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 چکیده

زش در آمو شانيهایریگجهتتصوير ذهنی دانشجويان از مفهوم ادامه تحصیل نمايانگر انتظارات و 

يت تصوير ذهنی دانشجويان کارشناسی ارشد مدير هایاليهعالی است. اين تحقیق با هدف تحلیل 

 استراتژی و کاربردروش کیفی  با استفاده ازورزشی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری انجام شد. 

ز دانشجويان نفر ا 59 شد. آوریجمعکانونی  هایگروهمصاحبه و  از طريق هايیدادهموردپژوهی 

اين تحقیق در کنندگان مشارکتی هدفمند ریگنمونهروش  بهکارشناسی ارشد رشته مديريت ورزشی 

( استفاده CLA) علّی ایاليهتحلیل از تحلیل مضامین و تکنیک  هاداده وتحلیل جزيه منظوربه. بودند

شد. نتايج نشان داد دانشجويان کارشناسی ارشد مديريت ورزشی دارای سه دسته تصوير ذهنی از 

اين سه  .است شانیذهنتصوير  هایمايهبناز که متأثر  ندبودمفهوم ادامه تحصیل در مقطع دکتری 

، و ( ادامه تحصیل دهندگان دلباخته علم2( ادامه تحصیل دهندگان ناچار،1دسته تصوير ذهنی شامل 

اين تصاوير ذهنی که  کرد یریگجهینت توانیم ( ادامه تحصیل دهندگان ريسک کننده هستند.3

آموزشی و  یهااستیس برآينددانشجويان رشته مديريت ورزشی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری 

که  تعلمی مديريت ورزشی اس یهاطیمحدانشجويان در  یهاجهانزيست موجود در  انفعاالت و فعل

 یهاحوزهراهگشای خوبی برای گسترش  تواندیم تحقیقنتايج اين . نمايان شده است صورتنيبد

 اشتغال و فناوری کشور با یهااستیسمطالعاتی در مقاطع تحصیالت تکمیلی و همچنین انطباق 

 . باشد مديريت ورزشی آموزشی مربوط به رشته یهااستیس
 

لم، سیاست عدلباختگان تصوير ذهنی، ای علّی، انگیزه ادامه تحصیل، تحلیل اليه کلیدی: واژگان

  آموزشی

  

                                                 
1. Email:  Rasool.norouzi@modares.ac.ir  
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 مقدمه
تعلیم و بخش نهاد  نیترافتهیسازمان عنوان به هادانشگاه بر عهدهدر هر کشوری وظیفه تولید علم 

نهاد تربیت و  نیتریعالدانشگاه،  واقع در. (2019، 1کاکس و گروس) قرار داده شده است تربیت

 ترینمهممنابع معرفتی است. این دانشگاه است که  تمامیاز  یریگبهرهآموزش سرمایه انسانی با 

تحوالت عمیق  سازنهیزممختلف علم و فناوری بوده و  هایحوزهمرکز پژوهش و نوآوری در 

 انیبندانش یهابنگاهمروج اخالق، علم، حکمت و پشتیبان همچنین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و 

از قبیل نیاز و تقاضای  اموریر دنیای معاصر د (.34: 2014تبار،  یصالحی عمران و حسین) است

جمله عواملی  آموزش از قدیمی یهانظامو تغییر  جدید یهایفناوررشد  ،فزاینده برای آموزش عالی

را  آموزش عالیو شیوه ارائه و مراحل  قرار داده ریتأثجدی تحت  صورتبهرا  هادانشگاههستند که 

 و کندمیایفا  کار بازار در مهمی نقش عالی آموزش عالوه بر این،(. 2019، 2ویهوی) انددادهتغییر 

 اصلی مأموریت از مهمی بخش کار نیروی و تربیت توسعه طریق از اقتصادی توسعه در مشارکت

توان  تمام از هادانشگاه راستا این در(. 2016خسروی و همکاران، ) دهدمی تشکیل را هادانشگاه

 و ترعیسر را هتوسع چرخ تحصیل از از فراغت پس آموختگاندانش کهنیا تا کنندیم استفاده خود

 اختیار در الزم فرصت شودمی مشاهده موارد بسیاری در اما .(2014، 3لی) درآورند به حرکت بهتر

 به کشور اهداف پیشبرد برای را دانشگاهی خود یهاآموخته تا گیردنمی قرار آموختگاندانشاین 

 این به کمتر شده انجام هادانشگاهکیفی  و کمی توسعة در که هاییتالش تمام وجود با و کار بگیرند

 است شده توجه -کشور ازین مورد یهاپست و مشاغل در انسانی این نیروی کارگیری به- حوزه

 (. 2016خسروی و همکاران، )

شده است که  روروبه ییهاچالشاخیر با مسائل و  یهادههعالی در  آموزشکه بیان شد،  گونههمان

در کنار این (. 2019ویهوی، ) ضروری ساخته است شدتبهرا نیاز به تغییـر و بهبود کیفیت آن 

 (.2020، 4گریما-زاریو) خوردیمعوامل کماکان افزایش تقاضا برای آموزش عالی در جامعه به چشم 

؛ 2019ویهوی، ) شودمی، وجود عالقه و تمایل به ادامه تحصیالت نیز دیده کماکان گرید عبارت به

 اجتماعی پایگاه ،مقاطع تحصیالت تکمیلی به ورود با خواهندیم دانشجویان. (2020گریما،-زاریو

 آمدهدستبهآمارهای  بر اساس (.2017کوثری و خوشنام، ) کنند اعتبار کسب و ببرند باالتر را خود

 1390) اخیر یهاسالتکمیلی کشور در نیمة دوم بازۀ زمانی  تحصیالتمیزان جمعیت دانشجویان 

در این بازۀ زمانی بیشترین رشد مربوط به  است.رشد بیشتری از نیمة اول آن داشته ( 1396تا 

                                                 
1. Cox and Grus 

2. Yihui 

3. Li 

4. Zorio-Grima 
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مهدی زاده و هاشمی، ) درصدی بوده است 191دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی با نرخ رشد 

بیان داشت ویژگی مهم آموزش عالی در چهار دهه گذشته، گسترش  توانمی رونیازا. (820: 2020

صالحی عمران و ) کشور ما بوده است جمله از توسعه حال درسریع آموزش عالی در کشورهای 

کیفی توسعة آموزش عالی مانند  یهاشاخصنیافتن  اما با توجه به تحقق (.34: 2014حسین تبار، 

این توسعه  توانمینشجو به استاد، توسعة اندک امکانات آزمایشگاهی و رفاهی و... نسبت مناسب دا

د در توانمیتوازن در کمیت و کیفیت آموزش عالی  وجود با که یحال دررا نامتوازن تلقی کرد. 

مهدی زاده و ) جامعه و پیشرفت علمی، فنی، صنعتی و فرهنگی جامعه تأثیرگذار باشد اعتالی

 (.2020هاشمی، 

 عمومی، عموما   فرهنگ در (2017کوثری و خوشنام، به نقل از ؛ 2011) 1مطالعات منند بر اساس

 کندمی اعالم دارد. نظریه نخست وجود عالی آموزش نهادهای در افراد حضور علت درباره نظریه سه

جدا  هوشکمتواند افراد باهوش را از افراد یعنی آموزش عالی می است، یساالرستهیشا آموزش، که

 شهروندان کنندهنیتأم آموزش رویکرد، این پایه بر که است دموکراتیک رویکرد دوم کند. نظریه

 بهترین در را بشر نوع که است و خصوصیاتی هانگرش ،هامهارت دهندهبازتاب که است روشنگری

 یاحرفه مشاغل محوریت با باید عالی آموزش که مدعی است سوم کند. نظریهمی متمایز حالت

 .کند تجهیز و داده آموزش شغل، یک با مرتبط را دانشجویان که طراحی شود طوری ژهیوبه باشد،

این مسیر کسب دانش  خواهدیمو چگونه  شده دانشگاه وارد انتظاراتی با چه دانشجو که مسئله این

 یهاتفاوت از یامجموعه با دانشجو هر گرید عبارت به. است مهمی بسیار موضوع را ادامه دهد

 اشتیاق و آرزوها و شودیموارد  دانشگاه به اجتماعی یهاتجربه و محیطی خانوادگی، شخصی،

 نشان هاپژوهش که طورهمان زیرا را دارد، آن در تحصیل و دانشگاه محیط به ورود برای زیادی

 ،کنندیم خود قسمت را عالی آموزش نظام در و پذیرش دسترسی که یشانسخوش افراد دهندیم

کوثری و ؛ 2010داغستانی خامنه، ) دهندیم انجام العمرمادام با منافع شخصی یگذارهیسرما یک

سبب عالقه و نگرش مثبت نسبت  توانندیمعوامل مختلفی در دوران دانشجویی  (.2017خوشنام، 

یا ناامیدی از ، خستگی یزدگدلو یا برعکس منجر به  و ادامه آن در مقاطع باالتر به رشته تحصیلی

کسانی که موفق به عبور از کنکور و  انیاز م حال هر به(. 2020گریما،-زاریو) ادامه تحصیل شوند

، تعدادی به دلیل نارضایتی از رشته تحصیلی خود، از ادامه شوندیمسایر مشکالت ورود به دانشگاه 

( 2011عی، عزیزی، کاظمی، زار) دهندمیتحصیـل  یا ناامیدانه تن به ادامـه تحصیل منصرف شده و

این گزینه از دیرباز  .کنندمییا گزینه دیگری تحت عنوان مهاجرت برای ادامه تحصیل را انتخاب 

لو، تیان، و ) اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است یهاسالوجود داشته است ولی روند آن در 

                                                 
1. Menand 
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ادامه تحصیل یکی از  منظور به(. تحقیقات نشان داده است تمایل به مهاجرت 2018، 1الی

( و در 2010داغستانی خامنه، ) استاست که تابع موقعیت اجتماعی و هویت دانشجویان  ییهانهیگز

 یهابرنامهاز  شدهادراکآموزشی و تصویر مثبت  یهابرنامهبیشتر موارد ناشی از نارضایتی از 

سعی  هادانشگاهه همین امور است ک بر اساس (.2018لو و همکاران، ) آموزشی خارجی است

آموزشی خود را در مقاطع تحصیالت تکمیلی ارتقا داده تا میزان مهاجرت به  یهابرنامه کنندیم

از طریق ) را به وجود آورند هادانشگاهو تا حد امکان مهاجرت معکوس به  بدای کاهشخارج از کشور 

برای بهبود  هاتالشاول راز ت یهادانشگاهاخیر در  یهاسال(. در یالمللنیبجذب دانشجویان 

برداشت کرد  گونهنیا توانیم گرید انیب بهآموزشی و ارتقا تراز علمی صورت گرفته است.  یهابرنامه

اخیر  یهاسالکارایی آموزشی برای نظام آموزش عالی، در  جهینت دراهمیت پیشرفت تحصیلی و که 

 .بیشتر شده است

. از این اندشده روروبهمختلفی  یهاچالشبا  شانیعلم ترازکیفیت آموزشی و  ارتقابرای  هادانشگاه

افزایش رقابت و تمایل به ادامه ، هادانشگاهرشد تقاضای اجتماعی برای ورود به به  توانیم هاچالش

، رشد سریع فناوری اطالعات و هادانشگاهآموزشی و کمبود منابع مالی  یهانهیهزافزایش تحصیل، 

در بین  (.2011زارعی، عزیزی، کاظمی، ) اشاره کرد هادانشگاهتغییر ساختار مدیریت  و شدنیانجه

افراد  نیتریاصل عنوان بهانگیزه تحصیل و تصویر ذهنی دانشجویان از ادامه تحصیل  ،هاچالشاین 

 و هاوهیشعوامل، اثرات،  در مورد برخوردار است. یاژهیواز اهمیت  ،آموزشی هاینظام دهندهلیتشک

ساده و  ،مثال عنوان بهانگیزه ادامه تحصیل تحقیقات مختلفی در مجامع علمی صورت گرفته است. 

 یهااستیسرا  هادانشگاهدلیل افزایش تقاضای آموزش عالی و گسترش کمی ( 2019) همکاران

 عدم تمایل در تحقیقی دالیل (2009) 2. لیادانندمیکارانة دولتی  محافظه هایبرنامهنادرست و 

اجتماعی، سرمایة -پایگاه اقتصادی را شامل باالتردانشجویان به ادامة تحصیل در مقاطع تحصیلی 

( 2019) ویهوی. داندیم نهادی دالیلمالی و الیل فرهنگی و اجتماعی، انتظارات و ساختار خانواده، د

ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیالت  در تحقیق خود به این نتیجه رسید که عواملی که منجر به

از محیط اجتماعی، به  واردشدهدرونی، فشارهای  یشناختروانشامل نیازهای  شوندمیتکمیلی 

صبوری آقبالغ، ایمانی پور و  شغلی هستند. هایمهارتدست آوردن آینده مطمئن شغلی و توسعه 

تبیین علل و انگیزه انتخاب و ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی شان در ( در تحقیق2017) احمدی

 یهامؤلفه هیمادرونبه این نتیجه رسیدند که علل انتخاب و ادامه تحصیل دانشجویان در چهار ارشد 

 ؛یراختصاصیغ یهامحرکاختصاصی و  یهامحرکشخصیتی،  -فردی شامل طبقات رشد علمی

                                                 
1. Lu, Tian & Lai 

2. Lea 
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، فرار آزمونی، ماهیت و نحوه ارائه یاحرفهی، فرار سیستمی شامل اقتضائات شغل یهامؤلفه

( در 2015) اکبری بورنگ قابل تقسیم هستند. ییگرامدرکاجتماعی شامل  یهامؤلفه؛ هاآموزش

، بر انگیزش شانیلیتحصتحقیقی به این نتیجه رسید که تصویر ذهنی دانشجویان از آینده شغلی و 

که  کندمیوی به این نکته اذعان  ،معناداری دارد. عالوه بر ایندرونی و بیرونی دانشجویان تأثیر 

تصویر ذهنی دانشجویان برای ادامه  یدهشکلدر را خود  مؤثرمدرسان و استادان باید بتوانند نقش 

( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که بین 2020) مهدی زاده و هاشمیایفا کنند.  یخوببهتحصیل 

تغییرات اجتماعی، فشار اجتماعی و انگیزۀ بهبود وضعیت شغلی با تقاضا  متغیرهای نظام ارزشی،

مونی، تریسی، هنِسی، نیکسون و  .داری وجود داردبرای تحصیل در مقطع دکتری رابطة مثبت معنا

 به ادامه تصمیم عوامل زیادی برای که کنندمی اشاره به این نکته خود پژوهش ( در2016) 1بال

 هایجنبه با دانشگاه در برای حضور دانشجو انتخاب بر مؤثر عوامل از برخی و دارند تحصیل

  .است مرتبط یادگیری یا و و استقالل خانه از شدن جدا شغلی، اندازچشم اجتماعی،

با بهبود روابط و تعامالت استادان  ( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که2016) سلیمی و خداپرست

، انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی این دانشجویان به سطح یبدنتیتربو دانشجویانِ رشتة 

فراهم  آنهاتری برای پژوهش و تحصیل وضعیت مناسب جهینت درباالتری ارتقا پیدا خواهد کرد و 

( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند وجود فضای 2017) خدادادی، نجدرحمتی و فریدفتحی .آیدمی

و منجر به  دهد ارتقاانگیزه پیشرفت تحصیلی را در دانش آموزان  تواندیمدوستان و شاد در مدارس 

 ترینمهمکه  کنندمیبیان  تحقیق خود( در 2019) کاکس و گروسشود. آنهاپیشرفت تحصیلی 

الزم برای  یهاتیصالحو  هایستگیشاعامل ادامه تحصیل در مقاطع باالتر به دست آوردن 

که بسیاری از  کندمی( در تحقیقی به این نکته اشاره 2014)لی آتی دانشجویان است.  یهاشغل

دانشجو در مقاطع باالتر تحصیلی شرکت کنند  عنوان بهافراد شاغل در صنایع مختلف نیاز دارند که 

 شدت بهرا  آنهاد احتمال موفقیت شغلی توانمیو کسب مدارک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد 

( در تحقیقی اذعان کردند تعارضات بین 2019) 2ل، ریگنیر و همکارانباال ببرد. مینیتی، کارپ

اخیر  یهاسالتحصیالت تکمیلی در  یهادورهدانشجویان و نیازهای آموزشی  وقتپاره یهاشغل

عالی  یهادورهافزایش یافته است و این تعارضات از عوامل مهم عدم تمایل دانشجویان برای ارتقا به 

( در تحقیقی به این نکته اشاره کردند که عوامل 2018) 3، فرای و زکینتحصیالت است. کینسال

 -پایگاه اقتصادی ارتقاانگیزشی اصلی برای ادامه تحصیل دانشجویان را کسب موقعیت شغلی و 

                                                 
1. Money, Tracy, Hennessy, Nixon & Ball 

2. Minniti, Chappell, Regnier, et al 

3. Kinsella, Fry & Zecchin 
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 مؤثربیان داشتند یکی از عوامل  تحقیقی( در 2019) 1اجتماعی هستند. لی، چن، ونگ و همکاران

پژوهشی است. عبداهلل، شاریدی و  هایقابلیتو  هامهارت ارتقابرای ادامه تحصیل در بین دانشجویان 

موانع  تریناصلینامناسب از  بندیزمانو  هاهزینهبه این نتیجه رسیدند که  نیز( 2019) 2واظایفی

ی به این نتیجه ( در تحقیق2020) 3گریما-زاریو. ادامه تحصیل در بین دانشجویان پرستاری هستند

نظیر ) رسید که رقابت پایدار برای ادامه تحصیل و به دست آوردن عناوین تحصیلی باالی دانشگاهی

افراد  شدهادراکدکتر و مهندس( ناشی از کسب پایگاه عمومی، وجهه اجتماعی و صالحیت 

 دانشگاهی است. 

نمود که  بندیصورتمسئله تحقیق را  گونهنیا توانمیمطالعات صورت گرفته  مرور بهبا توجه 

روزافزون در زمینه دستاوردهای علمی و به دنبال آن، افزایش تراکم مطالب علمی  هایپیشرفت

تحوالت سریع موجب تنوع و . حرکت به سمت تخصصی شدن علوم را سرعت بخشیده است

عالوه بر این،  .نیز شده است مدیریت ورزشی جمله ازمختلف دانشگاهی  هایرشتهگستردگی در 

سهمیه پذیرش دانشجویان برای  روزبه روزاین امر است که  دیمؤآمار دانشجویان در مقطع دکتری 

 مقطع دکتری دارند یاندازراهتمایل به  هادانشگاهاین مقطع در حال افزایش است و بسیاری از 

 هایبرنامه هاسالل در طوکه  اشاره کرداین موضوع باید در کنار (. 2013صادقی و باقریان، )

دانشگاهی  هایبرنامهمتنوع و گوناگون از  یامجموعهآموزشی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به 

آموزش عالی این است که  یاندازهاچشماز یکی در هر رشته آموزش عالی تکامل یافته است. 

با هدف توسعه  مقطع دکتری در جهت تأمین نیازهای دانشجویان و جامعه آموزشی هایبرنامه

دوره  هایبرنامهاندک  زمان مدتدر  این امور رسدیمبه نظر زیرا  ،باشدتخصصی علم و پژوهش 

یادگیری و  یهافرصتدر مقطع دکتری  ادیز احتمال به نخواهد شد وکارشناسی ارشد تأمین 

 یهانهیزمو  هافرصتاین  .شودیممشارکت در بسط علم برای دانشجویان بیشتر فراهم آورده 

ادامه تحصیل را در دانشجویان مقطع کارشناسی  یهازهیانگ تواندیمتحقیقاتی در مقطع دکتری 

چرایی ادامه تحصیل دانشجویان رشته مدیریت ورزشی در مقطع  نیا وجود با .ارشد به وجود آورد

 گرید عبارت به. از ابهام است یاهالهدر  شوندمیکه چه امری یا اموری باعث وقوع آن دکتری و این

حصیل وجود دارد کماکان مبهم تصویری که در ذهن دانشجویان رشته مدیریت ورزشی از ادامه ت

شناخت دقیقی از چیستی این تصویر ذهنی از ادامه تحصیل در این است که  هم آندلیل  .است

در  شدهانجاممطالعات جستجوهای متعدد صورت گرفته  بر اساسزیرا  .مقطع دکتری وجود ندارد

ادامه تحصیل و انتخاب  برای رشته مدیریت ورزشیدانشجویان  چیستی تصویر ذهنیزمینه 

                                                 
1. Li, Chen, Wang, et al 

2. Abuloha, Sharaydih, & Wazaify 

3. Zorio-Grima 
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نیاز کشور به متخصصان . در کنار این امر باید تأکید شود که است ناچیزبسیار تخصصی  یهاشیگرا

بتواند  لومعسنجیده شود تا وزارت  باید در رشته مدیریت ورزشی تقاضا برای ادامه تحصیلمیزان و 

. بنابراین، هدف مشخص کندبرای توسعه علمی کشور در این حوزه را  ییهاهیروبر اساس این نتایج، 

تصویر ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از ادامه  علّی ایالیهتحلیل  این تحقیقاز 

 تحصیل در مقطع دکتری است. 

 

 پژوهش روش
بسط دانش و شناخت موجود در مورد تصویر ذهنی  هدف باتحقیق با ماهیت اکتشافی و  نیا

انجام شد. هدف از  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری دانشجویان

مسائل و شیوه طرح ی تعاریف، کسب بینش، تصحیح آورجمعاین تحقیق، روشنگری مفاهیم، 

ادامه تحصیل در مقطع دکتری است. همچنین  های مرتبط با تصویر ذهنی دانشجویان از مقولهیدها

، 1اندرو، پدرسن، مک اووی) ها، دارای ماهیت کیفی استاین تحقیق بر مبنای جستجوی داده

 ی ازمورد پژوهی یکاستفاده شد.  2مورد پژوهی در این تحقیق از استراتژی .(11: 2011

یعنی یک ) 3مشخص مرز و حدکیفی است که در آن محقق سیستمی با  روش یهایاستراتژ

صورت تفصیلی و مشخص را در طول زمان به مرز و حدموقعیت، یک زمینه( یا چند سیستم با 

ه، شد شناساییکند و گزارشی مشتمل بر توصیف مورد و مضامین اصلی عمیق بررسی و اکتشاف می

در  حال تحصیلدر  مورد مطالعه، دانشجویان 5(. در این تحقیق زمینه23: 4،2003یین) کندارائه می

با معیار ) هدفمند یریگنمونهکارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی بود. از طریق روش  مقطع

دانشجویان بین از  کنندگانمشارکت ورودی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی بودن(

که طیف وسیعی از مفاهیم برای این این. انتخاب شدندکارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی 

از  کنندگانشرکترتبط با تصویر ذهنی دانشجویان از ادامه تحصیل به دست آید سعی شد دامنه م

در نظر گرفته شود. از این طریق  نامهانیپادانشجویان ترم اول تا دانشجویان در حال انجام پروژه 

نظیر ترم ) زمانی خاص برشصرفا  معطوف به یک گستره تصویر ذهنی را به دست آورد که  توانیم

 مدنظراول، ترم دوم، ترم سوم، و...( نیست؛ زیرا تحلیل تصاویر ذهنی کلی مقطع کارشناسی ارشد 

                                                 
1. Andrew, Pedersen & McEvoy 

2. Case study 

3. Bounded System 

4. Yin 

5. Context 
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نفر از  59و تصویر ذهنی،  هاهیالپس از رسیدن به اشباع نظری و کشف نهایی  واقع درتحقیق بود. 

ی تعیین شدند. نهای کنندگانمشارکت عنوان بهدانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی 

ی متعددی برای کشف تصویر هاداده ،هدفمند یهاپرسشساختاریافته و  یهامصاحبهاز طریق 

عالوه بر این دو گروه  شد. آوریجمعذهنی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 

1کانونی
کانونی  یهاگروهدر انجام  انجام شد. هاداده آوریجمعنفر( برای  9نفر و دیگری  7یکی ) 1

گر تسهیل عنوان بهپس از انجام هماهنگی با دانشجویان و تعیین زمان جلسه و هدف آن، محقق 

و سیر بحث و تبادل نظرات را دنبال  کردیممطالبی را برای شروع بحث در بین دانشجویان مطرح 

یان کنند و هیچ موردی تا تمامی دانشجویان نظرات خود را ب شدیمبه نحوی انجام  کار نیا. کردیم

فکری و د و یا تحت تأثیر سایرین نظرات خود را مسکوت نگذارد. هموکنار گذاشته نش نظر تبادلاز 

و در زمانی که بحث به  شدیمقضاوتی دنبال  گونهچیهارائه آزاد مباحث از سوی دانشجویان بدون 

، محقق جهت گفتگوها را به سمت مسئله تحقیق تغییر دیرسیممتفاوت از مسئله تحقیق  یهاحوزه

در رابطه با  هادادهمطالعه مبانی نظری و همچنین یافتن  واسطه به ییهاپرسش. عالوه بر این دادیم

 8طرح کردن  در انتهای مصاحبه با طراحی شدند. این روند هادادهچهارگانه رویکرد تحلیل  هایالیه

در الیه لیتانی( که تالشی برای  شدهمطرحویژگی  8مربوط به  سؤاالت) بسته به پایان رسید سؤال

 لیتانی( تحقیق بود. ) و تحلیل الیه کمی هاداده آوریجمع

رویکردی که در این تحقیق برای اکتشاف و تحلیل عمیق مقوله تصویر ذهنی ادامه تحصیل 

 لّیای عالیه تحلیلدانشجویان کارشناسی ارشد به مقطع دکتری مورد استفاده قرار گرفته است، 

(CLA) تشریح  برای را جدیدی فضای یشناختمعرفت مختلف مکاتب تلفیق است. در این رویکرد با

 عمیق و بنیادین یهاعلّت بلکه مشکالت، ظاهری علل تنها نهآن  در که کندمی فراهم ئلو حل مسا

2اله تیعنا) رندیگیم قرار تحلیل و شناسایی مورد نیز آنها
3لّیای عالیه تحلیل(. 1998، 2

3)CLA(  

عنوان  و به شده مطرح (2009) اله تیعناسهَیل توسط  که یک روش و نظریه تحقیقاتی جدید است

های تجربی، تعبیری، انتقادی و یادگیری حین سازی دیدگاهیک نظریه به دنبال ترکیب و یکپارچه

 تحلیلبلکه به معنای  آینده نیست بینیعنوان یک روش به معنای پیش عمل است. کاربرد آن به

تر، یک سیاست مؤثرتر، عمیق ةاست و احتماال  در توسع یک موضوعساز برای فضاهای متحول

4؛ ریدی2014عنایت اله، ) تر مفید استتر و بلندمدتجامع
شامل  لّیای ع. تحلیل الیه(2008، 4

                                                 
1. Focus Group 

2. Sohail Inayatullah 

3. Causal Layered Analysis 

4. Riedy 
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2، علل اجتماعی5111یتانیلچهار سطح است: 
. سطح نخست 44، اسطوره / استعاره33بینی، گفتمان/ جهان2

های اجتماعی و پرسش و معمول واقعیت است. سطح دوم، سطح علت دونیعنی لیتانی دیدگاه ب

شود و مورد پرسش قرار مند است. داده و اطالعات لیتانی در سطح دوم شرح داده میدورنمای نظام

تر، استداللی، های عمیقبینی است. در این سطح فرضگیرد. سطح سوم گفتمان یا جهانمی

توان به اکتشاف این امر شوند. در این سطح میمشخص می هآگابینی و ایدئولوژیک ناخودجهان

سازند. سطح چهارم اسطوره/استعاره است پرداخت که چگونه ذینفعان مختلف، لیتانی و نظام را می

دارد. چالش فراروی آن، انجام تحقیقات و حرکت در این که ابعاد احساسی ناخودآگاه را بیان می

های مختلف دانستن است. انجام این کار منجر به خلق شیوه برگرفتن در جهینت درهای تحلیل و الیه

با طرح پرسش از آینده  لّیای عشود. روش تحلیل الیههای بدیل معتبر و تحول یکپارچه میآینده

با  .(2014، 55؛ بیشاپ و زدیک2009عنایت اله، ) یابدو با همین پرسش خاتمه می شودمیآغاز 

مشاهده کرد که چگونه  توانیم لّیع یاهیال لیتحل یبر رو لّیع یاهیال لیاستفاده از روش تحل

 کی انیب خ،ینوک کوه  خود یخود بهجهان(  یفرارو یاصل مسائلروندها و ) یفعل یتانیسطح ل

 هاهیخاص مناسب کجا هستند هدف ال یهادهیمورد که کدام ا نیبحث در ا خاص است. ینیبجهان

 از یمسائلبحث در مورد  قیتفکر و نه تشو دیبه دنبال کمک به خلق انواع جد آنها. گذاردیرا ناکام م

 لیتحل ،جهینت در .(66،2016هایگ) در کجا مطرح شود دیبا قا یدق یزیچ ههستند که چ دست نیا

 ایگفتمان  کیسپس در  ابد،ییساختار م خیاست که در تار یو اساس واقع هیپا یدارا لّیع یاهیال

دانستن در اسطوره و  یو پسامنطق شیپ یهابعد در روش و در مرحله ابدییبافتار م ینیبجهان

خاص و  ةمسئل کیدر  اریبس یو دورنما هادگاهیآن، گنجاندن د ی. چالش فراروردیگیاستعاره قرار م

 (.2008ریدی، ) است آنها یسطوح و حواش نیدر ب نییبه باال و پا حرکت رو

7کالرک و براون) از روش تحلیل مضامین ی کیفیهادادهتحلیل  منظور به
( استفاده شد. این 7،2006

. رودیم( به کار هادادهموجود در  یهاتم) روش برای شناسایی و تحلیل و گزارش دادن الگوها

 مضامین استقرایی، روش در .استقرایی شناخت روش به توانیم را هاداده الگوهای یا مضامین

 شبیه تا حدودی مضمون تحلیل روش هستند. این مرتبط هاداده خود با شدت به ،شده شناخته

                                                 
1. Litany 

2. Social Causes 

3. Discourse/worldview 

4. Myth/Metaphor 

5. Bishop & Dzidic 

6. Haigh 

7. Braun & Clarke 
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 با آن انطباق برای تالش بدون هاداده کدگذاری فرایند روش، این است. در بنیاد داده نظریه

 تحلیل استقرایی، روش . درردیگیم مضامین( صورت قالب یا) شده هیته قبل از چارچوب کدگذاری

 فرایند از و گرفته بهره استقرایی رویکرد از پژوهش این . درشودمی انجام هاداده اساس بر مضمون

 مراحل این .ه استشد استفاده ،شده ارائه( 2006) کالرک و براون توسط که یامرحله شش تحلیل

 صورت به هاداده بازخوانی مکرر شامل این مرحله .هاداده با آشنایی اول: گام :از عبارتند گانهشش

 ایجاد مرحله شامل این .اولیه کدهای ایجاد دوم: گام .الگوهاست و معانی یوجوجست یعنی فعال،

 آغاز تحلیل را پژوهشگر مرحله، این در .هاتم یوجوجست سوم: گام .ستهاداده از اولیه کدهای

 یهاتم از مجموعه یک ایجاد برای ندتوانمی گوناگون کدهای چگونه که ردیگیم نظر در و کندمی

 که شودمی شروع زمانی مرحله چهارم .هاتم بازبینی چهارم: گام .شوند ترکیب و فرعی اصلی

 گام، این در نیز . معیار قضاوتکندمی بازبینی را آنها کرده، ایجاد را هاتم از یامجموعه پژوهشگر

 این مرحله، در پژوهشگر .هاتم یگذارنام و تعریف پنجم: است. گام بیرونی تباین و درونی تجانس

 تحلیل را آنها داخل یهاداده . سپس،کندمی مجدد بازبینی و تعریف کرده، ارائه که را ییهاتم

 است. گزارش گزارش نگارش و پایانی تحلیل شامل مرحله گزارش. این تهیه ششم: گام .کندمی

 با مرتبط یهاداده و هاتم درباره را و غیرتکراری منسجم منطقی، مختصر، داستان یک باید پایانی

 (. 2006 کالرک، و براون) کند ارائه تم، هر

ه واسطه دغدغه شغلی ب-محقق ،در این تحقیق شده دیتولبررسی موثق بودن اطالعات  منظور به

وهش حفظ نمود و از تحلیل تماس طوالنی خود را محیط پژ -دانشگاه یعلمئتیه عنوانبهخود 

ان و ینی خبرگاستفاده نمود. همچنین از روش کنترل و بازب هادادهموارد منفی و کفایت مراجع 

 بهیق در این تحق گرید عبارت بهاستفاده شد.  آنها یبنددستهو  هامقولهمحققان برای اعتبارسنجی 

ز رسیدن و نی ، تمامی کدهای اولیه، پس از پایان کدگذاری هر مصاحبهیریاعتبار پذافزایش  منظور

یید به برای بررسی و تأ شده استخراجبازبینی پژوهشگر قرار گرفتند و کدهای  مورداصلی  یهاتمبه 

 به فرعی و اصلی یهاتمافزایش تأییدپذیری،  منظور بههمکاران متخصص داده شد. عالوه بر این 

ه شد و بازبینی و تأیید ارائ منظور بهاولیه  کنندگانمشارکتمصاحبه به سه نفر از  10از  آمده دست

را  از سه متخصص خواسته شد نظرات تخصصی خود تینها دراعمال شد.  آنهانکات پیشنهادی 

ین اائه کنند. از طریق از دانشجویان ار شده ییشناسا هایگروهبرای  شده هیتعب هایالیهپیرامون 

 در این تحقیق برآورده شد. شده دیتولموثق بودن اطالعات  ،اقدامات
 

 

 



 072                                             ...ارشد یکارشناس ياندانشجو یذهن يرتصو یلتحل: ینیحس یدس ینوروز

 هاافتهی
که  گونهانهمآمده است.  1در جدول  کنندگانمشارکتویژگی جمعیت شناختی در این تحقیق 

 یابی در ورزشدر تحقیق در گرایش مدیریت بازار کنندگانمشارکتنشان داده شده است اکثر 

 وضعیت نظر از درصد( مرد هستند. 85/50یعنی ) کنندگانمشارکتجنسیت اکثر  نظر ازهستند. 

 تند. درصد( در ترم دوم تحصیلی هس 28/37یعنی ) کنندگانمشارکتطول تحصیل اکثر 
 

 در تحقیق کنندگانشرکتجمعیت شناختی  یهایژگيو -1جدول 

 درصد فراوانی هادسته متغیر

 گرایش تحصیلی

 81/28 17 در ورزشمدیریت بازاریابی 

 یهاورزشمدیریت اوقات فراغت و 

 تفریحی
9 25/15 

 یهاسازمانمدیریت راهبردی در 

 ورزشی
15 42/25 

 86/11 7 مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

 16/10 6 ورزشی یهارسانهمدیریت 

 49/8 5 مدیریت رویدادهای ورزشی

 محل تحصیل

 76/45 27 دانشگاه سراسری

 72/23 14 دانشگاه آزاد

 33/20 12 دانشگاه پیام نور

 18/10 6 دانشگاه غیرانتفاعی

 جنسیت
 15/49 29 زن

 85/50 30 مرد

 وضعیت طول تحصیل

 55/13 8 ترم اول

 28/37 22 ترم دوم

 72/23 14 ترم سوم

 44/25 15 نامهانیپادر حال نگارش 

 100 59 جمع کل

 

ز ا، ابتدا متن هر مصاحبه هامصاحبهمحتوای  تحلیل و تجزیهتحلیل مضمون و  یریکارگ به منظور به

ستفاده از او با  شد یسازادهیپاز جلسه مصاحبه و جلسات گروه کانونی،  شده ضبطروی صدای 

ر ین متون، دطی جلسات مصاحبه تکمیل گردید. پس از مطالعه دقیق ا شده برداشته یهاادداشتی

ولیه افاهیم و کدهای مستقل در قالب م یهادهیاتمامی  شده هیته یهامصاحبهک از ابتدا برای هر ی

 از کدهای اولیه ارائه شده است. یانمونه 2شناسایی شدند. جدول 
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 کانونی هایگروهو  هامصاحبهاز  شدهاستخراجاز کدهای اولیه  یانمونه -2جدول 

 تعداد تکرار اولیهکد  مفهومی(-منطقی یهاگزاره) نمونه متن رديف

1 

 به پذیرش در مقطع دکتری فکر میهایهمکالسسایر دانشجویان و 

به دست ) فشار اجتماعی(؛ به دنبال موفقیت تحصیلی هستم) کنندمی

م شغل توانمی یراحت بهآوردن فرصت(؛ با مدرک تحصیلی دکتری 

شغل بهتر(؛ ذهنم همواره مشغول ادامه تحصیل در مقطع ) بیابم

 مشغولیت ذهنی(.) است دکتری

ادامه قدرتمند 

تحصیل در مقطع 

 دکتری

8 

2 

قصد ) اکثر دوستانم قصد مهاجرت به کشورهای پیشرفته دارند

 رو به وررشته در داخل کشور با مشکالت فراوانی  یهانخبهمهاجرت(؛ 

ر بکاری در داخل کشور  یهافرصتوجود مشکالت داخلی(؛ ) هستند

 یهافرصتاسب عدم توزیع من) شوندمیتوزیع ن یساالرستهیشامبنای 

مهاجرتشان  واسطهبهرا  امیپژوهششغلی(؛ دوستان نزدیک و همکاران 

 از دست دادن همکاران پژوهشی(.) امداده ازدست

مهاجرت برای 

 کسب فرصت
11 

3 

 نه به دیگران کنندمیبسیاری از افراد جامعه فقط به خودشان فکر 

غل نزدیک بتوانم ش یاندهیآخودخواهی فزاینده(؛ امیدوارم در )

هم مآمال و آرزوها(؛ مسائل مالی برایم بسیار ) مناسبی پیدا کنم

ترین کم در آینده با امخانواده منابع مالی(؛ دوست دارم) هستند

 اهمیت منابع مالی در زندگی) باشدرو به رو  مشکالت اقتصادی 

 خانوادگی(.

در جستجوی 

منابع مالی و 

 آرامش در زندگی

15 

4 

 بوده است رو به روهمواره با اشتباه در مورد رشته تحصیلی  امیزندگ

وزشی متعددی در فضای آم یهاتیمحدودپشیمانی از انتخاب غلط(؛ )

ا محدودیت امکانات آموزشی(؛ بافت فکری جامعه م) ما وجود دارد

اجتماعی(؛  یهانهیزمانجماد ) است شده نهینهاددچار یک فرسودگی 

 ردناسی نداتفاوت چندانی با مطالب دوره کارش امآموختهدر ارشد  آنچه

یتم اطالعات دوره آموزشی(؛ در دوره دکتری هم وضع تیکفاعدم)

ثیر ا تأناامیدی به تغییر احوال(؛ گذشته م) همینی هست که االن دارم

رایط شاتفاقات گذشته(؛ وزن دهی زیاد به ) زیادی در آینده ما دارد

 به ناامیدی) سیاسی کشور امید همه ما را به آینده کاهش داده است

 بهبود اوضاع سیاسی(.

سرخوردگی و 

ناامیدی نسبت به 

 آینده

17 
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 های کانونیو گروه هامصاحبهاز  شدهاستخراجی از کدهای اولیه انمونه -2ادامة جدول 
 

 تعداد تکرار کد اولیه (مفهومی-ی منطقیهاگزاره) نمونه متن رديف

5 

جامعه  یخشاعتبارب) است ترمهم زیچهمهداشتن پیشوند دکتر برایم از 

به دکتری(؛ من دغدغه مالی ندارم، فقط دکتر شدن برای اعضای 

م طرافیانادغدغه خانوادگی برای دکتر شدن(؛ به ) مهم است امخانواده

ظرم نحسادت به اطرافیان(؛ به ) کنمیمحسادت  اندشدهکه دکتر 

تسهیل ) شغل پیدا کنند ترراحتند توانمی، اندشدهافرادی که دکتر 

تشخص از طریق ) متشخصی هستند یهاآدمشغل یابی(؛ دکترها 

 عنوان تحصیلی(

اعتباریابی 

 مدرک واسطهبه
13 

6 

 مه شواگر دکترا بگیریم قطعا  به دنبال این هستم که استاد دانشگا

مدرک دکتری(؛ تدریس در دانشگاه را خیلی  واسطه بهکاریابی )

د استاد توانمی امیزندگعالقه به تدریس(؛ بهترین اتفاق ) دوست دارم

ونی آینده مطلوب(؛ دکتر شدن برایم یک لذت در) دانشگاه شدن باشد

 کسب لذت درونی(.) است

کسب شغل 

 متناسب با مدرک
10 

7 

سبت نپایبندی ) داشتن بچه با ادامه تحصیل تضادی ندارد کنمیمفکر 

 کنندیمجدید به روند ادامه تحصیل ما کمک  یهایفناوربه خانواده(؛ 

که اگر در شهرهای  شودمی(؛ اینترنت باعث هایفناوراز  یریگبهره)

 ادددور دکتری قبول شوم، ارتباطم را با خانواده از دست نخواهم 

 پیوستگی ارتباط(.)

اهمیت جایگاه 

خانواده و تناسب 

 آن با تحصیل

7 

8 

 نمیبیمتحصیل در دوره دکتری را فقط فرصتی برای یادگیری بیشتر 

فرصت برای کسب اطالعات بیشتر(؛ مواجهه با استادان جدید و )

 (؛ آرزویماز استادان یریگبهره) برایم بسیار جذاب است شدهشناخته

د برن) انمی مادر دوره دکتری را بخوهادانشگاهآن است که بتوانم در 

سیار ب ردیگیمدانشگاه(؛ امکاناتی که در اختیار دانشجویان دکتری قرار 

یان وجود امکانات بیشتر(؛ در چند سال اخیر به دانشجو) تجذاب اس

 انگیزه مالی(.) شودمیپرداخت  نهیهز کمکدکتر 

انگیزه درونی و 

فرصت یادگیری 

 بیشتر

4 

 

 تینها در رعی وفدر قالب مضامین  آنهاکدگذاری اولیه با در نظر گرفتن تأکیدات و دفعات اشاره به 

اصلی  ضامینم تینها درمضامین اصلی با استفاده از یک رهیافت رفت و برگشتی بارها تکرار شد تا 

 به دست آمد.  3و فرعی به شرح جدول 
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 مضامین فرعی و اصلی مربوط به تصوير ذهنی دانشجويان از ادامه تحصیل -3جدول 

 تکرار مضامین اصلی مضامین فرعی رديف

1 

طبقاتی،  یهاشکافتحوالت اجتماعی، تضادها و 

 ادامه راه گذشتگان، تغییرات فزاینده مربوط به

و هنجارهای پایدار جامعه،  هاارزشآینده، 

 آمالو  هاحسرت

تصویر  هایمایهبن

ذهنی دانشجویان از 

 ادامه تحصیل

53 

2 

محقق واقعی، عالقه شخصی، الزام خدمت به 

یابان، موتورهای حقیقتجامعه، دغدغه علمی، 

 پیشرفت علم

ادامه تحصیل 

 علم باختهدلدهندگان 
26 

3 

محققان ناچار، سکون علمی، اکتفا به شرایط 

مالی، بدون دغدغه علمی، مدرک  دغدغهموجود، 

 گرایان، راهروان ناگزیر علم

ادامه تحصیل 

 دهندگان ناچار
47 

4 

محققان در پی فرصت، سردرگمی علمی، عدم 

به شرایط موجود، نارضایتی از سیستم اکتفا 

 مآموزش، بازار کار نامناسب، قماربازان عرصه عل

ادامه تحصیل 

دهندگان ریسک 

 کننده

32 

 

ر هند. دشده بو در تحقیق از سه دسته کلی به سه تصویر ذهنی متفاوت تشکیل کنندگانمشارکت

نی، علل لیتا هایالیهدسته تصویری متفاوت از ادامه تحصیل در مقطع دکتری داشتند که بالطبع در 

ته، ین سه دسنی ااجتماعی، گفتمان و استعاره با یکدیگر متفاوت بودند. برای تشریح بهتر تصاویر ذه

هندگان صیل دادامه تح"( ترسیم شد. این سه دسته شامل CLA) علّی ایالیهتحلیل سه جدول 

ند. هست "هادامه تحصیل دهندگان ریسک کنند"، و "ادامه تحصیل دهندگان دلباخته علم"، "ناچار

 به تحلیل ، نتایج مربوطرندیگیمدر سطح تحلیل لیتانی، مقادیر کمی مورد تحلیل قرار  کهییجاازآن

 نشان داده شده است.  4سطح لیتانی در جدول 
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 تحلیل سطح لیتانی تصوير ذهنی سه دسته از دانشجويان از مفهوم ادامه تحصیل  -4جدول 

 ابعاد سطح لیتانی
ادامه تحصیل دهندگان 

 ناچار

ادامه تحصیل دهندگان 

 دلباخته علم

ادامه تحصیل دهندگان 

 ریسک کننده

 باال کم متوسط تمایل به مهاجرت

امید به یافتن کار متناسب در 

 داخل کشور
 کم باال متوسط

 کم باال کم استقبال از سختی ادامه تحصیل

 کم باال کم عشق به تحقیق و پیشرفت

کافی بودن اطالعات آموزشی 

 دوره کارشناسی ارشد
 کم کم متوسط

 درصد 51 درصد 70 درصد 21 محقق واقعی

خودکفایی در انجام امور 

 پژوهشی
 درصد 48 درصد 68 درصد 18

به یادگیری و  مندعالقه

 آموزشی یهافرصت
 درصد 46 درصد 59 درصد 39

 

د. با یی ششناسا "ادامه تحصیل دهندگان ناچار"تصویر ذهنی دسته اول از دانشجویان تحت عنوان 

 هایالیهر د. گرفتندیمتوجه به تکرارها و تأکیدات متون مصاحبه اکثر دانشجویان در این دسته قرار 

گفتمان  ر قالبدتنها راه موجود بود که  مثابه بهزیرین ذهن این دسته از دانشجویان ادامه تحصیل 

 هاآناجتماعی  یهادغدغه. از دیرسیمو کسب یک درجه دانشگاهی باال به منصه ظهور  ییگرامدرک

می از عل یتد و نوعی سکون را در وضعو به شرایط جامعه عادت کرده بودندغدغه مالی وجود داشت 

 یمندعالقه وپایین بود  آنهاپژوهشگری در  یهایژگیو. در سطح ظاهری امر هم دادندیمخود نشان 

یل ادامه تحص) علّی ایالیهتحلیل . دادندیماندکی برای کنکاش و یادگیری بیشتر از خود نشان 

 است.  1دهندگان ناچار به شرح شکل 
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 ادامه تحصیل دهندگان ناچارعلّی دانشجويان در دسته  ایاليهتحلیل  -1شکل 

 

سایی شنا "ادامه تحصیل دهندگان دلباخته علم"تصویر ذهنی دسته دوم از دانشجویان تحت عنوان 

رار ن دسته قر ایشد. با توجه به تکرارها و تأکیدات متون مصاحبه تعداد بسیار کمی از دانشجویان د

قیقت عشق به ح مثابه بهذهن این دسته از دانشجویان ادامه تحصیل زیرین  هایالیه. در گرفتندیم

ی اجتماع یهادغدغه. از دیرسیمو کشف امور به منصه ظهور  یابیقتیحقبود که در قالب گفتمان 

ه به و نوعی عالق دانستندیمدغدغه علمی وجود داشت و خود را ملزم به خدمت جامعه  آنها

اال بسیار ب آنهاپژوهشگری در  یهایژگیو. در سطح ظاهری امر هم دادندیمیادگیری از خود نشان 

 علّی ایالیهتحلیل . دادندیمزیادی برای کنکاش و یادگیری بیشتر از خود نشان  یمندعالقهبود و 

 است.  2ادامه تحصیل دهندگان دلباخته علم به شرح شکل )
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 علم باختهدلادامه تحصیل دهندگان علّی دانشجويان در دسته  ایاليهتحلیل  -2شکل 

 

 "ادامه تحصیل دهندگان ریسک کننده"تصویر ذهنی دسته سوم از دانشجویان تحت عنوان 

ین دسته ادر  شناسایی شد. با توجه به تکرارها و تأکیدات متون مصاحبه تعداد کمی از دانشجویان

راهی به  مثابه هبن ادامه تحصیل زیرین ذهن این دسته از دانشجویا هایالیه. در گرفتندیمقرار 

در  هافرصترین و جستجوی اولین و بهت یابیفرصتیک قمار( بود که در قالب گفتمان ) شهرآرمان

ر دمناسب کاری دغدغه بازار نا آنهااجتماعی  یهادغدغه. از دیرسیملوای تحصیل به منصه ظهور 

ز اوزشی علمی را در فضای آم یسردرگمجامعه و نارضایتی از سیستم آموزش وجود داشت و نوعی 

برای کنکاش و  مندیعالقهپژوهشگری و  یهایژگیو. در سطح ظاهری امر هم دادندیمخود نشان 

 ایالیهیل تحل. دادندیمو تمایل بسیار باالیی به مهاجرت از خود نشان  دمتوسط بو آنهایادگیری در 

 است.  3کل ادامه تحصیل دهندگان ریسک کننده به شرح ش) علّی
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 ادامه تحصیل دهندگان ريسک کنندهعلّی دانشجويان در دسته  ایاليهتحلیل  -3شکل 

 

دیریت متصویر ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد  یریگشکلنتایج نشان داد که شش مؤلفه در 

دامه راه طبقاتی، ا یهاشکافتحوالت اجتماعی، تضادها و از  عبارتندورزشی وجود دارند که 

. آمال و هاحسرت و هنجارهای پایدار جامعه، هاارزشگذشتگان، تغییرات فزاینده مربوط به آینده، 

 هاهیمابن. این دهندمیشکیل تصویر ذهنی دانشجویان از ادامه تحصیل ت هایمایهبن هامؤلفهاین 

به  ی راسه دسته تصویر ذهنی در دانشجویان کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل در مقطع دکتر

تصویر  هایمایهبنخاص خود هستند. این روابط بین  هایالیهوجود آورده است که هر یک دارای 

 رتصو به توانیمهر یک از این تصویر ذهنی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری را  هایالیهذهنی و 

 مشاهده نمود. 4شکل 
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از  گرفتهتأنش هایاليهرزشی و تصوير ذهنی دانشجويان کارشناسی ارشد مديريت و هایمايهبن -4شکل 

 آن در مورد ادامه تحصیل در مقطع دکتری

 یریگجهینتبحث و 
تصویر ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از ادامه تحلیل  هدف از این تحقیق

تکنیک  یریکارگ بهتحصیل در مقطع دکتری است. از طریق روش کیفی با استراتژی موردپژوهی و 

نتایج نشان داد دانشجویان شد.  تحلیل و تجزیهو  آوریجمع هاداده( CLA) علّی ایالیهتحلیل 

دارای سه دسته تصویر ذهنی از مفهوم ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 

تصویر ذهنی دسته اول از دانشجویان تحت تصویر ذهنی هستند.  هایمایهبنکه متأثر  ندبوددکتری 

شناسایی شد. تصویر ذهنی دسته دوم از دانشجویان تحت  "ادامه تحصیل دهندگان ناچار"عنوان 

تصویر ذهنی دسته سوم از  تینها درشد. شناسایی  "خته علمادامه تحصیل دهندگان دلبا"عنوان 

در تبیین و تحلیل  شناسایی شد. "ادامه تحصیل دهندگان ریسک کننده"دانشجویان تحت عنوان 

تصویر ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از موضوع ادامه  ةگرفتشکل هایالیه

تصویر ذهنی در  هایمایهبن بر اساسبیان نمود که  گونهنیاتحصیل در مقطع دکتری باید 

این تصویر بدین شکل گرفته است.  "ادامه تحصیل دهندگان ناچار"تحت عنوان طیفی دانشجویان 

خود را مجبور به ادامه تحصیل  است که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشیا معن

از  گونهنیا. دانندمیها راه موجود در زندگی خود به مقطع دکتری را تن یابیراه؛ زیرا دانندمی
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در سطح ناخودآگاه خود تحصیل  ،تعدادشان هم باالستبراساس تحلیل سطح لیتانی که  دانشجویان

به کنش  ییگرامدرکدر گفتمان قالب  آنها. دانندمی "همینی که هست"استعارۀ مثابه بهرا 

که نوعی سرمایه  مدرکیبه دست آوردن  واسطه بهکه تنها راه موجود را  کنندمیو سعی  پردازندیم

است  یاهیسرماهمان  آنهاکسب مدرک دکتری برای  واقع در، سپری کنند. شودمیشان تلقی برای

این  رسدیمبه نظر د از طریق مبادله آن با مراکز آموزشی تبدیل به درآمد و ارزش شود. توانمیکه 

که از به این دلیل این آنهاه به چنین افرادی است که درگیر دغدغه مالی هستند. نگاه غالب جامع

به دست آورند و جایگاه اجتماعی خود را باال ببرند و  درخورند شغلی توانمیطریق مدرک دکتری 

حتما  در مقطع دکتری قبول شوند. این  کنندمیخود را پاسخگو باشند، تالش  آمالو  هاحسرت

در رقابتی پایدار برای ادامه تحصیل و به دست  کندمی( بیان 2020) گریما-که زاریو گونههمانافراد 

؛ تا از این طریق برندیمنظیر دکتر و مهندس( به سر ) آوردن عناوین تحصیلی باالی دانشگاهی

تصویر ذهنی پایگاه عمومی و وجهه اجتماعی جدیدی برای خود به دست آورند. در سطح ظاهری 

و  استپایین  آنهاپژوهشگری در  یهایژگیوهم  مالحظه نمود که توانمیدسته از دانشجویان  این

که  گونههمان واقع در. دهندمیاندکی برای کنکاش و یادگیری بیشتر از خود نشان  مندیعالقههم 

، این کنندمیضمنی اشاره  صورت به( 2015) ( و اکبری بورنگ2020) مهدی زاده و هاشمی

بدین  .دارای یک سکون و اینرسی خاصی در روند ادامه تحصیل است شانیذهندانشجویان و تصویر 

انگیزه بهبود  واسطه بهکه انگیزش ثابتی برای ادامه تحصیل داشته و اکثریتی هستند که  امعن

حاصل  توانیماین تصویر ذهنی از ادامه تحصیل را  وضعیت شغلی به دنبال ادامه تحصیل هستند.

اشتغال در جامعه مبنی بر استخدام با مدرک باالی دانشگاهی  یهااستیسدانشجویان با  یهاکنش

به دست آوردن مدرکی است که  مثابه بهزیرا برای بسیاری از دانشجویان ادامه تحصیل  .دانست

 را تضمین کند.  آنهاشغل آتی  تواندیم

ادامه تحصیل "تصویر ذهنی در دانشجویان طیفی تحت عنوان  هایمایهبن بر اساسنتایج نشان داد 

این تصویر ذهنی که در تعداد اندکی از دانشجویان شکل  شکل گرفته است. "دهندگان دلباخته علم

این  واقع در. کندیمعشق به حقیقت جلوه  مثابه بهادامه تحصیل  یااستعارهگرفته است، در سطح 

توانسته است شکلی از دغدغه علمی در دانشجویان به وجود آورد که  یابیقتیحقدر گفتمان  ویژگی

این . دندیدیممدیریت ورزشی در رشته و حل مسائل خاص علمی  یهاییگشاگرهخود را ملزم به 

یادگیری و امکانات بیشتر در مقطع  یهافرصتدانشجویان به دنبال  دهدیمتصویر ذهنی نشان 

عملی دارند و به دنبال راهی برای فهم بهتر و بیشتر در حوزه  دغدغه آنهازیرا  .دکتری هستند

بسیار پژوهشگری  یهایژگیو توانمیاین تصویر ذهنی هم  در سطح ظاهریمطالعاتی خود هستند. 

را مالحظه نمود. این دسته از دانشجویان زیاد برای کنکاش و یادگیری بیشتر  مندیعالقهو باال 
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دارای یک تصویر ذهنی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری هستند که با ذات علم قرابت بسیار باالیی 

(، کاکس و 2019) است که لی و همکاران همان صورتیاین تصویر ذهنی در دانشجویان دارد. 

. وجه کنندمی( به آن اشاره 2016) ( و مونی و همکاران2013) ، صادقی و باقریان(2019) گروس

اشتیاق ذاتی به علم و کشف حقایق  آنهاو نتایج تحقیقات  شدهشناختهرک این تصویر ذهنی مشت

مرتبط با آن در سطح بسیار  هایقابلیتاین دسته از دانشجویان در فرایندهای پژوهشی و  است.

غ از فار-ادامه تحصیل را  آنهاتحقیقاتی مختلف هستند.  یهاپروژهباالیی قرار دارند و توانایی اجرای 

در رسیدن به این عشق از هیچ  کنندمیو تالش  نندیبیمعشق  مثابه به -پیامدهای حاصل از آن

نی دانشجویان وجود داشت، امری فروگذاری نکنند. نکته بسیار مهمی که در این دسته از تصویر ذه

 درنسبت به ادامه تحصیل بود.  شانیذهنتصویر  یریگشکلوایی و مرشدی استادان در نقش پیش

این دسته از دانشجویان عالقه خاصی به  دادیمکانونی نشان  هایگروهو  هامصاحبه یهایبررس واقع

که به استادان  یاعالقهبا  آنها. دادندیمنشان  شانیمطالعات هایحوزهاز استادان خود و  برخی

شکل دهند.  شانیذهنآینده تحصیلی خود را بر مبنای این الگوهای  کردندیممذکور داشتند، سعی 

به این  تحقیق خود( نیز مورد اشاره قرار گرفته است. او در 2015) این نکته در تحقیق اکبری بورنگ

تصویر ذهنی دانشجویان  به یدهشکلدر  یمؤثرکه مدرسان و استادان نقش  کندمیاشاره نکته 

در فرایند  رسدیماین نتیجه تحقیق به نظر  بر اساسقاطع باالتر دارند. تحصیل در مبرای ادامه 

 یمؤثرد نقش توانمیاخالقی استادان -شخصیتی و تکامل ابعاد علمی یهایژگیوتحصیالت تکمیلی 

برای  را داشته باشد و زمینه الزم "عشق به حقیقت مثابه بهادامه تحصیل "در ساختن تصویر ذهنی 

وجود استادان شایسته  واقع درپیشرفت و بهبود وضعیت علمی رشته مدیریت ورزشی فراهم نماید. 

و  یابیقتیحقگفتمان  تواندیمکه به مسائل جاری رشته مدیریت ورزشی آشنایی دارند  روزبهو 

ه را ترویج و گرایش به تفکر انتقادی و حل مسائل به شیوه مبتکران هنددعالقه به یادگیری را بسط 

 د.نده

تصویر ذهنی در دانشجویان  هایمایهبن بر اساسیکی دیگر از نتایج تحقیق این بود که  ،تینها در

شکل گرفته است. این تصویر ذهنی که  "ادامه تحصیل دهندگان ریسک کننده"طیفی تحت عنوان 

راهی  مثابهبه زیرین خود استعاره ادامه تحصیل  هایالیهمربوط به تعداد کمی از دانشجویان بود، در 

را ترسیم  یشهرآرماندانشجویان در ذهن ناخودآگاه خود  واقع دریک قمار( بود. ) شهرآرمانبه 

در گفتمان  آنهارسیدن به آن ادامه تحصیل در مقطع دکتری بود.  یهاراهکرده بودند که یکی از 

ی خارجی یا کسب هادانشگاهظیر اخذ پذیرش از ن-موجود  یهافرصتو جستجوی  یابیفرصت

اجتماعی خود را در قبال شرایط  یهاکنشسعی داشتند که  -سهمیه استعدادهای درخشان

غالبا  به این نکته  آنهانامناسب بازار کار و نارضایتی از سیستم آموزش عالی در این رشته ارائه کنند. 
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ند توانمیکافی نیست و ن آنهاشناسی ارشد برای که فضای آموزشی در مقطع کار کردندیماشاره 

الزم برای ورود به بازار کار را به دست آورند. عالوه بر این، بازار کار بیرون هم برای  هایمهارت

 یهافرصتباالتر با  یاعرصهباید خود را در  رونیازا. کندمیکارشناسی ارشد فرصت الزم را ارائه ن

 یهایژگیودر سطح ظاهری امر هم این کار، ادامه تحصیل است.  بیشتر بیابند و یک راه برای

متوسط بود و تمایل بسیار باالیی به  آنهابرای کنکاش و یادگیری در  مندیعالقهپژوهشگری و 

 آنها دتوانمیکه  دندیدیممهاجرت علمی را همانند یک ریسک  آنها .دادندیممهاجرت از خود نشان 

 یهافرصتبرساند. این ویژگی تمایل به مهاجرت از سوی دانشجویان برای کسب  شهرآرمانرا به 

( مورد اشاره قرار 2010) داغستانی خامنه( و 2018) ادامه تحصیل در تحقیقات لو و همکاران

جنسیت، هویت ملی و امکانات رفاهی و آموزشی نقشی  دهدمی. نتایج این تحقیقات نشان اندگرفته

آموزشی  هایبرنامهنارضایتی از شجویان برای مهاجرت دارند. عالوه بر این، مؤثر در ریسک دان

در خارج از کشور  هابرنامهاز این  شدهادراکتحصیالت تکمیلی داخلی و همچنین تصویر مثبت 

در مورد این  توجه قابلنکته  .بردیممیزان احتمال ریسک مهاجرت را در چنین دانشجویانی باال 

 یهافرصتاز  یریگبهرهاز نحوه  آنها یسردرگمدسته از تصویر ذهنی دانشجویان از ادامه تحصیل 

برای  آنهامیزان ثبات رأی در  دادیمکانونی نشان  هایگروهو  هامصاحبهتحلیل  موجود بود.

در ابتدای امر  آنها قعدر واموجود در روند ادامه تحصیل، بسیار پایین است.  یهافرصتاز  یریگبهره

از فرصت  یریگبهرهتمایل به  هامصاحبهو در ادامه  داشتندیمتمایل به مهاجرت را از خود ابراز 

 شانیذهناز اسطوره  تأنشاستعدادهای درخشان! این نوسانات در اندیشه چنین دانشجویانی شاید 

و کسب  هافرصتاز  یریگبهرهقمار باشد. یک قمارباز همواره به دنبال  مثابهبه یعنی ادامه تحصیل 

 یسردرگم کنندههیتوجد توانمی یااستعاره نیچننیاحداکثر بهره از تمامی احتماالت موجود است. 

 دانشجویان از موضوع ادامه تحصیل باشد.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از ادامه  گرفتهشکلتصاویر ذهنی  دادیمنتایج تحقیق نشان 

از قبیل تحوالت اجتماعی، تضادها و  ییهاهیمابنتحصیل در مقطع دکتری تابع یک سری 

و هنجارهای  هاارزشی طبقاتی، ادامه راه گذشتگان، تغییرات فزاینده مربوط به آینده، هاشکاف

توان می شدهییشناساهای تصویر ذهنی همایبا نگاهی به بناست.  آمالو  هاحسرتپایدار جامعه، 

ی تجربه زیسته دانشجویان از وضعیت کنونی و گذشته جامعه و تغییرات مربوط به آینده آن را خوببه

توان این نکته را مطرح کرد که این تجربه زیسته و روندهای مختلف ی میخوببهمالحظه نمود. 

انشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ی تقاضا برای ادامه تحصیل دریگشکلاجتماعی در 

وجود رابطه تقاضای ادامه  دهندهنشانورزشی مؤثر هستند. گواه این مدعا تحقیقاتی است که 

کنند تقاضا ( بیان می2020) مهدی زاده و هاشمیتحصیل و روندهای اجتماعی است. در این راستا 
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آن رابطه دارد. عالوه بر این مونی و  یهایژگیوبرای تحصیل در مقطع دکتری با نظام اجتماعی و 

های اجتماعی نوعی مشوق برای ادامه که جنبه اندکرده( نیز بر این امر تأکید 2016) همکاران

ی دانشجویان هابرداشتو  هانگرشتحصیل است. در کنار این موضوع، نتایج این تحقیق نشان داد 

ی شخصیتی هایژگیوکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی به مسائل اجتماعی و محیطی به همراه 

 به. به وجود آورد آنهاتواند تصویر ذهنی در رابطه با موضوع ادامه تحصیل در مقطع دکتری در می

شخصیتی  فردی و یهایژگیود به همراه توانمیتحوالت اجتماعی و ساختار جامعه  ،گرید انیب

از امور مختلف به وجود آورد. یکی از  شانیذهنتصویر  یریگشکلی را برای هایمایهبن ،دانشجویان

بر است.  در مورد آن یریگمیتصمو  امور مهم در زندگی دانشجویان نحوه تصورشان از ادامه تحصیل

 یهایژگیوو  هاهیالکه هر یک  ابدییمبه سه شکل تبلور این تصویر ذهنی نتایج تحقیق،  اساس

، نیازمند آن نندیبیمتنها راه موجود  مثابهبه خاص خود را دارند. دانشجویانی که ادامه تحصیل را 

. سازندیم زندگی خود را منطبق بر وضعیت موجودهستند که بر طبق قواعد موجود حرکت کنند و 

از  کنندمیو سعی  دانندمیدانشجویانی هستند که کسب مدرک را اولویت مهم خود  آنها در واقع

به دانشجویانی که ادامه تحصیل را طریق این مدرک دغدغه مالی و شخصی خود را برطرف کنند. 

برای طی طریق عشق به را الزم  هایقابلیتو  هایژگیوتمام  کنندمی، سعی دانندمیعشق  مثابه

محققانی راستین هستند  آنها علمی خود را برطرف سازند. یهادغدغهدست آورند و با فهم حقیقت 

دانشجویانی که  تینها درکه همواره به دنبال فرصتی برای یادگیری و خدمت به جامعه هستند. 

هستند و سعی  هافرصتاز  یریگبهره، همواره به دنبال نندیبیمیک قمار  مثابهبه ادامه تحصیل را 

بهره بگیرند.  آنهاد و در زمان مقتضی از نربپیش ب زمانهممختلف را به شکل  یهانهیگز کنندمی

ریسک به را  آنهااز شرایط بازار کار و سیستم آموزش عالی رضایت ندارند و همین نارضایتی  آنها

 . کندمیمهاجرت علمی وادار 

این تصاویر ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری 

و اقدامات وزارت  هایزیربرنامه، هااستیسنده تحوالت اجتماعی و همچنین د بازنمایی کنتوانمی

در قبال رشته مدیریت ورزشی باشد. آگاهی از این تصاویر ذهنی برای استادان و مدرسان رشته  علوم

به  یدهجهتتعامل و  یهاوهیشدر  توانندیممدیریت ورزشی بسیار ارزشمند هستند زیرا 

دانشجویان از رویکرد مناسب استفاده کنند تا از این طریق رسیدن به اهداف آموزشی بهتر صورت 

و  یابیقتیحق"تصویر ذهنی  یریگشکلشخصیت استادان در  پررنگنقش  قضیهگیرد. مدعای این 

استادان مقطع تحصیالت  شودیماساس پیشنهاد  نیبر هم برای دانشجویان است. "علم جویی

ی رشته مدیریت ورزشی قواعد اخالقی در تعامل با دانشجویان را رعایت کرده، دانش خود را تکمیل

مختلف انسانی به دانشجویان بنگرند. عالوه بر این پیشنهاد  یهاجنبهنموده و سعی کنند از  روزبه
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شود تحصیالت تکمیلی به دانشجویان ارائه  "مدارک"توصیفی منطقی و مطابق با واقعیت از  شودیم

آموزشی مقطع  یهاسرفصلدر  شودیمشکل نگیرد. همچنین پیشنهاد  جایبتوقعات  آنهاتا در 

از تجارب موفق مورد تأکید قرار گیرد تا از  یریگبهرهو  هامهارتمتعدد یادگیری  یهافرصتدکتری 

از طریق  ببینند و روروبهمختلف  یهافرصتاین طریق دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خود را با 

کرد که  خاطرنشانانسانی خود را توسعه دهند. باید  یهاهیسرمادر مقطع دکتری  آنهااز  یریگبهره

این تحقیق محدود به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی بوده است و سایر 

تحقیق  یهاتیمحدودعلوم ورزشی محل بررسی و تفحص نبوده است. همچنین از دیگر  یهارشته

دانشجویان رشته مدیریت ورزشی  یهایژگیوو  هامهارتاین است که بانک جامعی از اطالعات، 

 آنهاایران در دسترس نیست که بتوان برای تحلیل بهتر تصاویر ذهنی دانشجویان از  یهادانشگاه

مهم  هایحوزهدر نوع خود یکی از  این تحقیق ادعای جامعیت ندارد اما ،نیا وجود بابهره گرفت. 

تداوم آن از سوی محققان دیگر و اجرای  قرار داده است که اشاره موردرشته مدیریت ورزشی را 

ریت ورزشی ریزان رشته مدیبرنامهو  اندرکاراندستد آمارهایی را در اختیار توانمیتحقیقات کمی 

 صحیحی را از سوی کارشناسان به بار آورد.  یهالیتحلو قرار دهد 

 

 منابع
1. Abuloha, S., Sharaydih, R., & Wazaify, M. (2019). Exploring the needs, barriers, 

and motivation of Jordanian pharmacists towards continuing education. Tropical 

Journal of Pharmaceutical Research, 18 (12): 2687-2693. 
2. Akbari Booreng M. (2015) The Role of the Future Career Prospects in Students’ 

Educational Motivation of Birjand University of Medical Sciences. jmed., 10 (2) 

:138-149. (Persian). 

3. Andrew, D. P., Pedersen, P. M., & McEvoy, C. D. (2011). Research methods and 

design in sport management. Illinois, Human Kinetics Publishers. 

4. Bishop, B. J., & Dzidic, P. L.  (2014). Dealing with wicked problems: Conducting a 

causal layered analysis of complex social psychological issues. American Journal of 

Community Psychology, 53 (1-2): 13-24. 

5. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

research in psychology, 3 (2): 77-101. 
6. Cox D R, Grus C L. (2019) From Continuing Education to Continuing Competence, 

Journal of Professional Psychology: Research and Practice, 50 (2): 113. 

7. DaghestanKh .A (2010) studying sociological factors affecting students ' tendency 

to migrate from the country, thesis of M.A in Public administration, Payam Noor 

University, pp: 12-32. 

8. Haigh, M.  (2016). Fostering deeper critical inquiry with causal layered 

analysis. Journal of Geography in Higher Education, 40 (2): 164-181. 



 212                                             ...ارشد یکارشناس ياندانشجو یذهن يرتصو یلتحل: ینیحس یدس ینوروز

9. Inayatullah, S.  (1998). Causal layered analysis: Poststructuralism as 

method. Futures, 30 (8): 815-829. 

10. Inayatullah, S. (2009). Causal layered analysis: An integrative and transformative 

theory and method. Futures Research Methodology, Version, 3. 

11. Inayatullah, S. (2014). Causal layered analysis defined. The Futurist, 48 (1): 26. 

12. Khodadadi, M., Najdrahmati, B., Farid Fathi, M.  (2017). Relationship between 

Sports Participation Motivation, Happiness and Academic Achievement of 

Secondary School Boys’ Student in Bonab City. Research on ٍ Educational Sport, 5 

(13): 155-174. (Persian). 
13. Khosravi, F., Delvarianzadeh, M., Bagheri, H., Bahar, A., Bahar Gogani, R. (2016). 

Factors Relating to Incentive of Continuing Postgraduate Degrees Among 

Undergraduate Students in Health Faculty at Shahroud University of Medical 

Sciences. Educational Development of Judishapur, 7 (3): 231-239. (Persian). 
14. Kinsella, D., Fry, M., & Zecchin, A. (2018). Motivational factors influencing nurses 

to undertake postgraduate hospital-based education. Nurse education in practice, 

31: 54-60. 

15. kosari, M., khoshnam, M. (2017). Phenomenological analysis of the student's 

mental meaning of the university. jiera, 11 (38): 171-193 (Persian). 
16. Lea, S. (2009) Factors That Influence Students' Desiers to Attend Higher Education, 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for Tthe Degree Doctor of 

Education Seton Hall University. pp: 23-34. 

17. Li, X. D., Chen, H. J., Wang, L., Kong, X. Y., & Ying, J. (2019). Scientific 

Research Capability and Continuing Education Needs for Nurses with Master's 

Degrees in China. The Journal of Continuing Education in Nursing, 50 (2): 61-68. 

18. Li, Y. H. (2014). Analysis of Digital Electronic Teaching in Higher Vocational 

Colleges-Cultivating and Stimulating Learning Motivation. In Advanced Materials 

Research (Vol. 989, pp. 5221-5223). Trans Tech Publications Ltd.  

19. Lu, G., Tian, M., & Lai, M. H. (2018). Analysis of Factors Influencing Chinese 

Undergraduate Students' Choice of Foreign Postgraduate Education. 

In International Student Mobility and Opportunities for Growth in the Global 

Marketplace, 215-245. 
20. Mahdizadeh.M, Hashemi.S.Z (2020) Sociological Analysis of Factors Affecting 

Social Demand for Ph.D. (Case Study of Ph.D Students of Tehran Universities), 

Journal of social research and studies in Iran, 8(4): 819-846(Persian) 

21. Minniti A M, Chappell K, Regnier K, et al. (2019) Interprofessional Conversations 

in Continuing Education. Journal of Professional Psychology: Research and 

Practice, 50 (2): 136. 
22. Money, J., Tracy, F., Hennessy, C., Nixon, S., & Ball, E. (2016). Student 

expectations: what is university really about? Innovations in Practice, 10 (2): 82-87. 
23. Riedy, C. (2008). An integral extension of causal layered analysis. Futures, 40 (2): 

150-159. 

24. Sabouri Aghbulagh Rostam Khan T, Imanipour M, Ahmadi S. (2017) Reasons and 

motives for selecting major of medical education as post-graduate course: a 

qualitative study. jmed. 12 (3):133-146. (Persian). 



 1399 زمستان، 21، شماره 8پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                  222

25. Sadeghi M, Bahgerian A. (2013) Postgraduate Aspiration in Dental Students at 

Rafsanjan University of Medical Sciences. JRUMS; 12 (2):103-114. (Persian). 

26. Sadeh, S., Mirramezani, M., Mesgaran, M., Feizpour, A., Azadi, P. (2019), Stanford 

Iran 2040 Project: The Scientific Output of Iran: Quantity, Quality, and Corruption, 

Stanford University, Working Paper, 7 
27. Salehi Omran, E., Hoseini Tabar, F. (2014). Graduate to Higher Education or 

Employment in the Labor market: An Examination of Theoretical 

Viewpoints. Science and Technology Policy Letters, 04 (3): 33-52. (Persian). 

28. Salimi, M., KhodaParast, M. (2016). The effect of teacherstudent relationship on 

educational motivation and research selfefficacy in graduated students of Physical 

Education and Sport Sciences. Research on ٍ Educational Sport, 4 (9): 109-126 

(Persian).  
29. Yihui, U. (2019). Reflections on Adult Academic Education Based on the 

Motivation of Higher Vocational Students' N (2019eeds for Continuing 

Education. DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, 

(isehs), pp: 183-190. 

30. Yin, R. R. (2003). Case Study Research: Design and Methods. (3rd ed). Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

31. Zarei J, Azizi A, Kazemi A. (2011) A survey of factors affecting on decreased 

desire to continue education on undergraduate students in Ahvaz Jondishapur 

University of Medical Sciences. J Med Educ Dev,7 (15):49-59. (Persian). 
32. Zorio-Grima, A. (2020). Driving factors for having visibility of sustainability 

contents in university degree titles. Journal of Cleaner Production, 242, 114746. 
 

 

 دهیارجاع
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norouzi Seyed Hossini, R. (2020). Analysis of the Mental Image 

in M.A Sport Management`s Students from Continuing to Study at 

a Doctoral Degree (an Approach Based on Causal Layered 

Analysis). Research on Educational Sport, 8 (21): 197-222. 

(Persian). DOI: 10.22089/res.2020.8786.1863 

 

 

  یانشجودان یذهن یرتصو یلتحل (.1399. )سیدحسینی، رسولنوروزی

 یکردیرو) یدر مقطع دکتر یلاز ادامه تحص یورزش یریتارشد مد یکارشناس

 (: 21) 8 ،یتیترب ورزش در پژوهش .(یعلّ اییهال یلبر تحل یمبتن 

 res.2020.8786.1863/10.22089: شناسة دیجیتال .222-197



 232                                             ...ارشد یکارشناس ياندانشجو یذهن يرتصو یلتحل: ینیحس یدس ینوروز

Analysis of the Mental Image in M.A Sport Management`s 

Students from Continuing to Study at a Doctoral Degree 

(an Approach Based on Causal Layered Analysis)1 
 

R. Norouzi Seyed Hossini1 

 

1. Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
 

Received: 2020/04/22               Accepted: 2020/08/09 

Abstract 
The Mental image of Students from concept of continuing education represents their 

expectations and their orientation in higher education. The Aim of this study is Analysis 

of the Mental image in M.A sport management`s Students from continuing to study at a 

doctoral degree. Through qualitative method based on case study, data were collected in 

the form of interviews and focus groups. Through the purposive sampling method, the 

participants constitute 59 M.A student in the field of sport management. In order to 

analyze the data, the thematic analysis and Causal Layered Analysis (CLA) were used. 

The results showed that MA students in sport management had three mental images of 

the concept of continuing education at a doctoral degree. They are a) Compelled in 

Continuing Education, b) Science lover in Continuing Education, c) Risk-taking in 

Continuing Education. It can be concluded that these Mental image in M.A sport 

management`s Students from continuing to study at a doctoral degree are result in 

educational policies and interactions in life-worlds of Students in the scientific 

environments of sport management. The results of this study can be a good way to 

develop the fields of study in graduate studies. The results of this study can be useful for 

extending the fields in graduate degrees, as well as, can be useful for coordinating 

employment policies with educational policies related to the discipline of sport 

management. 
 

Keywords: Motivation of Continuing Education, Mental Image, Causal Layered 
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