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Abstract 

Objective: The aim of this research is the critique of the hypertext elements of 42 Juridical and 

legal academic theses with the subject of "transplantation of human organs". The hypertextual 

elements of these academic theses such as title, abstract, structure and chapters are investigated 

in two ways: the degree of compliance of each with the research method and their duplication. 

Methodology: The research method is descriptive-analytic and with a check-list tool. Statistical 

population of the research were chosen through the websites of the National Library and 

archives, and Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc) 

regarding academic theses in the field of jurisprudence and the basics of Islamic law and 

University Law Sub-fields with the subject "transplantation of human organs". 

Findings: The topic of "organ transplantation" in 90 percent of theses is the main issue and is 

the same. Nearly 40 percent of theses contain 6 elements of a structured abstract. Only 5 percent 

of the theses correspond to the number and content of the five chapters based on the research 

method. 15 percent have 5 sections and content is near to the content of the five sections, and 

67.5 percent of the theses are less than or greater than 5 sections. In content, 57.5 percent of the 

thesis were not introduced in any section, general, and research process. In 65 percent of them, 

there is no reference to the background research and 50 percent are without a suggestion. 

Conclusion: According to the research findings, the results are "thesis creators (including 

author students, supervisors and advisors and university departments) did not pay much 

attention to the non-duplication of the academic theses topic and there was no comprehensive 

control and monitoring system to prevent duplication of the topic"; "each thesis abstract has a 

style tailored to the author's taste, meaning that most authors did not know at all what should be 

included in the abstract"; "in terms of content, in more than half of the theses in no chapter, 

generalities and research process are introduced and therefore the creator has not specified what 

policy he follows in his/her research"; "most of the theses do not mention the background of the 

research, that is, the author has not done any research in the research done to avoid duplication 

of work and presentation of purely duplicate content"; and "half of theses did not offer any 
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recommendation. In other words, the author has not been able to provide practical suggestions 

in the subject of his/her research according to the obtained results. 

 

Keywords: Pathology of Theses, Transplantation of human organs, Jurisprudential and legal 

review, Hypertext elements. 
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 چکیده
 است.مسئله این پژوهش « پیوند اعضا»فقهی و حقوقی با موضوع یکسان  هپایان نام 24نقد و بررسی عناصر فرامتنی  :له پژوهشئمس

 وارسی است. هسیاه ،تحلیلی و ابزار -روش پژوهش توصیفیروش: 

های مورد تحقیق با  نامه پایان هبررسی میزان مطابقت محتوای چکید ؛ها آنموضوعی با استناد به عنوان ه بررسی میزان اختالف دامن اهداف:

 .نامه پایانفصل  5ها به لحاظ کمی و کیفی با تعداد و محتوای  نامه پایانساختار یافته؛ بررسی میزان مطابقت ساختار  هچکید

 درصد 09بالغ بر رویکرد پژوهش در یکسان و های مورد پژوهش، موضوع اصلی و نامه پایاناز  درصد 09در« پیوند اعضا»موضوع  -1:یافته ها

 -3 را در بر دارند؛ ساختار یافته هالزامی چکید عنصر 6ها،  نامه پایاناز  درصد 29نزدیک به  -4یکسان و تکراری است؛  تقریباً ها نامه پایاناز 
هم مطابق با تعداد و نزدیک به  درصد 15بوده و  ها منطبق با تعداد و محتوای فصول پنجگانه بر اساس روش تحقیق نامه پایاناز  درصد 5فقط 

از  درصد 5/56. به لحاظ محتوایی، در بوده استفصل  5ها نیز کمتر یا بیشتر از  نامه پایاناز  درصد 5/66فصول  و استنه محتوای فصول پنجگا
 درصد 59پژوهش نشده و  های به پیشین ها نیز اشاره نامه پایاناز  درصد 65ها در هیچ فصلی، کلیات و روند پژوهش معرفی نشده و در  نامه پایان

 .هستندارائه پیشنهاد  فاقدها  نامه پایاناز 

 

 .ها، پیوند اعضا، بررسی فقهی و حقوقی، عناصر فرامتنی نامه پایانشناسی  آسیب ها: کلیدواژه
 نوع مقاله: پژوهشی 
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 مقدمه

حل  یافتن راه ،جهان هپژوهش است. کشورهای پیشرفت همه جانبه، هدر فضای جهانی شدن، زیربنای توسع

با  ها و مسائل و مشکالت پیش روی خود را با استفاده از منابع انسانی و مادی و امکانات موجود و برای چالش

های  ای خود، استفاده از یافته کنند؛ و جهت تحقق اهداف توسعه های پژوهشی دقیق جستجو می اجرای طرح

 دهند.  علمی در اولویت قرار می های مشی خطها و تعیین  ریزی پژوهشی را در برنامه

ه یا )پراکند است، انبوه اطالعات گرفته در عصر حاضر که عصر دانایی و یا عصر انفجار اطالعات نام

 رسانی با های اطالع ای همچون اینترنت و شبکه به توسعه های پیشرفته و رو وریابندی شده( از طریق فن دسته

تواند مفید و  شود. بنابراین در این دوره، صرف استخراج و داشتن اطالعات نمی سرعت و به سهولت یافت می

 (.13، ص. 3131)کومبز، کاربرد اطالعات مهم است هکارساز باشد بلکه تجزیه و تحلیل و نحو

انشمندان علوم بشری به ویژه علوم کتابداری در مسیر کمال علوم عقلی بشر، دستاوردهای علمی بشری د

داده، پایین سطح فرایند قرار دارد و »اند. در این فرایند  مراتب و فرایندی ارائه نموده  را در قالب یک سلسله

( 3991)باد، « کنند ها معنا پیدا می آید و در حقیقت داده د که اطالعات از آن به دست میماده خامی را مان

شده به حکمت و خرد تبدیل   شده و پردازش  سپس اطالعات پس از پردازش به دانش و اطالعات پاالیش

 .شود می

 شود که عبارت است از:  در فرایند خاص حاصل می 3دانش از دیدگاه الوین تافلر

 .(Wisdom) خرد ⇦ (Knowledge) دانش ⇦ (Information) اطالعات ⇦ (Data)ه داد

معنا است. وقتی این حقایق به صورت  استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بی: داده

رسد.  میمعنا یا نامربوط به نظر  یافته، بی شوند. داده در لحظه اول سازمان نماد نوشته شوند به داده تبدیل می

های ارزشی،  ، چیزها، نظامها ناتوانند اعداد، آمارها یا صفات خاص افراد، مک داده یا نماد حقایق )خام( می

شوند و تا زمانی  ها در وضعیتی پردازش نشده یا پاالیش نشده ارائه می رویدادها و جز آن باشند. این اقالم داده

ها یا نماد حقایق ضبط نشده را پردازش کند. داده  تواند داده میای ندارند. فقط نظام  که پراکنده باشند، فایده

 .(3131،)داور پناه کند معنا پیدا می ،در فرایند تبدیل

یافته این تعریف،  ها تلقی شده است. معنای توسعه پردازش داده  اطالعات به معنای نتیجه :اطالعات

تنها دارای   گیری است. اطالعات نه ئل یا تصمیمتبدیل داده به شکل سودمند یا مفید برای افراد در حل مسا

یابند.  گیرنده هستند، بلکه خود نیز شکل خاصی دارند و برای هدف خاصی سازمان می قابلیت تأثیرگذاری بر

 
1. Alvin Toffler 
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ببخشد. با افزودن  ها آنمعنی و مفهوم خاصی به  ها آن  دهنده شوند که ارائه ها زمانی به اطالعات تبدیل می داده

 (.3131،)داورپناه کنیم را به اطالعات تبدیل می ها آنواقع  ها، در دهارزش به دا

لزوماً ماهوی  ها آندانش، نه داده است و نه اطالعات، هرچند که به هر دو مربوط است، اما تفاوت : دانش

ای  مجموعههاست که با  یافته از داده هم متفاوت هستند. دانش ترکیبی سازمان نیست و صرفاً از نظر مراتب با

 ،را آید. دانش شده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست می ها و عملیات آموخته از قواعد، رویه

ها و  واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایه تجربیات، مهارت در .اند تعریف کردهتلفیق تفکر با اطالعات 

 .(19 ص. ،3133العابدینی،  )حاجی زین های شخصی است توانمندی

خرد را پیگیری دانش همراه با تحوالت، تجربیات و رسیدن به اهداف تلقی  ،فیروزیمین: حکمت )خرد( 

آخرین مرحله حرکت از دانش به خرد و کمال است. خرد ، تر، حکمت(. به عبارت جامع3131کرده است )

اسی حاکم بر الگوهای نشانگر (. درک اصول اس93 ص. ،3133)نوروزی و عبدالمجید،  همان کاربرد دانش است

       انجامد. وابستگی خرد به زمینه و استقالل مطلق آن محرز است؛ چه اصول نهایت به خرد می دانش، در

فوق ابدی و تردیدناپذیرند. خرد پاسخ به چرایی است؛ دانش پاسخ به چگونگی و اطالعات پاسخ به 

 (.3191مرجانی، ) است در مورد زمان، مکان و چیستی هایی سشپر

ها و  موضوع از رسانه توان گفت: داده، همان اطالعات پراکنده و انبوهی است که ما در هر میبه اختصار 

هاست. دانش،  داده هبندی و تحلیل علمی شد هستیم. اطالعات، صورت طبقه رو هروبابزارهای گوناگون با آن 

شناسی  طالعات دقیق و صحیح و منطبق با روشجدیدی است که بر بنیان ا هو کشف شد های استنتاج صورت

این فرایند به صورت تفکر انتقادی در تبدیل  شود. خرد، ابزاری است که در کل علمی خاص خود حاصل می

گیرد اما مقصود از آن به عنوان هدف نهایی،  ها به اطالعات و اطالعات به دانش مورد استفاده قرار می داده

 آید. ای است که برای یک پژوهشگر متفکر به وجود میعلمی  منطقی و نگرش مستقل،

با توجه به اهمیت دانش در این دوران، اصالت و ارزش هر پژوهشی به میزان تولید دانش و یا بسترسازی 

باید  های دانشگاهی نامه پایانها و  پژوهشاین روی هدف از  آن پژوهش برای تولید یا گسترش دانش است. از

های  نامه پایانرود محتوای  انتظار می آن باشد. ههای جدید در دانش بشری و توسع ها و افق کشف عرصه

جدیدی باشند که بر بنیان اطالعات دقیق و صحیح و  ههای استنتاج و کشف شد صورته دانشگاهی دربردارند

با  را رتفک ،نامه پایانو دانشجو در فرایند تحقیق و تدوین  شناسی علمی حاصل شده باشند؛ منطبق با روش

 وجود آید.ه نگرش علمی و منطقی مستقل ب در اوتلفیق نماید و در مسیر تولید دانش قرارگیرد، و اطالعات 

و این نیاز ناشی از قراردادن توسعه به عنوان محور  ترین نیازهای کشور ماست امروزه پژوهش از جدی

واقع فرایندهای الزم و ملزوم یکدیگرند. پیش شرط توسعه در  هاست. تحقیق و توسعه در ها و اقدام برنامه ههم
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ابعاد، شناخت جامع و دقیق وضعیت موجود و مطلوب است چنین شناختی جز با پژوهش به معنای  ههم

 (.3191)موسوی و دیگران، شود درست آن حاصل نمی

حجم زیادی  مایان ساخته ون نامه پایانترین نمود خود را در  در دانشگاه، پژوهش در بعد دانشجویی اصلی

های علمی، برگرفته از همین  گردد و بسیاری از مقاله ارائه می نامه پایانهای دانشگاهی در قالب  از پژوهش

و  کنند ها نقش مهمی در تولید دانش جدید ایفا مینامه پایانها هستند. بنابراین  ها و رساله نامه پایان

های تولید دانش جدید به  رای دانشجویان است بلکه خود یکی از روشها نه تنها تمرین پژوهش ب نامه پایان

در  مسئلهاست. ماهیت و نوع  مسئله (. یکی دیگر از کارکردهای پژوهش حل3139 آید )منصوریان، شمار می

 هدهی عالیق و زمین مؤثرند. چه بسا جهت مسئلههای پژوهش در پاسخ تقاضا برای همان  گیری تعیین جهت

لت اصلی های دانشجویی و عدم تناسب با نیازهای روز جامعه ممکن است ع تخصصی استادان راهنما در پروژه

رود  های علمی انتظار می پژوهش ههای پژوهشی باشد. از هم بسیاری از گزارشآرشیو شدن و عدم کاربست 

 (.3191ه، )حسینقلی زاد کنندامعه بوده و مشکلی واقعی را حل وی نیاز صنعت یا جگپاسخ

ای در  تحصیالت تکمیلی دارای توان بالقوه نت علمی و دانشجویائبه دلیل حضور اعضای هی ها دانشگاه

گیرند. تحقیق و  ها انجام می نامه پایانها به صورت  های پژوهشی هستند که بخشی از آن طرح اجرای طرح

که  گیرد صورت میدانشجویانی  پژوهش توسط، های دانشگاهی که با نظارت اساتید با تجربه نامه پایانتدوین 

در هم آمیخته و یک اثر پژوهشی و  پژوهشکنند تا قدرت ابتکار، اعتماد به نفس و پشتکار را با روح  تالش می

فرصت خوبی است که بخشی از نیازهای  ؛علمی مفید را به عنوان توانمندی پژوهشی از خود به یادگار بگذارند

 مرتفع سازند. پژوهشی جامعه و کشور را

گیرد و  آن را دربرمی های از دانش و یا توسع گذاری شاخه های بنیادی، تأسیس و بنیان شک پژوهش بی

های پیش روی  حل علمی برای مشکالت و چالش راهه محور بوده و دربردارندمسئله  های کاربردی نیز پژوهش

 باشند. جامعه می

ها و فاصله  نامه پایانتوجهی به نقش کاربردی  دوانده، بیی ریشه آنچه امروز به شکل یک مشکل جد

ها دانش جدیدی به  نامه پایاندر بسیاری از  باشد. در جامعه علمی کشور می ها آنآل  گرفتن از حالت ایده

رود  برای کارهای تکراری به هدر می یقابل توجهبیهوده  هشود، زمان و هزین مجموعه دانش کشور افزوده نمی

 (.3133)مطلبی،  آن با احساس مشکل شکل گرفته باشد مسئلهای وجود دارد که  نامه پایانو کمتر 

مسئله « پیوند اعضا»های فقهی و حقوقی با موضوع یکسان  نامه پایاننقد و بررسی عناصر فرامتنی 

جهت ها همچون عنوان، چکیده، ساختار و فصول از دو  نامه پایان. عناصر فرامتنی این پژوهش حاضر است

 گیرد. مورد بررسی قرار می ها آنکدام با روش تحقیق و تکراری بودن  میزان انطباق هر
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 آماری پژوهش هجامع

افزار رسا( و پایگاه اطالعات علمی پژوهشگاه علوم و  )نرم سازمان اسناد و کتابخانه ملی گاه وبدر این پژوهش، 

های  های رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی و گرایش نامه پایان)ایرانداک( در خصوص  وری اطالعات ایرانافن

 در این دو پایگاه اطالعاتی که اولی مورد جستجو قرار گرفت؛ و« پیوند اعضا»مختلف حقوق با موضوع 

 ه)ایرانداک( دربردارند های دانشگاه آزاد اسالمی و دومی نامه پایاندیجیتال  هنسخ ه)کتابخانه ملی( دربردارند

سرشماری  هبا شیو جستجو باشند، جز دانشگاه تهران( میه )ب های دولتی های دانشگاه نامه پایاندیجیتال  هنسخ

انسان بر اعضا، مسائل  هخرید و فروش اعضا، مرگ مغزی، سلط پیوند عضو، پیوند اعضا،»های:  و با کلیدواژه

زمانی  هو در باز« حیاتپاسخگویی فقه، رفتار و اعمال پزشکی، سلب  پزشکی جدید، مسائل مستحدثه پزشکی،

در همین موضوع یافته شد که مورد تجزیه و تحلیل  نامه پایان 21 مجموعاً صورت گرفت که 3191تا  3131

 قرار گرفت.

 

 روش پژوهش

وارسی جداگانه  هوارسی است که پس از طراحی چند سیاه هتحلیلی و با ابزار سیاه -روش پژوهش، توصیفی

ها با استناد عنوان، رویکرد فقهی یا حقوقی  نامه پایانموضوعی  ه)تعیین دامن متنیپیرامون هرکدام از عناصر فرا

ها به لحاظ  نامه پایانها به لحاظ کمی، ساختار  نامه پایانها، ساختار  پژوهش با استناد به عنوان، محتوای چکیده

 وارد شد و پس از استخراج نتایجه های مورد نظر در سیاه نامه پایاناطالعات مرتبط با عناصر فرامتنی  کیفی(

 ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سیاهه در جداول مختلف، یافته

های مورد  نامه پایانهایی از محتوای فصول  به جهت اطمینان از میزان همپوشانی و تکراری بودن بخش

های  ا، پیش از درج یافتهه نامه پایانهای دیجیتال و تمام متن  پژوهش، تالش شد تا پس از دسترسی به نسخه

های استخراج شده از عناصر فرامتنی با محتوای فصول کنترل  وارسی در جداول، یافته هاستخراج شده از سیاه

 یید صحت اطالعات، درج و مورد بحث قرار گیرند.أگردد و پس از ت

 

 اهداف پژوهش

 ها آنهای مورد بررسی با استناد به عنوان  نامه پایانموضوعی  همیزان اختالف دامن تشخیص. 3

 به لحاظ فقهی و حقوقی  پژوهشهای مورد  نامه پایانمیزان تفاوت رویکرد پژوهش در  شناسایی. 1

 ساختار یافته  چکیدهبا  پژوهشهای مورد  نامه پایان چکیدهمیزان مطابقت محتوای  تشخیص. 1
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 5به لحاظ کمی و کیفی با تعداد و محتوای  پژوهشمورد  های نامه پایانمیزان مطابقت ساختار  شناسایی. 2

  نامه پایانفصل 

 

 اصلی پژوهش های پرسش

 به چه میزان است؟ ها آنهای مورد بررسی با استناد به عنوان  نامه پایانموضوعی  ه. اختالف دامن3 

 ها به لحاظ فقهی و حقوقی چگونه است؟ نامه پایان. تفاوت رویکرد پژوهش 1

 ساختار یافته به چه میزان است؟ چکیدههای مورد تحقیق با  نامه پایان چکیده. مطابقت محتوای 1

فصل  5های مورد تحقیق به لحاظ کمی و کیفی با تعداد و محتوای  نامه پایان. میزان مطابقت ساختار 2

 چگونه است؟ نامه پایان

 های دولتی و آزاد چگونه است؟ دانشگاههای مورد تحقیق در  نامه پایاننسبت توزیع  فرعی: پرسش

 

 پژوهش هپیشین

پس از بررسی « های زبان و ادبیات فارسی نامه پایانشناسی  آسیب»( در مقاله 3131) غالمی نژاد و قبول

ادبی، نبود طرح -نگری علمی رشته زبان و ادبیات فارسی مواردی همچون: عدم وجود کالن نامه پایان 1251

انجام  و های کلی پژوهشی، انتخاب موضوع-علمی و تعریف شده، نبود روش مشخص علمی نامه پایان

 های مورد بررسی دانسته است. نامه پایانهای تکراری را از جمله مشکالت  موضوع

های دانشگاهی، مطالعه  شناسی عنوان گزینی در پژوهش آسیب»مقاله  ( در3195) ایمان پور و ناظری

 ها آنشناسی  های رشته تاریخ و آسیب نامه پایانبه میزان انطباق عناوین « های رشته تاریخ نامه پایانموردی: 

کاربرد کلمات  های رشته تاریخ را طوالنی بودن، نامه پایانهای عنوان گزینی در  پرداخته و مهمترین آسیب

 اند. نقش، عدم انطباق با زبان معیار و کاربرد موضوع به جای عنوان دانسته بی

های دوره کارشناسی ارشد  نامه پایانشناسی عدم همخوانی موضوعات  آسیب» و دیگران در مقاله رویخس

های اصفهان و  ت علمی دانشگاهئنفر از اعضای هی 11توزیع پرسشنامه در میان  با« علوم تربیتی با نیاز جامعه

ت علمی، موانع دانشجویی و دانشگاهی در ئاند که از نظر اعضای هی به این نتیجه رسیده ها آنتحلیل پاسخ 

ارتباط  -3 و های کارشناسی ارشد با نیازهای جامعه مؤثر هستند نامه پایانایجاد همخوانی بین موضوعات 

توانایی محدود دانشجویان در حوزه  -1 در سطح کالن و ها نامحدود دانشگاه با صنعت، جامعه و سازم
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نشجویان با موضوعات مناسب برای پژوهش را مهمترین آسیب ضعف آشنایی دا -1شناسی تحقیق و  روش

 اند. دانسته

شناسی و علوم  شناسی پژوهش در روان بررسی آموزش روش» ( در مقاله3131) لطف آبادی و دیگران

به این نتیجه رسیده است که دانشجویان به دلیل عدم آموزش درست، تسلط و درک کافی « تربیتی در ایران

 به کارهای پژوهشی را به چه نحوی در تحقیقات خود  توانند انواع روش هشی ندارند و نمیهای پژو از روش

 ببرند.

های انتشاراتی دانشجویان پزشکی در مدارس پزشکی  فعایت»مقاله  ( در1133) و همکاران 3گریفین

سیر تحقیقات علوم تطبیق توانند خود را با  معتقدند تنها جوامعی می «ها و موانع انتشار تجارب، نگرشبریتانیا: 

دهند که فرهنگ پژوهش محوری را در جامعه دانشگاهی خود با سیر تغییرات علوم تطبیق دهند و فرهنگ 

را در جامعه دانشگاهی خود نهادینه کرده و انجام پژوهش علمی کاربردی را به عنوان محور  پژوهش محوری

 اصلی تحصیل دانشجویان قرار داده باشند.

ها و موانع مربوط به مشارکت دانشجویان  دانش، نگرش»ای با عنوان  ( در مقاله1131) و همکاران 1امین

برای انجام پژوهش،  ، برخی از موانع مرتبط با پژوهش را پایین بودن سطح انگیزه«در پژوهش در دانشگاه

 اند. ها دانسته بروکراسی زائد اداری، کمبود وقت، آموزش و مشوق

 های دانشگاهی، نامه پایانشناسی  در خصوص آسیب های انجام شده در پژوهش ه:بندی پیشین جمع

یا تحقیقات دانشگاهی مرتبط با یک رشته و گرایش  ها نامه پایانهایی از  اند تا با بررسی نمونه محققان کوشیده

برخی از مشکالت و موانع پیش روی را ذکر نمایند. مشکالتی که در  شناسی نموده و را آسیب ها آن ،خاص

باشند که در نظام آموزش عالی کشور باید  اشاره شده، مشکالتی فراگیر می ها آنپژوهش های انجام شده به 

ادبی، نبود -مشکالتی از قبیل: عدم وجود کالن نگری علمی ؛راهکارهای مناسب اندیشیده شود ها آنبرای 

های تکراری، کاربرد موضوع به جای عنوان، توانایی محدود  پژوهشی، انجام موضوع-ص علمیروش مشخ

شناسی تحقیق، ضعف آشنایی دانشجویان با موضوعات مناسب برای پژوهش، عدم  دانشجویان در حوزه روش

رفتن های پژوهشی توسط آنان، قرارنگ آموزش درست دانشجویان و در نتیجه عدم تسلط و درک کافی از روش

های علمی کاربردی به عنوان محور اصلی تحصیل دانشجویان، پایین بودن سطح انگیزه برای  انجام پژوهش

 انجام پژوهش.

 
1. Griffin (publication practices of medical students at British medical schools:Experiences, attitudes and barriers to 

publish)   

1. Griffin 

2. Amin 
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آن بودن ، انتخاب موضوع و جدید بودن و عدم تکراری نامه پایانکه اولین اصل برای هر  با توجه به این 

یک موضوع خاص صورت گیرد تا با نقد و  )همچون پژوهش حاضر( در خصوص باشد، الزم است پژوهشی می

های گام نخست تحقیق دانشگاهی یعنی انتخاب موضوع  با موضوع یکسان، آسیب نامه پایانبررسی تعدادی از 

جدید و تکراری نبودن آن شناسایی شود و با ارائه راهکارهای مناسب از بروز نواقص و اشکاالت مشابه در 

 .های بعدی جلوگیری شود نامه پایان

 

 های پژوهش یافته

، ها پرسشبر اساس  ها آنبندی و استخراج  وارسی و دسته هبررسی اطالعات درج شده در سیاه پس از

 شود. ها در جداول زیر ارائه می های پژوهش در قالب پاسخ به پرسش یافته

های مورد بررسی با استناد به عنوان  نامه پایانموضوعی  هاختالف دامن پاسخ به پرسش نخست:

  به چه میزان است؟ ها آن

با استناد به عنوان « پیوند اعضا»مورد تحقیق در موضوع  هنام پایان 21موضوعی  همیزان اختالف دامن

  :شود ها در جدول زیر نشان داده می نامه پایان

 

 ها آنهای مورد بررسی با استناد به عنوان  نامه پایانموضوعی  همیزان اختالف دامن .9 جدول

 درصد تعداد نامه هایی از عناوین پایان نمونه ها نامه دامنه موضوع مطابق با عنوان پایان
 
 

پیوند اعضا 
موضوع اصلی 

 نامه است پایان

ه ب بررسی موضوع )پیوند اعضا(
 صورت کلی

پیوند اعضا/ خرید و فروش اعضای بدن/ 
 انسان بر اعضایش هسلط

 
41 

 
59 

ه ب بررسی موضوع )پیوند اعضا(
 صورت جزئی

مرگ مغزی/ پیوند عضو پس از قصاص و 
 حد/ اجازه ورثه در پیوند اعضا

 
13 

 
31 

پیوند اعضا بخشی از موضوع 
 نامه پایان

 پزشکی همسائل مستحدث
 ..(. سقط جنین و )پیوند اعضا،

 
2 

 
5/0 

 
 نامه است پیوند اعضا موضوع فرعی پایان 

پاسخگویی فقه به نیازهای جدید/ رفتار و 
 خود/ اعمال پزشکی/ سلب حیات از

 قراردادهای راجع به حقوق شخصیت

 
2 

 
5/0 

 24 مجموع  
 نامه پایان

199 

 

از  درصد 91در« پیوند اعضا»شود، موضوع  مشاهده می 3که در جدول  همچنان نخست: هیافت

 نامه پایانموضوع و عنوان  ها آناز  درصد 51بدین نحو که در  .های مورد پژوهش، موضوع اصلی است نامه پایان

لکن ، کمی متفاوت از بقیه است نامه پایانفقط عنوان  ها آندیگر  درصد 21یکسان و تکراری است و در  عیناً
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های  نامه پایاناز  درصد 5/9ها یکسان و تکراری است و تنها در  نامه پایانای از موضوع  بخش عمده

 یکسان و تکراری نیست. کامالً ها آنموردپژوهش، موضوع 

های مورد  نامه پایاناز  درصد 91در« پیوند اعضا»با توجه به تکراری بودن موضوع  نخست: هتحلیل یافت

)اعم از دانشجوی مؤلف، استادان راهنما و  نامه پایانتوان چنین نتیجه گرفت که پدید آورندگان  می پژوهش

نداشته و سیستم  نامه پایانآموزشی دانشگاه( دقت چندانی در خصوص تکراری نبودن موضوع  داور و گروه

به کنترلی و نظارتی مناسب و مطمئن در جهت جلوگیری از تکراری بودن موضوع در دسترس آنان نبوده و یا 

 گرفته نشده است. کار

 حقوقی چگونه است؟میزان تفاوت رویکرد پژوهش به لحاظ فقهی و  پاسخ به پرسش دوم:

 شود. مورد تحقیق به لحاظ فقهی و حقوقی در جدول زیر ارائه می هنام پایان 21توزیع فراوانی رویکرد پژوهشی 

 

 ها به لحاظ فقهی و حقوقی نامه پایانتوزیع فراوانی رویکرد پژوهشی  .4جدول  

 درصد تعداد مطابق با عنوان نامه پایانپژوهشی  رویکرد ردیف

 6/26 49 فقهی و حقوقیبررسی  1

 3/12 6 بررسی فقهی 4

 6/16 6 بررسی حقوقی 3

 
2 
 

 
بررسی 
 تطبیقی

  بین اسالم و سایر اهل کتاب
3 

 
 در قوانین کشورهای اسالمی و غیراسالمی 1/6

 )همانند عراق( یک کشور دیگر در حقوق ایران و

 0/11 5 نامه پایانتعیین نشدن رویکرد در عنوان  5

 2/4 1 بررسی از دیدگاه اسالم 6

 24 مجموع 6
 نامه پایان

199 

 

 مطابق با اطالعات درج شده در جدول فوق: دوم: هیافت

« بررسی فقهی و حقوقی پیوند اعضا»رویکرد پژوهشی  پژوهشهای مورد  نامه پایاناز درصد  1/23( در 3 

 یکسان است. و کامالً

از  درصد 9/33رویکرد پژوهش، فقهی یا حقوقی است و اگرچه در ها  نامه پایاناز  درصد 13( در 1

ها معلوم  نامه پایانتحقیق، رویکرد پژوهش در عنوان ذکر نشده لکن با بررسی محتوای آن  های مورد نامه پایان

 9/21در مجموع، رویکرد پژوهش در  فقهی یا حقوقی است یعنی نیز ها آنپژوهشی  رویکرد شد که عمالً

 یکسان است. تقریباً فقهی یا حقوقی و ها، نامه پایاناز  درصد
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رویکرد پژوهش، تطبیقی و متفاوت با رویکرد مابقی  پژوهش دهای مور نامه پایاناز  درصد 3/3( فقط در 1

 هاست. نامه پایان

بررسی »ها، رویکرد پژوهش نامه پایاناز درصد  23که در نزدیک به  : با توجه به ایندوم هتحلیل یافت

رویکرد پژوهش، فقهی یا حقوقی است و  ها آناز  درصد 21در نزدیک به  بوده و «فقهی و حقوقی پیوند اعضا

توان نتیجه  می ؛باشد می های مشابه دیگر نامه پایانرویکرد پژوهش متفاوت بارویکرد  ها آناز  درصد 3فقط در 

یکسان و تکراری است و این بدان معنی  باًتقری ها نامه پایاناز  درصد 91بر بالغ گرفت که رویکرد پژوهش در

ای حتی در جهت تغییر رویکرد پژوهش خود با  های مورد تحقیق، انگیزه نامه پایاناست که پدیدآورندگان 

چرا که تغییر رویکرد، همچون تطبیقی بودن پژوهش بین حقوق و قوانین  موضوعات مشابه نداشته اند.

 و احتماالً عه کشورهای دیگر یا ادیان دیگر نیاز به تحقیق و تالش بیشترو قوانین موضو موضوعه ایران با حقوق

 ی دیگر داشته است.ها ناتسلط به زب

ساختار  چکیدههای مورد تحقیق با  نامه پایان چکیدهمطابقت محتوای  پاسخ به پرسش سوم:

 یافته به چه میزان است؟

 23های  باشد به همین لحاظ محتوای چکیده ها فاقد چکیده می نامه پایانکه یکی از  با توجه به این

 شود: مورد تحقیق در جدول زیر نشان داده می هنام پایان

 

 های مورد تحقیق نامه پایان همحتوای چکید .9جدول      

 درصد تعداد محتوای چکیده ردیف

 4/63 39 مسئلهطرح و بیان  1

 8/46 11 هدف 4

 8/46 11 روش 3

 6/12 6 ها یافته 2

 8/28 49 نتیجه 5

 8/28 49 واژگان کلیدی 6

 65/30 3/16 ساختاریافته( چکیدهموجود در  )عناصر فوق هگان 6میانگین موارد  6

 0/23 18 اهمیت و ضرورت 8

 16 6 ساختار و فصول 0

 

، مسئلهها حاوی بیان از چکیده درصد 1/31شود:  که در جدول فوق مشاهده می همچنان سوم: هیافت

نتیجه و  هدربردارند ها آن% 3/23و ها  حاوی یافته ها آن% 1/32مشتمل بر هدف و روش و تنها  ها آن% 3/11
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 چکیدهالزامی  عنصر 1ها،  نامه پایان% از 21طور میانگین، نزدیک به ه باشند. در مجموع ب واژگان کلیدی می

 کلیدی( را دارند. ها، نتیجه و واژگان ، هدف، روش، یافتهمسئله )طرح و بیان ساختار یافته

)منطبق بر  ای ساختار یافته ، هیچ چکیدهبررسیمورد  هپایان نام 21با بررسی در  سوم: هتحلیل یافت

ها، نتیجه و واژگان کلیدی یافت نشد.  ، هدف، روش، یافتهمسئله روش تحقیق( مشتمل بر: طرح و بیان

پدیدآور  های متناسب با سلیق متفاوت با یکدیگر است و هرکدام شیوه ها کامالً نامه پایانمحتوای چکیده در این 

صرفا حاوی نتیجه و یا مشتمل بر  مثالً ؛یک عنصر اطالعاتی است هفقط دربردارند ها آنرا دارد. برخی از 

عناصر های مورد تحقیق، فاقد  نامه پایاناز درصد  11است. نامه پایانساختار و فصول  هها و یا دربردارند یافته

 باشند و این بدان معنی است که بیشتر دانشجویان، از این )منطبق بر روش تحقیق( می ساختار یافته چکیده

فرصتی  و یا ای اند و اساتید راهنما و داور هم یا انگیزه که در چکیده چه مطالبی باید درج شود، اطالعی نداشته

 اند. برای کنترل و اصالح ساختار چکیده نداشته

به لحاظ کمی و  بررسیهای مورد  نامه پایانمیزان مطابقت ساختار  به پرسش چهارم:پاسخ 

 چقدر است؟ -منطبق بر روش تحقیق -نامه پایانفصول پنجگانه  )تعداد و محتوای فصول( با کیفی

 د.دگر می زیر بررسی هجدول جداگان 1 های کمی و کیفی در کدام از مطابقت در پاسخ به این پرسش هر 

، قابل دسترسی بود که بررسیمورد  نامه پایان 21از  نامه پایان 21که محتوای فصول و متن  به ذکر استالزم 

 گردد: ، ارائه مینامه پایان 21جدول زیر نیز بر مبنای همین  اطالعات دو

 

 روش تحقیق هها با فصول پنجگان نامه پایانمیزان مطابقت کمی ساختار . 2جدول

 درصد نامه پایان تعداد عدد فصول ردیف

 فصل منطبق بر روش تحقیق 5 1
 گیری و پیشنهاد( ها/ نتیجه شناسی/یافته )کلیات و معرفی پژوهش/ مبانی نظری و پیشینه /روش

4 5 

 15 6 گیری و پیشنهاد( . نتیجه5...  کلیات و .1) فصل نزدیک به روش تحقیق 5 4

 5/14 5 فصل متفاوت با روش تحقیق 5 3

 
 

 
 فصل 5از  کمتر

  8 فصل 4
42 

 
 0 فصل 3 69

 6 فصل 2

2  
 فصل 5بیشتر از 

  4 فصل 8
3 

 
 1 فصل 0 5/6

 199 29 مجموع 5
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 روش تحقیق هها با فصول پنجگان نامه پایانمیزان مطابقت کیفی و محتوایی ساختار  .4جدول

   

ظاهری و تعداد فصول  لحاظ ساختارشود به  مشاهده می 2که در جدول  آنچنان چهارم پژوهش:ه یافت

ها منطبق با تعداد و محتوای فصول پنجگانه بر اساس  نامه پایاناز درصد  5های مورد پژوهش، فقط  نامه پایان

 تعداد . در مجموع،بودندهم مطابق با تعداد و نزدیک به محتوای فصول پنجگانه  درصد35بوده و  روش تحقیق

ها  نامه پایاناز  درصد 5/13فصول  ها مطابق با تعداد فصول پنجگانه بوده و مهنا پایاناز  درصد 5/13فصول در 

 . بودندفصل  5کمتر یا بیشتر از 

های مورد  نامه پایانشود به لحاظ محتوای درج شده در فصول  نشان داده می 5که در جدول  آنچنان

)کلیات و معرفی  محتوای فصل نخست هها، دربردارند نامه پایاناز  درصد 5/21طور میانگین ه تحقیق، ب

دارای  درصد 5/1پژوهش(؛  ه)مبانی نظری و پیشین محتوای فصل دوم مشتمل بر ها آناز  درصد 15 پژوهش(؛

 ها آن درصد 15/33ها( و  )یافته دارای محتوای فصل چهارم درصد 311شناسی(؛  )روش محتوای فصل سوم

 . هستندادات( گیری و پیشنه )نتیجه دارای محتوای فصل پنجم

 توان چنین نتیجه گرفت: می 5و  2های جداول  با استناد به داده های چهارم پژوهش: تحلیل یافته

ها مطابق  نامه پایاناز  درصد 11که ساختار ظاهری به لحاظ تعداد و محتوای فصول ، فقط  الف( با توجه به آن

ها با تعداد فصول کمتر یا  نامه پایاناز  درصد 31و در نزدیک به  استروش تحقیق  هیا نزدیک به فصول پنجگان

شخصی پدیدآور و  همطابق با سلیق ها صرفاً نامه پایانشود که اکثر این  ، نتیجه میهستندفصل  5بیشتر از 

 درصد میانگین تعداد مطابق با روش تحقیق نامه پایانفصول  ردیف

  16 مسئلهبیان  فصل اول: کلیات/ معرفی پژوهش 1
 
 
16 

 
 
 
5/24 

 18 مسئلهاهمیت و ضرورت 

 49 اهداف

 18 ها پرسش

 49 ها فرضیه

 41 روش و ابزار تحقیق

 19 های عملیاتی/ مفاهیم تعریف

 13 کاربرد نهایی/ ساختار محتوایی

  38 مبانی نظریادبیات پژوهش/  فصل دوم 4
46 

 
 12 پژوهش هپیشین 65

 5/4 1 1 شناسی روش فصل سوم 3

 199 29 29 های پژوهش یافته فصل چهارم 2

  36 گیری نتیجه فصل پنجم 5
5/48 

 
 49 پیشنهادات 45/61

 19 19  ها ضمایم/ پیوست 6
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)اعم از دانشجویان مؤلف یا اساتید  ها نامه پایانبوده و بیشتر پدید آورندگان این  پژوهشبدون رعایت روش 

 اند. یا اعتقادی به آن نداشته و پژوهشراهنما و داور( اطالعی از روش 

ها در هیچ فصلی، کلیات و روند پژوهش معرفی نشده  نامه پایاناز درصد  5/53ب( به لحاظ محتوایی، در 

کند؛ در  را دنبال می مسیریو بنابراین پدیدآور مشخص نکرده در پژوهش خود دنبال چه چیزی است و چه 

های  ای به پیشینه پژوهش نشده یعنی پدیدآور هیچ جستجویی در پژوهش ها اشاره نامه پایاناز  درصد 15

ها فاقد  نامه پایاناز  درصد 51تکراری جلوگیری کند و  زی کاری و ارائه مطالب صرفاًًٌانجام شده نکرده تا از موا

موضوع پژوهش کاربردی خود نتوانسته با توجه به نتایج به دست  در باشد یعنی پدید آور ارائه پیشنهاد می

و یا عدم اشراف وی بر آمده، پیشنهادهایی را مطرح کند که این حاکی از عدم اطالع وی به لزوم ارائه پیشنهاد 

 باشد. جهت ارائه پیشنهاد می نامه پایانمحتوای 

های دولتی و آزاد  های مورد تحقیق در دانشگاه نامه پایانپاسخ به سؤال فرعی: نسبت توزیع 

ها و سال دفاع  )در موضوع پیوند اعضا( در دانشگاه مورد تحقیق هنام پایان 21نسبت توزیع  چگونه است؟

 شود نشان داده می جدول زیر 1در  ها آن

 

 آزاد های دولتی و های مورد تحقیق در دانشگاه نامه پایاننسبت توزیع . 4جدول

 

 

 

 

 

 
 

 های مورد تحقیق نامه پایانهای دفاع  سال .4جدول

 درصد تعداد های دفاع سال ردیف
1 1306-1309 18 23 

4 1380-1389 49 5/26 

3 1360-1369 2 5/0 

 955 24 مجموع 2

 

های مورد تحقیق مربوط به  نامه پایاناز  درصد 5/51نشان داده شده،  3و  1که در جداول  همچنان

ها  نامه پایانت امنایی است. بیشتر یئپیام نور و ه های دولتی، متعلق به دانشگاه ها آن درصد 25دانشگاه آزاد و 

 .هستند%( 21) 91 هده %( و5/23) 31 همتعلق به ده

 درصد تعداد نوع دانشگاه ردیف

 5/54 44 آزاد 1

 38 16 نور دولتی و پیام 4

 6 3 هیأت امنایی 3

 5/4 1 غیرانتفاعی 2

 199 24 مجموع 5
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های با موضوع یکسان و  نامه پایانکه تفاوت معناداری بین نسبت توزیع  با توجه به این ها: تحلیل یافته

توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت و دقت و کنترل  دولتی نیست، میهای آزاد و  تکراری مابین دانشگاه

یکسان  ها تقریباً نامه پایانهای دولتی و آزاد نسبت به عدم تکراری بودن موضوع  های آموزشی دانشگاه گروه

 31و  91های  موضوع یکسان و تکراری مورد تحقیق در دهه های با نامه پایانکه بیشتر  است و با توجه به این

های دانشگاهی و افزایش دانشجویان  گرفت که به موازات گسترش کمّی رشته توان نتیجه می هستند

، به همان میزان بر افت کیفی تحقیقات دانشگاهی و انجام 91و  31های  تحصیالت تکمیلی در دهه

 های تکراری افزوده شده است. نامه پایان

 

 گیری نتیجه ها و بندی یافته جمع

 ها الف( یافته

به شرح زیر « پیوند اعضا» مورد تحقیق در موضوع هپایان نام 21دست آمده از نقد و بررسی ه ب های یافته

 شود: ارائه می

های مورد  نامه پایاناز  درصد 91در« پیوند اعضا»موضوع  ها: نامه پایانموضوع مطابق با عنوان  .1

 5/9ها یکسان و تکراری است و تنها در  نامه پایانموضوع ای از  پژوهش، موضوع اصلی است یعنی بخش عمده

 یکسان و تکراری نیست. کامالً ها آنپژوهش، موضوع  های مورد نامه پایاناز  درصد

در  بوده و «بررسی فقهی و حقوقی پیوند اعضا»ها، رویکرد پژوهش نامه پایاناز  درصد 23نزدیک به 

رویکرد  ها آناز  درصد 3رویکرد پژوهش، فقهی یا حقوقی است و فقط در  ها آناز  درصد 21نزدیک به 

از  درصد 91بالغ بر یعنی رویکرد پژوهش در می باشد. های مشابه دیگر نامه پایانرویکرد  پژوهش متفاوت با

 یکسان و تکراری است. تقریباً ها نامه پایان

 ساختار یافته چکیدهعنصرالزامی  1ها،  نامه پایاناز  درصد 21طور میانگین، نزدیک به ه ب ها: چکیده .2

از این  درصد 11ها، نتیجه و واژگان کلیدی( را در بر دارند و ، هدف، روش، یافتهمسئله)طرح و بیان 

 .هستند )منطبق بر روش تحقیق( ساختار یافته چکیدهها، فاقد عناصر  نامه پایان

از  درصد 5ظاهری و تعداد فصول، فقط  لحاظ ساختاربه  ها: نامه پایانساختار و محتوای فصول  .3

هم مطابق با  درصد 35بوده و  ها منطبق با تعداد و محتوای فصول پنجگانه بر اساس روش تحقیق نامه پایان

 5ها کمتر یا بیشتر از  نامه پایاناز  درصد 5/13فصول  و دهستنتعداد و نزدیک به محتوای فصول پنجگانه 

 . هستندفصل 
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از  درصد 5/21طور میانگین ه های مورد تحقیق، ب نامه پایانبه لحاظ محتوای درج شده در فصول 

محتوای  مشتمل بر ها آناز  درصد 15)کلیات و معرفی پژوهش(؛  محتوای فصل نخست هها، دربردارند نامه پایان

 درصد 311شناسی(؛  )روش دارای محتوای فصل سوم درصد 5/1پژوهش(؛  ه)مبانی نظری و پیشین فصل دوم

گیری و  )نتیجه دارای محتوای فصل پنجم ها آن درصد 15/33ها( و  )یافته دارای محتوای فصل چهارم

 . هستندپیشنهادات( 

ها در هیچ فصلی، کلیات و روند پژوهش معرفی نشده و در  نامه پایاناز  درصد 5/53به لحاظ محتوایی، در 

ارائه پیشنهاد  ها فاقد نامه پایاناز درصد   51پژوهش نشده و  هی به پیشینا ها نیز اشاره نامه پایاناز  درصد 15

 .هستند

 25های مورد تحقیق مربوط به دانشگاه آزاد و  نامه پایاناز  درصد 5/51: ها نسبت توزیع دانشگاه .4

 همتعلق به دهها  نامه پایانت امنایی است. بیشتر ئپیام نور و هی های دولتی، متعلق به دانشگاه ها آن درصد

 .است%( 21) نود ه%( وده5/23) هشتاد

 دست آمده عبارتند از:ه های پژوهش نتایج ب با توجه به یافته ب( نتایج:

های آموزشی  ها )اعم از دانشجوی مؤلف، استادان راهنما و مشاور و گروه نامه پایان. پدید آورندگان 3

نداشته و سیستم کنترلی و نظارتی جامع و  نامه پایاندانشگاه( دقت چندانی در خصوص تکراری نبودن موضوع 

هم با جدیت  کامل در جهت جلوگیری از تکراری بودن موضوع وجود نداشته و سیستم نظارتی ناقص موجود

ای حتی در  انگیزه ، چندانبررسیهای مورد  نامه پایانکه پدیدآورندگان  به کار گرفته نشده است. مضاف بر آن

 اند. پژوهش خود با موضوعات مشابه نداشتهجهت تغییر رویکرد 

پدیدآور خود را دارد و این بدان معنی  های متناسب با سلیق ها، شیوه نامه پایانهای  . هرکدام از چکیده1 

اکثر این  اند. اطالعی نداشته که در چکیده چه مطالبی باید درج شود، است که بیشتر پدیدآورندگان، از این

شخصی پدیدآور و بدون رعایت روش تحقیق بوده و بیشتر پدیدآورندگان  همطابق با سلیق ها صرفاً نامه پایان

  اند. یا اعتقادی به آن نداشته اطالعی از روش تحقیق و ها نامه پایاناین 

ها در هیچ فصلی، کلیات و روند پژوهش معرفی نشده  نامه پایان. به لحاظ محتوایی، در بیش از نیمی از 1

کند؛ در  را دنبال می مسیرییدآور مشخص نکرده در پژوهش خود دنبال چه چیزی است و چه و بنابراین پد

های انجام  یعنی پدیدآور هیچ جستجویی در پژوهشاست ای به پیشینه پژوهش نشده  ها اشاره نامه پایانبیشتر 

ها، فاقد ارائه  نامه انپایتکراری جلوگیری کند و نیمی از  شده نکرده تا از موازی کاری و ارائه مطالب صرفاً

موضوع پژوهش کاربردی خود نتوانسته با توجه به نتایج به دست آمده،  باشد یعنی مؤلف در پیشنهاد می
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پیشنهادهایی را مطرح کند که این حاکی از عدم اطالع وی به لزوم ارائه پیشنهاد و یا عدم اشراف وی بر 

 باشد. جهت ارائه پیشنهاد می نامه پایانمحتوای 

های دولتی و آزاد نسبت به عدم تکراری  های آموزشی دانشگاه و کنترل گروه و دقتت . میزان حساسی2 

موضوع یکسان و  های با نامه پایانکه بیشتر  یکسان است و با توجه به این ها تقریباً نامه پایانبودن موضوع 

به موازات گسترش کمّی توان نتیجه گرفت که  می هستند 31و  91های  تکراری مورد تحقیق در دهه

های اخیر، به همان میزان بر افت کیفی  های دانشگاهی و افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دهه رشته

 های تکراری افزوده شده است. نامه پایانتحقیقات دانشگاهی و انجام 

 ج( پیشنهادها

های  نامه پایانتدوین  حقیق وآید، دو مشکل عمده فراروی ت پژوهش حاضر بر می از نتایج طور که همان

رعایت نشدن ساختار پژوهشی  .1ها  نامه پایان. تکراری بودن موضوعات 3دانشگاهی وجود دارد که عبارتند از: 

 ها.  نامه پایاندر 

شده، پیشنهادهای زیر ارائه  های دانشگاهی با دو مشکل یاد نامه پایانبرای پیشگیری از روند تولید 

 شود: می

 های دانشگاهی و حوزوی. نامه پایان جامع و متمرکز هتشکیل و تکمیل سامانطراحی،  .3

)ایرانداک( مرجع قانونی  وری اطالعات ایراناپایگاه اطالعات علمی پژوهشگاه علوم و فن در حال حاضر،

از  برخی باشد. لکن اوالً می ها آندیجیتال  ههای دولتی و دریافت نسخ های دانشگاه نامه پایانثبت عناوین 

های خود به این مرکز خودداری  نامه پایاندیجیتال  ههای دولتی همچون دانشگاه تهران از ارسال نسخ دانشگاه

های قبلی در این پایگاه موجود  نامه پایاناندازی شده و اطالعات  راه 31 هاین پایگاه از ده کنند؛ و ثانیاً می

های علمیه را  های حوزه نامه پایانهای دانشگاه آزاد و  نامه پایاندسترسی به اطالعات و فایل  نیست؛ و ثالثاً

های دفاع شده در دانشگاه آزاد به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارسال  نامه پایانای از  ندارد. از طرفی نسخه

تجمیع  با باشد. افزار جامع این سازمان قابل دسترسی می در نرم ها آندیجیتال  هشود و اطالعات و نسخ می

وری و سازمان اسناد و کتابخانه ملی( و ا)پژوهشگاه علوم و فن پایگاه های موجود در این دو نامه پایاناطالعات 

و نهادهای مربوطه  ها ناهای حوزوی و همکاری سازم نامه پایانهای دانشگاه تهران و  نامه پایانافزودن اطالعات 

 دانشگاهی و حوزوی را راه اندازی کرد. های نامه پایانجامع و متمرکز  هتوان سامان می

جز ایرانداک همچون کتابخانه ملی تا قبل از ه دیگر ب مراکز های آموزشی دانشگاه از . لزوم استعالم گروه1

های جدید و اطالع از ثبت  نامه پایاندر حال حاضر جهت ثبت عناوین  ها. نامه پایاناندازی سامانه جامع  راه

به پایگاه اطالعات علمی پژوهشگاه علوم و  ، دانشجویان تحصیالت تکمیلی صرفاًنشدن قبلی موضوع مشابه
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کنند که این مراجعه اگرچه الزم هست ولی کافی نیست. مراجعه  )ایرانداک( مراجعه می وری اطالعات ایرانافن

 وارسی از تکراری نبودن موضوع باشد. هچرخ هبه سایت کتابخانه ملی می تواند تکمیل کنند

ها.  ها پس از دریافت پاسخ استعالم های آموزشی دانشگاه انعت از تصویب موضوعات تکراری در گروه. مم1

در حال حاضر تأییدیه ایرانداک در خصوص تکراری نبودن و یا اعالم تکراری بودن موضوع در برخی از 

های آموزشی  وسط گروهمشورتی و تشریفاتی دارد. الزم است پاسخ منفی این استعالم ت هها صرفا جنب دانشگاه

 ها ضمانت اجرایی پیدا کند. دانشگاه

های  ها با همکاری گروه ها در معاونت پژوهشی دانشگاه نامه پایاناندازی گروه بررسی و تأیید موضوع  . راه2

های آموزشی با همکاری کتابخانه ملی برای  ها و برپایی کارگاه های مرکزی دانشگاه کتابداری و کتابخانه

 ها. کارشناسان این گروه

های کارشناسی ارشد و  واحد پیش نیاز روش تحقیق و سمینار تحقیق در دوره 2تا  1. گنجانیده شدن 5

 تخصصی مربوطه. هعلوم انسانی و تدریس آن توسط اساتید مسلط به رشت های دکتری تمامی رشته

های علوم  و ساختار آن در رشته نامه یانپانحوة تدوین » تهیه، تدوین و ابالغ آئین نامه و دستورالعمل .1

 ها توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات. های کتابداری دانشگاه با همکاری گروه« انسانی

 نامه پایانتدوین  هها به طراحی و تدوین و ابالغ ساختار یکپارچ های آموزشی دانشگاه . لزوم اهتمام گروه3

 طبق و یا حتی االمکان نزدیک به روش تحقیق همچون فصول زیر:نظر داشتن فصول پنجگانه من با در

پژوهش و مبانی نظری و مفاهیم؛  هشناسی؛ فصل دوم: پیشین فصل اول: کلیات و معرفی پژوهش و روش

ها و آراء و نظریات دانشمندان و مباحث علمی مرتبط با موضوع؛ فصل چهارم: پاسخ به  نظریه فصل سوم:

 . ژوهش و فصل پنجم: نتایج و پیشنهاداتهای پ ها و یافته پرسش

 

 سپاسگزاری

مذاهب اسالمی آقای دکتر محمد حسین مختاری که با برگزاری همایش ملی  از رئیس محترم دانشگاه

زمینه تحقیق و تدوین این مقاله را  3193انسانی و اسالمی در اسفند  ها در حوزه علوم نامه شناسی پایان آسیب

از آقایان دکتر رضا خانی پور و دکتر عبدالحسین طالعی به خاطر بازبینی متن مقاله و ایجاد کردند، همچنین 

 شود. ارائه نظرات ارزشمند تشکر و قدردانی می

 منابع

های دانشگاهی، مطالعه موردی:  شناسی عنوان گزینی در پژوهش آسیب (.1305) محمدرضا ناظری، ؛محمدتقی ایمان پور،

 .34-5، 194، پیاپی 16 ،نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ دوهای رشته تاریخ.  نامه پایان

 .168-133، (4)2، فصلنامه کتاب ،ترجمه محبوبه مهاجر. اکتابخانه، اطالعات و معن. (1364)ن اد، جاب



 هایی با موضوع پیوند اعضا در فقه اسالمی و حقوق موضوعه نامه نقد و بررسی عناصر فرامتنی پایان                                        45

ها:  مجموعه مقاالت همایش کتابخانه، محور دانشنقش مدیریت اینترنت در اقتصاد  (.1386العابدینی، محسن ) حاجی زین

  .( همدان: سپهر دانش1386)نخستین:  مدیریت دانش مراکز

 ،آموزش عالی هنامدانش محور.  هکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعأ(. تناسب آموزش عالی با ت1309) حسین قلی زاده، رضوان

(2)13 ،141-124. 

های دوره  نامه پایانشناسی عدم همخوانی موضوعات  آسیب (.1302) زمانی، بی بی عشرت ؛نیلی، محمدرضا ؛خسروی، مهوش

 .شناسی و علوم اجتماعی المللی روان سومین کنفرانس بینتربیتی با نیاز جامعه.  کارشناسی ارشد علوم

 .63(، 1)12، فصلنامه کتاب، و دانش تحلیلی بر تبدیل داده به اطالعات (.1384اور پناه، محمدرضا )د

ژوهشنامه زبان و ادب فارسی پ های زبان و ادبیات فارسی. نامه پایانشناسی  (. آسیب1386) قبول، احسان ؛غالمی نژاد، محمدعلی

 .104-181، )گوهر گویا(

فرید آل آقا. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ  هترجم ،بحران جهانی تعلیم و تربیت (.1363) کومبز، فیلیپ

 دوم.

شناسی و علوم تربیتی  شناسی پژوهش در روان (. بررسی آموزش روش1386) حسینی، نرگس ؛نوروزی، وحیده؛ آبادی، حسینلطف  

 .129-190(، 6)41های آموزشی در ایران،  نوآوری هفصلنام«. در ایران

نشریه الکترونیکی  ،مرسانی و اسال تحلیلی بر مقوله دانش و حکمت )خرد( از منظر علوم کتابداری و اطالع(. 1306) عباس ،مرجانی

 .44-1، (35-32) 0، ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی ها موزه سازمان کتابخانه

 .46-46، 2، )کلیات( کتاب ماه(. انتخاب موضوع: نیاز یا تفنن. 1388) داریوش مطلبی،

 .03-68، 2، )کلیات( کتاب ماهنویسی. نامه پایاننکته در  صد (.1380) منصوریان، یزدان

کاربردی در های اجتماعی  شناختی موانع ساختاری و انسانی رشد پرورش (. بررسی جامعه1309) ذائرثابت، فروغ ؛یعقوب موسوی،

 .32-6، 4اجتماعی ایران،  همجله مطالعات توسع .1388-80 ایران در سال

مجموعه مقاالت  .ها سازی مدیریت دانش در کتابخانه های علمی پیاده گام(. 1386امیرحسین ) ،عبدالمجید ؛نوروزی، یعقوب

 .همدان: سپهر دانش ها: مراکز مدیریت دانش )نخستین( کتابخانه همایش

 .198-06، 12، فصلنامه کتاب .ها نادانش و مدیریت دانش در سازم(. 1384) فیروز، موسیمین ی
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