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 دانشجویی یها نامهبررسی سیستم هدفمند نمودن پایان 

 1فرزانه احمدی

 

 چکیده

تعداد ، و نیاز به فضای آموزشی بخصوص آموزش عالی با توجه به جمعیت جوان کشورمان ایران

دانشجویان در هر مقطع افزایش چشمگیری داشته است. به گونه ای که اکثر جوانان دارای تحصیالت 

. این شوند یمرا دفاع کرده و فارغ التحصیل  ییها نامهپایان  دانشگاهی هستند. ساالنه این دانشجویان

در مقطع کارشناسی در سطح پایین تر و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در سطح  ها نامهپایان 

. با توجه به اهمیت تحقیق و پژوهش ندیآ یمکه دستاوردهای علمی خوبی بشمار  شوند یمخوبی ارائه 

که برای  شود یمهدفمند در دستیابی به توسعه پایدار نیاز به یک سیستم یکپارچه کننده مشاهده 

بسیار مفید باشد. با وجود سیستمی در بخش تعریف پایان نامه  تواند یمکردن مسیر پیشرفت هموار 

موازی و پراکنده جلوگیری به عمل آمده و پس از فارغ ، تکراری یها پروژهاز انجام  دانشجویی

 شود. التحصیلی عده ای دانشجو گامی در راستای توسعه برداشته

 پژوهش، توسعه پایدار، سیستم، هدفمند نمودن، انشجویید یها نامهکلیدی: پایان  یها واژه

 

 . مقدمه1

 یها دستگاهوابسته به  مؤسساتو  ها دانشگاه، دولتی یها دانشگاهبر اساس طرح نظارت و ارزیابی از 

، بر اساس این نظارت کاردانی تا دکتری تخصصی را برعهده دارند. یها دورهاجرایی آموزش از 

تحقیقات و فناوری گروهی از مراکز آموزش ، و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ها دانشگاه

 و غالباً شوند یممحسوب  ها دانشگاهو با سابقه ترین  نیتر یمیقدکه از جمله  شوند یمعالی محسوب 

از  ها دانشگاهمالی اینگونه  نیتأمبخش اعظم  در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی فعالیت دارند.

و مراکز آموزش عالی وابسته به  ها دانشگاهاز سوی دیگر  .شود یم نیتأمطریق اعتبارات عمومی کشور 

 یها دستگاهنیروی انسانی مورد نیاز  نیتأمبا هدف ، کشوری و لشکری، اجرایی یها دستگاهسایر 

 یها دورهکارشناسی و کارشناسی ارشد و در ، کاردانی یها دورهدر  و غالباً اند شدهاجرایی تشکیل 

 روزانه فعالیت دارند.

 

 کشور یها دانشگاه. آمار دانشجویان در حال تحصیل در 2

میلیون و  3با توجه به تجمیع زیرنظام ها  77- 79جمعیت کل دانشجویی کشور در سال تحصیلی 

های  تفکیک زیرنظام . وضعیت موجود سهم دانشجویی بهگزارش شده استنفر  655هزار و  687
                                                                                                                                                                          

1
 ahmady_f@aut.ac.ir، دانشجوی دکتری مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر  - 
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که بیشترین سهم دانشجویی مربوط به دانشگاه  دهد یمنشان  77 - 79آموزش عالی در سال تحصیلی 

نفر  9هزار و  469درصد جمعیت آموزش عالی را با وجود یک میلیون و  39.69آزاد است. این زیرنظام 

 به خود اختصاص داده است.

 532دارای  77 - 79وابسته به وزارت علوم در سال تحصیلی  یها دانشگاهاز سوی دیگر سهم زیرنظام 

آمار  درصد جمعیت دانشجویی را به خود اختصاص داده است. 14.49دانشجو بوده که  929هزار و 

درصدی از جمعیت  22.24دانشگاه پیام نور با سهم  جمعیت دانشجویی پیام نور و علمی کاربردی

حوزه خود قرار داده است و در این میان دانشگاه جامع علمی نفر را در  148هزار و  717دانشجویی 

درصد در زیرنظام های  11.19نفر سهمی معادل  427هزار و  497کاربردی نیز با جمعیت دانشجویی 

 آموزشی دارد.

، درصد 6.59نفر و سهم  563هزار و  242غیردولتی غیرانتفاعی دارای جمعیت دانشجویی  مؤسسات

درصدی و  5.23نفر و سهم  236هزار و  192ش دارای جمعیت دانشجویی وزارت آموزش و پرور

 9.66نفر و سهم  348هزار و  24اجرایی دارای جمعیت دانشجویی  یها دستگاههمچنین سایر 

 درصدی در حوزه آموزش عالی کشور هستند.

یزان م، دولتی یها دانشگاهبر اساس تعریف این رشد ساالنه در مقطع کارشناسی دوره روزانه 

در مقطع  ها دانشگاهارزیابی  نفر برسد. 367هزار و  397باید به تعداد  93دانشجویان در سال 

که روند افزایش دانشجو در این دوره با رشد  دهد یمروزانه دولتی نشان  یها دورهکارشناسی ارشد 

در  ایش یابد.نفر افز 389هزار و  134این تعداد باید به  93درصدی همراه است و تا سال  29مثبت 

 14دولتی در دوره روزانه تا پایان برنامه چهارم تعداد دانشجویان  یها دانشگاهمقطع دکتری تخصصی 

 79نفر در سال  499هزار و  15درصدی به  19رشد ساالنه  که این تعداد بود هزار نفر تعیین شده

 نفر برسد. 547هزار و  22باید به  93و در نهایت در سال  داشته

 با توجه به آمار دانشجویان در هر مقطع و وجود این نیروی عظیم که در امر پژوهش و تحصیل مشغول 

اهمیت اهداف پژوهشی و تحقیقاتی و آینده نگری در امر پژوهش را در مسیر توسعه گریز ، باشند یم

 ناپذیر 

 .]1[کند یم

 

 . اهمیت تحقیق و پژوهش در دستیابی به توسعه پایدار3

، شرفتیدن به پیرس یبرات. اس یت و نوآوریخالق، پژوهشنیازها در هر جامعه  ترین یاساسیکی از 

ن امر و یا در یگذار هیسرماباید پژوهش و تحقیق جهت دار و هدفمند مورد توجه باشد. ، توسعه

به شرفت یپ یدار و عامل محوریتوسعه پا یشور گذرگاه اصلک یک یازهایهماهنگ نمودن آن با ن

، ن امریدرا یگذار هیزان سرمایمکافی است بدانیم  ینهمق یت تحقی. درباره اهمآید یمحساب 

در واقع  .شود یمشناخته محور  ییدن به جامعه دانایرس یجوامع برا یافتگیشاخص توسعه  ینتر مهم

 تعریف نمود. ها دهیمند راز و رمز پد نظام شناسایی توان یم را پژوهش
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فرهنگ تحقیقات نیز  و باشد یمواژه ای شناخته شده  اندیشه واژه پژوهش برای تمامی صاحبان فکر و

ساختارهای علمی  نیازمنددار یوسعه پادستیابی به ت .دینما یمترسیم در یک جامعه آینده نگری را 

 وغیر قابل انکار بوده ای امروز ینفوذ علم وفناوری دردن تحوالت ناشی از مناسب است.وپژوهشی 

 فرآیندبعد اقتصادی . بدست خواهد آمدق یه تحقینده نگری برپایآ تحوالت تنها با تیآهمراهی با 

ج ینتا ری ازیبهره گ نده نگری ویت آیکه قابل ییاجرا کاربردی و ییها پژوهشآنهم و پژوهش ق یتحق

 .باشد یمدارد بسیار حائز اهمیت  آن وجود

توسعه یافته یک پروژه صنعتی با در نظر گرفتن مسائلی همچون صرفه اقتصادی و ایجاد  یکشورهادر 

پژوهشی مورد نیاز به  یها تیفعالداشتن نوآوری تعریف شده و برای انجام ، نیاز جامعه، بازار جدید

خص شده . در دانشگاه دستیابی به نتیجه نهایی از نقطه صفر تا انتهای کار مششود یمارائه  ها دانشگاه

. هر دانشجویی با توجه به زمینه مورد عالقه خود در هر مقطع یک تکه از شود یمو مراحل کار تعیین 

بدین گونه با کمک دانشجویان پروژه صنعتی کامل شده و برای ارائه  .کند یماین پازل پروژه را تکمیل 

یک مسیر پیوسته برای حل . نه تنها کارهای دانشجویان بی هدف نبوده بلکه شود یمبه صنعت آماده 

 معضل یا رفع نیاز صنعت طی شده است.

 

 دانشجویی یها نامه. سیستم هدفمند کننده پایان 4

 نیتر مهمیافتن بهترین راه و قدم نهادن در آن از ، با عنایت به اینکه کشور ما در حال توسعه است

 توان یمبسیار مناسب که با توجه به آن  یها نهیزممسائلی است که امروزه باید بدان پرداخت. یکی از 

جایگاه ویژه پژوهش را در توسعه به اثبات رسانید اهمیت دادن به پژوه های دانشجویی و هدفمند 

تحصیالت تکمیلی  یها رسالهو  ها نامهدر راستای توسعه است. پایگاه ثبت اطالعات پایان  ها آنکردن 

ا در اختیار کاربران قرار داده و سعی بر این داشته است اخیر عناوین بررسی شده ر یها سالکشور در 

این مسئله را  ها نامهروی عناوین پایان  تأملکه از تکرر مطالعات جلوگیری بعمل بیاید. با این وجود 

که در هر رشته از علوم عناوینی تکراری مورد بررسی قرار گرفتند یا با وجود تفاوت در  شود یمیادآور 

لیت بسیار مشابه است و انجام شدن یا نشدن آن هیچ تفاوتی در آن زمینه علمی عنوان زمینه فعا

ایجاد نکرده است. عناوینی بطور موازی مورد پژوهش واقع شدند و عناوینی به صورت پراکنده عنوان 

پراکنده و موضوعاتی که هر کدام شاید به نوبه خود بسیار  یها تیفعال. اند گرفتهپایان نامه قرار 

 ییها جنبهاما به صورت مقطعی پرداختن به آن یا اینکه  باشد یمند بوده و در جهان مطرح ارزشم

فعالیت رها شده و ادامه مسیر طی ، کار به جایی نبرده و در سطحی، اندک از یک موضوع وسیع

. بین عناوین پیوستگی وجود ندارد و بعضاً در صورت وجود این پیوستگی بسیار اندک دیده شود ینم

. ارتباط خوب صنعت و باشد یم. توسعه پایدار نیازمند پژوهش هدفمند و ارزشمندی تحقیق شود یم

توسعه یافته بدان پرداخته شده است. در  یکشورهایکی دیگر از مسائلی است که در  ها دانشگاه

وجود  در این زمینه صورت گرفته که با توجه به نیاز کشور و ییها تیفعالسالهای اخیر نیز در کشور ما 

 برای حل معضالت صنعت همچنان این شکاف وجود دارد. ها دانشگاهاستعداد کثیر در 
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دانست. اینکه صنعت  ها دانشگاهکوتاهی در این بخش را فقط از سمت  توان ینمالبته ناگفته نماند که 

و نیز بداند به چه نیاز دارد و آینده نگری خوبی برای خود داشته باشد قدمی بزرگ محسوب شده 

دانشگاهی آینده صنعت را رقم  یها پژوهشمسیر را مشخص تر خواهد کرد هر چند در سطحی باالتر 

 می زند.

 . سیستمی که برای رفع این نقص شود یمگفت خالء یک سیستم یکپارچه مشاهده  توان یمبدین گونه 

بسیار مفید باشد. با ایجاد سیستمی در بخش تعریف پایان نامه دانشجویی که از انجام  تواند یم

دانشجویی را جهت دار  یها پژوهشموازی و پراکنده جلوگیری به عمل آمده و ، تکراری یها پروژه

. شود یمگفت پس از فارغ التحصیلی عده ای دانشجو گامی در راستای توسعه برداشته  توان یم، کند

دانشجویی که ارتباط تنگاتنگ بین  یها نامهسیستم جامع و کالن برای هدفمند کردن پایان یک 

دانشگاه و صنعت ایجاد نموده و بروز باشد و مشکالت صنعت را منعکس کند. به طور مثال یک پروژه 

ر پروژه دکتری تقسیم بندی شده و د 5پروژه کارشناسی ارشد و  19، پروژه کارشناسی 15به  توان یم

مشخص گردد. در  انجام شده صورت پذیرد و نتیجه پروژه یها پژوهشنهایت یک جمع بندی روی 

به صورت پیوسته  ها پروژهاین سیستم برای رفع هر مشکل و نیاز عناوینی تعریف شده که انجام این 

 ها انشگاهدگام به گام رسیدن به مقصود نیز از اساتید  فرآیندنیل به هدف مورد نظر را صورت دهد. در 

 ها دانشگاهپژوهشی  یها معاونتگفت که  توان یمبه عنوان دبیر این سیستم بهره جست. البته  توان یم

این سیستم سرعت بخشند. اما اینکه  یها تیفعالارتباط خوبی با این سیستم داشته و به  توانند یمنیز 

موازی نداشته باشند  یها تیفعالبا هم به فعالیت بپردازند و  مختلف یها دانشگاهپژوهشی  یها معاونت

 مد نظر باشد بسیار مهم و حائز اهمیت است. یها پروژهبرای تکمیل نمودن  ها تیفعالو 

زیر نظر  تواند یمدانشجویی  یها نامهاین نهاد یا سازمان یا سیستم هدفمند نمودن عناوین پایان 

بحث ارتباط صنعت و دانشگاه را بیش از پیش بهبود داده و معنای وزارت علوم به فعالیت بپردازد و 

 به نمایش بگذارد. شود یمپژوهش و تحقیق را بیش از آنچه تصور 

 

 . نتایج5

ارتباط ، گام برداشتن در یک راستا، ارتباط اساتید با یکدیگر، آینده نگری با پژوهش هدفمند

بهبود بخشی ارتباط صنعت و  ،مختلف با یکدیگر و با سیستم یها دانشگاهپژوهشی  یها معاونت

از آثار توجه به ، همه و همه برای دستیابی به توسعه پایدار در هر زمینه ممکن، دانشگاه بیش از پیش

مقرر ساالنه با صنعتگران و اساتید  یها زماندر  ییها نشست. برگزاری باشد یماین سیستم و ایجاد آن 

از مسائلی است که باید مورد توجه قرار ، سیستم مورد نظر یها تیفعالجهت بهتر شدن  ها دانشگاه

دانشجویان به هنگام انتخاب عنوان پروژه ، گیرد. با ایجاد این سیستم و ارائه عناوین نیازمند پژوهش

 به . باتوجهنندیگز یمراهنمایی شده و بر حسب عالقه در زمینه کاری خود یک عنوان پروژه را بر 

 و تکنولوژی علم به دسترسی در میزان کشورها نیو وجود تفاوت ب جهانی جامعه رشد به رو حرکت

 پژوهش و، علم هیبرپا خود را ملی اهداف خواهد بود که ییکشورها به متعلق آینده بی شک که نوین

 .ندینما یم میتنظ قیتحق
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One of the four dimensions of health is “Spiritual Health” that has close relationship 

with other domains of human nature (Physical, Mental & Social). Spiritual health is one 

of the most important dimensions of human well-being. It has a harmonious relationship 

with different qualities in life like stability in life, feeling of peace, proportion and 

coordination, the feeling of closeness to God, self, society and environment. Plus, 

evaluating spiritual health can help government and responsible organizations to 

develop a native life style. Different groups in society in different situations are 

involved with spirituality and its functions. Preservation and promotion of spiritual 

health is one of the most important responsibilities of related organizations. In Iranian 

religious society, spiritual health was ignored and officials didn’t pay enough attention 

to that specially, in youth society and educational organizations. Students spend most of 

their lifetimes in their schools and paying attention to their spiritual health is one of the 

issues that need more attention from responsible organization or individuals. Hence, in 

order to develop a national pattern for achievement, we have to check the settings which 

we can promote spiritual health there. The relationship between spiritual health and 

psychological dimensions of learners provokes its importance. It is obvious that one the 

most important goals of education, is to upgrade the spiritual growth and excellence. 

The purpose of this study was to look briefly on spiritual health and its definitions and 

its dimensions, introduce its assessment tools and to reveal an overview of the position 

of spiritual health in Iranian educational organization. This study was a review study. 

After exploring spiritual health and review of literature, it was found that Iranian 

educational organization didn’t pay enough attention to spiritual health so that despite 

different topics that are linked with spiritual health, still it has no place in curriculum. It 

is necessary to be careful about psychological aspects of achievement & life style in 

Iran; It seemed that researchers have forgot spiritual health as an important element for 

individuals. Based on an overview of Iranian scientific databases, it was found that 

articles with concentration on psychological and educational dimensions and effects of 

spiritual health were few. Finally this research is ended with a brief look to spiritual 

health in the context of Iranian high-schools and suggestions for promoting and 

developing spiritual health in educational organization and other suggestions for future 

research. 

Keywords: Spiritual Health, Educational Organization, Assessment tools, Development 

of Spiritual Health, High-School Curriculum, National Life style, achievement. 
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