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  مقدمه

و پـس از آن  » دارالفنـون «مـدرن در ایـران بـه تأسـیس      هايدانشگاهگیري سرآغاز شکل

دانشگاه در ایران نهـاد علمـی نوظهـور و نوپـایی      بنابراین،. شودمیباز» دانشگاه تهران«

تولید دانش، آمـوزش و اشـاعه و نشـر     ۀدر نظام آموزش عالی نوین به سه مقول« . است

گیري دانشگاه تهران و سـپس سـایر مراکـز آمـوزش     با شکل. شوددانش توجه جدي می

دیگر به  ۀدوم یعنی آموزش مورد توجه قرار گرفت و دو مقول ۀقولعالی؛ در عمل فقط م

در هـا  ، نظام آموزشی دانشگاهبنابراین،). 1388وحدت و آژیر، (» .فراموشی سپرده شدند

هـاي اصـلی در   شـود و پـژوهش از اولویـت   محور محسـوب مـی  ایران نظامی آموزش

. گیـرد کالت مختلفی شـکل مـی  به همین دلیل در انجام تحقیقات مش. نیستها دانشگاه

علـم و تولیـد علـم وارد     ةمشکالتی که در نهایت پیامدهاي منفـی فراوانـی را بـر پیکـر    

  .کندهایی مواجهتواند توسعه علمی کشور را با ضعفکند و همین عامل میمی

نامهپایان
١

از ی است که در نظام آموزش عـالی ایـران و   هایپژوهشترین یکی از مهم 

 ۀنامـ در اغلب موارد تـدوین پایـان  «. شودیان تحصیالت تکمیلی انجام میدانشجو سوي

ارشد، اولین فعالیت پژوهشی مستقل و مدون دانشجوي تحصـیالت تکمیلـی   کارشناسی

. توانـد بـراي وي تجـارب متعـددي را بـه همـراه داشـته باشـد        آید که میبه حساب می

از ایـن رو   ؛حـیط واقعـی اسـت   مجـالی بـراي یـادگیري در م    نامهپایانهمچنین، تدوین 

دهنده بخشی از فرهنگ فکري و دانشگاهی یک جامعـه  را انعکاس نامهپایانتوان هر می

ترین فعالیت علمی مهم نامهپایان، برآنعالوه ). 1390خواستار و همکاران،(» .فرض کرد

ـ  شناسـی و از جملـه جامعـه  ها در تمامی رشته ارشد ـ و تحقیقی دانشجویان کارشناسی

تواند به صورت مقاالت علمی و پژوهشـی مختلفـی   که حاصل آن می شودمحسوب می

 نامهپایاندر نگارش . جنبه تمرینی دارد نامهپایاننباید چنین تصور شود که «. منتشر شود

شـود و برحسـب اینکـه ارزش    با توجه به اینکه مدت قابل تـوجهی وقـت صـرف مـی    

چند واحد درسی است، چنین تصوري درست  دکتراارشد و یادوره کارشناسی نامهپایان

توانـد  دانشجویان تحصیالت تکمیلی مـی  نامهپایان، بنابراین،). 1378:7خاکی، (» .نیست
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مشـکالت در زمینـه   و  اي خاص باشدوضعیت تولید و رشد علمی در رشته ةدهندنشان

  .اه داردنویسی نشان از ضعف پژوهشی در نظام آموزش عالی و دانشگنامهپایان

زیـرا   ؛شناسـی از اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت     جامعه ۀنویسی در رشتنامهپایان

ايشناسی یک سفر آستانهجامعه ۀنامپایان فرایند«
١
است و یک راهی است که به وسـیله   

خود فراینددر این . شودابهام و نامشخص بودن توصیف می
٢

شـود و  دانشجو ترك مـی  

» .کنـد جهانی از قدرت، اقتدار، بلوغ و مسـئولیت را ادعـا مـی   ،ايیک خود جدید حرفه

دیگان(
٣
و هیل 

٤
 ،1991.(  

اولـین قـدم   . همانند هر پژوهش دیگر داراي مراحل مشخصی اسـت  نویسینامهپایان

تـوان آن را  ، انتخاب موضوع است که مـی دیگر هايپژوهشو تمام  نامهپایاندر نگارش 

هاي آغـازین  پژوهشگر در مرحله« .تحقیق دانست ندفراییکی از دشوارترین مراحل در 

خواهد به شکل تنظیم طرح پژوهش ممکن است مفهوم کلی در ذهن داشته باشد که می

ایی که معموالً دانشجویان اما مشکل عمده. بندي و به اجرا درآوردمند آن را صورتنظام

مناسـب بـراي   و پژوهشگران ممکن است با آن مواجـه باشـند، انتخـاب یـک موضـوع      

ممکن است  نامهپایانانتخاب یک موضوع براي «). 17: 1389میرزایی، (» .پژوهش است

ترین مشکل دانشجویان تحصـیالت تکمیلـی باشـد و اگـر دانشـجو موضـوع       که بزرگ

سـاتز (» .شوداش نمینامهپایاننادرستی را انتخاب نماید، او موفق به انجام 
٥

بـه  ). 1988، 

. بـه انتخـاب موضـوع آن بسـتگی دارد     نامـه پایانو شکست یک عبارت دیگر، موفقیت 

تـرین  ارشـد یکـی از مهـم   و کارشناسـی  دکتـرا نامـه پایـان انتخـاب موضـوع   «، همچنین

بسـیار   نامهپایانگیري براي انتخاب موضوع تصمیم فرایندتصمیمات دانشجویان است و 

ن است یک سـال و  برخی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی ممک. دشوار و پیچیده است

لی( » .موضوعی بگذرانند جست و جويیا حتی زمان بیشتري را براي 
٦
،2009 .(  

، تحقیقات در این زمینه اندك است؛ بـا ایـن   نامهپایانرغم اهمیت انتخاب موضوع به
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« . کننـد به مشکالت دانشـجویان در انتخـاب موضـوع اشـاره مـی     ها تمام پژوهش ،حال

این اسـت کـه    نترین مشکل آنامهم. وع رساله مشکل دارنددانشجویان در انتخاب موض

بسیاري از دانشجویان در انتخاب موضوع دچار سردرگمی و نگرانی، نامشـخص بـودن   

داننـد کـه   دانشـجویان نمـی   ،بـه عبـارت دیگـر   . شوندهدف و فقدان اعتماد به نفس می

تشخیص دهند چگونه و از چه راهی به دنبال موضوعات باشند، چگونه یک موضوع را 

. و چگونه پس از دیدن و توجه بـه موضـوعات ارزش یـک موضـوع را قضـاوت کننـد      

مااوچ(
١
و پارك 

٢
هـیس « بـه عـالوه،   ). 72: 2003، 

٣
در دانشـگاه   1967ابتـدا در سـال    

در یـک نمونـه    1970و سـپس در سـال   ) با استفاده از روش مصاحبه(برکلی  -کالیفرنیا

 دکتـرا مطالعاتی را در مورد اینکه چگونه دانشـجویان   )با استفاده از روش پیمایش(ملی 

کـه   بیـان کـرده اسـت   او بنـابراین، . کننـد؛ انجـام داد  موضوع رساله خود را انتخاب می

ایساك(» .کاري دشوار براي بسیاري از دانشجویان بوده است نامهپایانانتخاب موضوع 
٤

و همکاران
٥

عناصر ) 1380(ش فاضلی همچنین در بین تحقیقات داخلی، پژوه). 1989، 

نقـش دارنـد را از ابتـدا    ) شناسـی رشته جامعـه (نامهپایانمختلفی را که در نگارش یک 

نکتـه شـایان ذکـر اینکـه،     . بررسی کرده است) نامهپایاندفاع (تا انتها ) انتخاب موضوع(

شناسی در ایران بوده است و بـر همـین   هدف پژوهش مذکور بررسی ناکارآمدي جامعه

  .شناسی را مورد بررسی انتقادي قرار داده استنویسی در رشته جامعه نامهایانپاساس 

در رشـته   نامـه پایـان اهمیـت انتخـاب موضـوع     رغمبهشود که مالحظه می بنابراین،

شناسی و اذعان به مشکل بودن آن؛ پژوهش قابل توجهی در ایـن زمینـه صـورت    جامعه

وایـاي گونـاگونی بـه انتخـاب موضـوع      نگرفته است و تحقیقـات انجـام شـده نیـز از ز    

شناسـی  جامعـه ارشـد  کارشناسیدر نتیجه، پرداختن به مشکالت دانشجویان . اندپرداخته

یکی از زوایاي جدید در ارتبـاط  ) اي کیفیبراساس مطالعه(نامهپایاندر انتخاب موضوع 

. رسـاند  تر شدن نتایج تحقیقـات پیشـین یـاري   تواند به کاملبا این موضوع است که می
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شناسـی  ارشد جامعهدانشجویان کارشناسی: اصلی تحقیق عبارت است از سؤال،بنابراین،

  شوند؟با چه مشکالتی مواجه می نامهپایاندر انتخاب موضوع 

  روش

مبنایی ۀکیفی و مبتنی بر روش نظری ۀتحقیق حاضر یک مطالع
١
کیفی  هايروش« . است 

 ناند و دیدن اینکه در پشـت آنـا  کمتر شناخته شدههایی که براي پرده برداشتن از پدیده

عالوه بر این، براي کسب نگـاهی نـو دربـاره آن    . شوندچه نهفته است، به کار گرفته می

» .شـوند شـان وجـود دارد، نیـز بـه کـار گرفتـه مـی       چیزهایی که میزانی از آگاهی درباره

-اختارمند آغـاز نمـی  مبنایی با فرضیه سـ  ۀروش نظری«). 1385:19استراس و کوربین، (

نقـش مهمـی را در   هـا  تفسیر و تحلیل عمیق داده. اي را نداردشود و قصد آزمون نظریه

اي تواند به تبیـین نظریـه  کند و در صورت طی شدن تمامی مراحل میاین روش ایفا می

-ها و نه گردآوري دادههمچنین، نظریه مبنایی روشی است براي تحلیل داده. منتهی شود

در نظریه مبنایی هدف بـیش از توصـیف یـا تبیـین؛     «به عالوه، ). 88: 1389آریان،(» .ها

مند و اکتشافی بـراي توضـیح   اي نظامشود که نظریههمچنین، کوشش می. اکتشاف است

  ).1387فراستخواه،(» یک پدیده فراهم شود

ـتفاده شـد   منظـور گـردآوري داده  عمیـق بـه   ۀحاضـر از روش مصـاحب   ۀدر مطالع ـا اس . ه

ـاي جامعـه  ارشد گـرایش نفر از دانشجویان کارشناسی 27هاي عمیق با احبهمص شناسـی ه
٢
از  

نفـر از   16. طباطبایی و تربیت مدرس صورت گرفته اسـت تهران، الزهرا، عالمه  هايدانشگاه

شـونده از  نفـر از دانشـجویان مصـاحبه    15همچنـین،  . نفر مـرد بودنـد   11دانشجویان زن و 

نفـر از دانشـگاه    2ی و نفر از دانشگاه عالمه طباطبائ 4، از دانشگاه الزهرا نفر 6دانشگاه تهران، 

نفـر رشـته    14: از اندعبارتشونده همچنین رشته دانشجویان مصاحبه. اندتربیت مدرس بوده

نکتـه  . نفر نیز رشته مطالعـات جوانـان   4شناسی و نفر رشته جامعه 9اجتماعی، پژوهش علوم

ـتند در انتخـاب       قابل توجه اینکه، دانشج ویانی براي مصاحبه انتخـاب شـدند کـه اذعـان داش

  ).هدفمند گیرينمونه(اند دچار مشکل بوده نامهپایانموضوع 

                                                                                                                              
1. grounded theory

  )منطبق بر گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران(پژوهش علوم اجتماعی، جامعه شناسی و مطالعات جوانان .  2
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 27زیرا پس از مصاحبه با  ؛دانشجو، اشباع نظري بوده است 27معیار تعداد مصاحبه با 

در نتیجه . یدندت نیامد و نتایج به تکرار رسها به دسهاي جدیدي از مصاحبهنفر یافته

مبناي داوري درباره زمان توقف  ۀاشباع نظري مقول«. تحقیق به اشباع نظري رسید

و افزودن بر  گیرينمونه. مختلف مربوط به آن مقوله است هايگروهاز  گیرينمونه

ها حاصل شود یابد که اشباع نظري یک مقوله یا گروهی از مورداطالعات هنگاهی پایان می

  ).1387:140فلیک، (» )یز جدیدي به دست نیایدیعنی دیگر چ(

هـاي  سازي در مورد مصـاحبه و سپس پیاده شدها ضبط در این تحقیق، تمام مصاحبه

 انجـام هـا تجزیـه و تحلیـل    در نتیجه، بر اساس متون مصاحبه. شده صورت گرفتضبط

مورد  ةشیوو  ه استاستفاده شد» کدگذاري«ها از شیوه در تجزیه و تحلیل داده. پذیرفت

ـ « هاي استفاده براي کدگذاري، منطبق بر کتاب مبنـایی   ۀاصول روش تحقیق کیفی، نظری

: در آمدي بر تحقیـق کیفـی  « و » آنسلم استراس و جولیت کوربین) : هاها و شیوهرویه(

اووه فلیک
١

هـا خـرد   کدگذاري نشانگر عملیـاتی اسـت کـه طـی آن داده    «. استبوده » 

جدید دوباره به یکـدیگر متصـل    هايروششوند و آنگاه به ي میپردازشوند، مفهوممی

بـاز،  «استراس و کوربین سه نوع کدگذاري ). 1385:57استراس و کوربین، ( » .شوندمی

-کدگذاري باز اولین قدم در تجزیه و تحلیل داده. اندکردهرا تشریح » محوري و انتخابی

خـط بـه   (ها و تحلیل جزئی مصاحبه در این مرحله و براساس متن نوشته شده. ها است

پـس از  . شـوند مفاهیم اولیه از متن استخراج می) خط، پاراگراف به پاراگراف و امثال آن

بدین نحو که مفاهیم مشابه تحت عنـوان   ؛پردازي صورت گیردپردازي، باید مقولهمفهوم

« : ت ازعبارت اسـ ) کدگذاري محوري(مرحله بعد . شوندگذاري مییک مقوله واحد نام

در « ). 1387:335فلیـک،  (» .هاي به دست آمده از کدگذاري بازپاالیش و تفکیک مقوله

کدگذاري محوري آن دسته از مقوالت را که با پرسش تحقیق بیشترین ارتباط را دارنـد،  

پـس از  . کننـد هاي مربوط به کدها انتخاب میاز میان کدهاي به وجود آمده و یادداشت

شواهد و قـرائن   جست و جويها به ت و کدها، از میان متن و عبارتانتخاب این مقوال

آخـرین  ) و یـا گزینشـی  (کدگـذاري انتخـابی   ). 335-336: همان(» .گردندمی نبراي آنا

                                                                                                                              
  .هاي کدگذاري متأثر از استراس و کوربین بوده استرح رویهاووه فلیک در ش. 1
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کدگـذاري محـوري را در سـطحی    «ایـن مرحلـه   . هاستمرحله در تجزیه و تحلیل داده

-بندي با سایر گـروه وند هر دستهگیري و پیشکل ،در این مرحله. دهدتر ادامه میانتزاعی

رود و خط داسـتانی  در این مرحله تحلیل از سطح توصیفی فراتر می. شودها تشریح می

» .در هر مورد نتیجه کار باید یک مقوله و یـک پدیـده محـوري باشـد    . کندرا تشریح می

  ).337:همان (

  هایافته

ی را به صـورت شـکل ذیـل    هاي باز، محوري و انتخابنتایج به دست آمده از کدگذاري

در انتخـاب موضـوع   ) مقـوالت اصـلی  (انواع مشکالت  ةدهندتوان نشان داد که نشانمی

  .هستند نامهپایان

  

  

          

    

مشکالت در انتخاب 

نامهموضوع پایان

مشکالت 

علمی

مشکالت 

ساختاري

-آلایده
گرایی

سایر 

مشکالت
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دهنـده  کـه نشـان  (هاي اصـلی  به عنوان یکی از مقوله علمی مشکالت: مشکالت علمی

در پـژوهش  ) بـوده اسـت   نامـه پایـان اب موضـوع  یکی از مشکالت دانشجویان در انتخ

: انـد از مقوله مذکور داراي سه مقوله فرعی است که عبـارت . شده استحاضر مشخص 

شـناختی و تردیـد در   جامعـه  سـؤال ، مشـکل در یـافتن   نامـه پایاننداشتن موضوع براي 

        .انتخاب موضوع

مقوله پیداسـت دانشـجویان   طور که از عنوان این همان: نامهپایاننداشتن موضوع براي 

 ،به عبارت دیگر، دانشجویان پس از چند سال تحصـیل  ؛موضوعی ندارند نامهپایانبراي 

مشـکل  . پیشنهاد دهند نامهپایاناند موضوعی را براي در مرحله انتخاب موضوع نتوانسته

ترس اسـ  ،هـا ترین آنکند که از جمله مهممذکور پیامدهایی را براي دانشجویان ایجاد می

دانشـجویان بـراي حـل ایـن مشـکل       ،در نتیجه. است هاآنهاي فکري براي و درگیري

پذیرفتن موضـوعات اجبـاري و انتخـاب موضـوعات     : گزینند مانندرا بر می راهبردهایی

و بـی   نامهپایانعالقگی دانشجو در انجام همین عوامل باعث بی. نامهپایانتکراري براي 

  .شوداو میاهمیت شدن نتیجه کار براي 

این موضوع رو  استادانام موضوعی نداشتم، یکی از نامهپایانمن براي « 

کرد که خیلی از مراحل این کار انجام شده و مشکلی در  تأکیدبه من گفت و 

یاد و من هم وقتی دیدم که همه چیز حاضر و آماده انجام کار برات پیش نمی

ن موضوع رو دوست ندارم، ولی البته االن پشیمونم چون ای. است، قبول کردم

دانشگاه  -مهتاب (» شه کرد چون موضوع ام تصویب شدهدیگه کاریش نمی

  »)الزهرا

کردم که چرا هیچ موضوعی تو ذهنم نیست از من وقتی به این فکر می« 

دیدم که موضوعی رو انتخاب کرده، وقتی کسی رو می. شدمخودم ناامید می

-بینم جرقش تو ذهن خودم میاز اینکه میانگار بعد . گفتم چقدر خوبمی

  »)دانشگاه تهران - آیدا( » زنهمیخوره و از اول تو ذهن خودم جرقه ن

برخی از دانشجویانی که به مرحلـه انتخـاب   : شناختیجامعه سؤالمشکل در یافتن 

هاي بسیار کلی براي انتخـاب موضـوع در ذهـن دارنـد؛ ماننـد      اند، حیطهموضوع رسیده

مشـکل ایـن   . اي خـاص هسـتند  مند به حـوزه ههاي کلی و یا اینکه عالقدغدغهها و ایده
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شـناختی در  جامعـه  سـؤال توانند به به راحتی نمی نگروه از دانشجویان این است که آنا

را بـر   راهبردهـایی در ایـن زمینـه دانشـجویان    . شـان برسـند  هاي کلی مورد عالقهحیطه

اري از حوزه مورد عالقه و ایجـاد تغییـرات   انتخاب موضوعات تکر: گزینند از جملهمی

  .استادانجزئی در آنها و مشورت با 

به . از دوره لیسانس به مباحث امنیت و احساس امنیت عالقه داشتم« 

ام در نامهپایانلیسانس دوست داشتم موضوع همین خاطر در دوره فوق

حوزه جدیدي تو این  سؤالو  مسئلهمورد امنیت باشه؛ ولی نتونستم به 

  »)دانشگاه تربیت مدرس - سحر(» .برسم

دانشجویان در انتخاب موضوع از بین دو یـا چنـد موضـوع    : تردید در انتخاب موضوع

ایـن مشـکل   . شـود مـی گیري براي آنها دشـوار  ، تصمیمبنابراین،شوند و دچار تردید می

نتخـابیِ  تغییـر بـیش از حـد موضـوعات ا    : انـد از که عبـارت پیامدهایی را به همراه دارد 

هاي فکري ، حساسیت فکري زیاد نسبت به انتخاب موضوعات، ایجاد درگیرينامهپایان

گونـه  هـاي مختلـف کـه هـیچ    و روحی براي دانشجویان، انتخاب موضـوعات از حـوزه  

انتخـاب   فراینـد گیري و طـوالنی شـدن   با یکدیگر ندارند، سخت شدن تصمیمارتباطی 

  .موضوع

ام در یک وسواسی قرار گرفته بودم که مهناپایاندر انتخاب موضوع « 

اي شدم، فردا به موضوع دیگهمی مندعالقهمثالً امروز به یک موضوعی 

ام به اون موضوع بیشتره و جاي کردم که عالقهخوردم و احساس میبرمی

  »)دانشگاه تهران -نیما( » کار بیشتري داره

هاي اصلی در پـژوهش  مقولهمشکالت ساختاري به عنوان یکی از : مشکالت ساختاري

: انـد از مقوله مذکور داراي دو مقوله فرعی است که عبـارت . حاضر مشخص شده است

    .نامهپایانبراي  استادانمحدودیت زمانی و تعداد کم 

محدودیت زمانی ناشی از قوانین جدیدي است که دانشـجو بایـد در   : محدودیت زمانی

التحصـیل  و در مدت دو سال فـارغ  کندنتخاب را ا نامهپایانحداقل زمان ممکن موضوع 

انـد و قـوانین بسـیار کلـی     گراییمدرك چنین قوانینی در واقع قوانین تشدید کننده. شود

هـا  ها از یکدیگر، براي تمـام رشـته  هستند که بدون در نظر گرفتن ماهیت متفاوت رشته
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و  1388(هـاي جدیـد مشـاهده شـد     مشکل مـذکور بیشـتر در ورودي  . اندتصویب شده

 نامـه پایانشود و در نتیجه ها توجهی نمینامهپایانطبق چنین قوانینی، به کیفیت ). 1389

شود کـه بایـد بـراي اخـذ مـدرك بـه انجـام آن        براي دانشجو تبدیل به رفع تکلیفی می

تمام مشکالت موجـود هسـتند و در    ، چنین قوانینی تشدید کنندهبهتربه عبارت . بپردازد

  .شوندها مینامهپایانایین آمدن کیفیت نهایت باعث پ

کنی که خیلی زود و در عرض چهار وقتی فشار دانشگاه رو احساس می« 

تونی اون موضوعی رو که دلت ات تموم بشه، دیگه نمیترم باید درس

کنی مهمه خواد خوب کار کنی و مجبوري از عالئق و مسائلی که فکر میمی

من خودم این رو . زي که کار شده و تکراریهبزنی و به اون موضوعاتی بپردا

من از اون . قبول ندارم ولی در نهایت مجبور به انجام این کار میشی

 -مریم( » کردم مهمه به خاطر همین شرایط گذشتممیموضوعی که فکر 

  .»)دانشگاه عالمه

ام تصویب ام محدودیت زمانی داشتم، موضوعمن براي انتخاب موضوع« 

ام رو عوض مان بیشتري داشتم هنوز دوست دارم که موضوعشده ولی اگه ز

هاي خیلی بیشتري دارم نسبت به این موضوعی که به خاطر کنم یعنی دغدغه

  ).دانشگاه الزهرا -فرزانه( » .محدودیت زمانی مجبور شدم انتخابش کنم

براي انتخاب موضوع، اصالً وقت فکر کردن هم نداشتم و به ما گفتن « 

ر ترمه تموم کنید و اگر ترم دو پروپوزالتون تصویب نشه، که باید چها

» .آموزش محور میشید و زمان ما براي انتخاب موضوع خیلی محدود بود

  .»)دانشگاه الزهرا - مهتاب(

هاي اخیر، تعداد دانشجویان پذیرفته شـده در  در سال: نامهپایانبراي  استادانتعداد کم 

بدون تغییر باقی مانده اسـت و   استادانکه تعداد الیدر ح ؛ها افزایش یافته استدانشگاه

زمـانی  ،بنابراین،). بازنشستگی مانند(با تجربه کاسته شده است  استادانیا حتی از تعداد 

رسند در ارتباط با انتخاب اسـتاد راهنمـا بـا    که دانشجویان به مرحله انتخاب موضوع می

شـود کـه موضـوعات    مجبور می گاهی اوقات دانشجو. شوندهایی مواجه میمحدودیت

  .کندمورد عالقه خویش را کنار بگذارد و موضوعات دیگر را انتخاب 
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تونه دو تا پایان تو دانشگاه ما محدودیت استاد هست، هر استادي فقط می« 

( » .نامه بگیره و به خاطر همین خیلی سریع باید موضوع ات رو انتخاب کنی

  »)دانشگاه الزهرا -نسرین

صحبت کردم و در  استادانام با چند نفر از نامهپایانموضوع  ةرمن دربا« 

به توافق رسیدم ولی چون تایم کاري ایشون پر بود،  استاداننهایت با یکی از 

ام رو تونستم با اون استاد کار کنم و براي همین اولویت بعديمن دیگه نمی

  »)دانشگاه تهران -ساناز( » .ام انتخاب کردمبراي پایان نامه

هـاي اصـلی در پـژوهش حاضـر     گرایی به عنـوان یکـی از مقولـه   آلایده: گراییآلایده

: انـد از مقولـه مـذکور داراي دو مقولـه فرعـی اسـت کـه عبـارت       . اسـت مشخص شده 

  .گرایی در ارتباط با استاد راهنماآلگرایی در ارتباط با موضوع و ایدهآلایده

دانشـجویان بـراي انتخـاب     گرایانـه آلرش ایـده نگ: گرایی در ارتباط با موضوعآلایده

دانشـجویانی کـه   . شـود انتخاب موضوع مشاهده مـی  فرایند، در ابتداي نامهپایانموضوع 

گیرند و همـین عامـل باعـث طـوالنی     چنین نگرشی دارند از واقعیات موجود فاصله می

  .شودمی نگیري براي آناانتخاب موضوع و دشوار شدن تصمیم فرایندشدن 

ایـن نگـرش   : تواند داراي پیامدهاي نامناسب بسـیاري باشـد از جملـه   نگرش مذکور می

شـود و همـین عامـل علـت بسـیاري از      انتخـاب موضـوع مـی    فراینـد باعث طوالنی شـدن  

کمبود زمان براي انتخاب موضوع و تحت فشار قـرار گـرفتن و   : مانند. مشکالت بعدي است

تخاب موضوعات تکراري و انتخاب هـر موضـوعی   در نتیجه پذیرفتن موضوعات اجباري، ان

عالقگی نسـبت بـه   به عالوه، بی. نامهپایانو تنها به منظور گذراندن واحدهاي  نامهپایانبراي 

- ، نقطه مشترك تمام موارد مذکور است و در نتیجه تحقیـق بـا بـی   نامهپایانموضوع و انجام 

ـ    عالقگی از سوي دانشجو انجام مـی  . شـوند اهمیـت مـی  راي او بـی شـود و نتـایج حاصـل ب

- گرایی در ارتباط با موضوع، گاهی در نهایت باعـث ناامیـدي دانشـجو مـی    آلهمچنین، ایده

طـوالنی  . شود؛ زیرا احتمال اینکه دانشجو به اهداف مورد نظرش دسـت نیابـد، زیـاد اسـت    

شـود  میالتحصیلی دانشجو انتخاب موضوع در نهایت باعث به تأخیر افتادن فارغ فرایندشدن 

بـراي دانشـجویان   ( و همین عامل به وجود آورنده مشکالتی از جملـه اسـکان در خوابگـاه    

  . شودنیز می) هادر برخی دانشگاه(مالی  ۀ، اخذ شهریه و جریم)شهرستانی
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و » خوب«شناختی را به به عبارت بهتر، در این نگرش دانشجویان موضوعات جامعه

گیـري و کنـار گذاشـتن    باعث دشوار شـدن تصـمیم  کنند که همین عامل تقسیم می» بد«

  .شودبسیاري از موضوعات می

اي ندارم، چون مسائل اجتماعی و انحرافات عالقه ةمن به حوز« 

مثل خشونت که تا حاال خیلی زیاد . دونمموضوعات اجتماعی رو چیپ می

من به عنوان . روش کار شده و جاي پردازش و خالقیت و فکر کردن نداره

کشم که روي بعضی از موضوعات کار کنم و شناس خجالت میجامعه

دوست دارم که موضوع دهن پرکنی باشه، چون باالخره شأنیت مهمه و یکی 

هاي من براي انتخاب موضوع همین عامل بود و همین ترین مالكاز مهم

  ).دانشگاه تهران -کامران( » .رو براي من سخت کرده بود گیريتصمیمهم 

خواستم موضوعی رو انتخاب کنم که خیلی میام ایان نامهمن براي پ« 

خاص باشه، خیلی تک باشه و عنوانش خیلی جلب توجه کنه و همه با 

دانشگاه  -فاطمه( » تعجب بگن که چقدر جالب و این برام خیلی مهم بود

  .»)الزهرا

براي من خیلی مهم بود و به خاطر همین  نامهپایانانتخاب موضوع « 

ام هفت، هشت ماه طول کشید و بعدش چون انتخاب ضوعانتخاب مو

ام خیلی طوالنی شد، دانشگاه من رو به خاطر دیر دفاع کردن جریمه موضوع

 - مریم( » مالی کرد و از نظر اسکان در خوابگاه هم برام مشکل پیش اومد

  .»)طباطبائی دانشگاه عالمه

گرایانـه در ارتبـاط بـا انتخـاب     آلنگرش ایـده : گرایی در ارتباط با استاد راهنماآلایده

نگـرش مـذکور دالیـل    . شـود انتخاب موضوع دیده می فراینداستاد راهنما نیز در ابتداي 

، دیدگاه دانشجو مبتنی بـر یـادگیري از اسـتاد در    نترین آنامختلفی دارد که یکی از مهم

ایـن نگـرش    .گیـرد است، دیدگاهی که از واقعیات موجود فاصله می نامهپایانطی انجام 

پایین آمدن اعتماد به نفس دانشجو نسبت به دانش : از جمله ؛پیامدهایی را به همراه دارد

تـر شـدن   هاي خویش، کنار گذاشتن برخی از موضوعات مورد عالقـه و مهـم  و توانایی

  . استاد راهنما نسبت به موضوع
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استاد راهنما براي من خیلی مهم بود، چون به نظرم اگر تو بدترین « 

تونی دانشجو باشی و بهترین استاد راهنما رو داشته باشی، بهترین کار رو می

من . انجام بدي و به نظرم استاد راهنما نقش خیلی مهمی در کار داره

شناسم که به موضوعی عالقه نداشتن ولی صرفاً به خاطر هایی رو میبچه

  .»)لزهرادانشگاه ا - نسرین( » استاد راهنما اون موضوع رو انتخاب کردن

ام رو طوري کردم موضوعام سعی میمن در انتخاب موضوع« 

ام رو بردارم خواستم پایان نامهپذیر کنم که بتونم با استادي که میانعطاف

یعنی با یک استاد خوب و بتونم از استاد خیلی چیزا یاد بگیرم، ولی این 

استاد . اد نگرفتمفکر من اشتباه بود چون من اساساً چیزي از استاد راهنمام ی

کرد و همین باعث شد که ذهن من راهنمام چیزي رو به من تحمیل نمی

  .»)دانشگاه تهران - سمیرا( » رشد کنه و این نکته مثبت استادم بود

منظـور از سـایر مشـکالت، مشـکالتی اسـت کـه در سـه مقولـه         : سایر مشـکالت 

گیرنـد و در ضـمن   جـاي نمـی  ) گرایـی آلمشکالت علمی، مشکالت ساختاري و ایده(

تمام  بنابراین،هم به حدي نیست که در یک مقوله جداگانه مطرح شوند؛  نگستردگی آنا

مقوله مـذکور داراي دو  . شوندمطرح می» سایر مشکالت«عنوان اي با آن موارد در مقوله

انگیزه شـدن دانشـجویان در   مشکالت شخصی و بی: اند ازفرعی است که عبارت ۀمقول

  .ب موضوعانتخا فرایند

هـاي  مشکالت شخصی مشکالتی هستند که با توجه به ویژگـی : مشکالت شخصی

منفـی   تـأثیر اونامـه پایـان شخصیتی و زنـدگی روزمـره دانشـجو در انتخـاب موضـوع      

  .گذارندمی

رفتم پس دانشگاه میمن تکلیفم با خودم روشن نبود، چون سر کار « 

 - رویا(» ادمانتخاب موضوع افت یومدم، همین باعث شد که دیر به فکرمیکمتر 

  .»)دانشگاه تهران

هاي من در انتخاب موضوع این بود که در ترین چالشیکی از بزرگ« 

کنم که دانشجوي تونم به خوبی جلو برم و احساس میمیکارهاي میدانی ن

خواد که راحت با میاي علوم اجتماعی بودن، شخصیت برون گراي خیلی قوي

کردم که میدر انتخاب موضوع هم به این فکر . برقرار کنهمردم بتونه ارتباط 
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موضوعی رو انتخاب کنم که نهایتاً از کتابخونه بیرون نره و در کتابخونه از 

  .»)دانشگاه تهران -علی( » ها رفرنس بدم و وارد میدان تحقیق نشمروي کتاب

دانشـجویان  انگیزه شـدن  بی: انتخاب موضوع فرایندانگیزه شدن دانشجویان در بی

بـر انتخـاب موضـوع     مسئلهگیرد و این انتخاب موضوع به تدریج صورت می فراینددر 

را بـا مشـکالتی مواجـه     نانتخاب موضوع آنا بنابراین،؛ گذاردمنفی می تأثیردانشجویان 

. ها و پیامـدهایی نیـز هسـت   انتخاب موضوع داراي علت فرایندانگیزگی در بی. سازدمی

انگیزگـی  هـاي بـی  انـد و علـت  ها بـه دسـت آمـده   به نتایج مصاحبه عواملی که با توجه

هـاي فکـري و مشـکالتی کـه بـر سـر راه       درگیـري : انـد از دانشجویان هستند، عبـارت 

، در دسـترس نبـودن   اسـتادان هـاي برخـی   گیـري گیرد، مانند سختدانشجویان قرار می

هـاي  ا گروه و صحبتو ی استادانها، رد شدن موضوع مورد عالقه دانشجو توسط نمونه

. کارشناسـی ارشـد   نامـه پایـان اهمیـت بـودن   و دانشجویان مبتنی بر بی استادانبرخی از 

اهمیت شدن انتخاب موضوع و انتخـاب  بی: همچنین پیامدهایی به دست آمدند از جمله

در نهایت با  بنابراین،. انگیزگیبا بی نامهپایانموضوع تنها به دلیل گرفتن مدرك و انجام 

  .هایی مواجه هستیم که کیفیت مطلوب را ندارندنامهایانپ

ام انتخاب کرده بودم، ایراداتی هم داشت ولی موضوعی که براي پایان نامه« 

یک سري از عوامل باعث شد که کوتاه بیام و همین موضوع رو کار کنم، مثل 

شد ار نامهپایانگفتن، ی که میاستادانهاي بعضی از محدودیت زمانی و حرف

دست گرمیه و زیاد اون رو جدي نگیرین و زودتر دفاع کنید و همین عوامل 

باعث شد که با وجود ایراداتی که کارم داشت در نهایت کوتاه بیام و بگم که 

  .»)دانشگاه تهران - فرهاد(» فقط چهار واحد درسه

اوایل که فوق لیسانس قبول شدم نگرشم این بود که قراره محقق بشم ولی « 

فقط زمان و . دنهاي ظاهري اهمیت میاین اتفاق نیفتاد، اینجا بیشتر به مالك واقعاً

نیست که  دکترابینن و میگن پایان نامه فوق لیسانسه و میمحدودیت زمانی رو 

به نظرم خیلی مدرك گرا شده تا کیفیت . بخواي براش خیلی زحمت بکشی

کردم که باید خیلی ن فکر میم. خونیم مهم باشهو چند سالی که درس می نامهپایان

فعالیت کنم ولی هر چی که زمان گذشت دیدم که براي هیچ کس مهم نیست و منم 

کنم و کیفیت پایان نامه سست شدم و االن تا جایی که بتونم فقط به نمره فکر می

  .»)دانشگاه الزهرا - فاطمه( » برام مهم نیست
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  گیرينتیجه

آتی  هايپژوهشتوانند به عنوان فرضیاتی در می هاي حاصل در تحقیق حاضرتمام یافته

تـوان ایـن نتـایج را از طریـق روش کمـی مـورد       همچنین می. مورد استفاده قرار گیرند

هاي این تحقیق توسـط محققـان   به عالوه، در صورتیکه یافته.ارزیابی و بررسی قرار داد

تحقیقـات   محققانت که این اس بعدي مورد استفاده قرار گیرد، همین عامل  نشان دهنده

بـه  کـار خـود را از صـفر و بـدون توجـه       هیچ پژوهشگريدهند و یکدیگر را ادامه می

کـه در ادامـه    تحقیقـاتی در ایـن صـورت بـا انجـام     تحقیقات قبلی انجام نداده اسـت و  

  .رسیمیکدیگر هستند؛ در نهایت به انباشت و تراکم دانش می

توان از زوایاي گوناگون در حوزه را میهمچنین، مشکالت به دست آمده در تحقیق 

تبیـین مشـکالت، علـل    . هـاي مختلـف تبیـین کـرد    شناسی و نیز با توجه به رشتهجامعه

تـوان بـه ارائـه راهکارهـا     کند و پس از مشخص شدن علـل مـی  مشکالت را نمایان می

تـرین مشـکل در خصـوص انتخـاب     هـا، مهـم  در یکی از اظهارنظرها و تبیین. پرداخت

مـا در  «. هاي دانشجویی، محدودیت منـابع بیـان شـده اسـت    نامهپایانع تحقیق و موضو

و  دکتـرا لیسانس و هاي لیسانس، فوقخصوص انتخاب موضوع تحقیق در رساالت دوره

. ترین مشکل ما محدودیت منـابع اسـت  مهم. نیز تحقیقات فردي با کمبود مواجه هستیم

» شودییان مقایسه کنیم این ضعف بیشتر نمودار میویژه اگر منابع خود را با منابع اروپابه

  ).1383فانی،(

گرایی در ارتباط با موضوع یکی از آلبه عالوه با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ایده

شناسـی در انتخـاب موضـوع    ارشـد جامعـه  مشکالتی است کـه دانشـجویان کارشناسـی   

ویان مـذکور بـه دنبـال انتخـاب     به عبـارت دیگـر دانشـج   . اندبا آن مواجه بوده نامهپایان

در حالیکه با توجه به نتـایج تحقیـق   . اندشناسی بودهموضوعات خاصی در حوزه جامعه

و اسـتاد راهنمـا از دیـدگاه دانشـجویان      نامـه پایـان بررسی معیارهاي انتخاب موضـوع  «

نفـر از   123(دانشـجویان پزشـکی    نامـه پایانترین معیار انتخاب موضوع مهم«، »پزشکی

، سـاده بـودن و زمـان برنبـودن     )پزشکی شهید بهشـتی نشجویان پزشکی دانشگاه علومدا

توان بـه  با توجه به این مقایسه می). 1391درخشانفر و همکاران، (» .موضوع بوده است

 ها و دیدگاه دانشـجویان، ههاي موجود در دو رشته پی برد و براساس ماهیت رشتتفاوت
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همچنـین،  . را تبیین کـرد شناسی و پزشکی ته جامعهتفاوت نظرات دانشجویان در دو رش

هاي مشکالت دانشجویان در انتخـاب موضـوع   ها و شباهتتوان تفاوتبه طور کلی می

اي هاي اصـلی و ریشـه  هاي مختلف بررسی و براین اساس به علترا در رشته نامهپایان

  .این مشکل دست یافت
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