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  چکیده
پژوهش حاضر، بازسازي نهایی رساله براي دانشجویان دوره دکتري با نگاهی هدف 

نگاري  پژوهش از نوع کیفی و از روش مردم. اي است شناسانه و ارائه یک نظریه زمینه آسیب
شناسی  جامعه آماري تحقیق شامل دانشجویان دوره دکتري دانشکده روان .استفاده شده است

گیري  هباشد و نمونه آماري با استفاده از روش نمون طباطبایی می و علوم تربیتی دانشگاه عالمه
) ي دوره دکتري که در مراحل مختلف تدوین رساله دکتري بودنددانشجو 15تعداد (هدفمند، 

نظریه « تحقیق ازهاي  هاز یافت گیري نتیجه براي تجزیه و تحلیل اطالعات و .تعیین گردید
یا  تأییدرت دیگر در این پژوهش به جاي آزمون نظریه و به عبا ،استفاده شده است» اي هزمین

با  ،اصلی این پژوهشهاي  هیافت. شده است محدود پرداختهبه صورت به ارائه نظریه  ،رد آن
، التحصیلی فارغ، اشتغال، همچون رفع تکلیف ییها هشامل مقول اي هاستفاده از نظریه زمین

 مشکالت مالی و زمان، ود منابع علمیکمب، مشکالت مربوط به استاد، مشکالت اجرایی
به عبارت دیگر . قرار داد» التحصیلی فارغ« را زیر مقوله ها توان تمامی مقوله می باشد که می

 ها، با استفاده از این مقوله که باشد می اي هدر این نظریه زمین» مقوله هسته« آموختگی دانش
  . مدل پارادایمی ارائه شده است

  
، آموختگی دانشنامه،  ، پایاناي هنظریه زمین، تفسیر دانشجویان، کرد کیفیروی: يکلیدواژگان 

  مدل پارادایمی
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  مقدمه
صنعتی و اجتماعی جهان باعث شروع مرحله نوینی ، تولیديهاي  دگرگونی در ساختار

جاي خود را به اقتصاد مبتنی بر ، در توسعه شده است که در آن اقتصاد مبتنی بر تولید
دانش و اطالعات نقش اساسی در رشد و ایجاد ارزش . ت داده استدانش و اطالعا

به طوري که روند پیشرفت جوامع ، و پسا صنعتی داردیافته  توسعهافزوده در جوامع 
ترین عوامل  و دانش از مهم فنّاوري، اطالعات که دهد می صنعتی در طول تاریخ نشان

، و همکاران واعظ( سا صنعتی استتوسعه یافتگی و پ  هاین جوامع به دور  هکنند هدایت
ابزار و عامل تولید اطالعات و تبدیل آن به ترین  اصلی ،شک پژوهش بی .)1386: 54

هیچ جامعه و کشوري بدون تحقیق و پژوهش به  .به دانایی است دستیابیدانش و 
 ،به این امر مهم دستیابیقدرت و نوآوري دست نخواهد یافت و الزمه ، توسعه

افرادي که  .تربیت افراد پژوهشگر است، و حمایتیریزي  برنامههر گونه  شک قبل از بی
با داشتن روحیه علمی و پژوهشگرانه به تحقیقات بنیادي و کاربردي در مسایل و 

بلکه زمینه رشد و  ،بشري باشندهاي  پرسش شکالت پرداخته و نه تنها جوابگويم
  . حور را فراهم آورندتوسعه همه جانبه کشور و بنیاد نهادن جامعه دانش م

پژوهش را به  ، بایستیتوسعه و پیشرفت است به دنبالکشور ما که  ،در این میان
ن و متولیان ئوالنظر مسمروري بر اظهار. نهادینه سازدبه پیشرفت،  دستیابیعنوان پل 

ات و مؤسسو  مطلوبی ندارد پژوهش وضعیتهاي  هدهد که پای می به خوبی نشان ،امر
ا کمبود شدید اعتبارات پژوهشی مواجه هستند و این اعتبارات که بر ب ،پژوهشگران

باشد و اکثراً  می شامل نیم درصد از بودجه هر دستگاه و وزارتخانه ،طبق قوانین کشور
شود و اگر هم اختصاص  می پژوهشیغیرهاي  یابد یا صرف فعالیت یا اختصاص نمی

هاي  هاین وضعیت در رشت. شدبا جوابگویی حجم نیازهاي پژوهشی کشور نمی ،یابد
علوم انسانی با توجه به ویژگی این علوم که هنوز نتوانسته اهمیت و جایگاه علمی 

  . است برخوردار نامطلوبیاز وضعیت  ،ن پیدا کندمسئوالخود را در میان جامعه و 
ات پژوهشی و مؤسسضعف ، از جمله کمبود اعتبارات پژوهشی ،همه این مسایل
آن در کشور باعث شده است که هاي  هژوهش و استفاده از یافتعدم درك اهمیت پ

فرهنگ پژوهش و پژوهشگري در روح مشتاقان علم و دانش کشور رسوخ نکند که 
تربیت و باروري ، دانشجویی که مجراي عمده آشناسازيهاي  نامه پایان تبلور آن نیز در

یادآوري این . کند می نماییبیش از جاهاي دیگر خود ،باشند می براي کشور ،پژوهشگر
هاي  نامه پایاناز پژوهش در کشور به وسیله  اي هنکته الزم است که بخش عمد
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براي  نامه پایانهدف اصلی از قرار دادن واحدهاي . شود می دانشجویی انجام
تربیت پژوهشگر و توسعه روحیه  ،تحصیالت تکمیلیهاي  هدانشجویان در دور

از طرف  ،ها هنام پایاندر صورتی که این  ،ستپژوهش در بین آنها براي آینده ا
توانند منبع مهمی براي توسعه  می جدي گرفته شوند مسئوالناساتید و ، دانشجویان

همراه با  ،علم و دانش و ایجاد نوآوري و بالندگی در کشور باشند و این مهم، پژوهش
هاي  هرسال ،ندر این میا. نسلی از پژوهشگران تربیت شده خواهد بود التحصیلی فارغ

دوره تحصیلی و پژوهشی در ترین  دکتري به عنوان محصول نهایی و جواز پایان عالی
دار است و روسعه پژوهش برخوبراي ت اي هکشورها یعنی دوره دکتري از اهمیت ویژ

دانشجو تحت راهنمایی و مشاوره هاي  داد یا محصول که حاصل تالشاین برون
پژوهش  براي ها هو را ارهاابزترین  یکی از عمده ،دشو می چندین استاد برجسته انجام

کشوري که پژوهش و توسعه یکی از شعارهاي اصلی  درخصوص ه ب ،استدر کشور 
  . آن شده است

پژوهشی  -و معیارهاي علمیها  در صورتی که بر طبق شاخص ،ها هاین رسال 
 علوم انسانی هاي هتوانند خالء تحقیقات در کشور به خصوص در رشت می ،انجام شوند

تخصصی هاي  ات و نهادمؤسسو هم  دارندکه هم سهم کمتري از اعتبارات پژوهشی 
  .جبران کنند ،جایگاه واقعی خود را باز یابند اند هنتوانست این حوزهپژوهشی در 

میزان استفاده از ، دانشجوییهاي  هسالتحت عنوان رمروري بر تحقیقات انجام شده 
دهنده  همه نشان مسئوالناساتید و ، ار نظر دانشجویانو اظهها  هنتایج این رسال

حال براي شناخت این  .هاست نارضایتی و عدم برآورد انتظارات از این رساله
و شناخت موانع و مشکالت فراروي دانشجویان در انجام  ها نارسایی، ها آسیب

کنون نیز گوناگونی وجود دارد که تاهاي  هرا ها، پژوهشی شایسته و در شأن این دوره
  . اند هگیري قرار گرفت مورد بهره

 شناسی خاصی پیروي از مبناي فلسفی و معرفت اي هشناخت هر پدیده یا مسئل
از باورهاي  اي هبه معناي آمیز ،پارادایم. تحقیق نامید 1توان آن را پارادایم می کند که می

چند جامعه که اعضاي یک یا است  ها و قواعدي روش، ها ارزش، کلی فلسفی و علمی
شناختی  جامعه ــ دایم یک برداشت فلسفیاپار ،در این معنا. علمی در آن اشتراك دارند

. )45 :1387 ،کوهن( راهنماي علم در هر دوره تاریخی معین استهاي  هاز اندیش
 کند می مشاهده را طراحیهاي  هست که شیوها فرض از پیش اي هدایم مجموعاپار

                                                                                                                                      
1. Paradigm  
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بر حسب ویژگی هایشان به چهار دسته ها  این پارادایم. )37: 2004، 2و توماس 1لوین(
نظریه  )ج، 4تفسیرگرایی )ب، )3گرایی اثبات( اصالت تحصیلی )الف: شوند می تقسیم

هر کدام از این ) 16: 1387، به نقل از بازرگان 7فین( 6گرایی ساخت -پسا )د، 5انتقادي
آنها به جهان و روابط موجود  استوار هستند و نوع نگاه یبینی خاص بر جهانها  هدیدگا

در آن و چگونگی دستیابی انسان به معرفت متفاوت است و هر پژوهشگري که به 
مبناي فلسفی و  ،است اي هورزد و درصدد شناخت پدید می پژوهش مبادرت

این رویکردها هر کدام به . براي شناخت براساس این رویکردها دارد شناسی معرفت
بخشند و  می متفاوت براي سنجش و درك محیط پیرامونیو ابزاري  ، نگاهپژوهشگر

 ي اطالعات و تحلیل آن در اختیار پژوهشگر قرارآور جمعبراي  اي هروش ویژ
، شناسی فلسفی از نظر معرفتهاي  ههر کدام از این دیدگا ،به عبارت دیگر. دهند می

  . باشند می هم متفاوت شناسی با شناسی و روش هستی
 گرایی با این تصور به جهان پیرامون انسان ت تحصیلی یا اثباتدیدگاه فلسفی اصال

 که ،نگرد که واقعیت مادي وجود دارد و خارج و مستقل از ذهن انسان است می
این واقعیت مستقل  .عینی شناختبه صورت توان آن را از طریق فرآیند تحقیق و  می

ی تحقیق کمهاي  ز روشتوان آن را با استفاده ا می اوست وهاي  از پژوهشگر و ارزش
واقعیت ، براساس دیدگاه تفسیري. یت بیان کردکمبه صورت گیري شناخت و  اندازه

تواند دانش مربوط  می انسان از طریق تجربه. مشروط به تجربۀ انسان و تفسیر اوست
به واقعیت را در ذهن خود بسازد و پژوهشگر از طریق تعامل با موضوع مورد 

در . )18: 1387، به نقل از بازگان 8ادکوك( شود می نایلبه شناخت آن ، پژوهش
 یاساسهاي  فرض مارکسیستی است با پیشهاي  هگرفته از اندیشدیدگاه انتقادي که بر

هاي  عدالت و آزادي سعی در تحلیل و شناخت واقعیت، خود مانند اصالت تحول
ذهن انسان  معتقد است که واقعیت مادي و مستقل از ،این رویکرد. اجتماعی دارد

در . طور عینی و کامل شناخته توان آن را ب کند که هرگز نمی می اما اذعان ؛است
هاي  از واقعیت اي هپژوهشگر به بازنمایی چندگان، گرایی ساخت -رویکرد پسا

                                                                                                                                      
1. Lowe 
2. Thomas 
3. Positivism  
4. Interpretivism 
5. Critical theory 
6. Post-structuralism 
7. Fien 
8. Adcock 
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در این . پردازد می گوناگون محیطیهاي  اجتماعی از طریق زبان و گفتمان در بافت
اجتماعی برحسب تعامل افرادي که قدرت را هاي  هیدپد ماهیت دانش درباره، دیدگاه

، بازرگان( شود می درك، در دست دارند و افرادي که تحت سیطره قدرت هستند
1387 :18( .  

و ها  هنام پایانبررسی و تحلیل خصوص مروري بر تحقیقات انجام گرفته در 
ه در این دهد که اکثر تحقیقات انجام گرفت می نشان آنمسایل و مشکالت فرآوري 

تحقیق کمی سعی هاي  گیري از روش گرایی و بهره گیري از رویکرد اثبات زمینه با بهره
 سعی ،ها این گونه پژوهش. دارند دانشجویی انجام شدههاي  نامه پایاندر نقد و تحلیل 

کنند با استفاده از اعداد و کاربرد آمار توصیفی و استنباطی به توصیف و آزمون  می
، مراحل و نتایج، ابزارها، روش تحقیق، خت موانع و مشکالتفرضیه جهت شنا

گزارشات پژوهشی و یا ، ها نامه پایانیعنی ، ها پژوهشهاي  بروندادمحصوالت و 
، )1386( توان از جمله به تحقیقات نیلی و همکاران می مقاالت علمی بپردازند که

، )1378( خسروي، )1380( صادقی، )1381( حري، )1386( غفوري و همکاران
) 1374( و محمدي) 1376( صادقی، )1376( رئیسی جعفرآبادي، )1376( مظلومیان

ی و نگاهی وجوه مشترك این مطالعات در این است که با رویکردي کم. اشاره کرد
و تحقیقات دانشجویی ها  هنام پایانگرایانه سعی در تجزیه و تحلیل و نقد  اثبات

ادراك و تفسیر دانشجویان ، در نظر گرفتن تجربه بدون ،این گونه تحقیقات .اند هداشت
و ها  دچار ضعفها  هنام پایانبه بررسی این مسئله که چرا  ،و مسایل و مشکالت آنها

 گرایانه اثباتهاي  ی و کیفی آنها پاسخو براي ارتقاء کم اند هپرداخت، مشکالت هستند
پیدا ها  از علت این ضعفاستنباطی ، کنند در قالب اعداد و ارقام می دهند و سعی می

به به منظور شناخت نگاه دانشجویان پژوهشی با رویکردي تفسیري  تاکنون اما. کنند
صورت نگرفته ، نامه پایانعنوان مجري و کارگزار اصلی در انجام و به ثمر رساندن 

 نامه پایانتفسیر و برداشت دانشجویان را از ، پژوهشی که درك ،به عبارت دیگر. است
و موانع ها  وجه قرار دهد و سعی در شناخت نگرش و شرایط انجام آن و آسیبمورد ت

پیش روي او را بازشناسی کند از خالء عمده تحقیقات در حوزه نقد و تحلیل 
 ،دانشجویی نامه پایانمجري و عامل پژوهش در یک  ،به طور واضع. باشد نامه می پایان

ی کمهاي  رد است و ضعف روشمنحصر به فهاي  یک انسان است که داراي ویژگی
در توصیف و درك این موجود و فعل و انفعاالت آن در رابطه با افراد و محیط 

بر همین . هاست که در مطالعات علوم اجتماعی به اثبات رسیده است پیرامونی سال
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تعامالت و برخورد او با ، استفاده از رویکردي تفسیري براي درك و فهم ،اساس
 از باشد و تنها از نگاه دانشجو و تجربیات او می هترین رویکردپدیده مورد نظر ب

توان مسایل و مشکالت فراروي او را شناخت و با در نظر گرفتن نگرش  می ،نامه پایان
 ،که منشاء اثر باشد پژوهشی شایسته انجام ايتهدیده ها و به آسیب ،او در انجام رساله

  . دست یافت
تحقیقات کیفی در چند ، هاي افراد ر گرفتن ویژگیدر این راستا و به منظور در نظ

ابزار شناخت انسان و تعامالت او در ترین  به عمده ،پیشرفتههاي  سال اخیر در کشور
اما در . مطالعات علوم اجتماعی تبدیل شده است به خصوصمطالعات علوم انسانی و 

  هرو نبود هبرویکردهاي پژوهشی کیفی با اقبال زیادي رو ،جامعه پژوهشی کشور ما
، توضیح مختصري درباره مبانی کیفی تحقیق و مراحل ،ابتدا در، بر همین اساس. است

و سپس  شود میارائه  است اي هنظریه زمینبر مبناي ابزارها و روش تجزیه و تحلیل که 
  . خواهد شد گیري نتیجه بحث و ،تحقیقهاي  هیافت  با ارائه

معتقد است که  این پژوهش،رویکرد اصلی رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به عنوان 
توان  نمی، با توجه به خالق بودن ماهیت انسان و نیز سیال بودن واقعیت اجتماعی

 1نیومن( مسیر و روش خاص براي درك واقعیات و یا ایجاد تغییر در آنها پیشنهاد کرد
رگونه از آنجا که منبع و مرجع نهایی ه. )8: 1388، به نقل از بوستانی و محمدپور

از ها  درك انسان پس، همان انسان است ،ساخت و ساز و تغییر در واقعیات اجتماعی
عالوه بر . تغییر در واقعیات و چگونگی معنادار کردن آنها بسیار مهم است، واقعیات

فاقد قوانین از  ،با توجه به اینکه واقعیات اجتماعی به مثابه امور بر ساخته انسانی این،
شمول و  توان الگویی جهان نمی لذا، وده و دائماً در حال شدن هستندپیش تعیین شده ب

این واقعیات نه . عام براي واقعیات اجتماعی و نیز تغییر و دستکاري در آنها وضع کرد
به  2گالسر( توانند درك و تفسیر شوند می بلکه صرفاً، تنها قابل کشف و کنترل نیستند

این رویکرد بر اصالت انسان در برابر اصالت  .)9: 1388، نقل از بوستانی و محمدپور
این باور است که واقعیات در فرآیند درك و تفسیر و در خالل  دارد و بر تأکیدمحیط 

از ها  لذا نه تنها نحوه درك و فهم انسان. شوند می ساخته و معنادار، زندگی روزمره
ما نه با یک ، نظر از این. بلکه داراي اشکال متعددي نیز هست، واقعیات اهمیت دارد

                                                                                                                                      
1. Neuman 
2. Glaser 
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و  1کوبا( هستیم رو روبهبلکه با واقعیات متعدد و گوناگونی ، واقعیت واحد و مشخص
  . )9: 1388، به نقل از بوستانی و محمدپور 2نلکنلی

نیز با در نظر گرفتن دانشجویان به عنوان عوامل انسانی که در  ،این پژوهش
، کنند می صی به رساله پیدابرخورد با شرایط و موقعیت پیرامونی خود نگرش خا

مدام  ،شوند و در عین تحصیل می براي آن در زندگی عملی خود قائل اي هجایگاه ویژ
 گیرد که می تفسیر و درك آنها را به عنوان عاملی اساسی در نظر، با آن درگیر هستند

. دکن می موقعیتی و موانع و مشکالت فرارویشان تغییر پیدا، اي همتناسب با شرایط زمین
سعی ، این پژوهش به جاي تمرکز بر محصول و برونداد دانشجویان و نقد آن، بنابراین

در شناخت تفسیر و نگرش دانشجویان به مفهوم رساله و با تمرکز بر فرآیند انجام 
کننده انتظارات  که برآورده ی که مانع از انجام و ارائه رسالهرساله و شرایط و علل

ي از گیر بهرهاین پژوهش با  ،به عبارت دیگر. پردازد ، میدباش می جامعه علمی از آنها
خواهد معنایی را که رساله دکتري براي دانشجویان این دوره با  می 3رویکردي ایمک

نوع تبیینی که براي این . کشف کند، کند می وجود مسایل و مشکالت فرارو پیدا
خود محقق نیز ، ر این فرآیندد. باشد می 4از نوع تبیین ایدوگرافیک ، رود می مسائل بکار

این سوژه و ابژه یا فاعل و بنابر .عنصري از جامعه و درگیر در تعامالت مذکور است
مورد ، کند می بدین معنا که محقق ضمن این که تحقیق، شناخت یکی است مفعول

  . )196: 1387، ایمانی، محمدپور( گیرد می تحقیق هم قرار
  
  

                                                                                                                                      
1. Guba 
2. Lincoln 

3 .)Emic (ی می باشد بر درك و تفسیر افراد هاي اساسی در رویکرد کیفی و تفسیرگرای این رویکرد که از پایه
 این رویکرد معادل .کند کید میأمعرفت ت بررسی به عنوان مبنا و عامل اصلیدرگیر در موضوع یا پدیده مورد 

گرایی است که بر جدا بودن محقق از فرآیند تحقیق  ویکرد اثباتی و مبتنی بر ردر تحقیقات کمEtic ((رویکرد 
 .تحقیق براي محقق قائل است اي و خارج از فرآیند کند و نقش واسطه کید میأت
4 .)Ideographic( گرایی است که با درجه انتزاعی محدود، ین در رویکرد تفسیریرافیک نوعی تبتبین ایدگ

ن در مقابل یاین تبی. دهد زئیات را از موضوع یا پدیده مورد مطالعه ارائه میجانبه با تمام ج توصیفی عمیق و همه
ی موضوعات و گرایی قرار دارد که سعی در تبین علّ در رویکرد اثبات )Nomothetic( ن نوموتتیکیتبی

  .هاي مورد مشاهده و روابط بین آنها دارد پدیده
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  اهداف تحقیق
باشد  می در دوره دکتريها  فعالیتترین  یکی از مهم ،رسالهنوان پژوهش تحت عانجام 

ترین مقطع تحصیلی و افراد  توجه به اینکه مقطع تحصیلی دکتري عالی و با
افراد جامعه هستند که از چندین ترین  تقریباً از شاخصها  هکننده در این دور شرکت

آنها نیز به هاي  هرود که رسال یم از آنها انتظار ،اند هرقابتی گذشتهاي  مرحله و آزمون
نظرهاي موجود در سطح علمی تحصیلی باشد که عموماً اظهار خور این مقطعفرا

بازسازي  ،هدف از انجام این تحقیق. کشور حاکی از عدم برآورد این مهم است
. باشد می شناسانه آسیبمفهوم رساله براي دانشجویان دوره دکتري با نگاهی  معنایی

نگاهی ویژه و متفاوت ، یان به عنوان عامل و مجري اصلی انجام پژوهشقطعاً دانشجو
پردازند  می زمینه و موقعیتی که به پژوهش، از سایر افراد به آن دارند و در طی مراحل

شوند که مفهوم رساله را براي آنها به شکل  می رو روبهبا یک سري مسایل و مشکالتی 
کنندگان این موضوع  کنندگان و بیان دركکند و خود آنها بهترین  می خاصی تداعی

تهدیدکننده آنها هاي  و آسیب درك و شناخت این مفهومهدف این پژوهش، . هستند
  : تر عبارتند اهداف خاص. درخور و شایسته است اي هاز انجام رسال

هاي  هرسالانجام کنندة فراروي تهدیدهاي  ها و آسیب دشواري، شناخت مشکالت -
  ؛یدکتري علوم انسان

  ؛دکتريهاي  ههدف و نگاه دانشجویان به انجام رسال شناخت -
تعامالت و ، با سه جنبه شرایط اي همی براساس نظریه زمینیارائه مدل پارادا -

  ؛پیامدها
  .هاي احتمالی ارائه پیشنهاداتی به منظور رفع این موانع و مشکالت و آسیب -
  

  روش تحقیق
 به صورتکند  می پژوهشگر سعی ت؛ یعنیاس شناسی تحقیق حاضر از نوع کیفی روش

پژوهش به درك و  انجاممطالعه میدانی و مشارکت در فرآیندهاي اجتماعی مربوط به 
 ،فهم معناي رساله براي دانشجویان دوره دکتري نائل گردد که براي رسیدن به این مهم

اري و نگ از روش قوم ،و اطالعاتها  هگردآوري داد برايدر مرحله عملیات تحقیق و 
  . استفاده شده است ،اي هاز روش نظریه زمینها  هبراي تجزیه و تحلیل داد
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  گیري نمونه روش و فرآیند، جامعه
شامل دانشجویان دوره دکتري دانشکده روانشناسی و علوم  ،جامعه آماري این پژوهش

 انجام در یکی از مراحل 1388در سال تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران است که 
اعم از مراحل  ،باشند و در یکی از مراحل انجام رساله خود می رساله دکتري خود

 از نوع ،در این پژوهش گیري نمونه روش. شود ، میباشند می مقدماتی یا مراحل پایانی
هدفمند و  گیري نمونه هاي باشد و با استفاده از روش می تحقیقات کیفی گیري نمونه
. اقدام شد گیري نمونه شاخص اشباع نظري نسبت بهگلوله برفی و  گیري نمونه روش

دانشجویان دوره دکتري که ، هدفمند گیري نمونه با استفاده از روش، به این منظور
در روش  .مشغول انجام رساله خود بودند شناسایی شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند

افرادي را که  سایر شدند درخواست گردید کهگلوله برفی از دانشجویانی که مصاحبه 
توانند اطالعات بیشتري ارائه بدهند معرفی کنند و از  می در وضعیت مشابهی هستند و
این کار تا زمانی که محقق دریافت که اطالعات دریافتی . آنها نیز مصاحبه به عمل آمد

ادامه پیدا کرد که اصطالحاً در  ،باشند و به اطالعات بیشتري نخواهد رسید می تکراري
  . )375: 2008، 2گیون( شود می گفته 1کیفی به آن شاخص اشباع نظري تحقیقات

دانشجوي دکتري  15تعداد  ،با توجه به مراحل و فرآیندهاي گفته شده در باال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران که در یکی از 

به عنوان  که، ار گرفتندباز قرهاي  همراحل انجام رساله خود بودند مورد مصاحب
  . شوند می مشارکت کننده در پژوهش محسوب

  
  آوري اطالعاتابزار گرد

باز و ساختار هاي  هجهت گردآوري اطالعات از ابزارهاي مصاحب ،در پژوهش حاضر
و با توجه به اینکه پژوهشگر خود نیز در دانشکده مورد نظر مشغول  استفاده شد نیافته

همراه با مصاحبه  ،و به نحوي با موضوع تحقیق درگیر است باشد می به کار و تحصیل
  . باز از مشاهده آزاد و مشاهده مشارکتی براي گردآوري اطالعات استفاده شد

  
  

                                                                                                                                      
1. Theoretical saturation 
2. Given 
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  ها روش تجزیه وتحلیل داده
 اي هنظریه زمیناطالعات، بر مبناي روش تجزیه و تحلیل ، با توجه به اهداف تحقیق

  . صورت پذیرفت
براي این واژه در  باشد که می )grounded theory( جمه واژهتر اي هنظریه زمین
، نصر وهمکاران( اي هاز جمله نظریه زمین ،مختلفی وضع شده استهاي  فارسی معادل

فر و   دانایی( سازي بنیادي مفهوم، ها مبتنی بر داده، تئوري بنیادي ،)1385: 1387
تئوري ) 9: 1387، زرگانبا( ها استه از دادهو تئوري برخ) 1386: 130، همکاران

  . )102: 1385، هومن( وابسته به زمینه
 در کتاب خود به نام 1967در سال  2و اشتراوس 1شناس به نام گلیزر دو جامعه

سه هدف عمده براي آن قائل  ،ضمن معرفی این روش» 3اي هکشف تئوري زمین«
ها  همتقابل داد یرتأثباشد که از  می هایی که نخست ارائه مبنایی براي تئوري اند هشد

تواند شکاف بین تئوري و پژوهش  می ن تئوريای ه آنها معتقدند ک. اند هي شدآور جمع
را بیان کند و هدف ها  هبرخواسته از دادهاي  هدوم این که منطق یا گون. کیفی را پر کند

هاي  هکیفی بوده است که اعتبار آنها در دههاي  سوم مشروعیت بخشی به پژوهش
 هم طرح تحقیق اي هنظریه زمین. )63: 2007، 4کریس ول( یافته بود کاهش 1960

ي شده آور جمعخام هاي  هباشد و هم روشی براي تجزیه و تحلیل اطالعات و داد می
هاي  هداد، به عنوان روش تجزیه و تحلیل) 70: 2008 ،6و نیومن 5ري دینور( است
ی و تفسیرگرایانه مورد ي شده حاصل از تحقیقات اجتماعی با رویکرد کیفآور جمع

فهم  براي درك واي  هنظری، ها استقرایی از این دادهبه صورت تحلیل قرار گرفته و 
 ،ها هاسته از دادتئوري برخ ،طور خالصهبه . شود می موقعیت مورد پژوهش ارائه

  . )155: 2008: ،7چارماز( پردازد می ماوراي توصیف است و به ایجاد یا کشف تئوري
  : کنند می را به شرح زیر تعریفها  هتئوري برخاسته از داد 8وربیناشتراوس و ک

                                                                                                                                      
1. Glaser  
2. Strauss 
3. Discovery of grounded theory 
4. Creswell 
5. Ridenour  
6. Newman  
7. Charmaz 
8. Corbin 
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نوعی استراتژي کیفی براي تدوین تئوري در مورد یک پدیده از طریق مشخص 
بندي روابط این عناصر درون بستر و  کردن عناصر کلیدي آن پدیده و سپس طبقه

  . )63: 2007 ،1کریس ول( فرآیند است
یا آنچه از ابتدا فرضیه ها  هقضی، ها طبقه، عنصر مفاهیم این استراتژي پژوهش بر سه

این روش از مجموعه منظم و در عین حال منعطف . استوار است ،شود می نامیده
  . تشکیل شده است

اشتراس  1998و  1990دهد که در سال  می نشان اي هسیري در ادبیات نظریۀ زمین
ارائه این نظریه را هاي  هنون و شیوبا یکی از همکاران خود به نام کوربین کوشید تا ف

. ارتقا بخشد و در این راستا چارچوبی ثابت ارائه کردند که با انتقاد گلیرز مواجه شد
اختالف سلیقه روي داد و گلیزر این انتقاد را به  ،بعد از مدتی میان این دو نفر

 یافته و تجویزي است و باعثارد کرد که رویکردش بسیار ساختارو اشتراوس
پدیدار شود و به جاي تحلیل و ارتباط بین اعمال موجب ها  هشود که نظریه از داد مین

رویکرد دیگري را ارائه  3و سپس کالرك 2بعد از آنها نیز چارماز .شود می توصیف آنها
پذیرتري را  نامیده شد و راهبردهاي انعطاف 4گرایی ارائه کردند که تحت عنوان سازنده

به طور کلی با مرور تاریخچه نظریه . )2007: 64، 5کریس ول( کرد می را تجویز
، )اشتراوس و کوربن( 6شامل رویکرد سیستماتیک ،با سه رویکرد عمده ،اي هزمین

که هر کدام  ،مواجه هستیم) چارماز( گرا و رویکرد سازنده) گلیزر( 7رویکرد نوخاسته
هایی  کدگذاري مفاهیم و تحلیل اطالعات آنها تفاوت در مورد نقش محقق و چگونگی

تئوري وابسته به زمینه  ،توان گفت می در کل. )130: 2006، و همکاران8اسکات( دارند
تواند با شرایط مختلف تطبیق  می واست پذیر  رویکردي انعطاف ]اي هظریه زمینن[ زمینه 

  . )102: 1385، هومن( داده شود
یان کنند یک رابطه م می بیان 10و المپارد 9همان گونه که پول ،اي هدر نظریه زمین

، ، بستگی داردهنر محقق به ها  هبه تئوري از میان داد دستیابیداده و محقق وجود دارد 
                                                                                                                                      
1. Creswell 
2. Charmaz 
3. Clarke 
4. Constructivism 
5. Creswell 
6. Systematic 
7. Emerging 
8. Scott 
9. Pole 
10. lampard 
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ظرفیت شناسایی آنها و مفاهیم آن ، ها دانشی درباره داده از ،این نظریه براساسمحقق 
از اي  هروش نظریه زمین ،در واقع. )121: 2006، و همکاران 1اسکات( برخوردار است

آوري  کند و فرایند جمع پیروي نمی ،اي هاز پیش تعیین شدیک فرایند ثابت و 
به عبارت دیگر چون در این روش  ؛همپوشی کامل دارند، هم تحلیل آنها با، اطالعات

به  تنسب ،محقق به دنبال آزمون فرضیه یا تئوري نیست و بدون هیچ نظریه مفروضی
ات نسبت به تحلیل و ي اطالعآور جمعهمزمان با  ،کند می ي اطالعات اقدامآور جمع

ي از این نتایج در مراحل بعدي گیر بهره برايبسط آنها و درك رابطه مابین آنها 
  . اقدام خواهد کرد، اي هي و تحلیل و ارائه نظریه زمینآور جمع

فرایند  ،به عنوان روش تحلیل اطالعات اي هفرایند اصلی در تکنیک نظریه زمین
اصلی و روابط بین  هاي استخراج مفاهیم و مقوله ،خامهاي  هبندي داد طبقه گذاري، کد

در چارچوب یک تئوري محقق ساخته است که با توجه به شرایط و موقعیت  ،آنها
مبناي اصلی تمایز این شیوه از  ،این فرایند. کند میپژوهش نسبت به ارائه آن اقدام 

 براي ،ساین اسا بر. تحلیل اطالعات در پژوهش کیفی است تجزیه وهاي  سایر روش
 :شاملاز سه شیوه کدگذاري  اي هیعنی نظریه زمین ،تحلیل اطالعات در این شیوه

 شود استفاده می 4ي انتخابیکدگذار .3 و 3کدگذاري محوري .2 ؛2کدگذاري باز.1
  .)439: 2007، 5کوهن و همکاران(

بندي و  مفهوم، خام تفکیکهاي  هکدگذاري روند یا فرایندي است که طی آن داد
نهایی را ارائه  اي هکه حاصل این فرایند بتواند نظریه زمین اي هبه گون، شوند می ترکیب

در . )198: 2004، 6اولیري( است» مفهوم« واحد تحلیل، يکدگذاردر فرآیند . کند
عمده  هاي مقوله، در مرحله کدگذاري محوري، مفاهیم اولیه، ي بازکدگذارمرحله 

تحلیلی داشته  باید قدرت »مقولۀ هسته« .وندش می استخراج »7مقولۀ هسته« همراه با
بندي در مرحله کد. )131: 2008، 8گیوین( را نیز پوشش دهد ها باشد و دیگر مقوله

گر در ، پژوهشو کدبندي دو مرحله قبلی استها  هانتخابی که همراه با بررسی دقیق داد
                                                                                                                                      
1. Scott  
2. Open coding 
3. Axial coding 
4. Selective coding 
5. Cohen 
6. O’LEARY 
7. Core Category 
8. Given 
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و  اي هنظریۀ زمین که همان اي هبه تحلیل پرداخته و آنها را در قالب نظریها  هعمق داد
، 1کریس ول( دهد می ارائه، هدف اصلی پژوهش براي درك موقعیت بوده است

سایر ، محقق بعد از تعیین مقوله محوري یا هسته ،که در این فرآیند. )67 :2007
این . کند می حول مقولۀ محوري را در قالب یک مدل پارادایمیک ترسیم هاي مقوله

باید داراي سه بعد  ،یا نظریه مبتنی بر داده است اي همینمدل که در واقع همان نظریۀ ز
  . )200: 1387، محمدپور و ایمان( باشدها  تعامالت و پیامد، شرایط

  
  پژوهشهاي  هیافت

این پژوهش با هدف شناخت درك و تفسیر دانشجویان  ،همانطور که قبالً بیان شد
که  یهای آسیب ومشکالت  هایشان با توجه به مسایل و رسالهفرایند جاري دکتري از 

براي رسیدن  .انجام شده است ،اي هارائه یک نظریه زمین به منظورکند  می آنها را تهدید
مفهوم از مصاحبه با دانشجویان و  29تعداد  ،در مرحله کدگذاري باز ،به این مهم

مشاهدات میدان استخراج شدند که این مفاهیم در مرحله کدگذاري محوري در قالب 
 زمان .2 منابع علمی .1عمده شامل هاي بندي شدند که این مقوله ه عمده مقولهمقول 8
 التحصیلی فارغ .8رفع تکلیف  .7زندگی هاي  همشغل .6منابع مالی  .5 اجرا .4 اساتید .3

تشابه . استخراج شد» التحصیلی فارغ« مقوله هسته ،در مرحله کدگذاري انتخابی ؛بودند
شناسی نظریه  دست آمده از نقطه نظر روشه بهاي  هللغوي بین برخی مفاهیم و مقو

برخی مفاهیم ممکن است در تولید مقوله  ،در بسیاري از موارد. ایرادي ندارد اي هزمین
ممکن است با یک یا چند  اي همقوله هست ،عمده به کار رفته و یا در سطحی باالتر

به نقل ، 2008 اشتروسکوربین و ، 2006 چارماز( مقوله عمده داراي تشابه لغوي باشد
 اي همحوري و مقوله هست هاي قولهاین مفاهیم و م. )15: 1388، از بوستانی و محمدپور
در  اي هیک نظریه زمین هاي براساس این مقوله. اند هذکر شد )1(به تفکیک در جدول 

ر به توضیح هر کدام از این که در زیر به اختصا هقالب مدل پارادایمی ارائه شد
  . پرداخته شده استو مدل پارادایمی  ها مقوله

  
  

                                                                                                                                      
1. Creswell 
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  مقوله هسته، مقوالت محوري، مفاهیم )1(جدول 
  مقوله هسته  مقوالت عمده  مفاهیم اولیه

  منابع علمی  دسترسی، به روز بودن منابع، منابع التین، جستجو، اینترنت

رغ
فا

 
لی

صی
لتح

ا
  

  زمان  سوزي فرصت، آیین نامه تحصیل، کمبود زمان
  استاد  نظارت، فیتظر، تخصص، شهرت
  اجرا  روش تجزیه و تحلیل، طرح تحقیق، کاغذبازي اداري

  منابع مالی  جامعه و نمونه آماري، به صرفه نبودن، عدم حمایت، کمبود
  زندگیهاي  همشغل  اشتغال، فشار زندگی، تاهل

  رفع تکلیف  مرگیروز، عدم تمایز، ضعف روحیه پژوهش
  التحصیلی فارغ  مشخص نبودن فواید، در نشناسیق، يگیر بهرهعدم ، مدرك گرایی

  
 منابع علمی. 1

بیشتر دانشجویان دکتري نمونه آماري جامعه هدف به نحوي کمبود دسترسی به منابع 
خود عنوان  نامه پایانعلمی و به روز را به عنوان یکی از مشکالت اصلی در اجراي 

که آنها در  اذعان داشتند ،هشگرخود با پژوهاي  هاین دانشجویان در مصاحب .اند هکرد
به هستند و منابع التین  رو روبهفراوانی هاي  دسترسی به منابع علمی با محدودیت

به در دسترس آنها بسیار کم و بیشتر منابع علمی در دسترس آنها  کتابصورت 
که این منابع را در اختیار  یهای باشد و با توجه به اینکه سایت می اینترنتیصورت 

تابع شرایط خاصی هستند و آنها این منابع را به راحتی در اختیار پژوهشگران  دارند
رابط هاي  الزم است که دانشگاه قبالً این منابع را از طریق شرکت ،دهند نمی قرار

اختصاصی  IPد از طریق خط اینترنتی دانشگاه و نتا دانشجویان بتوان کند يخریدار
مشکالت  ،که البته باید به این مسئله یابندع دسترسی داده شده به دانشگاه به این مناب

علوم هاي  هاستفاده از اینترنت و جستجو الکترونیکی را که اغلب دانشجویان رشت
یکی از دانشجویان سال سوم  ،که يبه طور. اضافه کرد ،انسانی با آن مواجه هستند

من االن « 1دارد می باشد اظهار می مقطع دکتري که در مرحله تدوین پروپوزال خود
براي تدوین پروپزال خودم نیاز به پیشینه تحقیقاتی دارم و براي یافتن منابع جدید 

کنم و هنوز پیشرفت چندانی  می طور مداوم تالشه خارجی دو هفته است که ب

                                                                                                                                      
هـاي بـه کـار رفتـه از طـرف دانشـجویان در        ها و واژه مطالبی که در داخل گیومه آورده شده است عین گفته 1.

اي اصـلی بـراي   گان یکی از ابزارهه از نقل قول مستقیم مصاحبه شوندو استفاد. مصاحبه خود با پژوهشگر است
  ).66: 2007کریس ول، (اي است  روش نظریه زمینه نظر درسیر آنها از پدیده موردانتقال درك و مفهوم و تف
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علمی دسترسی پیدا کنم و وقتی به هاي  نم به سایتاتو که نمی خانه از. ام نکرده
یا  ،کنم جستجوعلمی هاي  ا از طریق دانشگاه در سایتت کنم مراجعه می دانشگاه

اجازه  ،کنم جستجونم امشکل نداشته باشد و بتو راگد یا اینترنت دانشگاه مشکل دار
چون قبالً از طرف دانشگاه خریداري  ،را ندارم ها نامه پایاندسترسی به کل مقاله یا 

 ن را خریداري کنم و اصالًآ به آن دسترسی پیدا کنم و دانم چگونه نمی و ،نشده است
و خود رفتن به . دیگر به این مطلب دسترسی دارند یا نههاي  هدانم آیا دانشگا نمی

  . »ددیگر و استفاده از منابع آنها قصه دیگري دارهاي  هدانشگا
 ،رساله تدویندانشجویان در  اصلییکی از مشکالت  ،که اشاره شد نهوهمانگ

خصوص دسترسی به منابع التین این مشکل ه ب ،استدسترسی به منابع علمی به روز 
و عدم هماهنگی ، شود که عدم وجود یک پایگاه علمی متمرکز می هنگامی مضاعف

یکی  وجود دارد، در این ارتباطو مراکز در ارائه خدمات به دانشجویان ها  هبین دانشگا
تهران مراجعه  هاي من براي استفاده از منابع علمی به یکی از دانشگاه« گوید میاز 

همین  ،مراجعه کنید دانشگاهیمواجه شدم و شما به هر  متعددي کردم و با موانع
اصالً براي شما استثنایی قائل نیستند که دانشجو دکتري هستی و . وجود دارد موانع

  . »یا مراجع کننده عادي هستی اي هبراي انجام رساله خود مراجعه کرد
یایی از مشکالت دانشجویان دوره دکتري و گوهاي  ههمه این نظرات خود نمون

علوم انسانی با توجه به ضعف منابع و تحقیقات هاي  هعلی الخصوص دانشجویان رشت
  . در کشور ما در دسترسی به منابع علمی استها  هاین رشت

  
  اجرا. 2

نیازمند یکی سري از مراحل براي آماده شدن و دفاع کردن دارد که  نامه پایانهر 
مرحله اجرا نیازمند انجام  .به این مهم است دستیابیمرحله در ترین  اصلیاجراي آن 

که بسته به موضوع رساله و  ،یکی سري از کارهاي میدانی یا بررسی اسنادي است
اصلی براي انجام هاي  هیکی از پای ،اما در همه آنها .روش تحقیق متفاوت است

اغلب دانشجویان  .اد و اتکا استبه نتایج قابل اعتم دستیابی ،پژوهشی مفید و صحیح
مسئله اجرا  .دهند می رساله خود مدنظر قرار موضوعانتخاب  درکه  ییها هیکی از گزین

داشتند که آنها در انتخاب  اظهاربسیاري از دانشجویان . و چگونگی انجام آن است
ه د بکنند تا موضوعی را انتخاب کنند که بتوانن می رساله خود حداکثر تالش خود را

گیر و دار اجراي آن نمانند یکی از دانشجویان که در آسانی آن را اجرا کنند و در
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 ،ام من براي انتخاب موضوع رساله« کند می اذعان ،باشد می مرحله اجراي رساله خود
تا موضوع بدیع و جدید که در اجراي آن گیر  هبیشتر سهولت اجراي آن مد نظرم بود

ردم که موضوعی انتخاب کنم که نیاز به کار میدانی کنم و حداکثر سعی خودم را ک
اما موفق نشدم و آخر مجبور به انتخاب  ،باشد اي هکتابخانبه صورت نداشته باشد و 

  . »موضوعی شدم که نیاز به کار میدانی دارد
دکتري و  دوره هاي همشکالت اجرایی رسال ي دهنده خوبی نشانه ت بااین اظهار

بیشتر دانشجویان اجراي . باشد می ی دانشجویان براي انجام آنعدم پشتیبانی و راهنمای
همه دانشجویانی که در . دانند می راحت و سهل را مقدم بر بدیع و نوآورانه بودن

در دوره  اي همقطع دکتري مشغول به تحصیل هستند در دوره کارشناسی ارشد و عد
اغلب از  ، ورا دارند نامه پایانکارشناسی تجربه انجام یک طرح تحقیقی در قالب 

 سعیکنند و  می گذشته یادهاي  نامه پایانخود در اجراي  تجربیات و خاطرات تلخ
  . از این مشکالت اجتناب کنند ،در اجراي رساله دکتري خود دارند

ناشی از طرح تحقیق و  ،کنند می مشکالت اجرایی که دانشجویان به آن اشاره
جنبه دیگري از مشکالت  ،شد ذکرر باال از آن د اییه شناسی است که نمونه روش

براي اجراي ها  موجود در سازمان بروکراسی ادارياجرایی مربوط به مشکالت 
 کارشناسی من در دوره« دارد می اظهاریکی از دانشجویان  براي مثال،. پژوهش است

له وسیه ب ها هپر کردن پرسشنامبه نیاز  ،خود نامه پایاني اطالعات آور جمعبراي  ،ارشد
هفت  ،معلمان و مدیران داشتم که براي دسترسی به معلمان و مدیران و انجام این کار

مختلف هاي  خان رستم را طی کردم و بعد از چندین مرحله و مراجعه به بخش
حراست و معرفی به  ،از جمله معاونت پژوهشی ،سازمان آموزش و پروش

براي  اي هرانی که هیچ انگیزو مدی موفق شدم به معلمانآماري  هنمون هاي شهرستان
  . »دسترسی پیدا کنم ،ندندار ها پرسشنامه تکمیل

هایی  یکی از عمدترین آسیب ،بدین ترتیب مشکالت مرحله اجراي رساله دکتري
 که ،کند می این مقطع و کارهاي پژوهشی سایر مقاطع را تهدیدهاي  هاست که رسال

و اساتید متخصص که در بخش  توان آسیب را در عدم دسترسی به منابع علمی می
  . ، دانستشود می بعدي توضیح داده

  
  استاد. 3

ارکان انجام و هدایت رساله در تمامی ترین  اساتید راهنما و مشاوره یکی از اصلی
تواند در به انجام رسانیدن  می وجود اساتید مجرب و متخصص قطعاً. باشند می مراحل
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بیشتر . در مقطع دکتري موثر باشد وصبه خصو راهنمایی هر چه بهتر دانشجویان 
که آنها در انتخاب استاد راهنما و  اند بیان کرده ،دانشجویان در مصاحبه انجام شده

اما در  ،کنند می مشاوره خود اگرچه به تخصص استاد راهنما و مشاور خود توجه
گیرند یکی از  می دیگري را هم در نظرهاي  هانتخاب این اساتید یک سري معیار

من در انتخاب استاد راهنماي خود شهرت و اعتبار استاد را « گوید می کنندگان احبهمص
ام و به عنوان یکی از معیارهاي من براي  در دانشگاه و بیرون از دانشگاه در نظر داشته

وقتی که از این دانشجو در مورد علت در نظر گرفتن . »انتخاب استاد راهنما بوده است
با انتخاب استاد راهنماي مشهور براي خود  متوان می من« تگف ،این معیار سوال شد

چنین فردي و  دانشجوينوعی چتر ایمنی در بیرون براي نشان دادن خودم به عنوان 
  . »ام استفاده کنم نامه پایاناز شهرت او براي معرفی خود و 

 توجه به، جدي دانشجویان در انتخاب اساتید راهنما و مشاورهاي  یکی از آسیب
به این ترتیب  .هرت و اعتبار استاد تا تخصص و تسلط او بر موضوع پژوهش استش

دنبال استفاده از شهرت اساتید خود هستند تا تخصص به بعضی از دانشجویان بیشتر 
آنها و حتی برخی از دانشجویان با اطالع از اینکه بیشتر اساتید برجسته و مشهور اصالً 

یکی از . کنند می اما باز آنها را انتخاب ،را ندارند وقت راهنمایی و هدایت دانشجویان
انتخاب اساتید برجسته و مشهور براي آینده شغلی و « معتقد استدانشجویان 

  . »باشد می بسیار مفید ،ي از شهرت آنها در بیرون از محیط دانشگاهگیر بهره
به را شاور که انتخاب اساتید راهنما و م بر این باورنددانشجویان  دیگر از اي هعد

حتی یکی از  .تر در نظر دارند اجراي و دفاع راحت، عنوان چتر امنیتی براي تصویب
به عنوان استاد راهنما در خیلی  ،انتخاب مدیر گروه« گوید میدانشجویان در این باره 

  . »از مراحل براي من کمک کننده بود
در گروه یا ی که یاستادها« دارد دیگري، در مصاحبه خود اظهار می دانشجوي

چند نفري  ،عهده دارند دکتري را برهاي  نامه پایاندانشکده امر راهنمایی و مشاوره 
خواهند آنها را انتخاب کنند  می به همین خاطر همه دانشجویان به نوعی .بیشتر نیستند

شوند و فرصت  رو روبهشود که این اساتید با تراکم دانشجو  می و این خود باعث
  ».ا را نداشته باشندراهنمایی همه آنه

استادي که در موضوع من تخصص داشته باشد وجود « گوید می دانشجوي دیگري
استاد ، بدون توجه به تخصص، به همین خاطر من مجبورم از سایر اساتید ،ندارد

کمبود اساتید متخصص براي امر هدایت  این امر بیانگر ».راهنماي خود را انتخاب کنم
  . باشد میها  هو نظارت بر رسال
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  منابع مالی. 4
 نیازمیدانی و آزمایشگاهی به منابع مالی هاي  پژوهش به خصوص ،هر پژوهشی

 آماري وسیعهاي  همنابع علمی و دسترسی به جامع، تهیه ابزارها انجام براي. باشد می
دارد و قطعاً از  اي هتر از تحقیقات محدود و کلیش همگی نیاز به منابع مالی وسیع

بدیع و خارج از  ،در رساله خود به پژوهشی وسیع است کهتري انتظار دانشجویان دک
اینها نیاز به براي رسیدن به کارشناسی ارشد بپردازند که هاي  نامه پایانقالب معمول در 

. باشد میتوان دانشجویان  دارد که خارج ازوجود دسترسی به منابع مالی وسیع 
ه علوم انسانی براي انجام رساله خود ما دانشجویان دکتري رشت« گوید می دانشجویی

فنی هاي  هخیلی در مضیقه هستیم و اصالًًًًً آنطور که امکانات در اختیار دانشجویان رشت
فنی مهندسی هاي  همهندسی است در اختیار ما نیست اگر براي دانشجویان رشت

علوم  دانشجویانباید براي  ،کنند می آزمایشگاه و امکانات براي انجام رساله فراهم
  ».فراهم کنند ،هم این امکانات را با توجه به متفاوت بودن نوع پژوهش انسانی

باتوجه به اینکه از  .باشد می دکتريهاي  هجدي در رسالهاي  این امر یکی از آسیب
اما  ،تحقیقاتی جدید و بدیع انجام دهند ،رود می اکثر دانشجویان دوره دکتري انتظار

 برخوردارها  هانجام این گونه رسال براي به امکانات الزم بیشتر دانشجویان از دسترسی
به همین خاطر از انتخاب موضوعاتی که نیاز به منابع مالی زیادي داشته باشند  ؛نیستند

در این زمینه یکی از . کنند می خودداري ،رغم اینکه مفید و مورد نیاز هستند علی
کند و  نمی اي انجام رساله کمکیبا توجه به اینکه دانشگاه بر«گوید  میدانشجویان 

 ،خودم توانمن با توجه به  ،دیگر نیز مشکل استهاي  دریافت حمایت از سازمان
چون  ، همچنینما کرده ام اقدام به خرید کتاب و سایر منابع علمی براي انجام رساله

طور محدود از ه جامعه آماري را ب ،دیگر را ندارمهاي  سفر به شهر ، برايمالی توان
  . »ام کرده اخل شهر تهران انتخابد

بدین ترتیب در دسترس نبودن منابع مالی الزم براي انجام رساله و عدم حمایت 
دکتري و وجود موانع زیاد بر سر راه اخذ حمایت مالی از هاي  هدانشگاه از انجام رسال

به  رساله دکتريهاي  آسیبترین  یکی از اصلی ،دولتی و خصوصیهاي  هنهاد و بنگا
  . رود مار میش

 من دیگر ،با داشتن سی سال سن« دارد می اظهار از دانشجویان یکی دیگر
ام باشم و چون شغلی رسمی و منبع درآمد ثابت  توانم همچنان متکی به خانواده نمی

 ی که وقت زیادي از منیمجبورم براي گذران امورات زندگی به کارها ،هم ندارم
 میوقت آزاد زیادي برا به همین علت بپردازم و ،دگیرند و درآمد چندانی هم ندارن می

  . »ام بپردازم نامه پایان به خصوص ،ماند که به کارهاي علمی و پژوهشی نمی
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  زندگیهاي  هاشتغال و مشغل. 5
بیشتر دانشجویان دوره دکتري در دهه چهارم عمر خود هستند و به همین خاطر اکثر 

ان امورات زندگی در جایی مشغول بکار و براي گذر اند هآنها تشکیل خانواده داد
تحصیل در این دوره تمام وقت ، نامه تحصیل در دوره دکتري هستند اگرچه طبق آیین

تمام وقت به تحصیل و پژوهش به صورت بوده و تمامی دانشجویان موظف هستند 
اما اکثر این دانشجویان با توجه به شرایط سنی و امرار معاش در جایی  ،مشغول شوند

زندگی به عنوان موانع بر سر راه تحصیل تمام  ايه هغل هستند که اشتغال و مشغلشا
انجام رساله که نیازمند حضور منظم در دانشکده نیست و  ،در این میان. وقت آنهاست

فرد خاصی متولی نظارت بر درگیري تمام وقت دانشجو براي انجام رساله همین 
هاي  ترین آسیب هزندگی یکی از عمدهاي  هاشتغال و سایر مشغل ،به همین دلیل .نیست

تهدیدکننده دانشجویان دکتري در انجام هر چه بهتر و درگیري تمام وقت آنها در 
 باشد می فرزند 2داراي همسر و و  دانشجوي خانمی که شاغل. انجام رساله است

با  من ،ام کنم نامه پایانتوانم تمام هم و غم خودم را صرف  نمی من واقعاً« گوید می
و حواسم را صرف  توانم تمام تمرکز نمی واقعاً ،هایم خانه و بچه، داشتن مشکالت کار

  . »مقطعی روي آن کار کنمبه صورت ام کنم و مجبورم  رساله
اما  ،علمی دانشگاه هستم هیأتاگرچه من عضو « دارد می دانشجوي دیگري عنوان

ندارم و خیلی از مدت زمان به اندازه کافی وقت براي مطالعه و انجام کارهایم را 
  . »قانونی تحصیلم گذشته است

هاي  ياشتغال و سایر درگیرشود،  استنباط میهمانطور که از اظهارات دانشجویان 
  . باشد میآنان  اي همانعی بر سر راه زندگی علمی و انجام رسال ،زندگی خصوصی

  
 زمان. 6

 به خصوصنشجویی داهاي  هاساسی در انجام رسالهاي  یکی از مفهوم ،زمان
که در  همانگونهشرایط سنی و موقعیتی دانشجویان دکتري . دکتري استهاي  هرسال

زمان به یکی از  ،آورد و به همین خاطر می شرایط خاصی را به وجود ،باال اشاره شد
که شاغل هستند و زمان کافی  یاکثر دانشجویان. شود می اصلی آنها تبدیلهاي  هدغدغ
تر از رساله خود دفاع کرده و  خواهند هر چه سریع می ،خود ندارندرساله  انجامبراي 

به همین خاطر زمان و در اختیار داشتن مقدار . دوره دکتري خود را به پایان برسانند
. دارند می شود که دانشجویان اظهار می تبدیل یهای مناسب آن به یکی دیگر از آسیب
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 علمی دانشگاه نیز هیأتکه عضو  یکی از دانشجویان دوره دکتري ،در این راستا
ام دفاع کنم تا بتوانم ارتقاء  نامه پایانخواهم هر چه زودتر از  می من« گوید می ،باشد می

  . »مزایاي این ارتقاء استفاده کنمعلمی بگیرم و از 
تر  دفاع هرچه سریع برايها  هاین در حالی است که وزارت علوم و دانشگا

نامه تحصیل در دوره  اقدام به ابالغ آیین ،التحصیلی ارغفدانشجویان از رساله خود و 
کتري و دفاع از رساله دکتري کرده و در آن مدت زمان مشخصی براي اتمام دوره د

و در صورت افزایش سنوات تحصیل براي هر ترم اضافه با جریمه نسبتاً اند  ابالغ کرده
نامه جدید و  این آیینبا « گوید می یکی از دانشجویان. شوند می رو روبهسنگینی 

خواهد زود دفاع کرده و  می عمالً دانشگاه از دانشجویان ،محدود کردن زمان تحصیل
بروند و هیچ توجهی به دانشجویانی که براي انجام رساله خود نیاز به زمان بیشتري 

  » کنند نمی ،دارند
دکتري  هاي هرسال به خصوص نامه پایاناساسی در انجام  پارامترهايزمان یکی از 

این مقطع است و قطعاً باید محدودیت زمانی براي  شأن براي انجام پژوهش در خور
داشته شود و همه دانشجویان و ، برو دارد يبیشترزمان که نیاز به ها  هبرخی از رسال
  . با یک نگاه سنجیده نشوند ،تحقیقات آنها

  
 رفع تکلیف. 7

که هر یک از  یهمراه با مشکالت .ندمواجه هست ،مشکالتی که در باال به آن اشاره شد
باعث شده است که  ،اختصاصی به نحوي با آن مواجه هستندبه صورت دانشجویان 

نگاه دانشجویان به انجام رساله بیشتر به نوعی تکلیف و نه به عنوان پژوهشی ماندگار 
انجام رساله « ی گفتیدر این خصوص دانشجو. دهنده شخصیت علمی او باشد و نشان

که من اصالً به انجام پژوهشی ماندگار  ما آنقدر گیر و گرفت دارد وهش در کشورو پژ
کنم و موضوعی انتخاب  نمی و بکر که بتواند سند افتخار براي همیشه من باشد فکر
  . »کرده ام که بخوام زود دفاع کنم و برم پی زندگی و کارم

گرفتن مدرك دکتري  یکی از ضروریات اتمام تحصیل و ،انجام رساله و دفاع از آن
 رود و با انجام این مهم است که فردي که وارد دوره دکتري شده است می شماره ب

به همین خاطر با وجود مشکالتی که همه دانشجویان با . تواند فارغ التحصیل شود می
، اختصاصی با آن مواجه هستندبه صورت هستند و مشکالتی که هر یک  رو روبهآن 

، بنابراین. زم به انجام رساله خود در چارچوب مشخص هستنددانشجویان دکتري مل
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در این . انجام رساله بیشتر حالت رفع تکلیف به خود گرفته است ،براي بیشتر آنها
تالش من هر چه « گوید ، میداشتزمینه فردي که در آستانه دفاع از رساله خود قرار 

توان  ممکن نشد و نمینم انتخاب ک ام نامه براي پایان موضوعی جدید و جالب کردم
به چند بار موضوعات جالبی  .شما باشد کسی را پیدا کرد که کمک کند و قدردان

 که دترساندن می همه مرا ،ام انتخاب کنم خواستم به عنوان موضوع رساله ذهنم رسید،
با مشکل مواجه خواهی شد، به نی راحت آن را انجام دهی و در انجام آن اتو نمی

  . »آنها را کنار گذاشتم و موضوعی انتخاب کردم که بتوانم زود دفاع کنممن  همین دلیل
فقط  ،فرق یک رساله خوب با بد در کشور ما« دارد می اظهاردانشجوي دیگري 

 و خاك گیرند قرار می ها هکتابخانهاي  هقفس در آنهایکی دو نمره است و همه 
  . »کند میبرداري  کپیخورند و یا یکی دیگر از آن  می

هاي  هنگاه ساده و سطحی به رسال ،مستقیم بیان شدغیربه صورت که  همانگونه
باعث شده است که  ،آنهاهاي  هي از یافتگیر بهرهدانشجویان دکتري و نبود نظامی براي 

یک نوع رفع تکلیف باشد تا  ،انجامبه عنوان رساله  ،براي بیشتر دانشجویان دکتري
دانش ، در علم يکه نقطه اثر محقق، پژوهشی پژوهشی ماندگار و معرف جنبه علمی و

  . و پژوهش کشور برجاي بگذارد
  

  التحصیلی فارغ. 8
 التحصیلی فارغمفهوم  ،تحت عنوان را که در باال به آن اشاره شد محورهاییتوان  می

براي اکثر  ،شاید بتوان گفت. بندي کرد و آنها را زیر این مفهوم قرار داد جمع
شود  می و گرفتن مدرك هدف نهایی محسوب التحصیلی فارغ ،دانشجویان دوره دکتري

شرایط سنی دانشجویان دکتري باعث شده است که  ،و همانطور که قبالً اشاره شد
مسیر زندگی شغلی خود را پیدا کرده و ، جایگاه بیشتر آنها از لحاظ شغلی تثبیت شده

در همین . شرفت کنندبخواهند زودتر فارغ التحصیل شوند تا بتوانند در آن مسیر پی
علمی هستم و  هیأتمن عضو « گوید می شونده یکی از دانشجویان مصاحبه ،زمینه

در  يتأثیر ،گیرم هرچه باشد می نکه از آ اي هباشد و نمر هر چه نامه پایانموضوع 
هر کار پژوهشی که  دریافت ننمایم، ی که مدرك دکتريارتقاء من ندارد و من تا زمان

  . »ي در آینده شغلی من نداردتأثیرانجام بدهم هیچ 
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خواهیم زود  می دانشجویانهم ما « دارد می یکی دیگر در همین راستا اظهار
خواهد که زود  می از ما ،نامه سنوات هم دانشگاه با این آیین التحصیل شویم و فارغ
  . »التحصیل شویم فارغ

م انسانی خود را علوهاي  ههمه در رشت ،به علت اینکه« گوید می دانشجویی دیگري
به همین  ،دانند میها  هاین رشتهاي  نیاز از پژوهش خود را بیدانند،  می نظر صاحب

  . »مزیت دیگري ندارد ،التحصیلی فارغبراي  اي هجز وسیل نامه پایان ،علت
دغدغه من ترین  مهم در حال حاضر،« گوید می دانشجوي دیگري با صراحت

هر طوري شده فارع التحصیل بشوم و بروم خواهم  می است و من التحصیلی فارغ
هاي خوب را از دست  اندازه کافی بخاطر تحصیالت موقعیتدنبال سرنوشتم، چون به 

  .»ام داده
  

  گیري نتیجه بحث و
بر این . انتخاب شد» مقوله هسته« به عنوان التحصیلی فارغمقوله  ،در این پژوهش

یر این مقوله قرار داد و آنها را در توان ز می تمامی مقوالت دیگر را به نوعی ،اساس
  . باشد می شرایط انتخاب مقوله هسته به این شرح. ارتباط با این مقوله فرض کرد

کلی و در برگیرنده سایر مشکالت و مسایل باشد و بتوان آنها ، به اندازه کافی -
 . را زیر این مقوله قرار داد

 . جنبه تحلیلی داشته باشد اي همقوله هست -
 . اند هرو بود هشد که همه دانشجویان در انجام رساله خود با آن روبمشکلی با -
به دفعات از طرف دانشجویان در هنگام مصاحبه به انواع و اقسام اشکال مورد  -

 . اشاره قرار گرفته است
عمده  هاي بعد از استخراج مقوله اي هدر یک پژوهش کیفی با استفاده از نظریه زمین

 دسته عمده ب هاي با استفاده از مقوله اي هارائه یک نظریۀ زمین ،اي هو تعیین مقوله هست
، آید که در این پژوهش نیز با استفاده از یک مدل پارادایمی که در بر گیرنده شرایط می

. اقدام شده است اي هباشد نسبت به ارائه یک نظریۀ زمین می تعامالت و پیامد/ فرآیند
اشتغال به ، استاد، زمان، منابع مالی، اجرا، یمنابع علم هاي عمدة بر این اساس مقوله

م با رفع أعنوان شرایطی که در نتیجه تعامل و ارتباط با یکدیگر باعث نگاهی تو
که پیامد آن نیز جز  اند هتکلیف به رساله دکتري از نظر دانشجویان این مقطع شد

بدین . اشدتواند ب نمی التحصیل شدن چیزي دیگر نگاهی ابزاري به رساله براي فارغ
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کمبود منابع علمی در  ،نمایش داده شده است )1(همانطور که در شکل  ،ترتیب
اساتید و ، کمبود زمان، کمبود منابع مالی، مشکالت اجرایی رساله، دسترس

 باعث نگاه ،زندگی روزمره در فرایندي تعاملی و درکنش با همدیگرهاي  ي درگیر
  .وندش می ،باريرفع تکلیف به رساله اج اجباري

   

  

  اي نگاه دانشجویان دکتري به رساله نظریه زمینه) 1(شکل 
  

- اشاره شده رساله دکتري باید پژوهشی ماندگار و داراي جنبه علمیکه همانطور 
پژوهشی باشد اما دانشجویان این مقطع هنگام اجراي رساله خود با مسایل و 

دارد عمدة این  می اي شایسته باز ها را از انجام رسالهمشکالتی مواجه هستند که آن
از نگاه خود دانشجویان شامل کمبود دسترسی به منابع علمی چه ها  مشکالت و آسیب

. اي و چه منابع التین و چگونگی دسترسی و جستجو در این منابع است منابع کتابخانه
و ناهماهنگی بین آنها عدم وجود پایگاه اطالعات علمی مشترك و روز آمد در کشور 

توان به عنوان  می در اشتراك و در اختیار قرار دادن این منابع در اختیار دانشجویان را
، تحقیقات و مشکل در این زمینه در نظر گرفت که باید وزارت علومترین  عمده

به عنوان متولی اصلی آموزش عالی در کشور اقدام به ایجاد پایگاهی براي  فنّاوري

  
 

 منابع علمی

 استاد

 اجرا منابع مالی

 زمان

مشغله 
 زندگی

 رفع تکلیف
 

       فارغ التحصیلی

 :نظریه زمینه اي نگاه دانشجویان دکتري به رساله 1شکل

 

 شرایط

 تعامل

 پیامد
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متمرکز کند و آنها را در اختیار تمامی به صورت نابع علمی اینترنتی اشتراك م
 اي هبه گون. کشور قرار دهد تا هر دانشگاه خود در صدد اشتراك برنیایدهاي  هدانشگا

  . کنند می یک مدرك علمی را چندین بار خریداري ،که گاهی حتی چندین دانشگاه
ید با قیقات و فنّاوري، تحت علومدر مورد مدارك علمی داخل کشور وزار

علمی داخل کشور ایجاد کند تا به راحتی و هاي  وکاري را براي هماهنگی بین نهادساز
  . ها قرار گیرد این مدارك در اختیار دانشجویان سایر دانشگاه ،سهولت

ی که دانشجویان به فراوانی با آن مواجه هستند یها آسیبترین  یکی دیگر از عمده
براي اجتناب از . باشد می دکتريهاي  همشکالت اجرایی رسال ،اند هو به آن اشاره کرد

شوند و  می سطحی و تکراري انجامبه صورت  دکتريهاي  هرسالاغلب ، این مشکالت
که نیازمند اجراي گسترده و پیچیده هایی  هدانشجویان از درگیر کردن خود با رسال

ضمن بکارگیري  ،عالیات آموزش مؤسسباید دانشگاه و . کنند می اجتناب ،باشند
امکانات و تسهیالت  ،ها هاساتید مجرب و متخصص براي مشاوره اجرایی رسال

الزم را براي اجراي هاي  دکتري در داخل دانشگاه و هماهنگیهاي  هبیشتري براي رسال
تهدید دیگري که تا اندازه زیادي در . پژوهش در خارج از دانشگاه به عمل آورند

گذار تأثیرعلوم انسانی هاي  آماري و وسعت آنها در پژوهش انتخاب جامعه و نمونه
در  به خصوصبحث مسایل مالی و کمبود منابع مالی براي اجراي پژوهش  ،است

کنند  می انباشد و بیشتر دانشجویان اذع می سطح وسیع و بکارگیري همکاري پژوهشی
 براي اجراي پژوهش امکانات و ابزارهاي الزم، که امکانات مالی براي خرید منابع الزم

استخدام همکار پژوهشی و  )از جمله اجاره آزمایشگاه یا مکانی براي اجراي پژوهش(
 به همین خاطر اغلب موضوعاتی را انتخاب. انجام آن در سطح وسیع را ندارند

کنند که نیاز به ابزار و امکانات وسیع نداشته باشد و جامعه آماري را در سطح یک  می
هاي  هضمن اینکه از رسال ،ها براي رفع این مشکل نند که دانشگاهک می شهر انتخاب

باید  ،دکتري و دانشجویان مقطع دکتري باید حمایت مالی به عمل بیاورند
هاي بیرون  مالی سایر نهادها و ارگانهاي  تري براي جذب حمایت هاي آسان مکانیسم

هاي معتبر کشورهاي  هاز دانشگا يدر بسیار این مهماز دانشگاه به عمل بیاورند 
دوره دکتري با آن مواجه هاي  هکه اکثر رسالي تهدید دیگر. گیرد می پیشرفته انجام

باشد که مانع  می هاي زندگی خصوصی خود دانشجویان يامر اشتغال و درگیر ،هستند
عموماً شرایط سنی  شود و نامه می پایانصرف همه انرژي و هم و غم خود براي 

تواند با  می هل باشند که باز دانشگاهأکند که آنها شاغل و مت می دانشجویان ایجاب
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فرصت درگیري تمام وقت آنها را  ،مالی از این دانشجویانهاي  فراهم آوردن حمایت
مرخصی گرفته و  ،باشد می که داراي شغل ییبراي انجام رساله فراهم کند تا دانشجو

 ،دکتريهاي  همشکالت رسال یکی دیگر از. داري کنددخو اضافییا از انجام کارهاي 
اغلب دانشجویان بدون توجه . باشد می مبحث مربوط به انتخاب استاد راهنما و مشاور

صرفاً و براساس روابط ، به تخصص و عالیق پژوهشی اساتید راهنما و مشاور
کنند که  می شخصی و یا به صرف شهرت و اعتبار استاد نسبت به انتخاب او اقدام

اي کشورهاي پیشرفته ه کشور ما نیز همچون دانشگاههاي  هنشگابراي این مشکل دا
جهان با مشخص کردن عالیق پژوهشی استادان هر رشته هنگام پذیرش دانشجو 

هاي پذیرش دانشجو  مطابقت عالیق پژوهشی دانشجویان با اساتید را یکی از مالك
شکالت محسوب توان آن را نیز در راستاي سایر م می که يمشکل دیگر. دهند میقرار 

برخی در تالشند  ،به نوعی با آن درگیر است ، مشکل زمان است که هر دانشجوکرد
نامه  با ابالغ آیین به خصوص(زمان کمبود  تر دفاع کنند و برخی دیگر با هرچه سریع

از رساله خود دفاع  اي هدر زمان مشخص شد شوند هستند و مجبور می رو روبه )جدید
اي  هقطعاً انجام رسال. را بپردازندسنگینی هاي  هجریم یدبا در غیر این صورت ،کنند

درخور و شایسته که داراي ویژگی بدیع و مفید بودن باشد باید در محدوده زمانی 
 ،و شرایطی که به آنها اشاره شد همه این مسایل و مشکالت .مناسب خود انجام گیرد

یان به رساله خود شود که نگرش دانشجو می در تعامل و کنش باهم دیگر باعث
ي رژصرف ان ،تکلیفی که اکثر دانشجویان .نگرشی مبتنی بر اجبار و رفع تکلیف باشد

هاي  هي از یافتگیر بهرهعدم وجود مکانیسم براي . دانند می فایده بیشتر براي آن را بی
اهمیت و منشاء اثر بودن آنها را براي جامعه و ، برداري از آنها هو بهرها  هاین رسال

وجود . زیر سوال برده است، باشند می که در حوزه مطالعات علوم انسانی یماعاجت
تکلیفی شخصی به خود اي  هرساله براي دانشجویان تنها جنب، باعث شده این مسایل

توانند بعداً ادعاي تخصص در موضوع آن را داشته باشند و بیشتر این  می بگیرد که
موقعیتی را براي  ،ام این تکلیفدانشجویان در تالش هستند تا از طریق انج

که پیامد این شرایط و تعامالت است و ، و اتمام دوره خود فراهم کنند التحصیلی فارغ
توان نگاه دانشجویان را به انجام رساله تغییر داد  می تنها با رفع این مشکالت است که

نشجویان ن و منزلت رساله را به عنوان اثر پژوهشی ماندگار در زندگی علمی داأو ش
  . را از آن برداشت التحصیلی فارغ بازیافت و نگاه توام با رفع تکلیف و مجوزي براي
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  پژوهشهاي  محدویت
داراي  ،کیفی دیگر ی وکمهاي  این پژوهش نیز قطعاً همچون سایر پژهش

از  ،باشند می استه از نوع و شیوه اجراي پژوهش کیفیباشد که برخ ی مییها محدویت
باشد و این پژوهش  می پژوهش محدودبع آن نمونه معه آماري و به تجمله اینکه جا

خاصی انجام گرفته است که خود هاي  هدر دانشکده خاص و در میان دانشجویان رشت
  . محدویت تعمیم نتایج را بدنبال دارد

استه از که این مطالعه با رویکردي تفسیرگرا و برخ شود می در پایان یادآوري
سعی در بازسازي معناي رساله براي آنها و نوع  ،ل نظرات دانشجویانتجزیه و تحلی

 ،به رساله دارند عامل در انجام تحقیقترین  به عنوان اصلی ،نگاهی که خود دانشجویان
، اي هداشت و بر آن بوده تا با استفاده از منطق روش تحقیق کیفی و ابزار نظریه زمین

تعامالت و ، رافیک و با در نظر گرفتن شرایطاستقرایی و ایدوگ، خاص، نظریه موقعیتی
را که دانشجویان دوره دکتري را از ی یها پیامدها براي شناسایی مشکالت و آسیب

و با توجه به  ارائه کند، دارد می شایسته و در خور این دوره باز، بدیعهاي  هانجام رسال
نظریه در واقع  این. ی در جهت رفع آنها ارائه دهد، پیشنهادهایتجربیات پژوهشگر

بازتاب فهم و نگرش دانشجویان به مشکالت است که در انجام رساله خود با آن 
ابزاري براي  ،کننده در فرایند پژوهش به عنوان مشارکت، و محقق هستند رو روبه

بندي و بازتاب مشکالتی است که در مصاحبه و تعامل با دانشجویان  مقوله، استخراج
کنندگان مورد  پژوهش با استفاده از روش اعتبار مشارکتهاي  هیافت. استنباط کرده است

  . قرار گرفته است تأیید
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