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  چكيده
  

اي كـه در زمينـه نظـارت بـر مراحـل              ها و تالشهاي پراكنده     نامه  با وجود تصويب آيين   
بـاز  گيـرد،     هاي تحصيلي دانشگاههاي كشور صورت مي       نامه  رساني پايان   تدوين و اطالع  

هـا و بـار       هم متناسب با جايگاه و ارزش حقيقي اين منابع علمي و در قياس با هزينـه               
بـرداري    ها تـاكنون مـورد بهـره        نامه  مالي كه بر ساختار تحقيقات كشور دارد، اين پايان        

منظـور تهيـه منـابع مـرتبط بـا            دانشجويان و محققاني كه بـه     . اند  درستي قرار نگرفته  
 يافتن اين نوع مدارك و سپس دسترسي به آنها آشـنا          بِئاموضوع پژوهش خود، با مص    

ويـژه از حيـث       برطـرف كـردن ايـن نقـص، بـه         . هستند، در اين باره اتفاق نظـر دارنـد        
ي            رساني آثار، در شرايط كنوني كه دوره        اطالع هاي تحصيالت تكميلـي بـه لحـاظ كمـ

ريـزي چنـد      نامهاز رهگذر يك بر   . اند، اهميت مضاعفي دارند     چندين برابر گذشته شده   
هاي علوم انساني     عنوان يكي از معدود رشته      شناسي در كشور به     ساله، اخيراً رشته زبان   

تواند الگـويي بـراي سـاير         از گرداب اين خطر با موفقيت جسته است و اينك خود مي           
هاي   نامه  چكيده پايان اين مقاله به بهانه انتشار كتاب       . هاي دانشگاهي كشور باشد     رشته

در سـال اصـالح الگـوي مـصرف، تهيـه           .  تهيـه شـده اسـت      شناسي  ن و زبان  حوزه زبا 
هاي مرتبط    منظور معرفي سريع و موثق كليه رساله        شناسيهاي موضوعيِ جامع به     كتاب

عنــوان  بــا دانــشگاههاي دولتــي و آزاد و پيــشگيري از انجــام پژوهــشهاي مــوازي بــه 
  .شود درآمد نهضت علمي كشور قوياً توصيه مي پيش

  
  واژهكليد 

  .رساني علمي شناسي در ايران، نظام اطالع شناسي موضوعي، زبان تحصيلي، كتاب نامه پايان
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  مقدمه
رغم ارزش اطالعاتي فراوانـي كـه دارنـد،          هاي دانشگاهي، علي   از ميان مراجع تحقيق، رساله    

 انـد؛ زيـرا   ساني علمي، بسيار غريـب و ناآشـنا مانـده         ر  دليل ضعف زيرساختهاي نظام اطالع     به
، 1376 ،عـسكري (سـادگي مقـدور نيـست        هاي آنهـا بـه     دسترسي پژوهشگران به يافته   امكان  

هـاي   نامـه  توان در انعكاس بسيار ضعيف پايـان       گواه اين ادعا را مي    ). ، نقل به مضمون   23ص
اي اسـت كـه      همان درد كهنـه    و اين،    ديدتحصيلي در منابع و مĤخذ تحقيقات علمي داخلي         

عنـوان متـوليِ نظـارت و هـدايت پژوهـشهاي             تاكنون وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري بـه         
  .حل قاطع و موفقي ارائه نكرده است دانشگاهي براي درمان آن، راه

گـردآوري و   « و تدوين طـرح پژوهـشي        ريزي  برنامهخوشبختانه سال گذشته مراحل     
كـه از مـدتها پـيش در دسـت          » شناختي دانشگاههاي كشور   باني ز ها  نامه  پاياننويسي    چكيده

ي حـوزه  هـا  نامـه  پايـان چكيـده   كتابي با عنوان   انتشار حاصل آن    كهاقدام بود، به پايان رسيد      

؛ اقـدام مفيـدي كـه دانـشجويان و          استي  ي دانشگاه عالمه طباطبا   وسيله  به شناسي زبان و زبان  
به ايـن بهانـه     . اند  انتظار ارائه نتايج آن بوده     ربط طي سالهاي اخير در     گروههاي آموزشي ذي  

ويـژه     بـه  ،شناسي فرايند تـدوين    نگارنده در نظر دارد پيش از معرفي كتاب مذكور، به آسيب          
 ضـمن مـرور نقـاط       تـا  بپـردازد ي تحصيلي در دانـشگاههاي كـشور        ها  نامه  پايانرساني    اطالع

  .فكندضعف اين چرخه، با ارائه راهكاري بر خالءهاي آن پرتو ا
 نرخ رشد صعودي پذيرش دانـشجويان تحـصيالت تكميلـي و افـزايش               ما در كشور 

هـاي توسـعه     هاي اين مقطع طي سالهاي اخير، گرچه تا حـدودي تـابع برنامـه              محسوس رشته 
منداني اسـت كـه بـه هـر دليـل مايـل بـه ادامـه                  ملي بوده و در كل، موهبتي براي انبوه عالقه        

القاعـده بايـد بـا افـزايش         ن افزايش ميـزان ظرفيـت، علـي       تحصيل در داخل كشور هستند، اي     
ت علمي در دانشگاهها و نيز بسط امكانات و زيرساختهاي پژوهشي اعم از            ئ هي يتعداد اعضا 

ال اينجاست كـه آيـا در حـال حاضـر چنـين             ؤس.  كتابخانه همراه باشد    و آزمايشگاه، كارگاه 
سـازي مناسـبي از ايـن     كه ظرفيتشرايط و تناسبي در گروههاي آموزشي مشهود است يا اين     

 جمعيت جديد با همان امكانات قديم، گـذرانِ امـور           صورت نگرفته است و در نتيجه     حيث  
ت علمـي كـه سـاالنه       ئـ  يك گروه آموزشي مركب از هفت عضو هي        به فرض، كنند؟ آيا    مي

توانـد   راسـتي مـي    ، بـه  كنند  هدايت مي  رساله كارشناسي ارشد و دكتري را        35 تا   30حداكثر  
 رساله برآيد؟ اين آمار، بدون احتساب       60 تا   50 از عهده راهنمايي و مشاوره ساالنه        باره  يك
 آيـا در صـورت      !ت علمـي در سـاير مراكـز آموزشـي اسـت           ئ هي ي احتماليِ اعضا  هاي  هرسال
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ترين پيامد حاصل، كاهش امكان نظارت كيفي بر آثـار تـأليفي    ، بديهي تيتداوم چنين وضعي  
  نخواهد بود؟ 

  
   وضع موجودتبيين

   مشكالت تدوين رساله )الف

 كساني كـه دسـتي در امـور تحـصيالت تكميلـي دانـشگاهها دارنـد،                 بيشترآنچه امروز براي    
وزارت متبوع و واحدهاي تابع بر مراحل تدوين        نداشتن  ي   نظارت جد  رسد  مي نظر  بهمبرهن  

جـب ارائـه آثـار       مو گـاه رسـاني فراگيـر آنهاسـت كـه            دانشگاهي و متعاقباً اطـالع     هاي  هرسال
 دانـشگاهي   هـاي   ه در كتابخانـ   مـوارد  اين   شاهد به دفعات    شود؛  مياي در اين عرصه      مايه  ميان

  با موضوع مورد نظـر     راستا  هماي كه ظاهراً آن را        پژوهشگري براي دستيابي به رساله     :هستيم
، با زحمات و پس از طي مراحل اداري جهـت دسترسـي بـه اصـلِ                  است  تشخيص داده  خود

كفايـت و   حـد   شـود كـه پـس از تـورقي سـريع، آن را در                اي مواجـه مـي     نامه ، با پايان  رساله
 و انـدكي بعـد بـا    بينـد  نويـسي نمـي   متناسب با نياز خود و منطبق بر هنجارهاي متعارف رساله     

انـدركار   كند كه چگونه استادانِ دست      ترك مي  طرح سؤالي در ذهن    كتابخانه را با     نااميدي
 فاقد معيارهـاي صـوري و ارزشـهاي محتـواييِ الزم، مجـوز              ةنين رسال در اين دانشگاه، به چ    

   !اند دفاع داده
وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري مبنـي بـر            حتي شايد بتوان طـرح موضـوع اخيـرِ          

 كارشناسي ارشد و در نتيجه حذف واحد        هاي  هدر دور »  محور ـ آموزش«پذيرش دانشجوي   
 دانـشجويان را نـوعي واكـنش در مقابـل جريـان             از سياهة واحدهاي درسـي ايـن      » نامه پايان«

نامه   پايان ه نمر يتأثير بياز سوي ديگر،    . دكرنويسيِ معمول قلمداد     سنتي و گاه منفعلِ رساله    
نامة تسهيالت حمايتي جهت ادامه تحـصيل        ينيها يا استعالمها از جمله آ      نامه  پرسشدر بيشتر   

ر جـدي در درك ارزش و جايگـاه واحـد            بـاو  نبودتواند بر     مي ،استعدادهاي درخشان، خود  
 اسـت كـه     در حـالي  ايـن   ! نامه و ترديد در كيفيت ارزيابي و سنديت آن گـواهي دهـد             پايان

ويژه دكتري در كشورهايي كه دانشجو از گذراندن           تحصيالت تكميلي و به    هاي  هرساله دور 
 و  ودشـ   مـي كم عصاره و جانمايه تحصيل او محـسوب         است، عمالً در ح   واحد درسي معاف    

حتـي در   . طبعاً ارزيابي كيفيت تحصيل نيز در ارتبـاط مـستقيم بـا اعتبارسـنجيِ رسـاله اسـت                 
جايگاه و  بنابراين،   ؛ن است  آنا همواردي، گرايش تحصيلي دانشجويان در گرو موضوع رسال       

 .نمايد تر از داخل كشور مي المللي پررنگ  بينهاي هنويسي در عرص كاركرد رساله
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 دانشجويي كه ساالنه مركـز انتـشارات جهـاد دانـشگاهي برگـزار              نامة  جشنوارة پايان 
 سـيزدهمين دورة آن برپـا شـد، نيـز عمـالً نتوانـسته اسـت فـضاي             1388كند و در خرداد       مي

هـاي توليـدي      نامـه   رقابتي حقيقي را در اين عرصه ايجاد كنـد و از ميـانِ حجـم عظـيم پايـان                  
بـراي مثـال، در جـشنوارة اخيـر در          . نـد كشور، ميزان زيادي به فراخوان آن پاسـخ مثبـت ده          

، ص  1388نـامه سـال دانـشجويي،        نامه سيـزدهمـين دوره پـايـان     ويژه(» زبان و ادبيات  «حوزه  
 ارشـد و    74( رسـاله    84شود، تنها      رشته دانشگاهي مي   10كه خود شامل بيش از      ) 128 ـ126

هاي رشتة ادبيات فارسي      نامه   درصد آن را پايان    70اند كه بيش از       شركت داشته )  دكتري 10
هـاي منتخـب و تقـديري نيـز تمامـاً بـه همـين رشـته تعلـق                      رساله ؛ در نتيجه  دادند  تشكيل مي 

هاي رسيده به اين جشنواره با تعداد تقريبـيِ            به ديگر سخن، از مقايسة مجموع رساله       !داشتند
ن شـود كـه ايـ    هاي توليدي كشور در هـر سـال تحـصيلي، متأسـفانه مـشخص مـي             كل رساله 

اي ميـان انبـوه دانـشجويانِ مقـاطع           جشنواره نتوانسته اسـت جايگـاه درخـور و شـناخته شـده            
  .ي در اين زمينه ايجاد كنددست آورد و رونق و رقابت جد ي بهتحصيالت تكميل

 تحصيلي هم كـه ايـن روزهـا از    هاي هگذشته از اين، مقاالت اصيلِ مستخرج از رسال      
ي توليـدي   هـا   نامـه   پايـان شـود، بـه نـسبت تعـداد          نش ياد مي  سازيِ دا  عنوان ابزار بومي     به هاآن

 زيـرا د؛  نـ د كه بايد بيش از پيش مورد توجه قـرار گير          نشو كشور، رقم معدودي را شامل مي     
و بـر   اسـت    دانـشگاهي    هـاي   هعنايت به اين بخش به منزلة بها دادن به كيفيت و غنـاي رسـال              

 كـه از  اشـاره كـرد   نكات بايـد  اينبر  عالوه   .افكند مي پرتو   ها  نامه  پايان جايگاه   يبحثِ ارتقا 
نامـه دانـشجوي مقطـع كارشناسـي ارشـد در حكـم              منظر برخي استادان محترم راهنما، پايان     

 در نتيجـه،  ؛گـردد   پژوهشگري تلقي مـي هاي همشغوليت سطحي و آغازين براي كسب تجرب   
ت و صِـرف رعايـت       داشـ  انتظار چنـداني از دانـشجو      ، در زمينة كيفيت كار نبايد     نظر آنان از  

 از  گـروه  ايـن    نظـر  به بيان ديگـر، از       . صوري و آماري، برايشان كافي است      هاي  هبرخي شيو 
 بـه بـاور     !اسـت ها، تنها در دورة دكتري شايسته و قابـل تحقـق             استادان، ارزيابي كيفي رساله   

هـا   ورهو توسعة سريع اين د    نامة دورة كارشناسي ارشد      نگارنده، اشاعه اين طرز تلقي از پايان      
  . رسد مي نظر بهكننده   نگران كشورههايدر بيشتر دانشگا

المللي، شاهد ارجاع    اين در حالي است كه با دقت در منابع و مĤخذ مقاالت مهم بين             
ي مختلـف تحـصيلي هـستيم و ايـن موضـوع حـاكي از               ها  نامه  پايانمتعدد هر يك از آنها به       

از سـويي بايـد    ! پژوهـشيِ جهـاني اسـت   يهـا  ه دانشگاهي در عرص هاي  هجايگاه ارزنده رسال  
 مراكـز پرشـمار     جـان   با تأسف، بخشي از دانشجويان نيز متأثر از فضاي بي          ،اعتراف كرد كه  

 محور ـ و تكــاپـوي علمـي نيستنـد و محيـط مدرك   اندوزي    دانش آموزشي، به واقع، طالب   
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   معنـويِ تعلـيم و تعلّـم       هاي  هپروري و پرداختن به جنب     دانشگاهها، توانايي ايجاد روحية دانش    
  از نگــاه ايــن عــده، اتمــام واحــدهاي درســي بــه منزلــه آمــادگي جهــت دريافــت. دنــرا ندار

اهميـت تلقـي     وپاگير و كم   رساله در اين مسير، مانعي دست     تدوين   و   استمدرك تحصيلي   
 اهتمام خود را صرف جمع كردن سـريع كـار؛ فـارغ از توجـه بـه شـرايط                    در نتيجه  ؛شود مي

در بيـان حـال ايـن عـده         ) 2 ، ص 1385(اسـتاد احمـد سـميعي گيالنـي         . كننـد   آن مـي   كيفي
  :گويد  چنين ميدرستي به

آورد نه به سـوداي كـسب    پژوهشگر اصيل به انگيزة علمي و فرهنگي، اثر تحقيقي پديد مي       
دسـت     غايي كار پژوهشگر باشد، به هـر بهـايي هـم بـه             جويي، هرگاه علت    مدرك. مدرك

لـذا كيفيـت محـصول،      . شود، نه مدرك، نتيجه كار      كار، تابع مدرك مي   . تآيد، باكي نيس  
دانـد   پژوهـشگر الزم نمـي  . چندان وجهة نظر نيست، سرعت توليد آن در مركز توجه اسـت       

  در تحقيق، ماية چنداني بگـذارد؛ زيـرا مقـصود غـايي او برخـورداري از مـدرك و عنـوان                    
اي را بـه روي       و نيل به هدف، درهاي تـازه      كند    زعم او هدف، وسيله را توجيه مي        است و به  

 پژوهـشگر، چـون     ايـن بـه اصـطالح     . ـ امكاناتي كه نردبان ترقي او خواهد بود        گشايد  او مي 
 اما زيان . دهد  كند و احترام از دست مي       نيك بنگريم، زيانكار است چون مدرك كسب مي       

دهد و محيط علمـي را         مي  پژوهش علمي را تنزل    شأن: گردد  رفتار او تنها به خود او بازنمي      
  .سازد ناسالم مي
  

  رساني علمي  مشكالت اطالع) ب
رسـاني   ي تحـصيلي، عمومـاً شـاهد اطـالع      هـا   نامـه   پايـان  روند تدوين    توجهي به   بيگذشته از   

 دانشگاهي نيز هستيم كـه خـود باعـث بـروز خـسران ديگـري            هاي  هرنگ رسال  ضعيف و كم  
 نسبتاً سـنگين ارائـه      هاي  هشود كه با عنايت به هزين       مشابه مي  گاهچون نگارشِ آثار موازي و      

ويژه دكتري براي نظـام پژوهـشي كـشور، تـداوم ايـن وضـع                 هر رساله كارشناسي ارشد و به     
   و در سـال اصـالح الگـوي مـصرف، راهكـار جـدي و                يـست وجه به صالح مملكت ن     هيچ به

  . طلبد بهنگامي را مي
 طــور بــه ، مراكــز پژوهــشي كــشوربــا وجــودي كــه اخيــراً معــدودي از دانــشگاهها و

انـد يـا     چـاپي يـا الكترونيكـي ارائـه كـرده        صورت  بهپراكنده، اطالعاتي از تحقيقات خود را       
اي علوم و تكنولـوژي      مراكزي چون پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي و كتابخانه منطقه         

ق ايجـاد  رساني تحقيقات انجـام شـده، گامهـايي در ايـن راسـتا از طريـ        شيراز با هدف اطالع   
 ايـن گامهـاي آهـسته و خـسته نتوانـسته اسـت              ،انـد  بانك اطالعاتي يا انتشار خبرنامه برداشته     

 براسـاس مبـاني علـم       زيـرا د؛  ني دانـشگاهي را مرتفـع سـاز       ها  نامه  پايانمشكل ضعفِ معرفي    
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تـر    جامع، موثق، روزآمد و مهـم      بايدرساني، يك بانك اطالعاتيِ كارآمد و مطلوب،          اطالع
 در بانكهـاي اطالعـات علمـي         از آنهـا   يـك   هـيچ الوصـول باشـد كـه متأسـفانه          سهلاز همه،   

  ).، نقل به مضمون25 ، ص1374بابايي، (شود  كشورمان ديده نمي
 مثال، در ساختار دانشگاه آزاد اسالمي، نهـادي كـه معـرّفِ كامـل پژوهـشهاي                 براي

 معدود آنها نيز غالباً     يها  هانجام شده در واحدهاي مختلف آن باشد وجود ندارد و پژوهشنام          
اي علوم و تكنولوژي شيراز نيز تأكيد بـر اطالعـات            در كتابخانة منطقه  . اند ناهمگون و ناقص  

 در آن كمتـر توجـه       هاي داخلي كشور    نامه  پايان  معرفي  بهالمللي است و     كتابها و مقاالت بين   
 .ده استش

 ين علــت كــهبــد ،همچنـين پايگــاه الكترونيكــي مركـز اطالعــات و مــدارك علمـي   
 بـه نيمـي از      نزديك، عمالً    همكاري نكرده است    با آن  طور رسمي،   ، به دانشگاه آزاد اسالمي  

رسـابقه دولتـي     پ ههايحتي برخي از دانشگا   . ي توليدي كشور را در اختيار ندارد      ها  نامه  پايان
از . دانـ   تبريز به هر دليل از ابتدا با اين مركـز همكـاري كـاملي نداشـته                نظير دانشگاه تهران و   

 همان اطالعات موجود هم، عمدتاً مربوط به دورة پس از انقالب تا اوايل دهـة                سوي ديگر، 
  كنـد كـه از ايـن طريـق، امكـان دسترسـي               عمـالً پژوهنـده حـس مـي        بنابراين، 1. است 1380

 آموزشـي مجـريِ     ههـاي اينجاسـت كـه گرو    . به سوابق كامل موضـوع بـرايش ميـسر نيـست          
 50 علت غير موضوعي بودنِ اطالعـات منـدرج در بـيش از               تحصيالت تكميلي به   هاي  هدور

  اين اطالعات، رغبت چنـداني بـراي مراجعـه         نداشتن  فصلنامة اين مركز و از سويي جامعيت        
بديهي اسـت تـداوم چنـين وضـعي در كنـار            . دهند به اين پايگاه اطالعاتي از خود نشان نمي       

انـشگاهها و كيفيـت نگهـداري و    سياستهاي بعضاً متناقضي كه در مديريت امـور پژوهـشي د        
توانـد موجبـات ركـود تحقيقـات علمـي و            شود، خود مـي     مالحظه مي  ها  نامه  پاياناستفاده از   

  .زمينه سرقتهاي اطالعاتي را فراهم سازد
  

  راهكار پيشنهادي

 هـا  نامـه  پايانويژه در زمينة  شناسيهاي موضوعي به با اين مقدمه ناگفته پيداست كه تهيه كتاب  
شـوند و     دانشگاهي نگهـداري مـي     هاي  هوزيع محدود و با ضوابط خاصي در كتابخان       كه در ت  

                                                                                                                             
، از انعكـاس    اي كتابـداري  هـ   نامه  چكيده پايان بهزادي نيز در كتاب       در همين زمينه، دكتر ماندانا صديق     .  �

هاي كتابداري در بانك اطالعاتي مركز اطالعات و مدارك علمـي ايـران ابـراز تأسـف                  نامه ضعيف پايان 

 .رطرف شودبربط  ن جديد ذيريزي مسئوال  اميد است اين نقصان با برنامه؛كند مي
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دسترسي به آنها، عمدتاً مستلزم مراجعه مستقيم به مراكز آموزشي است، تا چه اندازه دشوار               
  .و از سوي ديگر در شرايط حاضر تا چه ميزان راهگشاي پژوهشگران است

ناسـايي آثـار قلمـي موجـود در         شناسي در تعريـف عبـارت اسـت از دانـش ش             كتاب
 و ابـزار هـر      درآمـد   پيششناسيها،    امروزه كتاب .  علمي و تهيه فهرستي كامل از آنها       اي  هحوز

 ضـمن مطلـع سـاختن پژوهنـده از پيـشينه موضـوع،              كـه آيند   شمار مي  تحقيق اصيل علمي به   
ونـق   در كـل، ر    كننـد؛ نيـز     را تكميـل مـي    تحقيقات گذشته    را برطرف و     خالءهاي مطالعاتي 

 طبعـاً ايـن مـسئله در عـصر انفجـار اطالعـات از               ،سـازند  پژوهشهاي دانشگاهي را فراهم مـي     
  .موضوعيت بيشتري برخوردار است

انـداز   افزاري و نهـضت توليـد علـم اسـت و در چـشم              ما كه منادي جنبش نرم     كشور
ة انجام  سازي بسترهاي اولي    سالة خود، قُطب علمي نخستِ منطقه را انتظار دارد، فراهم          بيست

رغـم تأكيـد      با تأسف بايد گفـت علـي       اما . در اولويت امور قرار گيرد     بايدپژوهشهاي اصيل   
 ، دانـشگاهي، بـه واقـع      هـاي   هوزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر پژوهش، معدودي از رشت         

شايد به همين دليل، يكـي از آشـناترين         . ندا  شناسي جامع، روزآمد و موثق      داراي يك كتاب  
جويان كه عموماً در نشستهاي تخصصيِ داخلي همواره مطرح بوده، انتخـاب            مشكالت دانش 

  .موضوع پژوهشي مناسب است
توجهيِ عموم دانشجويان در انتخابِ عناوين جامع، مـانع و گويـا بـراي رسـالة                 با كم 

 استادان محترم راهنما در مرحلـة تـصويب طـرح    توجهي سويي ديگر، بيو از از سويي  خود  
رسـاني     جهت اطالع  »ها  نامه  پايان عناوين   فهرستِ«تهية  سبب شده است تا     ها   پيشنهادي رساله 

 اهميـت و  و ارائـه آن  »نامـه  چكيـده « تـدوين   در نتيجـه  ؛نباشـد مناسب اين آثار، چندان مفيد      
هـا، رعايـت اصـول، معيارهـا و مـوازيني ضـروري        نامـه  چكيدهدر تهيه  . داردكاربرد بيشتري   

 . كاهد  از ارزش اثر ميزياديبه ميزان است كه ناديده انگاشتن آنها 

توانـد بـا انتخـاب       تـرين نمايـه مـي      تـرين و فنـي     عنـوان كـاربردي     نماية موضـوعي بـه    
گـر   شـود، در عمـل يـاري    نگـامي كـه تعبيـه مـي    هتوصيفگرهاي مناسب و نيز بـا ارجاعـات ب        

قل ها باشـد و اصـطالحاً ريـزش اطالعـات در آن بـه حـدا                پژوهنده در فرايند جستجوي داده    
، در  هـا   نامـه   پايـان از آنجـا كـه شـمار زيـادي از موضـوعات مـورد مطالعـه در                  . كاهش يابـد  

توانـد   د، منابع اصـلي انتخـاب توصـيفگرها مـي         نشو سرعنوانهاي موضوعي فارسي يافت نمي    
نامـه و در مـواردي هـم براسـاس           عنوان مدرك، فهرسـت منـدرجات، چكيـده پايـان         : شامل

 . دتجزيه و تحليل محتواي اثر باش

اي بـا      شمسي، صفحه  1370هاي پيش از دهة       طور عمده، در ساختار رساله      هرچند، به 
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هـاي    هـاي منـدرج در رسـاله        وجود نداشت و از سويي، بـسياري از چكيـده         » چكيده«عنوان  
 و حـاوي بـار اطالعـاتي چنـداني          نـد نويـسي نبود    اخير، مبتني بر اسـلوبهاي متعـارف چكيـده        

گيري از    توان با بهره    ها در مراكز آموزشي مي      نامه  سي به پايان  نيستند؛ با وجود دشواري دستر    
هايي تنظيم نمود كه محتـواي رسـاله را بـا زبـاني سـاده بـه                   حمايت نهادهاي مسئول، چكيده   

 1ـ راهنما  وع تحقيق، عمدتاً از الگوي تمام نما      ـها، بسته به ن     در تهية چكيده  . دـنكش  تصوير مي 
  .شود استفاده مي

 معرفـي   دليـل ارائـه و    ن  ا مؤلفـ  ، موضـوعي  هاي  هنام نكتة ديگر اينكه در اغلب چكيده     
چند دانشگاه در   نداشتن   همكاري   ناشي از ي برخي از دانشگاهها را      ها  نامه  پايانكامل  نكردن  

 مراجعـة   وتوان با تالشي مـضاعف       كنند؛ حال آنكه مي     مي مطرحارسال اطالعات مورد نظر     
 بـه طـرح   ينيازديگر د تا كراطالعات الزم را گردآوري     دانشگاهي يها  همستقيم به كتابخان  

، هـا شناسـيهاي پيـشين كـه در سـاختار آن           از نمونـه كتـاب    .  نباشد گونه  عذر يا توضيحاتي اين   
شناسـي دسـتور زبـان        كتـاب تـوان بـه       تقريباً مغفول مانده است، مي     ها  نامه  پايانبخش معرفي   

 به همـت فرهنگـستان زبـان و         ، آقاي محمد مهيار   راآن   1382 اشاره كرد كه در سال       فارسي
ي حوزة دسـتور، بـه جهـت        ها  نامه  پاياندر آن كتاب، بخش معرفي      . كردادب فارسي منتشر    

فقــدانِ منبــع موضــوعيِ مــستقلي در ايــن بــاب، عمــدتاً محــدود بــه مــوارد چنــدي در زمينــة 
  ). 200 ، ص1382مهيار، (گويشهاي ايراني و نه فارسي معيار بود 

 ها بايد مد نظر     نامه  پايانشناسيهاي موضوعيِ      كه در تدوين كتاب    مهمز ديگر نكات    ا
 نمونـه،   بـراي .  دانـشگاهي متنـوع اسـت      هـاي   ه رشت باقرار گيرد، گردآوري اطالعات مرتبط      

ق يـ شناسان، به نـوعي مـرتبط بـا عال         ، از جمله مسائلي است كه عالوه بر زبان        »زبان«موضوع  
شناسـان، متخصـصان گفتاردرمـاني و حتـي          شناسـان، روان   سفه، جامعه شناسان، اُدبا، فال   مردم

 متخصـصان علـم      و سنجي، مهندسان هوش مـصنوعي و رايانـه، كارشناسـان ژنتيـك            شنوايي
 مذكور  هاي  هشناختي در هر يك از شاخ       امكان بروز مطالعات زبان    بنابراين،. استارتباطات  

 پژوهـشهاي   همـة  كـه اگـر قـرار باشـد          اينجاسـت . شناسي متـصور اسـت     عالوه بر رشته زبان   
گمـان مؤلـف آن بايـد بـه تمـامي            رد، بي كدر قالب كتابي معرفي     را  شناختيِ دانشگاهي    زبان
تـري از پيـشينة تحقيقـات         كافي داشته باشد تـا بتوانـد تـصوير واقعـي           تسلط مزبور   هاي  هرشت

ايـن   هرفـي شـد   د؛ روشي كه خوشـبختانه در الگـوي مع        كنگرفته را به خواننده ارائه       صورت
  . مطلوب رعايت شده استبه حد مقاله

                                                                                                                             
1.  Indicative-informative abstract 
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  ارائه الگو
 شناسـي همگـاني   زبـان ي رشتة ها  نامه  پايان نمونه، به وضعيت معرفيِ      براينگارنده مايل است    

 داخلي آن، غالباً پراكنده و گمنام بودند و تنها منبـع            هاي  هاشاره كند كه تا مدتي پيش، رسال      
ــن   ــي موضــوعيِ اي ــانمعرف ــه پاي ــ نام ــدل   اه ــرجس جوان ، رســاله كارشناســي ارشــد خــانم ن

 300 حـدود    ايـن رسـاله   . شناسـي دانـشگاه تهـران بـود        در رشتة زبـان   ) 1372(سرايي   صومعه
اي از محتويات هر اثر       دانشگاه دولتي به همراه چكيده     ششرا از   شناسي    زباننامه رشته    پايان

آموختگـان   نـوني كـه دانـش     طبعاً اطالعات منـدرج در ايـن اثـر در شـرايط ك            . دريگ دربرمي
  نـو  ههاياند و از سويي، در دهة اخيـر، ديـدگا          شناسي در مقاطع مختلف چند برابر شده       زبان

  . دداردهند، كارآمد كمتري  شناسي مبناي نظري بيشتر مطالعات داخلي را تشكيل مي در زبان
ربـط جهـت حـل ايــن     ن ذي مـسئوال ريــزي برنامـه درك ايـن موضـوع و نااميـدي از    

شناسـي    موجب ايجاد حركتي خودجوش مبتني بر نيازي روشـن از دلِ جامعـة زبـان               عضل،م
شناسي امروز ايـران، در شـرايطي كـه از سـال      گرديد و با هدف رفع اين نقص از چهرة زبان       

بـار در كـشور گـشايش يافتـه و نيـز             شناسي هم بـراي نخـستين      ، مقطع كارشناسيِ زبان   1386
ي نموده بود، حركت تكميلـيِ مـوفقي در ايـن           زياده   تحصيالت تكميلي آن توسع    هاي  هدور

د و تحـرك شـاياني      ان به انجام رس   1386آموختگان اين رشته در سال        يكي از دانش   راراستا  
  .را در پژوهشهاي اين حوزه موجب شد

عنـوان كتـابي اسـت      ) 1386ناصـح،    (شناسي  هاي حوزه زبان و زبان      نامه  چكيده پايان 
زمان با هفتة پـژوهش رونمـايي شـد؛           شناسي ايران و هم     س زبان كه در حاشيه هفتمين كنفران    

ـ سـازمان مركـزي     1387آبان  (اب سال دانشجويي سال گذشته      ـعالوه در آيين انتخاب كت      به
عنوان كتاب منتخبِ سـال دانـشجويي كـشور در حـوزة زبـان و ادبيـات                   به) جهاد دانشگاهي 

بار انتشارات دانـشگاه   ا براي نخستين ر) صفحه1000با بيش از  (اين كتاب مرجع    . معرفي شد 
 از يـك ناشـر دانـشگاهي        نـدرت   بـه ـ كـه     عالمه طباطبايي در قطع وزيري و با چاپي مطلوب        

  .شناسي كشور عرضه كرد ـ به جامعه زبان رود انتظار مي
 آقـاي محمـدامين ناصـح،       وسـيله   به سال،   هشت مدت   بهگردآوري و تدوين اين اثر      

اسـي دانـشگاه عالمـه طباطبـايي و عـضو گـروه زبـان انگليـسي                 شن آموختة رشـتة زبـان     دانش
شـناس نـام آشـنا،        زبـان  رادانشگاه بيرجند صورت گرفته و نظارت علمي اين طرح پژوهشي           

 داشـته شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي      دكتر محمد دبيرمقدم، استاد و مدير فعلي گروه زبان        
فارسـي  ( تحصيلي   نامة  پايان 2530  معرفي  به نمايه   3 جستار و    4كتاب مذكور در قالب      .است

 تا اوايل سال    1333پردازد كه در فاصله زماني        رشتة دانشگاهيِ مرتبط مي    30در  ) و انگليسي 
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، نامـه  چكيـده  ايـن  پس،. اند  مركز آموزش عالي دولتي و آزاد كشور ارائه شده  49 در   1385
 رشتة آموزش   هاي  ه، چكيدة رسال  شناسي همگاني  ي رشته زبان  ها  نامه  پايانعالوه بر اطالعات    
 .شود  رشتة دانشگاهي ديگر را شامل مي      28 و نيز منتخبي از      زبانان  فارسيزبان فارسي به غير     

زبـان  دسـتور   دانشگاهي در زمينـه     ي  ها  نامه  پايانفهرست  «گردآورنده پيش از اين،     همچنين،  
و نيـز بـراي     ) 1384يز  يتابـستان و پـا     (نامـه پارسـي    شـماره پيـاپي از نـشريه         دو را در    »فارسي

فهرسـت   با همكاري گروه نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسـي             1383 در سال    بار  اولين

  ).1384ناصح، (صورت كتاب منتشر كرده است   را بههاي دستور زبان فارسي نامه پايان
  شناسـي نظـري و كـاربردي و از سـويي،         هاي زبـان    به ارتباط تنگاتنگ حوزه    توجهبا  

 ش زبـان انگليـسي و نيـز فقـدان مطلـقِ           هاي تحصيالت تكميلـيِ آمـوز      ت توسعه دوره  جه  به
 اين حوزه، خوشبختانه مؤلف به اين مهم نيـز نظـر داشـته و بـه                 هاي  همنبعي براي معرفي رسال   

سازي و انتشار مـستقلِ كتـاب         نسبت به آماده   ،الذكر موازات گردآوري و تدوين كتاب فوق     
  ).1386 ناصح،( نيز اقدام نموده است  آموزش زبان انگليسيي رشتةها نامه پايانچكيده 

نامـه    پايـان  2046  معرفـي   بـه  صـفحه،    1050اين كتاب در قالب مجلدي جداگانه در        
 كـه در   پـردازد   مي  رشتة دانشگاهي مرتبط   12هاي وابسته از      رشتة آموزش زبان انگليسي و حوزه     

 شـناختيِ   لذا جمع اطالعات زبان   .  است  مركز آموزش عاليِ دولتي و آزاد كشور ارائه شده         19
آموزشـي و پژوهـشي       مركـز  53 رسـاله از     4576معرفي شده در دو مجموعة مذكور را بايد         

  .  استفرد به مختلف علوم انساني، منحصر هاي هعنوان نمود كه در نوع خود و در حوز
 سازي و تدوين اين دو كتـاب  ردآوري، آمادهـف در گـاي مؤلـوششهـات و ك  ـزحم

از حيث تعداد ركورد، تنـوع      (هاي كشور     نامه   پايان موضوعيترين مجموعة     عنوان بزرگ   ـ به 
 ــ بـراي كـساني كـه بـا         ) هـا   هـاي دانـشگاهي مـرتبط و نيـز از نظـر گـسترة زمـاني داده                  رشته

 اساساً امكان تحقـق   زيراپژوهشهاي ميداني و دشواريهاي آن آشنا هستند، قابل درك است؛           
ره، بيشتر در قالب يك تيم و همكاري گروهي متصور است و بـه دوش      كارهايي با اين گست   

سـرانجام،  سـازي و     نويسي، نمايـه   برِ گردآوري، چكيده    مراحل مستقل و زمان    كشيدن فرديِ 
  .سازي و تدوين كار، جاي تحسين و خسته نباشيدي ويژه دارد آماده

ت كـه هـر     تـوان بـا خوشـوقتي اعـالم داشـ          اينك به بركت اين تالش ثمـربخش مـي        
توانـد از پيـشينة تمـامي        مـي » آمـوزي  زبـان و زبـان    « مسائل متنوع    ه حوز  به مند پژوهندة عالقه 

نامه يا    مختلف كشور در قالب پايان     ههاي نيم قرن اخير در دانشگا     هاي اصيلي كه طي   پژوهش
 آموزشي مرتبط   ههاي گرو ، از سويي  . مطلع گردد  سهولت  به،  شده است رساله دكتري انجام    

ب و تأييد موضوعات پيشنهادي دانشجويان از ضريب اطمينان بيشتري برخوردارنـد            تصويبا  
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و اين خود يعني نويد پيشگيري از انجام پژوهشهاي موازي يا مشابه، امكان تكميل تحقيقات        
المللـي و نيـز    تر شدن اين حوزة علمـي بـه اسـتانداردهاي بـين          تر از همه نزديك     و مهم  ناتمام
   . در ميان ساير علوم انساني جايگاه ملي آنيارتقا

  
  گيري نتيجه
 كـه مـصداقي از طـرح    شناسـي  ي حـوزة زبـان و زبـان   هـا  نامـه  پايـان چكيـده  د كتـاب  ياز فوا 

 وضـوح   بـه يـابي از پيـشينة آثـار ايـن حـوزه،             ، در كنار امكان اطـالع     استپيشنهادي نگارنده   
 صـورت گرفتـه   د  توان شاهد ارائه آثار تأليفي موازي بود كـه حـول يـك موضـوعِ واحـ                 مي

 مطالعة مشابه انجام شده است ولـي        10 در مورد گويش سبزواري، بيش از        ، مثال براي. است
  غيـره  اي و  گويشهاي خراسانيِ چندي چون مشهدي، نهبنداني، درگـزي، تايبـادي، سربيـشه           

تـوان بـه مطالعـة زبـاني         در مثـالي ديگـر از پژوهـشهاي مـوازي مـي           . انـد  مطالعه رها شـده    بي
ي مختلـف انجـام     ها  نامه  پايان شاعران معاصري اشاره كرد كه به دفعات در قالب           هاي  هسرود

؛ حال آنكه حتي يك اثر به بررسـي زبـاني آثـار سـيمين بهبهـاني، نـادر نـادرپور،                     شده است 
 از ايـن    مهمـي گمـان بخـش       بـي  ! اختصاص نيافته اسـت    غيرهحميد مصدق، ژاله اصفهاني و      

.  چنين منبعي در گذشته بوده است      ندادن در اختيار قرار     ليلد  بهكاريها،   اتالف منابع و موازي   
شـناختيِ رشـتة زبـان و        ي زبـان  هـا   نامـه   پايانتوان به نسبت اندكِ      همچنين در مثالي ديگر مي    

ي ادبـيِ ايـن رشـته اشـاره نمـود كـه در مقايـسه بـا               هـا   نامه  پايانادب فارسي در قياس با انبوهِ       
 دانشگاهي نـاظر بـر دو حـوزة         اي  هوقتي عنوان رشت  ! استالمللي تأمل برانگيز     هنجارهاي بين 

رود كه در عرصة پژوهشهاي اصيل ايـن رشـته نيـز شـاهد               ، انتظار مي  است» ادبيات«و  » زبان«
شـناختي انجـام شـده       ي زبان ها  نامه  پايان متأسفانه كلّ    اما .توازن نسبي در اين دو مقوله باشيم      

 350آموختـه دوره دكتـري دارد، بـه كمتـر از             ش دانـ  1330در اين رشتة پرسابقه كه از دهه        
 !رسد  كشور ميههايرساله در تماميِ دانشگا

 در كنـار رسـالت      هـا   نامه  پايانشناسي    بينيم، اهتمام در تدوين كتاب     گونه كه مي   همان
سـو در    هاست كه از يـك      و آن برونداد تحليل آماريِ داده      داردرساني، نتيجة ديگري      اطالع

 تحصيلي مفيـد اسـت و از        هاي  هسازي خالءهاي مطالعاتيِ رشت    شي و عيان  نيازسنجيهاي پژوه 
 كـشور و نيـز      ههاي مختلـف آموزشـي در دانـشگا       ههـاي ق پژوهـشي گرو   يديگر، عال سوي  

عليدوسـتي،  (سـازد     مستند نمايـان مـي     طور  به كاري و تخصصي استادان راهنما را        هاي  هحوز
 دارد، با   يايِ متنوع  رشته  ميان هاي  ه، شاخ شناسي  از آنجا كه زبان    ، مثال براي). 50 ، ص 1386

يابيم كه برخي از استادان محتـرم راهنمـا          تأملي در اطالعات مندرج در كتاب مذكور درمي       
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نـد  ا  دار راهنماييِ آثار متعددي    ها كه بعضاً بسيار دور از هم هستند، عهده         در غالب اين حوزه   
   !برانگيز است كه اين خود به لحاظ نظري تأمل

ي كه در حين مطالعة اين اثر، ذهن نگارنده را بـه خـود جلـب                مهم هاي  هگر يافت از دي 
ت علمـي در    ئـ  عـضو هي   هفـت شناسي دانشگاه تهران بـا        رساله در گروه زبان    500كرد، ارائه   

شناسـيِ دانـشگاه آزاد      ؛ حال آنكـه گـروه زبـان       بود) 1385 تا   1345(ه   سال چهلفاصله زماني   
ت علمـيِ رسـمي و همكـاري جمعـي از           ئـ  عـضو هي   يكا  اسالمي واحد تهران مركزي هم ب     

     ! سال ارائه كرده استپانزدهمدت  بهاستادان مدعو، همين تعداد رساله را 
، ماننـد آن  گونه كه در مقدمة نـاظر علمـيِ كتـاب مـذكور آمـد، ارائـه آثـاري                    همان
وجود  خالء اطالعاتيِ م   كهاست   دانشگاهي در كشور شده      هاي  ه جايگاه رشت  يموجب ارتقا 

كند و بـر كيفيـت آثـار         در فضاي امروز مراكز آموزشي و پژوهشي را به نحو مطلوبي پر مي            
 هـاي   هطبعاً مـصاديق برشـمرده شـده، قابـل تعمـيم بـه سـاير رشـت                . افكند تأليفيِ آتي پرتو مي   

غرض نگارنـده از طـرح ايـن موضـوع و ارائـه پيـشنهاد، بـيش از نقـد                    . هستدانشگاهي نيز   
 راهكاري جهت سامان بخـشيدن بـه وضـع          ارائهي دانشگاهي،   ها  نامه  پاياني   محتواي هاي  هجنب

نهادهاي مـسئول يـا نـاظر، ماننـد         اگر   ،شك بي.  اين منابع تحقيقاتي است    رسانيِ  آشفتة اطالع 
 شده و در عين حال عاجلي در اين زمينـه           ريزي  برنامه ياقدامشواري عالي انقالب فرهنگي،     

 و پيشبرد نقـشه جـامع علمـي كـشور، رونـقِ         اجرااي چون    رزنده، اين مسئله آرمانهاي ا    نكنند
پـردازي، تحقـق    سـازي كرسـيهاي نظريـه    افزاري و فعـال  نهضت توليد علم، ايجاد جنبش نرم   

 و ظرفيتهـاي    كـرد  را قويـاً تهديـد خواهـد         غيـره انداز بيست ساله و      اهداف علميِ سند چشم   
  . خواهد دادمادي و معنوي كشور را هدر 

تـوان    دانـشگاهي مـي    هـاي   هارائه و معرفيِ رسـال    در  مل در وضعيت موجود     با كمي تأ  
گونـه كـه بايـد و شـايد مـورد توجـه              تـاكنون آن  » نامـه  پايـان «روشني دريافـت كـه مقولـة         به

و با عنايت بـه سـرعت تأسـيس    است اندركاران آموزش و پژوهش كشور قرار نگرفته    دست
نظـر   بـه . يـز بـراي آن قابـل تـصور نيـست          تـري ن    تحصيالت تكميلي، آينده روشـن     هاي  هدور

وابـسته بـه    (نگارنده، بازنگري در شيوة كار نهادهايي چون مركز اطالعات و مدارك علمي             
شناسي ركود سابق آنها در روند خـدمات و نيـز    و آسيب) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   

از راهـي خواهـد     تسريع در ايجاد مركز مشابهي در ساختار دانشگاه آزاد اسالمي، نقطـة آغـ             
 واقف  ،بود كه اگر به اولويت و ضرورت پيمودن سريع آن، فارغ از روندِ بروكراسيِ اداري              

 و مــسير  آورديم را بــراي نهــضت علمــي كــشور بــه ارمغــان خــواه زيــاديشــويم، بركــات 
بـديهي اسـت كـه در       .  سـاخت  يمهاي اصيل دانـشگاهي را در عمـل همـوارتر خـواه           پژوهش
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موضـوعي مقـاالت و كتابهـاي       شناسـي     ن نگارنـده، تـدوين كتـاب      تكميل طرح پيشنهادي اي   
  .  و انجام استريزي برنامهنيز در يك روند اجرايي مستقل، قابل دانشگاهي 

 علـوم   هـاي   هخيز ولي دشوار و تسري آن در تمامي شـاخ          اينك تداوم اين راه بركت    
علمي، فرهنگـستانها   ، انجمنهاي   )سمت(مطالعه و تدوين    انسانيِ دانشگاهها، فراروي سازمان     

گرفته  و ديگر نهادهاي مسئول و مرتبط است تا از اين رهگذر، انبوه فعاليتهاي علميِ صورت              
ن به شكل موضوعي و جامع معرفي اپژوهان و محقق ي تحصيلي به دانش ها  نامه  پاياندر قالب   

. دشـو   زمينة استفادة صحيح از آنها و پيشگيري از سرقتهاي علمي بيش از پيش فـراهم               ،شده
ي آمـوزش   هـا   نامـه   پايـان چكيده   و   شناسي ي حوزه زبان و زبان    ها  نامه  پايانچكيده  دو كتاب   

، بـه سـهم خـود       معرفـي شـدند    عملـيِ مطلـوب      يكه الگو  وابسته   هاي  هزبان انگليسي و حوز   
توانست در قالب يـك برنامـة خودجـوش و روشـمند، بـه يكـي از مـسائل ملمـوس جامعـة                       

نگام دهد و جايگاه ايـن رشـتة دانـشگاهي را در ميـان              بهخور و   ردشناسي ايران پاسخي     زبان
اندركاران امر، اقـدامات مـشابه       جديِ دست  ريزي  برنامهباشد كه با    . ها ارتقا بخشد   ساير رشته 

گيري از روحية جهـادي و شـاداب          بهرهديگري به اهتمام و نظارتِ قطبهاي علمي كشور و با           
گونـه اقـدامات ارزنـده در ديگـر           زودي، تسري ايـن      به دانشجويان، جامه عمل به خود گيرد و      

ويژه حوزة وسيع زبان و ادبيات فارسـي ـ كـه بـيش از سـايرين بـه        هاي علوم انساني را به شاخه
  ... .مان وابسته است ـ شاهد باشيم؛ ان شاءا هويت ملي
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