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اشاره
که از سوی داوطلب درجه دانشگاهی  پایان نامه1 مقاله یا رساله ای است 
ینی چون  کــه با عناو برای یکی از شــرایط احراز درجه مزبور ارائه می شــود 

تز، رساله دانشگاهی و ... نیز شناخته می شود.2 

هســتند.  دانشــجویان  جــدی  پژوهــش  اولیــن  واقــع  در  پایان نامه هــا 
دانشــجویان بــا بهره گیــری از تجــارب ارزنــدۀ  اســتادان راهنمــا و عالیــق 
کــه دارنــد بــه گونه ای مســئله ای را  و توانایی هــای خــود و فرصــِت زمانــی 
که در عین محدودیِت دامنۀ  موضوعی از نگاهی عمیق  مطــرح می کنند 
برخــوردار باشــد. ایــن ژرف نگری به مســئله، یکی از ویژگی های اساســی 
پایان نامه هاســت. از ویژگی هــای دیگــر پایان نامه هــا، بکــر و بدیــع بــودن 
مســئله پژوهش اســت. هر پایان نامه نگرشی نو به مسئله طرح شده دارد. 
پایان نامه ها همچنین از لحاظ منابع مورد استناد حائز اهمیت هستند. 
دانشــجویان تــالش همــه جانبه ای برای شناســایی و دســتیابی به منابع 
گــردآوری منابع نســبتًا  مــورد نظــر خــود به عمــل می آورنــد که حاصــل آن 
جامعــی در آن زمینۀ  موضوعی اســت. از دیگر نــکات قوت پایان نامه ها، 

1. Dissertation, academic.

کتابداری و اطالع رسانی؛ مدخل پایان نامه. تهران:  ردین راستین؛ دانشنامه  2. ســلطانی، پوری و فرو
فرهنگ معاصر، 1388، ص 81.. 
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کتابشناسی  ی  کار بســت. و کتابخانه به  گســترش این  برای راه اندازی و 
کتابشناســی جامعی  کــه در نوع خود  امــام صــادق )ع( را زیــر چاپ دارد 
است. اثر حاضر به مناسبت برگزاری همایش بین المللی میراث مشترک 
ایران و عراق11 و به سفارش دبیرخانۀ  همایش تألیف و توسط نشر مجمع 

ذخائر اسالمی در قم منتشر شده است. 

معرفی و تحلیل اثر
امروز تحقیقات انجام گرفته به لحاظ کّمی و کیفی، یکی از شاخص های 
توســعۀ  علمــی هــر کشــور اســت. نظام هــای آموزشــی و دانشــگاهی نیز بر 
گســترش  یج و ارتقای دانش،  که همانــا ترو حســب وظایــف ماهوی خود 
کشــور  دامنــۀ  تحقیــق و پژوهــش و زمینه ســازی برای پیشــرفت و توســعۀ  
اســت، از این قاعده مســتثنا نیســتند، بلکه بر حســب وظایف شان باید 

کار مبادرت ورزند.12  بیشتر به این 

پایان نامــه منابعــی غنــی بــا نتایــج پژوهشــی ارزشــمند اســت. پایان نامه 
یافــت درجــه  کاری پژوهشــی و تخصصــی و یکــی از شــرایط در حاصــل 
کارشناســی ارشــد یا دکتری اســت. از آنجا که مرور نوشتار13  دانشــگاهی 
کامــل و منابــع و مآخذ غنــی دارد، منبع مناســبی بــرای مراجعه و  بســیار 
مطالعــه اســت. پایان نامه هــا معمــواًل منتشــر نمی شــوند، امــا در برخی از 
کشــورهای خارجــی فهرســت پایان نامه هــای تهیــه شــده در دانشــگاه ها 

منتشر می شود.14 

انتشــار فهرســت پایان نامه هــا در دســترس پذیری ایــن منابــع اطالعاتــی 
کار بــه صورت  گــر این  گامــی بســیار مؤثر اســت؛ بــه خصوص ا ارزشــمند 
موضوعی انجام شــود برای فعالیت های علمی دیگر پژوهشــگران بســیار 

سودمند و راهگشاست. 

در اثر حاضر ابتدا پیشــگفتاری از طرف دبیرخانه همایش نگاشــته شده 
و در مورد میراث مشترک و عرضه فهرست پایان نامه های ایران با موضوع 

کشور عراق مطالبی آمده است. 

کتابشناختی 1541 پایان نامه دفاع شده در  نویســنده در این اثر اطالعات 
ی در مقدمۀ   دانشگاه های ایران با موضوع عراق را گردآوری کرده است. و
کاســتی های  گردآوری اطالعات،  کار خود، روش  کتاب و در مورد شــیوۀ  
اثــر، ویژگی هــای آن و ... توضیــح داده اســت. بــه اذعــان نویســنده، در 
مرحلۀ  اول اطالعات بیش از چهارهزار پایان نامه جمع آوری شــده و پس 

11. www.iraniraqheritage.com.

ره  یان دو  12. اســماعیلی، رضــا و غالمعلــی یوســلیانی؛ »بررســی تحلیلــی پایان نامه هــای دانشــجو
یزی  کز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان اســتان اصفهان«؛ پژوهش در برنامه ر کارشناســی مرا

درسی، ش 2. 1383، ص 64-37.
ر آثاری است که از ابتدای شکل گیری آن  ر نوشتار/ ادبیات موضوع )literature review( مرو  13. مرو

حوزه موضوعی تا زمان نگارش پایان نامه در جهان انجام شده است. 
14. خالقــی، نرگــس و مرضیــه ســیامک؛ آموزش مهارت های ســواد اطالعاتــی؛ تهران: نشــر کتابدار و 

دانشگاه قم، 1389، ص 30. 

گردآوری شــده و نتایج به دست آمدۀ  پژوهش به اعتبار  اعتماد به مطالب 
دانش و تجربۀ  استادان راهنماست. استادان راهنما تجارب ارزندۀ  خود 
گام آنهــا را راهنمایی و  گام به  را در اختیــار دانشــجویان قــرار می دهنــد و 

لغزش های احتمالی را برطرف می کنند.3 

چنان که ذکر شد بدیع بودن موضوع پایان نامه بسیار حائز اهمیت است. 
گون مــورد توجه دانشــگاهیان ایران  گونا کــه از ابعــاد  یکــی از موضوعاتــی 
بــوده کشــور عــراق اســت. عــراق بــه عنــوان یکــی از مهم ترین کشــورهای 
کشــور شیعه نشــین جهــان  همجــوار جمهــوری اســالمی ایــران و دومیــن 
اسالم جایگاه ویژه ای دارد.4 سرزمین بین النهرین یا عراق دوره اسالمی، 
یشــه بسیاری  که ر یکی از مهم ترین مناطق در جغرافیای اســالمی اســت 
یخی دنیای اسالم به آن بازمی گردد.  از حوادث در شرق و غرب قلمرو تار
یخ تشیع، حیات سیاسی - اجتماعی خاورمیانه و به ویژه ایراِن  برای تار

گزینه ای غیرقابل انکار است.5 یخی نیز عراق  تار

یخی بســیار غنی  کشــور نوپا و نســبتًا کوچک اســت، اما تار گرچه  عــراق 
یخ عراق با  و پرفراز و نشــیب داشــته اســت.6 بخش هــای عمــده ای از تار
کراد،  یخ ایران مشترک است. وجود عتبات عالیات در کشور عارق، ا تار
اعــراب و فرهنــگ و مذهب مشــترک میــان آنها همواره بر روابط دو کشــور 
که در تقاطع ســه قاره  تأثیرگذار بوده اســت.7 موقعیت اســتراتژیک عراق 
یخ  گرفته و ویژگی های خــاص جغرافیایی آن، نقش عمده ای در تار قــرار 

کشور به عهده داشته است.8 این 

کتــاب  در ایــن نوشــتار درصــدد هســتیم بــا معرفــی و تحلیــل مطالــب 
موضوعــات  بــا  ســویی  از  عــراق  موضــوع  بــا  ایرانــی  پایان نامه هــای 
یت عراق آشــنا شویم و از سویی  پایان نامه های کارشــده در ایران با محور

کنیم.  دیگر مبحث پایان نامه در ایران را بررسی 

نویسنده و ناشر اثر
محمــد حّقــی خوانســاری،9 در ســال 1383 پایــۀ  ده حــوزه را در مدرســه 
کنون مشغول تحصیل  علمیه حضرت ولیعصر )عج( به اتمام رسانده و ا
ی مــدت پنج ســال مدّرس  در درس خــارج اســتادان مختلــف اســت. و
کتابخانــه تخصصــی امام  دانشــگاه امــام حســین )ع( بــود و بــا تأســیس 
صــادق )ع(10 توســط مؤسســۀ  در راه حــق به قــم آمد و تمام هّمــت خود را 

کلیات، ش   3. قطبی، ســیمین؛ »دایره المعارف ها موضوعی برای پژوهش پایان نامه ها«؛ کتاب ماه 
73 و 74، 1382، ص 147-145.

 4. مهاجرانــی، میرســعید؛ »وضعیــت اقتصــادی عــراق: قبــل و بعــد از اشــغال نظامــی«؛ مصبــاح. 
شماره54، 1383، ص 203-159.

یــخ فرامــوش شــده: عتبــات عالیات )عــراق(؛ تهــران: مجمع   5. موجانــی، ســیدعلی؛ بازســازی تار
جهانی اهل البیت )ع(، 1389.

یخ نوین عراق؛ مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی، 1380.  6. مار، فب؛ تار
کمیت در عراق؛ تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1388.  7. اکبری، حسین؛ بحران حا

یخ نوین عراق؛ مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی، 1380.  8. مار، فب؛ تار
9. M.haghi359@gmail.com .

10. www.ISSLib.com.

نگاهی بر پایان نامه های ایرانی با موضوع عراق
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کلی بسیاری از این اشتباهات قابل رفع بود.  مرور 

پایان نامــه   1541 ایــن  کتابشــناختی  اطالعــات  تحلیــل  بــه  ادامــه  در 
موضوعــات  و  دفــاع  ســال  دانشــگاه ها،  نویســندگان،  و  یــم  می پرداز

پایان نامه های معرفی شده در این اثر را بررسی می کنیم.

گروهــی بیــن دانشــجو، اســتاد راهنمــا و  کار  در نــگارش پایان نامــه، یــک 
مشــاور شــکل می گیرد، اما مســئولیت اصلی با دانشــجو اســت. از 1541 
کتاب، 1094 پایان نامه توسط آقایان و بقیه  پایان نامه معرفی شده در این 
توسط خانم ها نوشته شده است. در نمودار شماره یک درصد مشارکت 

خانم ها و آقایان به نمایش درآمده است.

نمودار شماره 1: درصد مشارکت خانم ها و آقایان

از 1541 پایان نامۀ  معرفی شده تنها 643 پایان نامه دارای چکیده و 898 
که چکیده این  مورد فاقد چکیده بودند. نویسنده در مقدمه یادآور شده 
پایان نامه ها در دسترس نبوده یا خود پایان نامه فاقد چکیده بوده است. 

گفتــه مؤلــف، تنهــا 90 پایان نامــه از ایــن 1541 پایان نامــه در دورۀ   طبــق 
دکتــری تالیــف شــده و 1451 پایان نامــۀ  دیگر در مقطع کارشناسی ارشــد 

نوشته شده است. 

دانشــگاه های  در  پایان نامه هــا  کندگــی  پرا درصــد   2 شــماره  نمــودار  در 
کشور به نمایش درآمده است. مختلف 

نمودار شماره 2: درصد پراکندگی پایان نامه ها در دانشگاه های 
کشور مختلف 

در نمودار شــماره 3 اســامی یازده دانشــگاه دولتی که بیشترین پایان نامه 
دفاع شده با موضوع عراق را داشتند ارائه شده است: 

از پایش، اطالعات 1541 مورد عرضه شده است. بالغ بر 2300 پایان نامه 
که نویســنده  بــا موضــوع امام علی )ع( و نهج البالغه نیز اســتخراج شــده 

گانه به چاپ رساند.  قصد دارد آن را در اثری جدا

در اثر حاضر به هر پایان نامه یک شماره اختصاص داده شده و چیدمان 
پایان نامه ها بر اســاس حروف الفبا عنوان اســت. در هر مدخل اطالعات 

ارائه شده عبارت است از: 

1. شماره پایان نامه

2. عنوان پایان نامه )به صورت ایرانیک(

3. نام نویسنده یا به عبارت دیگر دانشجو

4.  نام اساتید راهنما و مشاور

5. نام دانشکده، دانشگاه، سال دفاع و مقطع تحصیلی

کلیدی  6. چکیده و واژگان 

کتــاب نیــز پنج نمایــه وجــود دارد: نمایــۀ  عناویــن پایان نامه ها،  در پایــان 
نمایۀ  پدیدآورندگان، نمایۀ  اســاتید راهنما، نمایۀ  اســاتید مشــاور و نمایۀ  

دانشگاه ها. 

گــردآوری ایــن حجــم از اطالعــات  کــه مؤلــف بــرای  گفتــه پیداســت  نا
زحمات بســیاری کشــیده اســت و خــود نیــز در مقدمه به کمبــود وقت و 
کتاب،  کاســتی های اثر اشاره می کند و در نظر دارد در چاپ های مجدد 
افزون بر به روزرســانی مطالب، ترتیب الفبایی را به صورت اصولی انجام 
که ظاهرًا  دهد، اّما ذکر چند نکته مهم و اساسی در رابطه با این اثر مرجع 

از دید نویسنده به دور مانده الزامی است. 

نویســنده عنوان رشــته تحصیلی دانشــجویان را در هیچ کدام از مداخل 
ذکر نکرده اســت. هر چند با ذکر نام دانشــگاه و بعضًا دانشــکده ها تقریبًا 
کفایت  می تــوان بــه حوزه تحصیلی پــی برد، اّما ایــن مقــدار از اطالعات 
نمی کنــد و اینکــه در نهایت متوجه شــویم دانشــجویان و اســتادان کدام 
رشته به مباحث درباره عراق توجه داشته اند بسیار حائز اهمیت است. 

کتاب اســت. عناویــن پایان نامه ها و نام  نکتــه بعدی نمایه های انتهای 
پدیــدآوران منحصربه فــرد هســتند، ولــی در ســه نمایــه بعــدی - اســاتید 
راهنمــا، مشــاور و دانشــگاه ها - عبــارات تکــرار می شــوند. بــرای مثــال 
110 پایان نامــه معرفی شــده از دانشــگاه تهران هســتند. نویســنده به جای 
اینکــه یــک بــار عنوان دانشــگاه تهران را بنویســد و 110 عددی که شــماره 
کنــد، 110 بار بــه صورت  پایان نامه هــا اســت در جلــوی ایــن مدخــل ذکــر 
گذشــته از حجیم شــدن  کــه  گانــه دانشــگاه تهــران را نوشــته اســت  جدا

کردن مدخل را نیز دشوار ساخته است.  کتاب، پیدا

نکته دیگری که می توان به آن اشــاره کرد اغالط تایپی اســت که هر چند 
کتاب قابل اغماض اســت، اما با یک  با توجه به حجم 685 صفحه ای 

نگاهی بر پایان نامه های ایرانی با موضوع عراق
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نمودار شماره 5: پرکارترین دانشگاه های آزاد اسالمی

کتاب این عبارت به چشم می خورد: »شامل  ی جلد و صفحۀ  عنوان  رو
معرفــی 1540 پایان نامــۀ  ایرانــی از ســال 1354 تــا 1393 شمســی«، اما با 
بررسی سال های دفاع پایان نامۀ  های معرفی شده، قدیمی ترین پایان نامه 
مربوط به ســال 133015 شمســی اســت و بین ســال های 1330 تا 1354، 
که 131 پایان نامه  گفتنی است  اطالعات 9 پایان نامه به چشم می خورد. 
کندگــی پایان نامه ها در  یــخ بودند. در نمودار شــماره 6 میــزان پرا فاقــد تار

سال های مختلف نمایش داده شده است. 

 15. عنوان پایان نامه ای که در ســال 1330 دفاع شــده: »بررسی خرمای ایران: خوزستان، بین النهرین 
و عراق عرب«.

نمودار شماره 3: پرکارترین دانشگاه های دولتی

در نمــودار شــماره 3 تنهــا آمار 11 دانشــگاه پــرکار در این زمینه ارائه شــده 
کــه در نمودار نمایش می دهد، چهار دانشــگاه پرکار در این  کــه همانطور 
کشــور  موضــوع در پایتخت قرار دارد، اما با بررســی دقیق تر دانشــگاه های 
نتایــج جالــب توجهــی بدســت آمــد. نمــودار شــماره 4 درصد مشــارکت 

کشور را نمایش می دهد.  دانشگاه های دولتی واقع در غرب و شرق 

کشور نمودار شماره 4: درصد مشارکت دانشگاه های غرب و شرق 

سبقت دانشگاه های واقع در غرب کشور با مجموع 113 پایان  نامه نسبت 
به دانشــگاه های شــرق کشور با 53 پایان نامه نشان از توجه و حساسیت 
بیشــتر این دانشــگاه ها نســبت به کشــور همســایه و همجوارشان است و 
دانشگاه های آزاد نیز با 641 پایان نامه یا به عبارت دیگر 42%، سهم قابل 
توجهی در نگارش پایان نامه با موضوع عراق داشته اند. در نمودار شماره 
که در این زمینه پیشتاز بوده اند ارائه  5 اسامی پنج دانشگاه آزاد اسالمی 

شده است:

نگاهی بر پایان نامه های ایرانی با موضوع عراق
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نمودار شماره 6: میزان پراکندگی پایان نامه ها در سال های مختلف

86% پایان نامه های معرفی شــده مربوط به ده ســال اخیر و بقیه مربوط به 
ســال های 1383 تــا 1330 اســت. در ســال 1392 )202 عدد( بیشــترین 
گســترش تحصیالت  که از ســویی نشــان از  پایان نامه دفاع شــده اســت 
تکمیلی در سال های اخیر در کشور دارد و از سویی دیگر دسترس پذیری 

این اطالعات در پایگاه های اطالعاتی را نشان می دهد. 

کــه پایان نامه هــا بــدان پرداخته انــد نیــز بســیار جالــب توجه  موضوعاتــی 
اســت. در این نوشــتار به دلیل تنوع و گستردگی موضوعات، ده مبحث 
گرفته شده و ذیل آن موضوعات فرعی ارائه و در یک جدول  کلی در نظر 
ی  بــه صــورت فشــرده ارائــه شــده اســت. بســیاری از پایان نامه هــا، حــاو
کل  کــه به همین دلیــل جمع  مطالعــات تطبیقــی و میان رشــته ای بودند 

موضوعات بیش از 1540 شد. 

جدول شماره یک: موضوعات پایان نامه ها

موضوعات فرعیموضوع اصلی

مطالعات سیاسی: 1455

شــیعیان )57(؛ مســائل و روابط عراق با ســایر کشــورها )32(؛ روابط ایران و عراق )31(؛ خاورمیانه )28(؛ 
نفــت )25(؛ قومیت هــا )25(؛ مســائل مرزی و رودخانه هــای مرزی )24(؛ خلیج فــارس )21(؛ روابط عراق 
کویــت )19(؛ احــزاب )19(؛ دولت/ملت ســازی )17(؛ رســانه ها )16(؛  و ترکیــه )21(؛ ژئوپلیتیــک )20(؛ 
دموکراســی )15(؛ مســائل عراق و اسرائیل )15(؛ فدرالیســم )11(؛ حرکت های اسالم  گرا )8(؛ صدام )8(؛ و 

منافقین و سازمان مجاهدین خلق )6(؛ غیره )37(.

مطالعات ادبی: 2399
شعر )181(؛ زبان و ادبیات )76(؛ ادبیات تطبیقی )58(؛ اهل بیت )ع( در شعر )28(؛ شروح )21(؛ ترجمه 

کردی )3(. )11(؛ ادبیات طنز )7(؛ ادبیات سیاسی )6(؛ رمان/ داستان )5(؛ تاریخ ادبیات )3(؛ شعر 

مباحث مرتبط با آمریکا: 3277
حملــه آمریــکا بــه عراق )64(؛ پس از ســقوط صــدام )63(؛ آمریکا به طــور کلی )51(؛ اشــغال عراق )41(؛ 
عــراق نویــن )31(؛ 11 ســپتامبر )10(؛ بعد از 2003م. )6(؛ بحران عراق )6(؛ جنگ ســوم خلیج فارس )3(؛ 

خروج آمریکا از عراق )2(. 

یخی: 4206 مطالعات تار

کوفــه )25(؛ بغــداد )17(؛ تشــیع )14(؛ عباســیان )11(؛ عثمانی )9(؛  یخــی یا ادبــی )33(؛  شــرح حــال تار
یخ باســتان )8(؛ عتبات عالیــات )7(؛ قیام کربال و عاشــورا )6(؛ امویان  یــخ اســالم )9(؛ تار بصــره )9(؛ تار
)5(؛ تمــدن بین النهریــن )4(؛ هنــر )4(؛ آل بویه )3(؛ حله )3(؛ نجــف )3(؛ منازعات فرقه ای )2(؛ کردان 

یخ معاصر عراق )1(؛ و سایر موضوعات )28(. یخ )2(؛ معماری )2(؛ تار در تار

جنگ ایران و عراق: 5206
اثرات جنگ )47(؛ مسائل جنگ )47(؛ نقش دیگر کشورها در جنگ )35(؛ هنر و ادبیات جنگ )23(؛ 
ابعــاد حقوقی جنگ )13(؛ شــورای امنیت )11(؛ دالیل جنــگ )9(؛ قطعنامه 598 )6(؛ پایان جنگ )6(؛ 

سازمان ملل )5(؛ قطعنامه 1975 )4(.

کراد )34(. کردها: 6108 کردستان عراق )74(؛ ا

نگاهی بر پایان نامه های ایرانی با موضوع عراق
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طول دوره خاصی از تحصیل است و ممکن است بدون اشکال نباشد.

پایان نامه هــا،  نگهــداری  کــز  مرا مختلــف  سیاســت های  دلیــل  بــه   .2
گاه غیرممکن  کامل پایان نامه در برخی موارد دشــوار و  دسترســی به متن 
که این دسترســی آزاد است، نیازمند به طی  می شــود. در موارد معدودی 

مراحل اداری خاص و سفرهای طوالنی است.17 

دکتــر دیانــی در مقاله ای با عنوان »پایان نامه، گنج ناشــناخته رها شــده« 
در ســال 1378 به خوبــی عــدم اســتفاده از پایان نامه ها را شــرح می دهد 
و بــا آمــار و ارقــام دقیق و علمی بیان می کند که دسترســی بــه پایان نامه  و 
اســتفاده از آن بســیار بسیار محدود است و این منابع به صورت کتاب و 
مقاله منتشر نمی شوند، اطالعات آنها در دست نیست، حتی استنادی 
ی عامل اصلی تهیه  هــم در منابع علمی به این پایان نامه ها نمی شــود. و
که باید از توانایی تبدیل  مقاله مســتخرج از پایان نامه را دانشجو می داند 
پایان نامه به مقاله برخوردار باشد و همچنین انگیزه مادی و معنوی الزم 
برای تبدیل پایان نامه به مقاله را داشــته باشــد. توانایی تبدیل پایان نامه 
بــه مقالــه یا در ســطحی عام تــر، تقویت تــوان علمی نویســی دانشــجویان 
موردی اســت که در نظام آموزشــی ایران مورد غفلت قرار گرفته است. در 
که مهارت در علمی نویســی یکی از مهم ترین مهارت هایی اســت  حالی 
که باید دانشــجو به آن دســت یابد. مهم تر اینکه محبوس ماندن محتوای 
پایان نامه هــا در قالــب اولیــه و در مــکان ارائــه خــود، دسترســی به هدف 
یج دوره های تحصیالت تکمیلی - یعنی تولید دانش داخلی  اصلــی ترو
در دســترس همــه - را غیرممکن می ســازد و همین امــر می تواند دلیلی بر 

عدم استفاده از پایان نامه ها در تحقیقات دیگر باشد.18 

بعــد از انقــالب اســالمی بــرای تحصیالت تکمیلــی ســرمایه گذاری قابل 
کل دانشــجویان  کــه تعــداد  مالحظــه ای انجــام شــده اســت؛ بــه طــوری 
تحصیــالت تکمیلــی از 6500 نفــر در اوایــل انقــالب به 33153 در ســال 

 17. خالقــی، نرگــس و مرضیه ســیامک؛ آمــوزش مهارت های ســواد اطالعاتی؛ تهران: نشــر کتابدار و 
دانشگاه قم، 1389، ص 30. 

 18. دیانــی، محمدحســین )زمســتان 1378(. »پایان نامــه گنــج ناشــناخته رهاشــده«. کتابــداری و 
اطالع رسانی. شماره 8. صص 16-1.

موضوعات فرعیموضوع اصلی

سایر موضوعات: 7104
برای نمونه:

یســت )18(؛ صــادرات )11(؛ اروند )11(؛ گردشــگری )10(؛ تجــارت )5(؛ بازارچه های مرزی )4(؛  محیــط ز
گرد و غبار )3(؛ نظام آموزشی )3(؛ ورزش )2( و سایر موارد )34(. بانکداری )3(؛ 

سیاست خارجی: 868
ی )4(؛ عربستان )4(؛ ترکیه )4(؛  کشورها در قبال عراق: ایران )25(؛ آمریکا )19(؛ شورو سیاست خارجی 

انگلیس )4(.  سیاست خارجی عراق )8(. 

مطالعات حقوقی: 961
حقوق )16(؛ حقوق جنگ )10(؛ حقوق بشر )10(؛ حقوق بین الملل )8(؛ فقه و حقوق )8(؛ فقه )5(؛ قانون 

اساسی )3(؛ دادگاه عراق )1(.

مطالعات اسالمی: 1054
عرفا )18(؛ کالم )16(؛ علوم حدیث )9(؛ علوم قرآنی/ تفســیر )5(؛ مکتب عرفان نجف )3(؛ فلســفه )2(؛ 

رجال )1(.

کــه در جــدول شــماره یــک مشــاهده می شــود، مطالعــات و  همــان طــور 
مباحث سیاســی بیشــترین حجــم از موضوعــات پایان نامه هــا را به خود 
که جنگ ایران و عراق به  اختصاص داده اســت. این در صورتی اســت 

گانه بررسی و فهرست شده است.  صورت جدا

پایان نامه در ایران
یکی از اهداف اساســی راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی، تولید 
دانــش داخلــی در قالــب پایان نامه هــای تحصیــالت تکمیلــی اســت، 
امــا هــرگاه محتــوای پایان نامه ها در خــود پایان نامه ها بمانــد و به صورت 
مقاله یا کتاب چاپ و در دســترس عموم قرار نگیرد، عماًل: 1. دسترســی 
عمــوم بــه دانش موجود در آنها نا مّیســر اســت. 2. این امــکان وجود دارد 
که پایان نامه های مشــابه بارها و بارها در واحدهای آموزشــی دیگر نوشــته 
شــود. 3. و ایــن امــکان وجــود دارد که یک پایان نامه توســط دانشــجویی 

کاری نو ارائه شود.16  دیگر در مرکز آموزش دیگری به عنوان 

صاحبنظران برای پایان نامه ها در مقایســه با ســایر منابع اطالعاتی مزایا و 
که از مزایای آن می توان موارد ذیل را نام برد:  معایبی برشمرده اند 

1.چــون فعالیــت پژوهشــی دانشــجو تحــت نظارت اســتاد راهنماســت،  
کــه پایان نامه از  احتمــال لغــزش در آن کاهــش می یابد و ســبب می شــود 

اعتبار و وجهه علمی خاصی برخوردار شود.

که در مجله ها منتشــر می شــوند،  یــادی از تحقیقــات علمــی  2. تعــداد ز
برگرفته از پایان نامه  های دانشجویی است.

کارهای  3. در پایان نامه ها اصل بر این اســت که ســخنی نو عرضه شود. 
دیدگاه هــای  از  قدیمــی  اینکــه مســئله ای  مگــر  نیســت  تکــراری مجــاز 

متفاوت بررسی شود.

اما معایبی که ممکن است این منابع اطالعاتی داشته باشند عبارتند از:

1. در حقیقــت نخســتین تــالش جــدی و منضبط پژوهشــی دانشــجو در 

 16. دیانی، محمدحســین؛ »پایان نامه گنج ناشــناخته رهاشــده«؛ کتابداری و اطالع رســانی؛ شماره 
8، زمستان 1378، ص 16-1.

نگاهی بر پایان نامه های ایرانی با موضوع عراق
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نقد و برریسکتاب

کتابشناســی پایان نامه هــا، می تــوان بــه ایجــاد  از مهم تریــن فوایــد تهیــۀ  
مأخــذی تخصصی بــرای جســتجوی عناویــن پایان نامه های هر رشــته، 
کمــک بــه جهت مندکردن موضوعــات تحقیــق، پرهیز از تکــرار تحقیق، 
اطالع و اســتفاده از تحقیقات انجام شــده، یافتن کاستی های موجود در 
کــرد. تهیه  زمینه هــای تحقیقــی و )خالءهای پژوهشــی( مانند آن اشــاره 
فهرســت پایان نامه هــا بــه صــورت موضوعــی، زمینــه را برای تحلیــل آنها 
کــه توجــه  از جنبه هــای مختلــف فراهــم می کنــد.22 یکــی از موضوعاتــی 
کرده کشور  دانشجویان، استادان و اهل پژوهش را در ایران به خود جلب 
عراق اســت. کشــور عراق در زمره سه کشور اول جهان از لحاظ دارابودن 
ذخائــر و منابع انرژی به شــمار می رود. افزون بــر آن موقعیت ژئوپولیتیک 
کشــور را مضاعف می کند. به همین دلیل  آن در خاورمیانه اهمیت این 
یخ مورد طمع قدرت های بزرگ  کشــورهایی نظیر عراق و ایران در طول تار
بودنــد و حــکام سرســپرده زمینه هــای الزم را بــرای اســتعمار و اســتثمار 
ابرقدرت هــا فراهــم و بــه قیمت بقای خود، ســرمایه ها و منابع ملی کشــور 
کثریت شــیعه  را فــدا می کردنــد. ظهور حکومت شــیعی در ایران و وجود ا
در کشــور عــراق باعــث حساســیت مضاعف بــرای نظام ســلطه گردید و 
به همین علت جنگ هشــت ســاله با حمایت های بین المللی از ســوی 
عــراق بــه ایران اســالمی تحمیل شــد تا حکومت شــیعی ایران به تســلیم 
و تمکیــن در مقابــل غــرب وادار شــود و از همگرایــی دو ملــت شــیعی در 
منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس جلوگیری شود اما جنگ نتایج 

معکوس داشت و به انسجام و اقتدار ملت ایران منجر شد.23

»پایان نامه هــای ایرانــی بــا موضــوع عــراق« یــک اثــر مرجــع در ایــن زمینــه 
یــم نویســنده و ناشــر ایــن اثــر بــا به روزرســانی  محســوب می شــود. امیدوار
مطالــب آن و تهیــه فهرســت های دیگــری از پایان نامه های دفاع شــده در 
کشور به صورت موضوعی در دسترس پذیری این منابع ارزشمند به اهل 

کنند.  کمک  تحقیق و علم 

سازماندهی اطالعات؛ ش 76. 1387، ص 148-125.
 22. نیک منــش، مهــدی؛ »بررســی و تحلیل فهرســت پایان نامه های کارشناسی ارشــد و دکتری زبان 
و ادبیات فارســی دانشــگاه شهید چمران اهواز«؛ دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید 

چمران اهواز، ش 4. 1385، ص 158-143.
کمیــت در عــراق؛ تهــران: موسســه مطالعــات اندیشه ســازان نــور،  کبــری، حســین؛ بحــران حا  23. ا

.1388

نفــر   250 همچنیــن  اســت.  رســیده   1392 ســال  در   96891 و   1376
دانشــجوی دکتری در اوایل انقالب، به هشت هزار نفر دانشجوی دکتری 

در سال 1376 و 23 هزار نفر در سال 1392 افزایش یافته است.19

بــا افزایــش ظرفیــت پذیــرش دانشــجو در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی، 
شــاهد افزایــش حجــم پایان نامه هــا هســتیم، اما بــدون امکان دسترســی 
گفته دکتــر دّیانی بــا انبوهــی از گنج های  بــه اطالعــات پایان نامه هــا، بــه 

ناشناخته و رهاشده روبرو می شویم. 

که اقداماتی برای دسترس پذیری محتوای پایان نامه ها انجام  نیاز اســت 
کــه در این زمینه برداشــت، انتشــار فهرســت  گامــی می تــوان  داد. اولیــن 

کشورها صورت می گیرد.  که در بسیاری از  پایان نامه ها است 

ســخن دربارۀ  دشواری دسترسی به پایان نامه ها در ایران فراوان است. به 
دلیــل عــدم وجود یــک متولی در ایــن امر، سیســتم یکپارچــه ای نیز برای 

جستجوی اطالعات پایان نامه ها در ایران وجود ندارد. 

در ادامه چند پایگاه اصلی در این امر معرفی می شود: 

)nlai.ir( کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 1. سایت 

)irandoc.ac.ir( 2. مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران

)sika.iau.ir( 3. پورتال دانشگاه آزاد اسالمی

4. مراجعه به وب سایت دانشگاه ها

سخن پایانی
کارشناسی ارشــد( در واقــع نوعی  پایان نامه هــا )شــامل رســاله دکتــری یــا 
گــزارش تحقیــق اســت که پژوهش آن توســط دانشــجو به اجــرا درمی آید و 
در اجــرای آن اعضــای هیأت علمــی، یعنی صاحبان تجربــه و دانش در 
زمینــه موضــوع مورد پژوهــش، پایان نامــه را هدایت و همراهــی می کنند و 
چــون در هــر یک از آنها مســئله ای خاص مطرح و دنبال می شــود، عالقه 
فــردی دانشــجو، نگــرش او و راهنمایــان و مشــاوران در ارائــه و اجــرای آن 

دخیل است.20

یکــی از متون پژوهشــی که نقــش قابل توجهی در تولیــد اطالعات علمی 
ایفــا می کنــد پایان نامه هــا هســتند. هــر پایان نامــه بنا به ماهیــت و هدف 
ی می کنــد؛ بــه  پژوهشــی خــود از یــک اســتراتژی مــداوم و پیوســته پیــرو
که زنجیــرۀ  تحقیقات همواره حفظ شــده و تحقیقــات بعدی از  گونــه ای 
یافته ها و تجربیات آنها سود جسته یا تأثیر می پذیرند و باعث پربارشدن 

پژوهش های آنان می شود.21

یابی  یزی آموزش عالی، 1394. باز ری. موسســه پژوهش و برنامه ر زارت علوم، تحقیقات و فناو  19. و
 http://www.irphe.ac.ir  :شده از

 20. حــّری، عبــاس؛ »مطالعــه میــزان همبســتگی موضوعــی پایان نامه ها و مقاالت فارســی در رشــته 
کتابداری و اطالع رسانی«؛ روان شناسی و علوم تربیتی، سال 32، ش 1، 1381، ص 74-43. 

کتابداری و   21. مکی زاده، فاطمه؛ »تحلیل استنادی پایان نامه های رشته جغرافیا«؛ مطالعات ملی 
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