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 نگارش دانشگاهي در دانشگاههاي

  حلقه گمشده آموزش عالي : ايران
 

  ∗مصطفي حسرتيدكتر 
  رمانشاهك دانشگاه رازي انساني دانشكده ادبيات و علوم

 
 يدهچک
 طرحی پژوهشی در باره نگارش دانشگاهی در يکی از برگرفته مقاله  ينا

 روش از تفادهاس ين پژوهش با ا. از مؤسسات آموزش عالی ايران است
يان دانشجو شده است و فعاليتهای گروهی از انجاميه سازی داده بنياد نظر

تحصيالت تکميلی اين مؤسسه و نيز اهميتی که استادان آنها به اين گونه 
 نفر ١٩های کيفی طی مصاحبه با  داده. يتها می دهند، بررسی شده استفعال

سپس متن . ری شديان تحصيالت تکميلی گردآودانشجواز استادان و 
 QSR.NUDIS از نرم افزار استفاده و کد گذاری شد و با ادهها پي مصاحبه
ا به دست ه   کد در داده١٠٨ مجموع،در .  تجزيه و تحليل قرار گرفتمورد
 دانشگاهی نگارش کد اصلی مربوط به ٧در اين مقاله فقط به . آمد

  .ستدانشجويان تحصيالت تکميلی مورد مطالعه پرداخته شده ا
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 دهنده آن است که در مؤسسه مورد مطالعه به نشانيج اين پژوهش نتا  
بسياری از استادان در . شودنگارش دانشگاهی اهميت کافی داده نمی 

  و دهندسطوح تحصيالت تکميلی به دانشجويانشان تکاليف نگارشی نمی 
 نیيبازب  مورد کمتر هم ياندانشجو ی دانشگاه  نگارش  يزناچ  مقدار  همان

يلی تکم يالت تحص  ياندانشجو يجه،نت در .ی گيردم  قرار  استادان  نقد  و 
 دريافت نمی کنند تا بر آن اساس ديدگاههای خودبازتاب چندانی از استادان 

های بالغتی رشته خود را به صورت مطلوب فرا  يژگیو معرفت شناسی و
فنی دانشجويان و در برخی از رشته های علوم طبيعی و ين حال، اا ب .گيرند

]  خارجیاغلب[علمی به مجالت ی را برای چاپ مشترکاستادان آنها مقاالت 
 اين مجالت تا حد زيادی عدم بازبينی نوشته داورانمی فرستند و نظرهای 

  . می کندجبرانهای دانشجوان توسط استادانشان را 
  
 هخورد دربارباز سوادهای دانشگاهی، ،نگارش دانشگاهی  :يد واژگانکل

  .دانشجويان تحصيالت تكميلي و دانشگاهيان، دانشجوهای  نوشته
 

  مقدمه 
 قلب تپندة دانشگاههاي آشورهاي پيشرفته محسوب ١نگارش دانشگاهي

ها و گزارشهاي آالسي از دوران دبيرستان شروع و در  نوشتن مقاله. شود مي
اهي ارشد جزء جدا نشدني آموزشهاي دانشگ هاي آارشناسي و آارشناسي دوره
دانشجويان براي يادگيري دروس خود نه تنها بايد آتاب و متون . شود مي

 بلكه بايد براي هر يك از اين دروس حداقل ،خاصي را بخوانند و ياد بگيرند
يك مقاله نيز بنويسند و به عنوان بخشي از آار آموزشي به استادان خود 

هاي دانشجويان و  وشتههاي متعدد مقاالت و ن استادان با بازخواني. تحويل دهند
. دهند آه چگونه بهتر بنويسند ارائه پيشنهادهايي به آنها، به دانشجويان ياد مي

يابد و آل ارزيابي  هاي دآتري اهميت بيشتري مي تأآيد بر نگارش در دوره
عملكرد دانشجو در بعضي از آشورها مانند انگلستان و استراليا صرفًا بر 

تأآيد بر نوشتن تنها تفاوت . شود يان انجام مياساس آارهاي نوشتاري دانشجو
سليقه نيست، بلكه از ديدگاهي متفاوت به نظام آموزشي آشور ما مربوط 

شود آه بر اساس آن نوشتن ابزار اصلي يادگيري و استقالل فكري  مي
در اين نظام آموزشي به جاي آنكه دانشجو . شود دانشجويان در نظر گرفته مي
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ل در فرايند يادگيري در نظر گرفته شود آه مجبور به عنوان عضوي منفع
است تمام مطالب آتاب را حفط آند، به عنوان عنصري فعال در فرايند 

 مطرح شده در آتاب را با هم بسنجد و هاي نظريهيادگيري است آه مي تواند 
هاي تحصيالت  مورد نقد قرار دهد و بهترين را انتخاب آند و البته، در دوره

  .  خود را نيز توليد و ارائه آندهاي يهنظرتكميلي 
فصلي در بارة راههاي م   تأثير نوشتن در يادگيري بسيار زياد است و متون 

بهتر نوشتن و اصول و مقررات آن توسط دانشگاهها در اختيار دانشجويان 
 و اينكه چه چيز سرقت ٢»سرقت ادبي« در باره  براي مثال،. قرار گرفته است
 آه يود و همچنين، قوانين مربوط به برخورد با دانشجويانش ادبي محسوب مي

توان متون مكتوب بسياري در دانشگاههاي  دهند، مي سرقت ادبي انجام مي
اين در حالي است آه نگارنده با توجه به تجربه خود در . معتبر جهان يافت

 سال تدريس در ٦ارشد و در حدود  هاي تحصيلي آارشناسي و آارشناسي دوره
  . گاههاي آشور، تا به حال دستورالعملي در اين زمينه نديده استدانش

 وضعيت نگارش دانشگاهي در يكي از مقاله بررسی   هدف از ارائه اين 
  شاملمعموًال »نگارش دانشگاهي« .  عالي ايران است مؤسسات آموزش

انواع نگارشهاي استادان و دانشجويان است، از قبيل مقاله و آتاب آه نگارش 
 بيشتر به اعضاي هيئت علمي و نيز گزارش و پايان نامه آه بيشتر به آن

 نگارش دانشجويان تحصيالت ر در اين پژوهش ب.دانشجويان اختصاص دارد
  . کيد خواهد شدأيند يادگيری تا در فري و کيف آن به عنوان  ابزارتکميلی و کّم

ر بارة    در ساليان اخير، در دانشگاههاي غربي پژوهشهاي فراواني د
از طرفي، پژوهشگران در زمينه . نگارش علمي صورت گرفته است

» انگليسي براي اهداف دانشگاهي« و )ESP(» انگليسي براي اهداف ويژه«
)EAP (تا  و ،هاي مختلف دانشگاهي  در رشتهای گونههاي متني و  به ويژگي

، دانشگاهینگارش  در مورد اعضاي هيئت علمي  نيز به باورهايحدی
از . (Swales, 1990; Berkenkotter & Huckin, 1995)اند ختهپردا

به » هاي دانشگاهيسواد«پژوهش نسبتًا جديدي با عنوان در طرف ديگر، 
هاي نگارش  باورهاي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در باره ويژگي

  .)Lea & Street, 1998 ( شده است مورد قبول پرداخته دانشگاهی
هاي پيشين آه  از آن نظر اهميت دارد آه برخالف زمينه   اين زمينة پژوهشي 

موقعيتهاي ديگر موقعيت به از يك » قابل انتقال«نگارش دانشگاهي را 
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داند و   و مختص موقعيتهاي خاص مي»محلي«پنداشتند، نگارش علمي را  مي
در  پژوهش حاضر فعاليتها . گيرد يند اجتماعي در نظر ميابيشتر آن را يك فر

 های ايراندانشگاهدر يکی از اي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان و پنداره
 Street, 1998) (Leaاي دانشگاهي بررسي شده استسوادهدر چارچوب 

&.  
  

  تحقيقات انجام شده در اين زمينه 
توان گفت آه تا به حال تحقيقي در زمينه فعاليتها و پندارهاي  به جرئت مي

اين در حالي است . نجام نگرفته است در ايران ادانشگاهیمربوط به نگارش 
 هميشه به عنوان عامل نشر علم مطرح و با توجه به دانشگاهیآه نگارش 

  .ر جهان همواره مورد توجه بوده استداهميت آن در آشورهاي پيشرفته 
 پژوهش ،)ESP( »انگليسي براي اهداف ويژه«هاي مهم در      يكي از زمينه

 و فعاليتهاي دانشگاهیعلمي از نگارش در زمينة پندارهاي اعضاي هيئت 
  آنان 

 اين موضوع در زمينه تازه ايجاد شدة سوادهاي دانشگاهي. در اين زمينه است
)Lea & Street, 1998(بر اساس .  بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

 فعاليتي اجتماعي است آه اگر دانشگاهینظريه سوادهاي دانشگاهي، نگارش 
خواهد  شود، بهتر شناخته عهجر به توليد آن مي شود مطالدر موقعيتهايي آه من

هاي  شود آه ويژگي خصوص در مواردي بيشتر ايجاد مي اين شناخت به. شد
علمي، بلكه در  يك نگارش دانشگاهي خوب نه تنها در مورد اعضاي هيئت

هاي دانشگاهي، سوادبا توجه به رويكرد . مورد دانشجويان نيز بررسي شود
  :توان به دو صورت در نظر گرفت  دانشگاهها مينگارش را در

توان آنها را  نگارش دانشگاهي را آسب يك سري از مهارتها دانست آه مي. ١
اين . در آالسهاي خاصي فرا گرفت و بعدًا هنگام نوشتن از آنها استفاده آرد

مهارتهاي «مدل  (Lee & Street, 1998)شيوة پنداشت را لي و استريت 
  .اند يده نام٣ »مطالعه

بر اساس اين . نامگذاري شده است ٤»اجتماعي شدن دانشگاهي«دل دوم، م. ٢
 فراگيري نگارش دانشگاهي صرفًا آموختن يك سري مهارتها نيست آه ،مدل

مانند موقعيت آالسهاي فراگيري زبان [بتوان آن را از يك موقعيت 
 بلكه نگارش  منتقل آرد،]مانند نوشتن مقاله[ به موقعيتهاي ديگر ]انگليسي
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تر اجتماعي شدن در دانشگاه است؛ به  ي بخشي از فرايند آليدانشگاه
عبارت ديگر، همان گونه آه ورود به دانشگاه مستلزم آموختن روشهاي 

 با استادان و ساير دانشجويان است، رفتار صحيحخاصي مانند طرز 
  . نگارش دانشگاهي نيز بخشي از فرايند اجتماعي استيادگيري 

چ يك از دو مدل مهارتهاي مطالعه و اجتماعي شدن دانشگاهي به    هي
لي و استريت . گيرند نوشتار دانشگاهي را در بر نمييند افرصورت جامع 

تر است،  آه جامع ٥»مدل سوادهاي دانشگاهي« مدل ديگري را به نام (1998)
جالب توجه . آنند براي مطالعه هر چه بهتر نگارش دانشگاهي پيشنهاد مي

شود و اين دو   در زبان انگليسي جمع بسته نمي٦»سواد«ه واژة   آتاس
اي را به آار   به صورت عمدي آلمه٧پژوهشگر انگليسي با جمع بستن آن

اين استفاده غير دستوري . اند آه از نظر دستور زبان انگليسي غلط است برده
تأآيد از اين نظر صورت گرفته است آه بر وجود انواع نگارشها در دانشگاه 

 آه در يشود با نگارش  آه در رشته فلسفه انجام مييبراي مثال، نگارش. شود
. تواند بسيار متفاوت باشد گيرد، مي رشتة ادبيات فارسي يا شيمي صورت مي

 از يك  هاي زباني  فراگرفته٨اين نوع تلقي از نگارش دانشگاهي نظرية انتقال
 را ]مانند نوشتن مقاله[ي ديگر  به موقعيتها]مانند آالسهاي انگليسي[موقعيت 

ي ي فرايندهادانشگاهیچرا آه اگر قبول آنيم نگارشهاي . آشد به چالش مي
اجتماعي هستند آه با توجه به نيازها و شرايط در موقعيتهاي مختلف توليد 

ي به صورت فعلي زير انگليسشوند، اهميت وجود آالسهاي آمادگي زبان  مي
لي و «بر اساس مدل سوادهاي دانشگاهي  به طور خالصه، .رود سؤال مي
توان بهتر مطالعه آرد آه   نگارش دانشگاهي را در صورتي مي،»استريت

پندارهاي استادان و دانشجويان در اين زمينه و نيز عواملي را آه سبب توليد 
روشن و ساده راي مثال،  ب.شود، در نظر بگيريم نوشتارهاي دانشگاهي مي

رود، در  ي به شمار ميدانشگاهوب نوشتارهاي نوشتن يكي از خصوصيات خ
حالي آه استادان و دانشجويان ممكن است پندارهاي متفاوتي از اين نوع 

 از جمله آنكه لي و استريت در پژوهشي آه در اين زمينه .نوشتن داشته باشند
 بين استادان و  انجام دادند تفاوتهايي را در روشن نويسي و وضوح مطلب در

ه بر اساس پندار و باور دانشجو چآن. ورد مطالعه خود يافتنددانشجويان م
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 اما از .نمود  از نظر استاد بسيار مبهم مي،روشن و واضح نوشته شده بود
آنجايي آه استاد داراي قدرت بيشتري در محيطهاي دانشگاهي است، تعيين 

آند آه چگونه بايد واضح نوشت و بعضًا دانشجو بدون فهم دقيق از  مي
 اينجاست آه اهميت .آند ات به صورت آورآورانه از استاد تبعيت ميموضوع

آه  شود، چرا مطالعه پندارها و باورها در نگارش دانشگاهي بيشتر روشن مي
تواند به محيطي بسته تبديل  دانشگاه آه بايد محل خالقيت و شكوفايي باشد، مي

ي آورآورانه از شود و وي به پيرو شود آه اجازه خالقيت به دانشجو داده نمي
  .شود استادان وادار مي

 براي )Jenkins et al., 1993(جنكينز و ديگران در پژوهشی ديگر    
پژوهشي در شش ، فعاليتهاي نگارشي دانشجويان غير انگليسي زبانبررسی 

هايي با  آنها از طريق پرسشنامه و مصاحبه. دانشگاه در آمريكا انجام دادند
 دريافتند آه دانشجويان مورد مطالعه ها دانشگاهدانشجويان و استادان اين

 : معموًال فعاليتهاي زير را انجام مي دهند 
  نياز دارد؛ ی نوشتن گزارشهايي آه به مهارتهاي فني نگارش .١
  نوشتن گزارشهاي آزمايشگاهي و توصيف آزمايشگاهها؛  .٢
 .  ترمي طرحهای  ارائه .٣

ي پيشرفت تحصيلي در ميان و گزارشها پيشنهاد طرح تحقيقاتی   اما نوشتن 
هاي جالب  يكي از يافته. خورد فعاليتهاي نگارشي اين دانشجويان به چشم نمي

هاي  از پايان نامه% ١١در اين پژوهش آن بود آه استادان راهنما حدود 
هاي دانشجويان غير  از پايان نامه% ٢٥دانشجويان انگليسي زبان و حدود 

  ,Hasrati(نگارنده در تحقيقات قبلي نيز  .نوشتند  خود مي انگليسي زبان را
آننده در  شرآتيكي از استادان و  چنين مشاهداتي داشته است )2003

هاي دانشجويان ايراني  نامه داستاني مشابه را در مورد پايانپژوهش جاری نيز 
يكي از داليل نوشتن پايان نامه  هاي جنكينز و ديگران، بنابر يافته. آند نقل مي

آه  داراي منابع مالي محدودي است طرحهاادان آن است آه اغلب توسط است
و آنان نيز تمايل  گيرد  قرار ميتاداناز طرف شرآتهاي صنعتي در اختيار اس

  .تر به انجام برسد و گزارشهاي مربوط آماده شود دارند آار هر چه سريع
دو دانشگاه نظرهاي استادان  ،(Zhu, 2004)ژو  توسطديگر   در پژوهشي 

اين . ر باره نگارش دانشگاهي و آموزش آن بررسي شده است ددر آمريکا
 دو گروه مهندسي و استادان از پژوهشگر با انجام دادن ده مصاحبه آيفي با

 بنابر. بازرگاني به دو نظريه متفاوت در باره نگارش دانشگاهي دست يافت
توان در  مينظريه اول، نگارش دانشگاهي مهارتي قابل انتقال است آه آن را 
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اما براساس نظريه  .گرفت و در موقعيتهاي ديگر به آار بستفرا يك موقعيت 
هاي مختلف شامل فرايندهاي  ارتباطي و تفكري    نگارش علمي در رشته،دوم

 نقطه مشترك در. است آه فراتر از صرفًا آسب يك سري از مهارتهاست
نظريه : و نظريه استپژوهشهايي آه در اينجا بدانها اشاره شد، مشتمل بر د

گيرد و نظريه  اول نگارش علمي را صرفًا آسب يك سري مهارت در نظر مي
بخشي از فعاليتهاي اجتماعي درون رشته هاي  دوم نگارش علمي را
  .دانشگاهي مي پندارد

دانشگاههاي ايران، باتوجه به     در اين پژوهش نگارش دانشگاهي در يكي از
ارشد و دآتري، بررسي شده و به تفاوت  رشناسيدانشجويان آا نظر استادان و

بين نگارش دانشگاهي در زبان فارسي و انگليسي پرداخته نشده است، چرا آه 
از آنجايي آه .  خواهد بودتر گستردهاي  بحث در اين زمينه مربوط به مقوله
صورت گرفته، بيشتر به اهميت نگارش  پژوهش در اين زمينه در ايران آمتر

 هاي تحصيالت تكميلي فعاليتهاي نگارشي دانشجويان دورهو دانشگاهي 
  .ته شده استپرداخ

  
 پژوهشپرسشهاي 

  تكميلي عمدتًا چيست؟ تحصيالت فعاليتهاي نگارشي دانشجويان  .١
 آن در پيشرفت علمي ت استادان راجع به نگارش دانشگاهي و اهمي .٢

   دارند؟يچه نظر  دانشجويان
لي در باره تأثير نگارش  تكمي تحصيالت استادان و دانشجويان .٣

يادگيري مطالب و چارچوبهاي خاص هر رشته چه نظري   بردانشگاهی
  :عبارت دقيق تره دارند؟ ب

  دارند؟  مي نگارشي وا  به فعاليتهاي را آيا استادان دانشجويان خود. الف
  چيست ؟  شود، فعاليتهاي اصلي نگارشي آه انجام مي.  ب
  آنند؟ بررسي مي چگونه  را دانشجويان خودهاي دانشگاهي  استادان نوشته. پ
مهارت نگارش  به طورآلي، نظر استادان در باره راههاي بهتر آسب. ت

  دانشگاهي چيست ؟
  

 ها آوري داده روش جمع
روش تحقيق به آار گرفته شده در اين تحقيق آيفي است و در آن بيشتر از 

پردازي  ظريهن«به طور خاص، از روش تحقيق . مصاحبه استفاده شده است
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 اين روش پژوهشي .استفاده شده استا ه تحليل داده  براي تجزيه و٩»داده بنياد
 ١٩۶٧نام گليزر و استراوس در سال ه ابتدا توسط دو محقق آمريكايي ب

)Glaser & Strauss, 1967 ( سازي    اآتشاف نظريها عنوان در آتابي ب
  . معرفي شد١٠بنيادداده 

 تها تجزيه و تحليل نيز صور آوري داده جمع اين روش همزمان با در   
  .انجام می شودهاي قبلي  يافته هاي بعدي متناسب با گيرد و گردآوري مي

پردازي داده بنياد از آن نظر بوده است  نظريه   نامگذاري اين روش تحقيق به 
 های نظريهشوند بر  هايي آه در باره مسائل مورد پژوهش ارائه مي نظريهآه 

 .شوند هاي به دست آمده ارائه مي داده ي نيستند، بلكه با استفاده ازقبلي متك
هاي  خصوص در زمينهه  ببنياد،سازي داده  روش پژوهشي نظريه   

 بسيار ، آنها صورت گرفته باشدبارهاي آه پژوهشهاي اندآي در  ناشناخته
  استرن . مناسب است

)Stern, 1994(  خصوص مي نويسد ايندر :  
 هايي زمينه در بنيادسازي داده  ترين استفاده از نظريه ن مناسببه نظر م   «

آه خواهان ديدگاه جديدي در است اند يا در مواردي  است آه ناشناخته مانده
   ».باره موضوعي آشنا هستيم

 و بنيادسازي داده   نظريه)Agar, 1996(اگار خصوص، در همين    
 و نه ،شتر براي توليد نظريهداند آه بي نگاري را در زمره روشهايي مي قوم

هر دو اين روشها از سه ابزار اصلي در . شوند آار گرفته ميه  ب،آزمون آن
مشاهده، مصاحبه و : از ندا  عبارتشود آه ها استفاده مي براي گردآوري داده

  تجزيه و تحليل متني
)Wolcott, 1994( .  

 تجزيه و تحليل وري ها گردآو  به ترتيب زير دادهبنيادسازي داده  در نظريه   
  :(Stern, 1994)شوند  مي
 از طريق مصاحبه، مشاهده يا تجزيه و :هاي تجربي گردآوري داده  .١

  ؛...تحليل متني يا از ترآيبي از اين سه ابزار 
 استفاده بنيادسازي داده  پژوهشگري آه از روش نظريه :اريذآدگ  .٢

ها پژوهشگر  همزمان با گردآوري داده. آند به دنبال فرايند است مي
اين به معني بررسي خط به خط داده . دهد اري باز روي آنها انجام ميذآدگ

 ؛...استها و شناختن فرايندها در آن 
                                                            

9 . Grounded Theory 
10. The Discovery of Grounded Theory 
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هاي ديگر مقايسه و براساس  اري شده با دادهذ آدگيها  داده:بندي دسته  .٣
اري ذهاي آدگ  داده،ها در واقع دسته. شوند بندي مي وجوه مشترك دسته

 ؛... هم مرتبط باشندارسد ب نظر ميه آه باي هستند  شده
. شود اي ايجاد مي ها چارچوب اوليه  با استفاده از داده:ايجاد مفاهيم  .٤

ي را از عآند آه موضوعات اساسي در محيط اجتما پژوهشگر سعي مي
 ؛...نظر افراد مورد مطالعه دريابد

در سه عمل به تقويت تئوري دادن  انجام مرحله در اين :بسط مفاهيم  .٥
 :آنند گيري آمك مي حال شكل

بندي  ها را دسته دادهتعداد زيادي از در اين مرحله پژوهشگر .  آاهش.الف
شوند تا ارتباط بين آنها شناخته  ها با هم مقايسه مي دسته. آرده است

  .شود
چيني از  در اين مرحله دست. آارهاي پژوهشي قبليآردن چين   دست.ب

  ....ها وارد مي شود ا و دسته بندي داده هبهآارهاي پژوهشي قبلي 
ها  با پديد آمدن متغيرهاي اصلي، آنها با داده. ها دادهآردن چين   دست.پ

  . دشوشوند تا شرايط وقوع آنها مشخص  مقايسه مي
   ؛اي پديدار شدن متغيرهاي هسته. ٦
اري ذگ  در اين مرحله با استفاده از آد.  تعديل و تصحيح مفاهيم و ادغام آنها.٧
گيري هر چه بيشتر مستدل  هاي در حال شكل ظري و يادداشت نويسي، نظريهن

      شود؛ مي
  .  تهيه گزارش پژوهش.٨

 ١١ مصاحبه انجام شد آه از اين تعداد ١٩پژوهش در مجموع  اين    در
 مصاحبه با ٨  گروه مختلف آموزشي و٧ مصاحبه با اعضاي  هيئت علمي در

در .  گروه مختلف آموزشي بود٧ري در ارشد و دآت دانشجويان آارشناسي 
هاي انجام شده به تفكيك گروههاي آموزشي مربوط درج   مصاحبه١نمودار 
  .شده است

  
 
  
  
 

  

 هادانشكده

فني مهندسي  انسانيعلوم علوم
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هاي انجام شده به تفكيك دانشكده و گروه آموزشي  مصاحبه -١ نمودار  

  
 سپس براساس اصول .متن هر نوار پياده شدمصاحبه، هر  از انجام    پس
  روش 
ها آدبندي و سپس آدها به همراه متون مربوط به  پردازي داده بنياد داده نظريه

افزار براي   گفتني است آه اين نرم. وارد شدQSR.NUDISTنرم افزار 
وهشهاي آيفي و اخيرًا در پژ رود  مي هاي آيفي به آار تنظيم و تحليل داده

بندی منظم  افزار به پژوهشگر امکان دسته اين نرم.  يافته استاي  ويژهجايگاه
های کدبندی شده را  روابط بين دادهتا سازد   و وی را قادر میدهد ميها را  داده

 کدهای اصلی که به نگارش دانشگاهی مربوط ،برای مثال. بهتر بشناسد
بازبينی و نقد « که يکی از آنها  دسته اصلی تقسيم شده است٧ به ،شد می

های ريزتری چون  دارای زير شاخهخود اين کد . »استنگارش دانشجويان 
داليل عدم بررسی و نقد «، »های دانشجويان عدم بازبينی و نقد نوشته«

 »نارضايتی دانشجويان از شرايط موجود« و نيز »های دانشجويان نوشته
های   دادهبيناز روابط را ی ری کلي تصوQSR.NUDIST نرم افزار .است

تواند با استفاده از قابليت جستجوی  کند و پژوهشگر می کدبندی شده ايجاد می
های فراوان  های کدبندی شده را از ميان داده های داده افزار، نمونه اين نرم

  .  گردآوری شده به آسانی بيابد
. جام گرفتهاي بعدي ان ها، مصاحبه     پس از آدبندي تعدادي از مصاحبه

سازي  در روش پژوهشي نظريهالبته، همان گونه آه قبًال توضيح داده شد، 
هاي قبلي تعديل و تعيين  توجه به داده بعدي باهاي  سؤالهاي مصاحبه بنيادداده 
ها تعيين و به چهار گروه   آد متفاوت از ميان داده١٠٨درمجموع، . شوند مي

ك زير شاخه به عنوان نگارش از بين اين چهار گروه ي. اصلي تقسيم شد
 برخي از . شد  زير گروه ديگر تقسيم١٩دانشگاهي به دست آمد و خود نيز به 

مهندسي 
  شيمي

مهندسي 
  برق

 
 شيمي

 زيست
 شناسي

 
 جغرافيا

 
  فارسي

   استاد1

   دانشجو2

   استاد2

  دانشجو2

  استاد2  دانشجو1  استاد2

  دانشجو2

  استاد4

  دانشجو4
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مثًال يكي از . هاي ريزتري شدند بندي  زير گروه نيز خود داراي تقسيم١٩اين 
 ٧به  هاي نگارش دانشگاهي انواع نگارش دانشگاهي است آه خود زير شاخه

ذآر است آه براي پايبندي به اصول شايان  .زير شاخه ريزتر تقسيم شد
اي آه منجر به  اخالقي در پژوهش، سعي شده است آه از ارائه هر نشانه

 .شناخته شدن افراد مورد مطالعه گردد، خودداري شود
  

  نتايج 
 ٧در  زير شاخه ١٩ ،همان گونه آه گفته شد، درجريان پژوهش آيفي جاري

آيد،  ادامه مقاله مي آنچه در.  آمددر باره نگارش دانشگاهي به دستدسته 
اما نكته مهمي آه بايد مورد توجه  .ستها ز اين زير شاخهاشرح مبسوطي 

است هاي محدودي  هاي اين پژوهش بر اساس داده قرار گيرد آن است آه يافته
هاي تحصيالت تكميلي  را به تمام دوره توان آن آه گردآوري شده است و نمي

  .تعميم داد
  

  رشهاي دانشگاهي انواع نگا
مورد  تكميلي  در دانشگاه  تحصيالت  انواع نگارش دانشگاهي آه دانشجويان

 يپايان نامه، گزارش آار و گاه: ند ازا عبارتبه آن مي پردازند، مطالعه 
چندان منظم نيست و با توجه به نوشتن مقاالت ترمي  البته، .١١مقاالت ترمي

اي علوم، فني و ادبيات بعضي از ه دانشكده در. گيرد نظر استاد صورت مي
خواهند آه بعضي از  تكميلي خود ميتحصيالت استادان از دانشجويان 

  را انجام دهند، در حالي آه برخي ديگر از استادان فقط بهيفعاليتهاي نگارش
به عالوه، بسياري از . آنند  متون درسي و امتحان پايان ترم اآتفا ميمطالعه

توان نگارش  دهند، به سختي مي شجويان انجام ميفعاليتهايي را هم آه دان
دانشگاهي به حساب آورد؛ مثًال يكي از دانشجويان رشتة جغرافيا در باره 

  : گويد  خود در طول ترم تحصيلي مييفعاليتهاي نگارش
...   است ژئومورفولوژيرشته ما با توجه به اينكه را، ن اميما اآثر آارها«   

 آه در آنار دحال امكان دار. ودار ارائه مي دهيمبيشتر به صورت نقشه و نم
ن به ا آه اصًال آل آارمدامكان هم دار. اين نقشه توضيحاتي را هم ارائه بدهيم

  ».دصورت نقشه باش

                                                            
11 . Term  Papers 
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   يكي ديگر از دانشجويان همين رشته نيز با اشاره به موارد ياد شده نقشه، 
شود، جزو  ام ميجدول، نمودار و آارهاي آماري را آه با آامپيوتر انج

  . آند نگارشهاي ترمي  در رشتة خود عنوان مي
   دانشجويان مورد مطالعه در دانشكده فني و مهندسي نيز آارهاي نگارشي 

البته، بيشتر آارهاي . خود را صرفًا ارائه گزارشهاي پيشرفت آار ذآر آردند
وشتن در سازي با آامپيوتر است آه براساس روند موجود نيازي به ن آنان شبيه

  . بارة آنها نيست
 صرفًا ارائه يك سري نمودار و نقشه نيست، دانشگاهی   بايد گفت آه نگارش 

 نه تنها دانشگاهیدر نگارش . ست آه اهميت داردبلكه توصيف و تفسير اينها
بايد آارهاي گذشته مورد نقد و ارزيابي قرارگيرد، بلكه بايد تعيين شود آه آار 

ايگاهي در ميان آارهاي پيشين دارد و چگونه به پژوهشي خود محقق چه ج
  . آند  آنان آمك ميبسط

   در مقابل سير معمول در برخي از گروههاي مورد مطالعه، يكي از استادان 
گروه فني بسيار مصّر بود آه دانشجويانش به ارائة نقشه و نمودار اآتفا نكنند 

 : و در توصيف و تفسير آن نيز اهتمام ورزند 
  ...  فرهنگ ما هست و من قبولش ندارمدرد ، مثًال يك چيزي آه  ببيني«
 ١٠مثًال طرف .  اصًال قبول ندارمامن اين ر.  مختصر و مفيد بنويسيدويندگ مي

خوب . دنويس ش ميي بعد دو خط هم براد و ذارگ  ميا تا شكل ر١٠تا گراف و 
من  ...  استغلط به عهدة خواننده آه اصًال دذارگ در واقع تفسير آنها را مي

 پاراگراف ٢تان بايد حداقل ي آارهادر، دذاريگ م براي هر گرافي آه ميويگ مي
 » .بنويسيد

اين استاد .    توجه به توضيح و تفسير در نگارش دانشگاهي بسيار آم است
التحصيل شده و داراي مقاالت منتشر شدة  مورد نظر در يك آشور غربي فارغ

 چند و چون نگارش دانشگاهي و اهميت آن زيادي است و به طورآلي، با
 راهنمايي براي وقت زيادي را ، اوو بر اساس گفته دانشجويانشآشنايي دارد 

  .آند ميصرف  آنان
 مورد نظر   گذشته از آنكه نگارش دانشگاهي از جايگاهي آه بايد در دانشگاه 

، آمتر شود  همان مقدار آم نگارش دانشگاهي هم آه انجام مي،مند نيست بهره
  .گيرد مورد بازبيني و نقد استادان قرار مي

  
  بازبيني و نقد نگارش دانشجويان 
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 يادگيري غيررسمي ابزارترين   نگارش دانشجويان شايد مهم١٢بازبيني و نقد
قبل از پرداختن به اين موضوع توضيحي چند در باره .  باشدهادر دانشگاه

  .يادگيري غيررسمي ضروري مي نمايد
يادگيري رسمي و  :توان به دو گونة مشخص تقسيم آرد  را مي    يادگيري

يادگيري رسمي معموًال شامل هر مطلبي است آه در . يادگيري غيررسمي
شود و يادگيري غير رسمي آن است آه  آالسها به صورت رسمي آموخته مي
. گيرد  محل آار و غيره صورت مي،در فضايي غيررسمي مانند خانواده

    :گويد  در باره اهميت يادگيري غيررسمي مي(Coffield, 2000)دآوفيل
اگر تمام انواع يادگيري را مانند يك تودة يخ شناور تصور آنيم، در اين    «

گيرد يادگيري رسمي است،  صورت قسمتي از آن آه روي سطح آب قرار مي
تر  اما دو سوم تودة يخ شناور آه زير آب قرار گرفته است، قسمت مهم

 » .سمي استيادگيري غيرر
  : گويد    وي سپس با تأآيد بيشتر بر اهميت يادگيري غير رسمي مي

تري از يادگيري در  يادگيري غيررسمي را ديگر نبايد به عنوان نوع پست   «
درآمد يادگيري رسمي است، بلكه بايد آن  نظر گرفت آه هدف اصلي آن پيش

يافتن  هي اوقات در، الزم و ارزشمند دانست آه گا را به خودي خود بنيادي
  » .شغل تأثير بسزايي دارد

 را مي توان از بعضي جهات نوعي ١٣   بازبيني و نقد نگارش دانشجويان
هاي  استاد با دقت فراوان نوشته. يادگيري غيررسمي در نظر گرفت

خواند و براي بهبود آن نظرهاي خود را روي مقاالت  دانشجويان را مي
مجددًا به وي و گرداند آه اصالح آنند    برمينويسد و به آنان دانشجويان مي
از اين طريق دانشجويان نه تنها با ساختارهاي زباني آشنا . تحويل دهند

شوند، بلكه ديدگاهها، ارزشها و فعاليتهاي مورد قبول رشته خود را نيز فرا  مي
   .)Connor, 1996 (گيرند مي
از )  Lave & Wenger, 1991;  Wenger, 1998( ونگرو  ليو   

مشارآت مجاز «به نام  يادگيري وآموزش علم  ديدگاهي ديگر آه در
ترين روش يادگيري را مشارآت و فعاليت در   مهمشود،  ناميده مي١٤»فرعي

هاي دانشجويان توسط   بازبيني و نقد نوشته.گيرند فعاليت هدف در نظر مي
ر نظر نوعي يكي از حاالت مشارآت مجاز فرعي ده بتوان  ميرا استادان 

                                                            
12 . Feedback 
13 . Feedback on Academic Writing 
14 . Legitimate Peripheral Participation 
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از سه واژه تشكيل شده آه هر آدام از » مشارآت مجاز جنبي« نظريه .گرفت
واژه اول؛ يعني مشارآت بدان معناست .  استيآنها نشان دهنده معناي خاص

براي مثال، . گيرد آه يادگيري از طريق انجام دادن آار هدفمند صورت مي
 در باره يرنظتوان به آالسهاي  اگر هدف يادگيري رانندگي است، نمي

واژه دوم؛ يعني . رانندگي اآتفا آرد، بلكه بايد عمًال تمرين آرد تا ياد گرفت
به معناي آن است آه با مشارآت دادن افراد يادگيرنده به آنها اطمينان  مجاز

 .شود آه عضوي از گروهي هستند آه قصد الحاق به آنها را دارند داده مي
شود آه پشت فرمان بنشيند، به   ميمثًال وقتي به فردي نوآموز اجازه داده
. شود داده مي گواهينامه رانندگي  داراینوعي به وي جواز ورود به جمع افراد

شود آه هدف مشارآت   گفته ميفرعي به اين دليل فرعيواژه سوم؛ يعني 
مجاز افراد نوآموز، شامل آارهاي اصلي آه الزمة آنها داشتن مهارت 

شود آه از نظر اهميت  آن سري از فعاليتها ميباالست، نيست، بلكه فقط شامل 
مثًال . ري دارد و از نظر عملي به سادگي بتوان آنها را انجام دادت پايينجايگاه 

شود در  خواهد رانندگي ياد بگيرد، خواسته نمي از فردي آه بتازگي مي
بلكه در مسيرهاي آم  شهر يا جاهاي پر ازدحام تمرين آند، زهاي خارج ا جاده
   .شود داده مي به وي تعليم تردد

تواند در زمره  هاي دانشجويان توسط استادان نيز مي    بازبيني و نقد نوشته
 ,Hasrati( در نظر گرفته شود فرعييادگيري به روش مشارآت مجاز 

 نگارش دانشگاهي شرآت در دانشجويان با نوشتن مقاالت ترمي .) 2005
در عين حال، . آنند ن را دريافت ميجويند و جواز ورود به جمع دانشگاهيا مي

رود آه به نوشتن مطالب قابل چاپ در نشريات معتبر  از آنها انتظار نمي
هاي   نگارش از جمله مقايسه نظريهفرعيبپردازند و آنها فقط به فعاليتهاي 

پردازند و از اين طريق با ديدگاههاي مختلف در رشته خود آشنا  مختلف مي
  . شوندمی 

هاي گردآوري شده در اين تحقيق، تعداد  الصه، با توجه به داده   به طور خ
تكميلي خود را به آارهاي نگارشي وا تحصيالت آمي از استادان دانشجويان 

هاي دانشجويان  داشتند و از ميان همين تعداد آم نيز تعداد چنداني نوشته مي
يشتر استادان  جالب توجه است آه ب.دادند خود را مورد بازبيني و نقد قرار نمي

آه در مصاحبه شرآت آردند به اهميت اين آار واقف بودند، ولي شايد 
هاي دانشجويان را در نقل قول  ترين دليل براي عدم بازبيني و نقد نوشته مهم

  :زير بتوان يافت
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، ولي بعضي وقتها نه؛ ودش هاي دانشجويان بعضي وقتها بررسي مي نوشته   «
يم آه ما ويگ  مي]دانشجوها[، ولي ما  بهدارذگ يعني گرفتاري زياد ما نمي

 از ارخود ا انگيزه آنه آه براي اينكه  استواقعيتش اين... آنيم  بررسي مي
  » .يم آه بررسي مي آنيمويگ مي آنها ، ما بهدنهدست ند

 به نگارش دانشگاهي تادان آه آم توجهي بعضي از اسگفته شودالزم است     
يكي از دانشجويان . بين دانشجويان شده استهايي در  منجر به نارضايتي
   :گويد رشته جغرافيا مي

جايي  ها آه اصًال  رنگ آميزي نقشهمثًال... بيشتر به گرافيك توجه مي آنند«
زياد شيوه نگارش برايشان ... . اي است  چون يک چيز ذوقي و سليقه... ندارد 

  ».مطرح نيست
 در دانشگاه لندن نگارندهي مشاهدات مشابهي در آارهاي پژوهشي قبل    

از جمله آنكه برخي از دانشجويان مورد مطالعه در آن . صورت گرفته است
هاي خود از  از نظر آيفي از بررسي نوشته ي و نهدانشگاه نه از نظر آّم

يكي از دانشجويان در آن پژوهش خواهان آن .  رضايت نداشتندتادانسوي اس
 به نوشتن مجدد نوشته هايش بپردازد، راه بود آه استاد راهنمايش بيش از آنكه
  :درست نوشتن را به او نشان دهد

گويند به من بگو چه  مي. گويند آه چطور بهتر بنويسم ايشان هيچ وقت نمي«
  ».خواهي بگويي تا من آن را به انگليسي صحيح بنويسم مي
ه بود دادخود يكي ديگر از دانشجويان در دانشگاه لندن گزارشي را به استاد    

 و استاد مسائل تهآه از لحاظ نظري با چارچوب فكري استاد هماهنگي نداش
دانشجو اين نوع آن از نظر . شدت رد آرده بوده مطرح شده در آن را ب

آه مانع از تفكر انتقادي و   چرااست،رويكرد مخالف با روح آلي پژوهش 
  . شود خالقانه دانشجويان مي

  
  سرقت ادبي 
جيمز . استمسائل مربوط به نگارش دانشگاهی سرقت ادبی ترين  از جمله مهم

استفاده عمدي از نوشته ديگران به  سرقت ادبي را ) Lester, 1995(لستر 
ترين آار  توان غيراخالقي سرقت ادبي را مي. آند جاي نوشته خود تعريف مي
بر اساس تعريف يادشده، هرگاه فردي از نوشتة . در نگارش دانشگاهي دانست

 بدون ذآر نام او در نوشتة خود استفاده آند، مرتكب سرقت ادبي شده ديگري
البته، سرقت ادبي گاهي ممكن است از روي ناآگاهي به قوانين و . است

ولي حتي در اين صورت نيز سرقت . مقررات مربوط به ذآر منبع انجام شود
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گونه آه ذآر شد، نگارش  همان. ادبي همچنان آاري غيراخالقي است
هي در دانشگاههاي غربي از موقعيت ممتازي برخوردار است و به دانشگا

عالي آن  همين دليل نيز قوانين و مقررات مربوط به آن در مؤسسات آموزش
دانشگاههاي معتبر جهان    در همةشايد  وآشورها وضع شده است

دستورالعملهاي خاصي مربوط به مقررات نگارش دانشگاهي و سرقت ادبي 
  . يان قرار داشته باشددر دسترس دانشجو

   با توجه به اهميت موضوع سرقت ادبي در نگارش دانشگاهي، نگارنده تا 
حال دستورالعملي در اين باره در دانشگاههاي محل تحصيل و تدريس خود  به

آنند و  از آن گذشته، استادان نيز به اين مسئله چندان توجه نمي. نديده است
دانشجويان از آنار اين مسئله به توسط ي اغلب با وجود آگاهي از سرقت ادب

بيانگر همين  ]شيمي رشته[نقل قول زير از يكي از استادان . گذرند سادگي مي
  :مسئله است

 االن معموًال حالت رخوب ديگ. ن مشكل دارندامي ها  بچه،واقعًا در نگارش» 
ون ن قدرت نوشتن ندارند، منتها چاها شايد خودش ؛ يعني بچهدبرداري دار آپي

 و فرمتهاي خاصي متناسب با ژورنالها دمقاالت علمي يك شيوه خاصي دار
 ... بعد  ...آنند  انتخاب ميان ژورنالها فرمتش رآ، از اين نظر متناسب با ددار
 يا د استفاده بكنند، جمله بردارنر از مقاالت ديگدآنن ن فرمت سعي ميآ یرو

ن ابعيد نيست آه عينًا همو هيچ  ... د متصل آننربعضي جمالت را به همديگ
  » .، استفاده آننددنا هندا آه خواجمالت مقاالتي ر
 به سرقت  استاد مربوط آامًال،آيد  بر ميياد شده از نقل قول    همان طور آه 

ادبي از طرف دانشجويان خود آگاهي دارد، اما با اين حال در رفع اين مشكل 
 در ضعف ،آند خود وي بيان ميطور آه  توان همان علت را مي. آند اقدام نمي

تواند   علت مي،از ديدگاهي ديگر. دانشجويان در نگارش دانشگاهي دانست
  . استاد از غير مجاز بودن اين مسئله باشدآگاه نبودن

  
  هاي نگارش دانشگاهي  ويژگي

با وجود آم اهميت بودن نگارش دانشگاهي در ميان دانشجويان و استادان 
ن وهاي مت  رسد آه آنها آما بيش با ويژگيمورد مطالعه، به نظر مي

اين قسمت از مقاله باورهای افراد مورد  در. اند  پيدا آرده دانشگاهي آشنايي
 ،هايی که يک نگارش دانشگاهی بايد داشته باشد باره ويژگی مطالعه در

  . بررسي شده است
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آوري در هايي آه افراد مورد مطالعه بدانها اشاره آردند، نو    از جمله ويژگي
يكي از دانشجويان عقيده داشت آه نوآوري حتمٌا بايد در . نگارش علمي بود

 نيز همين ]فارسي[يكي از استادان . نگارش دانشگاهي وجود داشته باشد
  :مسئله را به صورت مبسوط بيان آرد

گفت چه چيز را  ديگري ويدرزش آار علمي فقط به اين نيست آه آدم بگا    «
 ، گفت را ديگري اينست؟ گفت، پس حرف خود تو چي... است درست... 

 من هم موافقم با ، گفت رااين» ج «، گفت رااين» ب «، گفت رااين» الف«
، حرف تازه من به دگفتنرا  هااول ديگران اين. اين آه نوشتة علمي نيست. اين

  ». استنظرم اين
 از .   در زمينه نوآوري در نگارش علمي مطالب بسياري گفته شده است

 & Bereiter( ماليا در و اسكارتبندي براي توان به تقسيم جمله مي
Scardamalia, 1987 (آار و  اشاره آرد آه بين نوشتار دانشگاهي افراد تازه

 آار بندي، افراد تازه براساس اين تقسيم. شوند افراد آارآشته تمايز قايل مي
حالي آه   در،پردازند مي ١٥»هاي ديگران  يافته نقل قول از علوم و«بيشتر به 

  نيز١٦»تغيير و تبديل يافته هاي ديگران «به  آن افراد آارآشته عالوه بر
اظهار ) Geisler, 1994(مشابه همين نظر را نيز گايسلر . آنند مبادرت مي

  : و گفته است  آرده
ره دست           ف   « ار و چي ازه آ ا داري   از نظر ويژگي               عاليتهاي نگارشي افراد ت  ه

ي است اي آل ره دست  . اختالفه راد چي اي نگارشي اف ه طور اخص، فعاليته ب
اي                    ه فعاليته شگاهي مي چرخد، در حالي آ حول محور توليد و تبديل دانش دان
ايش گذاشتن آن                         ه نم ه دست آوردن و ب ار حول محور ب ازه آ راد ت نگارشي اف

  ». دانش مي چرخد
ار نظر    ويژگي ديگر ابر اظه شگاهي بن راد  مصاحبه نگارش دان ونده  اف   ش

ه راحتي                  . وضوح در نوشتن است    ه ب ن اساس، نگارش خوب آن است آ بر اي
ده شود              راي ديگران باشد و فهمي تفاده ب بالًَ توسط          . قابل اس ن ويژگي ق ه، اي البت

دز    د هاين رادي مانن وان خصوصيات نگارش      ) Hinds, 1987 (اف ه عن ز ب  ني
  . غرب مطرح شده است

ن تحقيق         اساس داده     خصوصيت ديگر بر     ده در اي ه دست آم  در ذهن  ،هاي ب
اده    ارت س ه عب ت؛ ب تن اس ام نوش ان هنگ تن مخاطب ام   داش سندگان هنگ ر، نوي ت

راي                          ان چه آساني هستند و ب ان آن ه مخاطب د در نظر داشته باشند آ نوشتن باي
                                                            

15 . Knowledge - telling 
16 . Knowledge Transforming 
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د         بالً    . انتقال پيام متن به آنان از چه ساز آاري بايد استفاده آنن ز ق ن ويژگي ني  اي
ط  ل    توس ارش از قبي وزه نگ شگران ح اپالن رگپژوه ي و آ  & Grabe( ب

Kaplan, 1996(رشته  [ دانشجويانيكي از  بنابر اظهارات . مطرح شده است
ن موضوع را              از استادان يكي   ،]فني ه اهميت اي  موفق در دانشگاه مورد مطالع

  : استبراي آنها روشن آرده 
د  شرآت کار می آقاي دآتر گفتند که آن کسی آه در آن    « اري  ، کن ه آ ش ا زمين

د چ           . اين نيست  د توضيح بدهي شنگ بيايي رده   ه  شما ق ار آ  وارد   و د، چه شد    ي ا آ
  ».ن مسائل هم بشويديتر يئجز

ودن            خصوصيت ديگر نگارش علمي براساس يافته      ستند ب ژوهش م هاي اين پ
سنده نمي          . است ه نوي دان معناست آ ه اظه             اين ب اهد ب درك و ش دون م د ب ار توان

ين،                 نظر بپردازد، بلكه بايد براساس آارهايي آه قبًال انجام گرفته است و همچن
د          با استفاده از داده    ان آن ه صورت مستدل بي ژوهش نظرهاي خود را ب . هاي پ

  :شناسي گفته است يكي از دانشجويان زيست
د     « حبت آني ستند ص د م ي باي ارش علم شت  ؛در نگ درآي پ د م ي باي  يعن

د من مي     وقتي که مي    ثًالم. صحبتتان باشد  ار      گويي ن موضوع آ خواهم روي اي
بالً   ه ق اري است آ تناد آ ه اس ار ب ن آ نم، اي شور بآ الن آ الن ه  در ف يله ف وس

شمند نوشته است         بعد به آن مقاله   .  شده است   انجام دانشمند  ارجاع   ،اي آه آن دان
  ».  يعني نگارش علمي بايد خيلي مستند باشد؛آنيم مي
ا از ويژگي    شجويان ه ورد نظر دان شگاهي م  تادانو اس ي ديگر نگارش دان

شجويان     . است رعايت احتياط در ابراز ادعاهايشان       در اين پژوهش   يكي از دان
  :فني گفته است

دهيم بگوييم صد      اري آه انجام مي   آدر مقاله نوشتن هيچ موقع نبايد در مورد         «
ر مي     . ...  در صد درست است    اي دآت د    آق ه   گفتن شه صد   آ  در صد درست      همي

  ».هميشه  ده درصد احتمال برای خطا بگذاريد. نيست
  

  نوشتن پايان نامه 
ه      توان گفت آه شايد مهم      دادهاي به دست آمده مي     بر اساس  ترين آار نگارشي آ

ي   ام م شجويان انج ط دان ت    توس ه اس ان نام تن پاي ود، نوش ف . ش دل مختل  دو م
سانی و عل       نوشتن پايان نامه در      ه دست     مهندسی  -وم طبيعی  دو گروه علوم ان  ب

دا          گروه علوم انسانی    مدل اول مربوط به     . آمد شجويان در ابت ه در آن دان است آ
راي                پايان نامه را مي    االتي ب نويسند و بعدًا بسته به آيفيت آار و عالقه از آن مق

د  رون آي د بي ا چاپ مي توان مينارها ي ه در س ي درصد . ارائ ه طور آل ه، ب البت
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ل چاپ    گروه علوم انسانی  دانشجوياني آه در   ا قاب  به  نوشتن مقاالت آنفرانس ي
  .آنند، بسيار پايين است اقدام مي

 در  که استنامه در يکی از گروههای علوم انسانی بدين گونه  نوشتن پايان   
عنوان فصلها مشخص و سپس تعيين مي شود آه در هر فصل چه ابتدا 

شود آه طبق عناوين  واسته ميسپس از دانشجو خ. مطالبي بايد گنجانده شود
را تهيه و در قالب از پيش  مشخص شده مطالب مورد نياز هر فصل و بخش

نامه نويسي در پژوهشهاي قبلي  مشابه اين نوع پايان. تعيين شده قرار دهد
) SOAS( لندن گاهنگارنده در رشته هنر دانشكده مطالعات شرق شناسي دانش

آن است آه چنين روشي براي نوشتن پايان مسئله قابل تأمل . مشاهده شده است
 نقاشي به ).Ball, 2000(است » داعدانقاشي آشيدن به وسيله «نامه شبيه 

 است آه طي آن يك تصوير آلي به هد يك سرگرمي آودآاناعداوسيله 
تر تقسيم شده است و هر يك از اين قسمتها با يك عدد مشخص  قسمتهاي آوچك

آند تا درنهايت، به  را با رنگ خاصي پر ميتها قسماند و آودك هر يك از  شده
  . تصوير آلي برسد

شجويان        مهندسی -گروه علوم طبيعی     مدل دوم مربوط به      است آه طي آن دان
انند   دهند و هر يك از آنها را به چاپ مي        آارهاي پژوهشي مختلفي انجام مي     رس

ان          ه   و سپس اين مقاالت را گردآوري و به صورت پاي هاي    در دورهرًاث  اآ[نام
البته، در اين مدل دانشجويان مقاالت چاپ شده خود را           . آنند    ارائه مي  ]دآتري

  .گنجانند با توضيحات مفصل تر در پايان نامه مي
شان              فنی  دانشجويان       تاد راهنماي ه از طرف اس ايي را آ مورد مطالعه طرحه

وب  و گ دادند  ميانجامدر يك واحد صنعتي    ،شد میبه آنها واگذار     زارشهاي مكت
ن گزارشها را    . آردند مسئول آن واحد صنعتي ارائه مي   خود را به     آنها سپس اي

ردآوري مي      آه مورد نقد و بازبيني استاد راهنمايشان قرار مي         د   گرفت ،گ آردن
شجويان  . آوردند و به شكل پايان نامه درمي  ين گزارشها   بعضي از همين دان  هم

  . آردند  تبر نيز تبديل ميرا به مقاالت قابل چاپ در مجالت مع
راي           وي ب اي ق ه ابزاره د از جمل ازبيني  و نق د، ب ه ش ه گفت ور آ ان ط    هم

اني رشته       سائل تخصصي و زب هاي مختلف محسوب مي شود، در       يادگيري م
ژوهش                       ن پ ده در اي تادان شرآت آنن تفادة اس ورد اس ر م زار آمت حالي آه اين اب

شجويان       . گرفت قرار مي  االت دان ا مق ای گرام وم    وهه و فني پس از      طبيعی    عل
رار مي               رد   ارسال به مجالت علمي مورد بازبيني و نقد داوران اين مجالت ق گي

ران شود   و همين باعث مي  . شود تا خأل بازبيني و نقد توسط استادان تا حدي جب
ان                 گذشته از آن، چون اين مقاالت تصحيح شده بعدًا گردآوري و به صورت پاي
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ي  ه م ه ارائ وند، نام يش ه    م ان نام ه پاي ار داشت آ وان انتظ ادي   ت د زي ا ح ا ت ه
  .بازبيني و نقد شده و از آيفيت مطلوبي برخوردار باشند

هاي مختلف داراي فرهنگهاي خاص خود   نظر داشت آه رشتهدرد باي   
تواند بخشي از اين فرهنگهاي متفاوت  نامه نيز مي هستند و نوع نگارش پايان

  باشد
)Deem, 2000; Becher, 1981(.رسد که  می نظر به، حال  با اين

های  در گروههای علوم طبيعی و مهندسی با نظريه نامه چگونگی نوشتن پايان
 همخوانی (Lave & Wenger, 1990; Wenger, 1998)يادگيری اجتمايی 

از همان ابتدا به پژوهش  دانشجو روش بيشتری دارد، چرا که در اين
  .رساند پ می و مقاالتی را به چاپردازد مي

  
  چاپ مقاالت مشترك استادان و دانشجويان 

ه                        د و چون نوشتن مقال اره چن ه در ب ود آ ژوهش آن ب ن پ هاي   يكي از اهداف اي
ي،                 ه طور خاص چراي مشترك استادان و دانشجويان اطالعاتي به دست آيد و ب

االت مشخص شود                  سندگان در مق ه      . چگونگي و سهم هر يك از نوي ا توجه ب ب
شكده       جمع هاي   داده م در دان ات و ه شكده ادبي م در دان ده، ه ي و   آوري ش هاي فن

ه نظر مي                   االت مشترك وجود دارد، اگرچه ب ه    علوم نوشتن و چاپ مق رسد آ
تادان     . اين امر در دانشكده ادبيات از تواتر آمتري برخوردار است            ان اس از مي

روه فارسي، د    ،مصاحبه شونده در دانشكده ادبيات     شجويان   يكي از استادان گ ان
ارشد خود   وي يكي از دانشجويان آارشناسي    . آرد خود را به نوشتن ترغيب مي     

هاي    ي پس از تالش ود، ول رده ب ب آ ي ترغي رانس مل ك آنف ه شرآت در ي را ب
متعدد دانشجو متوجه شده بود آه مقاله وي نه از نظر محتوا و نه از نظر قالب                  

ود    تاد         . پذيرفتني نخواهد ب ل، خود اس ه همين دلي ه         ب رده آ ه را بازنويسي آ  مقال
  . مورد پذيرش داوران آنفرانس نيز قرار گرفته بود

ه        ور توج وم درخ شكده عل اي دان ي از گروهه االت در يك تن مق د نوش    فراين
شجويان        . است ري [اين فرايند را يكي از دان روه      ]دآت ن گ ه شرح      ]شيمي [ اي   ب

  :آند زير نقل مي
ش    « ده از اي تنااي ا از[         اس تاد راهنم ش] اس ي اي ده را؛ يعن رح ان اي  مط
ار ر       دن ويگ مي. آنند مي ن آ ه اي ي ر    ودش   مي  ا آ ار عمل ام داد و آ ا   ا انج دتًا م  عم

د گ مي . دن در حقيقت حالت نقش آفريني دارن      اايش... يم  ه د  ن انجام مي  اخودم  وين
ر موضوع   [اي آه     و با توجه به احاطه     ديه انجام بد  ااين آارها  ر    هر  ،  د دارن  ]ب

  » .پرسيم ان می از ايش راناآنيم باز اشكاالتم ه گير ميآجاي آار 
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ي ار عمل ام دادن آ روه پس از انج ن گ ري اي شجويان دآت اده ،   دان ي را آم  متن
ه          مي ه، يافت ده در آن زمين ام ش ا      آنند آه در آن آارهاي انج هاي تحقيق خود و ت

د  ها را به صورت خالصه مي     حدودي تفسير داده   ددًا     ا. گنجانن د، مج ه بع ن ب ز اي
تاد  ل  اس ود وارد عم يخ ود م سترش     ش شجويان را گ ده دان ه ش تن خالص و م
ي ي   م ه در م ك مقال ه صورت ي د و آن را ب الت   ده اپ در مج راي چ آورد و ب

ي  ال م ي ارس د علم ع     . آن راي رف تاد ب ه، اس ر داوران مجل ت نظ س از درياف پ
شجويان مي            ه دان پارد  اشكاالت عملي مقاله آن را  ب ورد اشكاالت        س ي در م ، ول

  . آيد نظري خود در صدد پاسخگويي بر مي
د      شاهده ش ز م ي ني شكده فن ه دان ورد مطالع راد م د در اف ين فراين ين .    هم چن

ه               فرايندي مي  تواند تأثير مثبتي بر روند يادگيري اصول نظري و زبان خاص ب
د  اين تأثير از دو نظر مي       . آار رفته در هر رشته داشته باشد       ايز اهميت     توان  ح

د ا داوران      :باش ز ب تاد و ني ا اس ديگر و ب ا يك ل ب شجويان در تعام ه دان  اول آنك
رار مي اد مي  مجالت علمي ق ا ايج ار گروهي در آنه ه آ د و روحي ود گيرن . ش

ادگيري       ه ي ا نظري امًال ب ادگيري آ د ي ين رون اعي  «چن ال اجتم ع فع  ١٧»جوام
ر اساس   . (Wenger, 1998; Lave & Wnger, 1991) همخواني دارد  ب

راد          ا اف ل ب رد در تعام ه ف ت آ اعي اس د اجتم ك فراين ادگيري ي ه، ي ن نظري اي
نا            ١٩ و نيز ساير نوآموزان    ١٨دست چيره  به تدريج با رمز و راز جامعه هدف آش
ز      مجاز  فرعيمشارآت   تر نظرية    اين نظريه آه نوع گسترده    . شود  مي است ني

اعي تأآي    اي اجتم ب فعاليته ادگيري در قال ه ي يب د د م ر.آن     ونگ
 )Wenger, 1998( سط ن    در  ب ه اي ه نظري ة  ب وم   مطالع اري  ق از  ٢٠نگ

ن       وي   . از آارآنان يك مؤسسه بيمه پرداخت      يگروه ادگيري اي در باره فرايند ي
  :نويسد گروه مي

د  آارآنان و مديران بيمه به ندرت حرفة خود را يادگيري در نظر مي               « . گيرن
ر،  ارة تغيي ا در ب هنظرآنه ای ي ته ه اي گذش ارايي و روزه طوح آ د، س  جدي

دا  آارآنان بيمه محيط آارمفهوم يادگيري از   . آنند صحبت مي  ا آن   ج ست، ام  ني
ستقيمًا از        را عمدتًا در باره تازه آارها به آار مي        ن، وقتي م ا وجود اي د و ب برن

ادگيري     ال ي دام در ح ا م ه آنه تند آ ول داش ه قب ان بيم ه آارآن يدم، هم ا پرس آنه
ادگيري در نظر نمي                   . هستند ة خود را ي ا حرف ه آنه راي آنك د آن    يك دليل ب گيرن

                                                            
17 . Communities of Practice 
18 . Experts 
19 . Novices 
20 . Ethnography 
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ه    . شان است   گيرند خود فعاليتهاي حرفه    است آه آنچه  را آنها ياد مي        ادگيري ب ي
ه نمي               . شود  عنوان يك هدف خارجي يا يك فعاليت جداي از حرفه در نظر گرفت

ام دادن   . يز ديگري نيست    اي براي يادگيري چ    اي آنها زمينه   فعاليتهاي حرفه  انج
يش بيني خود                   با پيچيدگي  –اي   فعاليتهاي حرفه  ل پ ر قاب د بعدي و غي  –هاي چن

م مقصد  است ة فعاليت و هم هدف است، هم راه      نهم صح  اد    . و ه ا ي آنچه را آنه
د      گيرند، يك موضوع خشك و بي      مي ان فراين ه هم ست، بلك  مشارآت در  روح ني

  ».ان استيك فعاليت اجتماعي درحال جري
آيد، براساس نظريه يادگيري جوامع  اين نقل قول نيز بر مي ه ازآ   چنان 

توان تمايزي قايل شد؛ به  فعال اجتماعي بين يادگيري و فعاليتهاي هدف نمي
خواهد بود آه ياد بگيريم، بهترين راه آن  عبارت ديگر، اگر بخواهيم آاري را

رايند نوشتن مقاله مشترك استادان  در ف.انجام دهيمبه صورت فعال آن آار را 
 به نظریبه صورت  نويسي را و دانشجويان نيز استاد به جاي آنكه مقاله

آند و در  نويسي مي عمًال وارد فعاليت مقاله را ياد دهد، آنها دانشجويان خود
. شود نويسي تمايزي قايل نمي نويسي و فعاليت مقاله حقيقت، بين يادگيري مقاله

هاي  تكميلي دانشكده تحصيالتي از عوامل موفقيت دانشجويان شايد بتوان يك
 . فرايند اجتماعي يادگيري دانست علوم و فني را

  
  نوشتن، تفكر و توليد علم
در اين . است نگارش، نقش آن در توليد علم زمينهاز جمله مسائل مهم در 

 در  بنابر ديدگاه اول، نوشتن:توان اشاره آرد  به دو ديدگاه آلي ميخصوص،
 تا آنند مي آن را ثبت ، پس از آنكه علم توليد شد و صرفًاردتوليد علم نقشي ندا

 پژوهشگر پس از مشاهدات و پژوهشها و تجزيه و تحليل ،بنابراين. انتقال يابد
ديدگاه دوم بر خالف . نگارد گاه آن را مي  و آنآند ميتوليد  ها علم را  داده

براساس اين ديدگاه، . ليد علم اعتقاد داردديدگاه اول به نقش مهم نوشتن در تو
آند آه شايد قبل از آن  آشف ميرا اي  نويسنده در حين نگارش مسائل تازه

 ,Grabe & Kaplan(گربي و آاپالن .  از آنها آگاهي نداشته استاصًال
  :  گويند  زمينه ميايندر ) 1996

آه آنها در واقع اند  همه نويسندگان چيره دست اين پديده را تجربه آرده«   
خواهند بگويند آه افكار اوليه خود را روي  آنند آه چه مي وقتي آشف مي

اين آشف يا . آنند  فكر مي،اند ريزند يا هنگامي آه به آنچه نوشته آاغذ مي
 نتيجه يافتن صريح مسائلي در زمان ،خواهد بگويد انتقال آنچه نويسنده مي

  ».ي به آنها بر آمدنوشتن است آه سپس بايد در صدد پاسخگوي
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 ٢١يعاست آه اين ديدگاه بيشتر با ديدگاه فلسفي ساختارسازي اجتما   گفتني 
  . استمرتبط 

اي را   گروه فني چنين پديدهتادانهاي اين پژوهش فقط يكي از اس در بين داده   
ممكن است بعضي زواياي تاريك وجود داشته  گفته اوه تجربه آرده بود و ب
آگاهی از نقش نوشتن در تفکر و نا .وشتن روشن مي شوندباشند آه هنگام ن
توان يکی از داليل عدم توجه به نگارش دانشگاهی در  توليد علم را می

  .سسه مورد مطالعه دانستؤم
  

  گيري  نتيجه
نگارش دانشگاهي در يكي از مؤسسات   آشنايي با،هدف از اين پژوهش

آه از ه يفي سعي شداين پژوهش آ در .ايران بوده است عالي در آموزش
ارشد و دآتري اين  جايگاه، اهميت و فعاليتهاي نگارشي دانشجويان آارشناسي

البته، بايد تأآيد آرد آه همانند هر . دانشگاه اطالعات اوليه به دست آيد
هاي محدودي بوده است آه  هاي اين پژوهش براساس داده  يافته،پژوهش ديگر

تواند   نمي ري شده است وضرورتًا گردآوطرحمحدود و امكانات زمان  در
آرد آه  توان ادعا اما مي. مورد پژوهش باشدموضوع هاي  بازتاب همه جنبه
تواند طليعه فعاليتهاي پژوهشي آتي در اين زمينه مهم، ولي  تازگي مطلب مي

  .باشد ما اغلب فراموش شده، در آموزش عالي آشور
ترين  ايد بتوان ازمهم   همان گونه آه گفته شد، نگارش دانشگاهي را ش

فعاليتهاي دانشگاهي به شمار آورد آه طي آن دانشجويان در تمام سطوح 
 آن ٢٢بالغتیهاي  رشته خود و ويژگي سنتهاي زباني در تحصيلي نه تنها با

 دانشجويان با. دنريگ مي نيز فرا محتوايي را  بلكه مسائل فني و،دنشو آشنا مي
همين  تر از گسترده صورتي و ،سينوشتن مقاالت ترمي در دوره آارشنا

 با فرهنگ و سنت رشته خود ،تكميليتحصيالت هاي  ره در دوفعاليتها
)Becher, 1981(ارزشمند در يمتأسفانه، اين فعاليتها. شوند  آشنا مي 

هاي  دوره در خورند و هاي آارشناسي به ندرت به چشم مي دوره
. شود آن اهميت داده نميارشد و دآتري نيز آن چنان آه بايد به  آارشناسي

هاي دانشجويان طبق تحقيقات گذشته  نوشته نقد براي مثال، مسئله بازبيني و
Caffarella & Barnett, 2000)(ترين عامل در يادگيري نگارش   مهم

شود، درحالي آه تعداد آمي از استادان به اين مهم   ميبدانشگاهي محسو
                                                            

21 . Social Constructivism 
22 . Rhetorical Features 
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يل عنوان شده توسط استادان براي از جمله دال. آنند اندازه آافي توجه مي به
 .است زيادمشغله آاري  تدريس و ،هاي دانشجويان نقد نوشته عدم بازبيني و

 آالس دو واحدي تدريس ٥ترم فقط  هر در اگر در نظر بگيريم آه هر استاد
براي هر   دانشجو حضور داشته باشند و٤٠داشته باشد و در هر آالس فقط 
 مقاله ٢٠٠ته شود، هر استاد بايد در طول ترم درس فقط يك مقاله ترمي نوش

نوشته دانشجويي  حال اگر هر. مورد بازبيني و نقد قرار دهد دانشجويي را
گيرد، تعداد دفعاتي آه يك استاد در  تصحيح قرار مورد بازبيني و  بار٣فقط 

با توجه به اينكه . رسد  مي٦٠٠، به دهد انجام ميطول ترم بازبيني و نقد 
 مقاله ٦٠٠ه است، با اين حال بازبيني و نقد شددر اين محاسبه منظور  حداقلها

آه الزمه آن مراجعات مكرر دانشجويان به استاد و صرف وقت بسيار است، 
  . نمايد امري ناممكن ميبا توجه به شرايط فعلي 

در کم اهميت بودن نگارش  ، داليل ديگری نيزتادانگذشته از مشغله زياد اس   
 اول :شود ثر بوده است که در اينجا به دو مورد از آنها اشاره میؤدانشگاهی م

 ابتدايی، متوسطه و عالی ما بر حفظيات تکيه شهايطور سنتی آموزه بنكه آ
داشته است و شرايط و فرهنگ آموزشی موجود برای خالقيت نقشی در نظر 

 از .استترين ابزارهای خالقيت نوشتن  در حالی که يکی از مهم، نگرفته است
 به  ـ نوشتن دانشگاهیبه خصوص ـاين گذشته، در حالی که الزمه نوشتن 

 اين مسئله خواسته يا ناخواسته مذموم است،چالش کشيدن آرای ديگران 
  . شمرده شده است

يند نگاه شود، به عنوان ادوم آنکه به نوشتن، بيشتر از آنکه به عنوان يک فر   
 در مدارس ما از دانش آموزان از جمله آنکه. نگاه شده است يک محصول

محصول نهايی را به معلم تحويل  شود که انشا بنويسند و بيشتر خواسته می
که برای رسيدن به  يندیافرخصوص دهند و کمتر به آنها آموزشهای الزم در 

   . شود  داده می،آن محصول بايد از آن گذر کرد
 بهبود نگارش رسد که برای  به نظر میياد شده،با توجه به مطالب    

يند نوشتن ابا فر های ابتدايی و متوسطه دوره آموزان را از دانشگاهی بايد دانش
 نگارش  زمينهاندازی کارگاههايی در  در دانشگاهها با راه،همچنين. آشنا کرد

ويژه  اهميت ه  را با اهميت نگارش دانشگاهی و بتادانتوان اس دانشگاهی می
  .ويان آشنا کردهای دانشج بازبينی و نقد نوشته

يادگيري  ديگر  بر اهميت نگارش دانشگاهي به عنوان ابزاري مهم در    بار
 اميدوارم اين پژوهش محدود زمينه ساز تهيه و اجراي  وشود ميتأآيد 
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 براي حل يينيز يافتن راهكارها هاي نظري و زمينه تري در  جامعهايطرح
  . ]١[مشكالت نگارش دانشگاهي درآشورمان باشد

 
  دداشتهايا
با تشكر و قدرداني از دانشگاه رازي آرمانشاه آه با حمايت مالي اجراي  ]١[

  .اين پژوهش را ممكن ساخت
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