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Abstract: The aim of this study was to provide a model for managing the 

challenges of dissertation writing based on the lived experiences of doctoral students 

in Islamic Azad University. The research method was qualitative and 

phenomenological. The statistical population of this study included all newly 

graduated PhD students in the humanities of Islamic Azad University, who first 

studied the field of research including all written and digital resources, foreign 

articles in databases and then interviewed experts. Participants in the study included 

students and doctoral graduates and professors and experts in the humanities at the 

Islamic Azad University. The sampling method in this part of the research was 

based on the criterion-based purposeful sampling method (PhD students and 

graduates). The research tool used to collect data in this study was a semi-structured 

in-depth interview on 12 doctoral graduates, which was then analyzed using the 7-

step Claizey method. Thus, after analyzing the lived experiences of the research 

field, 210 primary concept codes were extracted and in the continuation of Klaizi 

scientific analysis, the initial concept codes were reduced to 172. Finally, they were 

extracted into three main categories of administrative, educational-research and 

student challenges and were classified with the help of social science software 

(Maxida 18). 
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 مقدمه

 قیتحق یطرف از. است پژوهش علم، دیتول اساس و هیپا    

 و تفک ر ق،یحق ا از قی دق و قی عم درك براي یاصل بستر

 است انسان تهايیفعال از یمهم وجه پژوهش. است شهیاند

 گس تر  کن د،یم  رشد پژوهش کمک به بشري دانش و

 یم  ين ووور و علم مرزهاي گستر  به سرانجام و ابدییم

 ش رفتیپ یاصل هايراه از قیتحق و دستپژوهش به.انجامد

 ش وندیم محسوب کشوري هر در ییمعنو و مادي یترق و

 وج ود میمس تق رابط ه ش رفتیپ زانیم و قاتیتحق نیب و

 .(1391 مهر یبه) -دارد

 ،ياقتص اد ک نن يهانظام در نظام، کی عنوان به دانشگاه

 ونه ا زاو هم  گذارد یم ریتأث یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع

از رس الت  ج دا ه ادانشگاه حاضر عصر در. ردیپذیم ریتأث

 ب  ه توج  ه ،اس  ت انیدانش  جو یعلم   تی  تربک  ه   یاص  ل

 گس  تر  ،يارش  ته انی  م و ياچندرش  ته يکرده  ایرو

 س رلوحه را یعلم  يازهاین به ییپاسخگو و مداوم وموز 

 ياریبس (. 1396 همکاران و ینیمی) اندکار خود قرار داده

و رساله انجام  نامه انیپا قالب در یدانشگاه يهااز پژوهش

مس تخر   یعلم داتیاز مقاالت و تول ياریبس که شوندیم

 انی)منص ور هس تند ه ارس اله و ه انام ه انی پا نیاز هم

 يرون د یل یتکم نتیتحص  یرشد کمّ رانی(. در ا1389

 توج ه م ورد ون یف یبع د ک دی با نکیاداشته و  یشیافزا

 ق رار ینظ ام وم وز  ع ال رانی گ میاران و تصماستگذیس

در  ژهی و ب ه یس ینو رس اله يه اچالش نیب نی. در اردیگ

 یل یتکم نتیتحص  يهادوره مهماز مسائل  يدوره دکتر

ک ه دانش جوها  ن دونچن ان بزرگ یگاه هاچالش نیاست. ا

 ری س الها درگ ای برس اند  انی تواند دوره خود را به پا ینم

 ه ايدوره ه ايیژگ یو ازش وند.  ینوشتن رساله خ ود م 

 ب ه همزم ان توج ه ،یع ال وم وز  و یل یتکم نتیتحص

 انیپا ون، یپژوهش بخش تبلور که است پژوهش و وموز 

 ش ده ون نیت دو ب ه مل زم دانش جو که استو رساله  نامه

 از انیدانش جو یابی ارز خ ود در  رساله و نامه انیپا. است

 نیهمچن و ینیبال و یتجرب يهامهارت ،یذهن يهاییتوانا

 نیهمچن . است رگذاریتأث ونان یمنطق و یعلم بلوغ زانیم

 وپ  ژوهش  رو  يریادگی   يب  را يریمس   ون نگ  ار 

 يراب  را ش  ده چ  ا  مق  االت يانتق  اد لی  تحل يمهارته  ا

 هالورس  ون و نیالن  دگر) س  ازدیم   ف  راهم انیدانش  جو

2009 .) 

-یدگی چیپ و مشکنت عمل، در یسینو رساله حال نیا با

 و ده  دیم   ق  رار انیدانش  جو مقاب  ل در را ياریبس   يه  ا

 انی پا .دارد هم راه ب ه ونه ا يب را را یگوناگون يهاچالش

 و يریک ارگ ب ه قدرت شیوزما و وموز  ها،رساله و هانامه

. اس ت انیدانش جو يهامهارت و هاییتوانا انواع از استفاده

-مه ارت ،یتخصص  اطنع ات و دانش شامل هاییتوانا نیا

-مهارت و موضوعات لیتحل و درك ییتوانا ،یپژوهش يها

 نام ه انی پا ن دیفرا در نی بر ا عنوه. هستند ینگارش يها

 ک  ار ط  ول در وم  وز  ریت  أث از یج  امع یابی  ارز ،یس ینو

 ک ه است یمحصول ،يدکتر رساله. ردیگ یم شکل قیتحق

 اس تاد، ش امل) دانش گاه ع ام ط ور ب ه ون کنن ده نیت أم

 ون کننده مصرف و يمشتر و( کارکنان و رانیمد دانشجو،

 و یم دن جامع ه ،یعلم  جامع ه شامل) جامعه عام طور به

 کی الزمه که ییندهایفرا یتمام. هستند( کار و کسب بازار

 اتی عمل لی ذ که ییهاتیفعال از اعم هست يدکتر رساله

 يه ادان ه مانن د شود، یم انجام یتیحما اتیعمل و یاصل

 نی ا ق درت ح ال نی ا ب ا. مربوطند و متصل هم به ریزنج

. شود یم محاسبه ریزنج حلقه نیترفیضع يمبنا بر ریزنج

 در ين دهایفرا ای  عوام ل از کی هر ضعف که معنا نیا به

 ب ه ر،ی زنج يال البه در يدکتر یسینو رساله در اجرا حال

 ندیفرا نیا گرید يهاحلقه در يگرید يهاارز  رفتن هدر

 (. 1395 ینعمت و ياصغر) شود یم منجر

 نیح در یاختنل يندهایفرا ای عوامل نیا کشف رو، نیا از

 ب ه توان د یم  ون ک اهش ای  حذف و یسینو رساله پروژه

 یانیش ا کمک يدکتر سطح در ها پژوهش تیفیک يارتقا

 بط ن در انیدانشجو توسط رساله ای نامه انیپا انجام .کند

 يری گ ش کل یچگ ونگ از ک ه ردیپ ذ یم  انجام يندیفرا

. اب دی یم  ت داوم ون یعمل-ينظر یبررس اب و وغاز مسئله

 یواقع  دانیم ستیبا یم يدکتر انیدانشجو يبرا امر نیا

 ملم وس مس ائل ب ا ينظر يها وموخته ارتباط کیالکتید
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 در ن دیفرا نی ا ک ه دهدیم نشان مطالعات یبرخ اما. باشد

 اس ت ییها تیمحدود و بیمعا يدارا کشور يها دانشگاه

-دانش گاه در هارساله انجام انیجر که کرد فرض توان یم

 ش بردیپ که خود هدف و منظور نیتر یاصل از کشور يها

 يری گ ش کل به کمک  است مسائل حل و دانش يمرزها

 معل ول ق تیحق در یناک ام نی ا. دارد فاصله است، هینظر

 موان   ،یک اف زهی انگ نداش تن مانن د اس ت يچند عوامل

 ام هبرن ض عف پ ژوهش، تی ماه از نادرست درك ،یعاطف

 وندیپ عدم و یناهماهنگ پژوهش، در تیریمد سوء و يزیر

 ثم ر ع دم احس اس راهنما، استاد با دانشجو متقابل یروان

 .(1396 همکاران و ینیمی) رهیغ و یبخش

را ب ا  ی( در پژوهش 2016ک امبو ) ری اخ يها پژوهش در

در  یل  یتکم نتیتحص   انیدانش  جو يه  اعن  وان چ  الش

 یدر مؤسس ات وم وز  ع النام ه و رس اله  انی نوشتن پا

 50از  شیاز ون است که ب یحاک جیانجام دادند. نتا ایتانزان

همچ ون ع دم  ییه اب ا چ الش ه ادرصد شرکت کنن ده 

و ع دم مه ارت  قی تناسب در ارائ ه فص ول مختل ف تحق

کردن د  ش نهادیرو هستند. ونه ا پ هروب کیوکادم ينوشتار

رو   يراب  يش تریب يهاها، دورهچالش نیغلبه بر ا يبرا

و خ ان  نیمت  نیهمچن در دانشگاه برگزار ش ود.  قیتحق

ب   ا عن   وان مش   کنت مت   داول  ی( در پژوهش   2017)

نام ه در  انی پا ن دیدر فرا یل یتکم نتیتحص انیدانشجو

 انیدانش  جو يرو شیمش  کنت پ   یب  نگند  ب  ه بررس  

نام  ه  انی  ب  نگند  در نوش  تن پا یل  یتکم نتیتحص  

فق دان  ش امل یکنت کل مش  ج،یپرداختند. بر اساس نت ا

نام  ه،  انی  پا ن  دیدان  ش، تجرب  ه، تعه  د دانش  جو در فرا

 تی از ح د، ع دم حما شیب  يب ار ک ار ،یزمان تیمحدود

و نامناسب با استاد راهنم ا بودن د.  یکاف ریمنقات غ ،یمال

و من اب   ییاشامل راهنم  زیمشکنت مرتبط به دانشکده ن

و  یاتق  یتحق يدانش  کده، ع  دم وج  ود س  لولها یرک  افیغ

 ری غ ينام ه در مؤسس ه و همک ار انیپا فیچهارچوب تال

 .گردد یاز طرف مؤسسه م یکاف

 تیفیک برکه حل نشود  یدر صورت یسیرساله نو مشکنت

 يها در حوزه ه ا ضعف نیخواهد داشت. ا یمنف ریتأثونها 

دانشجو و اس تاد در انج ام دادن  يمانند ضعف ها یمختلف

 يه اض عف ،یاجتم اع يضعف ها ،یو عمل یعلم فیوظا

 يه ا و فق دان امکان ات ب را تیو البت ه مح دود یوموزش

 کی دانشگاه است. دانشجو به عن وان  دیو اسات انیدانشجو

 باش د داش ته یتیشخص  يه ا یژگ یچه و دیبا پژوهشگر

 گ ر لی تحل ذه ن ،يانتق اد دی د ت،یخنق زه،ی)عنقه، انگ

 یمتا چه حد در انجام دادن پژوهش تن   نکهیا و(  …و

از مباحث  یکی ،پردازد یکند و به کسب دانش و مطالعه م

 یم  ه اچ الش گ ریاس ت. از د یسیرساله نو يهاچالشو 

و نگ اه جامع ه ب ه  یو اجتم اع یتوان ب ه مس ائل فرهنگ 

 قیتحق زهیانگ شیافزا موجب دیپژوهشگر اشاره کرد که شا

. موان   کن د دلس رد پ ژوهش از را يو ای باشد دانشجو در

 طیکمبود امکانات و لوازم و ش را ،یوموزش نظامو  یوموزش

و  يب ه من اب ، ع دم همک ار یپژوهش، دسترس يالزم برا

 رس  اله يج  د يه  اچ  الشاز  یمش  کنت م  ال نیهمچن  

و  تی فیتواند بر ک یم هاچالش نیا تیریکه مد اندیسینو

 ازداشته باشد.  يریچشمگ ریتأث یسیرساله نو ندیفرازمان 

 رس اله يه اچ الش یبررس  دنبال به پژوهش نیا رو، نیا

. اس ت يدکت ر رساله کی نیتدو مراحل یتمام در یسینو

 ییالگ و نیت دو به منجر تینهاتواند در  یها م یبررس نیا

 نی از ا .شود یسینو رساله يهاچالش تیریمد يبرا جام 

رس اله  يه اچ الش ییشناس ابا ه دف  حاضر پژوهشرو 

در  يدکت ر نایدانش جو س تهیبراس اس تج ارب ز یسینو

 .شد انجام یدر رشته علوم انسان یدانشگاه وزاد اسنم

 روش کار

 شناس ایی حاض ر پ ژوهش انج ام از ه دف که ونجا از    

 زیس  ته تج  ارب براس  اس نویس  ی رس  اله ه  ايچ  الش

 پدیدارشناسی رو  به مطالعه این بود، دکتري دانشجویان

 کلی  ه ش  امل پ  ژوهش جامع  ه. گرف  ت انج  ام توص  یفی

ک ه  بودن د اسنمی وزاد دانشگاه دکتري مقط  اندانشجوی

خود دفاع کرده اند.  ينامه دکتر یاناز پا یرسال اخ یکدر 

 هدفمند گیري نمونه از بخش، این در نمونه انتخابجهت 

 قب ل از نمون هحج م  یف یدر مطالعات ک .گردید استفاده

که  یافت ادامه اشباع سرحد تا گیري نمونه و نیست معلوم



 ...چالش های رساله نویسی بر اساس                                                                                                                                217

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 قرار گرف ت.  یلو تحل یهمصاحبه مورد تجز 12 یتدر نها

انج ام  از هدف و اهمیت مورد در ها مصاحبه انجام از قبل

 جلب از پس شده داده توضیح کنندگان شرکت به پژوهش

 وزاد ومص احبه  ب ودن محرمان ه در ونان اعتماد و اطمینان

 نک ات رعای ت و زم ان ه ر در مطالعه از خرو  براي بودن

 از برخ ی ب راي حض وري ه م بص ورت مص احبه اخنقی،

 انجام تلفنی صورت به دیگر برخی براي و ها کننده شرکت

 مهینبا استفاده از مصاحبه  یفیک يهاداده يوور جم . شد

 ادام ه زم انی ت ا ها مصاحبه انجامانجام شد.  افتهیساختار

 انج ام از بع د یعن ی ومد وجود به اطنعات اشباع که یافت

 ه ی ( مص احبه 2) بع دي ه ايهمصاحب در مصاحبه، ۱۰

ب ا  مص احبه یلو تحل یهتجز .نیامد دست به جدیدي داده

شد. به  یلو تحل يکدگذار  Maxqda12کمک نرم افزار 

 ی لهوشمند جه ت ض بط فا یکه ابتدا از گوش یبترت ینا

توس ط  يب ردار یادداشتمصاحبه استفاده شد و هم زمان 

ه ر کدام از  مصاحبه انجام گرفت. ب ا ینمصاحبه گر در ح

افراد شرکت کننده تنها یک بار مص احبه انج ام گرف ت و 

دقیق  ه ب  ود. پ س از  ۴۵ -۶۰مدت زمان انجام مصاحبه 

 ی کاز تکن ،word يم تن مص احبه در فض ا يساز یادهپ

 ايمرحل ه هفت رو به  یفیمتون ک يمحتوا یلتحل يها

 مراح ل انج امبا کم ک ن رم اف زار اس تفاده ش د.  کنیزي

 پژوهش گر نخس ت مرحله درکه  بود صورت بدین زيکنی

 و توص یفات کلی ه کنندگانش رکت بهت ر درك منظور به

 دق ت ب ا مرتب ه چندین را هاون طرف از شده بیان تجارب

 اس تخرا  را مه م عبارات و مطالب بتواند تا نموده مطالعه

 و ه اواژه نم ود س عی پژوهش گر بع دي مرحل ه در .نماید

 ه امص احبه م تن از را نظ ر مورد یدهپد با مرتبط جمنت

 ش ده، ووري جم   اطنع ات اس اس ب ر و نموده استخرا 

 مطال ب پژوهشگر سپس. وورد دست به عبارت 208 تعداد

 جم نت از ک دام ه ر بهو  کرده یشپاال را مجدداً يتکرار

 جمنت  ی قال  ب در را ه  اون ت  ا بخش  یده خ  ا  مفه  ومی

ک د  172اضافه ب ه  يکه با حذف کدها نماید بیان ترساده

 مف  اهیم پژوهش  گرچه  ارم  مرحل  ه. در یاف  ت ی  لتقل

 و س  ازماندهی مفه  ومهم هايدس  ته در را ش  دهاستخرا 

 از ومدهدس  تبه مف  اهیم پژوهش  گر س  پس. نم  ود مرت  ب

 در پژوهشگر. برد ترجام  توضیحی درون به را قبل مرحله

 از واقع ی توص یف ی ک اس ت نم وده تن  بعدي مرحله

 و تجزیه هفتم مرحله در انتها، در. وورد بوجود بلق مرحله

 کنندگانشرکت به مراجعه با و گرفت انجام کنیزي تحلیل

 ت ا پرداخت ه ش ده ثب ت عمده مفاهیم مرور و بازخوانی به

 حاضر مطالعه پایایی و روایی .گردد تضمین اطنعات وثوق

 ب  ر مبن  ی و ثب  ات اج  را، قابلی  ت واقع  ی، ارز  براس  اس

 جم   اطنع ات اینکه به توجه با. شد ایجاد ودن،ب واقعیت

 یش رکت کنن دگان م  یواقع  تجربه از حاصل شده ووري

 مورد مطالعه یارز  واقع ید،هم رس ونها تأییدباشد که به 

 قابلی ت ی ا ب ودن ک اربرديخصو   درقرار گرفت.  تأیید

 ب ا تا شد سعی دیگر، هاي مکان یا گروهها در نتایج اجراي

 و گی ري نمون ه ب راي مش خ  مک ان کی  انتخ اب عدم

 س وابق و س نی گس ترده نس بتاً طیف از ها نمونه انتخاب

 و اص فهان تهران، شهرهاي درمتفاوت ) اجتماعی فرهنگی

 ش  رکت ونجاک  ه از. ش  ود ب  روورده مس  ئله ای  ن( بوش  هر

 مشابه سؤاالت به همسانی و نامتناقض پاسخهايکنندگان 

ثب ات  دادند، می ،بود شده مطرح مختلف هايقالب در که

 ک ه کردن د سعی پژوهشگران همچنینشد.  تأییدپژوهش 

 مورد در تعصب گونه هر از خالی پژوهش این فرایندانجام 

 یدرباره چگونگ یباشد.  ارائه اطنعات کاف نظر مورد پدیده

ش رکت کنن ده، کس ب  يه ا یوزم ودن یپژوهش به تمام

 تی به منظ ور ش رکت در پ ژوهش رعا ینامه کتب تیرضا

ک  د اخ  نق  ،یاخ  نق پژوهش   تی  ش  دند. جه  ت رعا

IR.USWR.REC.1399.185 اخ    نق  ت    هیدر کم

 دانشگاه ثبت شد.

 هایافته
 و تجزی ه ب احض ار  پ ژوهش از وم ده دس ت به نتایج     

 ف  ارغ 12 ب  ا مص  احبه از ش  ده کس  باطنع  ات  تحلی  ل

-داده تحلیل و تجزیه از پس .شد حاصل دکتري التحصیل

چ الش عم ده ش امل  ح وزهس ه  حبه،مصا از حاصل هاي

 و ي،دانش   جو چالش   هاي ی،س   ازمان-يادار چالش   هاي

ح وزه  در. ش دند شناس ایی یپژوهش -یوموزش چالشهاي
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 ی رنظ چالش هاییبه  یاندانشجو نی،سازما-اداري چالشهاي

 موض وع، تصویب طوالنی روند جام ، وزمون و زبان وزمون

 ض عف ل ه،مقا چا  معضنت ،رساله نتایج از استفاده عدم

 کارش ناس همک اري و راهنم ایی ض عف رسانی، اطنع در

 نم ودن هماهن   دش واري و ق وي بوروکراس ی پژوهش،

 ه ايچالشاشاره کردند. در حوزه  تخصصی تیم با جلسات

 هزین ه تأمین یر،نظ هاییچالشبه  یاندانشجو یی،دانشجو

 دانش جو، اش تغال وق ت، ات نف مس افت، بع د مالی، هاي

 برنام ه نداش تن انگی زه، ک اهش دانش جو، روحیه تضعیف

 دانش جو علم ی ضعف و دانشجو فنی مهارت فقدان منظم،

 ی،پژوهش -یوموزش  ه ايچ الشح وزه  دراشاره کردن د. 

 ايرایان ه هايوموز  خن یر،نظ هاییچالشبه  یاندانشجو

 خن یق،تحق یدجد يهایوهبا ش ییعدم وشنا افزاري، نرم و

 می ان موض وعات به توجه دمع نویسی، رساله عملی درس

 عدم موضوع، انتخاب براي مناسب راهنماي نبود اي،رشته

 در مح دودیت وع ده، خل ف دانش جویان، عنی ق به توجه

 ع دم راهنم ا، اس تاد علم ی ن اتوانی راهنما، استاد انتخاب

 عدم مسئولیت، و تعهد احساس عدم استادان، به دسترسی

وس ان ب ه  یس دستر ع دمو  اول دست مناب  به دسترسی

ارائه  یجحاصل از نتا يالگو 1اشاره کردند. در شکل  محتوا

 شد.

 
 نویسی رساله هایچالش. 1 شکل

Fig. 1. Thesis Writing Challenges 
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 بحث

 مطالع ه در کنندگان شرکت تجارب به عمیق نگاهی با     

 از ش ده اس تنباط مف اهیم از یک ی که شد مشخ  حاضر

و  يمربوط به امور ادار هايچالشو  نتمشک ونان، تجارب

 ذهن ی درگی ري با نامه برپایان تمرکز عدماست.  یسازمان

 یدو وزم ون م  ی نو استرس گذر از ا جام  و زبان وزمون

باش د.  يدکت ر یاندانش جو يب را يچالش ج د یکتواند 

 حتی و موضوع تصویب روند از سردرگمی و ناراحتی گاهی

 خود هايخم و پی  و موضوع هارائ در نامناسب بندي زمان

 نویس ی رس اله خان به رسیدن جهت وزاد دانشگاه ساخته

 از بیش شدن طوالنی رو این ازتواند طاقت فرسا باشد.  می

 پروپ وزال، از دفاع و نوشتن و موضوع انتخاب پروسه اندازه

 یم موضوع تصویب و جام  امتحان میان زیاد فاصله باعث

 رساله به ندادن بهاپژوهش،  ینکنندگان در ا شرکتشود. 

-چالشاز  یگرد یکیرا  ها رساله از استفاده عدم و دکتري

 فراین ددر انج ام  ونه ا ی زهدانند که باعث اف ت انگ یم ها

  فرهن  ب ه  توان د میمسئله  اینشود.   یم یسیرساله نو

 جه ت راهک ار نب ود و  ون نت ایج و رس اله ب ه توجهی بی

 یگ رد ازگ ردد.  ب ر نش جویاندا تحقیقات نتایج از استفاده

 پ یش عن وان ب ه مقاله ارائه در عجلهبه  توانیم هاچالش

 و مقال ه موض وع استخرا  مالی بار و استرس و دفاع شرط

 ب ر هزینهکرد.   اشاره معتبر مجنت در ون پذیر  گرفتن

 پ ذیر  و چ ا  ب ودن فرسا طاقت و بودن بر زمان بودن،

و  موض وعات خ یبر خص و  در مجل ه محدودیت مقاله،

 دانشجویان براي که است مواردي از مقاله پذیر  ترافیک

 خ ارجی مق االت چا  بر تحریم اثر.  کندمی ایجاد مشکل

در  یزموارد چالش برانگ یگرد ازبه مقوله اضافه کرد.  یدرا با

 اط نع ب ودن ناک افیت وان ب ه  یم  یسازمان يحوزه ادار

 رس اله م ورد در وش کار و پنه ان هاي چارچوب از رسانی

اشاره کرد ک ه منج ر ب ه ع دم  وزاد دانشگاه توسط نویسی

 و موض وع انتخاب پروسه از دانشجو وگاهی کمبود و اطنع

پ ژوهش  نی کنندگان در ا شرکتشود.  می رساله نوشتن

 يادار ن هیزم در پ ژوهش کارشناس ان ان دك يهمکاربه 

موض وع ب ه مس ئله  نیکه ا کردنداشاره  زین یسینو رساله

 اش اره س خت يادار یبوروکراس به وجود  یعنی يرگتربز

 و بردانش گاهها ح اکم یبروکراس  محور منفعت. نظام دارد

  و یس ینو رساله پروسه يبرا الزم يمجوزها صدور به الزام

 جلس ه انی پا ت ا کار شروع ازمختلف  يسازمانها به رفتن

 . شود یم وور منل انیدانشجو يبرا دفاع

 ش رکت تج ارب از ش ده س تنباطا مف اهیماز  دیگ ر یکی

 دانش جو خ ودمرب وط ب ه  چالشهايمشکنت و  کنندگان،

دانش گاه  در نویس ی رس اله ب االي هزینه و مالی فشاربود. 

 ندارند چندانی درومد که ونهایی براي خصوصا یوزاد اسنم

 یاست که حت یسیدر مرحله رساله نو چالشها ینبزرگتر از

 ی انم ی نا درش ود.  یم  ی زدانشجو ن یلباعث ترك نحص

 یرا از دانش جو ب ه عم ل نم  یمال یتحما یزها ن سازمان

از بانک  یادملزم به گرفتن وام با بهره ز یانوورند و دانشجو

  رس اله، خ ود و دوره شدن طوالنی باالي هزینهها هستند. 

 نویس ی رس اله پروس ه در هزین ه و زمان به توجهی بی و

 ی نب ه ا ی درا ه م با بودن ذینف  دلیل به دانشگاه  توسط

 سازمان و ادارات در دانشجو بودن شاغلمسئله اضافه کرد. 

 ی ا س ازمان ب ا ف رد چ الش و مرخصی در محدودیت و ها

از  ی زن ک ار ت رك دلی ل ب ه کند می کار ون در که نهادي

 روحی ه روزاف زون ک اهش میان این درمسائل مهم است. 

س ته ب ه  توان د واب یکه م نویسی رساله مرحله در دانشجو

 باش د دانش جو فرسودگی و متبوع سازمان – خانواده رفتار

 دردارد.  یمنف  تأثیر نویسی رساله پروسه در ذهنی نظر از

 فراین د ش دن فرسایشی دلیل به روحیه تضعیف میان این

 دو ب ین فاص له و دانش جویان سن یشافزا با نویسی رساله

ب ه  همراه است که بدنی توانایی و طراوت کاهش و  مقط 

 موض وع مکرر شدن رد روانیبار  یتوان گاه یم ینهاهمه ا

 و پروپ وزال از دفاع جلسه همیشگی استرس و  دانشجو بر

 نامناس ب رفتار گاهی میان این دررا هم اضافه کرد.  رساله

 عملک  رد ن  وع ب  ه نس  بت ونه  ا تمس  خر و راهنم  ا اس  تاد

. شود می نیز کاري روحیه دادن دست از باعث دانشجویان

. باش د می هم بیشتر گاهی بومی غیر یاندانشجو کنتمش

 در ش رکت ع دم و  دانش گاه ب ا مکانی زیاد فاصله داشتن

 س ختی و نب ودن بومی بخاطر دانشگاه وموزشی هاي دوره
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 رس اله پروس ه گیري پی در ضعف یگاه و  ونها در حضور

 ه ايچ الشاز جمل ه  دانش گاه از دوري دلی ل ب ه نویسی

با تقب ل  یزن یشتريب ینهاست که هز یبوم یرغ یاندانشجو

و نداش تن تبح ر  یعلم  ین اتوان است مهم ونچه اماکنند. 

 اکث  رانج  ام پ  ژوهش توس  ط دانش  جو اس  ت.  يالزم ب  را

 یعلم   اطنع  ات و یوگ  اه ب  ودن نییپ  ا از انیدانش  جو

خص و ،  نی ا دروگاه بودن د.   پژوهش رو  از  خودشان

 يافزارها نرم از ادهاستف در یناتوانهمچون  يونها به موارد

 و يمجاز يفضا از استفاده در نییپا مهارت ،یکم و یفیک

 ترجم ه در مه ارت نداشتن و کیالکترون کتب و ها تیسا

 از انیدانش جو یعمل و یعلم اطنعاتکمبود  ن،یالت مناب 

و فاص له  دکت ر با سانسیل فوق رشته تجانسعدم  پروسه،

 ب هاره کردن د. اش  يدکت ر و ارشد مقط  انیم ادیز یزمان

ول و  انیدانش جو يج ذب ح داکثر استیس رسد یم نظر

 .  باشد گذار اثر ییهاچالش نیچن شیافزا در فیضع

 یریگ جهینت

 کی  از یتخصص و محدود موضوع که ونجا از ها رساله     

 زا نگري، ژرف یژگیو علت به زین و رندیگیم بر در را حوزه

 ب ا یاطنعات اب من و ندهست تیاهم با اریبس پژوهش لحاظ

 رساله و ها نامه انیپا نیهمچن. ندیو یم حساب به یارزش

 یمهم نقش و باشند گرید هايپژوهش مبناي توانندیم ها

 س ال چن د یط  در. دارن د کشوري هر یعلم داتیتول در

 ه اي دوره تی ظرف شیاف زا ش اهد کش ور در که گذشته

 میهس ت یلیتکم نتیتحص مقاط  در یپژوهش و یوموزش

 ب ه اهرساله و هانامه انیپا تیکم و تعداد در شیافزا نیا و

. اس  ت ش  ده تم  ام ونه  ا تی  فیک ش  دن کمرن    م  تیق

 ش رفتهیپ عن وان ب ه ه ا رساله انجام يهاچالش ییشناسا

در  یتواند گ ام مهم  یم دانشجو کی پژوهش سطح نیتر

 تی فیک بر تواند یم ییهاچالش نیچن تیریو مد ونها رف 

 .باشد داشته مثبت ریثتأ یسینو رساله
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 زیس ته تج ارب براس اس نویس ی رس اله ه اي چ الش م دیریت الگوي پژوهش حاضر با هدف ارائه چکیده:

. جامع ه اسنمی انجام شد. رو  پژوهش کیفی از ن وع پدیدارشناس ی ب ود وزاد دانشگاه در دکتري دانشجویان

وماري این پژوهش شامل کلیه دانشجویان تازه فارغ التحصیل دوره دکتري در رشته هاي علوم انسانی دانش گاه 

 مق االت دیجیت ال، و مکتوب مناب  يکلیه شامل پژوهش حوزهمطالعه ي، که ابتدا به  وزاد اسنمی بوده است ،

مش ارکت کنن دگان در و سپس مص احبه ب ا کارشناس ان پرداخت ه ش د.  اطنعاتی هاپایگاه در مندر  خارجی

شامل  دانشجویان و فارغ التحصینن دکتري و اساتید و کارشناسان در رش ته ه اي عل وم انس انی در  پژوهش

گیري هدفمن د از بن اي رو  نمون هگیري در این بخش از پژوهش بر مرو  نمونهدانشگاه وزاد اسنمی بودند. 
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