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پژوهش در  ورهتعامالت د عوامل پنهان درو  یمقطع دکتر یبرنامه درسی پنهان در دوره پژوهش یبررس ،پژوهش حاضرهدف از انجام  زمینهوهدف:

 .بودها  دانشگاه

که دوره  یدکتر مقطع النیتحصال  فارغ همهمصاحبه بود.  ،اطالعات یآور  ابزار جمعانجام شد و  یسدارشنایبا روش پد و یفیاز نوع ک قیتحق روشکار:

 و در دیگرد استفادهبود،  هدفمند یریگ نمونه نوع از که یعاد موارد یریگ نمونه روش ازداشتند.  تشرک نفر(، در مطالعه 55) را گذرانده بودند خود یپژوهش

 .(یمحور یباز و کدگذار ی)کدگذارقرار گرفت استفاده مورد  Corbin و Straussروش  نیزها  تحلیل داده تجزیه و

عدم ارتباطات ، ها دانشگاه یعدم برابر ،یاقتصاد و یعدم عدالت اجتماع ،یاصل فهیدر وظ قصور» شامل یاصل هیما درون 5به  یمضمونجمله  193 یافتهها:

  .تقسیم شد یفرع مایه درون نیچندو « عدم امکانات برابر و یبرون مرز

 نیدر ا یشتریب یشیاند به ژرف نیبنابرا ،دباش گذارریثأدوره ت نیها در ا دانشگاه یتواند بر روند علم یم یاریبس ینهاننشان داد که عوامل پ جینتا نتیجهگیری:

 .است ازیدوره ن

 یدکتر مقطع یپژوهش دوره ،یشناسداریپد پنهان، یدرس برنامه ها، دانشگاه :هاواژهکلید
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مقدمه
 در تحوالت روند و یاجتماع راتییتغ ندهیفزا سرعت

 یها شیگرا بروز و ظهور و یبشر دانش گوناگون یها نهیزم

 از استفاده به ازین ،یقیتطب یها شیگرا و علوم در یتخصص

 را یعال آموزش در یدرس برنامه دیجد یها روش و الگوها

 دیبا طرف کی از نوآور یدرس زانیر برنامه .است نموده تیتقو

 گسترش و دانش دیتول اهداف با را یعال آموزش یها برنامه

 یعال آموزش گرید یسو از و سازند همسو علم کرهیپ

 ماهر و متخصص یروهاین تیترب در را یکاربرد و نگر جامعه

 .(9) دهند توسعه یعال مراکز از آموخته دانش

 ،یفرهنگ یندهایفرا در یاصل عناصر از یکی ها دانشگاه

 بیشتر اما ،دنباش یم کشور هر در علم دیتول و یاقتصاد ،یاسیس

(، Instruction) آموزش یاصل تیمأمور سه نظران صاحب

 یبرارا  (Services) خدمات و( Research) پژوهش

 اعظم بخش دیترد یب .اند داده قرار دیتأک مورد ها دانشگاه

 مراکز و یعال آموزش در خصوص به کشور آموزش

 و مداکار و متخصص یروهاین تیترب و پرورش ،یدانشگاه

 و تیاهم از که باشد یم ژهیو یها مهارت کسب و علم دیتول

 کشور جانبه همه توسعه به کمک منظور به ییواال گاهیجا

 .(1) است برخوردار

 و هنجارها آشکار و پنهان انتقال از جامعه هر یآموزش نظام

 در رندگانیگ ادی و نبوده فارغ رانیفراگ به خاص یها نگرش

 مدون و یرسم یها برنامه آموزش معرض در یطوالن یندیفرا

 کسب را یبتجار آن ضمن و رنددا قرار دانشگاه و مدرسه

 دهنده شکل آگاهانه ریغ ای و میمستق ریغ شکل به که کنند یم

 نیا یاثربخش .است آنان رشیپذ مورد یها ارزش و فرهنگ

 یها کوشش و میمستق یها روش از شتریب مراتب به تجارب

 حیتشر یبرا یدرس برنامه نظران صاحب .باشد می آگاهانه

 در یضمن عوامل نیا ریثأت تحت که ییها نگرش و ها آموخته

 از ها آن یامدهایپ نیهمچن و گردد یم جادیا آموزان دانش

 (.9) اند گرفته بهره «پنهان یدرس برنامه»

 ینظر بحث به ریاخ دهه چند یط در یمتعدد پژوهشگران

 و مقاالت و پرداخته پنهان یدرس برنامه مفهوم نهیزم در

محمدی  .اند داده هیارا نهیزم نیا در یفراوان یعلم یها کنفرانس

(5،) Apple (5،) Apple  وKing (3 ،)Dreeben (7 ،)

Martin (8)، Gordon (1)  چههر دنبال به که یختگانیفرهو 

 ینظر یها لیتحل در شده انجام یها ینیب شیپ ساختن مستندتر

 ،اند برآمده پنهان یدرس برنامه ناشناخته ابعاد کشف ای

 ،Jackson (93) مطالعات .اند داده هیارا را یفراوان یها پژوهش

O'Brien (99)، Goodlad (91)، Chapman (99)  و

Anette (95) های صورت گرفته در این  نیز از جمله تالش

 حیطه است.

 نیا با مطالعه حاضر در ،شده انجام قاتیتحق به توجه با

از طرف  و باشند یم علم دیتول مرکز ها دانشگاه که فرض  شیپ

 و یدانشگاه مختلف یها رشته روزافزون توسعه و رشددیگر 

 مقاطع در لیتحص ادامه به انیدانشجو شمار شیافزا آن به دنبال

 مقطع در لیتحص ادامه یبرا آنان بودن راغب به ویژه باالتر

 مشاهده ،یلیتحص دوره نیا تالطم پر ریمس کردن یط و یدکتر

به  یدکتر مقطع در را یادیز مشکالت انیدانشجو که شد

 از و کنند می تجربه دانشگاه در پژوهش دوره در خصوص

 هستند ها دانشگاه مشکالت و طیشرا از یاریبس شاهد کینزد

 تمام با ،کرده تجربه را دوره نیا بر گذارریثأت پنهان عوامل و

 سطح یارتقا منظور به نیبنابرا .کنند یم درک را  آن وجود

 پنهان درسی برنامهبررسی  به ،یدکتر مقطع در یعال آموزش

 و شد پرداخته یدکتر مقطع در ها دانشگاه یپژوهش دوره در

 ییشناسا دوره نیا در ها دانشگاه بر گذارریثأت پنهان عوامل

  .گردید

 تیترب یدرس یها برنامه در چوکده واحد و واجارگاه یفتح

 کنار در پنهان یدرس برنامه که نددیرس جهینت نیا به یشهروند

 یها لفهؤم آموزش در تواند یم یرسم و حیصر یدرس برنامه

 و تعامالت ارتباطات، مجموعهو  باشد داشته نقش یشهروند

 و والنؤمس با ها برنامه در کنندگان شرکت که ییبرخوردها

 به که یطیمح بر حاکم یکل اتمسفر و فضا و دارند امر یایاول

 به گذارد، یم اثر کنندگان شرکت نگرش و رفتار بر خود نوبه
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 که شود در نظر گرفته می پنهان یدرس برنامه ابعاد عنوان

 را یشهروند تیترب با مرتبط یها ارزش انتقال نقش تواند یم

 .(95) دینما فایا

Sari و Doganay ییابتدا مدرسه دو در موردی مطالعه با 

 نتیجه این به هیترک ینااآد در متفاوت اجتماعی طبقات دارای

 طبقات با مدرسه دو هر در پنهان درسی برنامه که رسیدند

 یها یژگیو یدارا یمتفاوت شدت با نییپا و باال یاجتماع

 ناآن تحقیقنتایج  .است کیدموکرات یها ارزش با نامناسب

 طبقه با مدرسه در پنهان درسی برنامه که بود این نکته بیانگر

 طبقات با مدرسه از بیشتر یدار یمعن ورط به نییپا یاجتماع

 بود انسانی کرامات و ها ارزش با متعارض و باال یاجتماع

(93). 

Ahola نقش ،لیاص مطالعه کی قیطر از تا کرد تالش 

 یبررس فنالند کشور یعال آموزش در را پنهان یدرس برنامه

 در انیدانشجو» :از بود عبارت او پژوهش یاصل االتؤس .دینما

 ادی را آن چگونه و رند؟یگ یم ادی دانشگاه در یزیچ چه واقع

 برنامه که بود نیا کرد یادآوری Ahola که ای نکته «.رند؟یگ یم

 تر، نییپا مقاطع با سهیمقا در یعال آموزش در یرسم یدرس

 یبرا یادتریز یفضا نیبنابرا .باشد می تر برنامه یب و آزادتر

 که بود نیا او هدف .دارد وجود پنهان یدرس برنامه عملکرد

 یعال آموزش نهیزم در را پنهان یدرس برنامه چارچوب

 با انیدانشجو که یلیمسا فهم به قیطر نیا از وکند  مشخص

 .(97)دینما کمک ،شوند یم رو هروب آن

 بر Ahola مطالعه در استفاده مورد یمفهوم چارچوب

 وMargolis، Romero (98 ) اتینظر اساس

Bergenegouwen (91) پنهان یدرس برنامه راستا نیا در .بود 

 داد قرار لیتحل مورد مجزا طبقه چهار از استفاده با توان یم را

 را گرفتن ادی چگونه دیبا انیدانشجو -9 :از عبارت که

 با بودن دانشگاه یدانشجو گرفتن ادی که چرا ؛اموزندیب

 انیدانشجو -1 .است متفاوت آشکار یدرس برنامه تصورات

 و تفکر مشخص یها راه رندهیدربرگ که را خود حرفه دیبا

 یامر نیچن .رندیفراگ ،است حرفه کی متفاوت یعملکردها

 داده پوشش یدرس یواحدها و ها کتاب توسط یحد تا تنها

 یریادگی شامل که بودن متخصص چگونه یریادگی -9 .شود یم

 سلسله ساختار توسط و است دانش و علم یعملکردها و تفکر

 تینهادر  -5 و ردیگ یم شکل یرسم یدرس برنامه یمراتب

 است یباز قواعد یریادگی به مربوط پنهان یدرس برنامه آخرین

 .است الزم دانشگاه یاجتماع طیمح در بقا منظور به که

 مصاحبه و پاسخ باز نامه پرسش از استفاده با Ahola مطالعه

 فنالند (Turku) تورکو دانشگاه در دانشجو دسته سه یرو بر

 یمعلم ،یپزشک انیدانشجو شامل دسته سه نیا .گرفت صورت

 و ها دگاهید دادن پوشش منظور به که بودند یاجتماع علوم و

وی  .شدند انتخاب یمختلف یها رشته و انیدانشجو از تجارب

 یمختلف یایزوا از را یدرس برنامه نمود تالش در مطالعه خود

 و انیدانشجو مشکالت یبررس به همچنین و نماید یبررس

 یها جنبه .پرداخت زین دانشگاه در یریادگی و یاددهی توسعه

 الزم اطالعات :از بود عبارت Ahola مطالعه در تحقیق مورد

 دانشگاه در و بوده دانشجو فرد کی چگونه که نیا مورد در

 گرفته ادی دانشگاه در آنچه مورد در نیهمچن و ابدی بقا بتواند

 ادی دانشگاه در آنچه که داد نشان او مطالعه جینتا .شود یم

 ،یا حرفه قدرت» بعد 7 شامل به طور عمده شود یم گرفته

 مطالعات یریگ جهت ،یعلم مطالعات یریگ جهت ،یخودکنترل

 و یا مدرسه شبه مطالعات یریگ جهت ،یاجتماع روابط ،یمهارت

 یموارد نیشتریب ،جینتا نیا اساس بر .است «مذکر جنس غلبه

 قدرت شامل اند شده گرفته ادی پنهان یدرس برنامه در که

 غلبه .بود یعلم مطالعات یریگ جهت و یخودکنترل ،یا حرفه

 درصد در یا مدرسه شبه مطالعات یریگ جهت و مذکر جنس

  .بود شده استفاده بقا یبرا انیدانشجو از یکمتر

 دهند می صیتشخ انیدانشجو که داد نشان ای نتایج مطالعه

 در تشانیموفق زانیم که است آنان تالش و یفرد یها تیفیک

 و زمان تیریمد پشتکار، ،یخودکنترل .کند می نیمأت را دانشگاه

 در روزمره یزندگ یبرا که) شتاب و استرس تحمل ییتوانا

ی آموخته شده توسط ها درس نیتر مهم از( است الزم دانشگاه

 ذکر شدهی ها مهارت که است ذکر به الزم .دانشجویان بود

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 اول شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله

37 

 طرف از .است الزم زین کار طیمح در روزمره یزندگ یبرا

 به لیتما عالقه، که داشتند دهیعق انیدانشجو یبرخ گرید

 نیتر مهم یانتقاد تفکر کسب ییتوانا و دیجد موارد یریادگی

 همان که کسب شده در دانشگاه هستند یها یستگیشا

 .(93) است یعلم یریگ جهت

 Townsend همچون ییها لفهؤم به یمورد مطالعه کی در 

 استادان، توسط اریاخت اعمال درس، کالس یاجتماع ساختار

 یساختار موانع و دانشجو و استاد نیب روابط بر حاکم نیقوان

 آموزش در پنهان یدرس برنامه یریگ شکل در که دانشگاه درون

 نیقوان که یصورت در او دهیعق به .کرد اشاره دارند، نقش یعال

 انتخاب یبرا دانشگاه در یمشخص یتیحما یها شبکه و

 وجود انیدانشجو با ها آن ارتباط یچگونگ و راهنما استادان

 (Survival of the fittest) بانس یبقا قانون باشد، نداشته

 یبردار بهره با کند یم یسع کس هر و شود یم فرما حکم

 را شیخو تیموفق و بقا موجود، یها فرصت از تر عیسر

 .(13) کند نیتضم

Bergenegouwen برنامه یبررس به که بود یکسان جمله از 

 یدرس برنامه یستیچ او .پرداخت یعال آموزش در پنهان یدرس

 در را آن یریگ شکل در یلیتحص زشیانگ نقش و پنهان

 یبررس مورد Amsterdam دانشگاه یاجتماع علوم دانشکده

 ها نآ تیموفق که بودند معتقد دانشکده نیا انیدانشجو. داد قرار

 و یتخصص اصطالحات کاربرد به منوط شتریب ها آزمون در

 مجادله و بحث و است استادان عالقه مورد یمحور میمفاه

 داشته ها آن نمرات بر یمنف ریثأت تواند یم استادان با یکالس

 نیا انیدانشجو بر که یرسم ریغ فشار خالف بر و باشد

بر این باور  ها آن دارد، وجود مدرک کسب جهت دانشگاه

 یامتحان نمره از شیب موضوعات فهم و شناخت که بودند

 دانشجو و راهنما استاد نیب روابط به همچنین .است ارزشمند

 آموزش در پنهان یدرس برنامه یریگ شکل در مهم عوامل از که

 .(91) نشد یتوجه ،باشد می یعال

 مولود ارجمند میمفاه از یکی پنهان یدرس برنامه اگرچه

 یمفهوم یها هیسرما جمله از و یدرس برنامه رشته

(Conceptual capital) تیماه اما (،99) دیآ یم حساب به آن 

 چه» که الؤس نیا همواره .است بوده بحث مورد همواره آن

 باشد یم رگذاریثأتی دکتر مقطع یپژوهش دوره بر یپنهان عوامل

« ؟هستند تعامل در گریکدی با دوره نیا در ها دانشگاه چگونه و

 هیارا و یجستجو حاضر، قیتحق از هدف است. بنابراین مطرح

 یدکتر مقطع در پژوهش دوره شدن بهتر جهت ییراهکارها

  .بود

 برنامه ،Van den Akker  (11)( و19) Acker اعتقاد به

 هیال از که دارد یمتعدد یها هیال یعال آموزش در یدرس

 آغاز دانشگاه در لیتحص یقانون و آشکار الزامات یعنی نخست

 و یا رشته فرهنگ و رسوم مانند یپنهان یها هیال به و شود می

 .ابدی یم ادامه خوب یدانشجو کی نشده حیتصر یارهایمع

 یهنجارها و ها ارزش شامل دانشگاه یدرس برنامه نیبنابرا

 تنها و شود یم یآموزش گروه و دانشگاه رشته، نشده حیتصر

 .به مشاهده آن هستند قادر یمکف لیوسا و ابزار با نیزبیت افراد



کارروش
 تجربه هدف با و 9913-19 سال در حاضر قیتحق

 پنهان یدرس برنامه از یدکتر مقطع یپژوهش دوره انیدانشجو

 که کشور یها دانشگاه هیکل از .دیگرد انجام ها دانشگاه در

 که یانیدانشجو داشتند، را یدکتر یدانشجو رشیپذ طیشرا

 جهت بودند گذرانده یدکتر مقطع در را خود پژوهش دوره

 در نتیجه همه .دعوت به عمل آمد قیتحق و مصاحبه انجام

 و آزاد و یدولت یها دانشگاه یدکتر مقطع النیالتحص فارغ

  .داشتند شرکت یپزشک ریغ و یپزشک

 ها مصاحبه تعداد .بود یدارشناسیپد و یفیک نوع از قیتحق

 ،(19)باشد مصاحبه 7-93 حداکثر دیبا یدارشناسیپد روش در

 کنندگان شرکت با که  نیا لیدله ب حاضر قیتحق در اما

 انجام مصاحبه مختلف یها دانشگاه از و مختلف یها رشته

 آن از بعد و دیرس اشباع مرحله به مصاحبه 55 تا ها داده ،گرفت

 حاصل نشد.  یدیجد اطالعات

 18 گرفتند، قرار مصاحبه مورد که کننده شرکت نفر 55 از
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، یورآ فن و ، تحقیقاتعلوم وزارت یدولت یها دانشگاه از نفر

 یها دانشگاه از نفر 5 و یپزشک علوم یها دانشگاه از نفر 99

 یلیتحص مختلف یها رشته در کشور سراسر یاسالم آزاد

 با قیعم و میمستق مصاحبه به ماه 8 مدت به محقق .بودند

 لیمیا و تلفن قیطر از نیهمچن و پرداخت کنندگان شرکت

 دوره در ها آن اتیتجرب یبررس به ها مصاحبه لیتکم جهت

 یعاد موارد روش به یریگ نمونه .نمود مبادرت پژوهش

(Typical case samplingکه ) هدفمند گیری نمونه نوع از 

(Purposeful samplingبود )، انتخاب .صورت گرفت 

 تجربه به توجه با مصاحبه انجام جهت کنندگان شرکت

 بود. یپژوهش دوره از ها آن یپژوهش

 صورته ب یقیعم یگفتگو اطالعات، یآور جمع جهت

 کنندگان مشارکت و محقق نیب یانفراد و چهره به چهره

 قیطر از شده استخراج اطالعات و ها افتهی .گرفت صورت

 به یده نظم عمده، موارد کردن برجسته ها، مصاحبه یبند مقوله

 و هیتجز و یبررس اطالعات ریتفس و ها مصاحبه و مستندات

  .شد لیتحل

 مورد Corbin و Strauss روش ها داده تحلیل و تجزیه در

 با مصاحبه انجام از پس یعنی ؛(15) گرفت قرار استفاده

 ثبت صوت ضبط توسط ها مصاحبه نیا) مشارکت کنندگان

 از کاغذ، یروبر  ها مصاحبه نمودن ادهیپ از پس و (شدند

 ها، داده خط به خط خواندن)( Open coding) باز یکدگذار

 طبقات و مقوالت لیتشک ،یاصل جمالت و میمفاه استخراج

 یمحور یکدگذار و (ها تفاوت و ها شباهت اساس بر هیاول

(Axial coding )(نمودن مشخص ها، داده یبند طبقه 

  .دیگرد استفاده (یینها طبقات لیتشک و رطبقاتیز

 دقت به گانکنند شرکت اناتیب همه :ها داده لیتحل روش

 سپس و ضبط ها مصاحبه تمام منظور این برای .گردید مطالعه

 چندینمتون  معانی، کسب برای .شد هبرگرداند کاغذ روی بر

 و گرفت یم صورت دقت به دبای مرحله این شد. خوانده بار

 استخراج به دست مصاحبه خواندن بار یک با دینبا محقق

 طور به که جمالتی یا عبارات بعد مرحله در .بزند معانی

 استخراج ها مصاحبه از بود، مربوط نظر مورد پدیده به مستقیم

 مهم جمله هر آن، از بعد .شد کشیده خط مهم جمالت زیر و

 «کد» عنوان به و یادداشت مصاحبه متن حاشیه در و استخراج

 گردید. شناسایی

 به شده استخراج معانی انبوه و بندی ها دسته سپس داده

 ،(یاصل موضوعات یا ها مایه  درون) موضوعات خوشه صورت

 توصیف کردن فرموله با نهایت در. شد فرموله و سازماندهی

 ذاتی ساختار از کلی یتصویر ،(11) مطالعه تحت پدیده جامع

 در یپژوهش دوره پنهان یدرس برنامه یواکاو همان که پدیده

 صحت و دقت نییتع جهت .گردید هیارا بود، یدکتر مقطع

 اعتبار عامل چهار ،آمده دسته ب اطالعات

(Greditatability)، یریپذ انتقال (Transferability)، تیقابل 

 دییتأ تیقابل و (Dependentability) اعتماد

(Confirmability) (.15) بررسی شد 

در میان  کنندگان مشارکت با ها افتهی اعتبار، نییتع جهت

 یبررس یبرا .دیگرد انجام آنان قیطر از ینیبازب وگذاشته شد 

 در ها نمونه انتخاب در الزم تنوع که شد تالش زین یریپذ انتقال

 هیپا علوم ،یپزشک مانند یمختلف یها گروه از و شود گرفته نظر

 یریپذ دییتأ با ارتباط در نیهمچن .گردد استفاده یانسان علوم و

 یدرست در مشاور و راهنما استاد و محقق تا بودبر این  تالش

 تیقابل یبرا تینها در و باشند داشته نظر اتفاق ها افتیدر

 جهت .افتی ادامه اطالعات عاشبا مرحله تا ها مصاحبه اعتماد،

و  Krake یبردار اداشتی قواعد روش از پژوهش ییایپا

Miller (13)شد استفاده. 



هایافته
 عمل به یها مصاحبه گرفته بر رویصورت  یها یبررس با

 55 با مصاحبه از حاصل یها داده آوردن دست به با و آمده

 یمضمون جمله 193 از یاصل لفهؤم 5 به توان یم هکنند شرکت

 آمده است. به تفصیلدر ادامه  که کرد اشاره

 ها دانشگاه یاصل فهیوظ در قصور -9

 ،ایدن سراسر یها دانشگاه یاتیح و مهم فیوظا از یکی
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 یراستا در موفق یپژوهندگان و ختهیفره یها انسان تیترب

 از یکی که فهیوظ نیا .است تیبشر جامعه به رساندن خدمت

 به منجر یزمان ،شود محسوب می دانشگاه هر یاساس یها هیپا

 یپژوهان دانش باشد توانسته که گردد یم یمل افتخار و غرور

 یها مصاحبه انیم از .باشد کرده تیترب لتیفض و کمال صاحب

 در یجد طور به آن خأل هنوز که دیآ یمبر نیچن آمده عمل به

 .شود یم احساس کشور

 گهید یپرور دانش: »داشت انیب نیچن 99 شونده مصاحبه

 کرده عوض وقت اتالف و یبردار یکپ اب را خودش یجا

 هنوز ها دانشگاه که دمید وجود تمام با لمیتحص زمان در .است

 قیتحق شغلشان فقط که محض پژوهنده استاد تا چند ننتونست

 یا خرده خواهم ینم البته .کنند تیترب کشور در باشد پژوهش و

 و دانشجو کار یول ،رمیبگ کشور یفرهنگ جامعه و استادان به

 «.یپرور دانش نه است یپرور مدرک حاضر حال در ها دانشگاه

 رشته در یدکتر لیالتحص فارغ که 93 شونده مصاحبه

 از» :نمود انیب گرید یا گونه به را لهأمس ،بود یعموم یجراح

 از و هاست آن یفکر دغدغه استادان یمال مشکالت طرف کی

 یها رشته در استادان یبرخ یفرسا طاقت کار گرید طرف

 و قیتحق نهیزم در تالش عدم به منجر ،یجراح مثل خاص

 یاساس مباحث دادن ادی فرصت یحت ها آن .است شده پژوهش

 ...پژوهش و قیتحق به برسد چه ،ندارند هم را خودشان رشته

 به هم آن که دارد وجود پژوه دانش تیترب خأل کی من نظره ب

 زین نیا که گردد یبرم ها آن بودن شغله چند و استادان یخستگ

 گرید طرف از .شود یم منجر یاقتصاد مشکالت به تینها در

 یتعداد ساله هر خود یشغل یارتقا جهت دیبا استادان چون

 لیتحو خود خدمت محل دانشگاه به یپژوهش -یعلم مقاله

 فهیوظ نیا ند،یآ یبرنم تیولؤمس نیا عهده از ییتنها به و دهند

 قیتحق از یاطالع چیه که کار تازه انیدانشجو به را ارتقا نیسنگ

 در دانشجوها دیکن یم فکر .کنند یم محول ،ندارند پژوهش و

 یها نامه انیپا از یبردار یکپ با هم ها آن کنند؟ یم چه نهیزم نیا

 نو جهت فقط ...کنند یم راحت را استاد و خود کار ،گرانید

 «.کنند یم عوض را آن شهر ای و سال ،کار بودن

 از یقاتیتحق یبردار بهره مانند یعوامل به توان یم نیبنابرا

 یدانشجو تیترب عدم ،استادان یشغل یارتقا جهت انیدانشجو

 ریغ یرفتارها ،استادان ادیز یکار مشغله علته ب پرور محقق

 از انیدانشجو فرار علت به (یبردار یکپ) قیتحق در یاخالق

 عوامل از که ...و راهنما استاد ییراهنما عدم، حیصح قیتحق

 اشاره هستند، یدکتر مقطع پژوهش دوره در گذارریثأت پنهان

  .نمود

 یتیترب خأل ق،یتحق کنندگان شرکت تجارب از گرید یکی

 به یها مصاحبه یبررس طبق .بود یاجتماع بعد از پژوه دانش

 ،یفرد یها ارزش به توجه عدم به کنندگان شرکت ،آمده عمل

 تینها در و پژوهش دوره در اخالق علم مختلف، یها فرهنگ

 شوندگان مصاحبه .داشتند اشاره خانواده و جامعه به توجه عدم

 با و دوش ینم توجه نآنا یفرد یها ارزش به که کردند انیب

 از .گردد یم برخورد ناوارد و کار تازه فرد کی عنوان به دانشجو

 و بودند یشهرستان که شوندگان مصاحبه از یا عده گرید طرف

 یتوجه یب به خواندند یم درس کشور بزرگ یها دانشگاه در

 انیدانشجو یتیقوم و یفرهنگ یها ارزش به نسبت ها دانشگاه

 .کردند اشاره

 یفرد حقوق با دیبا پرور دانش انیدانشجو آموزش نیبنابرا

 یاجتماع یباندها جادیا بر عالوهبوده،  هماهنگ ها آن یمدن و

 حمایت از درصدد پرور، محقق و پژوه دانش یها گروه و

 یارتقا با یانیدانشجو و باشد گوناگون یها فرهنگ با نیمحقق

 کند تیترب ها دانشگاه سراسر در یقو پژوهانه دانش یها لتیفض

 یپژوهندگ نهیزم در انیدانشجو حیناصح تیترب به منجر و

 در گذارریثأت پنهان عوامل از یکی تواند یم امر نیا که نگردد

 .باشد یپژوهش دوره

 یاقتصاد بعد از پژوه دانش تیترب به توان یماز موارد دیگر 

 از یا عده .کرد اشاره ،است پژوهش دوره در یپنهان عامل که

 در یاقتصاد لهأمس کی عنوان به را پژوهش کنندگان شرکت

 ینوع به را استادان و انیدانشجو و کردند تجربه یدکتر مقطع

 تصور آنان. ندستدان یم لهأمس نیا از یناش یمدهاادر ریدرگ

 یجا زمان مرور به پژوهش و قیتحق یاصل وجه که کنند یم
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 و انیدانشجو تیترب یجا به و داده یمعامالت بنگاه به را خود

 انتخاب همچون یلیمسا ریدرگ را ها آن ق،یتحق فتهیش استادان

 منکر توان ینم اگرچه .کند یم باال یقاتیتحق بودجه با ییها طرح

 ازمندین یعلم قاتیتحق انجام یبرا محقق هر که شد امر نیا

 داشتند اذعان شوندگان مصاحبه اما ،باشد یم یقاتیتحق بودجه

 یپژوهش دوره طول در انیدانشجو واستادان  از یاریبس که

این  یحت و بودند باال های بودجه دارای یها طرح دنبال خود

 نظر در ها یچشمنور یبرا فقط یعلم مراکز یبعض در ها طرح

 از .دوش ینم ارایه ناشناس نیمحقق به هرگز و دوش یم گرفته

 که بود جیرا گونه نیا استادان از یاریبس انیم در ،گرید طرف

 حقوق گرنه و است شان یقاتیتحق یکارها از ها آن مدادر

 طور به زین مطلب نیا .ستین ها آن مخارج یجوابگو دانشگاه

 گاهیجا و کاهد یم جامعه در پژوهش ارزش با جنبه از یپنهان

 کاهش دانشگاه توسط افتهی تیترب انیدانشجو انیم در را آن

 .دهد یم

 یکسان از یکی (معدن یمهندس یدکتر) 95 شونده مصاحبه

 مقطع طرح در گرفته نظر در بودجه از کامل تیرضا با که بود

 دسته ب درصدد استادش که  نیا از و کرد یم صحبت یدکتر

 .کرد ابراز خوشحالی می بود، کالن بودجه با ییها طرح آوردن

 بتواند که بود ییها طرح دنبال شهیهم ... استاد» :داشت انیب وی

 یزحمت از خودش قوله ب ،ردیبگ شیبرا را یتوجه قابل بودجه

 از نیبنابرا .یکن کسب یخوب یمال تیرضا دیبا یکش یم که

 و داشت یبرم را معادن نیسنگ یها پروژه انشیدانشجو قیطر

 ضیف به زین انشیدانشجو بود، یراض خودش که نیا بر عالوه

 «. دندیرس یم

 دوره پنهان عوامل زا یکی که دیآ یمبر نیچن ها مصاحبه از

 به فقط که است یپژوهان دانش تیترب ها، دانشگاه در یپژوهش

 پژوهش یاصل فهیوظ از و کنند می توجه پژوهش یاقتصاد بعد

 از یتعداد البته .اند شده غافل هاست، تیواقع کشف همان که

 یتینارضا اعالم و شکایت مزدشان یب تالش از کنندگان شرکت

  .کردند

 دوره در دانشگاه»گفت:  راستا نیا در 97 شونده مصاحبه

 به شان نامه انیپا کار که یانیدانشجو بود کرده اعالم یپژوهش

 نمره به نمره 9تا  5/3 ستین ادمی قاًیدق ،باشد طرح صورت

 خودم من است ادمی ...شد خواهد اضافه ها آن نامه انیپا یینها

 بلکه ،نداشت یسود میبرا تنها نه که کردم یا لهأمس ریدرگ را

 دادند استادم به بودند گرفته نظر در شیبرا که را یا بودجه کل

 .«بدهند نم به را یپژوهش طرح نمره کردند فراموش یحت و

 به من یقاتیتحق کار»در این باره بیان کرد:  7 شونده مصاحبه

 بس از دیکن باور یول ،بود شده رفتهیپذ یقاتیتحق طرح عنوان

 دیبا که را یپول مقدار مشد لیالتحص فارغ که بودم خوشحال

 سفانهأمت .نگرفتم دادند، یم من به یقاتیتحق طرح آن جهت

 «.است گم توش ها نیا که است بخور بخور قدر نیا

 ها ه دانشگا در یاجتماع عدالت عدم -1

 محسوب بشری تمدن قاموس در ها واژه ترین مهم از عدالت

 ترین ضروری از یانسان هر دیدگاه از آن رعایت و گردد می

 هرچند) انسانی هیچ که طوری به؛ درو می شمار به امور

. دهد نمی قرار انکار مورد را موضوع این (باشد ستمکار شخود

 قلمداد انبیا بعثت اصلی اهداف از یکی کریم قرآن در عدالت

 جمعی عقل که است مفاهیمی از عدالت حقیقت در .است شده

  (.17) شمرد می نیکو و مستحسن را آن بشر افراد همه

 در یاجتماع عدالت، ی انجام شدهها بر اساس نتایج مصاحبه

 در پنهان موضوعات از یکی عنوان به توان یم را ها دانشگاه

 :بیان کرد باره نیا در 55 شونده مصاحبه .برد نام یپژوهش دوره

 یاجتماع عدالت عدم ،کردم احساس دوره نیا در که یزیچ»

 لیتحص ادامه از افغان کی که دمید نهیع به .بود ها ه دانشگا در

 یکار انجام جهت که است ادمی قاًیدق .ماند محروم ما کشور در

 کرد اعالم و شد وارد یفرد که بودم دانشگاه استیر دفتر در

 دانشگاه سیرئ و میده لیتحص ادامه میتوان ینم ها انغاف ما چرا

 که است خانه وزارت یسو از شده صادر قانون :گفت

 را رانیا یها دانشگاه در لیتحص ادامه حق افغان انیدانشجو

 «.بکنم شما به توانم ینم یکمک چیه من و ندارند

 عدالت که جا آن از :در تحقیق خود اظهار داشت یبیهزارجر

 کار به اعتماد ت،یامن احساس جادیا باعث جامعه در یاجتماع
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 تمام در یاجتماع عدالت چنانچه شود، یم یندارید و نیولؤمس

 گردد، اجرا ها دانشگاه خصوصبه  ها سازمان و ادارات

 (.18) شد خواهد یحتم جامعه یارتقا و تیمصون

 جامعه ینابرابر عامل هم، به نسبت ها دانشگاه یبرتر -9

 که بود نیا ها مصاحبه لیتحل حاصل از یها لفهؤم از یکی

 هیسا یدکتر مقطع در یپژوهش دوره بر دانشگاه آوازه و اسم

 ،9 شوندگان مصاحبه) کنندگان شرکت از یاریبس .است افکنده

 رتبه از دم که ییها دانشگاه همان: »داشتند اعالم (99و  91، 1

 و یتکرار قاتیتحق هیارا از یپژوهش دوره در ،زنند یم یعلم

 غیدر انقالب دانیم قاتیتحق و گرانید شده یکپ یکارها

 ،ها دانشگاه نیا النیالتحص فارغ از نفر چند قول به و نکرده

 نیچن به ییها رتبه نیچن که است سفأت یبس یجا

 «.شود یم داده ییها دانشگاه

 در معمول امر کی ها دانشگاه به دادن ازیامت و یبند رتبه البته

 کردن یبند رده منکر یکس هرگز و باشد یم جهان کل

 بایدابتدا  که دیآ یمبر نیچن ها مصاحبه از اما ،نیست ها دانشگاه

 ،گردد مشخص شفاف و قیدق به طور ها یبند رتبه یارهایمع

 امان در یریسوگ گونه هر از دیبا ابیارز اشخاص که دوم این

 و یاسیس یجوها تأثیر تحتافرادی  چنین که این سوم و باشند

 باعث ها دانشگاه حیصح یبند رده با تا رندینگ قرار یغاتیتبل

 از یکی) 19 شونده مصاحبه .نشوند جامعه در ینابرابر

 ها دانشگاه ینابرابر عامل( ... واحد آزاد دانشگاه النیالتحص فارغ

 که بود معتقد او .دانست کشور در یبند رتبه حیناصح نوع در را

 یخوب گاهیجا از کشور یها دانشگاه نیب در دانشگاهشان

 ندا هگفت او به یعلم تأیه مصاحبه زمان در اما ،است برخوردار

 یبود تختیپا در آزاد دانشگاه فالن لیالتحص فارغ اگر که

 و بپذیریم یدولت یها دانشگاه از یکی در را شما میتوانست یم

 «.میمعذور اکنون یول ،میکن بورس

 دوره در گرید یها دانشگاه با یمرز برون ارتباطات -5

 پژوهش

 در خارج یها دانشگاه با کشور یها دانشگاه ارتباط امروزه

 طرف از و است شده کمرنگ اریبس یپژوهش و یعلم نهیزم

 آموزش نهیزم در که یقاتیتحق یها بودجه کمبود دلیل به دیگر

 کشور از خارج یمطالعات یها فرصت دارد، وجود پژوهش و

 افراد یبرا باشد هم اگر ای و شده کمتر قبل به نسبت سال هر

به  یمطالعات یها فرصت نیا و شود یم گرفته نظر در یخاص

 یها نامه نییآ طبق که) یدکتر انیدانشجو یبرا معمولطور 

 لیتحص دوران در یمطالعات فرصت از توانند یم یدانشگاه

 مورد یلیدال به باشد هم اگر ای و ندارد وجود (کنند استفاده

 یمرز برون ارتباط یوقت اوصاف نیا با .ردیگ ینم قرار استفاده

 به ویژه کشورها گرید یدستاوردها از توان ینم باشد، فیضع

 استفاده هستند، نظر صاحب خاص یها نهیزم در که یجوامع

 کشور یها دانشگاه یدستاوردها از یاریبس ،گرید طرف از .کرد

 از یکی نیبنابرا .دیرس نخواهد انیجهان گوش بهوضوح  به زین

 که پژوهشی مقطع دکتری دوره در پنهان و مغفول موارد

 ،15 ،19 ،91 شوندگان مصاحبهشرکت کنندگان ) از یاریبس

 قرار توجه مورد اریبس دیبا و داشتند اشاره آن به (99 و 15

  .است قیتحق و پژوهش نهیزم در یمرز برون ارتباطات رد،یگ

 ها دانشگاه در برابر امکانات عدم -5

 از که ها دانشگاه یبعض کنندگان، شرکت از یاریبس نظر از

 بودجه و امکانات از ،کنند یم ادی مادر دانشگاه عنوان به ها آن

 برخوردار کشور یشهرها گرید یها دانشگاه به نسبت ییباال

 از یدور ،ها یشهرستان یبرا الزم امکانات وجود عدم .ندهست

 به یرسان اطالع یها شبکه به اتصال عدم و مادر یها دانشگاه

 مقطع انیدانشجو از یاریبس یبرا یلیتحص لضمع کی عنوان

 تمایل استادان از یاریبس یحت و بود یپژوهش دوره در یدکتر

 مراکز در و بگیرند یانتقال کوچکتر یها دانشگاه از که دارند

 .شوند مشغول قیتحق و سیتدر به بزرگتر

 در کامالً بنده»بیان نمود:  در این باره 13 شونده مصاحبه

 نسبت دانشگاهمان امکانات که کردم یم احساس لیتحص دوره

 سیسأت تازه ها رشته یبعض .است کمتر تهران یها دانشگاه به

 در لشیتحص از دانشجو که ترم دو و یا کی و بودند شده

 رشته آن هیاول امکانات فکر به تازه گذشت، یم دانشگاه

 و لیوسا نهیزم در چه نابرابر امکانات من نظر به .گشتند یم
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 ها دانشگاه در کامالً دانشجو و استاد نهیزم در چه و زاتیتجه

 «.است مشهود



گیرینتیجهوبحث
 شامل توان یم را یعال آموزش مراکز در پنهان یدرس برنامه

 آمیز موفقیت تکمیل یبرا که دانست یا شدهن تصریح قواعد

 جینتا(. از جمله 11) رسد یم نظر به یضرور یرسم آموزش

 فهیوظ در قصور به توان یم حاضر پژوهش در آمده دسته ب

برتری  ،یاقتصاد و یاجتماع عدالت عدم ها، دانشگاه یاصل

 عدمو  یمرز برون ارتباطات عدمها نسبت به هم،  دانشگاه

 .کرد اشاره برابر اتیرفاه و امکانات

 تیترب بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر،

 شده کمرنگ اریبس لیتحص از دوره نیا در یواقع پژوه دانش

 یها رساله از یبردار یکپ دنبال به انیدانشجو و است

 از خارج یسینو مقاله سساتؤم از استفاده و گرید انیدانشجو

 همه ییگرا مدرک تند تب نیهمچن .باشند یم دانشگاه

 و قیتحق فکر به ییدانشجو کمتر و است گرفته را انیدانشجو

 تیترب در استادان یکاف فرصت عدم .باشد می یواقع پژوهش

 انیم در پژوهش به یکاف علم نداشتن ،پرور محقق انیدانشجو

 تواند یم یمال مشکالت وجود و آنان بودن شغله چند ،استادان

 یاصل فهیوظ در قصور به منجر گرید پنهان عوامل جمله از

  .باشد است( پژوهش و قیتحق همان که) ها دانشگاه

از  آن یاجتماع بعد از ها دانشگاه در پژوه دانش تیترب خأل

مصاحبه  از یاریبس نظر از .بود جمله نتایج تحقیق حاضر

 یها فرهنگ ،یفرد یها ارزش به ها ه دانشگا شتریب شوندگان،

 و جامعه به تینها در و پژوهش در اخالق علم مختلف،

 به منجر عامل نیا و رندندا یتوجه یپژوهش دوره در خانواده

 یها فرهنگ با پرور محقق انیدانشجو تیترب تیحما عدم

 دوره در مغفول موارد از یکی که) ها دانشگاه در گوناگون

 مطالعه جینتا با که گردد می (است یدکتر مقطع در یپژوهش

 .دارد یهمخوان (9) هیعراق

 در یگرید پنهان عامل یاقتصاد بعد از پژوه دانش تیترب

 یپنهان موارد از یکی .شد اشاره آن به که باشد یم پژوهش دوره

 مقطع یپژوهش دوره در را ها دانشگاه از یاریبس دامن که

 عدم و یقاتیتحق یها طرح شدن یبنگاه است، گرفته یدکتر

 پژوهشگر یدانشجو تیترب گرفتن دهیناد و قیتحق کنه به توجه

 از یاریبس کنندگان، شرکت از یاریبس اعتقاد به .باشد یم

 را یادیز انیدانشجو و گیرند می قرار یرقابت جو در استادان

 کسب با گرید طرف از و رندیپذ یم رساله ییراهنما جهت

 دوره یاصل هدف از باال یها بودجه با یقاتیتحق یها طرح

 پژوهشگر تیترب جز یزیچ هر به و گیرند می فاصله پژوهش

 طور به عامل نیا که کنند یم توجه یعلم قیتحق و زبده

 .دهد یم سوق یانسان ریغ یسمت به را استادان ناخواسته

 یبرخ رجحان تحقیق حاضر،به دست آمده از  گرید نتیجه

 شیگرا و کشش و گرید یها اهگدانش یبرخ بر ها دانشگاه

 در لیتحص و کار ادامه هتج انیدانشجو و استادان از یاریبس

 یدانشگاه یها رشته و ها دانشگاه به توجه عدم و ها دانشگاه آن

 البتهبود.  یدکتر مقطع یپژوهش دوره در سیسأت تازه و نوپا

 جهت که بود سوگرایانه از جمله شکایاتی یها یبند رتبه نوع

 از یاریبس دید از و شود یم داده ها دانشگاه به یازبندیامت

 .نماند پنهان قیتحق نیا در شوندگان مصاحبه

 و هیبورس عدم و کشور از خارج یها دانشگاه با ارتباط

 در به خصوص یدکتر مقطع انیدانشجو به یمطالعات فرصت

 دوره در ولفمغ و پنهان عوامل از گرید یکی ،پژوهش دوره

 شرکت از یبرخ .باشد یم حاضر قیتحق  جینتا از و یپژوهش

 به یمطالعات فرصت کاهش ه،یبورس ناعادالنه طیشرا کنندگان

 تیموفق عدم عامل را ایدن با یعلم ارتباطات عدم و انیدانشجو

 .دانستند یلیتحص مقطع نیا در یپژوهش

 پنهان عوامل از گرید یکی ها دانشگاه در برابر امکانات عدم

 مشارکت کنندگان از یبرخ نظر به .باشد یم یپژوهش دوره در

 تخت،یپا از ها دانشگاه یبرخ بودن دور علت به دینبا پژوهش،

 ای و باشند محروم الزم امکانات از یاریبس از یعلم مراکز آن

 به عامل نیا که شود گرفته نظر در ها آن یبرا یکمتر بودجه

 نیهمچن .آورد یم نییپا را انیدانشجو و استادان زهیانگ ینوع
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 بر شتریب و یستن کسانی همگان یبرا یمطالعات یها فرصت

 از یاریبس که هرچند؛ ضوابط تا استوار است روابط هیپا

 به اما ،بودند تیموقع نیا از استفاده درصدد شوندگان مصاحبه

 استفاده ایجاد شده فرصت نیا از بودند نتوانسته خاص لیدال

 به ،بودند کرده استفاده تیموقع نیا از که هم یکم عده .کنند

 غربت، یفضا در گرفتن قرار خانواده، از یدور مشکالت

 اشاره یمال مشکالت و کشور آن فرهنگ و زبان به بودن آشناان

 یریادگی همچون یمثبت موارد افراد نیهم ضمن در .نمودند

 از استفاده باالتر، یدانشگاه جو در گرفتن قرار علم، شتریب

 و شرفتهیپ امکانات و لیوسا از استفاده ،یعلم برجسته استادان

 .بیان کردند را اریبس مقاالت چاپ

 و ها دانشگاه در یرانیا پژوهشگران که یمشکالت از گرید یکی

 مورد مطالب نیتأم هستند، بانیگر به دست آن با یپژوهش مراکز

. است( Literature survey) یا کتابخانه قاتیتحق یبرا ازین

 نه،یزم نیا در یقاتیتحق مقاالت در یجهان گاهیپا نیتر مهم اگرچه

ISI (Information Sciences Institute ) مقاالت مجموعه

 همچون یادیز های روشبرای استفاده از آن  که باشد یم

 وجود Elsevier مانند نیآنال یاطالعات یها بانک امکانات

 یدسترس قابل سهولت به مقاالت نیا (Abstract)چکیده . دارد

 عموم استفاده یبرا ها آن (Full text) کامل متن ولی است،

 مقاله هر یبرا دانشجو توسط دیبا یادیز مبلغ و یستن گانیرا

 انیدانشجو از یادیز عده یبرا مبلغ نیا که شود پرداخت

 قهیطر ها میتحر وجود لیدله ب دیگر طرف از و است نیسنگ

 ژهیوه ب مشکالت نیا که باشد یم مشکل زین آن نهیهز پرداخت

 حال در تختیپا از خارج که یانیدانشجو از یاریبس یبرا

 .بود تر ملموس بودند، لیتحص

 زین دانشگاه از مدرک گرفتن تینها در و مقاله چاپ مشکل

 اذعان آن به کنندگان شرکت از یاریبس که بود یگرید لضمع

 نداشته مجله در یپارت و دوست تا» یبرخ دهیعق به .داشتند

 یبرخ البته .«یریبگ مدرک یراحت به یتوان ینم ،یباش

 چاپ در بتواند که بودند ییراهنما استاد دنبال به انیدانشجو

 پنهان عوامل از یکی توان یم را مورد نیا که کند کمکشان مقاله

 کل در .برد نام یدکتر مقطع در یپژوهش دوره در رگذاریثأت

 در پنهان یدرس برنامه آثار که بود آن از یحاک پژوهش جینتا

 و یمنف ریثأت یریادگی بازده بر مدارس و ها دانشگاه بیشتر

ارایه  زین ملکی و فر انیب را یجیانت نیچن که گذارد می نامطلوب

 (.93) کردند
 

 یریگ جهینت

 بر یاریبس پنهان عوامل ،حاضر قیتحق نتایجبر اساس 

 تا که باشد تأثیرگذار می یپژوهش دوره در ها دانشگاه تعامالت

 هیسا (قیتحق و پژوهش) ها دانشگاه یاصل فهیوظ بر یحدود

 یها دانشگاه یبرخ بر ها ه دانشگا یبرخ رجحان .است افکنده

 انیدانشجو و استادان از یاریبس شیگرا و کشش و گرید

 به توجه عدم، ها دانشگاه آن در لیتحص و کار ادامه جهت

 عدم ،سیسأت تازه و نوپا یدانشگاه یها رشته و ها دانشگاه

 خارج یها دانشگاه با ارتباط عدم ها، دانشگاه در برابر امکانات

 مقطع انیدانشجو به یمطالعات فرصت و هیبورس نبود و کشور از

 ها، دانشگاه یبرخ در یاقتصاد بعد از پژوه دانش تیترب ،یدکتر

 توجه عدم ان،یدانشجو یها رساله از یبردار یکپ و ییگرا مدرک

 علم به یتوجه یب و مختلف یها فرهنگ ،یفرد یها ارزش به

 حساب به حاضر تحقیق جینتا از توان یم را پژوهش اخالق

 .آورد

 اخالقی مالحظات

 و تحقیق فواید و خطرات تحقیق، های رویه تحقیق، هدف

مشارکت  برای تحقیق در شرکت بودن داوطلبانه ماهیت

 از انصراف برای گانکنند شرکت حق .گردید بیان کنندگان

 از پس .شد گرفته نظر در زمانی هر در پژوهش در شرکت

 شد داده اطمینان آنان به پژوهش، مورد در کافی اطالعات دادن

 نتایج و ماند خواهدباقی  محرمانه آمده دست به اطالعات که

 رعایت منظور به .شد خواهد منتشر ها آن نام ذکر بدون پژوهش

بدیل ت کد به نوارها سازی پیاده حین در اسامی همه امر، این

 کدها همان با تنها نیز نتایج بیان و ها داده تحلیل طی و گردید

 .شد می اشاره ها آن به
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سپاسگزاری
 یها یهمکار صدر سعه با که یدوستان و استادان هیکل از

 .آید به عمل می یقدردان و تشکر، داشتند نویسندگان با را الزم
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