اخالقمداری در فرآیند انجام پایاننامه
سيد امير کيوان قربانی تنها
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چکیده
در دورههای تحصيالت تکميلی پژوهشمحور موسسات آموزش عالی کشور ،دانشجويان ملزم
به انجام پاياننامه هستند .گاه در اين فرايند ،از سوی دانشجو و استاد راهنما ،خواسته يا
ناخواسته ،اقداماتی صورت میپذيرد که از منظر اخالق علمی مورد تاييد نيست .در اين مقاله
مجموعه اقداماتی که در هر مرحله از فرايند انجام پاياننامه ،از مرحله انتخاب استاد راهنما و
موضوع پاياننامه تا اقداماتی که پس از دفاع انجام میگيرد ،مورد بيان قرار گرفته است و
مالحظات اخالقی الزم در هر مرحله ،بيان شده است .انتظار میرود رعايت اين موارد منجر
به اولويتبخشی به انتخاب مسائل و مشکالت ملی به عنوان موضوعات پاياننامهها ،جديت
و رعايت امانتداری و اصول اخالقی در حين انجام پژوهش و نيز ارتباط صميمی و نزديک
دانشجو و استاد گردد .همچنين رعايت اين موارد سبب ارتقاء و سالمت اخالقی قشر
تحصيلکرده کشور و به تبع آن ارتقاء اخالقی جامعه خواهد شد.
کلید واژهها :پاياننامه ،دانشجوی تحصيالت تکميلی ،مقاله علمی ،دفاع از پاياننامه ،داوری
پاياننامه

 1نويسنده مسئول :دانشيار دانشکده مهندسی عمران ،پرديس دانشکدهای فنی ،دانشگاه تهران ،رايانامه:
،ghtanha@ut.ac.ir
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مقدمه
يکی از دغدغههای دانشجويان پس از ورود به دورههای تحصيالت تکميلی پژوهشمحور،
انتخاب استاد راهنما و موضوع پاياننامه و در نهايت انجام پاياننامه و دفاع از آن است .برای
اغلب دانشجويان دورههای کارشناسی ارشد ،اين اولين تحقيق جدی در زندگی علمی و در
طی دوره تحصيالت دانشگاهی محسوب میشود و برای دانشجويان دکتری نيز ،رساله دکتری
در حکم تخصص آنان و ،بهويژه اگر قصد فعاليت در محيطهای دانشگاهی داشته باشند ،آن
چيزی است که به آن شناخته خواهند شد .متاسفانه مسايل و معظالت زيادی در اين فرايند
مقابل دانشجويان و استادان است که ممکن است سبب فاصلهگرفتن آنان از مدار اخالق علمی
گردد .در اين مقاله تالش شده است تا مراحل مختلفی که در روند انجام پاياننامه پيش روی
دانشجو است به اجمال بيان شود و مالحظات اخالقی هر مرحله بيان گردد .اين مراحل شامل
انتخاب استاد راهنما ،انتخاب موضوع پژوهش ،انجام پژوهش ،نگارش پاياننامه ،تشريفات
اداری قبل از دفاع ،دفاع از پاياننامه و اقدامات پس از دفاع است.
انتخاب استاد راهنما
در دورههای تحص يالت تکميلی پژوهشمحور ،دانش جويان ملزم به انجام پاياننامه هس تند.
بدين منظور دانش جو بايد اس تاد يا اس تادان راهنما و در ص ورت نياز اس تاد مش اور پاياننامه خود
ال با بررس ی س وابق تحقيقاتی اعی ای هيات علمی دانش کده و
را انتخاب نمايند .دانش جو معمو ً
همينطور با پرسوجو از دانش جويان س الهای باالتر يا کس ب اطالع از س رپرس ت گروه يا
گرايش مربوطه ،اعی اء هيات علمی را که زمينه تحقيقاتی آنان مرتبط با موض وعات مورد
عالقه اوست پيدا میکند .گام بعدی ،تماس ،مراجعه و مذاکره برای کسب اطالعات بيشتر در
زمينه موض وعات تحقيقاتی اس تادان و اطالع از ش روط همکاری اس ت .در جلس ه مش ترب با
ال س واالتی همچون س وابق تحصيلی و پژوهشی دانشجو ،مهارتهای پژوهشی و
اس تاد ،معمو ً
رايانهای ،ميزان تسلط به زبان انگليسی و غيره مطرح میشود و مورد بح قرار میگيرد .گاه
دانش جو رزومه مکتوب خود را به اس تاد مربوطه ارائه مینمايد .س س زمينههای تحقيقاتی
ال انتظاراتی را که از
موجود و نحوه انجام کار مورد بح بررس ی قرار میگيرد و اس تاد معمو ً
دانش جوی تح ت راهنم ايی خود دارد بي ان مینم اي د .اين جلس ات هي گون ه الزامی برای
همکاری دانش جو و اس تاد ايجاد نمیکند و همانگونه که دانش جو در انتخاب اس تاد راهنما آزاد
اس ت ،اس تاد راهنما نيز در انتخاب دانش جو آزاد خواهد بود .گاه فرآيند توافق طرفين در
خصوص راهنمايی مدتی به طول میانجامد تا بررسیهای بيشتری صورت گيرد؛ مثالً ممکن
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است استاد از دانشجو بخواهد تا مطالعات اوليهای انجام دهد و گزارشی در اين خصوص ارائه
نمايد .ممکن اس ت دانش جو در طی اين مذاکرات در معذورات اخالقی قرار گيرد و مجبور به
انتخاب اس تاد راهنما يا موض وعی ش ود که بر خالي ميل اوس ت .اين فش ار روی اس تاد کمتر
اس ت و مواردی که اس تاد به رغم ميل خود مجبور به پذيرش راهنمايی دانش جويی ش ده باش د
خيلی کمتر اس ت .به عبارت ديگر ،دانش جو در اين جريان آس يبپذيرتر اس ت .به هر حال بايد
فی ای حاکم بر دانش کده و گروه به گونهای باش د تا دانش جويان با خيالی آس وده و بدون
نگرانی از تبعاتی همچون نمره درس ،پذيرش در مقاطع باالتر و غيره اقدام به انتخاب اس تاد
راهنمای خود نمايند.
در ص ورت توافق نهايی اس تاد و دانش جو در زمينه راهنمايی پاياننامه ،هر يک اخالقاً بايد
پایبند به توافق باش ند .همچنين از اين به بعد هر گونه اقدامی در زمينه پاياننامه از س وی
دانشجو بايد با اطالع و کسب موافقت استاد راهنما صورت پذيرد.
چنانچه برای اس تادان محدويتهايی به لحا ررفيت پذيرش دانش جو وجود داش ته باش د ،اين
امر بايد قبل از انتخاب رش ته توس ط دانش کده اطالعرس انی ش ود تا دانش جويانی که به اميد
گذراندن پايان نامه خود با اس تادی خاص در يک دانش گاه انتخاب رش ته میکنند ،پس از
پذيرش با مش کل مواجه نش وند .عدم توجه به اين امر ،به ويژه در پذيرش دانش جويان دکتری
در گروههايی که تعداد کمی عی و هيات علمی يا ررفيت آزاد دارند ،ممکن اس ت دردس رس از
ش ود .از س وی ديگر اس تادان راهنما نيز بايد به مقررات مربوط به ررفيت پذيرش راهنمايی
پایبند باش ند و از پذيرش دانش جو خار از ررفيت تعيينش ده خودداری نمايند .مقررات
مربوط به ررفيت پذيرش راهنمايی ،اگر چه ممکن اس ت نقايص ی داش ته باش د ،با توجه به
امکانات دانش کده ،فرص ت اس تادان و توزيع مناس ب دانش جويان در زمينههای تحقيقاتی
مختلف تنظيم میش ود و هدي آن بهبود کيفيت پژوهش اس ت .بديهی اس ت تعداد زياد
دانش جو امکان راهنمايی و نظارت مناس ب اس تاد را تحت تا ير قرار میدهد .عجيب آنکه بر
اس اس مقررات موجود پذيرش دانش جويان غيرايرانی گاه به ص ورت خار از ررفيت اس ت .در
حالی که اين دانش جويان حتی ممکن اس ت به دليل مش کالتی مثل عدم تس لط به زبان
فارس ی ،ناآش نايی با مناس بات آموزش ی و فرهنگی کش ور و غيره نياز به اختص اص وقت و
رسيدگی بيشتری از سوی استاد راهنما داشته باشند.
انتخاب موضوع پایاننامه و تصویب آن
در انتخاب موضوع پژوهش بايد در وهله اول تالش شود تا پاسخگويی به مشکالت و مسايل
کشور مدنظر قرار گيرد .متاسفانه با توجه به ولع شديد ايجادشده در جامعه علمی کشور به
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چاپ مقاله ،که بیتا ير از سياست نادرست کميتگرايی در توليدات علمی در آييننامههای
مختلف مثل پذيرش دانشجويان در دوره دکتری و پذيرش بدون آزمون (استعداد درخشان)،
تخصيص اعتبار پژوهشی (گرنت) ،اختصاص پايه علمی و ارتقاء اعیای هيات علمی و غيره
نيست ،گاه در تعريف موضوع مالحظاتی جنبی ،همچون پتانسيل موضوع انتخابی در
استخرا و چاپ مقاله ،در اولويت قرار میگيرد و در موارد زيادی به جای پرداختن به مسايل
و معظالت کشور به موضوعاتی نه چندان پراهميت و گاه بیاهميت پرداخته میشود .در
کشورهای پيشرفته دنيا تحقيقات هديدار و عمدتاً به سفارش صنعت ،سازمانها و ارگانهای
ذینفع و البته با حمايت مالی آنها انجام میشود؛ ولی متاسفانه در کشور ما ،به رغم وجود
مسايل زياد در عرصههای مختلف ،تحقيقات دانشگاهی غالباً غيرهديدار است .اگر تنها بخشی
از صدها هزار دانشجوی دورههای تحصيالت تکميلی موضوع خود را در ارتباط با مشکالت و
معظالت اجتماعی ،اقتصادی ،صنعتی ،فرهنگی ،آموزشی و غيره کشور انتخاب کنند ،اتفاق
مبارکی در اين عرصهها رقم خواهد خورد .البته نبود يا حمايتهای حداقلی موجود از تحقيقات
دانشگاهی از سوی سازمانها و نهادها نيز بر اين امر دامن میزند .خوشبختانه اقداماتی در اين
زمينه صورت گرفته اما کافی نيست .يکی از آخرين اين اقدامات ايجاد سامانه اجرايی تقاضا و
عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) [ ]1است که بر اساس آييننامه اجرايی بند ط تبصره  9ماده
واحده قانون بودجه سال  97تشکيل شده است .طبق اين ماده از قانون شرکتهای سودده،
بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند حداقل  %40از هزينه امور پژوهشی خود
را در مقاطع سهماهه به حساب خاصی نزد خزانهداری واريز نمايند تا به منظور حل مسايل و
مشکالت اين شرکتها و مؤسسات از طريق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و جهاد
دانشگاهی دارای رديف بودجه و در قالب موارد زير هزينه شود:
الف -پروژههای پژوهش کاربردی اعیای هيأت علمی ،پژوهشگران و فناوران
ب -انجام پاياننامههای تحصيالت تکميلی و پروژههای پسادکتری
 پروژههای تحقيقاتی دانشآموختگان تحصيالت تکميلی غيرشاغل تحت نظارت يکی ازمراکز
سامانه ساتع در اختيار مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و همچنين شرکتها و نهادهای
مشمول آييننامه قرار گرفته و اين امکان را فراهم میسازد که نيازهای پژوهشی شرکتها و
موسسات از طريق آن اعالم شود و به اطالع دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری رسانده
شود و پروژههای تقاضامحور خود را در جهت حل مسائل و نيازهای پژوهش و فناوری اين
مؤسسات به آنها ارائه نمايند.
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در کتاب کَليله و دِمنه ،در باب برزويه طبيب و از زبان وی ،آمده است [:]2
«پوشيده نماند که علم طب نزديک همه خردمندان و در تمامی دينها ستوده است و در کتب
طب آوردهاند که فاضلتر اطبا آنست که بر معالجت از جهت ذخيرت آخرت مواربت نمايد ،که
به مالزمت اين سيرت نصيب دنيا هرچه کاملتر بيابد و رستگاری عقبی مدخر گردد؛ چنانکه
غرض کشاورز در پراکندن تخم دانه باشد که قوت اوست .اما کاه که علف ستوران است به
تبع آن هم حاصل آيد».
در مقايسه با امور پژوهشی« ،دانه» همان محصول اصلی پژوهش ،يعنی حل يک مساله و
ارائه پاسخ آن ،است و بايد هدي پژوهش بر آن متمرکز باشد؛ و به مقاله بايد همانند «کاه»
در گفته فوق و به عنوان يک محصول جانبی نگريست .همانگونه که هدي کشاورز از کاشتن
گندم به دست آوردن کاه نيست ،و مقصود پزشک فاضل از طبابت روت دنيوی نيست ،هدي
اصلی پژوهشگر اخالقمدار از انجام پژوهش نيز چاپ مقاله نخواهد بود .بديهی است در صورت
انجام پژوهشهای ارزشمند و نافع ،مقاله به صورت يک محصول جانبی حاصل خواهد شد.
پس از انتخاب موضوع ،پيشنهاد پاياننامه يا به عبارتی پروپوزال تدوين و به شورای
گروه/گرايش/تحصيالت تکميلی تسليم میگردد .در بررسی پروپوزال نبايد هيچگونه
مالحظات غيرعلمی مد نظر باشد و بررسی بايد کامال منصفانه انجام شود و در نهايت نتيجه
به اطالع دانشجو و استاد راهنما رسانده شود .در مورد رسالههای دکتری ،عري بر آن است
که پس از تاييد اوليه ،جلسه دفاع از پروپوزال برگزار میشود که مواردی که بايد در آن خصوص
رعايت گردد تا حدود زيادی مشابه جلسه دفاع از پاياننامه است که در ادامه خواهد آمد.
گاه به دليل ماهيت رشته تحصيلی ،مثل رشتههايی که مرتبط با تحقيق بر روی انسان و
حيوانات و محيط زيست و سالمت عمومی و امثال آن است ،الزم است کد اخالقی مربوطه
برای انجام پاياننامه اخذ گردد .در اين خصوص بايد اقدامات الزم انجام و در حين انجام
پژوهش نيز پایيندی به کد اخالق مربوطه قويا رعايت شود.
انجام پایاننامه
در طی دوره ای که دانش جو مش پول پژوهش اس ت ،الزم اس ت با جديت به اين امر اهتمام
ورزد و به طور مس تمر با اس تاد(ان) راهنما در تماس باش د و نتيجه يافتههای تحقيقاتی خود را
در هر مرحله به اطالع اس تاد(ان) راهنما برس اند .اس تاد(ان) راهنما نيز بايد به طور منظم
دانش جو را به حی ور ب ذيرد و راهنماييهای الزم در هر مرحله ارائه ش ود .همچنين در ص ورت
وجود اس تاد مش اور ،نتايي بايد به اطالع او نيز رس انده ش ود و مش اوره الزم گرفته ش ود.
پسنديدهتر آن است که جلساتی منظم به اين امر اختصاص داده شود.
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گاه دانش جو به دليل ض عف توان علمی و يا مش پلههای خاص ی که دارد فرايند انجام پاياننامه
را در قبال پرداخت هزينه به فرد يا افرادی ديگر میس ارد و ممکن اس ت اص ال در جريان کار
هم نباش د .البته در ص ورت نظارت مناس ب و مس تمر اس تاد(ان) راهنما بر فعاليت پژوهش ی
دانش جو ،احتمال رخداد چنين امری خيلی ض عيفتر میش ود .کمتر کس ی اس ت که از بازار
داغی که در اين عرص ه ،و بهويژه در مقابل دانش گاه تهران ،وجود دارد مطلع نباش د .موض وع
به گونهای اس ت که مجله نيچر در س ال  2016مقالهای در اين خص وص منتش ر کرد [ .]3در
اين مقاله آمده اس ت که ارتش ی از اين افراد از طريق تبليپات در فی ای مجازی ،توزيع
آگهیها و حمل پالکاردهايی توس ط افراد در پيادهروهای خيابانهای اطراي دانش گاه اقدام به
نوش تن پاياننامه برايمتقاض يان در قبال دريافت هزينه مینمايند .همچنين در اين مقاله ذکر
ش ده که در س ال  2014يکی از اعی ای آکادمی علوم ايران تعداد پاياننامههايی را که از اين
طريق ارائه میش وند حدود  5000مورد (تقريبا ده درص د تمام پاياننامههای کارش ناس ی ارش د
و رسالههای دکتری) تخمين زده است.
در تابس تان س ال « 1396قانون پيش گيری و مقابله با تقلب در تهيه آ ار علمی» در مجلس
ش ورای اس المی تص ويب و به تاييد ش ورای نگهبان رس يد و توس ط رئيس جمهور برای اجرا به
وزاتين علوم ،تحقيقات و فناوری و بهداش ت ،درمان و آموزش پزش کی ابالگ گرديد .بر اس اس
ماده واحده اين قانون تهيه ،عرضه و واگذاری آ ار علمی پژوهشی از جمله پاياننامه ،رساله
و مق اله توس ط هر ش خص حقيقی يا حقوقی با قص د نفع بردن و به عنوان ش پل با هدي ارائه
تمام ا ر و يا قسمتی از آن توسط ديگری به عنوان ا ر خود ،جرم است و برای آن مجازاتهايی
در نظر گرفته شده است [.]4
عالوه بر مورد فوق ،گاه دانش جو ممکن اس ت در روند انجام پاياننامه مرتکب س وءرفتارهايی
همچون جعل و دادهسازی ) ،(Fabricationدستکاری و تحريف ) (Falsificationيا سرقت
علمی ) (Plagiarismش ود .اينها مواردی اس ت که از س وی بنياد علوم ملی (National
) Science Foundationآمريکا به عنوان تعريف يا مصاديق سوءرفتار پژوهشی قلمداد شده
اس ت [ .]5بر اين اس اس هر گونه دادهس ازی ،دس تکاری مواد تحقيق ،تجهيزات يا فرايند
تحقيق و حذي داده يا نتايي ،به خود بس تن ايده يا نتايي و گفتههای ديگران بدون اس تناد به
آن در زمره سوءرفتار پژوهشی قرار میگيرد .اينها مواردی است که بايد دانشجوی اخالقمدار
در طی انجام پاياننا مه و تدوين نوش تار به آن دقيقا توجه داش ته باش د و از ارتکاب آن
خودداری نمايد .يکی از نکاتی که هميش ه مورد غفلت بوده و در اص ل نوعی س رقت علمی
محس وب میش ود ،اس تفاده از عين گفتههای ديگران در نوش تار و اس تناد دادن به آن اس ت.
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ش ايد اين ش ائبه برای دانش جو پيش آيد که مرجع مورداس تفاده ذکر ش ده اس ت و علیالقاعده
نبايد مش کلی در اين خص وص وجود داش ته باش د؛ ولی بايد توجه داش ت که آنچه يک محقق
از مرجعی اخذ و در نوش تار خود به آن اس تناد ميکند عين نوش ته آن مرجع نيس ت و می مون
آن اس ت و در ص ورتی که عين نوش ته از مرجعی ذکر گردد ،عالوه بر اس تناد دادن ،آن قس مت
بايد داخل گيومه قرار داده شود.
مقدمات دفاع از پایاننامه
نهاییسازی پایاننامه

پاياننامه تکميل ش ده توس ط دانش جو بايد قبل از تحويل به ش ورای گروه/گرايش/تحص يالت
تکميلی به دقت توسط استاد راهنما خوانده و بررسی شود و موارد اصالحی به دانشجو منتقل
گردد .الزم اس ت دانش جو کار ويرايش و حک اص الح پاياننامه را مطابق نظرات اس تاد راهنما
انجام دهد و اس تاد راهنما نيز بايد بر اين فعاليت نظارت داش ته باش د .البته ممکن اس ت اين
کار به صورت فصل به فصل در روند انجام پژوهش انجام شده باشد که پسنديدهتر است .گاه
مش اهده میش ود که اين عمل؛ مثال به دليل تاخير دانش جو در آمادهس ازی پاياننامه و موکول
کردن کار به روزهای پايانی مهلت دفاع ،نداش تن زمان کافی برای بررس ی پاياننامه از س وی
اس تاد راهنما يا مش پله زياد و تراکمکاری او در بازه دفاعيات و يا س هلانگاری و غيره ،مپفول
ال شورا نيز با بررسی کلی
میماند و پاياننامه با ايراداتی فراوان به شورا تحويل میشود .معمو ً
پاياننامه و اکتفا به گواهی کفايت پاياننامه که به امی اء اس تاد راهنما رس يده اس ت ،پاياننامه
را تاييد و به مرحله داوری میفرستد .تحويل پاياننامه بدون بررسی نهايی و اصالحات و
گاه واگذاری اين کار به داوران! نه تنها بیاحترامی به داوران است بلکه وجهه دانشگاه يا
موسسه را نزد داور(ان) خارجی تیعيف میکند.
پس از اتمام پايان نامه ،استاد راهنما با امیاء گواهی کفايت ،کار را آماده دفاع اعالم مینمايد.
انتخاب داوران پایاننامه

بس ياری از نش ريات علمی هنگام ارس ال مقاله از نويس ندگان میخواهند تا داوران پيش نهادی
خود را اعالم نمايند .همچنين خواس ته میش ود تا در ص ورتی که نويس ندگان مخالف انتخاب
داور يا داورانی مش خص برای بررس ی مقاله خود هس تند ،اس امی و مش خص ات آنان ذکر ش ود.
همين روش تا حدودی در فرآيند اداری دفاع از پاياننامه وجود دارد با اين تفاوت که معموال
فقط اس امی داوران پيش نهادی داخل و خار دانش گاه يا موس س ه از س وی اس تاد راهنما به
ش ورای گروه يا تحص يالت تکميلی اعالم میش ود .داورانی که از س وی اس تاد راهنما معرفی
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میش وند بايد در زمينه موض وع پاياننامه خبره باش ند و مالحظاتی غيرعلمی در انتخاب آنها
تا يرگذار نباش د .عدم معرفی يک داور به دليل تس لط او روی موض وع و يا دقت نظر و جديت
وی در بررس ی پاياننامه و نگرانی از يافتن نقايص يا ايرادات پژوهش ص ورتگرفته ،رفتاری
غيراخالقی و غيرآکادميک اس ت .البته گاه عدم معرفی داروانی خاص به دليل مجالت علمی
گاه اس امی داورانی که نويس ندگان تمايل ندارند مقاله برای آنان ارس ال ش ود را میپرس ند .اين
افراد کس انی هس تند که از نظر نويس ندگان مقاله ممکن اس ت به داليل ش خص يتی يا فکری،
ص رفنظر از محتوای علمی ،برخوردی منفی با کار تحقيقاتی انجام گرفته داش ته باش ند .اگر
مش ابه اين دليل در مورد عدم معرفی داروانی خاص برای داوری پاياننامه وجود داش ته باش د،
اين عمل بالاشکال باشد .بديهی است که شورای تحصيالت تکميلی يا شورای بررسیکننده
موض وع در انتخاب داوران آزاد اس ت و میتواند تمام داوران پيش نهادی را ب ذيرد يا حتی هي
يک از آنها را انتخاب نکند.
پس از تعيين داوران و تحويل يک نس خه از پاياننامه به آنان و اخذ امی اء ،فرايند اخذ مجوز
ال به دليل آنکه به داروان فرص ت مناس بی برای مطالعه و بررس ی
دفاع ص ورت می پذيرد .معمو ً
پايان نامه داده ش ود ،الزم اس ت برای انجام دفاع از زمان اخذ مجوز حداقل چند روزی (مثال
يک هفته) گذش ته باش د .هر گونه اص رار بر دفاع زودتر از موعد يا اعمال فش ار برای تپيير
ص وری تاريخ دفاع در ص ورتجلس ات ،چه از س وی دانش جو و چه اس تاد راهنما ،يکی ديگر از
ال به دليل
موارد غيراخالقی اس ت که گاه مش اهده میش ود .بديهی اس ت که اين موارد معمو ً
موکول کردن دفاع به آخرين مهلتهای تعيينش ده رم میدهد و الزم اس ت که دانش جو و
اس ت اد راهنم ا از پيش ب ا برن ام هريزی من اس ب م دت زم ان ح داقلی برای فراين د اداری
دفاعاختصاص داده باشند تا در اين خصوص مشکلی پيش نيايد.
دفاع از پایاننامه
در روز دفاع بايد افراد به موقع در جلسه دفاع حاضر شوند .بديهی است که دانشجو حداقل نيم
س اعت قبل بايد در محل حاض ر و مقدمات کار را فراهم س ازد .همچنين اس تاد(ان) راهنما و
مش اور و داوران پاياننامه بايد به موقع در جلس ه حی ور يابند .امروزه در جامعه ما تاخير در
حی ور در جلس ات و قرارهای مالقات به امری عادی تبديل ش ده و بس ياری از افراد به راحتی
ال عل ت آن را ب ه گردن ترافي ک و غيره میان دازن د .ب اي د توج ه
مرتک ب آن میش ون د و معمو ً
داش ت که تاخير در حی ور در جلس ه دفاع نه تنها بیاحترامی به ديگران اس ت بلکه س بب
استرس دانشجو میشود و بايد به شدت از آن احتراز کرد.
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برای ارائه دانش جو ،حداکثر زمان مش خص ی (مثال نيم س اعت) تعيين میش ود .دانش جو بايد
سخنان خود را به اين مدت محدود کند و با مديريت مناسب سخنانش از زمان اختصاصيافته
فراتر نرود .پس از آن نوبت به س واالت داوران میرس د .داوران نيز بايد برای س واالت خود
مدت زمان مشخصی در نظر بگيرند و تا حد امکان از طوالنی شدن آن ب رهيزند .البته ممکن
اس ت گاه س واالت به دليل ماهيت خاص کار کمی به درازا بکش د که الزم اس ت از رييس
جلس ه کس ب اجازه ش ود .همچنين الزم اس ت داوران به هنگام طرح س واالت خيلی ص ري و
ش فاي و مش فقانه س واالت خود را مطرح کنند و همواره ش ان دانش جو را در نظر بگيرند و از
برخوردهای تند و تحقيرکننده ب رهيزند .هنگامی که داوران س واالت خود را مطرح میکنند
الزم اس ت اس تاد(ان) راهنما و مش اور وارد بح نش ودند و تنها در ص ورتی که رييس جلس ه يا
داور نظر آن ان را جوي ا ش د ي ا در انته ای جلس ه ،مواردی را ک ه در نظر دارن د بي ان نم اين د.
همچنين دانش جو بايد با آرامش و در حيطه رفتار کامال اخالقی و محترمانه به س واالت پاس خ
بدهد و هر گاه جواب س والی را نمیداند ،ص ادقانه عدم اطالع خود را بيان نمايد .در نهايت
مجموعه موارد مطروحه در جلس ه توس ط رييس جلس ه ص ورتجلس ه ش ده و به امی اء هيات
داوران و اس تاد(ان) راهنما و مش اور میرس د و در ص ورتی که پاياننامه مردود نباش د ،نمره يا
امتيازی به آن اختص اص داده میش ود .آنچه در اين مرحله حائز اهميت اس ت ،اعالم نظر آزاد
افراد بدون هيچگونه رو دربايس تی اس ت .معموال داوران نظر اس تاد(ان) راهنما و مش اور را نيز
در اين خص وص و نيز در مورد جديتی که دانش جو در روند انجام پاياننامه داش ته اس تعالم
می کنند .اس تاد(ان) راهنما و مش اور بايد نظر خود را اعالم نمايد اما از پافش اری به اختص اص
امتيازی خاص يا افزايش امتياز دانشجو خودداری نمايد.
يکی ديگر از مواردی که بايد در جلس ه دفاع مورد توجه قرار داده ش ود ،پرهيز از اقداماتی
خ ار از عري ،مث ل افراط و تفريط در پ ذيرايی ي ا زي ادهروی ي ا کوت اهی کردن در دعوت از
دوس تان و آش نايان توس ط دانش جو اس ت .همچنين گاه ص دابرداری يا فيلمبرداری از جلس ه نيز
ممکن اس ت داوران را معذب کند .در اين ص ورت الزم اس ت رييس جلس ه از ابتدا به اين
موضوع عنايت داشته باشد و در خصوص مجاز نبودن اين کار ،تذکرات الزم را بدهد.
اقدامات پس از دفاع
بس يار به ندرت اتفاق میافتد که پاياننامه به همان ش کل ارائهش ده در جلس ه دفاع مورد تاييد
ال نياز به انجام اص الحاتی خواهد بود.
قرار گيرد و در ص ورت عدم مردودی پاياننامه ،معمو ً
دانش جو بايد در خص وص انجام اص الحات طبق نظر داوران با نظارت اس تاد(ان) راهنما و
مشاور اقدام نمايد و در نهايت انجام اين اصالحات به تاييد داوران برسد.
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نتیجهگیری
در اين مقاله ،مجموعه اقداماتی که از پيش از انتخاب موضوع پاياننامه تا پس از دفاع صورت
میپذيرد به اجمال ارائه شد و نيز مواردی که ممکن است به گونهای سبب برون رفت اقدامات
از مسير اخالقی آن شود خاطرنشان گرديد .اگرچه موارد مطروحه معطوي به اقداماتی است
که از سوی دانشجو و استاد(ان) راهنما انجام میشود ،اما گاه تصميمات نادرست در سطوح
باالتر خود بر اينگونه رفتار غيراخالقی دامن میزند .آييننامههايی که بيشتر بر اساس شمارش
مقاالت وضع میشوند و نسبت به کيفيت پژوهش و پاسخگويی يا عدم پاسخگويی پژوهش
به نيازهای کشور توجهی ندارند و جوايز و نشانها و القابی که صرفا بر اساس کثرت مقاالت
منتشرشده از سوی افراد اعطا میشوند از اينگونه مواردند.
انتظار میرود رعايت موارد مطروحه در اين نوشتار منجر به اولويتبخشی به انتخاب مسائل و
مشکالت ملی به عنوان موضوعات پاياننامهها ،شود .همچنين رعايت اين موارد سبب ارتقاء
و سالمت اخالقی قشر تحصيلکرده کشور و به تبع آن ارتقاء اخالقی جامعه خواهد شد .البته
بنابر آنچه گفته شد لزوم بازنگری آييننامهها و مقرراتی که صرفا سبب کثرت توليدات علمی
بدون توجه به تا يرات آن در ايجاد رفاه و روت در کشور است ضروری به نظر میرسد.
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