داده

ها به شناسایی هفت روش جیورجی انجام شده است. تحلیل داده

ترین مشکالت، زیرمضمون منتج گردید. مهم 67مضمون اصلی و 

مشکل در انتخاب موضوع، تسلط اندک به حوزه روش تحقیق و 

مشکالت دانشجویان بود. نتایج به دست آمده نشان داد که 

هایشان با مشکالت ها و رسالههنامدانشجویان در فرایند اجرای پایان

ها را در انجام این ها آنمتعدد و متنوعی همراه هستند و این چالش

فرایند با مشکالت متعددی همراه نموده است. بدین منظور 

 راهکارهایی برای بهبود ارائه شده است. 
، هانامه و رساله: تجارب زیسته، مشکالت، پایانکلمات کلیدی
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Abstract: The purpose of this study was to 

represent the lived experiences of faculty members 

of the Faculty of Psychology and Educational 

Sciences about the problems of the process of 

dissertations and dissertations of Tehran 

University students. The research field was the 

Faculty of Psychology and Educational Sciences 

of the University of Tehran and the participants 

were selected using faculty sampling. The data 

collection was done using a semi-structured 

interview technique and reached the theoretical 

saturation level at the tenth interview, but two 

additional interviews were conducted to validate 

the findings and finally the 12th interview was 

stopped. The collected data were analyzed using 

the George method. The data analysis resulted in 

the identification of 7 main themes and 67 

subthemes. The most important challenges and 

problems were the difficulty in choosing the topic, 

little mastery in the field of research methods and 

students' problems. The results showed that 

students face numerous and various problems in 

the process of their dissertations and dissertations, 

and these challenges have led to numerous 

difficulties in this process. To this end, solutions 

have been proposed for improvement. 
Keywords: lived experiences, difficulties, thesis 

and dissertation, University of Tehran, 

phenomenological  
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 مقدمه

کننده قدرت جوامع در عرصه آموزش عالی، مظهر رشد و توسعه اطالعات و دانش و تأمین

ی و شاگردپروری فرهیختگان و ورزرود مراکز علمی محلّ اندیشهرقابت جهانی است. انتظار می

پایه و اساس تولید علم، پژوهش  (.1397قلب یک جامعه پویا و زنده باشد )قاسمی و صالحی، 

است. از طرفی پژوهش بستر اصلی برای درک عمیق و دقیق از حقایق، تفکر و اندیشه است 

ان شده است های انس(. پژوهش وجه مهمی از فعالیت1388نسب و نیک نفس، )دوالنی، حسینی

یابد و سرانجام به گسترش مرزهای می کند، گسترشو دانش بشری به کمک پژوهش رشد می

ای در نتیجه پژوهش به دست آمده های هر جامعهانجامد. پیشرفتمعرفت و دانش پژوهی می

است. افزون بر آن پژوهش یاری رسان انسان در پیدا کردن راه حل مسأله و حلّ تضادها است 

های اصلی پیشرفت و ترقی مادی و معنوی هر کشوری (. همواره پژوهش از راه1390، 1)کومار

شوند و بین تحقیقات و میزان پیشرفت رابطه مستقیم وجود دارد. در جهان امروز به محسوب می

های آموزشی سعی بر مبنا قرار دادن یافته شاهد هستیم که سیستمویژه در کشورهای توسعه

های ابتدایی تحصیل ضروری ری دارند و آموزشِ نحوه پژوهش را از سالپژوهش برای یادگی

 (.1389نیا، دانند )جلیلیمی

های علمی بوده و محّل دنیا مرکز تحول فکری و نوآوری ها همیشه و در همه جایدانشگاه

برخورد افکار و عقاید هستند و خصوصاً در کشورهایی که به مناسبت فقر عمومی علم و دانش، 

ها بایستی نقش مؤثرتری در تحقق بخشیدن به ینه قبول افکار تازه علمی کم است، دانشگاهزم

رسد که شخصیت دانشگاه به جنبه پژوهشی های علمی و فکری برعهده گیرند. به نظر میآرمان

(. دانشگاه در تراز جهانی، خاستگاه اندیشه و معنا، نماد تولید و 1379باشد )صمدزاده، آن می

دانش و کانون نقد روشنگری اجتماعی است. دانشگاهیان در سطح ملی، نقش مؤثری در  انتقال

المللی نیز، ضمن گسترش توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند و در سطح بین

مرزهای دانش، به صلح جهانی، بهبود و ارتقای شرایط زیست بشری و ظهور امکانات نهفته 

ای از (. در همین راستا، پژوهش به عنوان زیرمجموعه1389استخواه، کنند )فرانسانی کمک می

یافتگی، نهاد علم، زیربنای توسعه در عصر اطالعات و همچنین سنگ بنای اولیه برای توسعه

(. پژوهش از فرایندها 1390روند )شریعتمداری، خودکفایی و استقالل در عصر حاضر به شمار می

ی دانشجویان تحصیالت تکمیلی است و نقش مهمی در بهبود های مهم و اساسی براو مهارت

(. 1391فرایندهای آموزشی و گسترش خدمات علمی در جامعه دارد )صالحی و همکاران، 

ها و مراکز آموزش عالی ترین وظایف دانشگاهترین و اساسیپرداختن به پژوهش یکی از مهم
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ها و استادان، دانشجویان ه بر خود دانشگاهها عالوباشد. برای انجام پژوهش در سطح دانشگاهمی

باشند دار میبه عنوان ارکان اصلی و بازوی اجرایی و موتور محرکه پژوهش، نقش اصلی را عهده

(. استادان عالوه بر کارهای پژوهشی و آموزشی نقش هدایتگر و 1390)مهرعلیزاده و همکاران، 

دهند. دانشجویان کشور را نیز انجام میمربی و به عبارتی وظیفه تربیت پژوهشگران آینده 

که در زمان تحصیل تا حدود زیادی آموزش مبتنی بر پژوهش را تحصیالت تکمیلی به دلیل این

نامه و رساله ( و از سوی دیگر نیاز به ارائه پایان1388گذارند )بهزادی و داورپناه، پشت سر می

گذارند و تر پا به عرصه پژوهشی میرفای ژبرای دریافت مدرک تحصیلی خود دارند، به گونه

ای از (. حجم عمده1389ای در تولید علم و دانش برعهده دارند )فتحی و همکاران، نقش گسترده

شوند و بسیاری از مقاالت علمی مستخرج از ها انجام مینامههای دانشگاهی در قالب پایانپژوهش

ها نقش مهمی در تولید دانش جدید دارند. به نامهیانها هستند. از این رو، پاها و رسالهنامهپایان

های نامه نه تنها تمرین پژوهش برای دانشجویان است، بلکه خود یکی از روشبیان دیگر، پایان

 (.1388شود )منصوریان، تولید دانش جدید محسوب می

و یا های دانشگاهی نقش مهمی در تولید دانش ها به عنوان سطحی از پژوهشنامهپایان

که های جدید در دانش بشری دارند. ضمن اینها و عرصهبسترسازی برای تولید دانش، کشف افق

توانند در جهت رفع نیازهای پژوهشی جامعه، ابزاری ارزشمند باشند. به همین ها مینامهپایان

ه و دقت های دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار است و هر گونه توجها و رسالهنامهدلیل پایان

  نویسی و ارتقای کیفیت آن در آینده تحقیقاتی کشور بسیار مفید خواهد بود.نامهدر امر پایان

رای مواجه نشدن با نامه در آموزش عالی، یکی از راهکارها بهای پایانمدیریت پروژه

ترین بخشنویسی از یک جهت، لذتنامه(. پایان2020، 1نویسی است )الرسِننامههای پایانچالش

برترین مراحل پایانی دوران تحصیالت تکمیلی است. و از سوی دیگر، یکی از دشوارترین و زمان

پس از گذراندن دوره آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، تدوین پایان نامه و رساله 

 آخرین بخش دوره تحصیالت تکمیلی است که دانشجو با انتخاب استاد راهنما و استاد مشاور به

واحد و در دوره  6تا  4پردازد. این واحد در دوره کارشناسی ارشد یک کار علمی و پژوهشی می

نامه و رساله، عملی یاد گرفتن واحد است. الزمه موفقیت در پروژه پایان 18دکتری تخصصی تا 

هاست. اگر دانشجو کارهای پژوهشی در طی دوران تحصیل انجام درس روش تحقیق در دانشگاه

 نویسی با شکست مواجه خواهد شد. نامهدر فرایند پایان ندهد،

ها آخرین مرحله برای فارغ التحصیلی برای دانشجو، پروژه فارغ التحصیلی در اکثر دانشگاه

ای است. غیرمعمول نیست که دانشجویان برای پایان تحصیالت های شغلی حرفهو افزایش فرصت
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ند و در نتیجه دچار مشکالتی مانند عدم اتمام مقطع کننامه دست و پنجه نرم میخود با پایان

شوند. این نامه در بدترین حالت ممکن و مسائلی از این دست میتحصیلی، اتمام پروژه پایان

(. 2020، 1نتیجه نه تنها برای دانشجو یا دانشگاه، بلکه برای کل جامعه نامطلوب است )الرسِن

های تحصیالت تکمیلی، یعنی ط فراغت از تحصیل در دورهنامه یکی از شراینگارش و دفاع از پایان

نامه در واقع گزارشی مفصل از پژوهشی مستقل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است. پایان

است که با نظارت استادان راهنما و مشاور، از سوی دانشجو اجرا شده و در نهایت نوشته شده 

کار پژوهشی مفصل و جدی دانشجویان است، اغلب  نامه نخستینجا که معموالً پایاناست. از آن

 شوند. هایی مواجه میها در انجام این کار با مشکالت و دشواریآن

یک مقاله بلند شامل "نامه در دیکشنری آکسفورد تعریف شده است به عنوان پایان

نامه پایان ."های شخصی، نوشته شده توسط کاندید )دانشجو( برای یک مدرک دانشگاهیپژوهش

(. نایب 2018، 2)دیکشنری آکسفورد آموختگی باشد.های پیش و پس دانشتواند برای دورهمی

کنند: گونه تعریف مینامه را این( پایان1388پور )( به نقل از یزدان1383پور و بریری )

نامه گزارشی است کامل از فرایند یافتن پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حل یک مسئله که پایان»

محققی آن را بر عهده گرفته و به پایان رسانده است، مشروط بر این که همه مراحل پژوهش را از 

زمانی که به شکل پرسش یا مسئله بوده، تا وقتی که به شکل نتایج مدون و مرتب که با تجزیه و 

 «. تحلیل اعداد و مستدل شده است را در برگیرد

توان یکی نامه را مینوشتن پایان"گوید: نویسی مینامه، درباره فرایند پایان3لی –گودوین 

دهند ها نشان میهای پژوهشی آموزشی دانشجویان دانست. یافتهزا در تجربهاز تجربیات استرس

در شناسایی تجربیات دانشجویان در دوره تحصیالت تکمیلی، اکثر دانشجویان روند 

اند: استرس در تمام فرایند انجام پژوهش. دهها معرفی کرنویسی خود را با این ویژگینامهپایان

کردند ها بوده و گاهی فکر میاین حس که باید به تنهایی این مسیر را بروند، با آن

لی، عدم  –. از نظر گودوین "ها استآموختگی آننویسی مانع بزرگی بر سر راه دانشنامهپایان

تلف، شکاف بزرگی در ادبیات آن های تحصیلی مخهای درک شده در رشتهبررسی این تجربه

(. مدیریت صحیح انجام فرایند پژوهش، در ایجاد تجربیات 2010، 4لی –رشته است )گودوین 

مثبت در دانشجویان مؤثر است، اگر به دانشجویان بیاموزیم که چگونه به صورت مؤثر و کارآمد 
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آور ن فرایند به ظاهر، دلهرهگاه ایتر مدیریت کنند، آننامه خود را در طی دو ترم یا کمپایان

 (.2006، 1نخواهد بود )اوگدن

نامه، دانشجو با نظارت استاد راهنمای خود، صورت نیاز یک دانشگاه برای تهیه پایان در

کند. گیرد که در خالل آن پروژه خود را هدایت و نظارت مینامه را برعهده میسرپرستی پایان

های کتابخانه سطح آکادمیک است که در نهایت در قفسه نامه بر طبقطول، عمق و کیفیت پایان

شود. عالوه بر این، دانشجو موظف است که در یک روز از پروژه خود در دانشکده بایگانی می

نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است (. تهیه پایان2018، 2مقابل داوران دفاع کند )گرچ

ربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه م

(. این درس به صورت عملی و 1386دهکردی، میبدی و کمالیراهنما به پژوهش بپردازد )امامی

 های مختلف طبق مصوبات آموزش، متغیر است.واحد در رشته 6تا  4تخصصی در 

روحیه هر نظام آموزشی، افزایش و تعمیم قدرت تفکر و  3ترین هدفبدون شک اساسی

علمی در جامعه و ایجاد و تقویت بینش علمی است. هدف آموزش برای تربیت فراگیرانی است که 

در شناخت جهان و عملکرد خود، روش و بینش علمی را به کار برده و چون دانشمندان 

(. 1389که به حفظ دستاوردهای علمی اکتفا کنند )کاردان، بیندیشند و رفتار کنند، نه این

شود که به دلیل توأمان ساختن آموزش و جا ناشی میعف تحصیالت تکمیلی از آناهمیت مضا

(. 1389واجارگاه و همکاران، شود )فتحیمحسوب می 4پژوهش، منبع مهمی برای تولید دانش

، مسئولیت تربیت نیروی 5های تحصیالت تکمیلی به ویژه کارشناسی ارشدعالوه بر این، دوره

جامعه را  9و سیاسی 8، اقتصادی7، علمی6مدیریت نهادهای آموزشیانسانی متخصص برای تصدی 

هاست. یکی از بودن این دوره 10نیز برعهده دارد که تحقق این اهداف اساسی مستلزم کیفی

های پژوهش است، اگر چه مقوله پژوهش و های مهم تولید علم، ارتقای شاخص11مالک

محدود کرد، اما همواره بیشترین مسئولیت و توان به سازمان یا نهاد خاصی جویی را نمیحقیقت

 (.  1389نیا، ها بوده است )جلیلیمشارکت در تولید علم و پژوهش مربوط به دانشگاه
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اند، بهترین مکان پژوهش به شمار ترین منبع علم و اندیشهکه مهمها به لحاظ آندانشگاه

ها و مؤسسات قاتی در دانشگاههای مختلف تحقی(. در حال حاضر پروژه1398روند )زارعی، می

ها و مؤسسات آموزش گیرد. دانشگاهآموزش عالی و مراکز تحقیقات خصوصی و دولتی انجام می

ها به دو های تحقیقاتی دانشگاههای مذکور دارند. پروژهعالی سهم چشمگیری در اجرای پروژه

ها ای هیأت علمی دانشگاههای پژوهشی با فعالیت مستقیم استادان و اعضصورت یا در قالب طرح

های تحصیالت تکمیلی به صورت های پژوهشی دانشجویان در دورهیا در قالب فعالیت

های کارشناسی ارشد و رساله دکتری و با راهنمایی و نظارت دقیق استادان انجام نامهپایان

ود الزم است ویژه در دوره کارشناسی ارشد و دکتری، برای خاتمه کار خگیرد. دانشجویان بهمی

های آموزشی اثری پژوهشی را تهیه کنند و تحویل دهند. این اثر در واقع عصاره و چکیده فعالیت

نامه، به معنای تایید پایانی کار تحصیلی یک دانشجو و شود. پایانها محسوب میو پژوهشی آن

ر، آن را به پایان های منسجم اوست که با راهنمایی استاد راهنما و استادان مشاوبیانگر فعالیت

ها آن را های مختلفی ابراز شده است. بعضینامه چیست نظریهکه هدف پایانرساند. در اینمی

و برخی آن را ارتقای سطح  2ای آن را صرفا یک کار پژوهشیو عده 1کسب شایستگی پژوهشی

 (.1374دانند )فدایی عراقی، می 3دانش

های دانشگاهی بر کسی ها و رسالهنامهه پایانطور که اشاره گردید، اهمیت توجه بهمان

اند و نقش ها بودههای دانشگاهی همواره از ارکان اساسی در دانشگاهنامهپوشیده نیست. پایان

های جدید در دانش بشری دارند، اما متاسفانه این رکن بنیادین در مهمی در کشف افق و عرصه

گونی را برای های گونانویسی جنبهنامهانروست. پایهایی روبهعمل با مشکالت و چالش

نامه نخستین کار دانشجویان در بر خواهد داشت، چرا که معموالً برای اکثر دانشجویان پایان

ای ندارند و ها در این مورد تجربهپژوهشی مفصل و با اهمیت در طی دوران تحصیل است و آن

رو گردند. در این میان در طی چند روبه هاییطبیعی است که در این فرایند با مشکالت و چالش

های های آموزشی و پژوهشی در دورهسال گذشته که در کشور شاهد افزایش ظرفیت دوره

رنگ شدن ها به قیمت کمنامهتحصیالت تکمیلی هستیم و این افزایش در تعداد و کمیّت پایان

ای نامههای پایانحقیقت پژوهشهای دانشگاهی تمام شده است. متأسفانه میان نامهکیفیت پایان

های ما فاصله زیادی وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که با استناد بر و واقعیت آن در دانشگاه

ها تعمیم داد، چرا که چنین نامهتوان حکم کلی صادر کرد و به همه پایانهایی نمیچنین گفته

های متعددی در جهت که مقاالت و کتابامری نیازمند پژوهش و بررسی است. باید اشاره شود 
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ها در نامه، نگارش و یا ترجمه شده است که هر یک از آنراهنمایی دانشجویان برای تألیف پایان

نامه ترین فقدانی که در زمینه تدوین پایانجای خود از ارزش باالیی برخوردارند، اما شاید عمده

نامه در عمل، ود، دیدگاه و روند نگارش پایانششناسی احساس میدر رشته علوم تربیتی و روان

های استادان در مورد شود که دیدگاهتوسط دانشجویان است. بنابراین این نیاز احساس می

نامه در روند اجرا در دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گیرد. های رساله و پایانمشکالت و چالش

ها در شناسی، بخش مهمی از پژوهشی و روانشده در رشته علوم تربیتهای نوشتهنامهپایان

دهند و شناسایی موانع و مشکالت دانشجویان در شناسی را تشکیل میحیطه علوم تربیتی و روان

های مسئوالن برای هموار کردن مسیر پژوهش در رشته ریزینامه، زمینه و بستر برنامهتهیه پایان

که تاکنون در داخل کشور رد. با توجه به اینشناسی را فراهم خواهد آوعلوم تربیتی و روان

پژوهشی برای شناسایی موانع و مشکالت دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته علوم تربیتی و 

نامه تحصیلی خیلی کم و به ندرت صورت گرفته، این پژوهش شناسی در تدوین پایانروان

اسی و علوم تربیتی دانشگاه شنی رواندرصدد پاسخ به این سؤال است که دانشجویان دانشکده

 های خود با چه مشکالتی همراه هستند.نامه و رسالهتهران در فرایند اجرای پایان

 –های فلسفی توان گفت که با توجه به تفاوتبا توجه به چهارچوب نظری پژوهش نیز می

ری برای های کیفی به جای استفاده از چهارچوب نظپارادایمی دو روش کّمی و کیفی، در بررسی

ها، از چهارچوب مفهومی برای استخراج سؤال یا سؤاالت پژوهش استفاده تدوین و آزمون فرضیه

 (1394، به نقل از صالحی و همکاران، 49: 2003، 3و لوئیس 2؛ ریتچه2005، 1شود )مکسولمی

ه ای که بآمده تاکنون مطالعه های به دستبا توجه به مرور پیشینه پژوهش و به رغم یافته

ها راهکار ارائه دهد طور جامع بخواهد این عوامل را شناسایی و دسته بندی کند و مبتنی بر آن

های ها و رسالهنامهبررسی شیوه هدایت پایان به(، 1398موحد )به دست نیامده است. صفایی

قاسمی و صالحی  .پرداخته استهای علوم رفتاری دانشجویی توسط استادان راهنما در حوزه

(، به واکاوی عوامل درون سازمانی مؤثر بر گرایش به استفاده از مؤسسات تولید مقاله و 1397)

اند. این پژوهشگران در مطالعه خود ضمن شناسایی پنج دسته اساسی در نامه پرداختهپایان

رونق یافتن مؤسسات دارند که اذعان مینویسی، گرایش دانشجویان به موسسات مقاله

 هایی جدی همراهط و پویایی مراکز علمی و دانشگاهی را از درون با چالشنشا، نویسیمقاله

سازی رفاه و توسعه پایدار و متوازن آفرینی و زمینهشان در ارزشو آنها را در تحقق رسالت نموده

موده است. در این مطالعه راهکارهای عملی برای جلوگیری جامعه، با مشکالت دوچندان مواجه ن

                                                 
1. Maxwell 
2. Ritchie 
3. Lewise 



یصالح وانیپور ، دکتر ک ی، دکتر محمد جواد یزارع یعل  

 1399، پاییز و زمستان 22، شماره 11دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      256

 

 

ارهای تصریح (، به بررسی هنج1390موحد )صفاییاین موسسات ارائه شده است. از رونق یافتن 

های علوم ریاضی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت ای که دانشجویان کارشناسی ارشد رشتهناشده

دهند را مورد واکاوی قرار داده است. پورنقی معلم تهران در انتخاب استاد راهنما مدّ نظر قرار می

های علمی (، به بررسی سرقت علمی دانشجویان و یا اعمال غیرقانونی در زمینه1397و خسروی )

با استفاده از ابزار پرسشنامه پرداخته است. در مطالعات خارج از کشور نیز به این نتیجه رسیدیم 

(، به مسئله 2020) 1ها بعد جهانی دارد، چنانچه در مطالعه الرسِنها و رسالهنامهکه مسئله پایان

نامه پرداخته است. در این رساله سه جنبه دیریت منابع در آموزش عالی، به ویژه نظارت بر پایانم

های زیادی که ناتمام نامهاز مشکل کلی مطرح شده است: یک مشکل عملی در رابطه با پایان

ع در اند. مشکل عملی دیگر افزایش تقاضا است که با افزایش مناباند یا به موقع کامل نشدهمانده

مقیاس بزرگ قابل مقایسه همراه نیست. جنبه سوم این مسئله عدم دانش در درک عوامل مؤثر 

نامه است که منجر به ترک تحصیل یا تأخیر می شود. دو سؤال پژوهش این مسئله در روند پایان

ای تواند برنامه مؤثر است که میکند که چه عواملی در اتمام یا عدم تکمیل پایانرا بررسی می

تواند برای تأمین کیفیت در آموزش عالی مفید مدیریت مفید باشد، ثانیًا، چه اصول مدیریتی می

های ترکیبی و فنون تحلیل یادگیری باشد. این سؤاالت از طریق چندین مطالعه که از روش

ر های یادگیری ماشینی است. دکنند، شامل داده کاوی و استفاده از آمار و الگوریتماستفاده می

نامه با درک بهتر نامه مورد مطالعه قرار گرفته است. این پایانپروژه پایان 3000مجموع، بیش از 

گذارد، رهنمودهای مدیریتی نامه تأثیر میهای پایانعواملی که بر تکمیل و عدم تکمیل پروژه

ی و یادگیری شناختی جدید با استفاده از تحلیل یادگیرنامه و یک رویکرد روشبرای فرآیند پایان

نامه، کمک گیری مبتنی بر داده در مورد فرایندهای پایانماشین برای پشتیبانی از تصمیم

نامه پرداخت. ( در پژوهش خود به مشکالت دانشجویان در نوشتن پایان2020) 2کند. نیسرینامی

نامه یاندانشجو شدن برای دانشجویان چالش برانگیز است. دانشجویان برای به پایان رساندن پا

خود با مشکالتی روبرو خواهند شد، از جمله مشکالت در مالقات استاد راهنما، روش نوشتن 

نامه و چندین مشکل غیردانشگاهی دیگر. عالوه بر این، دانشجویان باید ذهنیت باالیی پایان

ل دارند. نامه دو نوع مشکداشته باشند تا با این مشکالت روبرو نشوند. دانشجویان در اتمام پایان

نویسی وجود دارد. این پژوهش نامهمشکالت آکادمیک و مشکالت غیرآکادمیک در فرایند پایان

نامه با چه مشکالتی روبرو ( دانشجویان در نوشتن پایان1دارای دو مشکل تحقیقاتی است: 

های توصیفی نوشتاری این پژوهش داده کنند؟یم حلمشکالت را  دانشجویان( چگونه 2هستند؟ 
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کند. این مطالعه دانشجویان را که در های شفاهی را از افراد تحقیق مشاهده شده تولید میا دادهی

ها، پژوهشگر دریافت که نامه هستند انتخاب کرد. بر اساس نتایج مصاحبهمرحله نوشتن پایان

کالت ها شامل مشنامه با دو نوع مشکل روبرو هستند که ایندانشجویان دانشگاه در تکمیل پایان

( مشکالت واژگان ، و 1)دانشگاهی و غیرآکادمیک است. مشکالت تحصیلی دانشجویان شامل: 

( 1)ی. در حالی که دانشجویان با این مشکالت غیرآکادمیک روبرو هستند: ( مشکالت دستور2)

( تنبلی. عالوه 5ی. و )( مشکالت خانوادگ3). زمان تیری( مشکالت مد2). مشکالت مشاور رساله

هایی وجود داشت که دانشجویان برای حلّ هر یک از مشکالت خود استفاده ، روشبر این

( 2تر ، و )( مطالعه سخت1)کردند. در حلّ مشکالت تحصیلی، دانشجویان انجام دادند: می

در حالی که برای حلّ مشکالت غیر دانشگاهی، دانشجویان انجام  درخواست کمک از دوستان.

( مطالعه و تالش بیشتر. در ادامه 3، و )تی( شروع به فعال2) تر،هم( انتخاب مورد م1)دادند: 

( در پژوهشی به شناسایی مشکالت در فرایند پژوهش علمی در 2018) 2و آفاکن 1آکیرک

اند. این مطالعه به منظور تعیین تحصیالت تکمیلی: مؤسسه علوم تربیتی در کشور ترکیه پرداخته

های علمی و ارائه پیشنهادات برای ر هنگام انجام پژوهشالتحصیل دمشکالت دانشجویان فارغ

های نوشتن ( در پژوهشی به چالش2015) 3حلّ این مشکالت انجام شد. کومبا سوتکو کالیدیس

ها در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی در موسسات آموزشی عالی تانزالیا ها و رسالهنامهپایان

ای صورت گرفته است، در مجموع تفاده از تحقیقات کتابخانهاند. در این پروژه که با اسپرداخته

دانشگاه  3رساله دکتری از 64نامه کارشناسی ارشد و پایان 39گزاره تحقیق که شامل  103

(، به نظارت 2013) 4مختلف در تانزانیا مورد بررسی قرار گرفته است. آگوستسن و جالدمارک

های دانشجویی نامهستراتژیک استادان راهنما در پایانای در نفوذ ارتباطات اآنالین یعنی نظریه

پرداختند. همچنین به بررسی ارتباطات آنالین استادان راهنما با دانشجویان کارشناسی 

تر مبتنی بر نگاه پوزیتویستی و کمّی بوده و پردازد. مطالعات انجام شده در این زمینه بیشمی

تر مبتنی بر نظرهای استادان است، از طرف دیگر کم های جامع و ژرفانگر را داشتهتر نگاهکم

انجام شده و بیشتر مبتنی بر مطالعات اسنادی مورد بررسی واقع شده است. در این پژوهش 

تالش داریم با معناکاوی در تجربه زیسته استادان و با رویکردی ژرفانگر و اکتشافی تمامی عوامل 

ئله را شناسایی و بازنمایی کنیم، بنابراین سؤال گیری و تشدید این مسمؤثر و مرتبط با شکل
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ترین مشکالتی که دانشجویان اصلی در این پژوهش این است که از نظر اعضای هیات علمی مهم

 نامه دارند، چیست؟در فرایند انجام پایان

 روش پژوهش

ع پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیرگرایانه، رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی از نو

شناسی دانشگاه تهران توصیفی صورت گرفته است. میدان پژوهش، دانشکده علوم تربیتی و روان

شناسی دانشگاه کنندگان استادان دانشکده علوم تربیتی و روانبود که در این میدان، مشارکت

از نوع مالکی انجام شد.  1گیری هدفمندکنندگان بر اساس نمونهتهران بودند. انتخاب مشارکت

سال سابقه تدریس در دانشکده علوم تربیتی  5ها برای انتخاب استادان این بود که بیش از الکم

شناسی دانشگاه تهران داشته باشند، با روش پژوهش آشنا باشند، با تعداد زیادی از و روان

نامه و رساله با دانشجویان کارشناسی ارشد و پایان 20دانشجویان تعامل داشته باشند، بیش از 

ها با استفاده داده جامع و مانعی در اختیار ما قرار دهند. هایباشند و در انتها دادهدکتری داشته 

( و به شکل 1391با تأکید بر رویکرد اکتشافی )ابوالمعالی،  2ساختاریافتههای نیمهاز مصاحبه

 فردی گردآوری شد و با رسیدن به اشباع نظری داده، به پایان رسید.

های کیفی، در گام اول، پروتکل مصاحبه تدوین و نهایی گردید. در پژوهش صورت کهبدین

(؛ به باور هنیک، کیزر و 1398شود )بازرگان، حجم نمونه بر اساس قاعده اشباع نظری تعیین می

وجود دارد. در این  4معنی و اشباع ها(، دو نوع اشباع نظری شامل اشباع کُد2016) 3مرکونی

که در این مطالعه طبق جائیآن بدست آمد. از 5مبتنی بر اشباع معنیها دادهمطالعه اشباع نظری 

مدت (، به منظور ارتقای اشباع معنی از راهبردهایی نظیر درگیری طوالنی2915) 6توصیه مورس

، 11، مرور متخصصان10، تحلیل موارد منفی9، توصیف غنی و جامع8مشاهدات مستمر، 7در مطالعه

کنندگان و مخاطبان ، مرور مشارکت12پژوهشگران های احتمالییریسوگ شناسایی و کنترل

                                                 
1. Stratified purposeful 
2. Semi-structured interviews 
3. Hennink, Kaiser, and Marconi 
4. code saturation and meaning saturation 
5. meaning saturation 

6. Morse 

7. prolonged engagement 

8. persistent observation 

9. Thick and rich description 

10.  negative case analysis 

11. peer review or debriefing 

12. clarifying researcher bias  
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آمده را مناسب و معتبر فرض نمود. از سوی توان اشباع نظری بدست، میاستفاده شد 1بیرونی

، در دهمین شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانندیگر با توجه به محدودیت محیط دانشکده روا

اما به منظور اطمینان، دو مصاحبه دیگر هم در دستور کار قرار  بدست آمد ، اشباع نظریمصاحبه

 .گرفت

با توجه به نوع روش پژوهش و نوع طرح مطالعه، استفاده از روش جیورجی برای تحلیل  

(. 1385؛ ذوالعدل، محمد، 1398؛ جانجانی، پریسا، 1394مناسب بود )حسنوند، شیرین، ها داده

ها با کسب اجازه از (، در گام نخست مصاحبه1989، 2ای )جیورجیمرحله 5در این روش 

ضبط شدند و در پروتکل اخالقی،  Voice Memosها با استفاده از نرم افزار رساناطالع

ها به هیچ ها اطالع داده شد که اطالعات آنرسانمواردی مدّنظر قرار گرفت، از جمله به اطالع

ها و ه شکل محرمانه خواهد بود، بدون ذکر نام آنها بهای آنوجه فاش نخواهد شد، کامالً داده

ها گرفته شد. به منظور آشنا ها رسانده شد و تأیید آنرسانها بعدا به سمع و نظر اطالعیافته

ها توسط نویسنده اول مقاله مرور گردید، سپس ها، چند مرتبه مصاحبهشدن پژوهشگر با مصاحبه

از متن مصاحبه  توصیف به منظور دستیابی به حس کلی ها، مطالعه کلیگام دوم در تحلیل داده

نام دارد.  ها مورد مطالعه قرار گرفت. گام سوم تفکیک واحدهابود. در این مرحله کل متن مصاحبه

ها را به برآیند نهایی تحلیل پدیدارشناسی، تعیین معانی تجربه است. پژوهشگر متن مصاحبه

نامد، تغییر داد تا روابط معنی داری که می ا تمایز معناچه که جیورجی آن را واحدهای معنا یآن

واحدهای معنایی به عبارات  هر مصاحبه با موضوع مصاحبه دارد، مشخص شود. گام چهارم تبدیل

شناختی بود که ها یا تبدیل واحدهای معنایی به عبارات مهم روانتوصیفی از طریق تقلیل داده

بندی اولیه صورت گرفت. گام بندی و مقولهطبقه جمالت مهم و نکات کلیدی مشخص شده و

ها، پژوهشگر ساختارهای خاص شناسایی شده در مرحله قبل را مورد نهایی تحلیل داده

بازاندیشی قرار داد. اختالفات موجود در تجارب افراد حذف شده و تنها بر ابعاد مشترک تجارب 

ها و زیر بندی مضمونگرفت. طبقه کنندگان تمرکز شده و تحلیل ترکیبی صورتکلیه مشارکت

ها به صورت دقیق و بر اساس هدف پژوهش، مشخص و تنظیم شدند. جهت بررسی شیوه مضمون

های کّمی است، در پژوهش حاضر از در پژوهش 4و پایایی 3ها که معادل رواییاعتباردهی به یافته

که در  ایاستفاده شد به گونه 6و استفاده از نظرهای تکمیلی همکاران 5مالک بازنگری ناظران 4

                                                 
1. member checking; external audits 

2. Giorgi 
3. Validity 
4. Reliability 
5. Peer check 
6. Peer debriefing 
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روند پژوهش از نظرات استادان راهنما و مشاور و همچنین استادان تیم داوری در جلسه دفاع از 

که هر زمان مضمونی  1شد، جستجوی شواهد مغایر و تحلیل موارد منفی گرفتهنامه بهرهپایان

ردّ مضمون مذکور  شد تا به منظور تحکیم آن شواهدی که موجبگرفت، سعی میشکل می

ها، مضامین و نتایج از جانب نوشتهوجو قرار گیرد، مرور دستشد مورد جستمی

ها را ها به دو نفر از اساتید سپرده شد تا مصاحبهکه مصاحبه 2کنندگان در پژوهشمشارکت

 3ها در طول زمانرسانهای مداوم و ارتباط مستمر با اطالعدوباره کدگذاری کنند و مصاحبه

حاصل شد، بدین صورت که پژوهشگر، در میدان پژوهش حاضر بود و اگر نیاز به مصاحبه مجدد 

 گرفت.بود، با کسب اجازه دوباره مصاحبه انجام می
 : ویژگی اعضای هیأت علمی مورد مطالعه1جدول 

کد
 ها

 سابقه تدریس در دانشگاه گروه آموزشی جنسیت

 مرد 1
های آموزشی و ها و برنامهروش

 درسی
 سال 20باالی 

 زن 2
های آموزشی و ها و برنامهروش

 درسی
 سال 18

 مرد 3
های آموزشی و ها و برنامهروش

 درسی
 سال 5

 سال 10 فلسفه تعلیم و تربیت زن 4

 مرد 5
های آموزشی و ها و برنامهروش

 درسی
 سال 40بیش از 

 سال 27 فلسفه تعلیم و تربیت زن 6

 مرد 7
آموزشی و های ها و برنامهروش

 درسی
 سال 9

 سال 10 فلسفه تعلیم و تربیت مرد 8
 سال 8 مدیریت آموزشی زن 9
 سال 13 مدیریت آموزشی مرد 10

 

 

 
 

                                                 
1. Searching for opposite evidences and negative case analysis 
2. Member check 
3. Prolonged Engagement  
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 هایافته

یان انشجودبا توجه به سؤال پژوهش حاضر که واکاوی و احصاء نظرات استادان از مشکالت 

اب مشکل در انتخمضامین اصلی نویسی بود، منتج به شناسایی نامهدر فرایند انجام پایان

، انقطاع مباحث نظری از مباحث عملی، عدم تسلط به حوزه روش تحقیق، موضوع

 شد. هامشکالت سازمانو  قوانین و مقررات، مشکالت استادان، مشکالت دانشجو

 هاسیدن به مضامین بر اساس بخشی از مصاحبهرای از فرایند : نمونه2جدول 

 مضمون زیرمضامین مفاهیم

نامه سوال: دانشجویانی که برای دفاع از پایان

آیند، با چه مشکالتی در روند پیش شما می

 اند؟نامه مواجهاجرای پایان

نامه زمانی که ما با دانشجو کار در پایان

این  مسئله اول در روند و فرایند کارکنیم می

یک مقدار مشکل شاید به این قضیه هستش که 

را  فرصت کافیاستاد  که دانشجو و گرددبرمی

 روی چه موضوعیخواهند که میدر رابطه با این

خواهد کار بکنند، شروعش و تا انتهایش می

در این زمان چه کارهایی چقدر زمان ببرد، 

د، وظیفه دانشجو خواهد صورت بگیرمی

چیست؟ وظیفه استاد راهنما چیست؟ این 

را ایجاد  روشن نبودن خودش یکسری مشکالت

ام با اگر در واقع من مثالً مواجه شدهکند. می

روی یک ترم است دارد  4دانشجویی که 

این به عنوان یک مشکل و  کندموضوع کار می

که از نظر من دانشجو ، برای ایناست

توانست در یک ترم یا دو ترم هم این کار را می

؟ شاید گردداین مشکل به چه برمیجمع بکند، 

و روی یک کاغذی زمانی که من ابتدا با دانشج

 مشکالت در روند اجرا

 مشکالت در زمان

 مشکالت در شناسایی موضوعات

مشکالت در روشن نبودن 

 وظایف

 عدم تمرکز بر موضوع

 عدم شناسایی جامعه مخاطب

 

 

مشکل در 

 انتخاب موضوع
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قید کنم که قراره چه کاری را باید انجام دهی و 

خود به ، در چه زمانی انجام دهیاین کار را 

 خود یک مشکل حل و یا حداقل کم شود.

مسئله دیگر این است که زمانی که با 

دانشجو کنیم برای دانشجویان داریم کار می

را از کجا  هایشآوری دادهکه جمع روشن نیست

 جوری باید انجام دهد؟و چه 

 

 باشند: های پژوهش به شرح ذیل میرسانمضامین شناسایی شده مذکور با ذکر اطالع

معموالً نخستین مشکلی که دانشجویان در خصوص  کل در انتخاب موضوع:مش-1

(. 1388شوند، انتخاب موضوع پژوهش است )منصوریان، نامه با آن مواجه میاجرای پایان

 کنند افرادی هستند که در آستانه انتخاب موضوعنامه مراجعه میدانشجویانی که در مورد پایان

دارند. نخواهند انجام بدهند را دقیقی از موضوع و کاری که میهستند اما خیلی ادراک و تصور 

 یعنی: 

خاطر نشان  3و  1های شماره رساناطالع مهارت نداشتن در نوشتن پروپوزال:-1-1

اند در قدر آمادگی پیدا نکردهشود، آنشان تمام میسازند: وقتی که دانشجوها دوران درسمی

و  ها را برای نوشتن پروپوزالاند، آنتحقیق و آمار خوانده مباحث نظری که در مورد تحقیق، روش

 کنند.نویسی آماده نمینامهتبدیل آن به یک فرایند پایان

گویند: می 4و  2، 1های شماره رساناطالع آشنایی ناکافی با جغرافیای نظری:-1-2

بحثشون  یان دارند،ترین مشکلی که دانشجویان دارند، نه دانشجوهای گروه ما، کلیه دانشجومهم

ر رو ی کااین هست که عموماً با جغرافیای نظری رشته خودشون خیلی آشنا نیستند و این خیل

کنند که بستر دانشی دقیقی نداره و کنه، چون معموالً یک موضوعی رو انتخاب میسخت می

 شوند.های جدی مواجه میشن و با چالشخوان وارد کار بوقتی می

کنند: یک مسئله بیان می 3و  2های شماره رساناطالع به موضوع:تسلط نداشتن  -1-3

شود، یعنی موضوعی دیگر در این زمینه اینه که دانشجو در انتخاب موضوعش با مشکل مواجه می

تواند داده جمع بکند و کار خوبی را ارائه کند که زیاد در آن تسلط ندارد، لذا نمیرا انتخاب می

بت دانشجو مشکل است و هم از بابت استاد. زمانی که دانشجو مراجعه دهد. این هم از بانمی

خواهی این کار رو ایجاد کنی؟ تا حاال چند تا مقاله گویم که چرا میکند به منِ استاد، من میمی
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کنی این کارهایی که انجام شده ای؟ به چه نتایجی رسیدی؟ خودت فکر میدر این زمینه خوانده

افتاد؟ یعنی دانشجو آگاهی اولیه را داشته باشد نجام بدهی چه اتفاقاتی میخواستی ااست را می

خواهد چه کار بکند؟ و دانشجویان خیلی از مواقع با آن قواعد و ضوابط آشنا نیستند، که بداند می

شود و شود که خیلی جاها دانشجو با مشکل مواجه میعدم آشنایی با قواعد و ضوابط باعث می

 کند.ا مشکل مواجه میاستاد را هم ب

گوید: باید می 3رسان شماره اطالع تناسب ناچیز موضوع با عالیق و توانایی: -1-4

ین شده ز پیش تعیکنید با توانایی شما، با عالیق شما، با اطالعات اعنوانی را که از آن استفاده می

جو، انشدطالعاتی شما تناسب داشته باشد یعنی تناسب با عالیق دانشجو، تناسب با پیشینه م

 های دانشجو.تناسب کافی با توانایی

های شماره رساناطالع نامه با توانمندی استادان:نامتناسب بودن موضوع پایان -1-5

های استاد راهنما و مشاور، چرا که نامه با توانمندیسازند: تناسب پایانخاطر نشان می 7و  3

 اندازند.می استاد راهنماهای ناتوان، دانشجو را در چاه

سازند: شاید فرایند خاطر نشان می 7و  6های شماره رساناطالع فرایند آموزش: -1-6

گن کنند. خیلی از دانشجویان به ما میهای ما مسأله پیدا نمیکه بچهآموزش ما جوری هستش 

یابی هتونم در ایدشه؟ من موضوع به شما بدم. من میگم مگه میموضوع رو شما به ما بدین، می

تو  سألهمکمکت کنم، اما موضوع را شما پیدا کن و موضوع هم همین جوری نیست؛ موضوع باید 

انشجو جا واحد گذراندی، مسأله پیدا نکردی؟ لذا وقتی دباشد. یعنی شما دو سال اومدی این

د کنه یا مثالً یک استاشه، بعد میاد یک چیزی رو تصنعی انتخاب میای براش ایجاد نمیمسأله

شه که وقتی ابتدای کار خراب شد، تا انتها خرابِ دیگه. ده، بعد یک چیز تصنعی میبهش می

سأله مشجو وقتی شما مثالً خودت مسئله داشتی، اومدی با مسأله سراغ استادت، اما وقتی دان

، ارهزم رو ندت النداره، موضوع را باید استاد بهش بده و طبیعتاً انگیزه هم نداره، طبیعتاً جدی

گیرد. یدنبال یک چیزی است که ظاهر کار تمام شود، لذا پژوهش به صورت معناداری شکل نم

 این یک بخشی از قضیه است.

نامه سازند: پایانخاطرنشان می 5و  1های شماره رساناطالع دیر انتخاب کردن: -1-7

فشارهای  که تحت تأثیر اینباید در یک زمان خاصی شروع شود و با طیب خاطر بدون این

 ل مواردیدلی سنواتی و چیزهای دیگر باشد، بتونه کار انجام بگیرد و به پایان برسد. به همین

هایی هست که مثل نامهبینید پایانِ ترم یه تراکم عظیمی از دفاِع پایانافتد که شما میاتفاق می

ر د و از کیفیت کاروشود و میجوری میاد و به سرعت دفاع میغذای کامالً پخته و نپخته همین

 کاهد.می
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کنند: خاطر نشان می 6و  5های رساناطالع اجرایی )عملی( نبودن موضوع: -1-8

 زیبایی؛ کار مسئله دیگر در انتخاب موضوع، به عملی بودن اون کار پژوهش باید توجه بشود، هر

ما  شکالت.شوید با مشما طراحیت خوب باشه وقتی قابل پیاده کردن نیست، در عمل مواجه می

ل چگونه ر عمباید ببینیم که این موضوعی که انتخاب کردیم، جامعه آماری که انتخاب کردیم، د

احبه کنی کند. گروهی از افراد هستند که واقعًا وقتی بری سراغشون و بری مصبا ما همراهی می

به من ثابت ها پزشکان هستند، تجربه شون با تو خوب نیست. از جمله اینیا پرسشنامه، همکاری

عنوان افراد جامعه عنوان مخاطبین شما، بهکرده است وقتی که شما پژوهشی را با پزشکان به

ها، وقتی هم نتوانید در عمل داده آوری دادهشوید با سختی جمعدهید، مواجه میشما، انجام می

آوری ر به جمعشود یا شما با اطالعات ناقص مجبونامه لنگ میجمع کنید، بنابراین کاِر پایان

شوید که اون جامعیت کامل را نخواهد داشت، چون پزشکان ها میها و تحلیل دادهنامهپایان

 شخصیتشون طوری است که سرشان شلوغ است.

ان روش مسئله دیگر این است که دانشجوی تسلط ناکافی به حوزه روش تحقیق: -2

 3رسان شماره رستی جلو ببرند، اطالعها را به دتوانند گامتحقیق را خوب بلد نیستند و نمی

شود که منِ استاد راهنما، اول باید یک روش تحقیق را برای او توضیح گوید: این باعث میمی

 دهم، بعد بگویم برو این کار رو بکن و این بسیار زمانبره. 

خاطر  5و  3، 2، 1های شماره رساناطالع شناسی:فقر میزان واحدهای روش -2-1

د س بایپسازند: تحصیالت تکمیلی در واقع یعنی پرورش پژوهشگر در آن حوزه خاص. نشان می

شناسی یکی از موارد شناسی را یاد بدهیم، پس فقر میزان واحدهای روشعالوه بر موضوع، روش

 است.

 8و  7، 3، 1های شماره رساناطالع :های روش پژوهشکیفیت پائین کالس -2-2

 های روش پژوهش، کیفیت کافی را ندارد: ند دلیل کالسسازند: به چخاطر نشان می

 های تحقیق وجود ندارد.به اندازه کافی استاد و متخصص در حوزه تدریس روش -1

ن آکه صالحیت کافی برای تدریس این درس را داشته باشند، برخی مدرسان بدون این -2

 گیرند.را به عهده می

 محتوا را صت کافی برای انتقال تمامت، فرکه واحد، واحد کمّی اسیا استاد به دلیل این -3

 ندارد.

شود و این گرایانه و کمّی برگزار میهای برگزار شده با رویکرد اثباتاغلب کالس -4

ترین تناسب را با انسان و علوم انسانی برخوردارند و به افت کیفیت این ها کمروش

 زند.دروس دامن می
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ای است که فرصت کافی به به گونه نظام ارزشیابی استادان در دروس روش تحقیق -5

ری ادگیمدرسان برای اعطای پروژه عملی به دانشجویان و در نتیجه ارتقای کیفیت ی

نیستی گیرد و استادان این دروس مجبورند به دلیل غلبه نگاه مکادانشجویان شکل نمی

ای نهمر زمیروزه نمرات دانشجویان را اعالم کنند و این ا 14در آموزش، بعد از بازه 

 گردد تا این دروس بسیار مهم، به صور نظری و غیرکاربردی برگزار شود.می

تواند یکی از دالیل مشکالت باشد و های پژوهشی مورد استفاده میکیفیت پایین روش -6

 شود به سختی کار انجام شود.تواند انگیزه دانشجو را کم کند و افت انگیزه باعث میمی

اشتن روش پژوهش با توانایی دانشجو د: بعضی اوقات تناسب ندگویمی 6رسان شماره اطالع

آورد و گاهی اوقات تناسب نداشتن روش پژوهش با تخصص استاد وجود میاین مشکالت را به

 زند.راهنما و مشاور به مشکالت دامن می

 8و  3و  1های شماره رساناطالع آشنایی اندک با اصول روش پژوهش: -2-3

 های اولیه پژوهش راانشجویان، دانشجویانی هستند که در واقع مؤلفهگویند: بعضی دمی

ل شه بخش زیادی از زمان را به آن اختصاص دهد و عماًل از انتقااند، استاد مجبور مینگذرانده

شجویان سازی ایجاد آن توانمندی، داندادن آن مطالب و محتوا و ایجاد توانمندی و یا زمینه

 شوند.محروم می

گویند: ... در می 7و  3، 1های شماره رساناطالع گاه ابزاری به روش تحقیق:ن -2-4

ق ها. شاید خیلی از دوستان درسِ روش تحقیحقیقت به حوزه روش تحقیق تسلط نداشتن بچه

ر زاریه، فکهای خوبی هم گرفتن، ولی نگاهی که به روش تحقیق دارن یه نگاه ابرو گذروندن، نمره

ای که درمیاریم اون مسئله ی مختلف تحقیق یه جعبه ابزاریه از توش یکیهاکنن این روشمی

کنیم و غیره، در حالی که کنیم، اجراش میمهندسی کردیم رو باهاش درحقیقت تعمیم می

گم مسئله رو باید با خواد، یعنی شما در حقیقت همینجور که میپژوهش یک نوع منش می

گن ها هم درک کرده باشی. مثالً میباید روش تحقیقگوشت و پوست و خونت درک کرده باشی، 

دیم، بعد خُب دیم یا فالن انجام میگن مثاًل پیمایش انجام میدیم یا میپدیدارشناسی انجام می

دن، ببینین اینم از های مبهم جواب میهارو با پاسخگیم که چرا این روش و این چراییما می

هندسی شده و مسئله درست براشون حالجی نشده و گرده، چون مهمون مرحله قبلی برمی

 شه.وار یاد گرفتن، پس بنابراین این دو تا باز با هم دیگه مچ نمیها هم صرفًا طوطیروش

بیان  5و  3های شماره رساناطالع نظری بودن واحدهای درس روش تحقیق: -2-5

ها، شیوه پژوهش کنند: اگر در روش تحقیق، دانشجو وادار بشود با انواع مختلفمی

نویسی و کارهای متعاقب اون آشنایی پیدا کنه، طبیعتاً بعد از گذراندن این درس باید پروپوزال
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آمادگی پیدا بکند که یک موضوع و مشکلی را پیدا بکند و به دنبال راه حل اون برود. این 

روش تحقیق وادار به ای است که باید به آن توجه کرد. یعنی دانشجو را باید در ترین نکتهاساسی

ماند کار کرد و درگیر کار طراحی طرح تحقیق نمود و وقتی دانشجو این فرایند را بگذراند، می

پیدا کردن یک موضوعی که روی آن کار بکند و طبیعی است که این موضوع باید مبتنی بر عالقه 

 و رشته دانشجو باشد.

علوم انسانی با ماهیت های پژوهش آموزش داده در نامتناسب بودن روش -2-6

هایی سازند: یعنی از روشخاطرنشان می 7و  3های شماره رساناطالع رشته علوم انسانی:

آیم به شما روش پیمایشی کنیم که تناسب کافی با رشته شما ندارد، یعنی من فقط میاستفاده 

 ناسب است،دهم و همبستگی و تو فردا موضوعت کیفی و ترکیبی است، حاال که نامتیاد می

 افتد.دانشجو به چالش می

ای است ها، آن فاصلهترین مشکل آنعمده انقطاع مباحث نظری از مباحث عملی: -3

 د.که بین مباحث نظری و اقدامی که برای نوشتن موضوعات باید انجام دهند وجود دار

خاطرنشان  6و  4های شماره رساناطالع ارتباط نداشتن واحدهای درسی: -3-1

د قدر که بایکه دانشجویان ما طبیعتًا فرایند کارِ پژوهش رو شاید اونسازند: مشکل دیگر اینمی

اند با آن ها خواندهاند، به طوری که مثالً یا ارتباط الزم بین مباحثی که در کالسبه آن وارد نشده

 ثالً روشمنند. نامشون با روش کارشون وجود نداره؛ گاهی باید تازه از صفر شروع کموضوع پایان

گفته  های تئوری که توی کالس،تحقیق چی باید باشه؟ متدولوژی کار چی باید باشه؟ اون بحث

 کنه.شده کمک الزم رو بهشون نمی

 4، 3های شماره رساناطالع تکمیلی: های تحصیالتمحور نبودن دورهپژوهش -3-2

جور که خیلی از ل دوران تحصیل، همینگویند: ... در حالی که من اعتقاد دارم باید در طومی 6و 

شه و کار ارشد رو ، یعنی دانشجو از اول که وارد دانشکده می1سرچهکشورها دوره ارشد اصالً ری

کنه. مشکل دانشجوی ما اینه که وقتی، یک مشت واحدهای کنه، داره کار پژوهشی میشروع می

خواد وارد یک موضوع پژوهش بشه ی تازه میارتباط، تازهمتعدد رو گذروند، شاید با ارتباط یا بی

نامه اساسی رو از سرچ جدی تا حاال نداشته، چطور انتظار داریم یک پایانو وقتی که یک ری

 اش بربیاید؟عهده

های رساناطالع های پژوهشگری از دوره ابتدایی:توجهی به پرورش مهارتکم -3-3

جا شروع بشه تونه از اونما که حاال بماند، می گویند: یعنی سیستم آموزشیمی 6و  5، 3شماره 

                                                 
1. Research 
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و دوره محور باشه که اصالً همچین چیزی رو ما نداریم، تاز ابتدایی تا دوره متوسطه، پژوهش

خواد یه مدرسه که نداریم، دوره کارشناسی نداریم، دوره ارشد نداریم، حاال انتهای ارشد می

شه. چون اصالً دانشجو ک کارِ خوب بکنه، نه نمیسرچ اساسی و جدی بکند و انتظار داریم یری

سرچ و پژوهش رو آموزش بدن، دونه. از دوره ابتدایی اگر معلمان، ریفرایند پژوهش رو نمی

گشایی، رویکرد آموزشی باشه، اون فرد وقتی میاد محوری، مشکلمداری، مسئلهطبیعتاً مسئله

 .گیرههارو قطعًا یاد میدانشگاه، همه این قضیه

خاطر  6و  3های شماره رساناطالع ورزی:پردازی و اندیشهایده توجهی بهکم -3-4

 افته که ما چهارصد ساله در جامعه ایران هیچ ایدهسازند: ... خّب چرا چه اتفاقی مینشان می

در  ه نداشتیمای تولد پیدا نکرده، چون از دوره مالصدرا به این ور ما هیچ نوآوری در اندیشتازه

ایم، فقط تکرار کردیم، های علوم انسانی فقط کپی کردهای. از فلسفه تا سایر حوزهیچ زمینهه

ورزی شهای رو فراهم نکردیم، اندینوآوری و اندیشه نویی خلق نشده است. از ابتدا ما زمینه

 نامه بنویسه؟تونه پایانورزی ندونه، چطور میتعطیل. دانشجویی که اندیشه

 و)عوامل فردی(:مشکالت دانشج -4

خاطر نشان  7و  1های رساناطالع کاوی:ی مسئلههابر مهارت نداشتن تسلط -4-1

کاوی بلد نبود در درجه اول، یعنی سازند: مشکالت دانشجوها این بود که خُب دانشجو مسئلهمی

ی تونسازی باشی با موضوعت نمیسازی بود. وقتی که شما دنبال مسئلهبیشتر به دنبال مسئله

خوای مهندسی کنی. حوزه ما، حوزه تعلیم و تربیت هستش، یه حوزه ارتباط برقرار کنی، هی می

اجتماعی و حوزه انسانیه، شما باید یک مسئله رو با گوشت و پوست و خونت درک کنی و سپس 

کنن، میان اون مسئله رو تبدیل کنی به یه عنوان رساله، در حالی که دانشجوهای ما چی کار می

هست، یه پرسشنامه دیگه هم وجود داره و  1ن خُب بریم سراغ یه موضوعی که پرسشنامشمیگ

ای هم بذاریم بشه سه تا که مثاًل یه کار تحقیقاتی این دو تا رو با هم بچسبونیم یه متغیر دیگه

ار نامه برقرسازی وجود داشت، ارتباط خوبی با پایانسازیه. چون این مسئلهانجام بدیم، اینا مسئله

 نامه چه با رساله.کردم، حاال چه با پایاننمی

 8و  3، 1های رساناطالع ها:ی تحلیل دادههابر مهارت نداشتن تسلط -4-2

هاست که خُب اکثر دانشجوها در مرحله سازند: مرحله بعدی بحث تحلیل دادهخاطرنشان می

ه که نگاهشون نگاه نرم افزاریه های کمّی باشها چه تحلیلها مشکل دارن. این تحلیلتحلیل داده

ده، در حالی ها رو بریزن تو نرم افزار و نرم افزار خودش نتیجه میکنن که باید همه دادهو فکر می

که اینجوری نیست، تحلیل رو هم باید درک کرد که چه نوع تحلیلی برای چه مواقعی مناسبه و 

                                                 
1. questionnaire 
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های کمّی خُب خیلی ون تو تحلیلچه تحلیل کیفی باشه. تحلیل کیفی که مشکالت بیشتره، چ

ده، در حالی که در تحلیل دن بیرون یا کس دیگه انجام میها دانشجوها کارشون رو میموقع

گری رو ندارن، چون اصالً ها ارتباط برقرار کنن و این قدرت تحلیلکیفی خودشون باید با داده

های خشک، نچسب از ری دادهگری رو یاد نگرفتن. پس بنابراین یک سها هم تحلیلتوی کالس

 کار درمیاد.

 8و  3، 1های رساناطالع ی نگارش علمی:هابر مهارت نداشتن تسلط -4-3

های متنوع بسیار زیادی ها خُب روشسازند: شما ببینید ما تو بحث گزارش یافتهخاطرنشان می

ودار نم وجدول  داریم. اآلن کل گزارش ما تو ایران به دو صورت شده تو حوزه علوم تربیتی.

کشن و توی جدول میان دن، جدول میها انجام میهمین، یعنی حتی کار کیفی هم که بچه

تونه به تونه به صورت یک روایت یا داستان گفته بشه، مینویسن، در حالی که کار کیفی میمی

ا ت 4تونه یک تحلیل فرهنگی باشه. پس ما صورت یک تحلیل سیاسی اجتماعی عرضه بشه، می

هارو خوب کنن، روش تحقیقمسئله عمده از طرف دانشجو داریم، مسئله رو شناسایی نمی

هاشونم گزارش هاشون خیلی مصنوعیه و در نهایت گزارش یافتهشناسن، تحلیل دادهنمی

 های خیلی خشک و کالسیکه، یعنی هیچ نوع تنوعی درش وجود نداره.یافته

گویند: می 4و  3، 2های شماره رسانعاطال غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی:-4-4

هاشون غیرمرتبطه و گاهی اوقات هم تو دوره این به طور کلی کفایت ها گاهی اوقات لیسانسبچه

 ها به اون حد برسن که بتونن موضوع انتخاب کنن.الزم رو نداره که بچه

بیان  8و  6، 5، 3های شماره رساناطالع گری:نداشتن انگیزه کافی برای اکتشاف-4-5

که یک  گری، پژوهشگری و پژوهندگی برای اینشجویان از انگیزه کافی برای اکتشافکنند: دانمی

کنن برای خود رسالتی رو مدّ نظر کار بِکر و اصیل رو انجام بدن، برخوردار نیستن. یعنی فکر می

ک بگیرن، چون که اگر ها حداقل بخش زیادیشون این روند رو دارند، اومدن مدراند. اینقرار نداده

انداز خوب را خوایم کارِ خوب انجام بدیم باید طرف، یک نگرش و یک رسالت، یک چشمما می

تر برخوردار هستن به لحاظ فردی. داشته باشد. نکته اول که بخواهیم فازی بهش نگاه کنیم، کم

نیست، یعنی  نکته دوم اینه که تالش دانشجو متمرکز بر آماده کردن خودش بر حوزه پژوهش

شه که در یک کند و این باعث میکند، مطالعه میدانشجو خیلی جِنرال یا عمومی کار می

داند ای که مدّ نظرش هست آمادگی کافی پیدا نکند، در واقع دانشجویی که درست نمیحوزه

خواهد چه کار کند و روی چه موضوعی کار کند و مطالعاتش را به سمت و سوی آن موضوع می

نامه برسد، هر موضوعی که دهد؛ عمالً وقتی به مرحله پایانی که مدّ نظرش هست سوق نمیخاص

دست بزاره بخشی از مشکالتش ناشی از اینه که این موضوع را دیرموقع انتخاب کرده و مطالعاتی 
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که در طول سه، چهار ترم قبل داشته، همسو با این موضوع نیست، بنابراین تازه به این موضوع 

سال بگذارد تا با موضوع آشنا شود و این در واقع زمان ه و عمالً باید زمانی را شش ماه، یکرسید

کند که دانشجو با موضوع درگیر نشود و یکی از مشکالتی است که در عمل، زمینه را فراهم می

ید که این موضوع را نتواند آن طور که باید و شاخیلی با کیفیت نتواند به موضوع بپردازد و این

 انجام دهد.

 3های شماره رساناطالع های قالبی در دانشجویان:گیری روحیه فعالیتشکل -4-6

ان آموزانم گویند: یکی دیگر از موارد و نظام آموزش قبل از دانشگاه این است که ما دانشمی 7و 

نمان را کنیم؛ یعنی دانش آموزاها داده است تربیت نمیرا با روحیه کنجکاوی که خداوند به آن

کنیم و وقتی چنین فردی عمالً وارد ای تربیت میقالبی، فرمالیته، ظاهری و در واقع کلیشه

شود و چون تربیت ها رو به رو میدنیای پژوهش، پژوهش واقعی انجام بدهد، با یکسری چالش

ت و ه سمشدن او هم توی خانواده، هم در نظام آموزش و پرورش و هم آموزش عالی در واقع ب

دنش یت شویی نبوده که او را به نوعی تاب آور پژوهشی تربیت کند، عمالً این قالبی تربس

دهم و گوید که استاد به من گفت مجوز نمیشود. مثالً دانشجو میترین سدها میخودش از مهم

گردد، ولی اگر ترین مشکل برمیگرده، این در واقع چون که قالبی بار اومده با کوچکدیگه برمی

ی های شخصیتی، کنجکاو بود؛ باالخره اگر به راهپذیر و از نظر ویژگیفرد تاب آور، انعطاف این

خواهم بگویم که سبک تربیتی ما هم کرد. در واقع میرفت راه خودش را پیدا میخورد، میبرمی

 شوند. کنیم زود تسلیم میکه قالبی تربیت می هایمان را چونبچه

سازند: خاطر نشان می 7و  5، 3های شماره رساناطالعین: پذیری پائتحمل ابهام-4-7

ا روش توانند چند صباحی را تحمل کنند که وارد موضوعات بِکر و موضوعاتی بدانشجویان نمی

روند یک ها نمایان و دیده شود و معموالً میهای اون، یافتهاکتشافی شوند که از پِس فعالیت

ن ودشاه و موضوعاتی که صفر تا صدش )این موضوعات خموضوعاتی را که خیلی شُسته و رُفت

براین دن و این موضوعات انگیزه بخش نیستند و بناچالش برانگیز نیستند( مشخصه، انجام می

پذیری را ایجاد ها تحمل ابهامتوانستیم در ایندهد؛ بنابراین ما اگر میفرد، دل و جان به کار نمی

موضوعی  نبالدصیتی اعتماد به نفس داشته باشد و بعد برود کنیم که این فرد بتواند از نظر شخ

ودن بگیز که عالقه خودش است؛ حتی اگر برخی از زوایایش پنهان باشد. این خودِ چالش بران

 شود تا دوباره بتواند کار خوب بکند.ای میموضوع، انگیزه

 8و  4و  3های شماره رساناطالع کارهای تیمی و گروهی: مهارت نگرفتنشکل -4-8

های مجزایی باشند خواهند جزیره جزیرههای ما به خاطر این که هر کدامشان میهگویند: بچمی

دیگر استفاده کنند، بعضاً یک رقابت منفی های همآیند از توانمندیدر انجام پژوهش و با هم نمی
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شه که این باعث میهام به او نگویم، اون به اون نگه و گیرد که من از تجربهها شکل میدر آن

ها و از این روحیه این اشتباهات رو همه افراد تکرار کنند. در صورتی که این افراد در کالس

دیگر درس توانستند کار کنند، از اشتباهات یکبرخوردار بودند که به صورت گروهی می

و خسّت علمی و های دیگران گرفتند؛ یعنی این نبودِ روحیه کار تیمی، نبودِ استفاده از کمکمی

ها، تمایل نداشتن به کارهای گروهی و خود آن افراد، های پژوهشی در کالستشکیل ندادن تیم

های دیگران ها بخواهند با آن مشکالت مواجه شوند و ما از تجربهشود که همه آنباعث می

 استفاده نکنیم.

اطر نشان خ 8و  7، 5، 3، 2های رساناطالع سبک خودمدار و خودخواهانه:-4-9

خواهد از کسانی که خواهد همه کارها را صفر تا صدش را تجربه کند و نمیسازند: دانشجو میمی

شود که خیلی از مشکالتی که حل شده است و خیلی اند استفاده کند، این باعث میتجربه کرده

ودنش و و خودخواه باند نتوانند از آن استفاده کنند، بنابراین خود مدار بودن ها تجربه کردهاز آدم

های دیگران استفاده کنند و خودِ همه ها نتوانند از تجربهشود که آنرو بودنشان باعث مییا تک

شوند. به لحاظ فردی دانش این دانشجویان هم به خوبی شکل های بروز مشکالت میها زمینهاین

گردد، اما بخشی برمیگیرد؛ حاال درست است که این بخشی از آن به خود آموزش و تدریس نمی

وردار های کافی پژوهش برخگردد. افراد در واقع از دانش، مهارت و انگیزهاز آن به خود افراد برمی

های پژوهشی خیلی خوب درونشان شکل ها و صالحیتها شایستگینیستند. به زبان دیگر این

روند. نبال آن نمیگیرد و بخشی از آن بستگی به خودشان دارد، یعنی خودشان هدفمند دنمی

ون کنم، حاال که دانشگاه به من اافزار ضعیفم، خودم احساس میمثالً من در طرز استفاده از نرم

 روم.دم دنبال آن مهارت میخوام یاد نداد، خوچیزی رو که می

های رساناطالع مدیریت زمان: خودتنظیمی و هاینگرفتن مهارتشکل -4-10

خیلی خوبی ندارند، یعنی به  1ها قدرت مدیریت زمانگویند: در واقع این بچهمی 3و  2، 1شماره 

قدر منظم نیستند که کارهایشان را پیشاپیش در ها آموزش داده نشده است و خودشان هم آنآن

ه را کنند. بعضًا چند ماه ریزی کنند و بتوانند از زمانشان حداکثر استفادواقع برای خودشان برنامه

یشان را برای دکتری با دست دادن زمان از یشان را یا سال اول رسالهنامه و یا رسالهاول پایان

شود که کیفیت کار دهند و در انتهای کار، کارها روی هم انباشته شده و این باعث میدست می

ختن آن و منظم حرکت نکردن و یا از دست برود. بنابراین نداشتن توانایی مدیریت زمان و نپردا

توانستند ریزی درستی داشتند، هم میها برنامهریزی درستی نداشتن، چون اگر اینبرنامه

 توانستند منظم عمل کنند.مدیریت زمان کنند و هم می

                                                 
1. Time Management 
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خاطر نشان  7و  5، 3های شماره رساناطالع ناهمسویی عمل با برنامه: -4-11

وزش ها و در نظام آمیت درستی در خانوادهرد این است که افراد از تربسازند: یکی دیگر از موامی

واقع  ر درو پرورش و در آموزش عالی برخوردار نیستند که مبتنی بر برنامه عمل کنند. بیشت

اند که عمل کنند. کنند. خیلی سیستماتیک و یا منظم تربیت نشدهجسته و گریخته عمل می

ا هم بدن، ستماتیک کار کردن، منظم کار کردن، گروهی کار کربنابراین شکل نگرفتن روحیه سی

 توانند عاملی برای این مسئله باشند.ها میدیگر استفاده کردن تمام اینکار کردن و از تجربه یک

خاطر  8و  5، 3های شماره رساناطالع فرمانبر نبودن دانشجویان از استادان:-4-12

های ما خیلی حرف استادانشان را ی از بچهین است که برخسازند: یکی دیگر از موارد انشان می

دهند، یعنی کنند اما در عمل، یک چیز دیگر را انجام میکنند، یعنی حرف را گوش میگوش نمی

ژگی ک وییدر واقع میزان فرمانبری دانشجویان از استادانشان خیلی پایین آمده است و این 

ه باشم، ه عنوان استاد راهنما قبول داشتباستاد را  باشد، یعنی به فرض اگر من آنشخصیتی می

رنامه بساعت مطالعه کنی و دانشجو طبق گفته استاد  8گوید که تو باید روزی وقتی استاد می

گوید حاال استاد یه اش پایین باشد، میچیند، ولی اگر دانشجو روحیه فرمانبریاش را میروزانه

 ودن یکی دیگر از موارد هستش.چیزی گفت دیگه و در واقع فرمانبر نب

گوید: یکی دیگر می 3رسان شماره اطالع تقلیل جایگاه استاد در ذهن دانشجو:-4-13

عنی از موارد ضمنی این است که جایگاه استاد در ذهن دانشجو کاهش پیدا کرده است، ی

و یکی شجانفروکاست شدن یا کاهش یا تقلیل جایگاه استاد راهنما و مشاور در منظر یا ذهن د

نویسی است. به دلیل این که وقتی در پایگاه ذهنیتت نسبت به نامهدیگر از مشکالت پایان

شنو هم نباشی و عمالً در شود که حرفاستادت پایین باشد و فرمانبر هم نباشی، این باعث می

 ر.ی آخشود که کارهایت یللی و تللی شود و کارها روی هم بریزد و الواقع خود این باعث می

و  3های شماره رساناطالع نامه:انتخاب نامتناسب استادان تیم هدایت پایان -4-14

هنما و سازند: یکی دیگر از مشکالت دانشجویان این است که دانشجو، استاد راخاطرنشان می 7

و دمسیر هستند. مثالً فرض کن  نامه نیستند، بلکه معموالً هماستاد مشاور مکمل نیازهای پایان

ریزی درسی ها برای برنامهنامه را بردارند، اینآیند یک پایانریزی درسی وقتی میاستاد برنامهتا 

 خوب هستند. بنابراین:

تواند یکی از نامه یا رساله و مکمل هم نبودن میهای تیم هدایت پایانکامل نبودن مهارت

ند کمک کنند، حداقل در یک توانها نمیی تیم راهنمایی با هم در همه بخشها باشد. یعنمؤلفه

 توانند کمک کنند.بخش می
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 جامعه مخاطب: هایشناسایی ویژگی هاینگرفتن مهارتشکل -4-15

خواهد کار پژوهشی کند، اولین کنند: هر کسی که میبیان می 5و  2، 1های شماره رساناطالع

عه م دهد؟ جامبرای کجا انجاای که باید به آن توجه کند، باید بداند که این پژوهش را باید نکته

خواهم گام بردارم؟ شاغالن و دانشجویان مخاطب کجاست؟ در جهت حل کدام مشکل می

ها برجسته و ارتباطشان با جامعه خیلی تعریف شده نیست، بنابراین یک مقدار آن نیازها در آن

 کند.مشخص نیست و بر آن اصل حرکت نمی

  مشکالت استادان: -5

خاطرنشان  7و  6، 3، 1های شماره رساناطالع نامه به دانشجو:تحمیل پایان-5-1

 ها حتی در دانشگاه ما، مشکالتی از ناحیه استادان باشدسازند: ممکن است در بعضی دانشگاهمی

نامه نا از پایارنامه را به دانشجو تحمیل کنند، به نظر من تا زمانی که ما انتظار خودمان و پایان

ر دهای خودش و دانشجوی ما با عالقه و رغبت و در جهت تکمیل یادگیری مشخص نکنیم، یعنی

ی است حمیلتجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه حرکت نکند، بنابراین اولین گام را که یک کار 

ین اایم و دانشجو به دنبال این است که این کار را انجام بدهد و برود و هبه دانشجو هموار کرد

بیند که آن یمبعضی جاها یک مقدار شرایط را سخت کند و استاد هم  تواند دروضعیت می

 کند، یه جاییدانشجو به دنبال این است که از این موقعیت عبور کند، یعنی یه جایی مالحظه می

 کند. کم کاری می

 ان کافی به دانشجو:دغدغه و مشغله باالی استادان و تخصیص ندادن زم -5-2

سازند: یکی دیگر از معضالت مهم عدم تخصیص خاطرنشان می 5و  3، 2های شماره رساناطالع

ن گذارد و ایمیزمان الزم برای هدایت و مشاورت دانشجو است. گاهی استاد به اندازه کافی وقت ن

اید بد راهنما نامه، استاد راهنماست و استافرایند باید اصالح شود، مسئول انجام پژوهش در پایان

 براین ازبنا واس وظیفه کند، وقت بگذارد و مسئولیت این کار با استاد است بیش از دانشجو احس

ند و نظارت بک وکه خودش کار انجام دهد، اما مطالعه اول کار تا آخر کار باید نظارت بکند، نه این

یت افتد ما کیفیبازخورد بدهد و دانشجو را از اول تا آخر کار هدایت کند و چون این اتفاقات نم

 دهیم.نامه از دست میپایان را در

سازند: خاطرنشان می 7و  2، 1های رساناطالع ها:نامهکثرت مسئولیت پایان-5-3

نامه داری و همه زندگیت داره خُب، شما یک پایانمینامه برکه استاد به تعداد زیادی پایاناین

نامه رو داره تا پایان 20ک خوای رو اون کار کنی، در حالی که استاد نزدیاون پایان نامست، می

تا موضوع آیا در توان  20تا موضوع و  20نامه یعنی تا پایان 20راهنمایی و مشاوره میکنه، خُب 
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حوزه علمی بیاد کار کنه، این محلّ شک و تردیده، پس بنابراین  20یک استاد هست که رو 

 پردازه.ا میاستاد خیلی سطحی به مسئله شم

 ر برخی موارد، استادانی هستند که به رغم کثرت تعدادالزم به ذکر است که د

ا در زم رزمان المحوری، ای و اخالقشان، لیکن به دلیل تعهد حرفههای تحت مدیریتنامهپایان

اد اندک تعد دهند و در نقطه مقابل، استادانی هستند که به رغمشان قرار میاختیار دانشجویان

ین رویه ادهند و داقل زمان را در اختیار دانشجویانشان قرار میشان، حنظارتهای تحتنامهپایان

یی و دانشجویان از کیفیت راهنماهیچگونه سازوکاری برای سنجش رضایت در حالی است که 

دم عت و ها وجود نداشته و عمالً وجود رضایمشاورت استادان راهنما و مشاوره در دانشگاه

در یراً کار ندارد. اخاد متعهد و یا تذکر به فرد کمرضایت، هیچ نقشی در فرایند تشویق است

لحاظ  ن بهها در دست افراد و متضرر شدن دانشجویانامهاقدامی، تالش شده تا از تجمع پایان

بندی یهسهمبه  ،محورصرفًا مرتبه مند شدن از زمان استاد مربوطه، براساس یک مالککمتر بهره

بعدی، کاه تشده است و این درحالی است که به دلیل نگ دانشجویان بالقوه تحت نظارت پرداخته

 یفیتکو در نظر نگرفتن کیفیت عملکرد استادان مشاوره و راهنما و نبود سازوکار سنجش 

به نظر  ردد.ساز خطای دیگری گتواند خود زمینهرضایت از عملکرد استادان راهنما و مشاور، می

تعهد دان مو تدوین سازوکارهای تشویقی برای استارسد در این بخش انجام مطالعات تکمیلی می

 همیهافزایش سمندی به عنوان ضریب افزایشی در در هدایت دانشجویان و اعمال این رضایت

 بکاهد.  ت آنبعدی و مخاطراتواند تا حدی از نگاه تکپذیرش دانشجو به عنوان استاد راهنما می

سازد: مشکل بعدی به سبک شان میخاطرن 3های رساناطالع سبک نظارت استاد:-5-4

تونن سبک نظارتشون رو با سبک شخصیتی دانشجو گرده که استادهای ما نمینظارت استاد برمی

 قیقت میایحان، اینا در مچ کن، ببین مثالً بعضی از استادها، استادهایی هستن که آزادگذارنده

زنی هر چی هم بهشون زنگ می کنن تا روز دفاع،گیری بعد فراموش میباهاشون یه رساله می

گن که کنن. روز دفاع اگه کارت خوب بشه میرو اینارو، توجهی نمیفرستی رسالهبراشون می

تادا مثل گن خُب دانشجو اصالً به من مراجعه نکرده، یه سری از اسخیلی خوبه، اگه بد بشه می

 بده اون کارو انجام بده یا جامگن نه این کارو انرو می مونن، همه چیزیه ارتشی فرمانده می

ت مقاله کار بعضی از استادا هستن که در حقیقت حالت استثمارگر دارن، دنبال اینن که فقط از

، خُب یه دن، این سبک رو باید با دانشجو با هم مچ کننبیرون بیاد اصالً به کار اهمیتی نمی

ری زادش بزاید، آدانشجوییه که بادانشجوییه که واقعاً باید بهش بگی چه کار کن تا جلو بره، یه 

 له نوشتنمقا خودش این توانایی رو داره فقط باید بهش کلید بدی، یه دانشجوییه که فقط دنبال

بک سن با یه میا و کتاب نوشتن و اینا نیست، دوست داره یه کار خوب انجام بده. بنابراین استادا

 ی بزرگیه که استادها دارن.کنن. این یه مشکل خیلها رفتار میواحد با تمامی آدم
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که گویند: یکی اینمی 10و  7، 3، 1های رساناطالع تحمیل استاد از سوی گروه:-5-5

ها انتخاب کنه، از همه تونه استادش رو از همه دانشگاهتوی قوانین ما آوردیم که دانشجو می

کنه، ولی ضمانت تونه انتخابشون ها به عنوان عضو هیأت علمی اگه باشن، طرف میدانشگاه

خواد حاال استاد راهنما انتخاب کنه وقتی که می  xاجرایی برای این در نظر نگرفتیم، مثاًل آقای

گن نه. شه، میاز دانشگاه عالمه کار کنم. گروه مانع این می xخوام مثاًل با دکتر گه که من میمی

ره، ولی ی ندااصالً وجود خارجاستاد راهنمات باید از دانشکده باشه، در حالی که همچین چیزی 

 ی که قانون این نیست.گن نه قانونش اینه، در حالمی

ملکرد پژوهشی عو ارزیابی کیفیت  هانامهصوری بودن جلسات دفاع از پایان -5-6

 7و  3رسان شماره اطالع(: "دوغ و دوشاب یکی است"المثل دانشجو )حکایت ضرب

وب و بد م که وجود داره اینه که تفاوتی بین کار خای هکه مشکل دیگهگویند: ضمن اینمی

هست.  20تا  5/18ها بین بینید که رنج نمرهکه شما در نهایت میوجود نداره، میدونید مثالً این

شن. یعنی این واریانس پایین این می 20شه و یه سری هم می 5/18یعنی بدترین رساله ممکن 

تر ، من واسه چی تالش بیشوقتی که تمایزی نیست وجود میاره که خُبذهنیت رو در شما به

 وجود میاد. انگیزگی در شما بهبکنم و این روحیه در حقیقت کرختی، بی

رسان اطالع و پیامد آن: همزمانی وظایف سازمانی و آموزشی استادان مأمور -5-7

ه وانی در دانشکدهای فراگوید: دانشجو باید به این نکته توجه کند استادانی که پستمی 3شماره 

ستاد طور که باید و شاید به راهنمایی دانشجو بپردازند، البته بستگی به اتوانند آنندارند، نمی

 مربوطه نیز دارد. 

 10و  9، 3رسان شماره اطالع دسترسی محدود دانشجو به استاد مربوطه: -5-8

های دیگری دارند، پست گویند: برخی استادان که بیشتر درگیر کارهای خارج از دانشگاه ومی

شجو تواند یک مشکل برای دانقطعاً دسترسی دانشجو به استاد مربوطه محدود است و این می

 باشد.

 دفاع از پروپوزال: دشواری هماهنگی بین استادان برای حضور در جلسه -5-9

در که دانشجو باید استرس هماهنگی استادان برای حضور گوید: اینمی 3رسان شماره اطالع

تواند باعث نامه و رساله و یا پروپوزال را بکشد مشکل دیگری است که میجلسه دفاع از پایان

 فشار روانی در دانشجو گردد.

 های ساختگی:های واقعی از دادهناتوانی استادان در تشخیص داده -5-10

ر رابطه با  یک ایم که دانشجو دکنند: بارها مشاهده کردهبیان می 3و  1های شماره رساناطالع

خصوص در کارهای کمّی به صورت هایش بهدارد و دادهنامه برمیمؤسسه و شرکتی پایان
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شود که تفاوت کند و اصالً در آن شرکت یا مؤسسه حضور نداشته است. این میساختگی وارد می

 زاره و دانشجویی که سرهمی چیزی رو سریعبین دانشجویی که در اصطالح مته به خشخاش می

 شود.ده مقایسه نادرست ایجاد میتحویل می

کند: بیان می 3رسان شماره اطالع یجه محور بودن استادان:رویکرد کمّی و نت -5-11

 خواهد که کار زودتر تمام شود.دهد و فقط میاستاد وقت زیادی را به دانشجو نمی

 8و  5، 4، 3های شماره رساناطالع گیرانه برخی از داوران:رویکرد مچ -5-12

 دلیل لج کردن با دانشجو، امکانسازند: متأسفانه برخی از داوران گاهی اوقات بهخاطرنشان می

 ه و حالتگیراندارد یکسری ایرادهای غیرمنطقی از کار دانشجو بگیرند و در واقع یک رویکرد مچ

 از کاه کوه ساختن، داشته باشند.

و  1های شماره رساناطالع ی استادان:نامه دانشجو از سومطالعه نکردن پایان -5-13

نامه از سوی داور، نامه باید در فرایند آن اصالح شود. اگر که پایانگویند: ایرادهای کار پایانمی 3

ه دفاع جلس استاد راهنما و یا مشاور به درستی مطالعه نگردد و اشکاالت آن برطرف نشود، در

 ود.شاهد مشکالت اساسی در کار پژوهشی خواهیم ب

 3و  2های رساناطالع ما:راهنمایی نکردن دانشجو از سوی استاد راهن -5-14

ا از گویند: این که استاد راهنما به درستی وظیفه خود را انجام ندهد و بهترین کار رمی

 دانشجویش انتظار داشته باشد یک ادعای واهی خواهد بود.

رسان اطالع جلسه دفاع: گیری پدیده استاد راهنما در نقش داور درشکل -5-15

در  سازند: استاد راهنما وظیفه دارد که در جلسه دفاع از دانشجوخاطر نشان می 7و  3شماره 

 تواند سببمی واقع دفاع کند، اما گاهی استاد راهنما برعکس دانشجو را به چالش طلبیده و این

 مشکالتی برای دانشجو گردد.

وسط استاد راهنما: ان و تخصص تانتخاب موضوعات نامتناسب با تو -5-16

کنند: استادان باید موضوعاتی که توان و تخصص در آن دارند بیان می 3و  2، 1های رساناطالع

ید د پیش بیااند را برعهده بگیرند تا نه مشکلی برای خود استاو در آن حوزه، پژوهش انجام داده

 نه برای دانشجو.

و  2های رساناطالع ستادان راهنما و مشاور:ای پایین برخی از اسواد رسانه -5-17

ه پرینت شد سازند: برخی استادان تأکید دارند که حتمًا باید دانشجو کار خود راخاطرنشان می 3

های اجتماعی رو توان با شبکهو به صورت حضوری تحویل نمایند، در حالی که در این عصر می

ل حوبی خاین تجهیزات مشکل مسافت را به  به پیشرفت تا حدودی از زمان بهره برد، چرا که

 اند.کرده
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های رساناطالع نما و مشاور:نبود نظام سنجش کیفیت عملکرد استادان راه -5-18

های ناقص، قوانین ناقص و در حقیقت نظارت سازند: رویهخاطر نشان می 7و  3، 1شماره 

ین کارو اگه دانشجو دانشگاه می نادرست قانونیه که این نظارت بیشتر به سمت دانشگاهه، مثالً

کنیم یا غذاش اگه اینجوری کنیم یا باید پولشو سر وقت بده، نده اون کارو مینکنه فالنش می

شجو از کنیم، ولی خب دانشگاه قوانینی نذاشته که اگه مثالً دانباشه اعتراض کنه فالنش می

زوی بریه، ترافه عدالت، کفه نابراکین کنیم، بنابراین ااستاد ناراضی باشه، استاد رو چه کارش می

 عدالت خیلی در حقیقت نامتوازنه توی دانشگاه. 

خاطرنشان  7و  5، 3های شماره رساناطالع ناهماهنگ بودن نظرات استادان:-5-19

ر دتواند یکی دیگر از معضالت باشد، چرا که سازند: ناهماهنگ بودن استاد راهنما و مشاور میمی

 اهنما و مشاور باید نظراتشان در جهت بهبود پژوهش دانشجو باشد،واقع استادان ر

 جهت در برخی موارد شاید سبب بروز مشکل شود.نظرهای بیاختالف

  مشکالت دانشگاه، ساختار و قوانین )عوامل آموزشی(: -6

گویند: ... اآلن هم که دانشگاه می 6و  3، 2های شماره رساناطالع قوانین و مقررات:-6-1

التحصیل بشن، اگر از پیش ترم واسه ارشد فارغ 4هران، تأکیدش بر این است که دانشجویان در ت

گه: دانشجو شه. مثالً االن آموزش دانشکده میریزی نشه این مشکالت بیشتر میدرست برنامه

تونه در ترم دوم موضوعش رو تصویب کنه، در ترم سوم پروپوزالش رو تصویب کنه و ترم می

، تازه دو ماه سه ماه از 4وی اون کار بکنه. در صورتی که غالب دانشجویان در همان ترم چهارم ر

ای شوند موضوعشان را تصویب بکنند. این خودش مشکالت عدیدهترم چهارم گذشته، مؤفق می

ماه همه کارها را انجام  3در  1شود که فورس ماژوریکه مجبور میکند. برای اینرا ایجاد می

تر است، شود. لذا دانشجویانی که یک مقدار انگیزشان کمکیفیت میر یک کار بیبدهد و کا

 شوند.تر است و غالباً در فرایند کار با مشکالتی مواجه میفعالیتشان کم

سازند: یکی خاطرنشان می 3و  2، 1های شماره رساناطالع درسی:چیدمان برنامه-6-2

ای نیست که در دانشجویان ما چیدمان برنامه درسی دیگر از عوامل، چیدمان برنامه درسی ما،

سازی کند. چیدمان ما، گری کند و یا زمینهتوانمندی پژوهشگری را تقویت کند و یا تسهیل

واحد روش تحقیق دارید و  2چیدمان انتقال دانش است. اآلن مثالً در رشته آموزش بزرگساالن 

بیت پژوهشگران در حوزه آموزش تر _اسم دوره کارشناسی ارشدش )پرورش پژوهشگر 

واحدهایتان را ارائه محتوا و موارد اولیه  %95تا  90بزرگساالن( است و نباید در پرورش پژوهشگر 

                                                 
1. force Major 
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 %90خواهد بگذارد خواهد به شما آشپزی یاد بدهد، یک ساعت وقت میباشد. مثالً فردی که می

پایانی را که خیلی زمان کمی  %10و  از وقتش را فقط به معرفی مواد اولیه برای پخت غذا بگذارد

 ها را با هم ترکیب کن.است را بگوید که چگونه این

خاطرنشان  7و  6، 3های شماره رساناطالع محور:سیستم ارزشیابی آموزش-6-3

محور. های ما بیشتر آموزش محور است تا پژوهشسازند: نکته بعدی این است که ارزشیابیمی

هاست، ها را بررسی کنید که دانشگاه تهران هم یکی از آنزیابی دانشگاهیعنی شما اگر سیستم ار

روز پس از دوره، سریع نمره  14شما را مؤظف کرده است که در یک بازه زمانی پس از دوره مثالً 

دهیم، شما از آن را اعالم کنید. این مفهومش این است که ما در واقع یک محتوایی را انتقال می

که دانشجو کنید و هیچ فرصتی برای اینگیرید و بعدش نمره را اعالم مین میمحتوا یک امتحا

وقتی آن محتوا را یاد گرفت، برود و با دنیای بیرون مواجه شود پژوهش کند و یا حداقل میزان 

دهیم که استاد کنی. اجازه نمیها را در دنیای بیرون ببیند و برگردد را فراهم نمیاستفاده از یافته

کند. اخیراً در یک های پژوهشی را تقویت میکالیفی استفاده کند که تکالیفشان مهارتاز ت

اعالم شده است و در واقع به عنوان یک چیز منفی حساب شده  1ای آمده است که این جرمنامه

ات را که مثالً مقاله و یا به پژوهش و یا به کار های درساست که مثالً تو اگر بخشی از ارزشیابی

تمام  %50لی پژوهشی وصل کنیم، این یک مؤلفه منفی است؛ در صورتی که باید به نظر من عم

های عملی و پژوهش محور بودن درصدش را به فعالیت 50های مثل فلسفه، ها حتی درسدرس

که فرد با آن موضوعات مواجهه درصدش را باید اختصاص بدهیم به این50اختصاص بدهیم. یعنی

درصد دیگرش را باید در دنیای بیرون، نحوه پژوهش را یاد 50ه و بحث بکند، اما پیدا بکند، مطالع

هایمان، بازه زمانی که در اختیار بگیرد و این مستلزم این است که ما سیستم ارزشیابی دانشگاه

که دهند این متحول شود و تغییر کند. اآلن سیستمی که هست به جای ایناستاد قرار می

و ارگانیک باشد؛ سیستم مکانیستی است؛ یعنی برایمان منظم برقرار شدن سیستم ارگانیستی 

تر از این است که فرد در واقع یک فرایندی طی کند که امتحانات و منظم گردآوری نمرات مهم

اش را ارتقا دهد، یعنی برای ما مهم است که سر هر ترم های پژوهشیها و قابلیتبتواند مهارت

ای نیست که دانشجو بعد از گذراندن ماه این نمره بشینه و برایم دغدغه 1روز،  15روز،  14بعد 

خواهد اش قوی شود تا زمانی که میمحور بار بیاید. دانشجو توانایی پژوهشی این درس، پژوهش

 اش را انجام دهد برود و آن را با توانمندی باال انجام دهد.رساله

خاطرنشان  7و  5، 1های شماره انرساطالع سنج:شیوه ارزشیابی مفهومات-6-4

های ارزشیابی است که بیشتر های ارزشیابی که ما در دانشگاه داریم، شیوهسازند: شیوهمی

                                                 
1. crime 
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های های اجرایی را بسنجد. بنابراین چون شیوهکه توانمندیباشد تا اینسنج میمفهومات

یک استاد، پژوهشی تدریس که هایمان ناکارآمد است سیستم ارزشیابی استادان، اینارزشیابی

گیرد. فقط صرف کند نه روش تحقیق فقط هر درسی، این در واقع جایی مورد توجه قرار نمیمی

ای گیرد. در صورتی که باید نمرهکه یک استاد بخواهد محتوا را انتقال بدهد امتیاز الزم را میاین

 محوری در آن دیده شود.داده شود که پژوهش

 4و  3رسان شماره اطالع های پژوهشی دانشگاه:سیاستنامشخص بودن  -6-5

که های پژوهشی دانشگاه مشخص نیست، احتمال اینکه سیاستسازند: اینخاطرنشان می

 جود دارد. ها همراستا نباشد وها با آن سیاستهای پژوهشی سازماناولویت

گویند: می 6و  3های شماره رساناطالعنبود واحدی برای تقویت نگارش علمی:  -6-6

وقتی  ، تایکی از مشکالت مهم و اساسی، نبود واحدی برای تقویت نگارش علمی دانشجویان است

 نند.تولید ک وهشیکه دانشجویان نگارش علمی یاد نگیرند، نباید انتظار داشته باشیم تا یک اثر پژ

اطر نشان خ 3و  1های شماره رساناطالع بر بودن فرایند تصویب پروپوزال:زمان -6-7

های دکتری زمانبر است، سازند: چون فرایند تصویب پروپوزال و دفاع از پروپوزال در رسالهمی

 شاید بتواند یکسری مشکالتی را برای دانشجو ایجاد کند.

های سوء کارکرد استادان راهنما و بود مکان و موقعیتی برای شنیدن گالیهن -6-8

های دانشجویان وجود نی برای شنیدن گالیهباید یک مکاگوید: می 3رسان شماره اطالع مشاور:

 داشته باشد و چون نیست، نباید شاهد عدالت آموزشی در دانشگاه باشیم.

خاطر نشان  8و  1های رساناطالع عدم هماهنگی دانشکده، گروه و استادان: -6-9

که  ردد که اگر بدانندگمیسازند: عدم هماهنگی بین دانشکده، گروه و استادان دیگر به آن برمی

شان، موضوعاتی که متمرکز چی هست و خودشان هم یک پژوهشی همه آن استادان، عالقه

کند. این در تر میها آسانتصویری از موضوعات پژوهشی داشته باشند، کار انتخاب را برای آن

 واقع مشکلی هست که وجود دارد.

 ها و نهادهای ذیربط:مشکالت سازمان-7

 8و  3های شماره رساناطالع های الزم االجرا با ضمانت اجرا:د تفاهم نامهنبو -7-1

بین  هایی الزم االجرا با ضمانت اجرا برای برقراری ارتباطسازند: باید تفاهم نامهخاطر نشان می

رگیر دها و مؤسسات طرف پژوهش دانشجویان امضا شود تا دانشجویان دانشگاه با سایر سازمان

 ها نشوند.راتیک سازمانفرایند بروک

های پروژه تخصیص ندادن کمک هزینه به دانشجویان برای مدیریت هزینه -7-2

سازند: برخی از مؤسسات پژوهشی خاطر نشان می 4و  3، 1رسان شماره اطالع نامه(:)پایان
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دهند و این باعث دلسردی نامه تخصیص نمیای به دانشجویان برای انجام پایانکمک هزینه

 گردد.نشجو میدا

های طرف پژوهش دانشجویان با دانشگاه یا همکاری نامناسب سازمان -7-3

سازند: خاطر نشان می 5و  4، 3های شماره رساناطالع ها:حاکمیت بروکراسی در آن سازمان

تواند در شود که دانشجو نمیها اینقدر زمانبر میگاهی اوقات فرایند بروکراتیک در برخی سازمان

کند، نشجو نمینامه خود دفاع کند و چون سازمان، همکاری الزم را با دازمانی معین از پایان بازه

 شود.انگیزگی در فرد میباعث بی

گویند: یکی از می 5و  3های شماره رساناطالع افت جایگاه پژوهش در جامعه: -7-4

ر ی دش را به راحتنکات مهم و اساسی، تقلیل جایگاه پژوهش در جامعه است. چرا که پژوه

 فروشند و بنابراین ارزشی برای علم قائل نیستند.های شهر به حراج گذاشتند و میخیابان

های پژوهش و ارائه گرایی در تدریس پژوهش و روشحاکمیت رویکرد کمّی-7-5

های پژوهش، گوید: رویکرد حاکم بر روشمی 3رسان شماره اطالع محتوا در تمام دروس:

وهشی گرایانه است، چرا که طبق پژو همچنین ارائه محتوا در تمام دروس کمّی تدریس پژوهش

 اند.شده های ما به صورت کمّی انجامدرصد پژوهش 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نویسی از نظر اعضای هیأت علمی نامههای شناسایی شده مربوط به مشکالت پایان: مضمون1نمودار 

 انشگاه تهرانشناسی ددانشکده علوم تربیتی و روان
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 گیری بحث و نتیجه

کارگیری و ای برای آزمایش قدرت بههای تحصیالت تکمیلی، زمینهها و رسالهنامهپایان

های پژوهشی، های پژوهشی شامل دانش تخصصی، مهارتها و شایستگیاستفاده از انواع توانایی

نویسی، نامهر فرایند پایانهای نگارشی است، همچنین دتوانایی درک و تحلیل موضوعات و مهارت

، 3آهویاو زای 2؛ زییون1گیرد )لیهوارزیابی جامعی از تأثیر آموزش در طول کار پژوهش شکل می

ها، این پژوهش به منظور بازنمایی تجارب نامه(. به این ترتیب با توجه به اهمیت پایان2011

هران از مشکالت فرایند اجرای شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تزیسته استادان دانشکده روان

های دانشجویانشان صورت گرفت. مطالعات نشان داد دانشجویان با مشکالت ها و رسالهنامهپایان

توان به ناتوانی ترین مشکالت آن میمتعدد و متنوعی همراه هستند که در این پژوهش از مهم

ط اندک برخی دانشجویان به حوزه نامه و رساله، تسلبرخی از دانشجویان در انتخاب موضوع پایان

روش پژوهش، نامرتبط بودن مباحث نظری از عملی، تسلط اندک به حوزه روش پژوهش، 

ها گشت و مشکالت سازمانمشکالتی که به خود دانشگاه، دانشجویان و استادان دانشگاه برمی

 اشاره کرد. 

پژوهش است. در ترین مرحله هر پژوهش، قدم ابتدایی آن یعنی انتخاب موضوع مهم

ها نشان داد که دانشجویان در این بخش با هفت مشکل در زمینه خصوص این مشکل بررسی

( 1393نیا و منصوریان )مهر، ریاحیانتخاب موضوع مواجه هستند که این یافته با مطالعه بهی

های مختلف همخوان است، زیرا پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که دانشجویان در بخش

نامه مشکل دارند. بر نویسی، تدوین پنج فصل پایاننامه شامل انتخاب موضوع، پروپوزالانپای

ام شونده به مشکالت در انتخاب موضوع در هنگاساس پژوهش حاضر نیز تمامی افراد مصاحبه

ترین بخش کار دانشجو ها این مرحله را سختاند که در اکثر موارد آننویسی اشاره کردهنامهپایان

اش نامهنامه، دانشجو ابتدا با مسأله انتخاب موضوع پایاناند، چرا که برای نگارش پایانعرفی کردهم

 وضوعرو به رو خواهد شد. از طرفی با توجه به شیوع این مسئله ضرورت آموزش انتخاب م

و  هانامههای دکتری به منظور ارتقای کیفیت پایانهای ارشد و رسالهنامهمناسب برای پایان

 شود.نویسی احساس میهای مختلف پروپوزالبرگزاری کارگاه

تسلط اندک به حوزه روش تحقیق نیز یکی از مشکالت پرتکرار اشاره شده از سوی استادان 

بود که دربرگیرنده مسائلی نظیر نگاه مهندسی داشتن به درس روش تحقیق، آشنایی اندک 

                                                 
1. Lihua  
2. Xiaoyan 
3. Xiaohui 
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های شناسی و کیفیت پائین کالسحدهای روشدانشجویان با اصول روش تحقیق، فقر میزان وا

خوانی دارد، چون ایشان نیز یکی از ( هم1397روش تحقیق بود که با مطالعه قاسمی و صالحی )

های درس روش تحقیق بیان کرده بودند. عوامل آموزشی را جدی گرفته نشدن کیفیت کالس

که درس روش تحقیق که در ( در پژوهش خود یادآور شده بود 2015) 1کومبا سوتکو کالیدیس

توا و هم از نظر روش مورد تأیید قرار شود، باید هم از نظر محمؤسسات آموزش عالی تدریس می

خوانی دارد. با توجه به گستره وسیع مشکالت در توان گفت با این یافته به خوبی همبگیرد که می

ازنگری در برنامه درسی شود اوالً به بحوزه تسلط اندک به حوزه روش پژوهش، پیشنهاد می

ها پرداخته شود که این بازنگری، با هدف افزایش تعداد واحدهای عملی دروس باشد و رشته

های کمّی، کیفی واحد که شامل پژوهش 6شناسی دست کم همچنین اضافه کردن دروس روش

مامی دروس یادگیری در ت-شود. دومًا فرایندهای یاددهیها میهای تحلیل دادهو آمیخته و شیوه

شود دانشجو در کنار محور شود، چرا که این امر مهم باعث میدوره کارشناسی ارشد پژوهش

 نظری خواندن مطالب درسی، بتواند آن را در عرصه پژوهشی و عمل به کار گیرد.

در  نامه شناسایی شد.ها به عنوان یکی از مشکالت هدایت پایاننامهکثرت مسئولیت پایان

ساتیدی هستند که به دلیل تعدد دانشجویانشان، فرصت کافی برای راهنمایی الزم برخی اوقات ا

تواند اثرگذار باشد. از دانشجویانشان را ندارند و اعمال ضوابطی برای بهینه شدن این تعداد، می

در برخی موارد، استادانی هستند که به رغم  کنندگان،های شرکتو براساس روایت سوی دیگر

ای، برخورداری تعهد حرفه ی نظیریلشان، لیکن به دالهای تحت راهنمایینامهایانکثرت تعداد پ

دهند شان قرار میزمان الزم را در اختیار دانشجویانشان، بودن محوراز باورهای مذهبی، و اخالق

شان، زمان نظارتهای تحتنامهو در نقطه مقابل، استادانی هستند که به رغم تعداد اندک پایان

سازوکاری برای این رویه در حالی است که  ؛ بروزدهندزم را در اختیار دانشجویانشان قرار نمیال

ها دانشجویان از کیفیت راهنمایی و مشاورت استادان راهنما و مشاوره در دانشگاهسنجش رضایت 

اد وجود نداشته و عمالً وجود رضایت و عدم رضایت، هیچ نقشی اثرگذاری در فرایند تشویق است

ها در نامهدر اقدامی، تالش شده تا از تجمع پایانندارد. اخیراً را کار متعهد و یا تذکر به فرد کم

مند شدن از زمان استاد دست افراد و متضرر شدن احتمالی دانشجویان به لحاظ کمتر بهره

ارت بندی دانشجویان بالقوه تحت نظیهسهمبه  ،محورصرفاً مرتبه مربوطه، براساس یک مالک

بعدی، و در نظر نگرفتن کیفیت پرداخته شده است و این درحالی است که به دلیل نگاه تک

عملکرد استادان مشاوره و راهنما و نبود سازوکار سنجش کیفیت رضایت از عملکرد استادان 

رسد در این بخش انجام ساز خطای دیگری گردد. به نظر میتواند خود زمینهراهنما و مشاور، می

                                                 
1. Komba, Sctco Claudius 
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عات تکمیلی و تدوین سازوکارهای تشویقی برای استادان متعهد در هدایت دانشجویان و مطال

افزایش سهمیه پذیرش دانشجو به عنوان مندی به عنوان ضریب افزایشی در اعمال این رضایت

ساز کیفی شدن بعدی و مخاطرات آن بکاهد و زمینهتواند تا حدی از نگاه تکاستاد راهنما، می

 شده به دانشجویان را فراهم نماید.خدمات ارائه 

ای واحدهای به دالیلی بسیاری نظیر انقطاع مباحث نظری از مباحث عملی و تنظیم جزیره

تحصیلی  هایی که در دورهو کالس درسیهای درسی، دانشجویان بر اساس برنامهدرسی در برنامه

ایی مسائل حوزه خود شوند، تربیت ای که قادر به شناسحرفه ًنسبتاً فرد  به عنوان یکدارند،  خود

و این امر در تشخیص نداشتن مسائل پژوهشی، نیازمند بودن معرفی مسئله از سوی  شوندنمی

انقطاع مباحث نظری از  به دیگر سخن، .استادان و انجام موضوعات تکراری نقش پررنگی دارد

اختند که در این موضوع به مباحث عملی، از مشکالتی بود که اساتید در رابطه با آن به بحث پرد

ویان اشاره شده است. ها با نیازهای عملی دانشجنداشتن ارتباط بین مباحث ارائه شده در کالس

خوانند که یا ارتباط بسیار اندکی با دانشجویان یکسری واحدهایی را در دوره آموزشی خود می

شود ه همین دلیل پیشنهاد میارتباط هستند، ب که کالً بیها دارد یا اینهای عملی آنپروژه

ترم در دروس مختلف به یک کار پژوهشی اصیل اختصاص یابد. در رابطه با بخشی از ارزیابی پایان

توان خاطرنشان کرد که یکی از این که مباحث نظری و عملی از هم انقطاع دارند، می

های پیشرفته بود، ها در این رابطه پژوهش محور کردن دوره ارشد مانند سایر کشورزیرمضمون

یعنی در واقع روش پژوهش به صورت کاربردی و یا عملی تدریس شود که این یافته با مطالعه 

های پژوهش، ناتوانی دانشجویان خوانی دارد. یکی از زیرمضمون( هم2018) 2و آفاکن 1آکیرک

ا که در ( مطابقت دارد، چر1397تحصیالت تکمیلی در مدیریت زمان بود که با پژوهش صالحی )

نامه پژوهشگر بحث مدیریت زمان را در مقاطع تحصیالت تکمیلی مختلف مورد بررسی این پایان

 3های رساله دکتری نیسریناقرار داده بود. همچنین مشکل در مدیریت زمان، با یکی از یافته

 ( همخوان است، زیرا این پژوهشگر نیز مشکالت را به دو دسته آکادمیک و غیرآکادمیک2020)

 بندی کرده بود که مشکالت مدیریت زمان جزو مشکالت غیرآکادمیک بود.تقسیم

ترین موانعی پژوهشی در دانشجویان از مهم هایشایستگینگرفتن رسد، شکلبه نظر می

ها نقش داشته باشد. پرواضح است که در کنار مشکالتی که به نامهاست که در انجام بهینه پایان

ند. شاید های دارکاریشود، برخی از دانشجویان هم کماستادان مربوط میها و دانشگاه، سازمان

دانشگاه برشمرد و های را بتوان از ماموریت هادر نگاهی سیستمی، ارتقای این شایستگی

                                                 
1. Erkan Akyurek 
2. Ozlem Afacan 
3. Nisrina 
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های دانشگاهی ها و نظارتمدیریت گروه درسی دوره، شیوهاز منظری به برنامهنگرفتن آن را شکل

زمینه کافی هایی که ضمن بازنگری در برنامه کننده ارد موسسه تربیتمرتبط دانست. ضرورت د

های پژوهشگری در دانشجویان تحصیالت تکمیلی به عنوان پژوهشگران یت شایستگیبرای ترب

، سازوکارهای توانمندساز را برای ارتقای این سازندخودشان را فراهم نمی ای در حوزهحرفه

های رسالتترین پرواضح است که این سازوکار از عمده ایند.نم تدوین و اجراییها شایستگی

ضعف دارد،  از  های پژوهندگی(دانشگاهی است. یعنی اگر دانشجوی در بعد فردی )شایستگی

این ارزش افزوده و توانایی در دانشجو رود تا شرایطی را فراهم نماید تا دانشگاه انتظار می

های پژوهشی در ایستگیشبهینه گیری داوم ضعف در شکل؛ شواهد از ترفته و نهادینه شودگشکل

های اساسی در رابطه با مشکالت یکی از زیر مضمونکند. رخی از دانشجویان حکایت میب

ها بود که نتیجه این مطالعه با مطالعه قاسمی و دانشجویان )عوامل فردی(، ناتوانی در تحلیل داده

اند که بخش قابل توجهی گزارش کردهشان ر مطالعه( مطابقت دارد، زیرا ایشان د1397صالحی )

اند و دانشجویان در های اصیل، هنوز توانمندی الزم را پیدا نکردهاز دانشجویان در انجام پژوهش

های این پژوهش ناتوانی نامه مشکالت بسیاری دارند. یکی دیگر از یافتهنگارش فصل چهارم پایان

( 2015) 1این یافته با مطالعه کومبا سوتکو کالیدیس دانشجو در خوانش متون علمی است که

های تحصیالت تکمیلی با عنوان خوانی دارد. این امر، ضرورت گنجاندن واحد درسی در دورههم

 .نمایدبیش از پیش آشکار می را تقویت نگارش علمی
 های متعددیهای این پژوهش، مشکالت استادان بود که خود به زیرشاخهاز دیگر مضمون

رت های مهم و اساسی در رابطه با مشکالت استادان، سبک نظاتقسیم شد. یکی از زیرمضمون

 4ور کلی ط( کامالٌ مطابقت دارد، چون ایشان نیز به 1398موحد )استاد بود که با پژوهش صفایی

نده گذارنوع سبک نظارت پژوهشی را یادآور شده بود که از فرمانده ارتشی تا کاماًل آزاد

رقوم ژوهش مندی شده بودند. همچنین استادانی که سبک استثماری دارند نیز در این پبتقسیم

( در رساله دکتری خود مشخص کرده بود که 1390موحد )شده است. عالوه بر این، صفایی

توان دهند و میهای شخصیتی استادان خود را مدّنظر قرار میدانشجویان رشته ریاضی ویژگی

پیشنهاد  راستا است. با توجه به اهمیت این مسئله اوالًنظارت استاد همگفت با زیرمضمون سبک 

 دد، دوماً شود ایجاد نظام ارزشیابی کیفیت عملکرد استادان راهنما، مشاور و داور ایجاد گرمی

هنما یا های دانشجویان از عملکرد ضعیف استاد راایجاد زمینه شنیده شدن، انتقادها و گالیه

 مشاور ایجاد گردد.

                                                 
1. Komba, Sctco Claudius 



یصالح وانیپور ، دکتر ک ی، دکتر محمد جواد یزارع یعل  

 1399، پاییز و زمستان 22، شماره 11دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      284

 

 

شود استاد راهنما هایی بود که باعث میها یکی از زیرمضموننامهکثرت مسئولیت پایان

ها توسط برخی از نامهنامه و رساله دانشجویان نکند. کثرت مسئولیت پایانوقت کافی صرِف پایان

می، ها آن هم مبتنی بر مرتبه علنامهگیر برای تعیین سقف یا سرانه برای پایاناستادان و نتیجه

است  تواند یک مشکل را برطرف کند، مخاطرات دیگری را ایجاد کند. پرواضح است که الزممی

یک  . درساز اجرایی نشودبعدی و مسئلهدقت کافی شود تا با هدف ارتقای کیفیت، تصمیمی تک

ست و اعیف نگاه ساده و پوزیتویستی باید سهمیه برای استادان تهیه کرد که نگاهی سطحی و ض

کار یا تادان کمگیر اسواند دانشجویان را از استادان همراه و توانا محروم ساخته و به ناچار درتمی

کار و ن کمشود که به استاداکمتر همراه نماید و عمالً با این روش بعد منفی دیگری برجسته می

ی یابد که از اصل کیفیت به دور است. براکیفیت هم تعدادی دانشجوی یکسان تخصیص میکم

جاد ای که با ایتوان از چاله به چاه نیفتاد و هوشمندانه عمل کرد، به گونهحل این پارادوکس، می

ج ادن نتایلت دنظام ارزشیابی دقیق و منصفانه از کیفیت عملکرد استادان راهنما و مشاور و دخا

این مسئله را  توانها به استادان مینامهگیری و تعیین تعداد پایانها در تصمیماین ارزشیابی

اش به نفیمتعدیل کند تا اگر استادی زمان کافی برای تخصیص برای دانشجویی ندارد، عملکرد 

ادی ها خودداری کند. در مواردی هم که استنامهچشم آید و به ناچار از پذیرش تعداد باالی پایان

ه تعداد بند همزمان باشد بتواتوان و زمان و تخصص کافی برای تخصیص به دانشجویان را دارا می

کم  باید دست شود استاد دانشگاهیباالیی از دانشجویان خدمات ارائه نماید. بنابراین پیشنهاد می

ع آلن اشبااند، ده مرحله باشد که هر سه سال فرد بتواند به آن برسد تا زود استادان اشباع نشو

ر، دانشیار شود: مربی، استادیاسطح ختم  4باید مراحل دانشگاهی تنها به این شوند، چرا که نمی

 و استادی.

های اشاره شده از شد، از مضمونمشکالتی که به دانشگاه، ساختار و قوانین مربوط می

ها سوی استادان دانشگاه تهران بود که این دسته از موانع به آموزش و سیستم آموزشی دانشگاه

های الزم به وی داده شت که آموزشتوان از دانشجو انتظار پژوهش را داگردد. زمانی میبرمی

شده باشد، چرا که تحقیق و چگونگی طی مراحل تحقیق و دیگر جوانب پژوهش و نگارش به 

های اساسی این مطالعه این بود که استادان باید وقت کافی آموزش و تخصص نیاز دارد. یافته

شجویان پرداخته تا به نتایج برای راهنمایی و مشاورت دانشجو بگذارند و در واقع به حمایت از دان

( 2013)1مطلوب علمی دست پیدا کنند که این یافته نیز با مطالعه آگوستسن و جالدمارک

درسی ما، چیدمان انتقال دانش است که چیدمان برنامهخوانی دارد. همچنین با توجه به اینهم

ای از عمده شود که نظام ارزشیابی دروس با هدف دادن فرصت و تخصیص بخشپیشنهاد می

                                                 
1. Augustsson & Jaldmark 
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که سیستم ارزشیابی ما به امتیاز درس به کارهای عملی و پژوهشی اصالح شود و با توجه به این

دهی و اعالم شود مکانیزم نمرهکه پژوهشگر محور باشد تا آموزش محور، پیشنهاد میجای این

تکالیف نتایج دروس در دانشگاه با محوریت اعطای زمان کافی به مدرسان برای استفاده از 

 ها در ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان، اصالح گردد.عملکردی و پروژه

جام ند اناز دیگر مشکالتی که از دیدگاه استادان دانشگاه تهران، دانشجویان در فرای

ها و نهادهای ذیربط اشاره توان به مشکالت سازمانکنند، مینامه با آن دست و پنجه نرم میپایان

پژوهش  ها نظیر افت جایگاهیر مضمون شناسایی شده در رابطه با مشکالت سازمانکرد. چندین ز

های پژوهش و ارائه گرایی در تدریس پژوهش و روشدر جامعه و همچنین حاکمیت رویکرد کمّی

( 1386آبادی، نوروزی و حسینی )های لطفمحتوا در تمام دروس است که این مطالعات با یافته

خوانی دارد، چرا که مستندهای پژوهشی، غلبه ( هم1394؛ 1395) و محمدزاده و صالحی

های پژوهشی در حوزه نظام آموزش عالی و گرایانه در مطالعهرویکردهای پوزیتویستی و کمّی

( نشان 1386آبادی، نوروزی و حسینی )های لطفکند. نتیجه بررسیدانشگاهی را تأیید می

ران از پژوهشی در ای-حوزه روانشناسی مجالت علمی هایدرصد از مقاله 96دهد که حدود می

شناختی و بنیادهای گرایانه )فلسفه استقراگرایی( است، در واقع بنیادهای معرفتنوع کمّی

شود از نوع فلسفه ها تدریس میشناسی منابع و متون درسی روش تحقیق که در دانشگاهروش

 اد واحدهای تدریس در سه مقطعتحصّلی و پساتحصّلی و روش کمّی گرایانه است، تعد

و  شناسی و علوم تربیتی بسیار اندک استکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی روان

هایی است که در منابع علمی تر از عنوانها بسیار کمهای تدریس استادان در کالسسرفصل

درس روش شناسی تدریس استادان اصیل روش تحقیق وجود دارد، بنیادهای نظری معرفت

های کیفی گرای تحصّلی و پساتحصّلی است و به پژوهشتحقیق نیز اساساً از نوع فلسفه کمّی

شد شود، دانشجویان درس روش تحقیق در سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارچندان توجهی نمی

لم در شناسی و علوم تربیتی با ماهیت پژوهش و بنیادهای نظری فلسفه عو دکتری تخصصی روان

ها داده شوند و آموزش قابل ذکری در این مورد به آنمینتربیتی آشنا -های روانیوهشپژ

های کیفی در شود در قدم اول به پژوهششود. با توجه به اهمیت این موضوع، پیشنهاد مینمی

ش های طرف پژوهکالس درس ارج و قرب نهاد و در قدم دوم ارتباط بین دانشجو با سازمان

رقرار هش بر قدم آخر ارتباط سازنده بین دانشگاه با سایر نهادهای طرف پژوتسهیل گردد و د

 گردد.

نویسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده نامهدر این مطالعه به واقعیت پایان

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران پرداختیم، بنابراین شایسته است به فکر بهبود روان

ها را ارتقا ها و مفید بودن آننامهد و به این وسیله کیفیت پایانبخشیدن به شرایط موجود بو



یصالح وانیپور ، دکتر ک ی، دکتر محمد جواد یزارع یعل  

 1399، پاییز و زمستان 22، شماره 11دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      286

 

 

های های دانشجویان را برای انجام دادن پژوهشها و تواناییبخشید و از این طریق مهارت

ای از مسائل و مشکالت های این مطالعه باعث شد که بخش عمدهشان تقویت کرد. یافتهآینده

توان این موضوع را به عنوان نوآوری مقاله تی شناسایی گردد و میدانشجویان در حوزه علوم تربی

های ها نشان داد که مشکالت متنوع، ضرورت بازاندیشی در شیوه آموزش روشدانست. بررسی

ناپذیر های درسی بیش از پیش اجتنابپژوهش به دانشجویان و همچنین بازنگری در برنامه

ها و همچنین به کیفیت مطالعات انجام شده در دانشگاهنماید، بنابراین به منظور ارتقای می

های تولید دانش بومی در کشور و همچنین حرکت در راستای مرجعیت علمی منظور ایجاد زمینه

ها، ضرورت در نظر گرفتن مشکالت شناسایی شده و راهکارهای ارائه شده بیش از در دانشگاه

ا هدف شناسایی و بازنمایی مشکالت در گردد. امید است این مطالعه که بپیش مشخص می

نویسی دانشجویان علوم نامهآموزش عالی انجام شده است، گامی در بازنمایی مشکالت پایان

 ریزی درسی اعمالتربیتی  و رهنمودهایی را برای پژوهشگران و متخصصان و مدیران برنامه

 نموده باشد.
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 ؛ تهران: نشر ویرایش.یشناسی و علوم تربیتروش تحقیق در روان(. 1391دالور، علی )

های تحقیق مورد استفاده در (. روش1388، بهروز )نفسنسب، داوود و نیکدوالنی، عباس؛ حسینی

امه علمی پژوهشی فصلن. 84-75های لوم پزشکی تبریز در سالالتحصیالن دانشگاه عهای فارغنامهپایان
 .187-169(، 2)25، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

نوشیروان و اشکانی، حمید نژاد، ااهلل؛ کاظمپور، فضلذوالعدل، محمد؛ شریف، فرخنده؛ غفرانی

مجله روانپزشکی و های دارای بیمار روانی. های مشترک خانواده(. بررسی پدیدارشناختی تجربه1385)
 .67-70(، 44) 1، شناسی بالینی ایرانروان
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های دانشجویان دانشکده نامه و رسالهواکاوی مشکالت فرایند اجرای پایان(. 1398زارعی، علی )
 ن.ش بزرگساالنامه کارشناسی ارشد آموز، دانشگاه تهران، پایانلوم تربیتی دانشگاه تهرانشناسی و عروان

شناسی موانع اجرای پژوهش در میان اعضای هیأت علمی و (. آسیب1390شریعتمداری، مهدی )

 .45-60(، 1) 3. تحقیقات مدیریت آموزشیارائه راهکارهای کاربردی. 

(. استفاده از 1391زلفانی، سرفراز )خانیحمدحسن؛ هاشمصالحی عمران، ابراهیم؛ اقدائی، م

نامه دوره دکتری. پژوهش و گیری چند شاخصه برای انتخاب استاد راهنمای پایانهای تصمیمروش

 .47-66(، 65ریزی در آموزش عالی. )برنامه

د شناسی مدیریت زمان در ارتباط با نقش یادگیرنده در عملکرآسیب(. 1397صالحی، شیوا )
 ریزی درسی.مهنامه کارشناسی ارشد برنا، دانشگاه تهران، پایانتحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

دراکات و (. بازنمایی ا1394یکتا، محسن )صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید و شکوهی

 س ابتدایی.توصیفی در مدارهای احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی تجارب زیسته معلمان از آسیب

 .59-99(، 9) 5، گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه

اد نامه درسی پنهان( در انتخاب استتبیین تفاوت هنجارهای پنهان )بر(. 1390موحد، سعید )صفایی
ریزی مهناشگاه تربیت معلم، رساله دکتری بر، دانهای علوم ریاضی و علوم تربیتیراهنما در دانشکده

 درسی.

شناسی سبک نظارت پژوهشی استادان راهنما در ایران: از (. گونه1398موحد، سعید )صفایی

 .5-28(، 13، )7. نامه درسیدو فصلنامه نظریه و عمل در بردهی!. گری تا فرمانتسهیل

ظر ها از نبررسی عوامل موثر در تقدم آموزش بر پژوهش در دانشگاه(. 1379صمدزاده، حبیب )
. 79 – 80های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی های علوم انسانی دانشگاهاعضای هیات علمی دانشکده

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانپایان

درسی پنهان در های (. بررسی برنامه1389نیا، فروز )واجارگاه، کورش؛ عارفی، محبوبه؛ جلیلیفتحی

 1، الیفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عهای کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. نامهپایان

(1 ،)118-96. 

ارشد و های دوره کارشناسینامههای تهیه پایانتحلیلی بر روش(. 1374فدایی عراقی، غالمرضا )
 .75 – 110، 1. ریزی در آموزش عالیدکتری. فصلنامه پژوهش و برنامه

 ، تهران: نشر نی.دانشگاه و آموزش عالی(. 1389فراستخواه، مقصود )

مؤثر بر  (. تحلیل پدیدارشناسانه عوامل درون سازمانی1397قاسمی، مجید؛ و صالحی، کیوان )

 .35-48(، 4، )10، فصلنامه سیاست و فناورینامه. استفاده از مؤسسات تولید مقاله و پایان

 ، تهران: سمت.علوم تربیتی(. 1389مد )محکاردان، علی

ریبرز )فاطمه رهادوست و فرسانی کتابداری و اطالع های پژوهش درروش(. 1390کومار، کریشان )

 خسروی، مترجم(. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.
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شناسی (. بررسی آموزش روش1386آبادی، حسین؛ نوروزی، وحیده و حسینی، نرگس )لطف

(، 12) 6، های آموزشیمه علمی ـ پژوهشی نوآوریفصلناشناسی و علوم تربیتی در ایران. هش در روانپژو

109-140. 

شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و (. آسیب1394محمدزاده، زینب؛ و صالحی، کیوان )

 .25-1(، 11) 3، های راهبردی و کالنسیاستای با رویکرد پدیدارشناسی. دانشگاهی مطالعه

راکز علمی از (. تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در م1395محمدزاده، زینب؛ و صالحی، کیوان )

 .258-227(، 79) 25، راهبردی. ای با رویکرد پدیدارشناسمنظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه

، یاتماهنامه کتاب ماه کلژوهشی خوب. پ-(. صد ویژگی یک مقاله علمی1388منصوریان، یزدان )

13 (1 ،)78-93. 

های ص(. تالشی برای تدوین شاخ1390مهرعلیزاده، یداله؛ شاهی، سکینه و حسینی، شهیده )

 ها در دانشگاه شهید چمران اهواز. انجمن آموزشسنجش سرمایه فکری و بررسی وضعیت این شاخص

 .65-96(: 4) 3عالی ایران. 
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