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تحصیالت تکمیلی، مقطع مهمی در دوره دانشگاهی است، با اين حال بعضی از پژوهش ها 
بر وجود کاستی ها و مشکالت جدی در فرايند نگارش پايان نامه، داللت دارند. در همین 
راســتا، با وام گیری از پارادايم تفسیری تالش شد تا تجربیات زيسته دانشجويان دختر از 
فرايند نگارش پايان نامه فهم و روايت شــود. با توجه به اهداف و سؤال های پژوهش، از 
پديدارشناســی تفسیری به دلیل حساســیت بیشتر به بستر شکل گیری تجارب و مشخص 
بودن نسبی مراحل تحلیل استفاده شد. مطلعین کلیدی حاضر در اين پژوهش هشت نفر از 
دانشجويان حوزه های علوم اجتماعی کاربردی )رشته های اقتصاد، مديريت و حسابداری( 

بودند که اخیراً از پايان نامه خود دفاع کرده بودند. 
پیش انگاره های مثبت و منفــی از نگارش پايان نامه، تلقي از خود و قابلیت های علمي 
و عملي، تجربه احساســي، دوگانه راهنمايی، سرخوردگي، کناره گیري و اتکا به ديگری، 
پايان نامه به مثابه فرصت يادگیری، گذار و تغییر انگاره هاي ذهني اولیه و نهايتاً کسب استقالل 
از جمله مضامینی بودند که در بررسی تجارب دانشجويان از نگارش پايان نامه به دست آمد. 
توجه جدی به امر راهنمايی و تعامل مثبت و سازنده بین دانشجويان و اساتید از يک طرف 
و لزوم اصالح شــیوه های سنتی راهنمايی و توجه بیشتر به نقش همتايان و اساتید مشاور 

و اصالح سیاست های دپارتمانی و نهادی از طرف ديگر، از پیشنهادهای پژوهش است.
 واژگان كلیدی:

نگارش پايان نامه، تعامل استاد و دانشجو، راهنمايی پايان نامه، پديدارشناسی تفسیری
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1. بیان مسئله
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی، معرف باالترین سطح تفکر و علم آن جامعه محسوب 
می شــوند، اصول جهان بینی، نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلّی می سازند 
و با تربیت متفکران و دانشــمندان و مدیران آینده در جهت بخشــیدن به حرکت های 
گوناگون فکری، علمی و فرهنگی جامعه مؤثر واقع می شــوند. افزون بر بعد آموزشــی و 
رسالت تربیتی، یکی از مهم ترین وظایف دانشگاه ها، رسالت پژوهشی آنها است )حیدری 
و یزدی مقدم، 1393: 1022( و در این بین، دوره های تحصیالت تکمیلی نقش اصلی را 
بر عهده دارند. دوره های تحصیالت تکمیلی در مقایســه با دوره های کارشناسی و پیش 
از آن که دوره انتقال و آموزش اســت، دوره زایندگی و تولید علم است و انتظار می رود 
دانشــجو از مصرف کننده علم به تولید کننده علم تبدیل شــود. )یلجوکی1، 2001: 21( 
تحصیــالت تکمیلی به دلیل توأم ســاختن آموزش و پژوهــش، منبع مهمی برای تولید 
دانش محســوب می شود و نقش مهمی در گســترش مرز های دانش و اعتالی موقعیت 
علمی کشــور و مشارکت مؤثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور )حجازی 
و عبــاس، 1381: 298 و فتحی واجارگاه و دیگــران، 1389: 98-97( و حل چالش ها 
و تنگنا های علمی و فنی جامعه دارند. )بهزادی و داورپناه، 1388: 228 و اســدالهی و 

دیگران، 1393: 59(
شــاخص اصلــی پژوهش در حوزه تحصیــالت تکمیلی و مهم تریــن فعالیت علمی 
دانشجویان در این دوره در تمامی رشته ها، پایان نامه )رساله(2 می باشد. پایان نامه نخستین 
گام نظام مند در بعد پژوهش است که دانشجویان با آن آشنا می شوند. )ارگانی، 1383؛ 
به نقل از دهقانی، 1386( به همین ترتیب نگارش پایان نامه یکی از مهم ترین مراحلی است 
که دانشجویان تحصیالت تکمیلی باید آن را طی کنند. پایان نامه را می توان یک مرحله 
در فرایند تغییر، روشی برای تعلیم3، آمادگی برای فرایند یادگیری مستمر، عمیق شدن 

1. Ylijoki
2. در زبان فارســي عمدتًا رســاله )Thesis( براي مقطع دکتري و پايان نامه )Dissertation( را براي 
مقطع ارشــد به کار مي رود اما در برخي از دانشــگاه ها چنین تمايزي وجود ندارد. طبق دسته بندي 
کِلِوز )1996 به نقل از اي آنسون و اسمیت، 2004: 20( پايان نامه به مقطع کارشناسي ارشد و رساله 
به مدارج باالتر از آن اشــاره دارد. به نظر مي رسد که رساله دانشجوي دکتري بايد يک ايده اصیل را 
مطرح کند و ســهم خودش را در پیشــبرد دانش نشــان دهد اما در پايان نامه بیشتر تحلیل و ترکیب 

اطالعات گردآوري شده از سوي دانشجوي کارشناسي ارشد مد نظر است.
3. Pedagogy
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در یک حوزه یا موضوع خاص، یا به عنوان ابزار کاربردی برای پژوهش مقدماتی و نهایتاً 
شــاخص و معیاری برای ارزیابی کیفی آموزش در نظر گرفت. )الندگرن و هالورســون1، 
2009 و هانسل2، 1997: 106( ارزش پایان نامه برای دانشجویان تجربه یادگیری است، 
چرا که پایان نامه، عصاره و چکیده همه دانشــی است که دانشجویان در دوره تحصیلی 
به دســت می آورند. نگارش پایان نامه آنها را قادر به گسترش و بروز مهارت های تحلیلی، 
داوری، مهــارت ارائه و مهارت های ارتباطی می کند. )میکل و اســکات3، 2011( از نظر 
یلجوکی )2001: 21( پایان نامه پلی بین دنیای پژوهش و علم اســت و وی آن را بخش 
الینفک مطالعات دانشگاهی تلقی می کند که کیفیت علمی و موقعیت دانش آموختگان 
را تضمین می کند. پایان نامه نویســی دانشــجویان را از جهان مطالعه به جهان تخصص 

پیوند می زند. 
فــارغ از ویژگی های خاص پایان نامه به عنوان یک فرایند و یک ســند، پایان نامه را 
می توان بازتاب بخش عمده ای از فرهنگ علمی و فکری یک جامعه تصور کرد. پایان نامه 
بازتــاب قابلیت های مؤلف، آموزش هایی که دریافت کرده، مهارت های فنی و قابلیت های 
تحلیلی و نوشــتاری که بســط داده می باشد. )ایزاک4 و دیگران، 1992: 242؛ هاننیگن 
و برنــارد5، 2001: 176 و کاتز6، 1997: 6-5( پایان نامه همچنین اهمیت غیررســمی، 
عاطفی و تاریخی دارد که فراتر از خود مدرک می رود. عالوه بر نقش های علمی فرهنگی، 
غیررسمی، تاریخی، پایان نامه نشانگر وضعیتی از دانش در حوزه یا حوزه های مربوطه است. 
از بعد اجتماعی، از طریق پایان نامه ها و انجام پژوهش های کاربردی، می توان بخشــی از 
مشکالت مبتال به جامعه را در ابعاد مختلف حل کرد. )ایزاک و دیگران، 1992: 241-242 
و جعفری، 1388( نهایتاً پایان نامه، نقش مهمی در جامعه پذیری دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی و شــکل دهی به هویت آکادمیک آنان دارد چرا که بخش عمده تجربه نگارش 
پایان نامه )رســاله(، در تعامالت بین دانشجویان و اساتید شکل می گیرد. تجربه نگارش 
پایان نامه، در نوع خود تجربه ای بی نظیر است که متفاوت از سایر تجربیاتی چون نوشتن 
مقاله کالســی و خواندن دروس دانشگاهی است که دانشجویان در طی دوره تحصیالت 

1. Lundgren & Halvarsson
2. Hounsell
3. Meekel & Scott
4. Isaac
5. Hannigan & Burnard
6. Katz
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تکمیلی به دست می آورند. )الندگرن و هالورسون، 2009( تجربه ای که ابعاد و جنبه های 
مختلف و حتی پیامد های عدیده ای برای دانشجویان، اساتید و حتی نظام های دانشگاهی 
دارد و به تعبیری می تواند دشــوارترین و دلســردکننده ترین کاری باشد که دانشجویان 
در ســال آخر تحصیل شــان باید آن را انجام دهند و می تواند مسائلی در ارتباط با ترک 
تحصیل، طوالنی شــدن زمان تحصیل و اضطراب و نگرانی برای دانشجویان ایجاد کند. 
)یلجوکی، 2001: 21( دانشــجویان تحصیالت تکمیلی، روابط مسئله برانگیز راهنمایی 
را اصلی ترین مانع موفقیت در این دوره عنوان کرده اند. )فرانک و آرویدســون1، 2011: 
8( تجربه نگارش پایان نامه متأثر از ویژگی های ذی نفعان دخیل در این فرایند مخصوصاً 
شیوه یا ســبک راهنمایی اساتید راهنما است. نظارت و راهنمایی عموماً به عنوان امری 
پیچیده و چندبعدی شــناخته می شد. راهنمایی دانشجویان تحصالت تکمیلی، آمیزه ای 
از تخصص دانشــگاهی و مدیریت ماهرانه روابط فردی و حرفه ای اســت. )هولداوی2 و 

دیگران، 1995: 4( 
در ســال های اخیر، رشــد کّمی تحصیالت تکمیلی در ایران روندی روزافزون داشته 
به طوری که می توان از تعبیر »توده ای شدن متراکم آموزش عالی« )قانعی راد، 1383( و یا 
»توده ای شدن بدقواره آموزش عالی« )همتی، 1392( یا »مک دونالیزه شدن3 آموزش عالی« 
)هارتلی4، 1995( برای این مســئله استفاده کرد که در آن بخش های مختلف بدنه نظام 
آموزش عالی متناسب و هماهنگ با همدیگر رشد نکرده اند. علی رغم این رشد کمی، شاهد 
افت کیفیت پژوهش های دانشگاهی و من جمله رساله های دانشجویی تحصیالت تکمیلی 
بوده ایم. فاضلی )1393( در پژوهش خود از 202 نفر اعضای انجمن جامعه شناسی ایران 
درباره کیفیت پایان نامه ها به این نتیجه رســید که 64/3 درصد پاسخگویان با این گویه 
که اکثریت پایان نامه ها کیفیت قابل قبول دارند مخالف بوده اند، بخشی بی نظر بوده اند و 
فقط 13/4درصد نظر موافق داشــته اند. نزدیک به 67 درصد مخالف بوده اند که اســتاد و 
دانشجو وقت کافی را صرف همکاری در پایان نامه می کنند. همچنین در پژوهش دیگری 
)همتی، 1390: 480( نزدیک به 80 درصد از دانشجویان معتقد بودند که افزایش تعداد 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کوتاه شدن مدت تحصیل بر کیفیت آموزش دانشجویان و 

1. Franke & Arvidsson
2. Holdaway
3. Mcdonaldization
4. Hartley
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کیفیت پژوهش ها و تولیدات علمی این مقطع تأثیر منفی داشته است. از دیگر پیامد های 
این شــرایط می توان به نازل بودن و ســطحی بودن تجربیاتی اشاره کرد که دانشجویان 
در فرایند نگارش پایان نامه به دســت می آورند. افزایش لجام گســیخته تعداد دانشجویان 
بیشــرین آسیب را به کیفیت پژوهش و راهنمایی پایان نامه های تحصیالت تکمیلی وارد 
می سازد و امکان شکل گیری تعامالت با کیفیت بین دانشحویان و اساتید و نتایج پربار آن 
را به حداقل می رساند و جامعه پذیری و شکل گیری هویت اکادمیک آنها را دچار اختالل 

می سازد. )همتی و دیگران، 1395( 
پژوهش های مختلفی درخصوص مناســبات بین اســاتید و دانشــجویان با تأکید بر 
جنبه های مختلف فرایند راهنمایی در داخل کشــور )حجازی و عباسی، 1381؛ دهقانی، 
1386؛ نیلی و دیگران، 1386؛ بهزادی و داورپناه، 1388؛ دهقانی، 1388؛ امین مظفری 
و یمنی دوزی، 1388؛ عطاران و دیگران، 1389؛ صفایی موحد و عطاران، 1389؛ فتحی 
واجارگاه و دیگران، 1389؛ مـیزانی و دیگران، 1390، 2011؛ شیربگی و کاوه ای، 1391؛ 
درخشانفر و دیگران، 1391؛ شهشهانی و دیگران، 1392؛ بزرگ و خاکباز، 1392؛ رودباری 
و دیگران، 1392؛ اسدالهی و دیگران، 1393؛ بهی مهر و دیگران، 1393؛ ریماز و دیگران، 
1393؛ رباطی و دیگران، 1393( و خارج از کشــور )برای مثال ایزاک و دیگران، 1989؛ 
کیویک و ســیبی1، 1994؛ هولداوی و دیگــران، 1995؛ کالور2، 1997؛ پل3 و دیگران، 
1997؛ رایت و کوکران4، 2000؛ یلجوکی، 2001؛ ایوز و راولی5، 2005؛ فرناندو و هالس 
ـ کاالکــی6، 2005؛ باتــری7 و دیگران، 2005؛ زینال آبدین و وســت8، 2007 و آگو و 
ادیموگو9، 2014( صورت گرفته اســت. پژوهش های داخلی عمدتاً به صورت کّمی انجام 
گرفتــه و نــگاه جامع به فرایند راهنمایی پایان نامه نداشــتند و هر یک با تکه تکه کردن 
فرایند پایان نامه نویسی، بخشی از فرایند را بررسی کرده اند و یا صرفاً نگاه آسیب شناسانه 
به هر یک از بخش های این فرایند داشتند. نگاه واقع بینانه آن است که به جای بدیهی و 

1. Kyvik & Smeby
2. Kluever
3. Pole
4. Wright & Cochrane
5. Ives & Rowley
6. Fernando & Hulse-KUlacky
7. Buttery
8. Zainal Abiddin & West
9. Agu & Odimegwu
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مســلّم تلقی کردن راهنمایی و نظارت اساتید این سؤال را مطرح کنیم که چه عناصری 
در این فرایند درگیرند؟ دانشجویان و اساتید چه فهمی از این فرایند دارند؟ و چطور این 
مسائل و مشکالت را به زبان خود روایت می کنند؟ با توجه به این توضحیات سؤال هایی 

که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم عبارت اند از: 
1. دانشــجویان چه معنا و مفهومی را برای نوشــتن پایان نامه در مقطع کارشناسی 

ارشد قائل اند؟ 
2. دانشــجویان از فرایند نگارش پایان نامه در مقطع کارشناســی ارشــد چه تجربه 

زیسته ای دارند؟
3. دانشــجویان تعامالت خود را با اســتاد راهنما در فرایند پایان نامه نویســی چگونه 

روایت می کنند؟ 
4. دانشجویان چه تجربه زیسته ای از مسائل و مشکالت پایان نامه در مقطع کارشناسی 

ارشد دارند؟

فرایند راهنمایی پایان نامه 
راهنمایی مؤثر دانشجویان، فرایند چندبعدی پیچیده ای است که شامل مسائل مختلفی 
در ســطوح متفاوت از ســطح فردی و استاد راهنما و حمایت زیرســاختی موجود، تا 
سیاســت های نهادی و دولتی و ســاختارها و رویه ها را در بر می گیرد. ســه عاملی که 
دانشــجویان و اساتید راهنما برای موفقیت دانشــجویان تحصیالت تکمیلی باید مورد 
توجه قرار دهند؛ مسئولیت دانشجو، مسئولیت های استاد راهنما و رابطه بین دانشجو و 
استاد راهنما است. )زینال آبدین و دیگران، 2009: 11( براون و اتکینز1 )1999: 119( 
فرایند پیچیده  راهنمایی  و عوامل مؤثر بر آن را در نمودار زیر به  تصویر  کشــیده اند . این 
نمودار بیانگر آن اســت که دانشجو و اســتاد راهنما با ذخیره ای از انتظارات و تجربه ها 
در  یــک  ارتباط  بیــن فردی، فرایند راهنمایی را آغاز می کننــد. مهارت های مطالعاتی، 
اجتماعی، پژوهشــی و توان  یادگیری  دانشجو از ســویی و مهارت های علمی و رفتاری 
اســتاد راهنما از ســوی دیگر، تحت تأثیر منابع مادی و معنــوی  متعدد، محصول این 

فرایند یعنی پایان نامه را تولید می کند. 

1. Brown & Atkins
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مهارت های مطالعه
اجتماعی

پژوهشی توان
یادگیری

منابع
زمان و ...

استاد راهنمادانشجو

انتظاراتانتظارات

تجربهتجربه

استانداردهای 
دوره کارشناسی

تدریس

تعامالت اجتماعی
تعامالت اجتماعی

پژوهش

روابط بین 
فردی

مهارت های 
استاد راهنما

نظام تحصیالت تکمیلی

استانداردها، فرایندها، گزینش، محصوالت

شکل 1: عوامل تأثیرگذار بر فرایند راهنمایی پایان نامه )اقتباس از براون و اتکینز، 1999: 119(

هولــداوی و دیگران )1995: 8( نیــز معتقدند متغیر های زیادی در فرایند راهنمایی 
پایان نامه دخالت دارند و چنانچه با دید سیســتمی به این موضوع نگریســته شود عمل 

راهنمایی مانند هر سیستم دیگر دارای درونداد، فرایند، برونداد و بازخورد است. 

ارزیابی 
کیفیت دوره 
کارشناسی 

ارشد و 
راهنمایی های 

ارائه شده

عملکرد دانشجویان، 
اساتید و دپارتمان

ی  فته هــا یا نظیــر 
رســاله،  پژوهشــی، 
مقــاالت  انتشــارات، 
کنفرانســی، دانــش، 
و  اعتبــار  مهــارت، 

رضامندی

سیاست های دانشگاه، 
دپارتمان و شوراهای 

پژوهشی
مثل محدودیت زمانی 

و بودجه

نظارت
تربیت،  مباحثه،  مثل 
انگیزه دهــی،  هدایت 
و ترغیــب بــه انجام 

کارهای مستقل

بازخورد بازخورد بازخورد

ویژگی های استاد راهنما
نظیر تخصص و نگرش ها

زیرساخت ها
نظیر تسهیالت، رهبری 

و تأمین اعتبار
ویژگی های دانشجویان

نظیر تجربه و انگیزه
فرهنگ رشته ای

نظیر انتظارات پژوهشی

فعالیت های دانشجو
کالســی،  کار  مثــل 
آمــوزش،  پژوهــش، 
نــگارش، چاپ، حضور 

در کنفرانس

جی
رو

خ

داد
ون 

در

ند
رای

ف

شکل 2: نگاه سیستمی به فرایند راهنمایی )اقتباس از هالدوی و دیگران، 1995: 8(

مطالعه پديدارشناختی تجربه زيسته دانشجويان ...
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برخی از شــاخص های آکادمیک، اجتماعی و فردی به عنوان عوامل مهم در تکمیل و 
گذراندن موفقیت آمیز پایان نامه نویســی تعیین شده اند. خصوصیت شخصی نیز از جمله 
عوامل بســیار تعیین کننده اند که مواردی مانند چندگانگی نقش و استرس )مالینکروت 
و دیگران، 1983 به نقل از ســولیوان1، 2001: 10(، خصایل روان شناختی چون ترس از 
موفقیت، از خودبیگانگی، میزان زنانگی، پیشــرفت به واسطه همنوایی، بلوغ روانی، منبع 
کنترل2 )گرین3، 1997: 58(؛ خودکارآمدی پژوهشــی )فیلیپ و راسل، 1994 به نقل از 
ســولیوان، 2001: 16(؛ توانایی های علمی دانشجو همچون مهارت های  اساسی  خواندن 
منتقدانه و نوشتن، تجزیه و تحلیل، مورد انـــتقاد قـــرار دادن و اسنتتاج  مفاهیم جدید 
)کامینسکی، 2001 به نقل از میزانی و دیگران، 1390: 113(؛ عدم انگیزه )رایانز و دیگران، 
1999 به نقل از ای آنسون و اسمیت4، 2004: 24(، جنسیت )دریسدل5، 2003(، زمینه 
اقتصادی ـ اجتماعی و مشــکالت مالی )ومپل، 1998 به نقل از ســولیوان، 2001: 10(، 
رشــته تحصیلی )فرانک و آرویدسون، 2011( را شــامل می شوند. این عوامل همگی در 

تدوین پایان نامه اثر می گذارند. 

کیفیت روابط استاد و دانشجو 
این اندیشه که رابطه بین استاد و دانشجو به یک معنا جوهره تجربه دوره تحصیالت تکمیلی 
را شــکل می دهد در ادبیات مورد بررســی قرار گرفته است )آکر6 و دیگران، 1994( و در 
کنفرانس بین المللی EARLI در سال 1997، دانشجویان و اساتید، کیفیت روابط شان را 
به عنوان مهم ترین جنبه فرایند پژوهش ذکر کرده بودند )استایلز و رادولف7، 2001: 97( 
پژوهش های مختلفی به رابطه اســتاد و دانشــجو توجه کرده اند که مضمون اصلی در این 
کارها تفاوت در انتظارات دانشــجویان و اساتید، رهیافت های موجود در مدیریت ارتباط، 
رهیافت های مختلف به راهنمایی به طور کلی، مســائل مرتبط با روابط و تفاهم، تفاوت در 
تلقی های اســتاد راهنما و دانشجو از تجربه کلی شــان می باشد. )ُوس8، 2013: 3( روابط 

1. Sullivan
2. Locus of Control
3. Green
4. I’Anson & Smith
5. Drysdale
6. Acker
7. Styles & Radloff
8. Vos
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مناسب استاد و دانشجو مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم دانشجویان برای ادامه یا ترک 
دوره )الیچی1 و دیگران، 2009: 485(؛ موفقیت، رضایت از دوره و موفقیت شــغلی آینده 
)مینارد2 و دیگران، 2009(؛ کیفیت فرآیند و نتیجه نهایی و کیفیت تجارب آموزشی )زائو3 
و دیگران، 2005: 1( است. از نظر هیت4 )2002: 50( کیفیت مناسبات اهمیت بیشتری از 
کمیت آنها دارد. رابطه بین استاد راهنما و دانشجو می تواند به شکل رابطه شخصی یا رابطه 
حرفه ای باشد. این رابطه به ویژگی های افراد، تفاوت های رشته ای درخصوص گسترش دانش 
و وظایف یادگیری متفاوتی که دانشــجویان باتوجه به الزامات حوزه خود با آن مواجه اند، 
بستگی دارد. )زینال آبدین و دیگران، 2009: 14( البته رابطه عاطفی بین اسـتاد راهنما 
و دانشجو نـیز اهمیت دارد. »برخی از اسـتادان با دانشجویان  خود  رابطه ای بسیار نزدیک 
برقرار می کنند و برخی دیگر نیز از این امر امتناع ورزیـده و فـقط به روابط رسمی اکتفا 
می کنند«. )عطاران و دیگران، 1389: 102( به باور برادبریـ  جونز5 و دیگران )2007: 89( 
در روابط اســتاد راهنماـ  دانشجو، فرایند تحول با ویژگی هایی چون مسئولیت و استقالل 
همراه بوده و مرکز کنترل روابط به تدریج از استاد به دانشجو انتقال می یابد. این استقالل 

تدریجی دانشجو از استاد را می توان به »از شیر گرفتن نوزاد«6 تشبیه نمود. 

سبک ها و مدل های راهنمایی
منظور از سبک7 یا مدل راهنمایی، فرایند تعاملی بین راهنمایی کننده و راهنمایی شونده 
است. )فرناندو و هالسـ  کاالکی، 2005: 293( شیوه ای که استاد راهنما فرایند راهنمایی 
را انجام می دهد. تجلی فهم استاد راهنما از نیاز های راهنمایی پژوهشی دانشجویان تفسیر 
می شــود. از آنجایی که این نیازها متنوع اند، هیچ دســتورالعمل از پیش مشخصی برای 
نحوه راهنمایی خوب و شایســته وجود ندارد. کیفیت راهنمایی ســازه ای ذهنی است و 
فرایند به شدت فردی می باشد و به بهترین نحو توسط کسانی که درگیر آن هستند مورد 
داوری و قضاوت قرار می گیرد. )هون کام8، 1997: 82( به طور کلی در مورد نقش و سبک 

1. Liechty
2. Mainhard
3. Zhao
4. Heath
5. Bradbury-Jones
6. Weaning
7. Style
8. Hon Kam

مطالعه پديدارشناختی تجربه زيسته دانشجويان ...
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تعامالت اســتاد راهنما و دانشجو دیدگاه های متضادی وجود دارد و شیوه های راهنمایی 
طیف وسیعی از مداخله کامل در تمام جزئیات فنی تا پرهیز از هرگونه مداخله را شامل 
می شــود. در تالش برای پاســخ به فقدان درک مفهومی همه جانبه درخصوص چیستی 
راهنمایی و با توجه به ماهیت چند بعدی راهنمایی کارآمد، پژوهشــگران از رهیافت های 
مختلفی اســتفاده کرده اند که به لحاظ پیچیدگی، از اســتعاره های تک بعدی تا فهرست 
ساختارمندی از ویژگی های مطلوب، تا چارچوب های چندبعدی پیچیده تجربی را شامل 
می شــود. )دالنی1، 2008( استعاره »ارباب و بنده« )کانل، 1985(، »راهبر و رهرو« )کلگ 
و گال، 1998(، »والد و فرزند« )کلگ و گال، 1998(، »اســتاد و شــاگرد« )لدر، 1995(، 
»خواهر بزرگ تر و خواهر کوچک تر« )بارتلت و مرکر، 1998(، »منبع و اســتفاده کننده از 
منبع« )کلگ و گال، 1998( و حتی »همکاری عاشــقانه« )هنریش، 1991( از جمله این 
استعاره ها است. )گرنت2، 1999: 3( به طور کلی دو سبک راهنمایی سنتی و مدرن وجود 
دارد این ســبک ها به نحوی مکمل یکدیگرند تا اینکه جایگزین همدیگر شوند. در جدول 

1 برخی از سبک های راهنمایی سنتی فهرست شده است. 
جدول 1: انواع سبک/ رویکرد/ مدل راهنمایی سنتی3

سبک/ رویکرد/ مدل راهنماییاندیشمندان

ســین کالیر )2004 به نقل از بیکر3 و دیگران، 
)2010

ســبک راهنمایی مداخله ای )مشارکت اســتاد راهنما(4 و 
غیرمداخله ای )عدم مشارکت استاد(5 

فعال مســتقیم، فعال غیرمســتقیم، منفعل غیرمستقیم، گور )2001 به نقل از دالنی، 2008(
منفعل مستقیم

مدل یاددهی، مدل همکاری6، مدل یادگیری عملی و نظری7دیست )2002 به نقل از آگو و ادیمگن، 2014(

مدل شاگردی و مدل مهارت آموزش شغلی8اپل )2003 به نقل از فرانک و آرویدسون، 2011(

مدل سنتی، نظارت، مدل مختلط مک کالین و نایر9 )2012(

1. Delany
2. Grant
3. Becker
4. Hands on
5. Hands of 
6. Partnership 
7. Apprenticeship
8. Vocational Training Model
9. McCallin & Nayar
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سبک/ رویکرد/ مدل راهنماییاندیشمندان

عدم مداخله، پیشوایی، دستوری، قراردادیگاتفیلد و آلپرت )گاتفیلد1، 2005(

کنترلی/ وظیفه گرا، کنترلی/ فردگرا، راهنمایی/ وظیفه گرا، مورفی )2004 به نقل از دالنی، 2008(
راهنمایی/ فردگرا 

ساختاری و گرم، ساختاری و سرد، آزاد و گرم، آزاد و سردولش )1979 به نقل از براون و اتکینز )1999(

کارکــردی، فرهنگ پذیری، تفکر انتقــادی، رهایی بخش، لی2 )2010(
بسط روابط

12

مدل های ســنتی راهنمایی عمدتاً مبتنی بــر صورت های رو در روی تعامل بین یک 
اســتاد راهنما و یک دانشــجو اســت. هر چند این مدل ها به استاد و دانشجو در تشریح 
مفاهیم و انتظارات و مذاکره بر ســر معنا کمک می کند، اما پژوهش ها نشان می دهد که 
این مدل ها دچار کاســتی هایی است که می توان با استفاده از مدل های جدیدتری چون 
مدل »راهنمایی گروهی«3 یا مدل »راهنمایی پانلی مشترک«4، »مدل کارگاهی«5، »مدل کار 
کالسی«6، »مدل روش شناسی«7، »مدل هدایت تیمی«8، »مدل کنفرانس«9، »مدل همکاری 
صنعت«، »مدل گروهی مشترک«10، »مدل راهنمایی مبتنی بر استفاده از تکنولوژی اطالعات 

و ارتباطات«11 رفع و رجوع کرد. )باتری و دیگران، 2005: 10-11( 

روش شناسی
با توجه به اهداف و سؤال های مطرح شده در بیان مسئله، از میان رویکرد های کیفی مختلف، 
از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری و از میان روش های مختلف پدیدارشناسی تفسیری از روش 
»تحلیل پدیدارشناسی تفسیری«IPA( 12( اسمیت )1999( برای رخنه کردن به ذهنیات، فهم 
تجربیات و روایت مشارکت کنندگان از این تجربیات استفاده کردیم. هدف IPA، بر اساس 

1. Gatfield
2. Lee
3. Group Supervision (GS)
4. Joint Panel Supervision (JPS)
5. Workshop Model
6. Coursework Model
7. Methodology Model
8. Directed Team Model
9. Conference Model
10. Collaborative Cohort Model
11. ICT-Related Dissertation Supervision Model
12. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)

مطالعه پديدارشناختی تجربه زيسته دانشجويان ...
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مصاحبه های فردی و نیمه ســاخت مند با تعداد کمی از مشارکت کنندگان، ارائه توصیفی 
از تجارب مشــارکت کنندگان از طریق تحلیل های نظام مند و موشکافانه است. )اسمیت و 
دیگران، 1999( توصیف های به دســت آمده بیانگر هرمنوتیک مضاعف1 است: هدف این 
روش شناسی، نه آزمون فرضیه ها بلکه درک تجربه زیسته مشارکت کنندگان بدون تحمیل 
نظریه از پیش موجود است. )مورتاگ2 و دیگران، 2011: 252( از نظر اسمیت و آزبورن3 
)2003: 56-54( در تحلیل پدیدارشناســی تفسیری، نمونه گیری باید هدفمند و نمونه ها 
تا حد زیادی یک دست و کوچک باشند. آنها 5 یا 6 نمونه را به عنوان حجم نمونه منطقی 
عنوان می کنند. درخصوص یک دســت بودن نمونه ها تالش کردیم که مشارکت کنندگانی 
انتخاب کنیم که در فرهنگ رشــته ای واحد جامعه پذیر شده و تجربیات مشترکی داشته 
باشــند. لذا با استفاده از طبقه بندی بچر4 )1989( صرفاً مشارکت کنندگان از حوزه علوم 
اجتماعی کاربردی )رشــته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری( و از میان دختران انتخاب 
شدند. فرایند دسترسی به مطلعین این گونه بود که با توجه به اینکه مطلعین کلیدی مورد 
نظر باید از دانشجویان دختر حوزه علوم اجتماعی کاربردی باشند، پس از مراجعه به معاونت 
آموزشی و گرفتن فهرست و شماره تماس دانشجویانی که اخیراً فارغ التحصیل شده یا در 
شرف فارغ التحصیلی دانشگاه بودند، با یکایک آنها تماس گرفتیم. برخی از شماره ها تغییر 
کرده بودند یا دانشجویان شهرستانی بودند که امکان مصاحبه با آنها برایمان مقدور نبود، یا 
با توجه به فراغت از تحصیل و سایر دالیل، راضی به انجام مصاحبه نبودند. لذا مجبور شدیم 
استراتژی خودمان را تغییر داده و به خوابگاه دانشجویان مراجعه کردیم و به صورت هدفمند 
به دنبال دانشجویانی بودیم که شرایط الزم برای مصاحبه را داشته باشند و در این فرایند 
به دانشجویانی برخورد کردیم که هم از رشته های مورد نظر ما بودند و هم اینکه در یکی 
دو هفته گذشته دفاع کرده بودند یا قصد داشتند دفاع کنند. از طریق همین دانشجویان و 
با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی5 توانستیم به سایر دانشجویان همکالسی آنها یا 
هم اتاقی های آنها دسترسی پیدا کنیم و با آنها قرار مصاحبه بگذاریم. در مجموع هشت نفر 
از دانشــجویان دختر دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان برای مصاحبه انتخاب شدند 

که مشخصات جمعیت شناختی آنها در جدول 2 آمده است. 
1. Double Hermeneutic
2. Murtagh
3. Osborn
4. Becher
5. Snowball Sampling
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جدول 2: مشخصات مطلعین کلیدی حاضر در پژوهش 

رشتهوضع تأهلبومیسنشماره

حسابداریمجردبومی26پردیس1

علوم اقتصادیمتأهلغیر بومی28سعیده2

توسعه اقتصادیمجردغیر بومی26کیمیا3

مدیریتمجردغیر بومی26مهسا4

علوم اقتصادیمجردبومی26هستی5

توسعه اقتصادیمجردبومی28مهدیس6

اقتصاد اسالمیمجردغیر بومی25فاطمه7

اقتصاد اسالمیمجردغیر بومی25فائزه8

در پژوهش حاضر برای مدیریت و تحلیل داده ها از پدیدارشناسی تفسیری و مراحل 
توصیه شده در آن استفاده شد. این مراحل مبتنی بر »هرمنوتیک مضاعف« است و تالش 
گردید از این طریق، فعالیت معناسازی مشارکت کنندگان فهم شود: در همین راستا، در 
مرحله اول متن مصاحبه اول، چندین بار خوانده شد تا با همه جزئیات آن آشنایی به دست 
آید، پس از آن مضامین ظاهرشده، جستجو شد و موضوعات مهم، حاشیه نویسی گردید. 
در گام دوم، تالش شــد مضامین پدیدآمده دســته بندی و به همدیگر متصل یا مرتبط 
شــود به طوری که مضامین جامع تر و کلی تری شــکل گیرد. در مرحله سوم با استفاده از 
مضامین ظاهرشده از متن مصاحبه با نفر اول، تالش شد دست نوشته ها و متن مصاحبه های 
بعدی تحلیل گردد و جدول نهایی مضامین جامع تر ایجاد شــود. نهایتاً خروجی فرآیند 
تحلیلی، توصیف روایتی بود که در آن تفســیر تحلیلی نگارندگان در کنار الفاظ مستقیم 

مشارکت کنندگان قرار گرفت.
لینکلن و گوبا1 )1985: 300( برای مشروعیت بخشی و تضمین قابلیت اعتماد مطالعات 
کیفــی، اصطالحات منحصر به فردی مانند معتبر بودن، صحــت، قابلیت انتقال، قابلیت 
اطمینــان و قابلیت تصدیق در پژوهش های طبیعت گرایانه ارائه نمودند. برای باورپذیری 
از یک ممیز بیرونی کمک گرفته شــد. ممیز بیرونی می توانســت مسیر تعریف شده برای 
بررسی صحت و دقت تحلیل های به کار رفته را ردگیری کند. برای انتقال پذیری از آنجایی 
که هدف از پژوهش حاضر تعمیم یافته ها نبود لذا تالش شــد جزئیات مفصل و فربه از  
1. 6. Lincoln & Guba

مطالعه پديدارشناختی تجربه زيسته دانشجويان ...
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تجربیات زیســته دانشــجویان از نگارش پایان نامه ارائه گردد. وجود برنامه مفصل برای 
گــردآوری داده ها و تحلیل آنها، توصیف مفصل و فربــه داده ها و نتایج، اطمینان پذیری 
را تضمین می کند. این اطالعات چارچوبی را برای مقایســه ســایر پژوهشگرانی به دست 
می دهد که تمایل دارند کار مشــابهی را انجام دهند. از آنجایی که هدف پژوهش کیفی 
ارائه یک تفسیر خاص از میان تفاسیر بسیار مختلف است و امکان تکرار نتایج از محیطی 
به محیط دیگر با دشــواری های خاصی مواجه اســت، لذا همان طور که یاردلی1 )2000( 
نیز تأکید دارد پایایی )اطمینان پذیری( معیار مناسبی برای ارزیابی کیفیت پژوهش های 
کیفی نیســت. نهایتاً برای رعایت مالحظات اخالقی بــر داوطلبانه بودن و رضایت برای 
شرکت در مصاحبه، برنامه ریزی زمانی و تعیین محل مصاحبه با توجه به شرایط مد نظر 
مشــارکت کنندگان، عدم استفاده از سؤال های حساسیت برانگیز و غرض ورزانه، محرمانه 
بودن و ناشناختگی پاسخگویان در سرتاسر فرایند مصاحبه، درخواست انتخاب نام مستعار 

برای خود در طول مصاحبه تأکید شد. 

یافته های پژوهش
به طور کلی با استفاده از چهارچوب روشی پدیدارشناسی تفسیری و مراحل مندرج در این 
روش، سه مضمون اصلی و فراگیر2 و هشت مضمون فرعی از تحلیل مصاحبه ها به دست آمد: 

1. تجارب معطوف به خود )پیش انگاره ها، تلقی از خود، تجربه احساسی(؛ 
2. تجارب معطوف به تعامل )دوگانه راهنمایی، اتکا به دیگری(؛ 

3. تجارب معطوف به دستاورد )فرصتی برای آموختن، تغییر انگاره های ذهنی، کسب 
استقالل(؛ 

1. تجارب معطوف به خود

ایــن مضمون اصلی بیانگــر همه داشــته ها و اندوخته هایی اجتماعی، روان شــناختی، 
پیش داوری ها، قضاوت ها و مهارت های عملی و نظری و به طور کلی ســرمایه ای است که 
دانشــجو به عنوان یک کنش گر علمی قبل از ورود به عرصه نگارش پایان نامه و تعامل با 
اســتاد راهنما در طی فرایند جامعه پذیری علمــی با خود به همراه دارد. مضامین فرعی 

شناسایی شده به فهم این اندوخته ها کمک می کند. 

1. Yardley
2. Master-Theme
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پیش انگاره ها را می توان پیش داوری ها، تلقی ها و برداشــت های درســت یا نادرســت 

دانشجویان از پایان نامه نویسی و نیز نقش ها و وظایف خود و استاد راهنما تعریف کرد. این 
قضاوت ها نقش مهمی در جهت دهی به کنش پایان نامه نویســی و نحوه ورود دانشجویان 
با این امر دارد و در صورت مســاعد بودن شرایط و تجربه مطلوب با استاد راهنما، امکان 
دارد ایــن پیش داوری ها و تلقی ها تغییر کننــد و در غیر این صورت، تلقی های منفی در 
بستر تعامالت غیرسازنده، می تواند تجربه احساسی ناخوشایندی را برای دانشجویان رقم 
بزند. نتایج نشــان می دهد که به طور کلی دانشــجویان از دو دسته استعاره های منفی و 
مثبــت درخصوص پایان نامه قبل از اخذ این واحد و درگیر شــدن عملی در این فرایند 
اســتفاده می کنند. اســتعاره هایی چون »کوه«، )1(1 »غول« )7(، »کار ناممکن و سخت« 
)8(، »کابوس« )2( توســط این مشارکت کنندگان به کار رفته است: »پایان نامه رو یه غول 
می دیدم«. )7( برخی از این مطلعین، به دلیل نداشتن آگاهی و تجربه پژوهشی الزم، چنین 
دیدگاه هایــی را اتخاذ کرده بودند، چرا که با ورود به مرحله نگارش پایان نامه و کســب 
تجربه عملی، بعضٌا نگرش های منفی آنها اصالح شده است. از طرف دیگر برخی دیگر از 
دانشجویان از اســتعاره های مثبت برای پایان نامه استفاده کرده بودند. »خیلی عالقه مند 
بودم و ذوق داشــتم، چون احساس می کردم چیزی که باید بهش برسم همین پایان نامه 
است... این حس برام شوق انگیز بود«. )3( به طور کلی دانشجویان تلقی و پنداشت واحدی 
از پایان نامه نداشتند. یکی از عواملی که به نگرش دانشجویان شکل می دهد تلقی آنها از 

خود و قابلیت های خود می باشد.
منظور از مضمون فرعی تلقی از خود، باورهایی اســت که دانشــجویان در مورد میزان 
اســتعدادها و قابلیت های علمی و عملی خود در مقایسه با دیگران دارند. بر اساس نتایج 
پژوهش ها، بســیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد در زمان پایان نامه احساس می کنند 
کــه به اندازه کافی آموزش ندیده اند و مهارت های الزم برای نوشــتن طرح خود و نتایج 
آن را ندارند. )اسدالهی و دیگران، 1393: 59( تجربیات مصاحبه شوندگان نشان می دهد 
که بیشــتر آنها احســاس ناکارآمدی علمی دارند که نشــان می دهد در دوره تحصیالت 
تکمیلی، آمادگی و قابلیت برای انجام پژوهش های عملی و جدی در آنها قبل از ورود به 
پایان نامه نویســی شکل نمی گیرد. »من اولین جمله ای که به استادم گفتم همین بود که 
من هیچی بلد نیستم... قباًل اصاًل تجربه کار عملی نداشتم و روی نرم افزار هم اصاًل تسلط 

1. اين اعداد داخل پرانتز، به پاسخگويان ارجاع دارد.

مطالعه پديدارشناختی تجربه زيسته دانشجويان ...
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نداشــتم در واقع نرم افزار هم به صورت دو واحد عملی بود اما تئوری تدریس شــده بود 
و اصاًل کار از ما نخواســته بودن برای همین هیچی بلد نبودم «. )2( نوشــتن، ابزار اصلی 
یادگیری و استقالل فکری دانشجویان است. اصوالً یکی از مهم ترین اهداف در دوره های 
تحصیالت تکمیلی ایجاد توانایی در نگارش دانشگاهی1 است، این توانایی صرفاً آموختن یک 
مجموعه مهارت نیست، بلکه بخشی از فرایند کلی تر جامعه پذیری علمی محسوب می شود. 
»کاًل نوشتن برای من خیلی کار سختیه یعنی واقعاً با نوشتن مشکل دارم از اول هم زیاد 
حرف می زدم اما نمی تونستم خوب بنویسم«. )4( عالوه بر مشکالت نگارشی، ضعف دیگر 
دانشجویان ناشی از عدم آشنایی عملی آنها با روش های پژوهش و روش شناسی در رشته 
تخصصی خود می باشد: »در واقع اصاًل اولین بار بود که کلمه پروپوزال را می شنیدم وقتی 
قسمت های مختلف پروپوزال رو نگاه کردم دیدم راجع به روش تحقیق هیچی نمی دونم« 
)7(. تلقی منفی درباره قابلیت ها و توانایی ها موجب می شود دانشجویان نه تنها از نگارش 

پایان نامه لذت نبرند بلکه وضعیت های احساسی ناخوشایندی را تجربه کنند. 
 تجربه احساسی، وضعیت های روان شناختی منفی )نظیر اضطراب، احساس فرسودگی، 
احساس فشار روانی و تحلیل انرژی( و مثبت )لذت یادگیری، شور و اشتیاق، رضامندی( 
و ســایر وضعیت هایی است که دانشجویان قبل، حین و حتی پس از پایان نامه نویسی آن 
را تجربه می کنند. تجربه بیشــتر دانشــجویان حاکی از آن است که آنها از وضعیت های 
روان شــناختی منفی قبل از شــروع پایان نامه نویسی و حتی در حین ورود به این مقطع 
رنج می بردند. »وقتی وارد کارشناســی ارشد شــدم مهم ترین استرسم نوشتن پایان نامه 
بود... همیشــه مضطرب بودم که می تونم پایان نامه بنویسم یا نه« )2(. بخشی از اضطراب 
و نگرانی دانشــجویان از پایان نامه، ناشی از عدم شناخت و نداشتن اطالع کافی در مورد 
کم و کیف پایان نامه نویســی و بعضاً اطالعات نادرســتی است که دانشجویان از همتایان 
خود دریافت می کنند: »خوب معموالً همه از سختی های کار میگن همه می گفتن سخته، 
پدر آدمو در میاره، خوب منم با شــنیدن این حرف ها خیلی استرس پیدا می کردم« )5(. 
این دانشــجو )6( نیز از اولین تجربه احساســی خود در ارتباط بــا پایان نامه می گوید و 
وضــع روحی و روانی خود را با واژگانــی چون اضطراب و ترس و افکار منفی درخصوص 
عدم موفقیت در تکمیل این دوره توضیح می دهد، »از روزی که به ما گفتن باید اســتاد 
راهنما انتخاب کنید من همش دلم آشوب بود... خیلی اضطراب داشتم... کاًل حس خوبی 

1. Academic Writing
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نداشتم.. . همش می ترسیدم که نتونم این کارو انجام بدم... من یه هفته خواب و خوراک 
نداشــتم آنقد که استرس داشتم«. مقایسه اجتماعی و احساس نگرانی و ناتوانی ناشی از 
آن، پدیده اجتماعی مهمی بود که سایر دانشجویان آن را قبل از شروع نگارش پایان نامه 
تجربه کرده بودند: »حس می کردم به ســرانجام نمی رسه، همش نگران بودم که نتونم از 
پســش بر بیام، نمی تونم کارو به نتیجه برسونم« )7(. فرسودگی تحصیلی1 واژه مناسبی 
برای بیان شــرایط روحی و تجربه احساســی برخی از دانشجویان از نگارش پایان نامه و 
تعامل با اســتاد راهنما می باشــد: »همه مراحل کارم با سختی پیش می رفت و من واقعاً 
داشــتم یه روند فرسایشی رو طی می کردم چون استادم از لحاظ علمی کمک نمی کرد« 
)8(. البته بودند دانشــجویانی که تجربه احساسی خوبی از نگارش پایان نامه داشتند: »هر 
قدر کار پیش می رفت لذت بخش تر می شــد و خیلی حس خوبی داشتم از پیشرفت کارم 
هیچ چیزی برام شیرین تر از این نبود که یه کار پژوهشی انجام بدم و بتونم واقعاً درگیر 

شرایط یه تحقیق واقعی بشم« )1(.

2. تجارب معطوف به تعامل

منظور از این مضمون اصلی، تعامالت و کنش هایی اســت که دانشــجو با استاد راهنمای 
خود صورت می دهد، از اســتاد راهنما انتظار می رود کوله باری از قابلیت ها، توانمندی  ها 

و تجربیات را با خود داشته باشد. 
دوگانه راهنمایی به دو شکل تعامالت سازنده و غیرسازنده دانشجویان در تعامل با استاد 

راهنمای شان اشاره دارد. بیشتر پژوهشگران درخصوص نقش ها و وظایف استاد راهنما، بر 
در دســترس بودن و حضور استاد راهنما تأکید دارند. یکی از شکایت های بسیار متعارف 
دانشــجو به سختی دسترسی به اساتید راهنما مربوط می شود که ممکن است به واسطه 
مسئولیت های اجرایی و تدریس، درگیری زیادی داشته باشند، یا دانشجویان زیادی داشته 
یا اینکه در دانشگاه حضور نداشته باشند: »همیشه منو قال می ذاشت، من مدت ها جلوی 
دفترشون و تو سالن دانشگاه بودم تا بتونم ایشونو پیدا کنم، تقریباً هر روز براشون ایمیل 
می زدم اما جواب نمی دادن« )3(. این دانشــجوی رشــته توسعه اقتصادی )6( نیز تجربه 
خود را این گونه توضیح می دهد: »بیشــتر زمان من در تعقیب و گریز اســتاد می گذشت 
و معموالً پشــت در دفتر اســتاد زیر پام علف سبز می شد... هر روز می رفتم سراغ شون و 

1. Academic Burnout
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ایشونو پیدا نمی کردم شماره شونو نداشتم، چند بار براشون ایمیل زدم، جواب ندادن«. در 
دســترس نبودن و عدم مسئولیت پذیری استاد در قبال دانشجو می تواند ناشی از فقدان 
سیاست روشن در قبال اساتید دارای پست های اجرایی و یا اساتیدی باشد که به فرصت 
مطالعاتی می روند. »از شروع ترم چهارم هم که دیگه استاد رفتن فرصت مطالعاتی و کاًل 
دیگــه ایران نبودن، من چند بار رفتم پیش مدیر گروه و باهاشــون صحبت کردم، مدیر 
گروه اطمینان داد که استاد از طریق ایمیل تمام راهنمایی های الزمو به ما میدن اما هیچ 

وقت این اتفاق نیفتاد « )3(.
در یک طرف پیوستار دانشجویانی قرار داشتند که تعامل خوب و سازنده ای با استاد 
راهنمای خود داشــتند: »اینکه اســتاد از همون اوایل کار مشــخص می کنند که تو چه 
بازه ای باید کدوم مراحل کار تکمیل بشــه و هر بار کــه مراجعه می کردم تاریخ مراجعه 
بعدی رو مشــخص می کردند و تعیین می کردند که تا جلسه بعد چه کارهایی باید انجام 
بشه و حتی عالوه بر تاریخ ساعت دقیق راهنمایی را مشخص و یادداشت می کردند و هر 
جلســه هم سر وقت حاضر می شــدند و راهنمایی می گردند« )4(. در آن طرف پیوستار، 
دانشــجویانی قرار داشــتند که تجربیات خوبی از تعامل با استاد راهنمای خود نداشتند 
که خود از دالیل مختلفی ناشــی می شود که بخشــی از آنها به اساتید و بخش دیگر به 
دانشــجویان و حتی فرهنگ نهادی و دپارتمانی مربوط می شــود. »تو مراحل اولیه خیلی 
برخورد خوبی داشتن اما بعد که خیلی هم از موضوع من خوششون نیومد، انگار به زور با 
من همکاری می کردن، راســتش منم هر وقت ناچار بودم می رفتم پیششون، چون خیلی 

زود عصبانی می شدن.« )5(
نهایتاً نارضایتی از اســتاد راهنما به دلیل بــرآورده نکردن انتظارات منطقی و معقول 
دانشجو موجب می شود دانشجو تجربه سازنده و مثبتی از مهم ترین بخش تحصیل خود 
نداشــته باشد و فشــار روانی شــدیدی را در برهه ای تحمل کند که به حمایت علمی و 
عاطفی اســتاد راهنما نیاز دارد. نکته ای که از تجربه پایان نامه نویسی این مشارکت کننده 
)5( مشخص اســت شکاف بین شخصیت اخالقی و علمی استاد است. در بهترین حالت 
انتظار می رود که اســتاد راهنمای ایده آل حائز هر دو ویژگی مذکور باشــد. اما در مورد 
برخی از دانشــجویان لزوماً این گونه نبود: »انتظارم از استاد واقعاً در حد راهنمایی بود نه 
اینکه انتظار داشته باشم ایشون وظیفه منو انجام بدن. استادم انسان فوق العاده پر جذبه 
و خوش اخالقی هستند و هیچ وقت نمی تونم باور کنم این آدم که آن قدر برای همه قابل 
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احترام اند و همه دوسشــون دارند این قدر تو کار حرفه ای خودشون بی مسئولیت باشند و 
دانشــجو رو به حال خودش رها کنند و یا کل وظایف خودشونو محول کنند به مشاور... 

من به خاطر بی مسئولیتی استادم خیلی عذاب کشیدم و همش تحت فشار بودم« )6(
بی عالقگی به موضوع و اســتاد راهنما و نداشــتن تجربه کافی، شرایط تنش آفرین و 
پرفشاری را برای برخی از دانشجویان رقم می زند و چاره ای جز کناره گیری و اتکا به دیگران 
را برای پایان دادن به این تجربه باقی نمی گذارد: »اصاًل استاد رو دوست نداشتم و از مواجه 
شــدن باهاش پرهیز می کردم... استاد هم چون استادیار بودن واقعاً تجربه کافی نداشتن 
بــرای راهنمایی. چند بار رفتم کمک بگیرم، هــی کتاب معرفی می کردن. منم می رفتم 
با کلی زحمت کتابو پیدا می کردم بعد که می خوندم بازم به نتیجه ای نمی رســیدم« )8(. 
بی تردید عدم کمک و حمایت علمی دقیق استاد باعث سرخوردگی دانشجو و بی رغبتی 
وی برای تعامل بیشــتر می شود مخصوصاً این شرایط زمانی تشدید می شود که دانشجو 
نیز قابلیت های علمی و خودکارآمدی کمتری داشــته باشــد: »من تو همه مراحل خودم 
پیگیر بودم و به جرات می تونم بگم اســتادم اصاًل نقشــی تو پایان نامه من نداشت و واقعاً 

هیچ کمکی بهم نکرد، نقش استاد فقط سرگردون کردن و گیج کردن من بود« )8(. 
در کنار حمایت علمی و پشــتیبانی فکری همان طور که هولداوی و دیگران )1995: 
4( اشــاره می کنند یکی دیگر از وظایف استاد راهنما باال نگه داشتن روحیه دانشجویان 
است. گاهی اوقات یک جمله روحیه بخش می تواند معجزه ای برای دانشجویی باشد که از 
همه جا قطع امید کرده است و گاهی اوقات دریغ کردن همین جمله می تواند تأثیر منفی 
زیادی بر روحیه دانشجو و ادامه کار وی بگذارد. این دانشجوی علوم اقتصادی، تجربیات 
خوبی از اولین برخورد خود با استاد راهنمای خود داشته و بر نقش حمایت روانی استاد 
راهنمایش و تجربه احساســی اش تأکید می کند: »من اولین جمله ای که به استادم گفتم 
همین بود که من هیچی بلد نیستم و استرس شدیدی دارم و استاد با کمال متانت گفت 
که اصاًل کار من همینه که مســیر رو برای شــما هموار کنم و کلی با حرف هاشون به من 
امید دادند... وقتی از پیش اســتاد اومدم خیلی حالم خوب شده بود، واقعاً احساس کردم 
که یکی می خواد حمایتم کنه و شــاید تو اون لحظه همین برام کافی بود«. )2( برخالف 
این مشارکت جو، دانشــجوی دیگری )5( بر اهمیت بیشتر حمایت عاطفی در مقایسه با 
حمایــت علمی تأکیــد می کند و از تجربه خودش از نیاز به حمایت روحی و دریغ کردن 
آن از ســوی اســتاد راهنمایش می گوید: »وقتی حس می کردم که من اصاًل براشون مهم 
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نیستم، نمی تونســتم رابطه برقرار کنم. به نظرم یه وقتایی بیشتر از کمک علمی دانشجو 
نیاز به حمایت روحی داره و همین موضوع خیلی منو اذیت می کرد«. همان طور که اشاره 
شد دانشجویان یک دست نیستند و نیاز  های علمی و روحی متفاوتی دارند، از این رو این 
هنر اســتاد راهنماست که متناسب با روحیات و شرایط علمی دانشجو، سبک راهنمایی 
منعطفــی را انتخاب کند و در کنار حمایت علمی، بــه جنبه روانِی راهنمایی و نیاز های 
عاطفی دانشــجویان نیز توجه کافی داشته باشد: »شایدم سخت ترین مرحله همون اوایل 
کارم بود که خودم اعتماد به نفس نداشــتم و از همون موقع هم فهمیدم که استاد هیچ 
کمکــی به من نمیخواد بکنه... بعــد هم که موضوع اصاًل برام جالب نبود و اینم یه ضربه 

دیگه بود که شوق ادامه کارو ازم می گرفت«. 
اتکا به دیگری، راهکاری اســت که برخی از دانشجویان عمدتاً برای جبران ضعف ها و 

کاســتی های موجود در تعامالت خود با اســتاد راهنما اختیار می کنند و شامل دریافت 
حمایت عاطفی و علمی از همتایان یا اتکا به استاد مشاور پایان نامه می باشد. دانشجویان 
معموالً دسترسی بیشتری به همتایان خود در مقایسه با اساتید دارند و این تعامالت نقش 
مهمی را در تجربه دانشجویان از نگارش پایان نامه ایفا می کند. بسیاری از دانشجویان برای 
دریافت اطالعات و حمایت اجتماعی به همتایان خود متکی اند. روابط همتایان همچنین 
شــامل جامعه پذیری و شاگردی اســت. گروه های همتایان همچنین به کاهش اضطراب 
درخصوص امور نامشــخص کمک کرده، اطالعات غیررسمی داده و می توانند همدیگر را 
تشــویق کرده و حمایت کنند. به طور کلی تجربیات زیسته دانشجویان نشان می دهد که 
تعامالت و انرژی عاطفی ناچیزی بین آنها و همتایان شــان در طول دوره تحصیل شــکل 
گرفته که خود به نوعی از فقر تعامالت و ســرمایه اجتماعی بین آنها حکایت دارد. اتکا به 
دیگری به مثابه نوعی استراتژی، زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که تعامل مطلوبی بین استاد 
راهنما و دانشجو شکل نگرفته باشد. »کاًل من اوایلی که استاد رفته بود فرصت مطالعاتی، 
بعد از هر فصل ایمیل می کردم برا استاد اما ایشون حتی ایمیل شونو چک نمی کردن... کاًل 
خودشــون رفتن و کار همه دانشجوها رو همین استاد مشاورم انجام می داد« )3(. برخی 
از دانشجویان نیز در کنار کمک های دریافتی از استاد مشاور، بده/ بستان علمی خوبی با 
دوستان شان داشتند: »من به خاطر شرایط خاصی که داشتم تقریباً از همه همکالسی هام 
کمک گرفتم... یکی از دوســتانم بود که به روش من کار می کرد و این روش و خوب یاد 
گرفتــه بود. من تــو کار ترجمه و جمع آوری داده کمکش کردم و اونم تو انجام تحلیل ها 
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هر چی از استاد راهنمایی می گرفت به من منتقل می کرد و خیلی هم تو کارم مؤثر بود. 
حاال نمی دونم درسته یا نه ولی یه جور معامله علمی بود« )6(. اندرسون و سویزی )1998 
به نقل از دراموند هایز1، 2013: 46( دریافتند 55 درصد از دانشجویان مورد بررسی آنها 
موافق بودند که »دانشجویانی که با همدیگر یک دوره را طی کرده بودند بیشتر از همدیگر 
یاد گرفته بودند تا از اساتیدشــان«. یکی از پاســخگویان نیز به خاطر تعامالت نامناسب و 
غیراثربخش و نداشتن زبان مشترک با استاد راهنمای خویش، بر این نکته تأکید داشت 
که ســهم دوســتانش در پایان نامه، بیشتر از استاد راهنمایش می باشد. »استاد رو هم که 
اصاًل پیداش نمی کردم که بخوام ازش بپرسم. افتادم دنبال دوستام، ببینم استاد اونها چه 
جوری راهنمایی می کنه... من بیشترین کمک رو از دوستانم تو خوابگاه گرفتم. هر جا به 

مشکل برمی خوردم ازشون سؤال می پرسیدم.« )8(

3. تجارب معطوف به دستاورد 

منظور از این مضمومن اصلی و مضامین فرعی ذیل آن، مجموعه دســتاوردها و تجربیات 
نگرشــی، بینشی، شناختی، مهارتی و سایر دســتاوردهایی است که دانشجویان در طی 
فرایند تعامل با اســتاد راهنما و در فرایند نگارش پایان نامه کسب می کنند. نتایج حاصل 
از تحلیل مصاحبه ها نشان می دهد که با توجه به کیفیت تعامالت و سبک های راهنمایی 
و ویژگی های دانشــجویان و اساتید، عموماً دســتاوردهایی برای دانشجویان حاصل شده 

است، هرچند که در برخی از موارد ناچیز بوده است. 
مضمون »فرصتی برای یادگیری و آموختن« بر یادگیری مهارت های نظری و عملی در 
فرایند نگارش پایان نامه داللت دارد. بسیاری از دانشجویان با مهارت های مختلف از قبیل 
روش تحقیق، آمار، تفکر انتقادی، تســلط بر روش تحقیق و غیره آشنایی کافی ندارند و 
انتظار می رود در طی فرایند نگارش پایان نامه تسلط و مهارت نسبی در هر یک از موضوعات 
را به دست اورند. تجربیات زیسته دانشجویان نشان می دهد که بیشتر دانشجویان در طی 
این فرایند و علی رغم وجود مشکالت و کاستی های مختلف در فرایند راهنمایی، تجربیات 
خوبی را کسب کرده اند و در نهایت از تالش های خود برای کنار آمدن با مشکالت و تجربه 
انجام یک کار مستقل پژوهشی رضایت نسبی دارند. برخی از آنها بر یادگیری مهارت های 
عملی و شناختی در طی فرایند پایان نامه نویسی تأکید داشتند: »من تو نوشتن پایان نامه 

1. Drummond Hays
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تا حدی تونستم با کلمات تخصصی آشنا بشم و همین طور یه کم پایه ریاضیم قوی شد. 
االن خیلــی برنامه های اقتصادی که تو تلوزیون پخش می شــه، برام جالبه. واقعاً متوجه 
میشــم چی میگن. در حالی که قباًل تو این حوزه اصاًل اطالعات نداشــتم« )2(. مهم ترین 
هدف جامعه پذیری علمی که در پایان نامه تجلی می یابد، شکل گیری بینش و دید علمی 
نســبت به مســائل پیرامون و فراگیری قدرت تجزیه و تحلیل آنهاست: »با اینکه رشته م 
اقتصــاده تا حاال آن قدر با دیــد اقتصادی در مورد اتفاقات اطرافم فکر نکرده بودم. با این 
پایان نامه خیلی ایده های تازه ای تو ذهنم شــکل گرفته. تازه می فهمیم که چقدر اتفاقات 
و آدم ها به هم گره خوردن«. )2(. یادگیری مهارت های عملی و اجتماعی و پا گذاشتن به 
دنیای اجتماعی و دور شدن از مباحث نظری نیز دستاورد برخی از دانشجویان از فرایند 
نوشتن پایان نامه بود. »اما چیزای زیادی یاد گرفتم. یکیش صبرو استقامت بود... و اینکه 
خیلی چیزهایی که در طول تحصیلم یاد نگرفته بودم در حین نوشتن پایان نامه یاد گرفتم. 
مثاًل مهارت کار با کامپیوتر. در حالی که قباًل بلد نبودم از نرم افزار استفاده کنم. همین طور 
در جریان نوشــتن پایان نامه باید با افراد زیادی رابطه برقرار می کردم. برای همین رابطه 

اجتماعی هم تقویت شد.« )1(
دانشجویان قبل از تجربه همه جانبه فرایند پایان نامه نویسی، تصورات و پیش انگاره های 
مختلفی در مورد پایان نامه و حتی نقش ها و وظایف دانشجو و استاد راهنمای خودشان 
دارند، تصورات و باورهایی که در این فرایند اصالح شــده و شــکل واقع بینانه ای به خود 
می گیرد و به نوعی می توان آن را بازاندیشی پیش انگاره های اولیه محسوب کرد. برخی از 
دانشجویان بنا به دلیل ضعف احساس خودکارآمدی و یا دریافت انرژی منفی از محیط، 
نگرش منفی به پایان نامه پیدا می کنند، اما با ورود به این مرحله و شــکل گیری تعامل 
مناســب با استاد راهنما، بسیاری از این باور های کلیشه ای اصالح می شوند. »قبلش فکر 
می کردم کی پایان نامم تموم میشه تا خالص شم، اما االن اتفاقاً برام یه کار با ارزش شده، 
باورم نمی شــد این ســدی که از پایان نامه برای خودم ساختم آخرش آن قدر لذت بخش 
برام تموم بشه« )2(. برخی از دانشجویان نیز تصور واقع بینانه و درستی از وظایف استاد 
راهنمای خود نداشــتند، امــا در انتهای این فرایند، تصورشــان تغییر کرده بود: »البته 
االن که کار تموم شــده می دونم که منم دیدگاه درستی نداشتم و نباید آن قدر از استاد 
انتظار زیادی داشته باشم، هر کسی تو این راه به خودش اتکا کنه موفق تره )5(. برخالف 
مطلعین کلیدی قبلی، تصور برخی از دانشجویان از استاد راهنمای شان در جهت منفی 
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تغییر می کند. به عبارتی گاه دانشــجویان بر اســاس اشــتهار یا سایر مالک ها دست به 
انتخاب اســتاد راهنما می زنند، اما در فرایند کار با برآورده نشــدن انتظارات شان، دچار 
یأس و ســرخوردگی می شــوند: »البته بعد از شروع کار متوجه شدم که ایشون برخالف 
اینکه من فکر می کردم اســتاد باسواد و با سابقه ای هستند کمکی به دانشجو نمی کنند 
)3(. پایان نامه، نخستین عرصه عمل برای انجام پژوهش مستقل توسط دانشجو به شمار 
می رود و فرایند کسب استقالل تدریجی و به تعبیری »از شیر گرفتن« یکی از مؤلفه های 
اصلی پایان نامه نویســی اســت: »مهم ترین چیزی که برای من خیلی با ارزش بود و در 
نتیجه پایان نامه به دست آوردم همین حِس خوب توانستن بود، هیچ وقت به این راحتی 
نمی تونستم بگم من می تونم یه کاری رو انجام بدم، اما االن می تونم بگم می تونم یه کار 

پژوهشی خوب انجام بدم« )2(. 

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر فهم تجربه زیسته دانشجویان از فرایند نگارش پایان نامه و تعامل 
با استاد راهنما بود. به همین منظور هشت دانشجوی کارشناسی ارشد دختر که اخیراً از 
پایان نامه کارشناســی ارشد خود دفاع کرده بودند و همگی در ذیل یک فرهنگ رشته ای 
مشترک )علوم اجتماعی کاربردی( قرار داشتند، به صورت هدفمند برای مصاحبه انتخاب 
شدند. با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری، چهار مضمون اصلی و نه مضمون 
فرعی از تحلیل مصاحبه های صورت گرفته با دانشجویان به دست آمد. به طور کلی در فرایند 
پایان نامه نویســی و تکمیل موفقیت آمیز این دوره و نهایتاً تولید برون داد های پژوهشــی، 
چند عامل و ذی نفع اصلی نقش اصلی دارند که عبارت اند از دانشجو، استاد راهنما، فضا 

و فرهنگ دپارتمانی و سیاستگذاری های پژوهشی و آموزشی در سطح نهادی. 
مســئول اصلی پایان نامه نویسی خود دانشجو است و بسیاری از اساتید بر این باورند 
که دانشــجو نقش آفرین اصلی و محوری در نگارش پایان نامه است و نقش استاد راهنما 
هدایت و جهت دهی به دانشــجو در مسیر تعریف شده می باشد. دانشجویان باید در وهله 
اول از اســتاندارد های الزم برخوردار بوده و از حداقل شــرایط الزم برای ورود به مقطع 
تحصیالت تکمیلی برخوردار باشــند. سپس انتظار می رود که دانشجویان بتوانند در طی 
دوره، آمادگی و مهارت های نظری و عملی الزم برای تولید محصوالت علمی را به دســت 
آورند. به طور کلی دانشــجویان با دغدغه ها، انگیزه ها و آمال و قابلیت های مختلفی وارد 
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مقطع تحصیالت تکمیلی می شــوند و انتظارات و تلقی های متفاوتی از پایان نامه دارند و 
از روش های متفاوت شناخت، دانستن و یادگیری برخوردارند. بنابراین می توان استدالل 
نمود که پایان نامه آینه تمام نمای قابلیت های دانشــجو، آموزش هایی که دریافت کرده، 
مهارت های فنی و قابلیت های تحلیلی و نوشــتاری می باشــد. نظام انگیزشی دانشجویان 
و قابلیت های آنها پارامتر بســیار مهمی در مواجهه دانشــجویان با پایان نامه می باشــد. 
دانشــجویانی که انتظارات علمی باالیی دارند، کمال طلب اند و به آینده حرفه ای و شغلی 
خود امیدوارند، با جدیت بیشــتری وارد تعامل با استاد راهنما می شوند، اما دانشجویانی 
کــه انگیزه کافی برای ادامه تحصیل ندارند و از مهارت های عملی و علمی الزم برخوردار 
نیســتند، طبیعتاً نمی توانند خود را با سختی ها و مقتضیات خاص این مرحله از تحصیل 
وفق دهند و دوره ای پر از تنش و فشــار روانی را تجربه می کنند. لذا دانشــگاه ها باید به 
مســائل نگرشــی و مهارتی که در دوره های آموزش تحصیالت تکمیلی باید ایجاد شوند 

توجه خاصی داشته باشند. 
نتایج حاصل از مصاحبه نشــان می دهد که می توان نوعــی دوگانگی در دیدگاه ها و 
نگرش های دانشــجویان درخصوص پایان نامه را تشــخیص داد، استعاره های چون کوه، 
کابوس، امر ناشــدنی و ناممکن، کار سخت و دشــوار معرف جنبه منفی این دوگانگی و 
انتظار کشیدن برای این مرحله، بی صبری، لحظه هیجان انگیز نیز معرف جنبه مثبت آن 
می باشد. این تلقی ها و نگرش ها صرفاً محدود به پایان نامه نبوده، بلکه بسیاری از دانشجویان 
همین تلقی ها را در مورد نقش ها، وظایف خودشان و استاد راهنمای شان دارند. برخی از 
دانشــجویان به دلیل عدم اعتماد بنفس علمی و عدم برخورداری از مهارت های الزم برای 
انجام پایان نامه، توقعات و انتظارات بیشــتر و گاه غیرواقع بینانه ای از اساتیدشان دارند و 
برعکس دانشــجویانی که احســاس خودکارآمدی و انگیزه باالیی دارند، وابستگی زیادی 
به اســتاد راهنما نداشته و می کوشــند خود در این فرایند، بار اصلی پژوهش را بر دوش 
کشند. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه نشان می دهد که بیشتر دانشجویان از مهارت های 
علمی و عملی و قابلیت های روحی و روانی الزم برای انجام دادن یک پژوهش مســتقل 
برخوردار نیستند و بسیاری از واحد های درسی که در این مقطع ارائه می شود، ادامه همان 
واحدهایی است که در دوره کارشناسی ارائه شده است که جنبه نظری باالیی دارد و آنها 
را با واقعیت های قلمرو پژوهش آشنا نمی سازد. بخش عمده ای از این مطلعین در زمینه 
تحصیلــی و دروس نظری خود همواره موفق بوده اند، اما این امر الزاماً موفقیت آنها را در 
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زمینه تدوین پایان نامه یا پژوهش تضمین نمی کند. بســیاری از دانشجویان این احساس 
را داشــتند که از قابلیت ها، مهارت های روش شناســی و حتی توانایی جستجوی مقاالت 
تخصصی حوزه خود نیز برخوردار نیســتند، موضوعی که بازتاب کاســتی های جدی در 
نظام آموزشی و فقدان محیط های مثبت و زایاست. نکته دیگری که در کنار مهارت های 
فوق الذکر از دانشجویان رشته های علوم اجتماعی کاربردی انتظار می رود، داشتن قدرت 
تجزیه و تحلیل مســائل، توانایی نگارش و داشــتن تفکر انتقادی و استداللی است که از 
این جنبه نیز تجربیات برخی از دانشــجویان نشان می دهد که ضعف های جدی در نظام 
آموزشی ما وجود دارد. در این شرایط طبیعی است که دانشجویان، تجربه احساسی خوبی 
نداشــته باشــند و مدام از تنش ها و نگرانی ها خود صحبت کنند و همواره در مقایسه با 
دیگرانی که توانســته اند به ســالمت از این مرحله عبور کنند، احساس ضعف داشته و به 
توانایی های و قابلیت های خود با دیده تردید بنگرند. البته بخشی از این نگرانی ها، به عدم 
آگاهی و شناخت صحیح از فرایند پایان نامه نویسی راجع است و لزوماً از ضعف و ناتوانی 
قابلیتی ناشــی نمی شــود ولی در هر صورت تشدید همین نگرانی ها می تواند تأثیر منفی 

زیادی بر دانشجویان داشته باشد. 
رکن اساســی دیگر در فرایند پایان نامه نویسی، استاد راهنما می باشد. همان طور که 
دانشــجویان گروه یک دست و همگون نیستند، اســاتید راهنما نیز یک دست نیستند و 
انتظارات، تجربیات، نگرش ها و مهارت های متفاوتی دارند و حتی تلقی آنها از هدف دوره 
)کارشناســی ارشــد(، از هدف پایان نامه، میزان شناخت آنها از دانشجو، ماهیت موضوع، 
تلقی آنها از وظایف شان نیز متفاوت است، تفاوت هایی که بر نحوه تعامل آنها با دانشجویان 
تأثیر بســزایی دارد. همان طور که در مرور مبانی نظری اشــاره شده، راهنمایی فعالیتی 
کاماًل شخصی و منوط به روابط حرفه ای خوب بین دانشجو و استاد راهنماست و مستلزم 
داشــتن تجربه است. اینکه استاد راهنما چه نقش و وظایفی را برای خود تعریف کرده و 
چه انتظاراتی را از دانشجو داشته باشد و چگونه بتواند تعادل مناسبی بین نیازها و عالیق 
خود و دانشجو ایجاد کند، موضوع ساده ای نیست که بتوان برای آن نسخه عمومی پیچید. 
نتایج پژوهش حاضر نیز نشــان داد که دانشــجویان در تعامل با استاد راهنما در مراحل 
مختلف پایان نامه نویسی، تجربه مشترک و واحدی ندارند. تجربه دانشجویان حاکی از دو 
شــکل تعامالت سازنده و غیرســازنده بود و بیشتر دانشجویان تعامل سازنده ای را تجربه 
نکرده بودند که از جمله دالیل می توان عدم دسترسی و حضور، عدم پاسخگویی مناسب 
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و به موقع، مشــغله های اجرایی اســتاد راهنما، همســو نبودن تخصص استاد و موضوع 
پایان نامه، بی توجهی به مشکالت دانشجو، سبک راهنمایی ناکارآمد، اشاره کرد. از طرف 
دیگر دانشجویانی که تعامل سازنده و پرباری با استاد راهنمای خود تجربه کرده بودند و 
توانسته بودند روابط غیررسمی و صمیمی یا به تعبیری رابطه پدرانه و استاد و شاگردی 
را با استاد راهنمای خود برقرار کنند، بخشی از دالیل این تجربه را به ویژگی ها و سبک 
راهنمایی اســتاد راهنما نســبت می دادند. مثل حضور به موقع و پاسخگویی به سؤاالت 
دانشجو، رفتار مســئوالنه و هدایت صحیح در مسیر پژوهش، تشویق دانشجو به مطالعه 
و جســتجو، آموزش گام به گام پژوهش، داشــتن وسعت دید، ایجاد عالقه و انگیزه برای 
ادامه کار، دادن حس اســتقالل، تأکید بر خالقیت دانشــجو، هدایت دانشجو در راستای 
عالیق، پیگیری مسئوالنه، توجه به شرایط دانشجو، افزایش روحیه پژوهشی، خوش قولی 
و تجربه باالی پژوهشــی. نکته مهم در این زمینه آن اســت که اســاتید باید با توجه به 
نیاز های دانشــجو، از سبک های راهنمایی متفاوتی اســتفاده کنند، چرا که دانشجویان 
یک دســت نیســتند و دغدغه ها و نیاز های متفاوتی دارند. از طرف دیگر دانشجویان در 
مراحل مختلف نیز به نیاز های متفاوتی دارند، برای مثال در مراحل اولیه شروع پایان نامه 
مخصوصاً پروپوزال نویســی نیاز به کمک و حمایت بیشتری دارند. بیشتر دانشجویانی که 
تجربه خوبی با اســتاد راهنمای خود نداشتند و اســتاد راهنما به هر دلیل نتوانسته بود 
انتظارات و توقعات آنها را برآورده سازد، برای پیشبرد کار خود به کمک دیگران همچون 
اســتاد مشاور و دوستان و همتایان خود متوسل شده بودند. این امر اهمیت نقش استاد 
مشاور و فرهنگ تعامل و همکاری علمی بین دانشجویان و حتی حمایت روحی و روانی 
آنها را روشن می سازد، موضوعی که در ادبیات مربوط کمتر به آن توجه شده و محور اصلی 
بحث ها و مناقشــات بر مفهوم سازی نقش استاد راهنما و شیوه ها و سبک های راهنمایی 
متمرکز اســت. تجربه برخی از دانشــجویان نشــان می دهد که گاهی اوقات نقش استاد 
راهنما چنان در فرایند راهنمایی کم رنگ می شود که بخش عمده یادگیری و دستاورد های 
دانشجویان با اتکا به تعامالتی که با استاد مشاور و دوستان خود شکل می دهند، حاصل 
می شــود. بنابر این توجه به نقش استاد مشاور و فرهنگ همتایان در مفهوم پردازی های 

صورت گرفته در این حوزه ضرورت دارد. 
به طور کلی بیشتر دانشجویان حتی آنهایی که تجارب سازنده و مثبتی با استاد راهنمای 
خود نداشتند، تجربه احساسی، لذت یادگیری و تغییرات نگرشی را تجربه کرده بودند و این 
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موضوع نشان دهنده اهمیت و نقش پایان نامه در فرایند جامعه پذیری دانشجویان و شکل 
دهی به باور های و رفتار های پژوهشی آنها می باشد. با توجه به اینکه بسیاری از دانشجویان 
کارشناسی ارشد سابقه پژوهشی چندانی ندارند و در مرحله آموزشی خود چندان درگیر 
فعالیت های پژوهشی نمی شوند، بنابراین نگارش پایان نامه برای آنان، نخستین گام تحقیق 
و پژوهش جدی در عرصه های علمی محسوب می گردد. بیشتر دانشجویان از دستاورد های 
خود همچون افزایش مهارت های عملی و اجتماعی خود رضایت داشــتند و برخی نیز از 
اینکه توانسته بودند در این فرایند، توانایی و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل پیرامون خود 
را به دســت آورده بودند ابراز رضایت داشــتند. فرایند یادگیری و کسب اعتماد بنفس و 
حس توانســتن، تجربه لحظه های لذت بخش و به یادماندنی و میل وافر آنها به یادگیری 
بیشتر برای این دسته از دانشجویان بود. توانایی کسب استقالل و ایستادن روی پای خود 
و جلب رضایت اســتاد راهنما و جبران کردن زحمات وی، بهترین لحظه ها را برای این 
دانشجویان رقم زده و آن را به بخشی فراموش نشدنی از تجربه زیسته زندگی دانشگاهی 
تبدیل کرده است. مطلعین کلیدی در فرایند پایان نامه نویسی، امید و نامیدی غم و شادی 
را با هم تجربه می کنند. البته بودند دانشجویانی که تجربه احساسی خوبی از این مرحله 
نداشــتند و به دلیل احساس فرسودگی و فشار روانی ناشی از عدم تعامل سازنده و دالیل 
دیگــری چون بی عالقگی به موضوع و اســتاد، تالش می کردنــد که به هر نحو ممکن از 
ایــن وضعیــت و تنگنا خود را خالص کنند، با این حال این جریان غالب در بین مطلعین 
کلیدی نبود. یکی دیگر از دستاورد های حاصل از نوشتن پایان نامه، تغییرات نگرشی است 
که در دانشــجویان درخصوص خود پایان نامه، نقش ها و وظایف خودشــان و حتی استاد 
راهنمای شان صورت می گیرد، این فرایند را می توان فرایند تخریب و بازسازی خالقانه ای 
نامید، فرایندی که در آن بســیاری از انگاره های ذهنی شــکل گرفته، فرو ریخته و از نو 
ســاخته می شوند. در این فرایند بعضی توقعات غیر معقول از استاد راهنما و وظایف آن، 
تلقی های غیر واقع بینانه از پایان نامه و نقش دانشــجو در نگارش پایان نامه اصالح شــده 
و شــکل واقع بینانه به خود می گیرد. آنها با واقعیت پایان نامه نویســی آشنا شده و همین 
تجربه احســاس خاصی را برای آن رقم می زند. نهایتــاً برخی از مطلعین در انتهای این 
فرایند احســاس استقالل کرده و این توانایی را در خود پیدا می کنند که بتوانند به لحاظ 

پژوهشی روی پای خود بایستند. 

مطالعه پديدارشناختی تجربه زيسته دانشجويان ...
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به طور کلی در سطح دانشگاه و دپارتمان می توان این پیشنهادها را ارائه نمود: 
الف: در سطح دانشگاه

ـ بها دادن به مقوله کیفیت در همه عرصه های آموزش و پژوهش مخصوصاً در مورد 
پایان نامه های مقاطع تحصیالت تکمیلی

ـ تهیه و تدوین سیاســت های پژوهشی در سطح دانشــگاه و بر اساس فرهنگ های 
دپارتمانی و رشته ای برای تعیین وظایف استاد راهنما در ارتباط با دانشجو و نظارت 

بر روند اجرایی آن 
ـ تهیه ســازوکار الزم برای ســبک های راهنمایی های گروهی و جمعی و استفاده از 
مدل های کارگاهی، هدایت تیمی، مدل کنفرانسی و برگزاری کارگاه های مختلف برای 

عملیاتی کردن این سبک های جدید راهنمایی
ـ توجه به مقوله شــاگردپروری و اهمیت تربیت دانشــجو در سیاست های دانشگاه و 

تشویق اساتید ممتاز در این زمینه
ـ توجه و اهتمام جدی بر ارزشــیابی دانشجویان از استاد راهنما و تأثیرگذاری نتایج 

این ارزشیابی در اصالح و بهبود فرایند 
ـ تعریف ســازوکار مناسبی برای راهنمایی دانشجویان در صورت عدم حضور طوالنی 

مدت استاد راهنما نظیر رفتن به فرصت مطالعاتی، بیماری و سایر موارد. 
ـ تعریف سازوکار مناسبی برای کم و کیف راهنمایی اساتیدی که پست های اجرایی 
متعدد در دانشگاه دارند و در نتیجه زمان محدودی برای راهنمایی دانشجویان دارند. 
ـ توجه بیشتر به نقش و اهمیت پایان نامه به عنوان یک تولید علمی و تالش در راستای 
جهت دهی و سوق دادن پایان نامه ها در راستای حل مسائل و معضالت کشور که خود 
نقش مهمی در انگیزه مند کردن دانشجویان برای انجام یک پژوهش باکیفیت دارد. 

ب. در سطح دپارتمان

ـ برگزاری کارگاه های مختلف درخصوص آشنایی دانشجویان با مفهوم پروپوزال، فرایند 
پروپوزال نویسی و نوشــتن یک پروپوزال در زمینه تخصصی خود و الزام دانشجویان 

به شرکت در این کارگاه ها
ـ برگزاری دوره های آموزشی شیوه راهنمایی و هدایت مطلوب پایان نامه ها برای همه 

اساتید مخصوصاً اساتید جوان
ـ ایجاد جلســات مشورتی و همفکری و هم اندیشی بین اساتید باسابقه و جوان برای 
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تبادل و انتقال تجربیات درخصوص راهنمایی
ـ برگزاری جلسات مشترک بین دانش آموختگان و دانشجویان تازه وارد برای انتقال 

تجربیات 
ـ اصالح و به روز سازی شیوه های داوری و مالک های ارزیابی پایان نامه های پژوهش

ـ استفاده از روش هایی دموکراتیک تر انتخاب استاد راهنما برای دانشجویان به طوری 
که دغدغه ها و عالیق هر دو گروه مد نظر قرار گیرد. 

ـ ارائه درس های کاربردی در کنار واحد های نظری به منزله پیش درآمدی بر نگارش 
پایان نامه

ـ توجه بیشتر به نقش استاد مشاور در پایان نامه های تحصیالت تکمیلی. 

* این مقاله برگرفته از بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اکرم بیات در رشته 
مطالعات زنان با عنوان »مطالعه پدیدارشــناختي تجربه زیســته دانشجویان از فرایند 
نگارش پایان نامه )مورد مطالعه: دانشــجویان دختر مقطع کارشناســي ارشد دانشگاه 
اصفهان(« می باشد که به راهنمایی آقای دکتر رضا همتی در سال 1394 در دانشگاه 

اصفهان دفاع شد.
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