مقاله

صد نکته در پاياننامهنويسي
■ دكتر يزدان منصوريان
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عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران

چکيده

ن��گارش و دف��اع از پاياننامه يکي از ش��رايط فراغ��ت از تحصيل در دورهه��اي تحصيالت تکميلي
(کارشناس��ي ارش��د و دکتري) است .پاياننامه درواقع گزارش��ي مفصل از پژوهشي مستقل است ،که
با نظارت اس��تادان راهنما و مش��اور ،از س��وي دانش��جو اجرا شده و درنهايت نوش��ته شده است .اين
گزارش بايد داراي مش��خصاتي باش��د که آن را ابتدا از نظر اس��تادان راهنما و مش��اور و س��پس نزد
هيئ��ت داوران قابل قبول س��ازد .ام��ا از آنجا که معم��و ًال پاياننامه نخس��تين کار تحقيقي مفصل و
جدي دانش��جويان اس��ت ،اغلب آنان در انجام اين کار با دشواريهايي مواجه ميشوند .براي حل اين
مش��کالت ،دانش��جويان بايد با فرايند تدوين و نگارش پاياننامه آشنا شوند ،و از مهارتهاي الزم در
اين خصوص بهرهمند باش��ند .بر اين اساس ،مقالة حاضر با هدف ترسيم تصويري کلي از اين فرايند،
گامهاي اصلي آن را در ده مقوله طبقهبندي ميکند ،و نکاتي را در هر مورد مطرح ميس��ازد .مراحل
موردبحث در اين مقاله عبارتند از :انتخاب موضوع ،تدوين و نگارش پروپوزال ،بررسي و مرور پيشينة
پژوهش ،گردآوري و تحليل دادهها ،ارائة يافتهها و تفس��ير نتايج ،نگارش متن اصلي ،حضور در جلسة
دفاع ،پس از جلسة دفاع ،اخالق پژوهش ،و ساير موارد ( تعامل با استاد راهنما و موارد مشابه) .هريک
از نکات مطرحش��ده در اينجا ميتواند با جزئيات بيش��تر بحث و بررسي ش��ود ،که بهدليل محدوديت
حجم مقالة حاضر امکان پرداختن به همة آنها ميسر نيست .دانشجويان عالقهمند ميتوانند با مراجعه
به منابع اين اثر جزئيات مربوط به هريک از موضوعات را مطالعه کنند.
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کليدواژهها :تحصيالت تکميلي ،نگارش علمي ،پاياننامه و رساله ،هدايت و مشاورۀ پاياننامه و روش
پژوهش.
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مقدمه

در اغلب دانش��گاههاي دنيا يکي از ش��رايط دريافت درجة کارشناسي ارش��د و دکتري ارائة گزارشي مکتوب از يک کار پژوهشي مستقل و
مفصل اس��ت ،که دانش��جو با راهنمايي حداقل يکي از استادان اجرا كرده باش��د .معمو ًال اين گزارش مکتوب را در مقطع کارشناسي ارشد
«پاياننامه» 2و در مقطع دکتري «رس��اله» 3مينامند .البته در زبان فارس��ي اغلب واژة «پاياننامه» عامتر است و دربارة رسالههاي دکتري
نيز بهکار ميرود .در بس��ياري از دانش��گاهها عالوهبر ارائة اين گزارش مکتوب ،الزم است دانشجو با حضور در جلسة دفاع گزارشي شفاهي
نيز از عملکرد خود ارائه دهد و پاس��خگوي پرس��شهاي داوران نيز باش��د .از اينرو ،تنها ارائة متن پاياننامه شرط کافي براي احراز مدرک
کارشناس��ي ارش��د و دکتري نيست و دانش��جو بايد در حضور داوران توانايي خود را دربارة موضوع موردپژوهش نشان دهد .بر اين اساس،
موفقيت در تدوين و نگارش پاياننامه فرايندي است که ماهها زمان ميبرد و در اجراي آن افراد متعددي نقش دارند .گذر از اين مرحله در
دورة کارشناس��ي ارش��د به شش تا نه ماه زمان نياز دارد .اما در دورة دکتري ،بسته به شيوة تدريس در اين دوره ،اجراي پژوهش ،تدوين و
نگارش رساله درمجموع بين سه تا پنج سال ،و گاهي حتي بيشتر از آن ،طول ميکشد .در برخي از کشورها ،مثل ايران ،دورة دکتري شامل
دو بخش اصلي آموزش و پژوهش 4اس��ت .دورة آموزش که مس��تلزم گذراندن واحدهاي مش��خصي است ،براي دو سال نخست پيشبيني
شده و دو سال بعد ،پس از موفقيت در آزمون جامع ،مربوط به اجراي پژوهش و تدوين رساله است .اما در برخي از کشورها ،مثل انگلستان،
که دورة دکتري در آنها پژوهشمحور 5اس��ت ،دانش��جويان از ابتداي دوره پژوهش خود را آغاز ميکنند .آنان سه سال نخست را به اجراي
پژوهش (ارائة پروپوزال ،مرور پيش��ينه ،گردآوري و تحليل دادهها) و س��ال چهارم را به تدوين و نگارش متن نهايي 6رس��اله ميپردازند .از
اينرو ،زمان الزم براي نگارش رسالة دکتري ،بسته به شيوة مرسوم دانشگاهها ،بين سه تا پنج سال متغير است.
در اين مقاله فرايند نگارش پاياننامه و رس��اله در ده مقولة اصلي طبقهبندي ش��ده که عبارتند از :انتخاب موضوع ،تدوين و نگارش
پروپوزال ،بررس��ي و مرور پيش��ينة پژوهش ،گردآوري و تحليل دادهها ،ارائة يافتهها و تفس��ير نتايج ،نگارش متن اصلي ،حضور در جلس��ة
دفاع ،پس از جلس��ة دفاع ،اخالق پژوهش ،و س��اير موارد ( تعامل با اس��تاد راهنما و موارد مشابه) .با توجه به انتشار آثار متعدد درخصوص
پاياننامهنويسي (مثل :بود1387 ،؛ نايبپور1387 ،؛ مهاجري1386 ،؛ موسيپور و علوي1385 ،؛ رووران1381 ،؛ کاظمي )1379 ،و در زمينة
حري1385 ،؛ فتوحي ،1385 ،طوس��ي 1383 ،و 1382؛ ادريس��ي1382 ،؛ و ابوالحسني،
نگارش علمي (مثل :موحد1387 ،؛ چهرئي1386 ،؛ ّ
 .)1381اين مقاله قصد تکرار مطالب موجود را ندارد .بنابراين ،نويس��نده ميكوش��د ضمن ارائة گزيدهاي از آنها ،تجربة ش��خصي خود را در
زمينة هدايت ،داوري و نگارش پاياننامه کارشناسي ارشد و رسالة دکتري در اختيار خوانندگان قراردهد .قبل از پرداختن به ده مقولة اصلي
در اين زمينه الزم است کلياتي دربارة پاياننامهنويسي و نگارش علمي مطرح شود.
همانطور که گفته ش��د ،تدوين و نگارش پاياننامه يکي از الزامات تحصيل در دورههاي تحصيالت تکميلي (کارشناس��ي ارشد و دکتري)
اس��ت .پاياننامه که درواقع گزارش مفصلي از يک کار پژوهش��ي مستقل است بايد داراي مشخصات و ويژگيهايي باشد که آن را از نظر
اس��تادان راهنما و مش��اور و سپس نزد داوران قابل قبول س��ازد .اما از آنجا که معمو ًال اجراي پاياننامه نخستين کار پژوهشي دانشجويان
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تعريف پاياننامه و رساله

در اغلب
دانشگاههاي دنيا
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دريافت درجة
کارشناسي ارشد و
دکتري ارائة گزارشي
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و مفصل است ،که
دانشجو با راهنمايي
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استادان اجرا كرده
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مقاله
معموالً نخستين
مشکلي که
دانشجويان
درخصوص اجراي
پاياننامه با آن مواجه
ميشوند ،انتخاب
موضوع پژوهش
است
اس��ت ،اغلب آنان در انجام اين کار با دش��واريهاي متعدد مواجه ميشوند .خوش��بختانه راهنمايي استادان راهنما و مشاور تا حد زيادي از
اين دش��واريها ميکاهد .از س��وي ديگر تا کنون کتابهاي متعددي درخصوص تدوين پاياننامه منتشر شده که مطالعة اين کتابها نيز
ميتواند براي دانشجويان بسيار مفيد باشد (مثل :بود1387 ،؛ نايبپور1387 ،؛ مهاجري1386 ،؛ موسيپور و علوي1385 ،؛ خاکي1382 ،؛
رووران1381 ،؛ کاظمي .)1379 ،نايبپور و بريري ( ،1387ص  )17بهنقل از کيوي ( )1383پاياننامه را اينگونه تعريف ميکند« :پاياننامه
گزارش��ي اس��ت کامل ،از فرايند يافتن پاسخ يک پرسش يا يافتن راه حل يک مس��ئله که محققي آن را بر عهده گرفته و به پايان رسانده
است ،مشروط بر اينکه همه مراحل تحقيق را از زماني که به شکل پرسش يا مسئله بوده ،تا وقتي که به شکل نتايج مدون و مرتب که با
تجزيه و تحليل اعداد و مستدل شده است ،را در بر گيرد».
مراحل اصلي اجراي پژوهش و نگارش پاياننامه عبارتند از :انتخاب موضوع ،بررسي سابقه و پيشينة موضوع ،اجراي پژوهش (انتخاب
روش و جامعة پژوهش ،نمونهگيري ،گردآوري و تحليل دادههاس��ت) ،تدوين پاياننامه و نگارش متن آن ،و س��رانجام ارائة گزارش شفاهي
در جلسة دفاع و پاسخگويي به داوران.
جايگاه پاياننامه در توليد دانش
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حجم عمدهاي از پژوهشهاي دانش��گاهي در قالب پاياننامهها انجام ميش��وند و بسياري از مقاالت علمي مستخرج از همين پاياننامهها
و رس��الهها هس��تند .از اي��نرو ،پاياننامهها نقش مهمي در توليد دان��ش جديد دارند .بهبيان ديگر ،پاياننام��ه نهتنها تمرين پژوهش براي
دانشجويان است ،خود يکي از روشهاي توليد دانش جديد محسوب ميشود .تنها نکتهاي که ممکن است سودمندي پاياننامهها را در اين
فرايند تا حدودي کمرنگ سازد ،عدم انتشار آنها در سطح وسيع است .زيرا معمو ًال عالوهبر نسخهاي که به داور براي ارزيابي ارائه ميگردد،
فقط چند نسخه محدود از هر پاياننامه تکثير ميشود .معمو ًال يک نسخه در گروه آموزشي و دانشکده ،نسخهاي ديگر در کتابخانة دانشگاه
محل تحصيل دانش��جو و چند نس��خة ديگر نيز نزد استاد راهنما و مش��اور ميماند .درنهايت نسخهاي از هر پاياننامه در مراکز ملي علمي
کش��ورها بهامانت داده ميشود .مث ً
ال در ايران نسخهاي از تمام پاياننامههاي دانشجويان سراسر کشور و دانشجويان ايراني خارج از کشور
در پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداک) نگهداري ميشود .بنابراين ،درمجموع شايد حدود ده نسخه از هر پاياننامه تکثير
ش��ود و اين مس��ئله از سطح دس��ترسپذيري محتواي پاياننامهها ميکاهد .با اين حال ،استخراج مقاله از پاياننامهها راهکار مؤثري براي
ارتقاي س��طح دس��ترسپذيري اطالعات آنهاست .در برخي از دانشگاهها نيز امروزه متن کامل پاياننامهها بهصورت الکترونيکي نگهداري
ميشود و با رعايت مقررات خاص امکان دسترسي به اين آثار بهصورت الکترونيکي پيشبيني شده است.
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در اين مقاله فرايند نگارش پاياننامه و رساله در ده مقولة اصلي
طبقهبندي شده که عبارتند از :انتخاب موضوع ،تدوين و نگارش
پروپوزال ،بررسي و مرور پيشينة پژوهش ،گردآوري و تحليل
دادهها ،ارائة يافتهها 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)

او بيش��ترين تعامل را با دانش��جو در تمام مراحل کار دارد و ميتواند با رهنمودهاي خود دانش��جو را به مسير درست پژوهش هدايت کند.
البته نبايد فراموش کرد که درنهايت مسئوليت اصلي هر پاياننامه با خود دانشجوست و استاد راهنما ،همانطور که از نامش پيداست ،فقط
نقش راهنمايي دانشجو را بر عهده دارد.
استاد مشاور بهعنوان ناظر بر فرايند اجراي پژوهش در مواردي که استاد راهنما تشخيص دهد ،ديدگاههاي مشورتي خود را در اختيار
اس��تاد راهنما و دانش��جو قرارميدهد .اما معمو ًال تصميمگيرندة اصلي در هدايت پاياننامه ،اس��تاد راهنماس��ت و استاد مشاور بيشتر دربارة
کليات موضوع ،روش تحقيق و چگونگي مرور منابع يا موارد مشابه ديدگاههاي خود را ارائه ميدهد .البته اين نقش مشاورهاي بههيچوجه
بهمعناي کماهميتبودن جايگاه اس��تاد مش��اور در فرايند پژوهش و تدوين پاياننامه نيس��ت .بلکه اين نوع تقسيمبندي کار بهنوعي نشان
از س��هم بيش��تري است که از استاد راهنما انتظار ميرود و دانش��جو نبايد براي تمام جزئيات کار خود به استاد مشاور مراجعه کند .البته در
عمل بس��يار ديده شده اس��ت که استادان مشاور با حوصلة فراوان و با س��خاوتمندي قابلتقديري در تمام مراحل تحقيق ،دانشجويان را
از دانش و تخصص خود بهرهمند س��اختهاند ،و بهنوعي همچون اس��تاد راهنماي دوم هدايت پاياننامه را همراه با استاد راهنماي اصلي بر
عهده داشتهاند.
داوران ،که حداقل يکي از آنان از دانشگاه ديگري انتخاب ميشود ،در زمينة موضوع موردمطالعه تخصص کافي دارند و خود صاحب
آثار و تحقيقات متعددي در آن زمينه هستند .از اينرو ،انتظار ميرود استادان داور با توجه به تجربه و تخصصي که دارند بتوانند پاياننامه
يا رس��الة ارائهش��ده را منتقدانه و منصفانه ارزيابي کنند .متن پاياننامه يا رساله مدتي قبل از تاريخ دفاع براي داوران ارسال ميشود تا آنان
وقت کافي براي مطالعة آن داش��ته باش��ند .پس از مطالعة متن ،آنان در جلس��ة دفاع حاضر ميشوند و پس از شنيدن توضيحات دانشجو،
پرسشهاي خود را مطرح ميسازند و انتظار دارند دانشجو از عهدة پاسخگويي به اين پرسشها برآيد.
انتخاب موضوع پژوهش
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معمو ًال نخس��تين مش��کلي که دانش��جويان درخصوص اجراي پاياننامه با آن مواجه ميشوند ،انتخاب موضوع پژوهش است .در هر رشتة
علمي تقريب ًا دربارة تمام موضوعهاي معروف قب ً
ال پژوهشهاي فراواني انجام ش��ده است و يافتن موضوعي تازه که ارزش اجراي پژوهش
مستقلي در حد يک پاياننامة تحصيلي را داشته باشد ،کار سادهاي نيست .براي گذر از اين مرحله مقالة حاضر پيشنهادهايي ارائه ميکند.
نخستين قدم در اين کار شناسايي منابع هسته 10در رشتة تحصيلي موردنظر است .منظور از منابع هسته منابعي اعم از کتاب و مجله
اس��ت که بيش��ترين استنادها 11را به خود اختصاص ميدهد و بيشترين تأثير را در رش��تة موردنظر داشتهاند .براي شناسايي منابع مرتبط با
موضوع الزم است دانشجويان با راهنمايي استادان راهنما و مشاور به جستوجو در پايگاههاي اطالعاتي ،12نمايهنامهها 13و چکيدهنامههاي
موضوعي رش��تة خود بپردازند .اين منابع ممکن اس��ت در داخل يا خارج از کش��ور منتشر شده باشند .خوش��بختانه بهمدد امکانات اينترنتي
امروزه دسترسي به هر دو دسته از اين منابع با سهولت بيشتري نسبت به گذشته ميسر است .براي تکميل اين جستوجو پيشنهاد ميشود
دانشجويان به شناسايي و بررسي فهرست کنفرانسها و همايشهاي جاري در رشته و موضوعات موردبحث در آنها نيز اقدام کنند.
همچنين ،شناسايي و بررسي پايگاهها و فهرست پاياننامههاي انجامشدة موجود در مراکز اطالعات ملي يا وبسايتهاي دانشگاههاي
معتبر مرتبط با رش��ته در داخل و خارج کش��ور نيز توصيه ميش��ود .ضمن آنکه امروزه جس��توجو در پايگاههاي اطالعاتي پژوهشهاي
دردستاجرا در سطح داخل و خارج کشور نيز ميتواند مفيد باشد .مث ً
ال بهتازگي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران» 14پايگاه جديدي
براي ثبت پيشنهادهاي پژوهشي پاياننامهها و اطالعات مربوط به پاياننامههاي دردستاجرا ايجاد کرده است .اين پايگاه با عنوان «پايگاه
ثبت اطالعات پاياننامهها و رس��الههاي تحصيالت تکميلي کش��ور» 15راهاندازي شده است .س��رانجام استفاده از اصطالحنامهها 16و منابع
مشابه براي يافتن موضوعات مشابه و مرتبط و ترسيم ارتباط موضوعي بين آنها نيز به انتخاب موضوع نهايي کمک ميکند.
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جدول  .1نکات مربوط به انتخاب موضوع پژوهش

انتخاب موضوع

براي بررسي
پيشينۀ موضوع
تحقيق ،دانشجو
بايد با تعيين دقيق
حوزۀ موردمطالعه
و استفاده از
کليدواژههاي اصلي
به پايگاهها و
بانکهاي اطالعاتي
مراجعه کند و به
کاوشي عميق و
همهجانبه بپردازد

کليد

توضيحات

شناسايي و مرور منابع هسته

آيا منابع هسته در حوزة موضوعي کار خود را ميشناسيد و شمارههاي اخير مجالت
مطرح در رشتة خود را مرور کردهايد؟

جستوجو در پايگاههاي
موضوعي

آيا در پايگاههاي اطالعاتي ،نمايهنامهها و چکيدهنامههاي موضوعي جستوجو کردهايد؟

مرور مقاالت کنفرانسها

آيا کنفرانسها و همايشهاي جاري در رشتة خود و موضوعات موردبحث در آنها را
ميشناسيد و آثار ارائهشده در کنفرانسهاي اخير رشته را ديدهايد؟

جستوجو در پايگاههاي مربوط
به پژوهشهاي جاري

آيا به شناسايي و جستوجو در پايگاههاي اطالعاتي پژوهشهاي دردستاجرا در داخل
و خارج کشور اقدام کردهايد؟

مطالعة پاياننامههاي مشابه

آيا پاياننامههايي را که بهتازگي دفاع شدهاند در کتابخانة دانشکده ديدهايد؟ و در
پايگاهها و فهرست پاياننامههاي اجراشده در مراکز اطالعات ملي جستوجو کردهايد؟

ترسيم نقشة موضوعي

آيا ميتوانيد با استفاده از اصطالحنامهها نقشهاي موضوعي از رشتة خود ترسيم کنيد؟

مطالعة کتابهاي روش تحقيق
و مرور زمينههاي پژوهشي

آيا کتابهاي روش پژوهش در حوزههاي مرتبط را مطالعه کردهايد و زمينههاي
پژوهشي موردعالقة خود را ميشناسيد؟

مقايسة مباني نظري و عملي

آيا به مباحث نظري گرايش داريد يا موضوعات کاربردي را ترجيح ميدهيد؟

مقايسة رويکرد ک ّمي و کيفي

آيا به رويکرد ک ّمي عالقهمنديد يا بيشتر رويکرد کيفي را ميپسنديد؟

انتخاب موضوعهاي مسئلهمدار

آيا در محل کار /تحصيل با مسئلهاي روبهرو هستيد که بتواند مبناي پژوهش قرارگيرد؟

تدوين و نگارش پروپوزال

تیر 1 3 8 9
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تدوي��ن و ن��گارش پروپوزال (طرح اوليۀ پژوهش) گام بعدي در فرايند تدوين پاياننامه اس��ت .در اين طرح اوليه که معمو ًال بين  10تا 15
صفحه اس��ت ،دانش��جو بايد با کمک استاد راهنما به مسئلۀ اصلي پژوهش ،پرسشهايي که دارد ،گاه فرضيههاي اوليه ،روشي تحقيقي که
قرار است مورداستفاده قرارگيرد و موارد مشابه اشاره کند .اين طرح اوليه درواقع نشاندهندۀ مسيري است که دانشجو ميخواهد در پژوهش
خود طي کند ،و پيشبيني نتايجي اس��ت که در پايان از اين پژوهش بهدس��ت خواهد آورد .طرح پژوهش بايد منس��جم ،دقيق و مبتني بر
اصولي که در هر دانشگاه براي آن پيشبيني شده است ،نوشته شود .بهرغم تمام تفاوتهايي که ممکن است اين شيوهنامهها در جزئيات
داش��ته باش��ند ،در کليات آنها نوعي توافق عام ديده ميشود .بهطوري که دانش��جو بايد در طرح اوليۀ خود داليل کافي بر اهميت موضوع
موردمطالعه و س��ودمندي نتايج آن ارائه کند .عالوهبر اين بايد به س��ابقۀ موضوع و پژوهشهاي مرتبط نيز اشاره شود .مهمترين پرسشها
که بايد در اين مرحله پاسخ داده شوند ،در جدول شمارۀ  2آمده است.

صد نکته در پاياننامهنويسي

جدول  .2نکات مربوط به تدوين و نگارش پروپوزال (طرح پژوهش)

تدوين و نگارش پروپوزال

کليد

توضيحات

شناسايي مسئلۀ اصلي پژوهش

آيا ميتوانيد محور و مسئلۀ اصلي پژوهش را بهروشني تبيين کنيد؟

تدوين هدفهاي اصلي پژوهش

آيا ميتوانيد هدفهاي اصلي و ثانويۀ پژوهش و رابطۀ بين آنها را نشان دهيد؟

اثبات اصالت موضوع پژوهش

آيا ميتوانيد اصالت و ارزش موضوع را با اطمينان ثابت کنيد؟

تدوين برنامۀ زمانبنديشده

آيا برنامۀ زمانبنديشده و دقيقي براي اجراي پژوهش تدوين کردهايد؟

تدوين پرسشها و فرضيهها

آيا پرسشهاي پژوهش و فرضيههاي احتمالي را بهروشني تدوين کردهايد؟

معرفي متغيرهاي احتمالي

آيا متغيرهاي اصلي موردبررسي در اين پژوهش مشخص شده است؟

انتخاب بهترين روش تحقيق

آيا روش مناسبي براي گردآوري و تحليل دادهها يافتهايد؟

انتخاب رويکرد پژوهش

آيا رويکرد شما در اين پژوهش استقرايي ،قياسي يا ترکيبي از آنهاست؟

تدوين تعاريف عملياتي

آيا تعاريف نظري و عملياتي واژههاي بکاررفته در تحقيق را بهروشني ارائه کردهايد؟

شناسايي وجوه ممتاز پژوهش

آيا وجه متمايزکنندهاي با ساير آثار در کار شما وجود دارد که قابلذکر باشد؟

مراحل اصلي اجراي
پژوهش و نگارش
پاياننامه عبارتند
از :انتخاب موضوع،
بررسي سابقه و
پيشينة موضوع،
اجراي پژوهش
(انتخاب روش و
جامعة پژوهش،
نمونهگيري،
گردآوري و تحليل
دادههاست) ،تدوين
پاياننامه و نگارش
متن آن ،و سرانجام
ارائة گزارش شفاهي
در جلسة دفاع
و پاسخگويي به
داوران

جستوجو در منابع و تدوين پيشينۀ پژوهش

تیر 1 3 8 9

بيترديد هيچ پژوهش��ي در خأل و بدون ارتباط با س��اير مطالعات انجام نميش��ود ،و همواره هر محقق بايد بهنحوي پيوند تحقيق خود را با
ساير تحقيقات نشان دهد .اساس ًا پژوهش خوب پژوهشي است که ادامهدهندۀ راهي باشد که ديگران پيمودهاند ،و خود نيز مبناي کارهاي
بعدي پژوهشگران آتي قرارگيرد .بهبيان ديگر ،هر طرح پژوهشي در شبکهاي از پيوندهاي ميان مطالعات همموضوع و مرتبط قرارميگيرد،
و ترسيم اين پيوندها وظيفهاي است که در بخش مرور پيشينۀ پژوهش انجام ميشود.
پاياننامههاي تحصيالت تکميلي نيز از اين قاعدۀ کلي مستثني نيستند ،و بايد بهنحوي پيوند موضوع خود را با آثار قبلي نشان دهند.
در اغلب رش��تهها ،بهويژه در رش��تههاي علوم انس��اني و اجتماعي ،اين پيوند معمو ًال در فصل دوم پاياننامهها ترس��يم ميشود ،و اغلب با
عن��وان «ادبي��ات تحقيق» 17معرفي ميگردد .البته اين عنوان ترجمۀ تحتاللفظي اصطالح انگليس��ي آن اس��ت و چندان گوياي نقش آن
نيس��ت .از اينرو ،بهنظر نگارندۀ اين مقاله بهتر اس��ت اين فصل بهعنوان «پيش��ينۀ پژوهش» معرفي ش��ود ،که عنواني گوياتر از «ادبيات
تحقيق» بهنظر ميرسد.
براي بررس��ي پيش��ينۀ موضوع تحقيق ،دانش��جو بايد با تعيين دقيق حوزۀ موردمطالعه و اس��تفاده از کليدواژههاي اصلي به پايگاهها و
بانکهاي اطالعاتي مراجعه کند و به کاوشي عميق و همهجانبه بپردازد .بهسخني ديگر ،در اين مرحله بايد پژوهشگر به تدوين «استراتژي
جستوجو» 18بپردازد .استراتژي جستوجو بهمعناي شناسايي مناسبترين کليدواژهها و ترکيب آنها بهکمک «عملگرهاي منطقي» 19است،
تا بهترين نتيجه از جس��توجو در پايگاههاي اطالعاتي بهدست آيد .مث ً
ال ،اگر موضوع پژوهشي بررسي «رضايت کاربران از خدمات مرجع
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کتابخانههاي دانشگاهي» است ،در اين صورت سه کليدواژه اصلي عبارتند از« :رضايت کاربران»« ،کتابخانههاي دانشگاهي» و «خدمات
مرجع» .20ترکيب اين س��ه کليدواژه با کمک عملگر ربطي «و» احتما ًال نتايج مرتبطي درپيخواهد داش��ت .چنانچه با ترکيب سه کليدواژه
نتيجه کافي حاصل نشود ،آنگاه بايد در جستوجوي ديگري يکي از آنها را حذف کرد تا سطح جستوجو گستردهتر شود .درنهايت ترکيب
اين کليدواژهها و واژههاي مرتبط ديگر ميتواند نتايج خوبي بهبارآورد .درمجموع براي تدوين پيشينۀ پژوهش مهمترين گامهاي موردنياز
در اين مرحله در جدول شمارۀ  3آمده است.
جدول  .3نکات مربوط به تدوين پيشينۀ پژوهش و مرور نوشتارها

تدوين پيشينۀ پژوهش

بهترين مجموعۀ
دادههاي
گردآوريشده اگر
بهدقت تحليل نشوند
و نتايج اين تحليل
بهروشني و با ذکر
جزئيات کافي به
خوانده ارائه نشود،
عم ً
ال فرايند دشوار
گردآوري و تحليل
بينتيجه مانده است

کليد (گام اصلي)

توضيحات

شناسايي پايگاههاي اطالعاتي

آيا پايگاههاي اطالعاتي اصلي مربوط به رشتۀ خود را ميشناسيد؟

انتخاب بهترين کليدواژهها

آيا بهترين کليدواژههاي مرتبط با موضوع را در اصطالحنامهها يافتهايد؟

تدوين استراتژي جستوجو

آيا استراتژي جستوجوي شما از جامعيت و مانعيت الزم بهرهمند است؟

ارزيابي منابع بازيابيشده

آيا نتايج بازيابي اطالعات از منابع را نقادانه ارزيابي کردهايد؟

اتخاذ رويکرد تحليلي

آيا در مرور پيشينه رويکردي تحليلي و انتقادي داشتهايد؟

ترسيم پيوند ميان منابع

آيا پيوند مناسبي ميان منابع موردبررسي ترسيم نمودهايد؟

تعيين نقاط خالي پژوهشي

آيا مرور پيشينۀ پژوهش نقاط خالي حوزۀ پژوهشي موردبررسي را نشان ميدهد؟

مشارکت در حوزۀ موضوعي

آيا پژوهش شما ميتواند بهنحوي نقاط خالي را ترميم کند؟

ترسيم رويکردها و رويهها

آيا ميتوانيد تصويري از روندهاي جاري و حاکم حوزه را نشان دهيد؟

توجه به انسجام و جامعيت

آيا پيشينۀ پژوهش جامعيت و انسجام کافي دارد؟

گردآوري و تحليل دادهها

تیر 1 3 8 9
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گردآوري و تحليل دادههاي پژوهشي بخشي حياتي و بنيادي در همۀ انواع تحقيقات علمي است .بهبيان ديگر ،در تمام پژوهشها دادههايي
گردآوري ش��ده و بهشکلي تنظيم ،خالصهسازي ،توصيف ،مقايس��ه و درنهايت تحليل و تفسير ميشوند .فقط نوع دادههاي گردآوريشده
و چگونگي تحليل آنها متفاوت اس��ت .گاه دادهها ک ّمي و آماري و گاه کيفي و تفس��يرياند .گاه از دل طرحها و محيطهاي آزمايش��گاهي
استخراج ميشوند ،و گاه در محيط واقعي و طبيعي بهدست ميآيند .ابزار گردآوري نيز بسيار متنوع است .مث ً
ال در حوزههاي علوم اجتماعي
و انس��اني معمو ًال مش��اهده ،مصاحبه ،پرسشنامه ،اس��ناد و مدارک تاريخي ،گروههاي کانوني و موارد مشابه از اصليترين ابزارها محسوب
ميشوند .درمقابل علوم پايه و انواع رشتههاي مهندسي ابزارهاي خاص خود را دارند .بههر حال ،دادۀ موردنظر هرچه باشد و به هر شکل
که گردآوري شود ،بايد در گردآوري و تحليل آن اصول پايه رعايت شود .مهمترين گامهايي که بايد در اين مرحله برداشته شود ،در جدول
شمارۀ  4آمده است.

صد نکته در پاياننامهنويسي
جدول  .4نکات مربوط به گردآوري و تحليل دادهها

گردآوري و تحليل داداهها

کليد

توضيحات

تناسب روش با اهداف اوليه

آيا روش پژوهش با رويکرد و هدف اوليه همخواني دارد؟

تناسب روششناسي با پرسشها

آيا روششناسي مورداستفاده با نوع پرسشها تناسب دارد؟

روايي و پايايي ابزار پژوهش

آيا از روايي و پايايي ابزار مورداستفاده اطمينان داريد؟

معرفي جامعۀ پژوهش

آيا جامعۀ پژوهش و ويژگيهاي آن بهخوبي توصيف شده است؟

انتخاب روش نمونهگيري

آيا روش نمونهگيري با پرسشهاي پژوهش متناسب است؟

حجم و کيفيت دادهها

آيا حجم و کيفيت دادههاي گردآمده براي تحليل مناسب است؟

پرهيز از سوگيري در تحليل

آيا در گردآوري و تحليل دادهها از سوگيري پرهيز شده است؟

کاهش اثر عوامل خطا

آيا تأثير عوامل خطا در گردآوري و تحليل به حداقل رسيده است؟

قانعکنندگي پاسخهاي حاصل

آيا دادههاي گردآوريشده پاسخگوي پرسشهاي پژوهش است؟

رعايت اخالق پژوهش

آيا در گردآوري دادهها اصول اخالق پژوهش رعايت شده است؟

ارائۀ يافتهها و تفسير نتايج

تیر 1 3 8 9

بهترين مجموعۀ دادههاي گردآوريش��ده اگر بهدقت تحليل نشوند
و نتايج اين تحليل بهروش��ني و با ذکر جزئيات کافي به خوانده ارائه
نشود ،عم ً
ال فرايند دش��وار گردآوري و تحليل بينتيجه مانده است.
از اي��نرو دانش��جويان بايد يافتهها و آموختههاي خ��ود را از فرايند
گردآوري و تحليل دادهها بهروش��ني و با دق��ت کافي در پاياننامه
منعک��س س��ازند .اين انع��کاس بايد بهنحوي باش��د ک��ه خوانندۀ
پاياننام��ه بتوان��د تصويري از آنچه دانش��جو ط��ی اجراي پژوهش
موفق به کش��ف آن شده است ،در ذهن خود ترسيم کند .يافتههاي
ارائهش��ده در پاياننامه بايد مستند و بهطور کامل متکي بر دادههاي
گردآوريشده در همان پژوهش باشد .چنانچه قرار است مقايسهاي
نيز ميان يافتههاي پژوهش با آثار قبلي صورت پذيرد ،اين مقايس��ه
فقط بايد با آثاري صورت گیرد ،که قب ً
ال در فصل مربوط به «پيشينۀ
پژوهش» به آنها اشاره شده اس��ت .مهمترين پرسشهايي که بايد
در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود ،در جدول شمارۀ  5آمده است.

در نگارش متن
پاياننامه بايد تمام
اصول نگارش علمي
که در مقدمه به آنها
اشاره شد ،رعايت
شود .متن پاياننامه
بايد روان و عاري
از ابهام باشد .بين
اجزای متن بايد
نوعي پيوستگي
منطقي ديده شود
که تمام اجزای آن
را به هم مرتبط
سازد .عالوهبر اين،
متن پاياننامه بايد
يکدست باشد و
دانشجو در تمام
بخشهاي آن به
تعاريف عملياتي
ارائهشده در ابتداي
پاياننامه وفادار
بماند
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مقاله
جدول  .5نکات مربوط به ارائۀ يافتهها ،نتيجهگيري و تفسير نتايج

ارائۀ يافتهها و تفسير نتايج

اگرچه استفاده
از پاورپوينت و
ابزارهاي نمايشي
مشابه بر جذابيت
ارائه ميافزايد ،هيچ
الزامي وجود ندارد
که دانشجو اساليدها
را يکي پس از
ديگري بهترتيب
نمايش دهد ،و تنها
به خواندن محتواي
اساليدها بسنده
کند .زیرا بهتر است
او ضمن استفاده از
اين امکانات روايت
پژوهش خود را
بهزباني ساده براي
حاضران تعريف کند

کليد

توضيحات

تطابق يافتهها با پرسشهاي اوليه

آيا يافتههاي پژوهش پاسخگوي پرسشهاي اوليه است؟

گذر از مرز توصيف سطحي

آيا در ارائۀ يافتهها ازسطح توصيف به مرحلۀ تحليل رسيدهايد؟

بازنگري اهداف اوليه

آيا يافتههاي پژوهش هدف اوليۀ شما را بهخوبي محقق ساخته است؟

کاربردپذيري يافتهها

نتايج حاصل از پژوهش چگونه ميتواند در عرصۀ نظر و عمل مفيد باشد؟

شناسايي بارزترين يافتهها

آيا ميتوانيد مهمترين و جالبتوجهترين بخش يافتهها را مشخص سازيد؟

توجه به خواننده

آيا خوانندۀ پاياننامه ميتواند بهراحتي نتيجۀ اصلي تحقيق شما را ببيند؟

استفاده از ابزارهاي ترسيمي

آيا در ارائۀ يافتهها بهتناسب نياز خواننده از ابزارهاي ترسيمي استفاده شده است؟

تکيه بر تحليل پژوهشگر

آيا سهم شما در تحليل و تفسير نتايج بهاندازۀ کافي پررنگ و برجسته است؟

مقايسۀ يافتهها با پيشينه

آيا يافتههاي خود را با نتايج آثار معرفيشده در بخش پيشينۀ پژوهش مقايسه
کردهايد؟

پيشنهاد استمرار پژوهش

آيا پيشنهادهايي کاربردي براي پژوهشهاي بعدي مطرح ساختهايد؟

نگارش متن اصلي

تیر 1 3 8 9
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پ��س از اج��راي پژوه��ش ،زم��ان ن��گارش مت��ن اصلي
فراميرس��د .البته با توجه به اينکه قب ً
ال پروپوزال پاياننامه
و پيش��ينۀ پژوهش تدوين شده ،ش��روع نگارش بهمعناي
ش��روع از نقطۀ صفر نيس��ت .بلکه در اين مرحله دانشجو
بايد به سازماندهي و بسط مطالب گردآوريشده بپردازد.
در نگارش مت��ن پاياننامه بايد تمام اصول نگارش علمي
که در مقدمه به آنها اشاره شد ،رعايت شود .متن پاياننامه
بايد روان و عاري از ابهام باشد .بين اجزای متن بايد نوعي
پيوس��تگي منطقي ديده شود که تمام اجزای آن را به هم
مرتبط س��ازد .عالوهبر اين ،متن پاياننامه بايد يکدست
باشد و دانشجو در تمام بخشهاي آن به تعاريف عملياتي
ارائهش��ده در ابت��داي پاياننام��ه وفادار بمان��د .مهمترين
پرسشهايي که بايد در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود،
در جدول شمارۀ  6آمده است.

صد نکته در پاياننامهنويسي
جدول  .6نکات مربوط به نگارش متن اصلي پاياننامه

نگارش متن اصلي پاياننامه

کليد

توضيحات

مطابقت عنوان پاياننامه با
عنوان مصوب در پروپوزال

آيا عنوان پاياننامه منعکسکنندۀ محتواي آن است و با عنوان مصوب در پروپوزال
مطابقت دارد؟

رعايت اصول چکيدهنويسي

آيا چکيدۀ پاياننامه آيينۀ تمامنمايي از متن اصلي است؟

ارائۀ تعاريف عملياتي

آيا تعاريف عملياتي مفاهيم مهم بهروشني ارائه شده است؟

سليسبودن متن

آيا پاياننامه بدون حضور نويسندۀ آن بهاندازۀ کافي گوياست؟

انسجام و يکدستي متن

آيا متن پاياننامه انسجام و يکدستي الزم را دارد؟

توجه به اصول استناددهي

آيا به تمام منابع مورداستفاده بهدقت استناد شده است و در استناد به منابع از الگويي واحد
استفاده شده است؟

انسجام در ساختار متن

آيا ساختار پاياننامه از الگويي منطقي پيروي ميکند؟

رعايت نکات دستوري نگارش

آيا نکات دستوري نگارش در تدوين متن رعايت شده است؟

ارائۀ نتايج و پيشنهادها

آيا نتايج نهايي پژوهش و پيشنهادهاي مبتني بر اين نتايج ارائه شده است؟

ارائۀ پيوستهاي الزم

آيا پيوستهاي موردنياز خواننده در انتهاي متن اصلي آمده است؟

حضور در جلسۀ دفاع

تیر 1 3 8 9

در اغلب دانش��گاههاي دنيا دانش��جويان تحصيالت تکميلي موظفند پس از اتمام نگارش پاياننامه ،آن را به دانش��گاه تحويل دهند و پس
از تعيين داور يا داوران پاياننامه در جلس��هاي رس��مي حضور يابند ،و ضمن ارائۀ گزارش��ي ش��فاهي از کار خود ،به پرس��شهاي داوران و
پرسشهاي احتمالي ساير حاضران پاسخ دهند .در جلسۀ دفاع مهارتهاي سخنراني دانشجو نقشي اساسي دارد ،زیرا او ناچار است روايتي
صادقانه از ماهها تالش خود را در زماني کوتاه که معمو ًال بين سی تا  45دقيقه پيشبيني ميشود ،ارائه کند .بديهي است که در زمان اندکي
که براي ارائه درنظرگرفته ميشود ،بايد به مهمترين نکات اشاره شود .در غير اين صورت حاضران در جلسۀ دفاع نميتوانند برداشت درست
و دقيقي از فرايند پژوهش بهدس��ت آورند .در بس��ياري از کش��ورهاي دنيا ،از جمله در ايران ،جلسۀ دفاع عمومي است و همۀ عالقهمندان
ميتوانند در آن شرکت کنند .اما در برخي از کشورها ،از جمله انگلستان ،جلسۀ دفاع تنها با حضور دانشجو و داوران داخلي و خارجي برگزار
ميش��ود .چنانچه استاد راهنما يا مش��اور نيز تمايل داشته باشند ،ميتوانند در اين جلسه شرکت کنند .اما فقط دانشجو بايد به پرسشهاي
داوران پاس��خ دهد و اس��تاد راهنما يا مش��اور فقط ميتوانند نظارهگر اين گفتوگو باشند .داور خارجي که نقش اصلي را در مديريت جلسه
دفاع دارد ،از دانشگاهي غير از دانشگاه محل تحصيل دانشجو دعوت ميشود و به همين دليل داور خارجي نام دارد.
در بسياري از جلسات دفاع ديده ميشود که دانشجويان با استفاده از امکانات نمايشي نرمافزاهايي مثل پاورپوينت به ارائۀ بخشهايي
از پاياننامه مي پردازند ،که دقيق ًا به همان ترتيبي اس��ت که در متن پاياننامه آمده اس��ت .اگرچه استفاده از پاورپوينت و ابزارهاي نمايشي
مش��ابه بر جذابيت ارائه ميافزايد ،هيچ الزامي وجود ندارد که دانش��جو اس�لايدها را يکي پس از ديگري بهترتيب نمايش دهد ،و تنها به
خواندن محتواي اساليدها بسنده کند .زیرا بهتر است او ضمن استفاده از اين امکانات روايت پژوهش خود را بهزباني ساده براي حاضران
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مقاله
معموالً در جلسۀ
دفاع داوران از
دانشجو ميخواهند
اصالحاتي در متن
پاياننامه اعمال
کند .اگر حجم اين
اصالحات کم باشد،
فقط کافي است
که استادان راهنما
و مشاور اعمال
اصالحات را تأیيد
کنند .اما اگر موارد
مطرحشده ،کلي و
اساسي باشد بايد به
تأييد مجدد استادان
داور برسد

تعريف کند .زیرا متن پاياننامه قبل از جلس��ه در اختيار داوران بوده و پس از آن در اختيار س��اير عالقهمندان قرارخواهد گرفت .از اينرو،
جلس��ۀ دفاع فرصتي اس��ت که پژوهشگر ،که در اينجا دانشجوس��ت ،به زبان خود داستان پژوهش خويش را همراه با فرازها و فرودهاي آن
روايت کند .عالوهبر اين نبايد فراموش کرد که اين جلس��ه فرصتي اس��ت که دانشجو از کاستيها و اشکاالت احتمالي متن پاياننامه مطلع
شود و قبل از ارائۀ نسخۀ نهايي ،به رفع اين اشکاالت بپردازد.
ضمن ًا نبايد فراموش کرد که تقريب ًا در همۀ جلسات دفاع داوران پيشنهادهايي براي بهبود کار ارائه ميدهند که اغلب نيز اين پيشنهادها
س��ودمند اس��ت .زیرا داور يا داوران از زاويهاي تازه به متن پاياننامه نگاه ميکنند و ممکن است نکاتي از ديد دانشجو و استاد راهنما پنهان
مانده باش��د ،که جلس��ۀ دفاع فرصت خوبي براي رفع آنهاست .از اينرو ،چنانچه تذکراتي براي ايجاد تغييرات در متن پاياننامه داده ميشود
بايد از اين نکات استفاده کرد و اشکاالت مطرحشده را نوعي خردهگيري تلقي نکرد .در جلسۀ دفاع دانشجو بايد کام ً
ال آرام و خونسرد باشد
و از دلهره و نگراني بيمورد بپرهيزد .اين جلس��ه خود نوعي تمرين يادگيري اس��ت ،و افراد حاضر در آن بيش��تر مش��تاق شنيدن يافتههاي
پژوهش انجامش��ده هس��تند ،و اگر پرسش يا نظري مطرح ميشود بهدليل توجه به کاري است که انجام شده است .از سويي ديگر ،بسياري
از پرس��شهاي مطرحشده در جلس��ۀ دفاع ميتوانند افقهاي تازهاي در ذهن پژوهشگر باز کنند و مسيرهاي تازهاي براي استمرار پژوهش
بگش��ايند .همچنين ،بايد بهخاطر داش��ت که قرار نيست هيچ پژوهش��ي خود بهتنهايي نقطۀ پاياني بر يک حوزۀ مطالعاتي محسوب شود ،و
عاري از هرگونه نقص و عيب باش��د .به همين دليل ،نبايد نگران پرس��شهاي داوران و حاضران در جلس��ه بود ،و بايد از ديدگاههاي آنان
استقبال کرد .توصيه ميشود دانشجوياني که در جلسۀ دفاع از پاياننامۀ خود حاضر ميشوند ،نکات مطرحشده را يادداشت کنند ،و بهترتيب
به آنها پاس��خ گويند .پاس��خ به اين پرسشها بهمعناي توجيه کاري که انجام شده نيست ،بلکه بهمعناي تشريح نکاتي است که مبهم مانده
است .مهمترين پرسشهايي که بايد در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود ،در جدول شمارۀ  7آمده است.
جدول  .7نکات مربوط به حضور در جلسۀ دفاع

حضور در جلسۀ دفاع

تیر 1 3 8 9
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کليد

توضيحات

تنظيم وقت ارائه

آيا حجم مطالب براي ارائه در جلسه با وقت آن تناسب دارد؟

رويکرد روايي در ارائه

آيا جلسۀ دفاع روايتي ساده از فرايند پژوهش شما و نکات مهم آن است؟

تجربۀ قبلي از جلسات دفاع

آيا قب ً
ال در جلسههاي دفاع دوستان خود شرکت کردهايد؟

برگزاري جلسۀ دفاع آزمايشي

آيا قبل از جلسۀ اصلي ،جلسۀ دفاع آزمايشي داشتهايد؟

پيشبيني پرسشهاي داوران

آيا از پرسشهاي احتمالي داوران و چگونگي پاسخگويي به آنها آگاه هستيد؟

فرصتي براي يادگيري

آيا ميدانيد جلسۀ دفاع برخالف عنوان آن محل دفاع نيست و فرصتي آموزشي
است؟

استقبال از ديدگاههاي داوران

آيا ميدانيد ديدگاههاي داوران آخرين فرصت براي اصالح کار شماست؟

تأثير روش ارائه بر امتياز نهايي

آيا ميدانيد چگونگي بيان مطالب در جلسۀ دفاع بخشي از مهارتهاي پژوهشي
شماست؟

اطمينان از درستي ابزار الزم

آيا قبل از جلسه از درستي ابزار ارائۀ مطالب اطمينان یافتهايد؟

قدرداني از استادان و داوران

آيا از همۀ کساني که در اين تحقيق به شما ياري رساندهاند تشکر کردهايد؟

صد نکته در پاياننامهنويسي

پس از جلسۀ دفاع

جلس��ۀ دفاع آخرين مرحله در کار تدوين و نگارش پاياننامه نيس��ت .زیرا معمو ًال پس از آن دانش��جو بايد اقداماتي تکميلي را انجام دهد.
معمو ًال در جلسۀ دفاع داوران از دانشجو ميخواهند اصالحاتي در متن پاياننامه اعمال کند .اگر حجم اين اصالحات کم باشد ،فقط کافي
اس��ت که اس��تادان راهنما و مشاور اعمال اصالحات را تأیيد کنند .اما اگر موارد مطرحشده ،کلي و اساسي باشد بايد به تأييد مجدد استادان
داور برسد .عالوهبر اين ،توصيه ميشود دانشجويان مقالهاي از پاياننامۀ خود استخراج کنند و با انتشار آن امکان دسترسي افراد بيشتري
را به پژوهش اجراش��ده و نتايج آن فراهم آورند .مهمترين پرس��شهايي که بايد در اين مرحله به آنها پاس��خ داده شود ،در جدول شمارۀ 8
آمده است.
جدول  .8نکات مهم پس از برگزاري جلسۀ دفاع

پس از جلسۀ دفاع

کليد

توضيحات

ثبت و ضبط ديدگاههاي داوران

آيا ديدگاههاي شفاهي داوران را در جلسۀ دفاع بادقت ثبت کردهايد؟

اعمال آخرين اصالحات

آيا ميدانيد پس از تحويل پاياننامه به کتابخانه ديگر امکان اصالح آن را نداريد؟

استخراج مقاله از رساله

آيا ميتوانيد حداقل يک مقالۀ ترويجي يا پژوهشي از متن اصلي استخراج کنيد؟

شروع پژوهشهاي بعدي

آيا دفاع از پاياننامه را پايان مسير ،يا آن را آغازي براي پژوهشهاي بعدي ميدانيد؟

مرور تجربههاي بدستآمده

اگر دوباره اين پژوهش را انجام دهيد از چه کارهايي پرهيز خواهيد کرد؟

ارزيابي واقعبينانه از کار خود

آيا ميتوانيد نقاط قوت و ضعف کار خود را بهروشني معرفي کنيد؟

توصيۀ موضوع به دوستان

آيا ميتوانيد به دوستانتان موضوعي براي ادامۀ پژوهش خود توصيه کنيد؟

مرور مهارتهاي کسبشده

آيا ميتوانيد مهارتهايي را که هنگام اجرای اين پژوهش آموختهايد ،بازگو کنيد؟

ارائۀ توصيههاي کاربردي

آيا ميتوانيد براساس نتايج پژوهش خود به افراد يا نهادهاي مرتبط به اين موضوع
توصيههاي کارشناسي ارائه کنيد؟

استمرار موضوع در آينده

آيا ميتوانيد اين پژوهش را مبناي کارهاي آتي خود قراردهيد؟

پژوهشگر بايد در
گزارش تحقيق خود
صادق ،امين ،منصف،
و بيطرف باشد.
سوگيري در پژوهش
به هر شکل و در
هر مرحله که اتفاق
افتد تنها پژوهشگر
را از درک واقعيتها
بازميدارد

اخالق پژوهش
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نگارش پاياننامه بهعنوان نخس��تين کار پژوهش��ي جدي دانش��جويان فرصت خوبي براي تمرين اخالق پژوهش اس��ت .منظور از اخالق
پژوهش رعايت تمام نکات اخالقي در حفظ حريم و حقوق افرادي است که بهنحوي با پژوهش ما مرتبط هستند .مث ً
ال حقوق مؤلفاني که
آثارشان را مطالعه کردهايم ،با استناد به آن آثار رعايت شود .درضمن اطالعات شخصي و محرمانۀ کساني که به پرسشنامۀ تحقيق ما پاسخ
گفتهاند بايد محفوظ و مخفي بماند .همچنين ،صداقت در بيان يافتههاي پژوهش به همان ش��کل که هس��تند ،حتي اگر با پيشفرضها و
فرضيههاي ما همخواني ندارند ،جزء مصاديق اخالق پژوهش است.
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پژوهش��گر بايد در گزارش تحقيق خود صادق ،امين ،منصف ،و بيطرف باش��د .س��وگيري در پژوهش به هر شکل و در هر مرحله که
اتفاق افتد تنها پژوهش��گر را از درک واقعيتها بازميدارد .مهمترين پرس��شهايي که بايد در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود ،در جدول
شمارۀ  9آمده است.
جدول  .9نکات مربوط به اخالق پژوهش

اخالق پژوهش

کليد

توضيحات

امانتداري در استفاده از منابع

آيا در استفاده از منابع و آثار ديگران کام ً
ال امانتدار بودهايد؟

دقت در استناددهي

آيا در استناد به منابعي که استفاده کردهايد دقت کافي داشتهايد؟

قدرداني از ديگران

آيا به نقش همۀ کساني که به شما کمک کردهاند اذعان کردهايد؟

رعايت ارزشهاي اخالقي

آيا در گردآوري دادهها اصول اخالقي را مبناي کار قراردادهايد؟

انتقاد منصفانه

آيا در انتقاد از آثار ديگران کام ً
ال منصف و بيطرف بودهايد؟

صداقت در گزارش نتايج

آيا در گزارش تمام يافتههاي پژوهش کام ً
ال صادق و دقيق بودهايد؟

عدم سوگيري در تحليل دادهها

آيا در گردآوري و تحليل دادهها سوگيري نداشتهايد؟

عدم پيشداوري در تحقيق

آيا نگران ر ّد پيشفرضهاي خود نبودهايد و فقط به دادهها توجه داشتهايد؟

رعايت حريم خصوصي افراد

آيا اطالعات محرمانۀ نمونه موردآزمايش را کام ً
ال محرمانه نگهداشتهايد؟

احترام به جامعۀ پژوهش

آيا مطمئن هستيد پژوهش شما به آزردگي و رنجش جامعۀ پژوهش منجر نشده است؟

تعامل با استاد راهنما و ساير موارد

تیر 1 3 8 9

90

دانش��جويان در اجراي پژوهش خود و تدوين پاياننامه از راهنمايي اس��تاد راهنما و مش��اورۀ استاد مش��اور بهرهمند ميشوند .اين وظيفه
دانشجوست که با تدبيري منطقي بيشترين بهره را از دانش استادان راهنما و مشاور ببرد .يکي از مشکالت رايج در اين تعامل عدم وجود
تعريفي مش��خص از هدايت و مشاورۀ پاياننامه اس��ت .بهبيان ديگر ،ممکن است برخي از دانشجويان تعريف واقع بينانهاي از نقش استاد
راهنما و مش��اور نداشته باش��ند .هدايت پاياننامه از سوی استاد راهنما الزام ًا بهمعناي حضور مستمر و گامبهگام او در تمام جزئيات و تمام
مراحل تحقيق نيس��ت .بلکه اس��تاد راهنما بايد دانش��جو را به مسير درس��ت پژوهش هدايت کند ،و او را از حرکت در مسير اشتباه بازدارد.
وظيفۀ ديگر استاد راهنما و مشاور طرح سؤاالتي است که ذهن دانشجو را به تکاپو و جنبوجوش بيشتر و مطالعه و جستوجوي گستردهتر
در منابع ترغيب کند .مهمترين پرسشهايي که بايد در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود ،در جدول شمارۀ  10آمده است.

صد نکته در پاياننامهنويسي
جدول  .10نکات مربوط به تعامل با استاد راهنما و ساير موارد

تعامل با استاد راهنما  ،مديريت زمان و ساير موارد

کليد

توضيحات

ديدگاههاي استادان راهنما و
مشاور

آيا ديدگاههاي استادان راهنما و مشاور را در کار خود اعمال کردهايد؟

مغتنمشمردن فرصت يادگيري

آيا پژوهش را فرصتي ارزشمند براي يادگيري تلقي ميکنيد؟

پرهيز از اضطراب و نگراني

آيا از اجراي پژوهش لذت ميبريد يا آن را تکليفي دشوار ميپنداريد؟

پرهيز از شتابزدگي

آيا بيش از آنکه نگران يادگيري باشيد به فکر دفاع از پاياننامه هستيد؟

آمادگي ويرايش مجدد متن

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

مديريت زمان در پژوهش

آيا در طول ترم تحصيلي وقت کافي به پژوهش خود اختصاص دادهايد؟

مستندسازي فرايند يادگيري

آيا انديشهها و امور مربوط به پاياننامه را بهدقت و با جزئيات مستند ساختهايد؟

مشورت در پاياننامه

آيا با دوستان خود دربارۀ موضوع پاياننامه صحبت ميکنيد؟

جلب مشارکت ساير استادان

آيا عالوهبر استادان راهنما و مشاور از ساير استادان گروه و دانشکده راهنمايي
خواستهايد؟

بازنگري در فرايند پژوهش

اگر بخواهيد دوباره پژوهش کنيد ،آيا همين مسير را طي خواهيد کرد؟

سخن پاياني

آش��نايي با اصول و مباني تحقيق علمي يکي از اهداف اصلي آموزش عالي در مقاطع تحصيالت تکميلي (کارشناس��ي ارش��د و دکتری)
اس��ت .اجراي يک پژوهش مس��تقل و ارائۀ گزارش مفصل آن بهصورت پاياننامه در مقطع کارشناس��ي ارشد ،و بهعنوان رساله در مقطع
دکتری ،تمريني اس��ت که در آن دانش��جويان ميتوانند اين اصول و مباني را در عمل اجرا کنند .مهارتهايي که دانش��جويان طي اين
مرحله ميآموزند ،مبناي فعاليتهاي پژوهش آنان در آينده خواهد بود .بر اين اس��اس ،نگارش پاياننامه فرصتي مغتنم براي آموزش اين
مهارتها بهش��مار ميآيد .از اينرو ،الزم اس��ت استادان راهنما و مشاور طي اين فرايند ،آموزشهاي الزم را به دانشجويان ارائه کنند .اگر
اين آموزشها جامع و کاربردي باشد ،هدف موردنظر از نگارش پاياننامه محقق خواهد شد .براي اطمينان از جامعيت اين آموزشها توجه
به نکاتي پايه و بنيادي ضروري است .مث ً
ال ،آنچه در اينجا آمد سرفصل مهمترين نکاتي است که بايد در اين زمينه موردتوجه واقع شود.
بديهي اس��ت هريک از موارد مطرحش��ده ،ميتواند بهتفصيل موردبحث و بررسي قرارگيرند .با اين حال بهدليل حجم مختصر مقالۀ حاضر
امکان پرداختن به جزئيات هريک ميس��ر نيس��ت .براي مطالعۀ تکميلي در اين زمينه ،خوانندگان ميتوانند به منابع این مقاله و آثار مشابه
ديگر مراجعه کنند .گزيدهاي از اين آثار در بخش منابع و در پيوست مقاله براي مطالعۀ بيشتر عالقهمندان آمده است.

1 . y.mansourian@gmail.com
2. Dissertation

تیر 1 3 8 9

پینوشتها:

91

مقاله
3. Thesis or PhD Thesis
4. Course and Research
5. Research-based PhD
6. Writing-up
7. Supervisor
8. Advisor
9. Examiner
10. Core Resources
11. Citations
12. Databases and Databanks
13. Index Journals
14. http://irandoc.ac.ir/
15. http://thesis.irandoc.ac.ir/
16. Thesaurus
17. Literature Review
18. Search Strategy
19. Logical Operators/Boolean Logic: AND,OR, NOT
”20. “User Satisfaction” AND “Academic Libraries” AND “Reference Services

منابع و منابعي براي مطالعه بيشتر

تیر 1 3 8 9

92

 .1ابوالحسني ،محسن ( .)1381چگونه مقالۀ علمي بنويسيم و آن را به چاپ برسانيم ،تهران :انستيتو پاستور ايران.
 .2ادريسي ،محمدحسن ( .)1382آيين نگارش فارسي ،اصفهان :انتشارات اردکان.
 .3بود ،ميشل ( .)1387هنر تزنويسي :راهنماي نگارش تز دکتري و پاياننامۀ کارشناسي ارشد ،ترجمۀ :عبدالحسين نيکگهر .تهران:
توتيا.
 .4پري��رخ ،مه��ري و رحمتاهلل فتاح��ي ( .)1384راهنماي نگارش مرور نوش�تارها و پيش�ينۀ پژوهش در حوزههاي علوم انس�اني و
اجتماعي ،تهران :نشر کتابدار.
 .5چهرئي ،علي ( .)1386اصول پايۀ نگارش مقاالت علوم پزشکي ،تهران :انتشارات پژواک علم آريا.
حري ،عباس و اعظم شاهبداغي ( .)1385شيوههاي استناد در نگارشهاي علمي :رهنمودهاي بينالمللي ،تهران :انتشارات دانشگاه
ّ .6
تهران.
حري ،عباس ( .)1385آيين نگارش علمي ،تهران :نهاد کتابخانههاي عمومي کشور.
ّ .7
 .8خاکي ،غالمرضا ( .)1382روش تحقيق با رويکردي به پاياننامهنويسي ،تهران :بازتاب.
 .9رووران ،ژان کلود ( .)1381مهارت و روشها در نگارش پاياننامههاي دانش�گاهي ،ترجمۀ :اهلل ش��کر اس��داللهي ،تبريز :انتش��ارات
دانشگاه تبريز.
 .10سميعي ،احمد ( .)1387نگارش و ويرايش ،چاپ نهم .تهران :سمت.
 .11طوسي ،بهرام ( .)1382راهنماي پژوهش و اصول علمي مقالهنويسي ،چاپ دهم ،مشهد :نشر تابران.
 .12طوسی ،بهرام ( .)1383هنر نوشتن و مهارتهاي مقالهنويسي ،چاپ هيجدهم ،مشهد :نشر تابران.
 .13فتوحي ،محمود ( .)1385آيين نگارش مقالۀ علمي ـ پژوهشي ،تهران :سخن.

صد نکته در پاياننامهنويسي

 .14کاظمي ،عباس ( .)1379چگونه تحقيق کنيم :راهنماي جامع تحقيق ،نگارش و دفاع از پاياننامههاي کارشناسي ارشد و دکترا،
تهران :دانشگاه امام حسين(ع).
 .15کالز ،جان بي ( .)1381دس�تافزار نويس�ندگان :راهنماي اصول شيوانويس�ي ،ترجمۀ :مهدي افش��ار ،تهران :دفتر پژوهشهاي
فرهنگي.
 .16کيوي ،ريمون؛ لوک وان کامپنهود ( .)1383روش تحقيق در علوم اجتماعي ،ترجمۀ :عبدالحسين نيکگهر ،تهران :توتيا.
 .17موحد ،ضياء ( .)1387البته واضح و مبرهن است که  ...رسالهاي در اثر نويسي ،تهران :نيلوفر.
 .18موسيپور ،نعمتاهلل و سيدحميدرضا علوي ( .)1385نگارش علمي :راهنماي تدوين و نگارش مقاله ،پاياننامه ،رساله ،و گزارش
پژوهش ،کرمان :دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
 .19مهاج��ري ،عليرضا ( .)1386مبان�ي روش تحقيق :تدارک مقالههاي تحقيقي و پاياننامههاي دانش�جويي ،ويرايش دوم ،تهران:
چاپار.
 .20نايبپور ،محمد و ماهرخ بريري ( .)1387روش تحقيق و پاياننامهنويسي ،تهران :مؤسسۀ تحقيقات و توسعۀ علوم انساني.
21. Karls, J. B. and Szymanski, R. (1990). The Writer’s Handbook: A Guide to the Essentials of Good Writing. Lincolnwood, Illinois, National Textbook Company.
22. Murray, R. (2002). How to Write a Thesis. Maidenhead, Open University Press.
23. Murray, R. (2007). Writing for Academic Journals. Maidenhead, Open University Press.
24. University of Ottawa, Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies (2009). Thesis Evaluation (Online) http://www.grad.uot)tawa.ca/default.aspx?tabid=1396 (accessed 12 December 2008

پيوست :گزيدهاي از راهنماي نگارش پاياننامه در دانشگاههاي ايران و جهان

ـ راهنماي نگارش پاياننامۀ کارشناسي ارشد و رسالۀ دکتري ،دانشگاه علم و صنعت ايران،

ـ راهنماي نگارش پاياننامه ،دانشگاه صنعتي اميرکبير،

http://www.iust.ac.ir/files/pga/pdf/guide_to_writing_theses_final2.pdf

ـ شيوهنامۀ نگارش و تدوين پاياننامه /رسالۀ دانشجويي ،دانشگاه تربيت مدرس،

http://library.aut.ac.ir/faq/theses.htm

http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/research/tashvigh/not

ـ راهنماي نگارش پاياننامه ،دانشکدۀ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد،

http://www.mums.ac.ir/medical/fa/WriteThesis

ـ راهنماي نگارش پاياننامۀ کارشناسي ارشد ،دانشکدۀ پرستاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد،
http://www.mums.ac.ir/nurse/fa/ms_help_tez_nm

ـ راهنماي نگارش پاياننامه ،دانشگاه لستر انگلستانhttp://www2.le.ac.uk/offices/ssds/sd/ld/resources/writing/writing-dissertation ،

ـ راهنماي تدوين پاياننامه ،دانشگاه ميشيگان امريکا،

ـ راهنماي تدوين رسالۀ دکتري ،دانشگاه نيوساوت ويلز ،استراليا،

http://www.wmich.edu/science/docs/dissguid.pdf
http://phys.unsw.edu.au/~jw/thesis.html

تیر 1 3 8 9

93

