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صد نکته در پایان نامه نویسي

■ دكتر يزدان منصوريان1
عضو هیئت علمي دانشگاه تربیت معلم تهران

چكيده
ــاي تحصیالت تکمیلي  ــت از تحصیل در دوره ه ــرايط فراغ ــاع از پايان نامه يکي از ش ــگارش و دف ن
ــي مفصل از پژوهشي مستقل است، كه  ــد و دكتري( است. پايان نامه درواقع گزارش ــي ارش )كارشناس
ــته شده است. اين  ــجو اجرا شده و درنهايت نوش ــوي دانش ــاور، از س ــتادان راهنما و مش با نظارت اس
ــپس نزد  ــاور و س ــتادان راهنما و مش ــد كه آن را ابتدا از نظر اس ــخصاتي باش گزارش بايد داراي مش
ــتین كار تحقیقي مفصل و  ــواًل پايان نامه نخس ــا از آنجا كه معم ــازد. ام ــت داوران قابل قبول س هیئ
ــت، اغلب آنان در انجام اين كار با دشواري هايي مواجه مي شوند. براي حل اين  ــجويان اس جدي دانش
ــجويان بايد با فرايند تدوين و نگارش پايان نامه آشنا شوند، و از مهارت هاي الزم در  ــکالت، دانش مش
ــند. بر اين اساس، مقالة حاضر با هدف ترسیم تصويري كلي از اين فرايند،  اين خصوص بهره مند باش
ــازد. مراحل  گام هاي اصلي آن را در ده مقوله طبقه بندي مي كند، و نکاتي را در هر مورد مطرح مي س
موردبحث در اين مقاله عبارتند از: انتخاب موضوع، تدوين و نگارش پروپوزال، بررسي و مرور پیشینة 
ــیر نتايج، نگارش متن اصلي، حضور در جلسة  پژوهش، گردآوري و تحلیل داده ها، ارائة يافته ها و تفس
دفاع، پس از جلسة دفاع، اخالق پژوهش، و ساير موارد ) تعامل با استاد راهنما و موارد مشابه(. هريک 
ــود، كه به دلیل محدوديت  ــتر بحث و بررسي ش ــده در اينجا مي تواند با جزئیات بیش از نکات مطرح ش
حجم مقالة حاضر امکان پرداختن به همة آنها میسر نیست. دانشجويان عالقه مند مي توانند با مراجعه 

به منابع اين اثر جزئیات مربوط به هريک از موضوعات را مطالعه كنند.

كليدواژه ها: تحصیالت تکمیلي، نگارش علمي، پايان نامه و رساله، هدايت و مشاورۀ پايان نامه و روش 
پژوهش.
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در اغلب 
دانشگاه هاي دنيا 

يكي از شرايط 
دريافت درجة 

كارشناسي ارشد و 
دكتري ارائة گزارشي 

مكتوب از يک كار 
پژوهشي مستقل 

و مفصل است، كه 
دانشجو با راهنمايي 

حداقل يكي از 
استادان اجرا كرده 

باشد

صد نكته در پایان نامه نویسي

مقدمه
ــد و دكتري ارائة گزارشي مکتوب از يک كار پژوهشي مستقل و  ــرايط دريافت درجة كارشناسي ارش ــگاه هاي دنیا يکي از ش در اغلب دانش
ــد. معمواًل اين گزارش مکتوب را در مقطع كارشناسي ارشد  ــجو با راهنمايي حداقل يکي از استادان اجرا كرده باش ــت، كه دانش مفصل اس
ــي اغلب واژۀ »پايان نامه« عام تر است و دربارۀ رساله هاي دكتري  ــاله«3 مي نامند. البته در زبان فارس »پايان نامه«2 و در مقطع دكتري »رس
ــگاه ها عالوه بر ارائة اين گزارش مکتوب، الزم است دانشجو با حضور در جلسة دفاع گزارشي شفاهي  ــیاري از دانش نیز به كار مي رود. در بس
ــد. از اين رو، تنها ارائة متن پايان نامه شرط كافي براي احراز مدرك  ــش هاي داوران نیز باش ــخ گوي پرس نیز از عملکرد خود ارائه دهد و پاس
ــجو بايد در حضور داوران توانايي خود را دربارۀ موضوع موردپژوهش نشان دهد. بر اين اساس،  ــد و دكتري نیست و دانش ــي ارش كارشناس
موفقیت در تدوين و نگارش پايان نامه فرايندي است كه ماه ها زمان مي برد و در اجراي آن افراد متعددي نقش دارند. گذر از اين مرحله در 
ــد به شش تا نه ماه زمان نیاز دارد. اما در دورۀ دكتري، بسته به شیوۀ تدريس در اين دوره، اجراي پژوهش، تدوين و  ــي ارش دورۀ كارشناس
نگارش رساله درمجموع بین سه تا پنج سال، و گاهي حتي بیشتر از آن، طول مي كشد. در برخي از كشورها، مثل ايران، دورۀ دكتري شامل 
ــخصي است، براي دو سال نخست پیش بیني  ــتلزم گذراندن واحدهاي مش ــت. دورۀ آموزش كه مس دو بخش اصلي آموزش و پژوهش4 اس
شده و دو سال بعد، پس از موفقیت در آزمون جامع، مربوط به اجراي پژوهش و تدوين رساله است. اما در برخي از كشورها، مثل انگلستان، 
ــجويان از ابتداي دوره پژوهش خود را آغاز مي كنند. آنان سه سال نخست را به اجراي  ــت، دانش كه دورۀ دكتري در آنها پژوهش محور5 اس
ــاله مي پردازند. از  ــال چهارم را به تدوين و نگارش متن نهايي6 رس ــینه، گردآوري و تحلیل داده ها( و س پژوهش )ارائة پروپوزال، مرور پیش

اين رو، زمان الزم براي نگارش رسالة دكتري، بسته به شیوۀ مرسوم دانشگاه ها، بین سه تا پنج سال متغیر است.
ــده كه عبارتند از: انتخاب موضوع، تدوين و نگارش  ــاله در ده مقولة اصلي طبقه بندي ش در اين مقاله فرايند نگارش پايان نامه و رس
ــة  ــیر نتايج، نگارش متن اصلي، حضور در جلس ــینة پژوهش، گردآوري و تحلیل داده ها، ارائة يافته ها و تفس ــي و مرور پیش پروپوزال، بررس
ــتاد راهنما و موارد مشابه(. با توجه به انتشار آثار متعدد درخصوص  ــاير موارد ) تعامل با اس ــة دفاع، اخالق پژوهش، و س دفاع، پس از جلس
پايان نامه نويسي )مثل: بود، 1387؛ نايب پور، 1387؛ مهاجري، 1386؛ موسي پور و علوي، 1385؛ رووران، 1381؛ كاظمي، 1379( و در زمینة 
ــي، 1382؛ و ابوالحسني،  ــي، 1383 و 1382؛ ادريس نگارش علمي )مثل: موحد، 1387؛ چهرئي، 1386؛ حّري، 1385؛ فتوحي، 1385، طوس
ــخصي خود را در  ــد ضمن ارائة گزيده اي از آنها، تجربة ش ــنده مي كوش 1381(. اين مقاله قصد تکرار مطالب موجود را ندارد. بنابراين، نويس
زمینة هدايت، داوري و نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد و رسالة دكتري در اختیار خوانندگان قراردهد. قبل از پرداختن به ده مقولة اصلي 

در اين زمینه الزم است كلیاتي دربارۀ پايان نامه نويسي و نگارش علمي مطرح شود.

تعريف پايان نامه و رساله 
ــي ارشد و دكتري(  ــد، تدوين و نگارش پايان نامه يکي از الزامات تحصیل در دوره هاي تحصیالت تکمیلي )كارشناس همان طور كه گفته ش
ــي مستقل است بايد داراي مشخصات و ويژگي هايي باشد كه آن را از نظر  ــت. پايان نامه كه درواقع گزارش مفصلي از يک كار پژوهش اس
ــازد. اما از آنجا كه معمواًل اجراي پايان نامه نخستین كار پژوهشي دانشجويان  ــاور و سپس نزد داوران قابل قبول س ــتادان راهنما و مش اس
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ــبختانه راهنمايي استادان راهنما و مشاور تا حد زيادي از  ــواري هاي متعدد مواجه مي شوند. خوش ــت، اغلب آنان در انجام اين كار با دش اس
ــوي ديگر تا كنون كتاب هاي متعددي درخصوص تدوين پايان نامه منتشر شده كه مطالعة اين كتاب ها نیز  ــواري ها مي كاهد. از س اين دش
مي تواند براي دانشجويان بسیار مفید باشد )مثل: بود، 1387؛ نايب پور، 1387؛ مهاجري، 1386؛ موسي پور و علوي، 1385؛ خاكي، 1382؛ 
رووران، 1381؛ كاظمي، 1379(. نايب پور و بريري )1387، ص 17( به نقل از كیوي )1383( پايان نامه را اينگونه تعريف مي كند: »پايان نامه 
ــئله كه محققي آن را بر عهده گرفته و به پايان رسانده  ــت كامل، از فرايند يافتن پاسخ يک پرسش يا يافتن راه حل يک مس ــي اس گزارش
است، مشروط بر اينکه همه مراحل تحقیق را از زماني كه به شکل پرسش يا مسئله بوده، تا وقتي كه به شکل نتايج مدون و مرتب كه با 

تجزيه و تحلیل اعداد و مستدل شده است، را در بر گیرد«. 
مراحل اصلي اجراي پژوهش و نگارش پايان نامه عبارتند از: انتخاب موضوع، بررسي سابقه و پیشینة موضوع، اجراي پژوهش )انتخاب 
ــرانجام ارائة گزارش شفاهي  ــت(، تدوين پايان نامه و نگارش متن آن، و س روش و جامعة پژوهش، نمونه گیري، گردآوري و تحلیل داده هاس

در جلسة دفاع و پاسخ گويي به داوران.

جايگاه پايان نامه در توليد دانش 
ــوند و بسیاري از مقاالت علمي مستخرج از همین پايان نامه ها  ــگاهي در قالب پايان نامه ها انجام مي ش حجم عمده اي از پژوهش هاي دانش
ــه نه تنها تمرين پژوهش براي  ــش جديد دارند. به بیان ديگر، پايان نام ــن رو، پايان نامه ها نقش مهمي در تولید دان ــتند. از اي ــاله ها هس و رس
دانشجويان است، خود يکي از روش هاي تولید دانش جديد محسوب مي شود. تنها نکته اي كه ممکن است سودمندي پايان نامه ها را در اين 
فرايند تا حدودي كمرنگ سازد، عدم انتشار آنها در سطح وسیع است. زيرا معمواًل عالوه بر نسخه اي كه به داور براي ارزيابي ارائه مي گردد، 
فقط چند نسخه محدود از هر پايان نامه تکثیر مي شود. معمواًل يک نسخه در گروه آموزشي و دانشکده، نسخه اي ديگر در كتابخانة دانشگاه 
ــاور مي ماند. درنهايت نسخه اي از هر پايان نامه در مراكز ملي علمي  ــخة ديگر نیز نزد استاد راهنما و مش ــجو و چند نس محل تحصیل دانش
ــورها به امانت داده مي شود. مثاًل در ايران نسخه اي از تمام پايان نامه هاي دانشجويان سراسر كشور و دانشجويان ايراني خارج از كشور  كش
در پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران )ايرانداك( نگهداري مي شود. بنابراين، درمجموع شايد حدود ده نسخه از هر پايان نامه تکثیر 
ــترس پذيري محتواي پايان نامه ها مي كاهد. با اين حال، استخراج مقاله از پايان نامه ها راهکار مؤثري براي  ــئله از سطح دس ــود و اين مس ش
ــترس پذيري اطالعات آنهاست. در برخي از دانشگاه ها نیز امروزه متن كامل پايان نامه ها به صورت الکترونیکي نگهداري  ــطح دس ارتقاي س

مي شود و با رعايت مقررات خاص امکان دسترسي به اين آثار به صورت الکترونیکي پیش بیني شده است.

نقش استاد راهنما، مشاور و داور
 استادان راهنما7، مشاور8 و داور9 نقش هاي ويژه اي در فرايند تدوين پايان نامه دارند. نقش استاد راهنما در اين میان بسیار ممتاز است، زيرا 
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ــجو را به مسیر درست پژوهش هدايت كند.  ــجو در تمام مراحل كار دارد و مي تواند با رهنمودهاي خود دانش ــترين تعامل را با دانش او بیش
البته نبايد فراموش كرد كه درنهايت مسئولیت اصلي هر پايان نامه با خود دانشجوست و استاد راهنما، همان طور كه از نامش پیداست، فقط 

نقش راهنمايي دانشجو را بر عهده دارد. 
استاد مشاور به عنوان ناظر بر فرايند اجراي پژوهش در مواردي كه استاد راهنما تشخیص دهد، ديدگاه هاي مشورتي خود را در اختیار 
ــت و استاد مشاور بیشتر دربارۀ  ــتاد راهنماس ــجو قرارمي دهد. اما معمواًل تصمیم گیرندۀ اصلي در هدايت پايان نامه، اس ــتاد راهنما و دانش اس
كلیات موضوع، روش تحقیق و چگونگي مرور منابع يا موارد مشابه ديدگاه هاي خود را ارائه مي دهد. البته اين نقش مشاوره اي به هیچ وجه 
ــت. بلکه اين نوع تقسیم بندي كار به نوعي نشان  ــاور در فرايند پژوهش و تدوين پايان نامه نیس ــتاد مش به معناي كم اهمیت بودن جايگاه اس
ــجو نبايد براي تمام جزئیات كار خود به استاد مشاور مراجعه كند. البته در  ــتري است كه از استاد راهنما انتظار مي رود و دانش ــهم بیش از س
ــخاوت مندي قابل تقديري در تمام مراحل تحقیق، دانشجويان را  ــت كه استادان مشاور با حوصلة فراوان و با س ــیار ديده شده اس عمل بس
ــتاد راهنماي دوم هدايت پايان نامه را همراه با استاد راهنماي اصلي بر  ــاخته اند، و به نوعي همچون اس از دانش و تخصص خود بهره مند س

عهده داشته اند.
داوران، كه حداقل يکي از آنان از دانشگاه ديگري انتخاب مي شود، در زمینة موضوع موردمطالعه تخصص كافي دارند و خود صاحب 
آثار و تحقیقات متعددي در آن زمینه هستند. از اين رو، انتظار مي رود استادان داور با توجه به تجربه و تخصصي كه دارند بتوانند پايان نامه 
ــده را منتقدانه و منصفانه ارزيابي كنند. متن پايان نامه يا رساله مدتي قبل از تاريخ دفاع براي داوران ارسال مي شود تا آنان  ــالة ارائه ش يا رس
ــة دفاع حاضر مي شوند و پس از شنیدن توضیحات دانشجو،  ــند. پس از مطالعة متن، آنان در جلس ــته باش وقت كافي براي مطالعة آن داش

پرسش هاي خود را مطرح مي سازند و انتظار دارند دانشجو از عهدۀ پاسخ گويي به اين پرسش ها برآيد.

انتخاب موضوع پژوهش
ــجويان درخصوص اجراي پايان نامه با آن مواجه مي شوند، انتخاب موضوع پژوهش است. در هر رشتة  ــکلي كه دانش ــتین مش معمواًل نخس
ــده است و يافتن موضوعي تازه كه ارزش اجراي پژوهش  علمي تقريبًا دربارۀ تمام موضوع هاي معروف قباًل پژوهش هاي فراواني انجام ش
مستقلي در حد يک پايان نامة تحصیلي را داشته باشد، كار ساده اي نیست. براي گذر از اين مرحله مقالة حاضر پیشنهادهايي ارائه مي كند.

نخستین قدم در اين كار شناسايي منابع هسته10 در رشتة تحصیلي موردنظر است. منظور از منابع هسته منابعي اعم از كتاب و مجله 
ــتة موردنظر داشته اند. براي شناسايي منابع مرتبط با  ــترين استنادها11 را به خود اختصاص مي دهد و بیشترين تأثیر را در رش ــت كه بیش اس
موضوع الزم است دانشجويان با راهنمايي استادان راهنما و مشاور به جست وجو در پايگاه هاي اطالعاتي12، نمايه نامه ها13 و چکیده نامه هاي 
ــبختانه به مدد امکانات اينترنتي  ــور منتشر شده باشند. خوش ــت در داخل يا خارج از كش ــتة خود بپردازند. اين منابع ممکن اس موضوعي رش
امروزه دسترسي به هر دو دسته از اين منابع با سهولت بیشتري نسبت به گذشته میسر است. براي تکمیل اين جست وجو پیشنهاد مي شود 

دانشجويان به شناسايي و بررسي فهرست كنفرانس ها و همايش هاي جاري در رشته و موضوعات موردبحث در آنها نیز اقدام كنند. 
همچنین، شناسايي و بررسي پايگاه ها و فهرست پايان نامه هاي انجام شدۀ موجود در مراكز اطالعات ملي يا وب سايت هاي دانشگاه هاي 
ــت وجو در پايگاه هاي اطالعاتي پژوهش هاي  ــود. ضمن آنکه امروزه جس ــور نیز توصیه مي ش ــته در داخل و خارج كش معتبر مرتبط با رش
دردست اجرا در سطح داخل و خارج كشور نیز مي تواند مفید باشد. مثاًل به تازگي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران«14 پايگاه جديدي 
براي ثبت پیشنهادهاي پژوهشي پايان نامه ها و اطالعات مربوط به پايان نامه هاي دردست اجرا ايجاد كرده است. اين پايگاه با عنوان »پايگاه 
ــرانجام استفاده از اصطالح نامه ها16 و منابع  ــور«15 راه اندازي شده است. س ــاله هاي تحصیالت تکمیلي كش ثبت اطالعات پايان نامه ها و رس

مشابه براي يافتن موضوعات مشابه و مرتبط و ترسیم ارتباط موضوعي بین آنها نیز به انتخاب موضوع نهايي كمک مي كند.

صد نكته در پایان نامه نویسي

در اين مقاله فرايند نگارش پايان نامه و رساله در ده مقولة اصلي 
طبقه بندي شده كه عبارتند از: انتخاب موضوع، تدوين و نگارش 

پروپوزال، بررسي و مرور پيشينة پژوهش، گردآوري و تحليل 
داده ها، ارائة يافته ها و تفسير نتايج، نگارش متن اصلي، حضور در 
جلسة دفاع، پس از جلسة دفاع، اخالق پژوهش، و ساير موارد ) 

تعامل با استاد راهنما و موارد مشابه(
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براي بررسي 
پيشينة موضوع 
تحقيق، دانشجو 
بايد با تعيين دقيق 
حوزۀ موردمطالعه 
و استفاده از 
كليدواژه هاي اصلي 
به پايگاه ها و 
بانک هاي اطالعاتي 
مراجعه كند و به 
كاوشي عميق و 
همه جانبه بپردازد

جدول 1. نکات مربوط به انتخاب موضوع پژوهش

وع
وض

ب م
خا

انت

توضيحاتكليد

شناسايي و مرور منابع هسته
آيا منابع هسته در حوزۀ موضوعي كار خود را مي شناسید و شماره هاي اخیر مجالت 

مطرح در رشتة خود را مرور كرده ايد؟

جست وجو در پايگاه هاي 
موضوعي

آيا در پايگاه هاي اطالعاتي، نمايه نامه ها و چکیده نامه هاي موضوعي جست وجو كرده ايد؟

مرور مقاالت كنفرانس ها
آيا كنفرانس ها و همايش هاي جاري در رشتة خود و موضوعات موردبحث در آنها را 

مي شناسید و آثار ارائه شده در كنفرانس هاي اخیر رشته را ديده ايد؟

جست وجو در پايگاه هاي مربوط 
به پژوهش هاي جاري

آيا به شناسايي و جست وجو در پايگاه هاي اطالعاتي پژوهش هاي دردست اجرا در داخل 
و خارج كشور اقدام كرده ايد؟

مطالعة پايان نامه هاي مشابه
آيا پايان نامه هايي را كه به تازگي دفاع شده اند در كتابخانة دانشکده ديده ايد؟ و در 

پايگاه ها و فهرست پايان نامه هاي اجراشده در مراكز اطالعات ملي جست وجو كرده ايد؟

آيا مي توانید با استفاده از اصطالح نامه ها نقشه اي موضوعي از رشتة خود ترسیم كنید؟ترسیم نقشة موضوعي

مطالعة كتاب هاي روش تحقیق 
و مرور زمینه هاي پژوهشي

آيا كتاب هاي روش پژوهش در حوزه هاي مرتبط را مطالعه كرده ايد و زمینه هاي 
پژوهشي موردعالقة خود را مي شناسید؟

آيا به مباحث نظري گرايش داريد يا موضوعات كاربردي را ترجیح مي دهید؟مقايسة مباني نظري و عملي

آيا به رويکرد كّمي عالقه منديد يا بیشتر رويکرد كیفي را مي پسنديد؟مقايسة رويکرد كّمي و كیفي

آيا در محل كار/ تحصیل با مسئله اي روبه رو هستید كه بتواند مبناي پژوهش قرارگیرد؟انتخاب موضوع هاي مسئله مدار

تدوين و نگارش پروپوزال
ــت. در اين طرح اولیه كه معمواًل بین 10 تا 15  ــگارش پروپوزال )طرح اولیة پژوهش( گام بعدي در فرايند تدوين پايان نامه اس ــن و ن تدوي
ــجو بايد با كمک استاد راهنما به مسئلة اصلي پژوهش، پرسش هايي كه دارد، گاه فرضیه هاي اولیه، روشي تحقیقي كه  ــت، دانش صفحه اس
قرار است مورداستفاده قرارگیرد و موارد مشابه اشاره كند. اين طرح اولیه درواقع نشان دهندۀ مسیري است كه دانشجو مي خواهد در پژوهش 
ــجم، دقیق و مبتني بر  ــت خواهد آورد. طرح پژوهش بايد منس ــت كه در پايان از اين پژوهش به دس خود طي كند، و پیش بیني نتايجي اس
اصولي كه در هر دانشگاه براي آن پیش بیني شده است، نوشته شود. به رغم تمام تفاوت هايي كه ممکن است اين شیوه نامه ها در جزئیات 
ــجو بايد در طرح اولیة خود داليل كافي بر اهمیت موضوع  ــند، در كلیات آنها نوعي توافق عام ديده مي شود. به طوري كه دانش ــته باش داش
ــابقة موضوع و پژوهش هاي مرتبط نیز اشاره شود. مهم ترين پرسش ها  ــودمندي نتايج آن ارائه كند. عالوه بر اين بايد به س موردمطالعه و س

كه بايد در اين مرحله پاسخ داده شوند، در جدول شمارۀ 2 آمده است.
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جدول 2. نکات مربوط به تدوين و نگارش پروپوزال )طرح پژوهش(

ال
وز

روپ
ش پ

گار
و ن

ن 
دوي

ت

توضيحاتكليد

آيا مي توانید محور و مسئلة اصلي پژوهش را به روشني تبیین كنید؟شناسايي مسئلة اصلي پژوهش

آيا مي توانید هدف هاي اصلي و ثانوية پژوهش و رابطة بین آنها را نشان دهید؟تدوين هدف هاي اصلي پژوهش

آيا مي توانید اصالت و ارزش موضوع را با اطمینان ثابت كنید؟اثبات اصالت موضوع پژوهش

آيا برنامة زمان بندي شده و دقیقي براي اجراي پژوهش تدوين كرده ايد؟تدوين برنامة زمان بندي شده

آيا پرسش هاي پژوهش و فرضیه هاي احتمالي را به روشني تدوين كرده ايد؟تدوين پرسش ها و فرضیه ها

آيا متغیرهاي اصلي موردبررسي در اين پژوهش مشخص شده است؟معرفي متغیرهاي احتمالي

آيا روش مناسبي براي گردآوري و تحلیل داده ها يافته ايد؟انتخاب بهترين روش تحقیق

آيا رويکرد شما در اين پژوهش استقرايي، قیاسي يا تركیبي از آنهاست؟انتخاب رويکرد پژوهش

آيا تعاريف نظري و عملیاتي واژه هاي بکاررفته در تحقیق را به روشني ارائه كرده ايد؟تدوين تعاريف عملیاتي

آيا وجه متمايزكننده اي با ساير آثار در كار شما وجود دارد كه قابل ذكر باشد؟شناسايي وجوه ممتاز پژوهش

جست وجو در منابع و تدوين پيشينة پژوهش
ــود، و همواره هر محقق بايد به نحوي پیوند تحقیق خود را با  ــاير مطالعات انجام نمي ش ــي در خأل و بدون ارتباط با س بي ترديد هیچ پژوهش
ساير تحقیقات نشان دهد. اساسًا پژوهش خوب پژوهشي است كه ادامه دهندۀ راهي باشد كه ديگران پیموده اند، و خود نیز مبناي كارهاي 
بعدي پژوهشگران آتي قرارگیرد. به بیان ديگر، هر طرح پژوهشي در شبکه اي از پیوندهاي میان مطالعات هم موضوع و مرتبط قرارمي گیرد، 

و ترسیم اين پیوندها وظیفه اي است كه در بخش مرور پیشینة پژوهش انجام مي شود. 
پايان نامه هاي تحصیالت تکمیلي نیز از اين قاعدۀ كلي مستثني نیستند، و بايد به نحوي پیوند موضوع خود را با آثار قبلي نشان دهند. 
ــیم مي شود، و اغلب با  ــاني و اجتماعي، اين پیوند معمواًل در فصل دوم پايان نامه ها ترس ــته هاي علوم انس ــته ها، به ويژه در رش در اغلب رش
ــت و چندان گوياي نقش آن  ــي آن اس ــات تحقیق«17 معرفي مي گردد. البته اين عنوان ترجمة تحت اللفظي اصطالح انگلیس ــوان »ادبی عن
ــود، كه عنواني گوياتر از »ادبیات  ــینة پژوهش« معرفي ش ــت اين فصل به عنوان »پیش ــت. از اين رو، به نظر نگارندۀ اين مقاله بهتر اس نیس

تحقیق« به نظر مي رسد. 
ــتفاده از كلیدواژه هاي اصلي به پايگاه ها و  ــجو بايد با تعیین دقیق حوزۀ موردمطالعه و اس ــینة موضوع تحقیق، دانش ــي پیش براي بررس
بانک هاي اطالعاتي مراجعه كند و به كاوشي عمیق و همه جانبه بپردازد. به سخني ديگر، در اين مرحله بايد پژوهشگر به تدوين »استراتژي 
جست وجو«18 بپردازد. استراتژي جست وجو به معناي شناسايي مناسب ترين كلیدواژه ها و تركیب آنها به كمک »عملگرهاي منطقي«19 است، 
ــت وجو در پايگاه هاي اطالعاتي به دست آيد. مثاًل، اگر موضوع پژوهشي بررسي »رضايت كاربران از خدمات مرجع  تا بهترين نتیجه از جس

صد نكته در پایان نامه نویسي

مراحل اصلي اجراي 
پژوهش و نگارش 
پايان نامه عبارتند 

از: انتخاب موضوع، 
بررسي سابقه و 
پيشينة موضوع، 
اجراي پژوهش 

)انتخاب روش و 
جامعة پژوهش، 

نمونه گيري، 
گردآوري و تحليل 

داده هاست(، تدوين 
پايان نامه و نگارش 
متن آن، و سرانجام 

ارائة گزارش شفاهي 
در جلسة دفاع 

و پاسخ گويي به 
داوران
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بهترين مجموعة 
داده هاي 
گردآوري شده اگر 
به دقت تحليل نشوند 
و نتايج اين تحليل 
به روشني و با ذكر 
جزئيات كافي به 
خوانده ارائه نشود، 
عماًل فرايند دشوار 
گردآوري و تحليل 
بي نتيجه مانده است

كتابخانه هاي دانشگاهي« است، در اين صورت سه كلیدواژه اصلي عبارتند از: »رضايت كاربران«، »كتابخانه هاي دانشگاهي« و »خدمات 
ــت. چنانچه با تركیب سه كلیدواژه  ــه كلیدواژه با كمک عملگر ربطي »و« احتمااًل نتايج مرتبطي درپي خواهد داش مرجع«20. تركیب اين س
نتیجه كافي حاصل نشود، آنگاه بايد در جست وجوي ديگري يکي از آنها را حذف كرد تا سطح جست وجو گسترده تر شود. درنهايت تركیب 
اين كلیدواژه ها و واژه هاي مرتبط ديگر مي تواند نتايج خوبي به بارآورد. درمجموع براي تدوين پیشینة پژوهش مهم ترين گام هاي موردنیاز 

در اين مرحله در جدول شمارۀ 3 آمده است.

جدول 3. نکات مربوط به تدوين پیشینة پژوهش و مرور نوشتارها

ش
وه

پژ
نة 

شي
 پي

ن
دوي

ت

توضيحاتكليد )گام اصلي(

آيا پايگاه هاي اطالعاتي اصلي مربوط به رشتة خود را مي شناسید؟شناسايي پايگاه هاي اطالعاتي

آيا بهترين كلیدواژه هاي مرتبط با موضوع را در اصطالح نامه ها يافته ايد؟انتخاب بهترين كلیدواژه ها

آيا استراتژي جست وجوي شما از جامعیت و مانعیت الزم بهره مند است؟تدوين استراتژي جست وجو

آيا نتايج بازيابي اطالعات از منابع را نقادانه ارزيابي كرده ايد؟ارزيابي منابع بازيابي شده

آيا در مرور پیشینه رويکردي تحلیلي و انتقادي داشته ايد؟اتخاذ رويکرد تحلیلي

آيا پیوند مناسبي میان منابع موردبررسي ترسیم نموده ايد؟ترسیم پیوند میان منابع

آيا مرور پیشینة پژوهش نقاط خالي حوزۀ پژوهشي موردبررسي را نشان مي دهد؟تعیین نقاط خالي پژوهشي

آيا پژوهش شما مي تواند به نحوي نقاط خالي را ترمیم كند؟مشاركت در حوزۀ موضوعي

آيا مي توانید تصويري از روندهاي جاري و حاكم حوزه را نشان دهید؟ترسیم رويکردها و رويه ها

آيا پیشینة پژوهش جامعیت و انسجام كافي دارد؟توجه به انسجام و جامعیت

گردآوري و تحليل داده ها
گردآوري و تحلیل داده هاي پژوهشي بخشي حیاتي و بنیادي در همة انواع تحقیقات علمي است. به بیان ديگر، در تمام پژوهش ها داده هايي 
ــه و درنهايت تحلیل و تفسیر مي شوند. فقط نوع داده هاي گردآوري شده  ــده و به شکلي تنظیم، خالصه سازي، توصیف، مقايس گردآوري ش
ــگاهي  ــیري اند. گاه از دل طرح ها و محیط هاي آزمايش ــت. گاه داده ها كّمي و آماري و گاه كیفي و تفس و چگونگي تحلیل آنها متفاوت اس
استخراج مي شوند، و گاه در محیط واقعي و طبیعي به دست مي آيند. ابزار گردآوري نیز بسیار متنوع است. مثاًل در حوزه هاي علوم اجتماعي 
ــناد و مدارك تاريخي، گروه هاي كانوني و موارد مشابه از اصلي ترين ابزارها محسوب  ــاهده، مصاحبه، پرسشنامه، اس ــاني معمواًل مش و انس
مي شوند. درمقابل علوم پايه و انواع رشته هاي مهندسي ابزارهاي خاص خود را دارند. به هر حال، دادۀ موردنظر هرچه باشد و به هر شکل 
كه گردآوري شود، بايد در گردآوري و تحلیل آن اصول پايه رعايت شود. مهم ترين گام هايي كه بايد در اين مرحله برداشته شود، در جدول 

شمارۀ 4 آمده است. 
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در نگارش متن 
پايان نامه بايد تمام 
اصول نگارش علمي 
كه در مقدمه به آنها 

اشاره شد، رعايت 
شود. متن پايان نامه 

بايد روان و عاري 
از ابهام باشد. بين 

اجزای متن بايد 
نوعي پيوستگي 

منطقي ديده شود 
كه تمام اجزای آن 

را به هم مرتبط 
سازد. عالوه بر اين، 
متن پايان نامه بايد 

يک دست باشد و 
دانشجو در تمام 
بخش هاي آن به 
تعاريف عملياتي 

ارائه شده در ابتداي 
پايان نامه وفادار 

بماند

جدول 4. نکات مربوط به گردآوري و تحلیل داده ها

ها
داه 

 دا
يل

حل
و ت

ي 
ور

ردآ
گ

توضيحاتكليد

آيا روش پژوهش با رويکرد و هدف اولیه هم خواني دارد؟تناسب روش با اهداف اولیه

آيا روش شناسي مورداستفاده با نوع پرسش ها تناسب دارد؟تناسب روش شناسي با پرسش ها

آيا از روايي و پايايي ابزار مورداستفاده اطمینان داريد؟روايي و پايايي ابزار پژوهش

آيا جامعة پژوهش و ويژگي هاي آن به خوبي توصیف شده است؟معرفي جامعة پژوهش

آيا روش نمونه گیري با پرسش هاي پژوهش متناسب است؟انتخاب روش نمونه گیري

آيا حجم و كیفیت داده هاي گردآمده براي تحلیل مناسب است؟حجم و كیفیت داده ها

آيا در گردآوري و تحلیل داده ها از سوگیري پرهیز شده است؟پرهیز از سوگیري در تحلیل

آيا تأثیر عوامل خطا در گردآوري و تحلیل به حداقل رسیده است؟كاهش اثر عوامل خطا

آيا داده هاي گردآوري شده پاسخ گوي پرسش هاي پژوهش است؟قانع كنندگي پاسخ هاي حاصل

آيا در گردآوري داده ها اصول اخالق پژوهش رعايت شده است؟رعايت اخالق پژوهش

ارائة يافته ها و تفسير نتايج
ــده اگر به دقت تحلیل نشوند  بهترين مجموعة داده هاي گردآوري ش
ــني و با ذكر جزئیات كافي به خوانده ارائه  و نتايج اين تحلیل به روش
ــوار گردآوري و تحلیل بي نتیجه مانده است.  نشود، عماًل فرايند دش
ــود را از فرايند  ــجويان بايد يافته ها و آموخته هاي خ ــن رو دانش از اي
ــت كافي در پايان نامه  ــني و با دق گردآوري و تحلیل داده ها به روش
ــه خوانندۀ  ــد ك ــکاس بايد به نحوي باش ــازند. اين انع ــس س منعک
ــی اجراي پژوهش  ــجو ط ــد تصويري از آنچه دانش ــه بتوان پايان نام
ــف آن شده است، در ذهن خود ترسیم كند. يافته هاي  موفق به كش
ــده در پايان نامه بايد مستند و به طور كامل متکي بر داده هاي  ارائه ش
گردآوري شده در همان پژوهش باشد. چنانچه قرار است مقايسه اي 
ــه  نیز میان يافته هاي پژوهش با آثار قبلي صورت پذيرد، اين مقايس
فقط بايد با آثاري صورت گیرد، كه قباًل در فصل مربوط به »پیشینة 
ــت. مهم ترين پرسش هايي كه بايد  پژوهش« به آنها اشاره شده اس
در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود، در جدول شمارۀ 5 آمده است.
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اگرچه استفاده 
از پاورپوينت و 
ابزارهاي نمايشي 
مشابه بر جذابيت 
ارائه مي افزايد، هيچ 
الزامي وجود ندارد 
كه دانشجو اساليدها 
را يكي پس از 
ديگري به ترتيب 
نمايش دهد، و تنها 
به خواندن محتواي 
اساليدها بسنده 
كند. زيرا بهتر است 
او ضمن استفاده از 
اين امكانات روايت 
پژوهش خود را 
به زباني ساده براي 
حاضران تعريف كند

جدول 5. نکات مربوط به ارائة يافته ها، نتیجه گیري و تفسیر نتايج

يج
نتا

ير 
س

 تف
ا و

ه ه
افت

ة ي
رائ

ا

توضيحاتكليد

آيا يافته هاي پژوهش پاسخ گوي پرسش هاي اولیه است؟تطابق يافته ها با پرسش هاي اولیه

آيا در ارائة يافته ها ازسطح توصیف به مرحلة تحلیل رسیده ايد؟گذر از مرز توصیف سطحي

آيا يافته هاي پژوهش هدف اولیة شما را به خوبي محقق ساخته است؟بازنگري اهداف اولیه

نتايج حاصل از پژوهش چگونه مي تواند در عرصة نظر و عمل مفید باشد؟كاربردپذيري يافته ها

آيا مي توانید مهم ترين و جالب توجه ترين بخش يافته ها را مشخص سازيد؟شناسايي بارزترين يافته ها

آيا خوانندۀ پايان نامه مي تواند به راحتي نتیجة اصلي تحقیق شما را ببیند؟توجه به خواننده

آيا در ارائة يافته ها به تناسب نیاز خواننده از ابزارهاي ترسیمي استفاده شده است؟استفاده از ابزارهاي ترسیمي

آيا سهم شما در تحلیل و تفسیر نتايج به اندازۀ كافي پررنگ و برجسته است؟تکیه بر تحلیل پژوهشگر

مقايسة يافته ها با پیشینه
آيا يافته هاي خود را با نتايج آثار معرفي شده در بخش پیشینة پژوهش مقايسه 

كرده ايد؟

آيا پیشنهادهايي كاربردي براي پژوهش هاي بعدي مطرح ساخته ايد؟پیشنهاد استمرار پژوهش

نگارش متن اصلي
ــن اصلي  ــگارش مت ــان ن ــش، زم ــراي پژوه ــس از اج پ
ــد. البته با توجه به اينکه قباًل پروپوزال پايان نامه  فرامي رس
ــروع نگارش به معناي  ــینة پژوهش تدوين شده، ش و پیش
ــت. بلکه در اين مرحله دانشجو  ــروع از نقطة صفر نیس ش
بايد به سازمان دهي و بسط مطالب گردآوري شده بپردازد. 
ــن پايان نامه بايد تمام اصول نگارش علمي  در نگارش مت
كه در مقدمه به آنها اشاره شد، رعايت شود. متن پايان نامه 
بايد روان و عاري از ابهام باشد. بین اجزای متن بايد نوعي 
ــتگي منطقي ديده شود كه تمام اجزای آن را به هم  پیوس
ــازد. عالوه بر اين، متن پايان نامه بايد يک دست  مرتبط س
باشد و دانشجو در تمام بخش هاي آن به تعاريف عملیاتي 
ــد. مهم ترين  ــه وفادار بمان ــداي پايان نام ــده در ابت ارائه ش
پرسش هايي كه بايد در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود، 

در جدول شمارۀ 6 آمده است.
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جدول 6. نکات مربوط به نگارش متن اصلي پايان نامه

مه
ن نا

ايا
ي پ

صل
ن ا

 مت
ش

گار
ن

توضيحاتكليد

مطابقت عنوان پايان نامه با 
عنوان مصوب در پروپوزال

آيا عنوان پايان نامه منعکس كنندۀ محتواي آن است و با عنوان مصوب در پروپوزال 
مطابقت دارد؟

آيا چکیدۀ پايان نامه آيینة تمام نمايي از متن اصلي است؟رعايت اصول چکیده نويسي

آيا تعاريف عملیاتي مفاهیم مهم به روشني ارائه شده است؟ارائة تعاريف عملیاتي

آيا پايان نامه بدون حضور نويسندۀ آن به اندازۀ كافي گوياست؟سلیس بودن متن

آيا متن پايان نامه انسجام و يک دستي الزم را دارد؟انسجام و يک دستي متن

توجه به اصول استناددهي
آيا به تمام منابع مورداستفاده به دقت استناد شده است و در استناد به منابع از الگويي واحد 

استفاده شده است؟

آيا ساختار پايان نامه از الگويي منطقي پیروي مي كند؟انسجام در ساختار متن

آيا نکات دستوري نگارش در تدوين متن رعايت شده است؟رعايت نکات دستوري نگارش

آيا نتايج نهايي پژوهش و پیشنهادهاي مبتني بر اين نتايج ارائه شده است؟ارائة نتايج و پیشنهادها

آيا پیوست هاي موردنیاز خواننده در انتهاي متن اصلي آمده است؟ارائة پیوست هاي الزم

حضور در جلسة دفاع
ــگاه تحويل دهند و پس  ــجويان تحصیالت تکمیلي موظفند پس از اتمام نگارش پايان نامه، آن را به دانش ــگاه هاي دنیا دانش در اغلب دانش
ــش هاي داوران و  ــفاهي از كار خود، به پرس ــي ش ــمي حضور يابند، و ضمن ارائة گزارش ــه اي رس از تعیین داور يا داوران پايان نامه در جلس
پرسش هاي احتمالي ساير حاضران پاسخ دهند. در جلسة دفاع مهارت هاي سخنراني دانشجو نقشي اساسي دارد، زيرا او ناچار است روايتي 
صادقانه از ماه ها تالش خود را در زماني كوتاه كه معمواًل بین سی تا 45 دقیقه پیش بیني مي شود، ارائه كند. بديهي است كه در زمان اندكي 
كه براي ارائه درنظرگرفته مي شود، بايد به مهم ترين نکات اشاره شود. در غیر اين صورت حاضران در جلسة دفاع نمي توانند برداشت درست 
ــورهاي دنیا، از جمله در ايران، جلسة دفاع عمومي است و همة عالقه مندان  ــیاري از كش ــت آورند. در بس و دقیقي از فرايند پژوهش به دس
مي توانند در آن شركت كنند. اما در برخي از كشورها، از جمله انگلستان، جلسة دفاع تنها با حضور دانشجو و داوران داخلي و خارجي برگزار 
ــاور نیز تمايل داشته باشند، مي توانند در اين جلسه شركت كنند. اما فقط دانشجو بايد به پرسش هاي  ــود. چنانچه استاد راهنما يا مش مي ش
ــاور فقط مي توانند نظاره گر اين گفت وگو باشند. داور خارجي كه نقش اصلي را در مديريت جلسه  ــتاد راهنما يا مش ــخ دهد و اس داوران پاس

دفاع دارد، از دانشگاهي غیر از دانشگاه محل تحصیل دانشجو دعوت مي شود و به همین دلیل داور خارجي نام دارد. 
در بسیاري از جلسات دفاع ديده مي شود كه دانشجويان با استفاده از امکانات نمايشي نرم افزاهايي مثل پاورپوينت به ارائة بخش هايي 
ــت. اگرچه استفاده از پاورپوينت و ابزارهاي نمايشي  ــت كه در متن پايان نامه آمده اس از پايان نامه مي پردازند، كه دقیقًا به همان ترتیبي اس
ــاليدها را يکي پس از ديگري به ترتیب نمايش دهد، و تنها به  ــجو اس ــابه بر جذابیت ارائه مي افزايد، هیچ الزامي وجود ندارد كه دانش مش
خواندن محتواي اساليدها بسنده كند. زيرا بهتر است او ضمن استفاده از اين امکانات روايت پژوهش خود را به زباني ساده براي حاضران 
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معموالً در جلسة 
دفاع داوران از 
دانشجو مي خواهند 
اصالحاتي در متن 
پايان نامه اعمال 
كند. اگر حجم اين 
اصالحات كم باشد، 
فقط كافي است 
كه استادان راهنما 
و مشاور اعمال 
اصالحات را تأييد 
كنند. اما اگر موارد 
مطرح شده، كلي و 
اساسي باشد بايد به 
تأييد مجدد استادان 
داور برسد

ــاير عالقه مندان قرارخواهد گرفت. از اين رو،  ــه در اختیار داوران بوده و پس از آن در اختیار س تعريف كند. زيرا متن پايان نامه قبل از جلس
ــت، به زبان خود داستان پژوهش خويش را همراه با فرازها و فرودهاي آن  ــت كه پژوهشگر، كه در اينجا دانشجوس ــة دفاع فرصتي اس جلس
ــت كه دانشجو از كاستي ها و اشکاالت احتمالي متن پايان نامه مطلع  ــه فرصتي اس روايت كند. عالوه بر اين نبايد فراموش كرد كه اين جلس

شود و قبل از ارائة نسخة نهايي، به رفع اين اشکاالت بپردازد. 
ضمنًا نبايد فراموش كرد كه تقريبًا در همة جلسات دفاع داوران پیشنهادهايي براي بهبود كار ارائه مي دهند كه اغلب نیز اين پیشنهادها 
ــت. زيرا داور يا داوران از زاويه اي تازه به متن پايان نامه نگاه مي كنند و ممکن است نکاتي از ديد دانشجو و استاد راهنما پنهان  ــودمند اس س
ــة دفاع فرصت خوبي براي رفع آنهاست. از اين رو، چنانچه تذكراتي براي ايجاد تغییرات در متن پايان نامه داده مي شود  ــد، كه جلس مانده باش
بايد از اين نکات استفاده كرد و اشکاالت مطرح شده را نوعي خرده گیري تلقي نکرد. در جلسة دفاع دانشجو بايد كاماًل آرام و خونسرد باشد 
ــتاق شنیدن يافته هاي  ــتر مش ــت، و افراد حاضر در آن بیش ــه خود نوعي تمرين يادگیري اس و از دلهره و نگراني بي مورد بپرهیزد. اين جلس
ــتند، و اگر پرسش يا نظري مطرح مي شود به دلیل توجه به كاري است كه انجام شده است. از سويي ديگر، بسیاري  ــده هس پژوهش انجام ش
ــة دفاع مي توانند افق هاي تازه اي در ذهن پژوهشگر باز كنند و مسیرهاي تازه اي براي استمرار پژوهش  ــش هاي مطرح شده در جلس از پرس
ــي خود به تنهايي نقطة پاياني بر يک حوزۀ مطالعاتي محسوب شود، و  ــت كه قرار نیست هیچ پژوهش ــايند. همچنین، بايد به خاطر داش بگش
ــه بود، و بايد از ديدگاه هاي آنان  ــش هاي داوران و حاضران در جلس ــد. به همین دلیل، نبايد نگران پرس عاري از هرگونه نقص و عیب باش
استقبال كرد. توصیه مي شود دانشجوياني كه در جلسة دفاع از پايان نامة خود حاضر مي شوند، نکات مطرح شده را يادداشت كنند، و به ترتیب 
ــخ به اين پرسش ها به معناي توجیه كاري كه انجام شده نیست، بلکه به معناي تشريح نکاتي است كه مبهم مانده  ــخ گويند. پاس به آنها پاس

است. مهم ترين پرسش هايي كه بايد در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود، در جدول شمارۀ 7 آمده است.

جدول 7. نکات مربوط به حضور در جلسة دفاع
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آيا حجم مطالب براي ارائه در جلسه با وقت آن تناسب دارد؟تنظیم وقت ارائه

آيا جلسة دفاع روايتي ساده از فرايند پژوهش شما و نکات مهم آن است؟رويکرد روايي در ارائه

آيا قباًل در جلسه هاي دفاع دوستان خود شركت كرده ايد؟تجربة قبلي از جلسات دفاع

آيا قبل از جلسة اصلي، جلسة دفاع آزمايشي داشته ايد؟برگزاري جلسة دفاع آزمايشي

آيا از پرسش هاي احتمالي داوران و چگونگي پاسخ گويي به آنها آگاه هستید؟پیش بیني پرسش هاي داوران

فرصتي براي يادگیري
آيا مي دانید جلسة دفاع برخالف عنوان آن محل دفاع نیست و فرصتي آموزشي 

است؟

آيا مي دانید ديدگاه هاي داوران آخرين فرصت براي اصالح كار شماست؟استقبال از ديدگاه هاي داوران

تأثیر روش ارائه بر امتیاز نهايي
آيا مي دانید چگونگي بیان مطالب در جلسة دفاع بخشي از مهارت هاي پژوهشي 

شماست؟

آيا قبل از جلسه از درستي ابزار ارائة مطالب اطمینان يافته ايد؟اطمینان از درستي ابزار الزم

آيا از همة كساني كه در اين تحقیق به شما ياري رسانده اند تشکر كرده ايد؟قدرداني از استادان و داوران
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پژوهشگر بايد در 
گزارش تحقيق خود 

صادق، امين، منصف، 
و بي طرف باشد. 

سوگيري در پژوهش 
به هر شكل و در 

هر مرحله كه اتفاق 
افتد تنها پژوهشگر 
را از درک واقعيت ها 

بازمي دارد

پس از جلسة دفاع
ــجو بايد اقداماتي تکمیلي را انجام دهد.  ــت. زيرا معمواًل پس از آن دانش ــة دفاع آخرين مرحله در كار تدوين و نگارش پايان نامه نیس جلس
معمواًل در جلسة دفاع داوران از دانشجو مي خواهند اصالحاتي در متن پايان نامه اعمال كند. اگر حجم اين اصالحات كم باشد، فقط كافي 
ــتادان راهنما و مشاور اعمال اصالحات را تأيید كنند. اما اگر موارد مطرح شده، كلي و اساسي باشد بايد به تأيید مجدد استادان  ــت كه اس اس
داور برسد. عالوه بر اين، توصیه مي شود دانشجويان مقاله اي از پايان نامة خود استخراج كنند و با انتشار آن امکان دسترسي افراد بیشتري 
ــخ داده شود، در جدول شمارۀ 8  ــش هايي كه بايد در اين مرحله به آنها پاس ــده و نتايج آن فراهم آورند. مهم ترين پرس را به پژوهش اجرا ش

آمده است.

جدول 8. نکات مهم پس از برگزاري جلسة دفاع

اع
دف

سة 
جل

از 
س 

پ

توضيحاتكليد

آيا ديدگاه هاي شفاهي داوران را در جلسة دفاع بادقت ثبت كرده ايد؟ثبت و ضبط ديدگاه هاي داوران

آيا مي دانید پس از تحويل پايان نامه به كتابخانه ديگر امکان اصالح آن را نداريد؟اعمال آخرين اصالحات

آيا مي توانید حداقل يک مقالة ترويجي يا پژوهشي از متن اصلي استخراج كنید؟استخراج مقاله از رساله

آيا دفاع از پايان نامه را پايان مسیر، يا آن را آغازي براي پژوهش هاي بعدي مي دانید؟شروع پژوهش هاي بعدي

اگر دوباره اين پژوهش را انجام دهید از چه كارهايي پرهیز خواهید كرد؟مرور تجربه هاي بدست آمده

آيا مي توانید نقاط قوت و ضعف كار خود را به روشني معرفي كنید؟ارزيابي واقع بینانه از كار خود

آيا مي توانید به دوستانتان موضوعي براي ادامة پژوهش خود توصیه كنید؟توصیة موضوع به دوستان

آيا مي توانید مهارت هايي را كه هنگام اجرای اين پژوهش آموخته ايد، بازگو كنید؟مرور مهارت هاي كسب شده

ارائة توصیه هاي كاربردي
آيا مي توانید براساس نتايج پژوهش خود به افراد يا نهادهاي مرتبط به اين موضوع 

توصیه هاي كارشناسي ارائه كنید؟

آيا مي توانید اين پژوهش را مبناي كارهاي آتي خود قراردهید؟استمرار موضوع در آينده

اخالق پژوهش
ــت. منظور از اخالق  ــجويان فرصت خوبي براي تمرين اخالق پژوهش اس ــي جدي دانش ــتین كار پژوهش نگارش پايان نامه به عنوان نخس
پژوهش رعايت تمام نکات اخالقي در حفظ حريم و حقوق افرادي است كه به نحوي با پژوهش ما مرتبط هستند. مثاًل حقوق مؤلفاني كه 
آثارشان را مطالعه كرده ايم، با استناد به آن آثار رعايت شود. درضمن اطالعات شخصي و محرمانة كساني كه به پرسشنامة تحقیق ما پاسخ 
ــتند، حتي اگر با پیش فرض ها و  ــکل كه هس گفته اند بايد محفوظ و مخفي بماند. همچنین، صداقت در بیان يافته هاي پژوهش به همان ش

فرضیه هاي ما هم خواني ندارند، جزء مصاديق اخالق پژوهش است. 
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ــوگیري در پژوهش به هر شکل و در هر مرحله كه  ــد. س ــگر بايد در گزارش تحقیق خود صادق، امین، منصف، و بي طرف باش پژوهش
ــش هايي كه بايد در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود، در جدول  ــگر را از درك واقعیت ها بازمي دارد. مهم ترين پرس اتفاق افتد تنها پژوهش

شمارۀ 9 آمده است.
جدول 9. نکات مربوط به اخالق پژوهش

ش
وه

پژ
ق 

خال
ا

توضيحاتكليد

آيا در استفاده از منابع و آثار ديگران كاماًل امانت دار بوده ايد؟امانت داري در استفاده از منابع

آيا در استناد به منابعي كه استفاده كرده ايد دقت كافي داشته ايد؟دقت در استناددهي

آيا به نقش همة كساني كه به شما كمک كرده  اند اذعان كرده  ايد؟قدرداني از ديگران

آيا در گردآوري داده ها اصول اخالقي را مبناي كار قرارداده ايد؟رعايت ارزش هاي اخالقي

آيا در انتقاد از آثار ديگران كاماًل منصف و بي طرف بوده ايد؟انتقاد منصفانه

آيا در گزارش تمام يافته هاي پژوهش كاماًل صادق و دقیق بوده ايد؟صداقت در گزارش نتايج

آيا در گردآوري و تحلیل داده ها سوگیري نداشته ايد؟عدم سوگیري در تحلیل داده ها

آيا نگران رّد پیش فرض هاي خود نبوده ايد و فقط به داده ها توجه داشته ايد؟عدم پیش داوري در تحقیق

آيا اطالعات محرمانة نمونه موردآزمايش را كاماًل محرمانه نگه داشته ايد؟رعايت حريم خصوصي افراد

آيا مطمئن هستید پژوهش شما به آزردگي و رنجش جامعة پژوهش منجر نشده است؟احترام به جامعة پژوهش

تعامل با استاد راهنما و ساير موارد
ــاور بهره مند مي شوند. اين وظیفه  ــاورۀ استاد مش ــتاد راهنما و مش ــجويان در اجراي پژوهش خود و تدوين پايان نامه از راهنمايي اس دانش
دانشجوست كه با تدبیري منطقي بیشترين بهره را از دانش استادان راهنما و مشاور ببرد. يکي از مشکالت رايج در اين تعامل عدم وجود 
ــت. به بیان ديگر، ممکن است برخي از دانشجويان تعريف واقع بینانه اي از نقش استاد  ــخص از هدايت و مشاورۀ پايان نامه اس تعريفي مش
ــند. هدايت پايان نامه از سوی استاد راهنما الزامًا به معناي حضور مستمر و گام به گام او در تمام جزئیات و تمام  ــاور نداشته باش راهنما و مش
ــت پژوهش هدايت كند، و او را از حركت در مسیر اشتباه بازدارد.  ــجو را به مسیر درس ــتاد راهنما بايد دانش ــت. بلکه اس مراحل تحقیق نیس
وظیفة ديگر استاد راهنما و مشاور طرح سؤاالتي است كه ذهن دانشجو را به تکاپو و جنب وجوش بیشتر و مطالعه و جست وجوي گسترده تر 

در منابع ترغیب كند. مهم ترين پرسش هايي كه بايد در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود، در جدول شمارۀ 10 آمده است.
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جدول 10. نکات مربوط به تعامل با استاد راهنما و ساير موارد
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ديدگاه هاي استادان راهنما و 
مشاور

آيا ديدگاه هاي استادان راهنما و مشاور را در كار خود اعمال كرده ايد؟

آيا پژوهش را فرصتي ارزشمند براي يادگیري تلقي مي كنید؟مغتنم شمردن فرصت يادگیري

آيا از اجراي پژوهش لذت مي بريد يا آن را تکلیفي دشوار مي پنداريد؟پرهیز از اضطراب و نگراني

آيا بیش از آنکه نگران يادگیري باشید به فکر دفاع از پايان نامه هستید؟پرهیز از شتاب زدگي

آيا اگر الزم باشد، براي ويرايش مجدد متن پايان نامه آمادگي داريد؟آمادگي ويرايش مجدد متن

آيا در طول ترم تحصیلي وقت كافي به پژوهش خود اختصاص داده ايد؟مديريت زمان در پژوهش

آيا انديشه ها و امور مربوط به پايان نامه را به دقت و با جزئیات مستند ساخته ايد؟مستندسازي فرايند يادگیري

آيا با دوستان خود دربارۀ موضوع پايان نامه صحبت مي كنید؟مشورت در پايان نامه

جلب مشاركت ساير استادان
آيا عالوه بر استادان راهنما و مشاور از ساير استادان گروه و دانشکده راهنمايي 

خواسته ايد؟

اگر بخواهید دوباره پژوهش كنید، آيا همین مسیر را طي خواهید كرد؟بازنگري در فرايند پژوهش

سخن پاياني
ــد و دكتری(  ــي ارش ــنايي با اصول و مباني تحقیق علمي يکي از اهداف اصلي آموزش عالي در مقاطع تحصیالت تکمیلي )كارشناس آش
ــي ارشد، و به عنوان رساله در مقطع  ــتقل و ارائة گزارش مفصل آن به صورت پايان نامه در مقطع كارشناس ــت. اجراي يک پژوهش مس اس
ــجويان طي اين  ــجويان مي توانند اين اصول و مباني را در عمل اجرا كنند. مهارت هايي كه دانش ــت كه در آن دانش دكتری، تمريني اس
ــاس، نگارش پايان نامه فرصتي مغتنم براي آموزش اين  مرحله مي آموزند، مبناي فعالیت هاي پژوهش آنان در آينده خواهد بود. بر اين اس
ــت استادان راهنما و مشاور طي اين فرايند، آموزش هاي الزم را به دانشجويان ارائه كنند. اگر  ــمار مي آيد. از اين رو، الزم اس مهارت ها به ش
اين آموزش ها جامع و كاربردي باشد، هدف موردنظر از نگارش پايان نامه محقق خواهد شد. براي اطمینان از جامعیت اين آموزش ها توجه 
به نکاتي پايه و بنیادي ضروري است. مثاًل، آنچه در اينجا آمد سرفصل مهم ترين نکاتي است كه بايد در اين زمینه موردتوجه واقع شود. 
ــده، مي تواند به تفصیل موردبحث و بررسي قرارگیرند. با اين حال به دلیل حجم مختصر مقالة حاضر  ــت هريک از موارد مطرح ش بديهي اس
ــت. براي مطالعة تکمیلي در اين زمینه، خوانندگان مي توانند به منابع اين مقاله و آثار مشابه  ــر نیس امکان پرداختن به جزئیات هريک میس

ديگر مراجعه كنند. گزيده اي از اين آثار در بخش منابع و در پیوست مقاله براي مطالعة بیشتر عالقه مندان آمده است.

پی نوشت ها:
1 . y.mansourian@gmail.com

2. Dissertation
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