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  )پژوهش(نامه  سفر پايان
  

اين سفر را برخي دانشجويان تحصيالت تكميلي يا شروع . نامه يا اجراي پژوهش به سفر تشبيه شده است نوشتن پايان
طبق آماري كه در آمريكا گزارش شده است، فقط (رسانند  آن را به پايان ميمانند و تعدادي  كنند، يا در نيمه راه سفر مي نمي
گروهي كه به مقصد اين سفر ). نامه خود را ارائه دهند اند پس از اتمام دروس، پايان درصد دانشجويان دكتري توانسته 50تا  40
  .كنند د ميهاي تلخ از آن يا هاي شيرين و گروهي با خاطره ها و خاطره رسند، با تجربه مي

. اين سفر بسيار شبيه رفتن به قله كوه است. ريزي نياز دارد هاي ديگر، به برنامه نامه همانند سفر موفقيت در سفر پايان
رسيد و به  كند، اما وقتي به قله مي بيني نشده مواجه مي هاي زيادي دارد و شما را با حوادث پيش مسيري كه موانع و ناهمواري

كنيد و همان  شود؛ خود اعتمادي پيدا مي هايتان رفع مي دهد؛ خستگي كنيد، احساس خوبي به شما دست مي پايان نگاه مي
  .گيريد لحظه تصميم به سفر ديگري مي

پذيرد و دوباره  ريزي اين سفر از انتخاب موضوع و استاد راهنما آغاز شده و با انتشار نتايج پژوهش شما پايان مي برنامه
نخستين سؤال قبل از آغاز هر سفر اين است كه به كجا بروم؟ چرا اين مقصد را انتخاب . وانيد آغاز كنيدت سفري ديگر را مي

بايد مقصد يا موضوعي را . نامه و تحقيق است نامه و پژوهش هم نخستين سؤال، انتخاب حوزه و عنوان پايان كنم؟ در پايان
خوبي داريد و از نظر شما مفيد است؛ در ارتقاي شغل شما مؤثر واقع منديد؛ نسبت به آن احساس  انتخاب كنيد كه به آن عالقه

دهد و ديگران  اين مرحله است كه به شما ارزش مي. شويد كنيد كه با انجام آن از ديگران متمايز مي شود و حس مي مي
  .حاضرند براي اين ارزش، هزينه كنند

پژوهش نيز شما به ابزارهايي مثل مهارت روش تحقيق، سؤال بعدي اين است كه به چه لوازمي احتياج دارم؟ در سفر 
اگر ابزارهاي الزم را نداشته باشيد، مشكالت . نياز داريد... افزار، دانستن زبان خارجي، قدرت تحليل آماري و آشنايي با نرم

  .هاي خوبي براي شما رقم نخورد كند و ممكن است اتفاق تحقيق در ميانه راه بر شما غلبه مي
توانم همسفر شوم؟ مسئوليت اصلي سفر پژوهش و  ر اين است كه تنها سفر كنم يا خير و با چه كساني ميسؤال ديگ

تر از هر چيز، داشتن يك استاد راهنماي خوب  در اين سفر مهم. نامه با شماست، اما داشتن همراهان خوب هم مهم است پايان
بايد راهنمايي را انتخاب كنيد كه به او . ادامه كار تشويق كنداست كه بتواند هنگام مشكالت شما را راهنمايي كرده و به 

هايتان را با  هاي خوب كه ايده داشتن همكالسي. تواند نيرو و انگيزه شما را افزايش دهد اعتماد داريد، در دسترس است و مي
  .ن خوبي براي شما باشندتوانند در اين سفر ماجراجويانه همراها مي... آنها در ميان بگذاريد، دوستان و خانواده و

اين سفر بايد با مغز، قلب و تشويق همراه  .خوب تمام كردن يك پژوهش به خوب شروع كردن آن ارتباط دارد
بايد . كند پذير مي عالوه بر مباحث علمي، عشق و عالقه شماست كه اين سفر مبهم و گاه مملو از ناهمواري را امكان. باشد
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سفر پژوهشي . دست آورده و مسير پژوهشي را ادامه دهيم هاي خوبي از آن به براي اين سفر، تجربهريزي  تالش كنيم با برنامه

تواند  شود و پشتيبان و راهنماي خوب، مي سفري است كه لحظات آن همراه با اميد و نااميدي و خوشحالي و نگراني سپري مي
  .شما را از اين مسير به خوبي عبور دهد

. شود دا روشن نيست؛ اگر اين مسير از ابتدا روشن و مشخص باشد، ديگر تحقيق ناميده نميمسير سفر پژوهش از ابت
اگر همه جزئيات تحقيق روشن باشد، تحقيق نيست، بلكه فقط عملياتي  .هاست تحقيق به معناي روشن كردن ندانسته

شود و افراد زيادي  ن بار طي ميسفر پژوهشي هميشه مانند مسيري است كه براي نخستي. است كه فكر در آن سهمي ندارد
بايد اين مسير نامشخص و . شود افزايي محسوب نمي هم در اين مسير وجود ندارد كه اگر وجود داشته باشد نيز، تحقيق دانش

طي كنيد تا ) نامه دانشجويي اين پشتيبان استاد راهنماست در پژوهش پايان(پر پيچ و خم را با عشق و عالقه و پشتيبان خوب 
اين نگرش . ريزي اين سفر اهميت دارد نگرش شما در برنامه. پايان، به سفر خود افتخار كنيد و حس خوبي داشته باشيددر 

با خود تكرار كنيد كه اين كار بايد انجام شود، افرادي كه به شما انرژي  .كند سازد يا نابود مي شماست كه شما را مي
به تعهد، استقامت، نگرش مثبت، تشويق و روحيه ماجراجويي احتياج اين سفر . دهند را از خود دور كنيد منفي مي

بريد، براي خود احترام ايجاد  رسيد، به ارزش خود پي مي مطمئن باشيد در پايان اين سفر، شما به احساس خودباوري مي .دارد
  .كنيد كرده و هميشه با افتخار آن را براي ديگران بازگو مي

ر و مقاوم باشيد، بين كار و خانواده، دوستان و تفريحات و انجام اين سفر تعادل برقرار براي انجام اين سفر بايد صبو
هاي  هاي زيادي دارد كه عمده آنها مادي نيست، مثل كاهش زمان تفريح يا كاهش زمان براي دورهمي اين سفر هزينه. كنيد

ايد كه براي  ريزي كرده طور مثال، اگر برنامه يجاد كنيد؛ بهنامه بايد در خود تمركز پژوهشي ا در انجام سفر پايان... . خانوادگي و
 20اي كه طي  آوريد با نتيجه دست مي روز و روزي يك ساعت به 100اي كه در   ساعت وقت بگذاريد، اثر و نتيجه 100بحثي 

براي تفكر روي تمركز پژوهشي يعني حداقل زماني كه . كنيد، بسيار متفاوت خواهد بود ساعت كسب مي 5روز و روزي 
  .هر موضوع الزم است تا ارتباط با موضوع برقرار شود

اند و  هاي خوب و در حال رواج، نوشتن سفرنامه دانشجويان و افرادي است كه در اين سفر موفق شده يكي از اتفاق
هاي تجاري  استمدار و مدير بنگاهنويسي و خاطرات افراد سي گونه كه سفرنامه همان. اند نامه را به انتها رسانده و دفاع كرده پايان

كنند با اين  گذارند و تالش مي اند را به اشتراك مي هايي كه كسب كرده نويسند، تجربه مفيد است، آنها نيز سفرنامه خود را مي
ا تواند بسيار راهگش هرچند سفر پژوهشي براي هر محقق منحصر به فرد است، تجربه ديگران مي. كار راهنماي آيندگان باشند

  .اند را نيز بپردازد هايي كه ديگران پرداخته خواند، بايد آن را از صفر شروع كند و هزينه كسي كه تاريخ نمي. باشد
براي آشنايي با نگارش اين نوع سفرنامه، در ادامه سفرنامه يكي از محققان ايراني، سركار خانم دكتر گلكار كه تا كنون 

نامه  اند و با عالقه و خوشرويي تقاضاي من را براي نوشتن سفرهاي پايان  ر گذاشتهنامه را با موفقيت پشت س سه سفر پايان
اميدوارم ساير . همچنين يك نمونه خارجي سفرنامه نيز از يك سفر پژوهشي ارائه شده است. خود پذيرفتند، آورده شده است

هايي كه  نامه خود، ديگران را نيز در تجربهدانشجويان تكميلي نيز در پايان كار پژوهشي خود، با نگارش چند صفحه از سفر
  .اند، سهيم كنند كسب كرده

هاي شما، به ارتقاي كيفيت پژوهش و حل مشكالت جامعه كمك خواهد كرد و جايگاه  اطمينان داريم كه ارائه تجربه
  . د دادسازان كشور مشخص كرده و سهم آنان را در توليد دانش جهان، بهبود خواه پژوهشگران را ميان تصميم
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  1تجربه سه سفر پژوهشي دكتر سحر گلكار

  
اي ناب و منحصر به فرد ترغيب كند، يادآوري عميقي است از  نوشتن و ثبت خاطرات سفر، بيش از آن كه ديگران را براي كسب تجربه

  .آنچه در تار و پود ذهن و جان مسافر رسوب كرده است
. بيش از هر چيزي، براي من بازآفريني سه مفهوم زمان، ايمان و اميد بودخصوص در مقطع تحصيلي دكتري،  نامه، به سفر پايان

دهند كه هيچ آفتي از جمله شك و ترس  اينكه اگر اين سه مفهوم با هم تركيب شوند، معجوني از توانمندي در اختيارتان قرار مي
خواهم اين سه عنصر را  يا مردد هستيد از شما مي پس اگر خسته. تواند ذهن شما را تسخير كند و خستگي به شما نفوذ نخواهد كرد نمي

نامه در شما نهادينه شوند، پيشرفت و عملكردتان  وقتي اين سه عنصر براي شروع و به اتمام رساندن پايان. وجو كنيد در خود جست
  .تر خواهد شد هايتان اصيل زدني و يافته مثال

ايد، آني نيست و فكر و جان شما  اي كه براي تحقيق انتخاب كرده فراموش نكنيد تا زماني كه مطمئن نشديد موضوع يا حوزه
هاي ناشناخته يا تبيين روابط ميان متغيرها بسيار  هميشه در پي يافتن پاسخي براي آن بوده است؛ تعلق و مشاركت شما در يافتن حوزه

  .مصنوعي و مكانيكي خواهد بود
ژيك و فناوري اطالعات، چه بسا زماني فرا برسد كه يك كامپيوتر بتواند هر هاي عرصه تكنولو به ياد داشته باشيد كه با پيشرفت

نامه براي محقق يك سفر انساني قلمداد نشود،  بنابراين اگر نگارش پايان. رود را برآورده سازد آنچه در ظاهر از رساله دكتري انتظار مي
براي يافتن روابط ميان متغيرها و تبيين يك مدل براي . باشد ايد، كار عبثي شايد با توجه به زمان و عمري كه براي آن صرف كرده

  .وجوي مفاهيم ديگري نباشيد دريافت يك عنوان، شايد حتي يك سال از عمر شما نيز بسيار گران باشد، اگر در جست
ترين كشف من اين  گهايي نبود كه دفاع كردم، شايد بزر در دو تجربه نگارش رساله دكتري در ايران و مالزي، دستاورد من رساله

ايمان در . كنم بله، در كلمه ايمان تأكيد مي. بود كه اگر ايمان داشته باشيم كه با تمام توان به ميدان بياييم، نتيجه تالش ارزنده خواهد بود
هي است كه كنم نقطه مشترك همه تعاريف، داشتن اعتماد و شك نكردن به درستي را اديان و مكاتب مختلف تعاريفي دارد كه فكر مي

تان بدانند، يعني مسئوليتي را  در شاخه علمي. دي. اچ. ايد كه تا آخر عمر، شما را دارنده مدرك پي اگر انتخاب كرده. ايد انتخاب كرده
طور كه يك پزشك حق ندارد تا  همان. آفريني در آن شاخه علمي بپردازيد ايد كه به عنوان يك انسان و نه يك ربات، به ارزش برگزيده

در سفر نگارش . هاي علمي خود كنيم آخرين لحظه از نجات بيمار خود نااميد شود، ما نيز مسئوليم كه اميد را چاشني تمام فعاليت
اي است كه خود را از لحاظ سابقه علمي و فكري و ساختار  درسان، انتخاب موضوع و حوزه به هم  نامه دكتري، توصيه شايان توجه پايان

موضوع خود را نه از سر رفع تكليف كه از سر ذوق، ايمان و اميد به گشودن . دانيد آوا مي سان و هم با آن همذهني و حتي پرورشي 
  .اي در ادامه حيات آن رشته، انتخاب كنيد روزنه

قين دارم ي. مانند همواره تا انتهاي عمر براي شما باقي مي آنها شايد اين نوع سفر و سفرهاي مشابه، تنها سفرهايي باشند كه توشه
  .معنا خواهد كرد كه اين سفر تمام نشدني است؛ زيرا به محض پايان يك رساله، شوق ادامه مسير، توقف را براي شما بي

ارتباط . با وجودي كه اين سفر به ظاهر امري منطقي، علمي و عددي است؛ طي آن بايد بارها و بارها صداي قلبتان را جدي بگيريد
اي از اين سفر تهيه كنيد كه مسافران بعدي نيز از آن بهره  ا بايد قلبتان نيز باور كند تا در نهايت بتوانيد نقشهنگاريد ر و روايي آنچه مي

طور كه بارها و بارها سعي خواهيد كرد كه خودتان را به جاي محققان پيشين گذاشته و با هماهنگي قلب و ذهنتان الگوي  همان. ببرند
  .فكري آنان را تحليل كنيد

نامه بيش از آن كه  سفر پايان. هاي اصيلي است از آنچه درك كرده و به آن باور داريم رسالت همه ما در اين سفر، ثبت تجربه تنها
هاي  ذهن شما از قضاوت. كند ارمغاني از يك مدرك يا عنوان تحصيلي آكادميك باشد، نوعي سبك زندگي را براي شما نهادينه مي

سازد و  شمول در تمام ابعاد زندگي، از شما فردي متمايز مي ي براي يافتن يك الگوي هولوگرافيك جهانسويه در امان مانده و صبور يك
  .تواند مسافران بيشتري را به كسب اين تجربه مشتاق كند اين وجه تمايز شماست كه مي

  
  سفرتان به خير 
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  .كنم شده كه بدين وسيله از ايشان تشكر مينوشته حاضر به درخواست نويسنده آماده . اند را تجربه كرده) نامه پايان(دكتر گلكار سه سفر پژوهشي . 1
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The master thesis journey 

 
Huong’s experience sharing April, 2016 
 
1. Where on earth the ideas of thesis’ topics comes from? 
My story: At the beginning, I chose my first topic based on available data taken from several projects of 
our faculty. I did not know what to start, just thought that: Ok, I will choose this topic because there is 
available data, so I don’t need to conduct my own study to collect data, it is really time and energy-
consuming. However, my classmate – Daniel, after the first thesis seminar, asked me: “Huong, do you 
really want to take that topic? Is that your serious interest?” I said hesitantly: “Ahh, probably no.” Then 
he suggested: “Yeah, so believe me, forget it and make your own. The thesis journey can last more than 1 
year and the only thing can keep you along with it is your interest toward the topic. Do something that 
you are really interested in!” I appreciated his advice, had thought a lot and changed my topic. Although 
the change requires me lots of efforts, time and energy to conduct my own study to collect data, I am 
happy and pleased about my decision. So far, close to the end to the thesis journey, I still stick on the 
topic I had changed. I found my thesis quite interesting and meaningful - enough to motivate me go 
through the journey. 
 
So my messages to you guys: 
- Listen to your heart: should fit your interest, ability, situation, needs, etc. 
- Consult around: your teachers, coordinators, friends, colleagues, etc. 
- Read articles and researches to find out what gaps are waiting for you to fulfill? 
- You can change the topic anytime you want, or when you feel the need to change. 
  Teachers respect your choice anyway! Therefore, you should respect your wish and 
  your needs ;) 
 
2. How do I go through the journey? 
    My story: At the beginning, I consulted myself, supervisors and friends to narrow down and finalize 
the possible topic and ideas for thesis. Next, I cooperated with the NGO I worked before in Vietnam – my 
hometown, to conduct an online training course about wildlife conservation. From this event, I collected 
necessary data for my thesis. Then, I started working with the data and writing the thesis with huge 
supports and encouragements from my two supervisors. Sometimes on the journey, I was so confused and 
really did not know how to proceed the process: too many issues, questions, problems raised. However, 
the more I am involved in it, the more it is clear and reasonable. I am still survived and going to end the 
journey soon. 
 
My messages: 
- “The first step is often the most difficult”. So don’t be worried at the beginning, just try 
  to pass the first step, then the road will be widen and good consequences naturally come. 
- Apply learning skills that you have learnt from LET to help you deal with confusions, 
depressions, frustrations and whatever happens during the journey. 
 
3. Am I alone in that journey? 
  My story: I consider myself as an introverted person. I don’t really comfortable with communicating, 
especially with strange people. Yeah, I prefer work alone, and so do I with the journey thesis. Ahh, but 
things are not always simple like that. Others will never let you alone ;). The same for my situation. And 
through my journey so far, I would say I really appreciate, respect and feel super graceful because of 
those who don’t let me alone ^^, namely my classmates, coordinator, teachers, and especially my two 
supervisors: Hanna and Jonna. Their presences, advise, comments are super helpful, encouraging and 
motivating. 



 4ه، شمار10هدور،1397،بازرگانيمديريت  هفصلنام  ه 

 
  
My messages: 
- You can be alone, but if you want to go easier and further, work with others!  
- Work closely with your supervisors. Believe me, they will be your savors in many 
   depressing moments of the journey.  
- You will have opponents from your classmates to give you comments and advice. So keep in touch with 
them, exchange your ideas.  
- Consult your partner, colleagues, friends, who have willingness to give comments as well as motive you 
during the long journey. 
…. Well, those are what I can tell so far. Please don’t hesitate to contact me if you have any question 
related to this. I am happy to share with you what I have had and known.  
My email: dinhthanhhuong88@gmail.com  
My temporary thesis’s topic ((in case any of you have same interest and concern, so we can share)): The 
instructor’s role in scaffolding a blended learning course. 
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