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Abstract: The aim of this study was to identify the research challenges of postgraduate 

students before and after the outbreak of Covid-19. This research was applied in purpose, 

using a mixed method qualitative research approach aimed at understanding the research 

challenges of postgraduate students.  Based on a meta-synthesis, findings of global studies, 

and phenomenology, the lived experiences of postgraduate students of an Iranian 

university were explored. The meta-synthesis design was performed using Sandlowski and 

Barroso’s six-step method. The sources of data collection were five databases from which 

international studies were extracted as well as two databases of Persian language studies. 

After data collection, data were analyzed using thematic analysis method. The 

phenomenological design was performed using Colaizzi's seven-step method. The data 

collection tool used in this phase of the study were semi-structured interviews conducted 

on 23 postgraduate students of Shiraz University in the academic year 2020-2021. 
Participants were selected using criterion purposive sampling, snowball technique, and 

theoretical saturation. Data analysis of this phase was performed using thematic analysis 

method. Based on the results of two phases, the research challenges of postgraduate 

students included 10 themes related to before the outbreak, and after the outbreak, two 

main themes of threats and opportunities were extracted, each containing 7 sub-themes. 

The findings of this study can be utilized in policy-making aimed to promote the 

development of research settings in universities and higher education institutions. 
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 مقدمه

هووای آموووزش عووالی در شسووتمش علووور و فناوری     

ها نمایود. دانشوهاهجدید نقشی حیاتی و بنیوادی  ایاوا می

بوده و  ساز توسعه کشورهای و زمینهمیادشعمصه ی  یباالتم

جوامع بوه شومار  یفکم حیاتدانش و  اصلی احیای کانون

، دانوشمسوتمم انتقال  ها،دانشهاه یاصل تی. مأمورآیندمی

 قیواز طم و کاربسوت آناوا دیجد علورهدفمند  یجستجو

 تق خواسوحقّت .(2020های پژوهشی است )تاکمو فعالیت

وجه بوه تبدون نیز  هاکشورکالن ذاران و مدیمان شتسیاس

نظوم نیافتنی بوه دستوری پژوهشی وسعه پژوهش و بامهت

(. پوژوهش بوه 1391ارمکوی و همکواران )فمجوی رسد یم

ن اساسووی و زیمبنووای توسووعه علمووی عنوووان یکووی از ارکووا

ساز نماید و زمینهجوامع، به ارتقای دانش موجود کمک می

رسوان حوم مسواوم و مشوکالت تحوالتی است کوه کمک

در ای  راستا نخستی  شار  (.2020جامعه خواهد بود )بااو 

بمای سامان بخشیدن به امم خطیم پژوهش، درک درسوتی 

اسایی نقاط ضعف و قوت ها، امکانات موجود و شناز قابلیت

(. 1395باشد )صادری و همکواران های پژوهشی میبمنامه

و  ی، اقتصوادیاجتمواعای  در حوالی اسوت کوه تحووالت 

را ی آموزش عالخطیم  دنیای کنونی، رسالت یطیمحستیز

 دیوبا هادانشهاه یبمنامه درس. است دستخوش تغییم نموده

 مندیبه ادی یوستهپکند تا  جادیاجویان دانش یرا بما ییفضا

در خویش شکم دهند.  مستمم یمیادشی یها را بماو ارزش

های پژوهشوی بوا بخشی از ای  راهبومد بوا انطبوای شویوه

پذیم خواهد بوود )متیووز و شمایط موجود در جامعه امکان

در اوسط سوال  کمونا ویموس شیمیهمه .(2018همکاران 

ایومان، در  1398از اسواند مواه  میالدی و همزمان 2020

در را  یمشوکالتها را منجم شده و بوالتبع تعطیلی دانشهاه

کمونووا  .آورد پدیوود یاندانشووجو یپژوهشوو هوواییتفعال

هستند کوه در دهو   هاویموسبزرشی از  خانوادهها ویموس

طور موداور توا کشف شدند و مطالعه بم روی آناا به 19۶0

طور طبیعی ادامه داشت. ای  ویموس به 1980اواسط دهه 

کند، با ایو  حوال شیوع پیدا میدر پستانداران و پمندشان 

تاکنون هات کمونا ویموس منتقم شده بوه انسوان، کشوف 

سیاست تعطیالت کوه  (.2020است )رید و همکاران شده 

جات ماار ویموس کمونا در نظم شمفته شد منجم بوه اراووه 

کارهووایی از جملووه آموووزش مجووازی و آموووزش بوومخط راه

یوم عودر وجوود شمدید. در عی  حال موانع و مشکالتی نظ

هووای بوومخط مطووابق بووا محتوووای ممبوووط بووه آموزش

های بمنامه درسی و عودر آموادشی اسواتید جاوت سمفصم

با توجوه بوه ضومورت  پذیمش شمایط جدید به وجود آورد.

هوای دانشوجویان، الزر اسوت توا بوه استممار روند پژوهش

هووا اقوودار نمووود تووا متخصصووان امووم بووا شناسووایی چالش

مشوکالت، درصودد رفوع آناوا بمآموده و شناسایی موانع و 

توودابیمی اتخوواا نماینوود کووه فماینوودهای پژوهشووی بوومای 

 دانشجویان در شمایط فعلی هموار شمدد. 

هایی کوه دارای ( دانشوهاه2020به زعم سان و همکواران )

های الزر جات تسایم دستمسی به محتواهوای زیمساخت

ازی هوای مجوهای مختلاند و از کالسدیجیتالی در رشته

کننود، راهبمدهوای بمای اساتید و دانشجویان اسوتااده می

مختلای دارند. در کشوورهای نوموو و سووود بوا بوه حالوت 

راهنمووای  تعلیووق در آموودن مماکووز آموزشووی، کتاب ووه

ها بمای دانشجویان تدوی  شد و زموان محودودی کتابخانه

بمای هم فمد درنظمشمفته شد تا بتواند از طمیق مجازی بوه 

ها ممتبط شود. هم نوی ، در های ممتبط با کتابخانهپایهاه

هوایی تاپ و رایانکبعضی از مماکز تالش شده است که لپ

به صورت موقت در اختیار دانشجویانی که امکان دستمسی 

 (.  2020به تجایزات ندارند، قمار شیمد )مورفی 

با توجه به اینکه حوزه آموزش عالی در بحومان کنوونی بوه 

یم قومار شمفتوه اسوت لوذا جسوتجوی راه شدت تحت توأ 

های منعطوف بوا های ابتکاری، نوآورانه، توسوعه بمناموهحم

سطوح آموزشی، انعکاس اهداف و رسالت دانشهاه و سوام 

یابود. در های جاانی بسیار اهمیوت میآن در اراوه راه حم

 هوایپژوهشو  یمطالعات نظومدوران بحمان شیوع کمونا، 

 یادیور دسوتمس بوودن تعوداد زبه لطف د یعلور اجتماع

داده، کمتوم تحوت توأ یم  هواهیو پا یهانی، بابمخطکتابخانه 

را  یعلموو یهایسووازهی. محاسووبات و شبانوودشمفتهقوومار 

ارسال کار  قیاز طم یخانه انهیرا کیتوان با استااده از یم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C)
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، پژوهشوی اتیوادب یداد. جسوتجو ارانج به صورت بمخط

در  بواًیتقم ی،خط یهانسخه هیها و تاداده میو تحل هیتجز

ضم  اینکوه . باشدها قابم دستمسی آسان میروند پژوهش

 یبانیامکان نظارت و پشوت ی،شموه بمخط یاجلسات دوره

آناوا را  و راهنمایان مطالعاتی از مشاوران انیدانشجو قیدق

  .(2020)سان و همکاران  کندیفماهم م

پوژوهش بوه دهد که در ای  زمانوه نیوز مطالعات نشان می

 درسووی در بمنامووه یالزاموو ی و هم نوو یاصوول یعنصووم

ها دانشوهاه غلبشده است و در ا یمتبد یلیتکم یالتتحص

شوود. پوژوهش، یمحسوو  م یلاه اساسوؤم یکبه عنوان 

و  یتجمب پژوهشسواد  ی،توسعه تاکم انتقاد یهایتصالح

توانود در میصوحت اطالعوات را  یوابیدانوش و ارز یبتمک

 یایووتجاووان، ک یها. در اکثووم دانشووهاهدبمداشووته باشوو

 ی و هم ن یآت یالتتحص یاصل یدکل یپژوهش هایفمایند

 ی و همکواران)نوور باشودیم یوهعال یالتاشتغال به تحصو

توان ااعان با سیمی در مطالعات آموزش عالی می (.2019

های انجار شوده نیوز، حکایوت از نمود که پیشینه پژوهش

( در 2020دوزا و همکواران )تایید همی  موضوع دارد. منو

جامعوه  یبوما ییهاهوا و فمصوتچالش»با عنووان  مطالعه

« شیمی ویموس کمونازمان همه در یوتکنولوویب یقاتیتحق

در سوال  19کوویود  ویموس شیمیهمه اند کهاظاار داشته

ای را بومای جامعوه علموی ایجواد های عمدهچالش 2019

هایی را بومای مصوتف بحومان،با ای  حال، ایو  ت. اسکمده

هووای علمووی جدیوود بووه ویووژه در زمینووه فعالیت انجووار

( در 2019ایکسوویا ) .اسووتنموووده بیوتکنولووووی فووماهم 

 رسواله بمرسوی تحقیقوات در زمینوه نهوارشای به مطالعه

وی  پمداختوه اسوت. 2019توا  2010های سوالطی دکتما

دانشووجویان دکتووما پوور از دریافووت نمایوود کووه اظاووار می

کار خواهند تازه پژوهشهمانیکار یا ویسندشان تازهمدرک، ن

مطالعوات  و انتشوار پوژوهشها بمای غلبه بم فشار آن. شد

انتشار علمی در مجالت بمتوم  ند.به پشتیبانی نیاز دار خود

حوور موفقیووت را بوومای  یووا توسووط ناشوومان بمتووم قطعوواً

( در 2018. کلیوک )آوردکار به ارمغان میتازه پژوهشهمان

هووای پژوهشووی شناسووایی چالش»بووا عنوووان  پژوهشووی

بوه ایو  « متحدهیاالت در ا یلیتکم یالتتحص یاندانشجو

المللوی ممکو  دانشجویان بی نتیجه دست یافته است که 

است بمای سازشاری با انتظارات آموزش عالی آممیکا تالش 

دست و پنجوه نومر  پژوهشیهای کنند، اما با بمخی چالش

از بسوویاری از  ممکوو  اسووتن ایوو  دانشووجویاد. کننوومی

توانند فماهم کنند، ها میکه کتابخانه پژوهشیهای حمایت

تواننود از طمیوق داران دانشوهاهی میکتوا  د.آشاه نباشون

رسانی به حم ایو  مسوایم آموزش سواد اطالعاتی و اطالع

زیسته دانشجویان، شناسایی درک تجمبیات  نمایند.کمک 

ها کمک به آن تواندمی هشیپژوو اراوه پشتیبانی ها چالش

( در 201۶. رووووف )کنود توا در مطالعاتشووان موفوق شووند

دنبوال  به« های انجار پایان نامهچالش»پژوهشی با عنوان 

به حداقم رساندن نمخ عودر اتموار  کارهایی بماییافت  راه

ای  مطالعه به وضوح نشوان بوده است.  تحصیالت تکمیلی

در  دانشوجویانو انهیوزه کوشی، تعامم فعال که سخت ادد

 اسوت. ضوموری هوای پژوهشویفعالیتتکمیم بوه موقوع 

ای، تعاود خوانواده و مانند تعادات حمفههای فمدی ویژشی

مشوکم مووالی عواموم دیهوومی هسوتند کووه موانع تکمیووم 

. همماسوتا بوا تحووالت جاوانی، شوندمی کارهای پژوهشی

موضوع مدیمیت پژوهش در زمانه شیوع ویوموس کمونوا در 

اخم کشور نیز مورد توجه پژوهشهمان قمار شمفته اسوت. د

( در پژوهش خوود بوا عنووان 1399به طور نمونه رضایی )

در دوران کمونووا:  یاندانشووجو یهااز آموختووه یابیارزشوو»

به دلیم شویوع عنوان نموده است که « کارهاراه و هاچالش

اند کوه ها مجبوور شودهمودارس و دانشوهاه ،ویموس کمونوا

و اکنون در حال  های حضوری خود را تعطیم کنندفعالیت

های آموزش از نظار آموزش حضوری بوه نظوار تغییم شیوه

 بومخطیادشیمی الکتمونیکوی بوه ویوژه آمووزش  آموزش و

هوای کالسچنی  بم ای  باور است که اشم وی هم .هستند

بومای  مناسوبی را  به خوبی مدیمیت شوند فمصوت مجازی

 بتواننود کوهآورند به وجود می توانا مند ودانشجویان عالقه

هوا و و نتوای  پژوهش های خوود را بوموز دهنودشایستهی

. البتوه بایود ااعوان مطالعات خود را به دیهمان اراوه نمایند

موانوع زیمسواختی، اقتصوادی، نمود که موضوع توجوه بوه 



 ...هشی دانشجویانچالش های پژو                                                                                                                        457

 1400، تابستان 2شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 -اداری، مودیمیتی -آموزشی، فمهنهی، ارتباطی، ساختاری

 هووایی فعالیتکارآموودو شووی انهیز -اجمایووی و فوومدی

ی در پیش از بحمان شیوع کمونوا نیوز موورد توجوه پژوهش

پژوهشهمان بوده است. به طور نمونه نتای  مطالعه رمضانی 

وجود موانع زیمسواختی، ( نشان داد که 1397و همکاران )

اداری،  -اقتصادی، آموزشی، فمهنهی، ارتبواطی، سواختاری

هوایی از جمله چالش انهیزشی -اجمایی و فمدی -مدیمیتی

در دانشوهاه  یپژوهش هایی فعالیتهستند که بم ناکارآمد

، سواختار مودیمیتی بابوودفمهنهیان مؤ مند. بم ای  اساس 

 سطح علموی ارتقای دانشهاه، اصالح ساختار جذ  اساتید

، منابع مالی، امکانات و تسوایالت پژوهشوی اساتید، توسعه

اصوالح مودیمیت و ، دانشوجویان هایمنودیعالقهتوجه به 

هایی بمای رفع کارهای پژوهشی از جمله راهشذاریسیاست

شناسوایی  پژوهشی حاکم بم دانشهاه فمهنهیان هایچالش

تووان با توجه به مواردی که در پیش شاته شود می .شدند

در  چشومهیمیتوأ یم  ویموس کمونااشمچه ااعان نمود که 

ها ممکو  داشته است، اما دانشوهاه یآموزش روند شمفتیپ

کمبودهوا  احصاء ینشده بما ینیبشیفمصت پ  یاست از ا

از  بومخط های پژوهشویدورهبه اصالح  دنیو سمعت بخش

و  شوومفتهیپ فنوواورینوآورانووه،  یهووادوره یمحتوووا قیووطم

کارآمد اسوتااده کننود. در حوال حاضوم دفواع از  تیمیمد

در دسوتمس اسوت، کوه از  به صورت و شیوه بمخطرساله 

 یهانهیدر وقت و کاهش هز ییجوباعث صمفه جنبه مثبت

 مطالعواتی بوه مشواوران  ی. هم نودانشجویان شده است

 انیدانشجو پژوهشیاجازه داده شده است که اهداف پمووه 

در خانه  نندتوایرا که م یایدهند و وظا مییسال آخم را تغ

نماینود   یوی، تعدهنودامواک  در دسوتمس انجوار  میسا ای

بیماری بوه شودت بوم سمانجار آنکه ای   .(2020)دمایکور 

سالمت، اقتصاد و تحومک اجتمواعی مومدر در کشوورهای 

شوده اقودامات انجار .اسوت مختلف جاان توأ یم شذاشوته

، ابتالباداشتی بمای کاهش نمخ  مسئوالنتوسط مقامات و 

 شذاریفاصولهی بمای ایجواد مستلزر اعمال اقدامات شدید

زندشی روزمومه  هایفعالیت رتماباشد. تقمیباً میاجتماعی 

نیز از ایو  قاعوده مسوتثنی روند علمی و  توقف شده افماد

خوش هوای پژوهشوی نیوز دسوتاسوت. لوذا فعالیت نبوده

اند. البته بایود توجوه داشوت هایی شدهتحوالت و دشمشونی

هوای هوایی کوه بومای حوزهکه بوا توجوه بوه هموه چالش

ننود از ایو  تواپژوهشی بوه وجوود آموده، پژوهشوهمان می

منود پژوهشوی بامه های جدیودایودهشمایط بومای یوافت  

های انجوار شمدند. بم ای  اساس با توجه به بمرسی پژوهش

های پژوهشوی دانشوجویان توان به اهمیت فعالیتشده می

هوای پژوهشوی موجوود در بمد چما که شناسایی چالشپی

پیامودهای زیوادی هوا، میان دانشجویان و رفع ایو  چالش

 شذارانو سیاسوتاسواتید مختلف از جملوه  ایناعانمای ب

 ی،موانوع سوازمان رفوع ی هم نو خواهد داشوت. آموزشی

 هوواییترو در رونوود فعالیشپوو هووایچالشو  یاقتصوواد

 یبوما یزه و تمایوم دانشوجویانانه یشسبب افزا یپژوهش

شمدد. با توجه بوه اینکوه در یم یپژوهش هاییتانجار فعال

ور، پژوهشی بوه طوور اختصاصوی بوه داخم و خارج از کش

هوووای پژوهشوووی دانشوووجویان در دوران بمرسوووی چالش

 شیمی بیماری کمونا انجار نشوده اسوت. لوذا پوژوهشهمه

های پژوهشوی دانشوجویان هدف شناسایی چالش با حاضم

پژوهشهمان بم آنند تا بمای   شد. تحصیالت تکمیلی تعمیف

یلی بوا متک یالتتحص یاندانشجو یپژوهشهای فام چالش

های مطالعات جاوانی و در اداموه بوه یک فماتمکیب، یافته

شیوومی از پدیدارشناسووی، تجووار  زیسووته پشووتوانه بامه

دانشجویان تحصیالت تکمیلی یوک دانشوهاه ایمانوی را در 

اختیار مخاطب قمار دهند تا بتوانند نقش و سوامی انودک 

 در رشد بدنه دانش در ای  زمینه داشته باشند.

 روش کار

از نوع چندروشی کیای بوده و با استااده ی  پژوهش ا

از دو طمح کیای فماتمکیوب و پدیدارشناسوی انجوار شوده 

ها نیوز بوه شناسی و یافتوهاست. بم ای  اساس بخش روش

 صورت مجزا اراوه شده است.

 طمح فماتمکیب 

ای طوومح فماتمکیووب بووم مبنووای روش شووش ممحلووه

بوم ایو  اسواس،  ( انجار شد.2007ساندلوسکی و باروسو )

 ریزیبمناموه متخصو  ناوم تیم فماتمکیوب بوا حضوور دو
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 مدیمیت آموزش عالی و حوزه در متخص  نام یک درسی،

 و تشکیم شد فماتمکیب هایپژوهش در متخص  نام یک

 مماحم زیم صورت شمفت:

 پژوهش سؤال اول( تنظیم ممحله

 یپژوهشو یهواچالشسؤال اصلی پژوهش ای  بود که 

 یوموسو یوعدر دوران شو یلویتکم یالتحصوت یاندانشجو

 چیست؟ کمونا

 ادبیات منددور( جستجوی نظار ممحله

در ایوو  پووژوهش پوون  پایهوواه داده التووی  شووامم 

و « اشپمینهم»، «ساینر دایمکت»، «اممالد»، «اسکوپوس»

بمای مطالعات خوارجی و دو پایهواه داده بوه « پموکووست»

پایهواه »و  «پایهواه نشومیات کشوور»زبان فارسوی شوامم 

انتخوا  شودند. بومای « اطالعات علمی جاواد دانشوهاهی

 هوای کلیودیهوا از واوهجستجوی مقواالت در ایو  پایهاه

، «مودیمیت پوژوهش دانشوجویان»، «پژوهش دانشجویان»

هوای پژوهشوی پمووه»، «نظارت بم پوژوهش دانشوجویان»

های دانشووجویان تحصوویالت نامووهپایان»و « دانشووجویان

های اده و مقاالت ممتبط در بازه زمانی سالاستا« تکمیلی

 آوری شمدید.جمع 2019تا  2015

 ارزیابی کیایتممحله سور: 

در  ،ی مووذکورهوواداده هوواهیپا هیووپوور از جسووتجو اول

هوای اشواره شوده بوه منبع با کلیود واوه ۶0مجموع تعداد 

دست آمد. فمایند بوازبینی شوامم بمرسوی عنووان منوابع، 

ا بوود و در هوم ممحلوه متناسوب بوا چکیده و محتوای آنا

هوا فارسوی و انهلیسوی، معیارهای پوذیمش )زبوان پژوهش

، 2019تووا سووال  2015هووا از سووال زمووان انجووار پژوهش

های تمکیبی یا کیای( مورد بمرسوی قومار شمفوت. پژوهش

های زیم از فمایند تجزیوه و تحلیوم کنوار شذاشوته پژوهش

 شدند:

 موضووع  موضوع یوا محتووای آناوا متناسوب بوا

 یان( نبودند.دانشجو یهاپژوهشپژوهش حاضم )

  با روش تحقیق کمّی انجار شده بودنود. از آنجوا

های کیای )از جمله فماتمکیب( با هدف کشوف که پژوهش

-های کمّی با هدف توضیح یا تبیوی  انجوار مویو پژوهش

( 2007) ساندلوسوکی و باروسوو شوند، مطابق نظم بمخوی

در فماتمکیووب بایوود بووا روش  هووای مووورد بووازنهمیپژوهش

تحقیق کیای )و یا تمکیبی بمای استااده از بخوش کیاوی 

 آن( انجار شده باشد.

 شیومی ها یا بحث و نتیجههایی که در یافتهمقاله

 های دانشجویان نپمداخته باشند. آناا، به پژوهش

منبع به دلیم عدر ارتبواط بوا سوؤال  4در ای  ممحله 

مقالووه کووه دارای بحووث و  5پووژوهش کمّووی و  ۶پووژوهش، 

 منبع 45 و شدند شذاشته شیمی ناممتبط بودند کنارنتیجه

 .شدند بعد ممحله وارد بیشتم بمرسی بمای

 نویسوندشان بوه ممبووط کوه منابعی از ممحله، ای  در

 آناوا از یکوی بودنود تکوماری هاییافتوه دارای یا مشتمک

 بوعمن 4 تمتیوب ای  به. ماند باقی تمکامم پژوهش و حذف

 بوه ورود بومای منبع 41 تعداد ناایت در و حذف نیز دیهم

در قوودر بعوودی، بایوود کیایووت . مانوود بوواقی بعوودی ممحلووه

شناختی مطالعات، مورد ارزیابی قمار شیومد. هودف از روش

های آناا ای  شار، حذف منابعی است که پژوهشهم به یافته

ای کوه اعتمادی نداشته باشد. بنابمای  ممک  است مطالعه

باید در تلایق وجود داشته باشد رد شود. به هموی  دلیوم 

ابزار ارزیابی حیاتی مورد استااده قومار شمفوت کوه لیسوت 

دهود و بومای تعیوی  کامم و جامعی از سؤاالت را اراوه می

اعتبار، کواربمدی بوودن و تناسوب پوژوهش بوه کوار بومده 

 10(. به ای  منظور، سویاهه وارسوی 200۶شود )شلی  می

جات بمرسی دقت، اعتبار و اهمیت مطالعات کیای سؤالی 

تایه شد. سؤاالت شامم بمرسوی اهوداف پوژوهش، منطوق 

آوری شیمی، روش جموعروش، طمح پژوهش، روش نمونوه

کنندشان، مالحظووات هووا، رابطووه پژوهشووهم و شوومکتداده

ها ها، بیان واضح یافتوهاخالقی، اعتبار تجزیه و تحلیم داده

نهار اسوتااده از ایو  ابوزار، منوابع و ارزش پژوهش بود. ه

مطالعووه شووده و بوومای هووم منبووع بووه لحووا  دارا بووودن 

درنظم شمفتوه شود. بوم  5تا  1های باال امتیازی بی  ویژشی

امتیازی ای  روش، هم منبع بوم اسواس  50اساس مقیاس 

، «41 -50»درجه کیاوی و مطوابق طیوف: خیلوی خوو  

« 11-20»، ضعیف «21 -30»، متوسط «31 -40»خو  
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بندی شدند. بم ای  اساس، دسته« 0 -10»و خیلی ضعیف 

منبع به دلیم کسب امتیاز ضعیف و خیلی ضعیف حذف  9

منبع در فمایند ارزیابی پذیمفتوه شودند کوه از  27شدند و 

مقاله امتیواز خیلوی  7منبع امتیاز متوسط،  14ای  تعداد 

 مقاله امتیاز خو  را کسب کمدند. ۶خو  و 

 های کیای: تجزیه و تحلیم دادهممحله چاارر

 مقالوه 41، وستهیممحله، پژوهشهمان به طور پ  یدر ا

 هاافتوهیبوه  یابیدسوت منظوورشده را بوه  ییناا منتخب و

انجوار  یاصول مطالعواتکه در آناا  ییمجزایی درون محتوا

 متوون از کودها اسوتخماج کمده بوه ممور اند، چندبارشده

 اج کودها سوؤال اصولیاسوتخم بومای شود. اقدار انتخابی

 شمفت. قمار عمم مالک پژوهش

یابی اعتباری( و ششم )ایک یهاافتهی بیتمکمماحم پنجم )

ها اراووه شوده های کیای( فماتمکیب در بخوش یافتوهیافته

 است.

 طمح پدیدارشناسی 

ای طمح پدیدارشناسی بم مبنای الهووی هاوت ممحلوه

محلوه: شامم هاوت م الهوای  ( انجار شد. 1978کالیزی )

های ماووم و یافتووه هاتوصوویف  همووخوانوودن دقیووق  (1

 هایجملهمام و  هایعبارتاستخماج  (2کنندشان، شمکت

ماووم  هایجملووهبخشووی بووه مااور (3موومتبط بووا پدیووده، 

کنندشان شمکت هایتوصیفسازی ممتب( 4شده، استخماج

  هموتبودیم  (5های خوا،، و مااهیم مشتمک در دسوته

 (۶جوامع و کاموم،  هایتوصویفه بوه نظمات استنتاج شد

کامم پدیوده بوه یوک توصویف واقعوی  یاهتبدیم توصیف

 باشد. می معتبمسازی ناایی (7و  خالصه و مختصم

 یانتمامی دانشجو بخشدر ای  بالقوه کنندشان شمکت

دانشووهاه شوویماز در سووال تحصوویلی  یلوویتکم یالتتحصوو

د رویکومد هدفمنوبومای انتخوا  از . بودنود 1400 -1399

و معیار اشباع نظومی اسوتااده  ، تکنیک شلوله بمفیمالکی

، اتموار . شمط انتخا ، تمایوم بوه شومکت در پوژوهششد

بود. در ابتودا دو  آموزش نظمی و تعمیف موضوع پایان نامه

نام از دانشجویان دارای شمایط ورود به پژوهش شناسوایی 

دانشوجویان دارای  سوایم توا شود خواسوته آنوان شدند. از

مصواحبه  نیوز آنوان بوا تا نمایند معمفی پژوهش را شمایط

های اراوه شده به صورت مت  یا صوت در قالب پاسخ .شود

هوای دادهسازی و تجمیوع شمدیود. یک مجموعه عیناً پیاده

 و مصواحبه اشوباع شمدیود. تجزیوه 23ای  بخوش پور از 

ها با استااده از روش تحلیم مضومون صوورت داده تحلیم

شناسایی شده مجودداً در جلسو  بحوث  مضامی پذیمفت. 

مورد با استااده از شبکه اجتماعی مجازی متممکز  شموهی

مقووالت اسوتخماج ند توا در ناایوت روی بمرسی قمار شمفت

اراو  توضیحات الزر در موورد  با. شمدیدشده توافق حاصم 

عودر اجبوار در پاسوخ، عودر پژوهش،  هایهدفاهمیت و 

ن، محمموانهی و عودر دانشوجویامشخصات فمدی دریافت 

هوای افشای نظمات بوه سوایمی ، اطمینوان از حوذف فایم

صوتی پر از یادداشوت، اسوتااده از نتوای  نظومات صومفاً 

جات ارتقای و بابود کیایت پوژوهش و اطوالع نتوای  بوه 

اطمینان از صحت تاسیم و  دانشجویان رعایت شمدید. بمای

در  ،کنندهبمداشووت پژوهشووهمان از اظاووارات هووم شوومکت

صوحت تاسویمها صورت نیاز، مجدداً با وی تماس شمفته و 

و درصورت نیاز تغییومات الزر انجوار  شمدید بمرسیدوباره 

فماینود شومدآوری داده  مصاحبه، 23در ناایت پر از شد. 

 ها بمای تحلیم ناایی به اشباع رسید.

 هایافته

ها نیوز با توجه به اجمای مستقم دو طمح کیای، یافتوه

های دو بخوش جزا اراوه شده و در ناایت یافتوهبه صورت م

پر از ادغار با یکدیهم در قالب یافته ناایی شوزارش شوده 

 است.

 های فماتمکیبیافته

به عنووان  هاپژوهشتمار عوامم استخماج شده از ابتدا 

بوا  میوتقل یهاسپر طبوق قاعودهنظم شمفته شد و کد در

. ه شوداز کودها، کودها خالصو کیمااور هم  شمفت نظمدر

سپر ایو  کودها بوم اسواس ماواهیم مومتبط بوا مااوور 

 18هووای دانشووجویان، در دو مضوومون اصوولی و پژوهش

اراووه  1بندی شدند. نتای  در جودول مضمون فمعی طبقه

 شده است.
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 . مضامین مستخرج از فراترکیب1جدول

Table 1: Themes extracted from the meta-synthesis 

 منبع عیمضامین فر مضمون اصلی

 یهااااااچالش

 یپژوهشااااااا

 یاندانشااااا و

 یلیتکم یالتتحص

پاایش از واایو  

 ویروس کرونا

و  تهیه راهنمای نبودن روون

 پژوهشی طرح تدوین
 (2014(، ستوده و همکاران )1397رمضانی و همکاران )

 (2018(، کاتز )2019)و همکاران  جکسون المللیمحدودیت ارتباطات بین

 (1395(، حیدری و همکاران )2020(، مندوزا و همکاران )2020آرونات ) فنی عدم حضور پرسنل پشتیبانی

 ترغیب و تشویق عدم

 پژوهش ان ام به پژوهشگران

(، ساتوده و 2015(، فرجی ارمکی و همکاران )1395حیدری و همکاران )

 (2014همکاران )

 یمنابع مالکمبود 

لبوسایدی و تاار ا(، 2019نوری و الرساون ) (،2020مندوزا و همکاران )

(، رمضاانی و همکااران 2014ستوده و همکاران )(، 2018کاتز )(، 2018)

 (1395(، حیدری و همکاران )1397)

 ضعف در مهارت نووتن مقاله
(، باچر و تیل 2017(، راپ و اوت )2019(، لی و هو )2019نویل و مکالپین )

(2018) 

نداوتن وقت آزاد دانش ویان 

 واغل
 (2017)و همکاران  (، ویکستر2019)نوری و الرسون 

 هایخالقیت به توجهی کم

 علمیهیأت  اعضای
 (2014(، ستوده و همکاران )2015فرجی ارمکی و همکاران )

 مناسب فضای وجود عدم

 پژوهشی

(، ساتوده و 1397(، رمضاانی و همکااران )1395حیدری و همکااران )

 (2014همکاران )

 از پیش مشاوره وجود عدم

 پژوهشی پروژه نتدوی
 (2014ستوده و همکاران )

ها و نیازهای مشخص نبودن اولویت

 پژوهشی در سطح دانشگاه
 (2014(، ستوده و همکاران )2015فرجی ارمکی و همکاران )

 در پژوهش بر ارجحیت آموزش

 دانشگاه

(، حیادری و 2014(، ساتوده و همکااران )1397رمضانی و همکااران )

 (1395همکاران )

 یهااااااشچال

 یپژوهشااااااا

 یاندانشااااا و

 یلیتکم یالتتحص

پااا از واایو  

 ویروس کرونا

 یناب پژوهش هاییدهوجود ا

 جامعه ییراتتغ یرغمعل

حیادری و همکااران (، 2016(، راف )2018(، الرسون )2019کاسکنوجا )

(1395) 

 (2020(، وارپ و همکاران )2020و همکاران ) مندوزا اجتماعی گذاریفاصلهرعایت 

 هاییگاهبه پا یاندانش و یدسترس

 یاطالعات

(، اکاادا و آندرسان 2018(، اسکوماکر و افناالر )2019)و همکاران  ماه

(، اکاادا و آندرسان 2018(، کلیاک )2018گرات )(، نگرتی و مک2018)

 (2017(، راپ و اوت )2016(، ریچی و ریگانو )2018)

 عدم وجود انگیزه
(، 2016(، راف )2018(،  الرساون )2020لاوپز )توماس و پینتومونتادون

 (2018اسکوماکر و افنالر )

 وجود اضطراب
(، اسکوماکر و 2019(، نوری و الرسون )2020لوپز )توماس و پینتومونتادون

 (2018افنالر )

 یپژوهش هاییمت یلتشک

و  (، میکاللات2018(، الرساون )2018)و همکاران  (، اسکاندر2019خا )

(، ریچی و 2017)و همکاران  (، گودیر2017پ و اوت )(، را2018)همکاران 

 (2016ریگانو )

 

کمدن تا با فماهم دهیتالش شمد فماتمکیبدر سماسم فمایند 

 یهانووهیشز یواضووح و روشوو  بووما فیو توصوو حاتیتوضوو

شده و در زموان الزر  یموجود، مماحم پژوهش به دقت ط

 شوود.استااده  هاپژوهش یابیمناسب جات ارز یاز ابزارها

 هوایتکنیک از اسوتااده بوای فماتمکیوب هواداده اعتبوار

از طمیوووق خودبوووازبینی پوووذیمی و انتقال پوووذیمیاعتبار

اعتمادپذیمی با هدایت ها و دادهسوسازی همو پژوهشهمان 

سوسوووازی آوری اطالعوووات و همدقیوووق جمیوووان جموووع
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هم نوی   تعیی  شود.( 1985)لینکل  و شوبا  انپژوهشهم

کدشوذار و  دو بوی  روش توافوق شوتم ازبمای اطمینوان بی

شده است. بدی  صورت که پژوهشوهم  ضمیب کاپا استااده

دیهمی در حوزه تعلیم و تمبیت بدون اطالع از نحوه ادغوار 

کدها و مااهیم ایجاد شده توسط پژوهشهمان حاضم، اقدار 

بندی کدها و مااهیم نموده سپر با مااهیم اراووه به دسته

مقایسه شده اسوت. در ناایوت بوا  شده توسط پژوهشهمان

توجه به تعداد مااهیم ایجاد شده مشابه و متااوت، ضمیب 

 دهودمحاسبه شده است کوه نشوان می 88/0کاپا بمابم با 

زیوادی بمخوردارنود.  اطمینوان قابلیوت پوژوهش، از نتوای 

هم نی ، در طول فمایند پوژوهش، منوابع اسوتااده شوده 

وجو رت مستقم جسوتتوسط دو نام از پژوهشهمان به صو

هوای هاتهوی شده و مورد ارزیابی قمار شمفته است. جلسه

تیم پژوهشی بمشزار شمدید. هم نی  مستندسازی از تمار 

ها و تغییمات در رونود کوار و نتوای  صوورت فمایندها، رویه

پووذیمفت لووذا از اعتبووار توصوویای، تاسوویمی، نظوومی و 

ار ( بمخووورد2007پماشماتیووک )ساندلوسووکی و باروسووو 

 در موضووعی نظمیوات خبمشوان از باشود. هم نوی می

شد. در ای   شمفته بامه شده انجار هایخصو، کدشذاری

نام از اساتید دانشهاه شیماز  5راستا شموه کانونی با شمکت 

بمشزار شد و با استااده از رویکمد توافق محور بم مضوامی  

  اصلی و فمعی شناسایی شده توافق حاصم شمدید.

 ی پدیدارشناسیهایافته

هموه ، های انجوار شودهمصواحبه ه و تحلیومبا مطالعو

های مستقم در قالب مضامی  پایه شناسوایی شودند و ایده

 هایپاسخ در مشابه با مضامی  هاییبخش وجود صورت در

عنوان  به شده داده اختصا، قبلی مضمون همان از قبلی،

مضومون پایوه  25در ناایوت  .شد استااده شواهد مااومی

، هم یک از مضوامی  پایوه 2شناسایی شمدید که در جدول 

 به همماه تعدادی از شواهد ممبوطه اراوه شده است: 

 : مضامین مستخرج از مصاحبه با دانش ویان تحصیالت تکمیلی2جدول

Table 2: Themes extracted from interviews with students 

 وواهد مفهومی مضامین پایه

 تید راهنماعدم دسترسی به اسا (1
کنند و ما به ترین اوکال اینه که بعضی از اساتید راهنما با دانش ویان همکاری نمی.... بزرگ

 عنوان دانش و به اساتیدمون دسترسی نداریم ...

 عدم دسترسی به کتابخانه دانشگاه (2
یگاه کردم اما کرونا که اوماد د... من به وخصه قبالً از کتابخونه دانشگاه خیلی استفاده می

 نتونستم از کتابخونه استفاده کنم ....

 ... که به همه نو  مقاله دسترسی نداوتم هاییترین چالش... یکی از بزرگ عدم دسترسی به تمامی مقاالت (3

های ناماهعدم دسترسای باه پایان (4

 دانشگاهی

ونستم تمیشه ای دسترسی نداوتم اما قبل از اینکه دانشگاه تعطیل بنامهو اینکه به هیچ پایان... 

 م.دردانشگاه استفاده کن های موجودنامهاز پایان

 عدم وجود انگیزه (5
انگیزی نوعی بی و از طرفی تعطیل ودن دانشگاه انگیزه و وور و نشاط کافی را از بین برد... 

 ... انگیزگی در من ای اد ود اما من بهبی

ای اد وقت آزاد برای دانشا ویان  (6

 واغل

دانشگاه وقت کافی بارای نوواتن مقالاه  یدانش وی واغل با تعطیلیک ان عنو... اما من به 

 ندارم ...

های ناب پژوهشی علیرغم وجود ایده (7

 تغییرات جامعه

های جدیدی برای نووتن مقاله ای اد ود و کلی موضو  جدید بارای با آمدن کرونا ایده ...

 .... های دست اول به وجود آمدنووتن پژوهش

 ه ...ویروس کرونا زندگی روزمره مردم مختل ود اومدنبا  ... دگی عادیبرهم خوردن زن (8

 ...مثل قبل ارتباط برقرار کنم  امتونستم با همکالسینمی ... هاعدم ارتباط حضوری با همکالسی (9
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 وواهد مفهومی مضامین پایه

 دندیچون دانش و ها دیگه همدیگر را نمی های گروهی هم خیلی کمرنگ ودنووتن مقاله های گروهیکمرنگ ودن پژوهش (10

افزار ماورد به سخت یعدم دسترس (11

 یازن
 ندارند ...دسترسی  بعضی از دانش ویان مناطق محروم به اینترنت... 

نداوتن زمان کافی برای دانش ویان  (12

 متأهل
 ...از بین رفت  متأهلبرای دانش ویان  و فراغت الزم از طرفی با آمدن کرونا زمان کافی... 

 ... ی خیلی بد بود و زندگی ما را را متشنج کرداینکه اضطراب بیمار...  اضطراب  (13

 ابتال به بیماری کرونا  (14
 پژوهش عقب بمونن بعضی از دانش ویان درگیر بیماری کرونا ودن که باعث ود از درس و ...

... 

 نظمی در کارهاای اد بی (15
 زدن بای نظمایهای م ازی سروکله میو چون اولین بار بود که دانش ویان با آموزش... 

 زیادی تو کارا پیش میومد ... 

 ای اد جو رقابتی میان دانش ویان (16
بشه که هر  کرونا از طرفی باعث ود که دانش ویان همدیگر را نبینند و یه جو رقابتی ای اد... 

 ... کرد که از بقیه عقب نیفتهکسی تالش می

 ... ردازی برای دانش ویان به وجود بیادپبروز کرونا باعث ود فرصت تفکر و ایده ... بکر یموضوعات پژوهش یفتعر (17

 ... دکردنمی استقبالهای دانش ویان  های مقالهبعضی از اساتید از ایده...  های پژوهشیحمایت اساتید از ایده (18

 کردند ...نووتن مقاله  ورو  بهاستادان با دانش ویان فعال ...  همکاری اساتید با دانش ویان فعال (19

 شیهای پژوهتشکیل تیم (20
تندتناد مقالاه  کانم و از این فرصت استفاده کردمنویسی سعی های مقالهبا تشکیل گروه... 

 ... بنویسم

هااای مختلااف برگاازاری همایش (21

 غیرحضوری
 ...های مختلف غیرحضوری هم به وجود آمد همایش... 

داوتن فرصت کافی بارای ان اام  (22

 های پژوهشی فعالیت

هاواون نامهو پایان ت تعطیالت کرونایی برای نووتن رسالهخیلی از دانش وها از این فرص... 

 استفاده کردن ...

صارف  مرفت و آمد کان صرفخواستم ها غیرحضوری وده بود زمانی که میچون کالس... 

 م ...کردنووتن مقاله می

به وجاود  داوتند و یه فرصت طالیی و بکر برای دانش ویانی که قصد ادامه تحصیل آسان... 

توانستند از این زمان استفاده کنند و رزومه پژوهشی خوبی از خودواان باه جاا می وآمد 

 ... بگذارند

عدم مهارت کاافی بارای ان اام  (23

 پژوهش 

آوانا نویسای با روناد مقالهد، بعضی دانش ویان مهارت کافی برای نووتن مقاله نداوتن ...

 هم نتونن مقاله بنویسن ... ود حتی با وجود داوتن عالقه و انگیزه بازنبودند و باعث می

 

 هوایتکنیک از اسوتااده بوای پدیدارشناسی هاداده اعتبار

از طمیوووق خودبوووازبینی پژوهشوووهمان و  تأییدپوووذیمی

آوری اطالعات و اعتمادپذیمی با هدایت دقیق جمیان جمع

تعیی  شد. عالوه بم پژوهشوهمان،  انسوسازی پژوهشهمهم

تخص  دیهمی قومار مصاحبه در اختیار مپمسشنامه مت  

 مقوالت فمعی از  . پر از استخماج دوبارهداده شد

 

 شودهمقووالت استخماجبوا و مقایسو   های اراوه شدهپاسخ

سووویی نهوومش پژوهشووهمان و ، همتوسووط پژوهشووهمان

بمای تعیی  میزان پایوایی از  ایجاد شد.متخص  موضوعی 

آلاوووووای کمیپنووووودورف و بوووووم اسووووواس فمموووووول 

مشواهده  توافق عدر Doآن که در  
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 محاسوبه فمایند  است. انتظار مورد عدر توافق Dcشده و 

Dc   وDo  بسوتهی مطالعه مورد متغیم سنجش سطحبه 

 یادداشووت 1۶کمیپنوودورف جاووت حوودود  دارد. آلاووای

 مطلوبیت مضامی  مورد را در 84/0مصاحبه، عددی حدود 

شوده انجوار  تحلیوم قبوول قابوم پایایی نشان که داد نشان

 است. 

 ناایی یافته 

بندی مضامی  مسوتخمج از طومح فماتمکیوب و با جمع

مصاحبه با دانشجویان و حذف موارد مشوتمک، در ناایوت 

 یالتتحصو یاندانشوجو یپژوهشو یهواچالشمدل ناایی 

بوه  کمونوا یوموسو یوعو پر از ش یشدر دوران پ یلیتکم

 تدوی  شمدید. 1صورت شکم 

 

 
 

 کرونا یروسو یو و پا از و یشدر دوران پ یلیتکم یالتتحص یاندانش و یشپژوه یهاچالش: 1وکل

Figure 1: Research challenges for graduate students before and after the outbreak of Covid-19 
  بحث

 یپژوهش یهاچالشهدف از پژوهش حاضم، شناسایی 

و پور از  یشدر دوران پو یلویتکم یالتتحص یاندانشجو

بوود. ایو  پوژوهش، همزموان کواوش  کمونا یموسو یوعش

 یاندانشوجو یپژوهشو یهواچالشدر زمینه  دانش موجود

یلی و در ادامه تجوار  زیسوته دانشوجویان تکم یالتتحص

تحصیالت تکمیلی یک دانشهاه ایمانی را مورد کاوش قومار 

داد. در بخشی از پژوهش بوا اسوتااده از طومح فماتمکیوب 

 یپژوهشوو یهوواچالشزمینووه  در کوواوش دانووش موجووود

یلی با استااده از رویکومد شوش تکم یالتتحص یاندانشجو
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( انجووار شمدیوود. 2007ای ساندلوسووکی و باروسووو )ممحلووه

 نبوودن های ای  بخش مطالعه نشان داد کوه روشو یافته

 مشاوره وجود پژوهشی، عدر طمح و تدوی  تایه راهنمای

 بوه تووجای پژوهشوی، کوم هوایپمووه تودوی  از پویش

عدر تشویق و تمغیوب  و علمیهیأت  اعضای هایخالقیت

پژوهشهمان، نداشت  وقت آزاد دانشجویان شاغم و متأهم، 

 مناسوب فضای وجود ضعف در ماارت نوشت  مقاله، عدر

پژوهشووی و کمبووود منووابع مووالی، محوودودیت ارتباطووات 

ی، مشوخ  فنو یبانیپمسنم پشوت حضورعدر المللی، بی 

نیازهای پژوهشوی در سوطح دانشوهاه و  ها ونبودن اولویت

دانشهاه از جملوه  در پژوهش بم ارجحیت شاتمان آموزش

یلوی بوه تکم یالتتحصو یاندانشوجو یپژوهشو یهاچالش

رود که کانون توجه پژوهشهمان و مطالعات حوزه شمار می

 آموزش عالی بوده است. 

 طومح و تودوی  تایه راهنمای نبودن به طور مثال روش 

هووای پژوهشوووی دانشوووجویان از چالش پژوهشووی یکوووی

تحصیالت تکمیلی است که مطالعات رمضوانی و همکواران 

( بوووه آن اشووواره 2014( و سوووتوده و همکووواران )1397)

هوای پوژوهش و تولیود دانوش در اند. یکی از چالشنموده

المللی اسوت کوه نظار دانشهاهی محدودیت ارتباطات بی 

همکواران مورد توجوه پژوهشوهمانی از جملوه جکسوون و 

( قوومار شمفتووه اسووت. آرونووات 2018( و کوواتز )2019)

( و حیدری و همکاران 2020(، مندوزا و همکاران )2020)

( پشتیبانی فنی و عدر حضوور پمسونم پشوتیبانی 1395)

شم دانشجویان تحصویالت تکمیلوی در فنی به عنوان یاری

های نظووار تولیوود دانووش و پووژوهش را از جملووه دغدغووه

 اند. تهدانشجویان دانس

های مطالعووه و فماتمکیووب نشووان داد کووه در ادامووه یافتووه

پوژوهش مسوئله  انجوار بوه پژوهشوهمان تمغیب و تشویق

هوای تولیود دانوش از آن جدی است که معموالً در محیط

غالت شده است و پژوهشهمان و به طور ویژه دانشوجویان 

 به تمغیب پژوهشهمان و تشویق تحصیالت تکمیلی از عدر

مندند، توجه به ای  موضوع مورد توجه ژوهش شالیهپ انجار

(، فمجوی 1395پژوهشهمانی از جمله حیدری و همکاران )

( 2014( و سوتوده و همکواران )2015ارمکی و همکاران )

های مطالعه توجه به عامم کمبود از جمله یافته بوده است.

ی بوومای انجووار کارآموود و بووه  مووم نشسووت  منووابع مووال

هی است که هم موجوب عطوف توجوه های دانشهاپژوهش

(، 2020خارجی از جمله مندوزا و همکواران )پژوهشهمان 

(، کواتز 2018(، البوسیدی و توار )2019نوری و الرسون )

(، و هم کانون توجه پژوهشوهمان داخوم کشوور از 2018)

(، رمضووانی و همکوواران 2014جملووه سووتوده و همکوواران )

اسوووت. ( بووووده 1395( و حیووودری و همکووواران )1397)

(، 2019پژوهشهمان متعددی از جملوه نویوم و مکوالپی  )

(، بوواچم و تیوووم 2017(، راپ و اوت )2019لووی و هووو )

( به موضوع ضعف در ماارت نوشت  مقاله از سوی 2018)

اند که ای  موضوع چالشوی فماشیوم دانشجویان اشاره نموده

هم بمای دانشجویان و هم اعضوای هیئوت علموی راهبوم و 

های مطالعوه نشوان ساز است. یافتهیان مسئلهناظم دانشجو

داد کووه دغدغووه نداشووت  وقووت آزاد دانشووجویان شوواغم، 

چالشی جودی اسوت کوه بوم کیایوت کارهوای پژوهشوی 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی ا مشذار است. ای  موضوع از 

( و 2019سوی پژوهشوهمانی هم وون نووری و الرسوون )

ت کوه فواوق ( مطمح شوده اسو2017ویکستم و همکاران )

 آمدن بم آن نیازمند مدیمیت زمان جدی دانشجویان است. 

های مطالعه هم نی  نشوان داد کوه در نظوار تولیود یافته

دانش انتظارات از دانشجویان تحصیالت تکمیلی باال اسوت 

شوود و در و به خالقیت دانشجویان باوای زیوادی داده می

 علمی کماعضای هیأت  هایخالقیت سایه ای  توجاات به

شمدد و اشم به نظار تولید دانشهاهی بوه عنووان توجای می

یک سیستم نهمیسته شود، عدر توجوه بوه ایو  مولاوه در 

کارکمد جامع نظار تولیود دانوش ممکو  اسوت خلوم وارد 

نماید، موضوعی که از سوی پژوهشهمانی از جملوه فمجوی 

( 2014( و سوتوده و همکواران )2015ارمکی و همکاران )

 اشاره شده است.  به خوبی

انود کوه فضوای مناسوب پژوهشوی در مطالعات نشان داده

کارآمدی پژوهش ا م شذار است، موضووعی کوه حوداقم از 

سوووی دانشووجویان تحصوویالت تکمیلووی در داخووم کشووور 
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هایی اشاره شده است )حیدری و همکواران توسط پژوهش

؛ سووتوده و همکوواران 1397؛ رمضووانی و همکوواران 1395

پیشناادیه پژوهشی یکی از مماحم اصولی  (. نهارش2014

ویژه در دوره تحصوویالت تکمیلووی اسووت کووه پووژوهش بووه

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتومی بوا آن مواجوه 

هوای کلیودی در ایو  هستند. در ای  راستا یکی از چالش

پژوهشوی  پومووه تودوی  از پیش مشاوره وجود مسیم عدر

اند )ستوده و اره نمودهاست که بمخی از مطالعات به آن اش

(. در ادامه سیمی در مطالعات انجار شده و 2014همکاران 

های مطالعووه نشووان داد کووه از منظووم پژوهشووهمانی یافتووه

( و سووتوده و 2015هم ووون فمجووی ارمکووی و همکوواران )

هوا و نیازهوای ( مشوخ  نبوودن اولویوت2014همکاران )

کوه  هایی اسوتپژوهشی در سطح دانشهاه از جمله چالش

بم اهنیت و اقدار دانشجوی تحصیالت تکمیلی بمای ورود 

ها نیز نشوان داد به عمضه پژوهش ا م دارند. بمخی از یافته

 پوژوهش بوم در نظار دانشهاهی ارجحیت شاتمان آموزش

شود. ای  یافته در مطالعات رمضانی و دانشهاه دیده می در

و ( و حیدری 2014(، ستوده و همکاران )1397همکاران )

خوورد. شوایان اکوم اسوت ( به چشوم می1395همکاران )

تاوید ای  یافته و لحا  نمودن آن به عنوان یک چوالش در 

دنیای پژوهشی، نیازمند تودقیق بیشوتمی اسوت چوما کوه 

واقعیوت دانشووهاه و زنوودشی علموی در ایوو  روزهووا عکوور 

تووان دهد و حداقم در ای  روزهوا نمیموضوع را نشان می

 و منتقدان جدی دارد. به یافته دل بست

ی در اه  و فکم دانشوجویان و نا  پژوهش هاییدهوجود ا

یکی از  جامعه ییماتتغ یمغمعل شمان دانشهاهیسایم کنش

هووای جوودی در عمصووه پووژوهش اسووت. ایوو  عامووم چالش

اساسی مورد توجه پژوهشهمان خارجی و داخلی از جملوه 

( و 201۶(، راف )2018(، الرسوووون )2019کاسوووکنوجا )

( بووده اسوت کوه جوای تأموم 1395حیدری و همکاران )

هوای اجتمواعی از جملوه چالش شذاریفاصلهرعایت دارد. 

های پژوهشی است کوه از پیش روی دانشجویان در محیط

و همکواران  مندوزاهای جدید منظم پژوهشهمان و پژوهش

موورد تأکیود قومار  (2020( و شارپ و همکواران )2020)

هوای چوالش در بسویاری از محیط شمفته است. البته ایو 

علمی مدیمیت شده است؛ اما به هم حال هنوز یک چوالش 

 های پژوهشی داخم کشور است.جدی بویژه در محیط

ی یکووی از اطالعووات هوواییهاهبووه پا یاندانشووجو یدستمسوو

هووای جوودی دانشووجویان در ایوو  روزهووا اسووت کووه چالش

های پژوهشوی و دانشوهاهی یوک کشوور منحصم به محیط

باشود و دانشوجویان تحصویالت تکمیلوی از آن ، نمیخا

هوای مواه و مندند و ای  موضوع به خوبی در پژوهششالیه

(، اکووادا و 2018(، اسووکوماکم و افنووالم )2019همکوواران )

(، کلیووک 2018شوومات )(، نهمتووی و مووک2018آندرسوو  )

(، ری وووی و ریهوووانو 2018(، اکوووادا و آندرسووو  )2018)

 ( اشاره شده است.2017( و راپ و اوت )201۶)

عوودر وجووود انهیووزه دانشووجویان تحصوویالت تکمیلووی در 

هوای شومدد و پژوهشهای اخیم به شدت احساس میسال

(، 2018(، الرسوون )2020لووپز )توماس و پینتوومونتادون

( به ایو  موضووع 201۶( و راف )2018اسکوماکم و افنالم )

اند کووه نیازمنوود بووه عنوووان یووک چووالش جوودی نهمیسووته

آفمینی بیش از پیش اعضای هیئت علمی افزایی و نقشمه

شمان نظار دانشهاهی است. وجود اضطما  در و سایم کنش

ها و خصوصاً در هنهار نهارش و کار بم روی بمخی از رشته

شود. ای  روزها اضوطما  در رساله در دانشجویان دیده می

های پژوهشی افزایش یافته اسوت بی  دانشجویان و محیط

؛ نووری و الرسوون  2020لووپز تومواس و پینتوونتادون)مو

 هووواییمت یمتشوووک(. 2018؛ اسوووکوماکم و افنوووالم 2019

های اساسی دانشجویان تحصویالت ی یکی از چالشپژوهش

افزایووی و تکمیلووی اسووت. موضوووعی کووه توجووه بووه آن هم

موفقیت عمضه دستاوردهای پژوهشی را دوچندان خواهود 

هوای یز کوانون توجوه پژوهشنمود. توجه به ای  موضوع ن

(، اسووکاندر و 2019علمووی پژوهشووهمانی از جملووه خووا )

(، میکاللت و همکواران 2018(، الرسون )2018همکاران )

( 2017(، شودیم و همکواران )2017(، راپ و اوت )2018)

 ( بوده است.201۶و ری ی و ریهانو )

در ادامه مطالعوه بوه کواوش تجوار  زیسوته دانشوجویان 

میلی در یک دانشهاه ایمانی پمداخته شود. در تحصیالت تک
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ای  کاوش پژوهشهمان درصدد پاسخهویی به ای  پمسوش 

بودند کوه دانشوجویان تحصویالت تکمیلوی در ارتبواط بوا 

های ایمانوی چوه تجوار  در دانشوهاه یپژوهش یهاچالش

 ای دارند؟زیسته

ها نشان داد که دانشجویان ایمانی به تادیدات تحلیم داده

ی در زمان شیوع ویوموس کمونوا از جملوه رعایوت پژوهش

اجتموواعی، خطووم ابووتال بووه بیموواری کمونووا،  شذاریفاصووله

ها، عدر دستمسی به نداشت  ارتباط حضوری با همکالسی

های دانشوهاهی و مقواالت، عودر وجوود انهیوزه، نامهپایان

افزار موورد نیواز وجود اضطما  و عدر دستمسی به سوخت

ها همماستا بوه مطالعوات بمخی از یافتهاند که اشاره نموده

هم نانکووه پیشووتم اشوواره شوود جاووانی اسووت. از جملووه 

ی یکووی از اطالعووات هوواییهاهبووه پا یاندانشووجو یدستمسوو

هوای جودی دانشوجویان در ایوو  روزهوا اسوت کووه چالش

های پژوهشی و دانشوهاهی یوک کشوور منحصم به محیط

آن باشود و دانشوجویان تحصویالت تکمیلوی از خا، نمی

هوای مواه و مندند و ای  موضوع به خوبی در پژوهششالیه

(، اکووادا و 2018(، اسووکوماکم و افنووالم )2019همکوواران )

(، کلیووک 2018شوومات )(، نهمتووی و موک2018آندرسو  )

( و 2017(، راپ و اوت )2018(، اکادا و آندرسو  )2018)

 ( اشاره شده است.201۶ری ی و ریهانو )

یان تحصوویالت تکمیلووی در عوودر وجووود انهیووزه دانشووجو

هوای شومدد و پژوهشهای اخیم به شدت احساس میسال

(، 2018(، الرسوون )2020لووپز )توماس و پینتومونتادون

( به ای  موضووع 2018( و اسکوماکم و افنالم )201۶راف )

اند که نیازمند هوم به عنوان یک چالش جدی توجه داشته

هیئوت علموی  آفمینی بیش از پیش اعضوایافزایی و نقش

است. و سمانجار ای  روزها اضطما  در بی  دانشوجویان و 

تومواس های پژوهشی افزایش یافته است )مونتادونمحیط

؛ اسوکوماکم و 2019؛ نووری و الرسوون 2020لوپز و پینتو

 (.2018افنالم 

ها نشان داد که دانشجویان ایمانی به هم نی  تحلیم داده

ویوموس کمونوا اشواره  های پژوهشی در زمان شیوعفمصت

اند از جمله ایجاد وقت آزاد بمای دانشجویان شاغم و نموده

متأهم که دانشجویان تحصیالت تکمیلی به آن یه عنووان 

اند. هم نانکوه پیشوتم اشواره شود نهمیسته« فمصت»یک 

دغدغه نداشت  وقت آزاد دانشجویان شاغم، چالشی جدی 

ن اسووت کووه بووم کیایووت کارهووای پژوهشووی دانشووجویا

تحصیالت تکمیلی ا مشوذار اسوت. ایو  موضووع از سووی 

( و ویکسوتم 2019پژوهشهمانی هم ون نوری و الرسون )

( نیز مطمح شده بود که فاوق آمدن بوم 2017و همکاران )

آن نیازمند مدیمیت زمان جدی دانشجویان است. به زعوم 

دانشجویان ایو  روزهوا ایو  فمصوت، فوماهم شوده اسوت. 

کنندشان اصم از مصاحبه بوا شومکتهای حهم نی  یافته

های نا  پژوهشی علیومغم تغییومات پژوهش به وجود ایده

های مختلف غیمحضوری، تشکیم جامعه، بمشزاری همایش

های پژوهشی، تعمیف موضوعات پژوهشی جدید، ایجاد تیم

جو رقابتی میان دانشجویان و همکاری و حمایت اساتید از 

نشوجویان تحصویالت های پیش روی دادانشجویان فمصت

تم در تکمیلی پیش روی دانشجویان است. هم نانکه پیش

 هواییمت یمتشوکهای فماتمکیب اشواره شود، بخش یافته

های اساسی دانشجویان تحصیالت ی یکی از چالشپژوهش

های رسد ای  روزها به فمصوتتکمیلی است که به نظم می

وع دانشجویان ایمانی تبدیم شده است. توجه به ای  موضو

های علمی پژوهشهمانی از جملوه نیز کانون توجه پژوهش

(، الرسووون 2018(، اسووکاندر و همکوواران )2019خووا )

(، راپ و اوت 2018(، میکاللووووت و همکوووواران )2018)

( و ری ووی و ریهووانو 2017(، شووودیم و همکوواران )2017)

 ( نیز بوده است.201۶)

 نتیجه شیمی

ننودشان در پایان باید ااعوان نموود اشمچوه شومکت ک

پووژوهش، دانشووجویان تحصوویالت تکمیلووی یووک دانشووهاه 

پوژوهش حاضوم بزرگ در آموزش عالی کشور بودنود، اموا 

اعتباریوووابی تادیووودات و  هایی نظیووومدارای محووودودیت

های پیش روی دانشجویان تحصویالت تکمیلوی در فمصت

در  کمونوا یوموسو یوعپور از شوه در دورعمصه پوژوهش 

های بووم اسوواس یافتووه. های کشووور اسووتسووایم دانشووهاه

ادیوودات مووورد اشوواره ت شوومددپووژوهش، پیشوونااد می
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های پیش روی دانشوجویان دانشجویان تادیدات و فمصت

پوور از ه در دورتحصوویالت تکمیلووی در عمصووه پووژوهش 

مورد توجه مودیمان عوالی دانشوهاهی  کمونا یموسو یوعش

شیومی از ویژه مدیمان پژوهشی قومار شیومد و بومای بامهبه

هوا تیم»ها و به حداقم رساندن تادیدات با تشکیم فمصت

 ریزی نمایند.بمنامه« های مدیمیتی ویژهو کارشموه

های آتی را به سوی انجار مطالعاتی سمانجار توجه پژوهش

ارتقای انهیوزه دانشوجویان تحصویالت »تکمیلی در زمینه 

تکمیلی در زمانه شیوع ویموس کمونا و مودیمیت اضوطما  

های پژوهشوی و بوه طوور ویوژه آزمایشوهاه هوایدر محیط

 نماید.جلب می« پژوهشی در زمانه شیوع ویموس کمونا
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 شاپورندیی آموزش جی توسعهمجله                                                                                                                                      

 ی آموزش علور پزشکی توسعهی ممکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                                         

   1400 تابستان، 2، شماره دوازدهمسال                                                                                                                                                           

 : پژوهشی کیفیکرونا یروسو یو و پا از و یشدر دوران پ یلیتکم یالتتحص یاندانش و یپژوهش یهاچالش

 

شناسوی، دانشوهاه شویماز، ریزی آموزشی، دانشکده علور تمبیتی و روانضو هیئت علمی، شموه مدیمیت و بمنامهع :*قاسم سلیمی

 .شیماز، ایمان

شناسی، دانشوهاه شویماز، ریزی آموزشی، دانشکده علور تمبیتی و روانعضو هیئت علمی، شموه مدیمیت و بمنامه مادی محمدی:

 .شیماز، ایمان

 .ریزی درسی، دانشهاه شیماز، شیماز، ایمانی بمنامهدکتم رضا ناصمی جاممی:

 .کارشناس ارشد مدیمیت شامی، دانشکده اقتصاد و مدیمیت، دانشهاه آزاد اسالمی، شیماز، ایمان پمیسا معارف:

ریزی آموزشوی، دانشوکده علوور تمبیتوی و ریزی درسی، شموه مودیمیت و بمناموهدانشجوی کارشناسی ارشد بمنامه ممیم صامی:

 .شناسی، دانشهاه شیماز، شیماز، ایمانوانر

ریزی آموزشی، دانشوکده علوور تمبیتوی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیمیت آموزشی، شموه مدیمیت و بمنامه فاطمه میمغااری:

 شناسی، دانشهاه شیماز، شیماز، ایمان.روان

 ز، شیماز، ایمان.دانشجوی کارشناسی مشاوره، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیما فاوزه روستا:

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

شناسوی، دانشوهاه ریزی آموزشی، دانشوکده علوور تمبیتوی و روانعضو هیئت علمی، شموه مدیمیت و بمنامه مسؤول: سندهینو*

 .شیماز، شیماز، ایمان

Email: Salimi@Shirazu.ac.ir

 

و  یشدر دوران پو یلویتکم یالتتحص یاندانشجو یپژوهش یهاچالشهدف پژوهش حاضم، شناسایی  چکیده:

کیای و از های پژوهش، در زممه بود. ای  پژوهش از نظم هدف کاربمدی 19یا کووید  کمونا یموسو یوعپر از ش

های یلی با یک فماتمکیب، یافتهتکم یالتتحص یاندانشجو یپژوهشهای نوع چندروشی بوده که بمای فام چالش

شیمی از پدیدارشناسی، تجار  زیسته دانشجویان تحصیالت تکمیلی مطالعات جاانی و در ادامه به پشتوانه بامه

 یساندلوسک یابا استااده از روش شش ممحلهقمار داده است. طمح فماتمکیب یک دانشهاه ایمانی را مورد کاوش 

داده بوه زبوان  یهواهو دو پا یمطالعوات خوارج یداده بما یهاهها، پن  پاداده یانجار شد. منابع شمدآور و باروسو

طومح  .دیودیم اسوتااده شمو تحل یهتجزبمای  تحلیم مضمونها از روش دادهه است، پر از شمدآوری بود یفارس

ساختمند و مصاحبه نیمه ای کالیزی انجار شد. ابزار مورد استاادهبا استااده از الهوی هات ممحله پدیدارشناسی

 1400 -1399 یلیدر سال تحص یمازدانشهاه ش یلیتکم یالتتحص یدانشجو 23بخش  ی کنندشان در اشمکت

 و . تجزیوهاسوتااده شود یاشباع نظم یارو مع یبمف شلوله یکتکن ی،هدفمند مالک یکمدانتخا  از رو یبودند. بما

بوم اسواس نتوای  دو طومح، صورت پوذیمفت.  با استااده از روش تحلیم مضمون ی ای  بخش نیزهاداده تحلیم

مضمون و پر از شیوع در قالوب  10پیش از شیوع در قالب  یلیتکم یالتتحص یاندانشجو یپژوهش یهاچالش

مضمون فمعوی شناسوایی شمدیود. نتیجوه اینکوه  7ها و هم یک مشتمم بم دو مضمون اصلی تادیدات و فمصت

شذاری توسوعه تواند بمای ساماندهی و سیاسوتمی یلیتکم یالتتحص یاندانشجو یپژوهش یهاچالششناسایی 

 بمداری قمار شیمد.ها و موسسات آموزش عالی مورد بامههای پژوهشی در دانشهاهمحیط

 .، دانشجو، تحصیالت تکمیلی، ویموس کموناچالش، پژوهش واوشان کلیدی:
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