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رهنمود تحریر تیزس ماستری
مقدمه :
جای مسرت است که برنامه های تحصیلی ماستری در داخل کشوریکی بعد دیگری بوجود آمده و به
فعالیت آغازمی نمایند .هدف از ایجاد برنامه های تحصیلی ماستری فراهم ساختن وتوسعه دسترسی به
اینگونه تحصیالت در داخل کشور و بی نیازی ازرفتن به خارج برای آن می باشد.
معلوم است که درحال حاضر افغانستان همه ساالنه مقادیرهنگفت پول را به مقصد تحصیالت عالی
بعداز لیسانس درخارج به مصرف می رساند .درحالیکه تحصیالت عالی درخارج ازجمله نصاب های
تحصیلی آنها با نیازمندی های جامعه افغانی کامالً در انطباق نبوده ونمی تواند به آن پاسخگو قرار بگیرد.
برعالوه دسترسی زنان به این گونه تحصیالت محدود است ودسترسی سایرمتقاضیان به آن نیز مربوط به
حصول بورسیه می باشد.
واضح است که ایجاد برنامه های تحصیلی ماستری درداخل به این مشکالت پاسخ داده وبرعالوه
مزایای متعدد دیگری را دارا می باشد .اما یک مسئله را به هیچ صورت نمی توان نادیده گرفت وآن کیفیت
علمی برنامه های تحصیلی ماستری درداخل کشوراست .اگر برنامه های تحصیلی ماستری وسایر برنامه های
تحصیلی بعد از لیسانس که درداخل کشور ایجاد میشوند ،از کیفیت مناسب علمی برخوردار نباشند،
توقعات جامعه ومستفید شوندگان را برآورده نساخته وعالوتاً به وسیله ضیاع وقت وتسهیالت آموزشی
تبدیل خواهند شد .اینگونه برنامه ها مضاعفاً به حیثیت نظام تحصیالت عالی کشورنیز لطمه می زنند.
یکی از بخش های برنامه های تحصیلی اکثر پروگرام های ماستری  ،تحریر تیزس می باشد .اگرچه
برنامه های ماستری بی تیزس هم وجود دارند ،اما ارزش علمی آنها معموالً پائینتر از برنامه های دارای
تیزس می باشد .تحریرتیزس دربرنامه های تحصیلی ماستری مظهر یک تمرین عملی اجرای تحقیق علمی
دانسته می شود تا محصالن را برای انجام کارهای تحقیقی مستقالنه درآینده آماده سازد .بناءً این بخش
برنامه های تحصیلی ماستری خاصتاً برای اعضای کادرعلمی موسسات تحصیالت عالی وسایرشاملین برنامه
که بعد از تکمیل تحصیل مطابق ایجابات شغلی خویش به کارهای تحقیقی می پردازند ،ازاهمیت خاص
برخوردار میباشد .همه می دانیم که انکشاف فرهنگ تحقیق ونهادینه ساختن آن یکی از وظایف اساسی
پوهنتونها وموسسات تحصیالت عالی است ،ازهمین سبب درقانون موسسات تحصیالت عالی کارهای
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تحقیقی منحیث شرط اصلی ترفیعات اعضای کادرعلمی پوهنتون ها ومؤسسات تحصیالت عالی پیش بینی
شده است.
تحقیقات علمی وسیله تولید دانش جدید وحل پرابلم های مختلف انکشافی یک جامعه است .به این
سبب اعتبار یک نظام تحصیالت عالی تا حد زیاد مربوط به نقش آن درتولید دانش جدید ومیزان
سهمگیری آن درحل پرابلم های انکشافی جامعه دانسته می شود.
رهنمود حاضر به مقصد آشنائی محصالن برنامه های ماستری با طرز نگارش تیزس ماستری تهیه شده
است .اما باید تصریح گردد که تیزس ،اساساً گزارش یک کارتحقیقی می باشد که محصل آن را قبالً انجام
داده است بناءً اگرموضوع کارتحقیقی انجام شده به دقت انتخاب نگردیده واز اهمیت ،ارزشمندی ومبرمیت
الزم برخوردار نباشد ،ویا اگر بعداز انتخاب موضوع کارتحقیقی براساس یک پالن منظم وبا استفاده ازمواد،
وسائل وروشهای مناسب انجام نیابد ،گزارش آن که به صورت تیزس ارائه میشود ،نیز نمی تواند ازکیفیت
وارزشمندی الزم برخوردار باشد .اما این هم حقیقت دارد که اگر تیزس به صورت مناسب تحریر نیابد
ارزش کارتحقیقی ولوآنکه به گونه خیلی خوب انجام یافته باشد ،انعکاس نیافته وازانظار پوشیده باقی می
ماند.
قابل ذکراست که رهنمود حاضرتا اندازه زیاد با رهنمود تهیه آثارتحقیقی ترفیعات علمی مشابه می
باشد ،این امر به اعضای کادر علمی شامل این برنامه ها درنوشتن آثارتحقیقی ترفیعات علمی بعدی شان
توانمندی بخشیده وبرعالوه آنها را قادر میسازد تا منحیث استاد رهنما ،سایراعضای کادر علمی مؤسسات
تحصیالت عالی را در تحریرآثارعلمی شان کمک نمایند.
اجزای تیزس:
تیزس ماستری شامل بخش های ضروری وبخش های اختیاری میگردد:
اجزای ضروری یک تیزس ماستری قرار ذیل هستند:
 .1عنوان
 .2خالصه
 .3مقدمه
 .4مرورآثار یا پیشینه
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 .5مواد وروش کار
 .6یافته ها یا نتایج
 .7مناقشه
 .8نتیجه گیری وسفارشات
 .9ماخذ
بخش های اختیاری یک تیزس ماستری قرار ذیل میباشند:
 .1پیشگفتار یا اظهارامتنان
 .2اهدا
 .3صفحه تائیدی
 .4ضمایم
عنوان تیزس:
ازنگاه تعریف ،عنوان کمترین کلماتی است که تیزس یا اثر را به اندازه کافی معرفی میکند .و آن
بخش از اثر است که زیاد ترین اشخاص آنرا می بینند ومی خوانند ،عنوان دعوتی است برای خواندن تیزس
ودروازه ایست برای داخل شده به متن واصل اثر ،بناءً انتخاب عنوان مناسب برای یک اثر به همان اندازه
که مهم است ،دشوار نیز میباشد.
سهل وساده گرفتن انتخاب عنوان اثر یا تیزس یک اشتباه عام است .خیلی ها آنرا یک کارآسان ویا پیش
پا افتاده فکر میکند .ازهمین سبب تیزسهای که عنوان مناسب ندارند ،نظر به آنهایی که دارای آن اند،
خیلی بیشتر میباشند بنا برین نکات ذیل در این رابطه درخور توجه جدی دانسته می شود:
 .1باید به انتخاب عنوان اهمیت قائل شد ودر باره هرکلمه ایکه شامل آن می گردد بسیار با دقت
واحتیاط فکرکرد .باید به همخوانی و ترکیب کلمات شامل عنوان بصورت خاص توجه مبذول
داشت.
 .2موجودیت یک کلمه وحتی یک حرف زائد وغیرضروری درعنوان غیرقابل قبول است .عنوان
هرچه ممکن است کوتاه و مؤجز انتخاب گردد.
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 .3کوتاه بودن عنوان ،نباید موجب گردد که محتوای اثر به حد کافی درآن انعکاس پیدا کرده نتواند.
واضح بودن و معرف بودن نیز بهمثابه یک اصل درساختن عنوان درخور توجه است
 .4عنوان باید حداکثرمشخص باشد .چون اثرتحقیقی معموالً محصول کار تحقیقی باالی یک
موضوع مشخص می باشد ،معهذا عام گویی درعنوان قابل قبول نیست .چنانچه اگرشخصی برای
اثریا تیزس خود عناوین مانند (( مدیریت

))

(( بازسازی

))

)) ((

(( روشهای موثرتدریس

روابط بین

الملل)) و یا (( حقوق )) را انتخاب نماید ،در واقع عام گویی نموده است.
 .5عنوان به شکل جمله ترتیب نمی گردد .ایزاد کلمه (( است ))  (( ،می کند ))  (( ،می باشد )) و امثال
آن که منحیث فعل در اخیر جمله میآید ،درعنوان غیر ضروری است .بیاد باید داشت که عنوان
حیثیت آدرس یا شناسنامه را دارد ،بنءً نیابد به شکل جمله نوشته شود.
 .6درعنوان باید ازمخففات ،فورمول های کیمیاوی ،نام های تجارتی وکلمات مبهم استفاده نگردد.
ساختن عنوان به شکل دنباله دار نیز قابل قبول نیست.
صفحه عنوان:
عنوان کتاب  ،تیزس و رساله درصفحهیی جداگانهیی که بنام (( صفحه عنوان )) یاد میشود ،قرار داده
میشود .صفحه عنوان معموالً همان صفحه اولی پشتی میباشد که درآن برعالوه عنوان ،نام مکمل نویسنده
وسنه چاپ نیز نوشته میشود .نوشتن سایرمعلومات وسایز خط هر نوشته درصفحه عنوان تیزس بستگی به
فیصله موسسه تحصیلی مربوطه دارد .معهذا اکثراً نوشتن نام موسسه تحصیلی نیز در این صفحه حتمی دانسته
می شود .درصفحه بعدی ،صفحه عنوان رساله های ماستری مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی افغانستان
ارائه شده است .صفحه مذکور به ترتیب خاصی دیزاین شده است که رعایت آن فقط برای تیزس های
ماستری آن پوهنتون حتمی است  ،دراین فارمت نام استاد رهنما نیزدرصفحه عنوان جای دارد حاالنکه این
یک اصل عام نیست ومی تواند درجای دیگرتذکرداده شود.
پیشگفتار و سپاسگزاری:
پیشگفتارمعموالً شامل سساسگزاری نیز میشود ،اما نسبت به آن غنیتراست .درپیشگفتار مؤلف درباره
انگیزه تحریراثر ،اشخاصیکه او را در نوشتن اثر تشویق کرده اند ،درباره اشخاص حقیقی وحقوقی که
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مصارف تحقیق و تهیه اثر را تمویل نموده اند ،درباره مراجعیکه به وی جواز اجرای تحقیق را صادرنموده
اند ،درباره کسانیکه او را دراجرای تحقیق ونوشتن اثر مشوره داده اند ورهنمائی کرده اند ،اثر را مطالعه
نموده ودرباره آن ابراز نظرکرده اند ،درباره کسانیکه دراجرای پاره ی کارها با وی همکاری داشته اند،
درباره آنهاییکه بعضی تسهیالت را بدسترس گذاشته اند ،آنهایی که اثر را کمسیوترکرده اند ودرباره
سایرهمکاریها ،مساعدتها ،تشویقها وپشتیبانیها نوشته مینماید .معلوم است که نویسنده در پیشگفتار از
همکاریها وبرخورد های نیک اشخاص ومؤسسات به خوبی یاد کرده مراتب قدردانی خود را ابراز می
کند ،اما اگرخواسته باشد می تواند ازمشکالتیکه حین اجرای تحقیق به آن برخورده ،نیز تذکار بدهد واز
کارشکنیها ومشکل تراشیها گالیه نماید .اما اظهار امتنان ،فقط بیان خوشی وقدردانی ازهمکاریها
ومساعدتها می باشد.
پیشگفتار یا اظهار امتنان بخش اصلی وحتمی اثرنیست ،ازهمین جهت شامل صفحه بندی نمی شود
وازجمله حواشی محسوب میگردد .اگرچه پیشگفتار و اظهار امتنان بخش اختیاری بوده ودر بعضی آثار
وجود ندارد ،اما موجودیت آن مبین ارج گزاری به همکاریها ومساعدتهای سایرین بوده واز پابندی به
یک اصل اخالقی نمایندگی مینماید .سساسگزاری باید به صورت مناسب انجام یابد ودر انتخاب الفاظ
وجمالت برای آن دقت گردد ،درغیرآن ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد ،ترتیب تذکاراشخاص
ومؤسساتیکه سساسگزاری می شوند ،نیزمهم است.
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سایز خط  18بولد

بخش اهدا نیزیک بخش اختیاری میباشد .محقق می تواند ،رساله ماستری خود را به شخص یا
اشخاصیکه عمیقاً به آنها مدیون است و فکر میکند بدون کمک وپشتیبانی آنها ممکن نبوده تحصیل خود
را به پایه تکمیل رساند ،اهدا نماید .اهدا نیزمظهری ازقدرشناسی وسساسگذاری می باشد .انسان ها دردوره
تحصیل همه وقت و امکانات خود را صرف آموزش علم وکسب مهارت های شغلی می نمایند وطبیعتاً به
وظیفه خود منحیث پدر ،مادر ،همسر و یا فرزند رسیدگی کرده نمی توانند وآنهایی را که متکی برحمایت
وسرپرستی او هستند ،درسختی ها میگذارند .این بستگان دراین دوره همه مشکالت را صبورانه تحمل می
کنند تا فرزند ،همسر ،پدر و یا مادرشان تحصیل خود را تکمیل نماید .بناءً اعضای خانواده و یا هم
شخصیتهای دیگری که الهام بخش محقق قرار گرفته اند ،می توانند با اهداء اثر سساس گذاری شوند.
دراهدا معموالً ازجمالت موجز ،عاطفی وصمیمانه استفاده میگردد.
صفحه تائید:
بخش اختیاری رساله می باشد ،اما بعضی برنامه های ماستری موجودیت آن را درتیزس حتمی ومبین
اعتبار رساله ماستری میدانند.
خالصه اثر : Abstract
خالصه جز اصلی رساله یا تیزس ماستری نیست وازهمین جهت قبل ازمقدمه ارائه میگردد و شامل
صفحه بندی نمی باشد .اما جزضروری ومستقل اثر است که بعضاً به عوض اصل اثر طور جداگانه چاپ
میشود .خالصه نباید از ( )252کلمه تجاوز نماید و در همین محدوده ،اهداف وساحه تحقیق ،روش کار،
نتایج ونتیجه گیریهای اساسی را احتوا مینماید .این بخش با آنکه درآغاز تیزس قرار میگیرد ،اما بعداز
تکمیل تیزس نوشته میشود.
مقدمه اثریا رساله:
مقدمه اولین بخش اصلی یا حتمی تیزس است .مقدمه باید موضوع تحقیق را به معرفی گرفته ،ضرورت
واهمیت آنرا بیان نماید .مقدمه پرابلم تحقیق را با صراحت هرچه تمامتر بیان داشته واهداف مورد نظررا
شرح میدهد .یک وظیفه دیگر مقدمه توضیح اصطالحات مخصوص ومخففاتی میباشد که دراثر بکاربرده
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شده است .یک مقدمه خوب کوتاه ،منسجم ،قابل فهم ومتقاعد کننده میباشد .برای نوشتن مقدمه نکات
ذیل مدنظرگرفته شود:
 -1ارائه موضوع یا پرابلم
 -2ضرورت واهمیت پرداختن به موضوع
 -3رابطه مطالعه حاضر با مطالعات قبلی وتفاوت آن
 -4یافته های تحقیقی چه نتایج را بدست میدهد ،به عبارت دیگر اثرات آن باالی انکشاف دانش
وبهبود کیفیت زندگی چه میباشد.
پیشینه:
این بخش اگرشامل مقدمه نشده باشد ،به تعقیب آن ارائه میگردد .پیشینه مروری از کارهای قبلی
مرتبط به موضوع میباشد .دراین بخش محقق با ارایه وسیرکوتاه ازکارهای گذشته آگاهی خود را
ازآخرین یافته های تحقیقی و دست آورد های علمی مربوط به موضوع واضح ساخته واطمینان می دهدکه
کار وی تکرار و یا اقتباس کارهای قبلی نیست .پیشینه الزم نیست همه آثار قبلی را شامل گردد ،بلکه تنها
آنهایی را دربر میگیرد که نشان دهنده یافته های جدید وپیشرفت های واقعی دررشته مربوط میباشد.
پیشینه درواقع انکشافات علمی دررشته مورد نظر را تارسیدن به مرحله موجود پیگیری مینماید ،معهذا
درآن جایی برای تذکارآثار غیر مرتبط وآثاریکه مبین پیشرفته های واقعی نباشند؛ نیست .عالوتاً نمی توان
نقل قول ازمؤلفین گذشته را پشت سرهم قطارنمود وآنرا پیشینه نام گذاشت ،زیرا فقط فهرست مستند کارها
ویافتههای قبلیکه با تنظیم موضوعی وتسلسل زمانی پیش روندۀ مرتبط به موضوع نوشته شده باشد
وهدفمندی خاص را تعقیب نماید ،پیشینه بوده می تواند .آثاریکه درپیشینه ازآن تذکار داده میشود ،باید
منابع دست اول باشند .مقصد ازمنابع دست اول مقاالت ورساله های اند که حقایق ودست آوردهای علمی
را مبتنی برمطالعات علمی برای بار اول ارایه می دارند .استفاده ازمنابع دست دوم درموارد محدود واستثنایی
که منابع دست اول دستیاب شده نتواند ،مجاز میباشد.
آثاریکه دربخش مرورآثار وسایربخشهای تیزس ماستری استفاده می شوند ،به یکی از سه طریقه
قابل ذکر می باشند ،یکی طریقه نام وسنه ،دوم طریقه شماره به ترتیب تذکار و سوم طریقه شماره به ترتیب
الفبا .سیستم اول بنام هارورد وسومی بنام طریقه رانکوور نیز یاد میشود .اینکه کدام یک ازطریقههای
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مذکور درنوشتن تیزس ماستری استفاده گردد ،اختیار قبول آن مربوط به اداره برنامه ماستری ومؤسسه
تحصیالت عالی می باشد.
درطریقه نام وسند هرگاه ازیک مؤلف با عین تاریخ بیشترازیک اثراستفاده گردیده باشد ،هرکدام با
عالوه کردن حرف ( b ، aو یا  )cکه بعد از سنه گذاشته میشود ،تفکیک میگردد .دراین طریقه اگر اثر
دارای یک و یا دو مؤلف باشد ،نام هردو به ترتیبیکه دراثرآمده وبه تعقیب آن سنه ،تذکارداده میشود و
اگر دارای سه مؤلف باشد ،درمرتبه اول نام هرسه ،به ترتیبیکه دراثرآمده وبه تعقیب آن سنه تذکار می یابد
ودر مرتبههای بعدی به ذکر نام مؤلف اول اکتفا گردیده وعوض تذکار نام سایرمؤلفین به دوام نام مؤلف
اول (( وهمکاران )) نوشته می شود که به معنی ((  )) et alمتون انگلیسی می باشد .البته بعد از آن سنه نوشته
میشود .هرگاه اثر دارای بیشتراز سه مؤلف باشد ،درهمان مرتبه اول به نام مؤلف اول اکتفا گردیده وبه
))

ادامه آن (( وهمکاران

وسنه نوشته میشود .اما درلست مأخذ ،برای هر اثر نام همه مؤلفین صرف نظر

ازتعداد آنها درج میشود.
مواد وروشکار:
مواد وروش کار نیز یک بخش اساسی هر اثر تحقیقی را تشکیل می دهد .دراین بخش محقق مواد،
وسایل وسامان آالت مورد استفاده وروش کار خود را به صورت واضح و مشرح طوری با جزئیات آن بیان
می کند که اگر خواننده خواسته باشد ،می تواند آن را بصورت تکراری اجرا کرده وعین نتایج را بدست
آورد .این امر قابلیت باز تولید یافته های تحقیق را نشان می دهد که مالک اعتبار و صحت آن محسوب
میگردد.
معرفی جمعیت مورد نظر و دیزاین تجربه ،طریقههای نمونه برداری ازجمعیت ،متحول های مورد
مطالعه ،طرز مطالعه واندازهگیری متحولها ،مشخصات مواد وسامان آالتیکه برای نمونه برداری
واندازگیری متحول ها استفاده گردیده تماماً دربخش مواد وروش کار جا داده میشود .درمعرفی
موادکیمیاوی مورد استفاده به عوض نام تجارتی ،از نام جنریک آنها استفاده میگردد .همچنین حیوانات
تجربوی ،نباتات و مایکروارکانیزمهای که در تحقیق استفاده شده اند ،با تصریح جنس نوع وسترین
مشخص ساخته میشوند .برعالوه منبع ومشخصات بخصوص آنها مانند عمر ،حالت فزیولوجیکی و اوصاف
جنیتکی آنها تذکار می یابد.
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روش کارمعموالً با رعایت تسلسل وترتیب انجام آن درتجربه توضیح میگردد ،اما میتوان روشهای
مرتبط با هم را یک جایی تشریح کرد وآنها را تحت عناوین فرعی تنظیم نمود ،مثالً به این گونه :الف،
منابع مواد ب ،طرزالعمل مایه کوبی ،ج ،طریقه های تجربه ،د ،اندازگیری مقیاس بازدارندگی هـ ،طریقه
های احصائیوی.
توضیح طوالنی طریقه های تحلیل احصائیوی درروش کار ضروری نیست .تنها با ذکر ارقام
وآماریکه جمعآوری شده اند و انواع پروسس آنها اکتفا شده میتواند .تنها میتود های پیشرفته وغیرمعمول
پروسس ارقام یا باید به تفصیل توضیح گردند و یا به مأخذ مربوطه حواله داده شوند .این اصل درمورد
طریقه های تجزیه البراتواری مواد نیز مراعات میشود .مثالً اگر برای دریافت مقدار نایتروجن ازطریقه
کالدال استفاده شده باشد ،تنها تذکار طریقه کالدال کافی است .اما اگر تعدیل این طریقه بکار رفته باشد،
بایستی یا به ما اخذ مربوطه حواله گردد و یا تعدیل مربوطه تشریح شود.
بعضی مؤلفین در تشریح میتود به گفتن اینکه دراین تحقیق از طریقههای کمی وکیفی استفاده
گردیده و یا طریقههای ساحوی والبراتواری بکار برده شده اکتفا ورزیده ،از شرح جزئیات کارطفره می
روند که به هیچ صورت پذیرفتنی نیست .زیرا ،این کار قابل باز تولید بودن را که یک اصل اساسی می
باشد ،تامین نمینماید .عملیههای احصایئوی که برای معنی دارساختن ارقام جمع آوری شده واستخراج
نتیجه ازآن استفاده شده نیز در این بخش بیان می شود .فورمه ها سوالنامه ها و دیگر اسنادیکه بکاربرده
شده ،زمان شروع وختم هر فعالیت شامل تحقیق وساحات جمع آوری ارقام نیزدراین بخش دقیقاً بیان می
شوند.
یک مسألهیی دیگرکه بایستی مورد تاکید قرارگیرد ،رعایت اصول اخالقی در اجرای تحقیق وارایه
گزارش آن است .هیچ کس حق ندارد روشی را تعقیب نماید که باعث صدمه مالی ،جائی  ،روانی وحیثیتی
به شاملین تحقیق وسایراشخاص گردد.
یافته ها یا نتایج کار:
یافته ها یا نتایج کار ،همان گونه که از نام آن پیدا است ،مهمترین بخش اثر را تشکیل می دهد .این
بخش شرح عمومی یا تصویرکلی تجارب ویافته ها از اجرای آنرا در برمی گیرد.
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یک اصل مهم که درنوشتن یافته ها یا نتایج کار بایستی رعایت گردد کوتاه بودن وعاری بودن
ازجمله پردازی می باشد .نتایج تحقیق در واقع همان دانستنی و یا دانش جدید است که توسط تحقیق
بدست میآید .دوبخش قبلیگزارش ،یعنی مقدمه اثر و مواد و روشکار درین باره که نتایج چرا وچگونه
حاصل گردید ،بحث میکنند وبخش بعدی گزارش یعنی مناقشه به این موضوع که نتایج بدست آمده ،چه
مفهومی را دربردارد ،می پردازد ،بناءً نتایج باید کوتاه ،بی پیرایه ،شفاف وعاری ازهرنوع ابهام باشد ،مطالبی
که توسط جداول گراف ها واشکال قابل فهم و افاده اند ،به صورت تکراری درمتن آورده نمیشوند.
عالوتاً مطالبی که دریافته ها ذکر میشود ،همه ارقام ومعلوماتی را شامل نمی شود که هرمصاحبه شونده
بیان میکند و یا درجریان هر عملیه البراتواری بدست میآید .این نوع ارقام ومعلومات را اصطالحاً ارقام
ومعلومات خام میگویند که بایستی قبل از درج درگزارش تحقیقی مورد پروسس قرار بگیرند ،تا پخته،
معنی دار وقابل فهم گردند.
مناقشه:
مناقشه مشکل ترین بخش تیزس یا اثرتحقیقی می باشد که نوشتن آن برای اشخاص تازه کارآسان نمی
باشد  ،بناءً باید درنوشتن آن بخصوص اشخاص تازه کار توجه و دقت زیاد نمایند .مناقشه معموالً به مسایل
ذیل می پردازد:
 -1توضیح اساسات ،روابط ،گرایشات وعمومیاتی که نتیجه آنرا بیان میکند ،اما مناقشه بیان تکراری
یافته ها نمی باشد.
 -2توضیح استثنائات ،نا پایداریها وعدم پیوستگی ها در ارقام ونتایج بدست آمده وبیان اینکه آیا این
امر ضرورت تحقیق بیشتر را نشان می دهد.
 -3انطباق یا عدم انطباق یافته ها با نتایج کارهای تحقیقی گذشته وتفسیرمحقق درباره اسباب ودالئل آن.
مناقشه چون اساساً توضیح ،تفسیر و توجیه یافتهها می باشد بناءً مطالب مندرج درآن باید با همان
تسلسلی باشد که دربخش یافته ها مراعت گردیده است.
یک مناقشه خوب ،تذکار وسیعی از کارهای قبلی مرتبط به موضوع را در بر میگیرد .این کار امکان
آنرا می دهد تا مؤلف ارزش وجایگاه کارخود را درمیان سایرکارهای تحقیقی ودر ارتباط به آنها به
گونه متقاعد کننده بیان نماید.
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نتیجه گیری و سفارشات:
نتیجه گیری و سفارشات در رساله یا تیزس ماستری یک بخش جداگانه را تشکیل میدهد ،اما
درمقاالت کوتاه ومختصرقسمتی ازمناقشه می باشد .بناءً ،نتیجهگیری وسفارشات باید در ارتباط محکم با
مناقشه بوده وازآن برخاسته باشد .درواقع هر نتیجهگیری که بربنیاد مناقشه مطرح نگردد وبا آن ارتباط
نداشته باشد ،درگزارش تحقیق جای نداشته وپذیرفتنی نمی باشد .سفارشات نیز مانند نتیجهگیری ،باید بر
بنیاد مناقشه ومتکی برنتیجهگیری مطرح گردد ،تا قابل قبول باشد .عدم ارتباط میان نتیجه ،مناقشه ،نتیجه
گیری وسفارشات یک نقیصه معمول در رساله های ماستری میباشد ،زیرا محصلین ماستری اکثراً درگذشته
آثار تحقیقی ننوشته اند واین یک تجربه جدید برای آنها می باشد .بناءً برای آنها الزم است به این موضوع
دقت وتوجه بیشترمعطوف نمایند .نتیجهگیری باید چالش ها و محدودیتها را با جرئت وصراحت تذکار
داده و درصورت لزوم ضرورت اجرای کارهای بیشتر را تصریح نماید.
نوشتن مراجع:
نوشتن مراجع به طریقه های مختلف صورت گرفته می تواندکه از آن جمله طریقه های وانکوور و
هاروارد یا  APAبیشترعمومیت دارند .طریقه هاروارد یا  APAدراکثر رشته های علوم اجتماعی وعلوم
طبیعی رواج گسترده وجهان شمول دارد ،حال آنکه دررشته های علوم طبی بیشترازطریقه رانکوور استفاده
می گردد .در رهنمود وزارت تحصیالت عالی بخاطر همگونی درتحریر مراجع آثار ترفیعات علمی،
استفاده ازروش  APAیا هاروارد سفارش شده است ،که ما آنرا ذیالً اقتباس وارایه میکنیم.
ضمیمه اول رهنمود ساختن فهرست مراجع:
اول ،عمومیات:
الف 0رعایت رهنمود حاضرکه درساختن فهرست مراجع اثر اصلی ترفیعات علمی استادان واعضای
کادرعلمی پوهنتون وموسسات تحصیالت عالی حتمی می باشد ،درساختن فهرست مراجع تیزس
های ماستری نیز قابل تطبیق است.
ب 0درفهرست مراجع ،القاب اعزازی وتشریفاتی و رتبهی علمی مانند الحاج پوهاند ،و دکتورهمراه با نام
مؤلف ذکر نمیگردد.
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ج 0فهرست مراجع برای اثراصلی ترفیعات علمی ،آثاری می باشند که درمتن تذکاریافته اند .این آثار
باید دارای اعتبار اکادمیک بوده وارزش تذکار یافتن دریک اثرعلمی – تحقیقی را دارا باشند.
دوم ،تذکار در متن:
تذکار مراجع درمتن اثر اصلی ترفیعات علمی به یکی از این دو صورت جوازدارد :یکی تذکارمؤلف
وتاریخ ،ودوم تذکار شماره ی اثر بعد از فهرست شدن به ترتیب الفا .درصورت اول اگر اثریک
مؤلف داشته باشد ،نام اخیر وی و اگر دو مؤلف داشته باشد ،نام هردوی آنها به ترتیبی که در اثر
ظاهرگردیده و اگربیشتر از دو مؤلف داشته باشد ،تنها نام اخیر مؤلف اول با ایزاد کلمه "همکاران"
وتاریخ اثر نوشته می شود .به گونه مثال:
الف ،درصورت داشتن یک نویسنده:
 )2001( Valentineچنین توضیح می دهد که حیوانات ازچراگاه های دارای علوفه ی وافر ،لقمه
های بزرگ ودهن پر را به اثرچرش انتخابی به دست می آورند.
و یا به گونه ی دیگر :حیوانات ازچراگاه های دارای علوفه ی وافر ،لقمه های بزرگ ودهن پر را به
اثرچرش انتخابی به دست می آورند (.)2001, Valentine
ب ،درصورت داشتن دونوسینده:
 Swanو  )1976 ( Broserیاد آورمی شوند که میسر بودن مواد خوراکی به حیث یک عامل
موثر باالی مصرف مواد خوارکی ،دارای اهمیت بزرگی در زمان موجودیت رقابت میان حیوانات
برای دسترسی به آن می باشد.
ج ،درصورت داشتن سه نویسنده یا بیشترازآن:
تجارب نشان می دهند که علف های خاندان باقلی درمقایسه با علف های گندمی برای حیوانات
بیشترلذت بخش وقابل پسند اند زیرا درزیرعین شرایط ازعلف های خاندان باقلی استفاده ی بیشتری
می نمایند (  Dulphyوهمکاران . ) 1983 ،
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یادداشت :درصورتیکه یک مرجع دارای چند نویسنده باشد ،درفهرست مراجع تمام نام ها به
ترتیبی که دراین ضمیمه تشریح شده درج می شوند.
سوم ،فهرست درچند زبان:
وقتی فهرست به زبان های مختلف باشد ،آنهاییکه از راست به چپ نوشته می شوند جداگانه
وآنهاییکه ازچپ به راست نوشته می شوند جداگانه ترتیب و یکی به ادامه ی دیگرشماره گذاری
می شوند.
فهرستی که ازچند زبان به میان آمده ،به اصل همان زبان ها ترتیب وتنظیم می شود.
چهارم ،طرز ارایه منابع:
الف 0کتاب دارای یک مؤلف:
نام اخیرمؤلف ،نام اول و دوم مؤلف ( .سال چاپ) .عنوال کتاب " با شروع هرکلمه به حرف کالن
" .محل چاپ .کمسنی یا مؤسسهی چاپ کننده .صفحه یا صفحات.
مثال:
Townsend, R. M. (1993). The Medieval Village Economy.
Princeton: Princeton University Press. p 205
ب 0کتاب دارای دو یا چند مؤلف:
نام اخیرمؤلف اول ،نام اول و دوم مؤلف اول ،نام اخیر مؤلف دوم ،نام اول ودوم مؤلف دوم و نام
اخیرمؤلف سوم ،نام اول ودوم مؤلف سوم ( .سال چاپ ) عنوان کتاب " با شروع هر کلمه به حرف
کالن " .محل چاپ .کمسنی یا مؤسسه ی چاپ کننده .صفحه
مثال:
Mc Donald, P., Edwards, R. A. and Greenhalgh, J. F. D. (1973). Animal
Nutrition. New York. Longman Inc. p 108
ج ،کتاب یا نشریهیی که دارای مؤلف نمی باشد:
نام مؤسسه " مخفف و یا مکمل " ( تاریخ ) .نام کتاب یا نشریه ( با شروع هرکلمه به حرف کالن).
محل چاپ .کمسنی یا مؤسسه چاپ کننده .صفحه یا صفحات .
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مثال:
NRC (1985). Nutrient Requirements of Sheep. Washington. DC. National
Academy Press. p 85
د 0کتابی که ترجمه ازکدام لسان دیگراست:
مولف یا مولفین با اسم اخیر در اول " درصورتیکه مؤلف داشته باشد " و یا نام مؤسسه"
درصورتیکه مؤلف نداشته باشد" ( .تاریخ ) .نام کتاب" با شروع هرکلمه به حرف کالن" .ترجمه
نام مترجم یا مترجمین با اسم اخیر در اول .محل چاپ .کمسنی یا مؤسسه چاپ کننده .صفحه یا
صفحات.
مثال:
والنتین ،جان اف )1372( .مدیریت چرا درمراتع .ترجمه کوچکی ،ع .مشهد .نشرمشهد .صفحه یا
صفحات . 105 – 101
هـ  0کتابی که یک یا چند  editorداشته باشد:
نام اخیر editorاول ،نام های اول ودوم  editorاول وبه همین ترتیب از editorهای دیگر به
ترتیبی که دراثر ظاهر شده اند( .)Ed( .تاریخ چاپ) .عنوان کتاب " با شروع هرکلمه به حرف کالن
" .محل چاپ .کمسنی یا مؤسسه ی چاپ کننده .صفحه یا صفحات.
مثال:
Mcrae, M. W. (Ed). (1993). The Literature of Science: Perspective on
popular science writing. Athens: University of Georgia Press pp 5 – 7.
و 0مقاله ازکدام مجله با یک یا چند مؤلف :
مؤلف یا مؤلفین با اسم اخیردر اول ( ،ارایه نام مؤلفین به ترتیبیکه دراثر دیده می شود)( .سال نشر).
عنوان مقاله .نام مجله ( .با شروع هرکلمه به حرف کالن )  ،جلد ( شماره)  ،ص ص .شماره صفحات.
مثال:
White,S., Winzeiber, A. and Norlin, J. (1992). Laugher and stress.
Humor, 5(3), pp. 343 – 355.
ز 0مقاله ازکدام روزنامه با یک یا چند مؤلف:
نام مؤلف یا مؤلفین با اسم اخیردراول  " ،ترتیب نام مؤلفین به ترتیبی می باشد که دراثرظاهرشده "( .
تاریخ نشر ،سال ،ماه  ،روز) .عنوان مقاله .نام روزنامه " با شروع هرکلمه به حرف کالن " .صفحات.
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مثال :
Taylor, P. (1993, December 27). Keyboard grief : Coping with
computer – caused injuries. Globe and Mail, pp 1 – 4.
ح 0لکچر:
نام لکچردهنده با اسم اخیردراول ( ،سال ،ماه) .عنوان لکچر .نام سمینار ،ورکشاپ یا سمسوزیم
" با شروع هرکلمه به حرف کالن "  ،مؤسسه برگزارکننده .محل.
مثال:
Atwood, M. (1993, December). Silencing the screem, Boundaries of the
Imagination Forum. Symposium conducted at the meeting of the MLA
Convention, Toronto, Canada.
ط 0مصاحبه یا ایمیل :
مصاحبه یا ایمیل ،به مثابه یک تماس شخصی یا معلومات چاپ ناشده وغیرمستند در فهرست
منابع شامل نمی گردد ،تنها درمتن یا پاورقی ذکرمی شود.
مثال :
K. W. Schaie (personal communication, March 28, 1993).
هرگاه مصاحبه چاپ یا نشرشده باشد ،با رعایت اینکه درمجله ،روزنامه ،پروگرام تلویزیونی یا
رادیویی ویا درفلم نشرگردیده ،ذکرمی گردد.
ی 0ویب سایت :
درج ویب سایت درفهرست منابع ضروری نیست ،تذکاران تنها درمتن یا پاورقی کافی می باشد.
مثال:
صفحه ی زبان پرتگالی پوهنتون شیکاگویک منبع عالی برای محصالن می باشد.
(http: // humanities. uchicago. edu/romance/port).
ک 0مقاالت الکترونیکی :
هرگاه نسخه الکترونیکی مقاله ( )pdfیعنی با نسخه چاپ کننده آن کامالً یکسان باشد ،به ترتیب
ذیل درج فهرست منابع می شود.
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نام مؤلف با اسم اخیر در اول ( ،سال چاپ) .عنوان مقاله ] نسخه الکترونیکی [ .نام مجله

" شروع

هرکلمه به هرف کالن "  ،جلد ( شماره)  ،صفحات.
مثال:
Borsari, B. and Carey, K. B. (2000). Effects of a brief motivation with
college student drinkers [ Electronic version ]. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 68 (4), pp 728 – 733.
هرگاه نسخه الکترونیکی مقاله (  )Non – pdfیعنی با نسخه چاپ شده آن تفاوت داشته باشد و یا
شماره صفحات آن موجود نباشد  ،به ترتیب ذیل درج فهرست منابع میگردد.
نام مؤلف با اسم اخیر در اول ( ،سال چاپ ) .عنوان مقاله ] نسخه الکترونیکی [ .نام مجله ( باشروع
هرکلمه به حرف کالن) ،جلد ( شماره)  ،صفحات .تاریخ دریافت و .URL
مثال:
Davhs, C. and Strachan, S. (2001). Elite female athletes with eating
disorders: A study of psychopathological characteristics [ Electronic
version]. Journal of Sport & Exercise Psychology. 23(3),245.
Rretrieved March 3,2002 from httm://search . ebscohost.com
ل 0کاربرد چند مرجع ازعین مؤلف یا محقق:
درچنین حالت سایراجزای مرجع مانند باال نوشته می شود ،اما چنین مراجع به ترتیب سال نشردر
فهرست مراجع درج می شوند طوریکه سال پیشترنسبت به سال بعد تر ،اولتر درج میگردد.
مثال:
Astrup H.N., Vik – Mo, L ., Ekern, A. and Bakke, F. (1976).J. Dairy
Sci., 59,p426.
Astrup, H.N., Vik – Mo, L., Linstad, P. and Ekerne, A. (1979).
Milchwissenschalt, 34, p290.
Astrup. H.N., Vik – Mo, L., Skrovseth, o. and Ekerne, A. (1980).
Michewissenschaft, 25,p5.
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م 0کاربرد مراجع مربوط به یک محقق یا نویسنده که درعین سال به نشر رسیده باشند:
دراین حالت با حفظ تمام مشخصات مرجع نگاری که درباال ذکرشد ،تنها درپهلوی سال نشرحرف
 aو bذکرمی شود ،مثال ، 1980 :الف و  ،1980ب.
ن 0درصورتیکه شخص به منبع یا مرجع اصلی دسترسی نه داشته باشد ونویسنده یی دیگری ازآن منبع
یا مرجع دراثر علمی خویش استفاده نموده باشد ،درچنین حالت نویسندهیی دوم می تواند ازآن به
گونهیی نقل قول غیرمستقیم کار بگیرد وازآن درمتن اثرخویش یاد آوری نماید ،مانند:
 )1979( Heathازنتایج کار )1965( Scorچنین می نویسد که ..........
درفهرست مراجع تنها ( )Heathکه اثرآن به دسترس نویسنده قرارداشته وطور مستقیم از ان
کارگرفته شده درج می گردد ،نه  Scorکه ازاثر اصلی آن مستقیماً استفاده صورت نه گرفته است.
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