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  انجمن کتابداري و اطالع رساني ایران
  گروه پژوھش

  
  معیارھاي ارزیابي پایان نامھ

  براي دانشجویان، استادان راھنما و داور
  

  تدوین دکتر رحمت اهللا فتاحي و محمود ساالري
  

با توجھ بھ اھمی ت پای ان نام ھ در تح صیالت تكمیل ي و جایگ اھي ك ھ پای ان نام ھ ب ھ لح اظ حیثی ت علم ي                  
استاد راھنما دارد، ضروري است كھ در تمام مراحل انجام كار و بویژه پیش از تحویل آن بھ  دانشجو و   

ای ن  . دانشكده و ارسال براي داوران، ارزیابي كاملي بر اساس معیارھاي مشخص و عیني صورت گیرد  
ن د  م ي توا در دست داشتن معیارھ اي ارزی ابي   دانشجو با ) ١: معیارھا براي سھ گروه حائز اھمیت است  

ھمواره در جزئیات كار خود آنھا را مورد توجھ قرار دھد تا موردي را از قل م نین دازد و نی ز كیفی ت ھ ر        
ارزی ابي ب راي دان شجو ب ھ     -ب ھ عب ارت دیگ ر، ای ن معیارھ ا اب زار خ ود       . جزء از پایان نامھ را كنترل كند  

شجوي خ ود را ب ر اس اس ای ن      مشاور مي تواند پایان نامھ دان  یا استاد استاد راھنما   ) ٢شمار مي رود،    
م ورد  معیارھا ھمواره تحت نظر و ھدایت داشتھ باشد و در ھر مرحلھ از كار، جزئیاتي كھ دانشجو بای د   

، ارزیابي استاد داور نیز مي تواند با در دست داشتن این معیارھا) ٣توجھ قرار دھد بھ وي گوشزد كند، 
  . اندپایان نامھ را بھ صورت دقیق و علمي بھ انجام رس

 پای ان نام ھ ھ ا وج ود     ارزی ابي اضافھ مي شود كھ افزون بر چنین معیارھایي، اس تانداردھایي نی ز ب راي     
  ١.  كھ بیشتر بر جنبھ ھاي ساختاري تاكید مي كنددارد

  
  

  ) براي پژوھشھاي پیمایشيمعیارھاي تفصیلي(معیارھاي ارزیابي پایان نامھ در حوزه ھاي علوم انساني و اجتماعي 
  

موارد و   ردیف
عناصر قابل 

  ارزیابي

حداکثر   شرح معیار ارزیابی
امتیاز قابل 

  کسب

امتیاز 
کسب 

  شده
ارزشمندي و   1

 و اھمیت موضوع
  مسئلھ تحقیق

      

 کمک می کند بھ حل یک مسئلھ نظری یا کاربردیو  موضوع مورد مطالعھ ارزش تحقیق را دارد    
  )در سطح یك سازمان، یك منطقھ، یا كشور(

    

      شده استن قبال انجام ضوع پیشنھادی جدید است ومو   

      و نگاه بھ آن نو است پژوھشی ، اما رویکرد نیستجدیدموضوع پیشنھادی    

      در طرح موضوع و ارائھ آن، پژوھشگر ابتکار و خالقیت بھ خرج داده است   

      موضوع تحقیق از دانش نظری قوی برخوردار است    

      انش مفید و مورد استفاده می افزایدبھ د مطالعھ حاضرحاصل     

       شده استو بھ طور منطقی بیان بھ روشنی تحقیقدالیل و ضرورت ھدفھا،     

      دامنھ موضوع بھ اندازه اي كھ قابل مدیریت و اجرا باشد محدود شده است    

      مسئلھ تحقیق بھ روشنی و در قالب جمالت علمی بیان شده است    

      جھ بھ خالء موجود در پیشینھ مطرح شده استمسئلھ تحقیق با تو    

      بھ دست داده استو مسئلھ تحقیق پژوھشگر فھم درستی از موضوع     

          

                                                
1 International Standard Organization (ISO). Presentation of dissertations. Geneve: ISO, 1986. 

  :اندارد فوق بھ انجام رسیده استھمچنین، منبع زیر در باره میزان مطابقت پایان نامھ ھای فارسی با است
مطالعھ میزان رعایت استاندارد بین المللی ایزو در پایان نامھ ھای کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه ھای دولتی در سالھای . کربآلقایی کامران، معصومھ

  .١٣٧۵ربیت مدرس، پایان نامھ کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه ت. ١٣٧۴ تا ١٣۶۶
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 و پیشینھ پژوھش  2
  مرور نوشتارھا

      

      استبخش مشخصی از پژوھش را تشکیل داده پیشینھ پژوھش یا پیشینھ علمی     

ف، دامنھ و تصویر کلی از نوشتھ ھا و ھد(ساختار منطقي پیشینھ پژوھش دارای یک     
   است)پژوھشھای مرتبط

    

منابع مرور شده (پژوھشگر از فھم نسبتا کاملی در مورد ادبیات مربوطھ برخوردار بوده است     
  )نسبتا جامع بوده و آثار اصلی و نویسندگان معتبر را پوشش داده است

    

از روال تاریخی یا موضوعی برای معرفی (شیوه مرور متون و پژوھشھا مناسب و منطقی است     
  )پیشینھ استفاده شده است

    

      ررسی قرار گرفتھ استبمنابع جدید مورد وھش،  در پیشینھ پژ    

      در صورت نیاز بھ منابع قدیمی، این منابع نیز مورد مطالعھ قرار گرفتھ اند    

      منابع کم ربط یا سطحی پرھیز شده است مرور از     

 صرف و پژوھش ھا بھ صورت ( و انتقادی صورت گرفتھ استی تحلیلا رویکردیشینھ بمرور پی    
  )توصیف نشده اندسطحی 

    

 پوشش  مورد توجھ سایر پژوھشھا رامرور پیشینھ ، موضوعات نظری، روش شناختی و تجربی    
  داده است

    

      شکاف ھا و نکات مبھم در دانش موجود در حوزه تحقیق شناختھ شده اند    

در راستاي موضوع و ھدف پایان نامھ نتیجھ گیری علمی و استنتاج درست از مرور پیشینھ     
بھ ، روش ھاي مورد استفاده در سایر پژوھش ھا، نوع ابزارھاي مورد  (انجام گرفتھ است

استفاده، یافتھ ھاي عمده، شكافھاي خالي در پژوھش ھا، و مواردي از این قبیل اشاره كرده 
  )است

    

االت و سئو  3
  فرضیھ

      

      سئوالھا و یا فرضیھ ھا با مسئلھ تحقیق ھمخوانی دارد    

      سئوالھا و یا فرضیھ ھا با ھدفھاي تحقیق ھمخوانی دارد    

      سئوالھا و یا فرضیھ ھا مبتني بر استنباط از مرور پیشینھ پژوھش ھستند    

      سئواالت یا فرضیھ ھای پژوھش بھ روشنی تدوین شده است    

       درست تعریف و تعیین شده اندشكلمتغییرھا بھ تمامي     

      فرضیھ ھا واضح ، آزمون پذیر، مشخص و معین می باشند    

      انتزاع شده اندی و مفھومی مبنایي نظرفرضیھ ھا بھ صورت منطقی از     

      تمامی متغیرھای داخلی و خارجی  شناختھ شده است    

      ا فرضیھ ھا بروشنی تشریح شده استمفاھیم کلیدی موجود در سئوالھا ی    

چگونگی سنجش آنھا دامنھ مفھومي و  (درستی انجام گرفتھ استبعملیاتی نظري و ھای تعریف     
  )در تحقیق حاضر بیان شده است

    

و مراحل روش   4
  انجام پژوھش

      

      روش تحقیق و نوع آن بھ روشنی بیان شده است    

      خوانی دارند و روش اجرا با ھم ھمتحقیق روش    

پژوھشی و یا فرضیھ ھای سئواالت  آزمونپژوھش، متناسب با انجام طرح تدوین شده برای     
  است

    

 پژوھش بھ طور کامل و باجزئیات توصیف شده است تا خواننده بخوبی روش و مراحل انجام    
  استبتواند بفھمد کھ چھ کاری انجام 

    

مي توانند با ھمین روش تحقیق ھاي مشابھ را انجام روش تحقیق آنگونھ است کھ دیگران نیز     
  دھند

    

      کنترل شده اندمشخص و متغیرھای مداخلھ گر بھ خوبی     

جامعھ پژوھش و   5
  شیوه نمونھ گیری

      

      جامعھ پژوھش بروشنی توضیح داده شده است    

      اده ھاستمتناسب باسئواالت پژوھش و تحلیل د) گروه نمونھ( حجم و ترکیب آزمودنیھا    

نمونھ ھا نماینده واقعی جامعھ  (حقیق استجامعھ صحیح و مناسب گیری علمی، شیوه نمونھ     
  )تحقیق است

    

          

روش و ابزار   6
  گردآوری داده ھا

      

بھ طور مناسب سازه ھای مندرج در سئوالھا و یا ) چھ کمی و چھ کیفی(روشھای اندازه گیری     
  داده استفرضیھ را مورد توجھ قرار 

    

      تکنیک جمع آوری داده ھا مناسب پژوھش است    



 ٣

      است بر اساس قواعد علمي گزارش شدهابزار گردآوري داده ھا  روایی    

و قابل قبول مون مربوطھ مورد سنجش قرار گرفتھ آزپایایی ابزار گردآوری داده ھا از طریق     
  است

    

، )چک لیست و یا مصاحبھمانند (دآوري اطالعات براي گردر صورت استفاده از ابزارھای دیگر     
  آن ابزارھا بدرستی تدوین شده اند

    

      نمونھ ای از ابزار گردآوری اطالعات در پیوست پایان نامھ ارائھ شده است    

روشھای آماری و   7
آزمونھای مورد 

  استفاده

      

      بدرستی معرفی شده شده استآزمونھای آماری متناسب با ھر یک از سئوالھا و فرضیھ ھا     

      تکنیک ھای تجزیھ و تحلیل آماری بھ اندازه کافی شرح داده شده اند    

محدودیتھای   8
  پژوھش

      

      محدودیتھای مرتبط با تحقیق بدرستی بیان شده است    

      مشکالت پیش آمده در جریان اجرای پژوھش بیان شده است    

      ل رفتن كل پژوھش نشده استمحدودیتھاي پژوھش موجب زیر سئوا    

      بھ مالحظات اخالقي در پژوھش توجھ شده است    

، تحلیل داده ھا  9
   تفسیر وبحث،

      

       و بدرستی ارائھ شده است، بھ طور كاملنتایج آزمون سئوالھا و یا فرضیھ ھا بترتیب    

      داده ھا بھ طور واضح ارائھ شده اند    

      وبی برای پاسخ بھ سئوالھا و فرضیھ ھا استفاده شده استاز داده ھای گردآوری شده بخ    

      نمودارھا و تصاویر ارائھ شده مناسب وضروري اندجدولھا،     

      تفسیر یافتھ ھا بھ صورت منطقی  و مستدل ارائھ شده است    

  و در چارچوب ھدفھاي تحقیقنظریھ ھای موجود، ي گردآوري شده بر پایھ داده ھاھاتفسیر    
   شده استانجام

    

      در تفسیر یافتھ ھا، از قضاوت شخصی خودداری شده است    

استدالل و شرح کافی برای ادعای پژوھشی  ( بھ دست آمده بخوبي دفاع شده استیافتھ ھاياز     
  شده است )ارائھ 

    

      برای پشتیبانی یافتھ ھا استفاده شده است) استنادھا(بھ اندازه کافی از شواھد     

      ھای پژوھش یا سایر یافتھ ھای پژوھشی در ھمان زمینھ مقایسھ شده استیافتھ     

      ادعا ھا از سوی یافتھ ھاي سایر پژوھشھا نیز پشتیبانی شده است    

      استناد بھ سایر پژوھشھا بھ اعتبار ادعا ھا کمک کرده است    

      استمورد توجھ قرار گرفتھ محدودیتھای تعمیم پذیری یافتھ ھا     

      فھای مطالعھ ذکر شده استضع    

      لحن ارائھ مطالب بی طرفانھ و صادقانھ است    

       حرفھ ای یافتھ ھا مورد بحث قرار گرفتھ استتوجیھات    

        نتیجھ گیري  10

      با روش مورد استفاده، تحقیق بھ ھدفھای خود دست یافتھ است    

ھای تعمیم پذیری یافتھ ھا اشاره شده بھ محدودیت ( محدودیتھای نتایج تحقیق شناختھ شده اند    
  )است

    

پیشنھادھای الزم برای پژوھشھاي آینده بھ طور منطقي و مبتني بر یافتھ ھاي پژوھش ارائھ شده     
  است

    

نظریھ ھا، (نتیجھ گیری نھایی بروشنی انجام شده است و میان نتایج و سایر عناصر تحقیق     
   ارتباط و انسجام وجود دارد)پیشینھ تحقیق، داده ھای گردآوری شده

    

      در نتیجھ گیری، بھ پیامدھای ضمنی و احتمالی نتایج و پیشنھادھا نیز توجھ شده است    

      تضاد یا نکتھ مبھمی در نتایج ارائھ شده وجود ندارد    

      بھ طور کلی، یافتھ ھا و نتایج از کیفیت الزم برخوردار است     

      ینی را در مقایسھ با سایر پژوھشھا ارائھ می دھدیافتھ ھا و نتایج، مطالب نو    

      یافتھ ھا و نتایج می تواند بھ حل مسئلھ و نیز پیشرفت دانش در حوزه کمک کند    



 ۴

      نتایج پژوھش بھ تدوین و ساخت نظریھ کمک می کند    

شکل ساختار و   11
  ارائھ گزارش

      

      باره پژوھش ارائھ داده استصفحھ عنوان پایان نامھ اطالعات مختصر و روشن در     

      می باشد) روش تحقیق(عنوان پایان نامھ بھ خوبی بیانگر محتوا و رویکرد پژوھشی     

مسئلھ یا ، جامعھ پژوھش، ھدف( در چکیده تحقیق موارد زیر بھ روشنی مطرح شده اند؟     
،  وري اطالعاتگردآابزارھای شیوه نمونھ گیري، فرضیھ ھا، متغیرھای تحقیق، سئوالھا و یا 

)نتایج عمده تحقیقو روش آماری تحلیل داده ھا،   
  

    

      نما تھیھ شده است- و بھ شكل تمامچكیده بھ روش استاندارد    

، روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ھا، یافتھ و نتایج عمده تحقیق در ، جامعھمسئلھ، اھمیت    
  چکیده ارائھ شده است

    

      چکیده انتخاب شده استکلیدواژه ھای مناسب برای     

      فھرست مندرجات پایان نامھ بھ صورت مفصل در ابتدا ارائھ شده است    

      فصل بندی محتوا بھ صورت منطقی و منسجم انجام شده است    

      ساختار پایان نامھ و فصل بندي مربوطھ آن را بھ راحتی قابل خواندن کرده است    

       برقرار شده استختلف ھر فصلمانسجام میان بخشھای     

      انسجام میان فصلھا در کل پایان نامھ برقرار شده است    

      یکدستی در نحوه ارائھ و شکل ھر فصل رعایت شده است    

      جداول و نمودارھا بھ راحتی قابل فھم است و یھ درک خواننده از یافتھ ھا کمک می کند    

       شده استیکدستی در شکل ارائھ جدولھا و نمودارھا رعایت    

      فھرست جدولھا و نمودارھا در ابتدای پایان نامھ اراده شده است    

      ، اشاره ھا و ارجاعھای الزم بھ آنھا در متن انجام شده است)ھا(در صورت وجود پیوست     

        آئین نگارش  12

      نوشتھ شده استو قابل فھم مطالب بھ شکل روان     

      ه خودداری شده استاز ذکر مطالب بی ربط و پراکند    

آئین نگارش از نظر جملھ نویسي و انسجام میان جملھ ھا، پاراگرافھا، و انسجام میان پاراگرافھا     
  رعایت شده است

    

      معادل انگلیسی مفاھیم عمده و نام نویسندگان خارجی بھ صورت پانویس ارائھ شده است    

      اسر متن یکدست استمورد استفاده خوانا و در سرت) فونت(نوع حروف     

      از نشانھ ھا و عالئم نقطھ گذاری بدرستی استفاده شده است    

      صفحات متن بھ طور کامل و یکپارچھ شماره گذاری شده است    

منابع مورد   13
استفاده و شیوه 

  استناد دھي

      

نابع ذکر شده در ھمھ م(منابع و مآخذ استفاده شده در انتھا بھ طور دقیق و کامل ارائھ شده است     
  )متن پایان نامھ، در انتھا آورده شده است

    

اطالعات کتابشناختی منابع بھ (شیوه استناد دھي از یک استاندارد مشخص پیروي کرده است     
  )طور کامل و با استفاده از یک شیوه نامھ استاندارد ارائھ شده است

    

          

        پیوستھا  14

       نامھ بھ آنھا اشاره شده در انتھا ارائھ شده استپیوستھایی کھ در متن پایان    

      پیوستھا مورد نیاز ھستند و بدون دلیل افزوده نشده اند    

      ھر یك از پیوستھا داراي شماره و عنواني گویا مي باشد    

        نظر كلي  15

      پایان نامھ در وضع فعلي قابل قبول است و بھ حداقل اصالحات نیاز دارد    

       نامھ بھ تغییرات و اصالحات نسبتا اساسي نیاز داردپایان    

      پایان نامھ در وضع فعلي قابل دفاع نیست    

 


