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  و  بيـان مسئله  مقدمه: الف    

پرسش نامه به عنوان يكي از ارزشمند ترين ابزارهاي تحقيق و به دليل مزاياي فراوان 
ا، تهيه نياز به سنجش پايايي و روايي پرسشنامه ه. امروزه مورد توجه اكثر محققان است

اين ابزار را براي محققاني كه با علم آمار آشنايي چنداني ندارد و يا با كمبود زمان 
لذا اين گروه از محققان به دنبال پرسشنامه . مواجهند، بيش از پيش سخت نموده است

بانك پرسشنامه . هاي مشابه هستند، تا بتوانند با مطالعه آنها، نياز خود را مرتفع سازند
، ضمن ارائه پرسشنامه هاي علوم انساني پايان نامه هاي كشور و آزمون هاي هاي ايران

بعالوه، اداره خدمات اطالع رساني مركز منطقه . معروف سعي در رفع نياز محققان دارد
اي اطالع رساني علوم و فناوري به دليل تماس مستقيم با كاربران متعدد از هر دانشگاه 

پانزده هزار كاربر طي سال،  15000ويي به بيش از و با هر مقطعي و به دليل پاسخگ
اين پايگاه ضمن كمك به . ضرورت حضور چنين پايگاهي را كامال محسوس مي داند

محققين در پيشبرد هر چه بهتر تحقيقات و ضمن جلوگيري از سردرگمي آنها ابزار 
  .مناسبي جهت جلوگيري از دوباره كاري دارد

  

  هاي انجام شدهسابقه علمي طرح و پژوهش :ب 

شركت آزمون يار پويا اقدام به طراحي و توليد محصوالت كمـك   1386در سال 
. آموزشي و نرم افزار هاي مجاز در زمينه علوم رفتاري و رشته هاي وابسـته كـرده اسـت   

، MMPIآزمون روانشناختي از جمله وكسلرها، 30اين شركت در حال حاضر نزديك به 
SCL-90‐R  ت جداگانه تهيه و جمع آوري كرده و هر كدام را به صـورت  را به صور..... و

    . جداگانه به فروش مي رساند



 

 

 

كتابخانه تخصصي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شـيراز نيـز    1388در سال 
هاي دانشكده نمود و آنها را به صـورت چـاپي   نامههاي پاياناقدام به گردآوري پرسشنامه
  .اي تهيه نمايندتا در صورت نياز از آن نسخه در اختيار كاربران قرار داد

  :طرحضرورت انجام : ج

تماس مكرر و روزانه با كاربران متعددي كه در پي دريافت متن كامل پرسشنامه   
هاي ها و آزموند، تهيه و طراحي پايگاه پرسشنامههاي استاندارد هستنو يا آزمون

مات اطالع رساني اين مركز واضح و تربيتي ايران را براي اداره خداستاندارد علوم 
بعالوه امكان درآمدزايي از طريق اين طرح مضاعف بر رفع نياز . مبرهن كرده است

  . اطالعاتي كاربران از مزايا و اهداف آن مي باشد

امروزه با توجه به نياز افراد،  موسسات و سـازمانها بـه انجـام تحقيقـات مـوردي      
اغلـب   يـري بـراي آينـده، ايـن موسسـات     جهت تعيين وضعييت موجود و تصميم گ

بـه عـالوه اكثـر    . دهندهاي متفاوتي مورد مطالعه قرار ميتحقيقات مشابه را با نمونه
ر جوامع و نمونـه  دانشجويان كارشناسي و تحصيالت تكميلي به مطالعه موضوعات د

لذا اين مسئله باعث شده، اين دسته از محققـان بـه دنبـال    . پردازندهاي مختلف مي
چرا كه تهيه پرسشـنامه بـه صـورت    . رسشنامه هاي آماري مشابه با كار خود باشندپ

تعيـين روايـي و پايـايي    . ، كاري سخت و وقت گيـر اسـت  ) Original(خودساخته 
پرسشنامه ها ضمن ايجاد دشواري در تهيه آنهـا، آنهـا را بـه يكـي از ارزشـمندترين      

اين طرح در پي آن است كـه بـا   لذا . ابزارهاي جمع آوري اطالعات مبدل كرده است
ايجاد پايگاهي از پرسشنامه هاي تأييـد شـده كـه در پايـان نامـه هـاي تحصـيالت        
تكميلي مورد استفاده قرار گرفته اند، ضمن كمك به محققين نوپا از دوباره كـاري و  

عالوه به كمك اين بانك اطالعاتي امكان پاسخگويي و هب .اتالف وقت جلوگيري نمايد
اي ميسـر  طيف وسيعي از مراجعان حضـوري و غيرحضـوري مركـز منطقـه     رفع نياز

 .خواهد شد



 

 

 

   : روش پژوهش

هاي رشته علوم تربيتي و روانشناسي، آوري پرسشنامهبه منظور شناسايي و جمع
بـراي نيـل بـه ايـن مهـم، مركـز       . هاي حوزه مذكور بودنامهنياز به بررسي تك تك پايان

هـاي كشـور جهـت    نامـه به عنوان مركز نگهـداري پايـان  اطالعات و مدارك علمي ايران 
هـاي  اي تمـامي رشـته  و جستجوي كليـدواژه با مراجعه به اين مركز . بررسي انتخاب شد
 4500هاي علـوم تربيتـي و روانشناسـي كشـور، در نهايـت بـيش از       موجود در دانشكده

اي پرسشنامه، سـياهه و  هايي كه دارنامهنامه مورد بررسي قرار گرفت تا پايانعنوان پايان
نكته قابل توجـه در ايـن بخـش، عـدم اسـتفاده      . يا آزمون خاصي بودند، استخراج گردد

اي كه كار به صـورت تجربـي، بـاليني و    ها از پرسشنامه بود، به گونهنامهبسياري از پايان
در انتهـاي  . ها به صورت توصيفي صورت گرفتـه بـود  حتي در مواردي در برخي از رشته

بـه منظـور   . اي ورود در پايگـاه انتخـاب گرديـد   بـر  نامهعنوان پايان 666ها تعداد يبررس
بر بر افزايش احتمال بازيابي مدارك توسط كاربران، عملياتي تخصصي، وقت گير و هزينه

هـاي هـر پرسشـنامه    روي هر مدرك صورت گرفت، بدين ترتيب كه چكيده و كليـدواژه 
نام آزمون، مقياس و يـا سـياهه مـورد اسـتفاده     ت  تا گرفمورد بررسي و مطالعه قرار مي

بدين شيوه كاربر صرفا با دانستن نام . ها افزوده گرددمشخص گردد و به ليست كليدواژه
نامه و مولف آن قادر خواهد بود كه به مـدرك مـورد   آزمون و بدون اطالع از عنوان پايان

  .نظر دسترسي يابد

  

  

  

  



 

 

 

  : افزارهاي نرمويژگي

افزار طراحي شده براي اين طرح، امكان دسترسـي بـه مـتن كامـل     نرم به كمك
جستجو  هاي علوم تربيتي كشور، با قابليتنامههاي استاندارد پايانها و آزمونپرسشنامه

در پايگاه و امكان ذخيره و يا چاپ پرسشنامه همراه با اطالعات كتابشناختي آن همچون 
. نام نويسنده، اساتيد راهنما و مشاور، دانشگاه محل تحصيل و سال آن ميسر شده اسـت 

سـازي، بازيـابي و اسـتخراج    افـزاري جهـت تسـريع ذخيـره    اندازي چنين نـرم نصب و راه
  .بسيار موثر است اطالعات در امر تحقيق

  

  

  



 

 

 

  :افزارهاي مختلف نرمنحوه كار با بخش

  :نرم افزار حاضر داراي سه دسته كاربر است

  مدير سيستم )الف

  اپراتور )ب

  كاربر)ج

  

  



 

 

 

  :مدير سيستم به قابليت هاي زير دسترسي دارد )الف

 هانامهمشاهده پايان -1

 هانامهتاييد پايان -2

 مديريت اطالعات كاربران -3

 هاالعات دانشگاهمديريت اط -4

 هامديريت اطالعات رشته -5

 مديريت اطالعات مقاطع - 6

 

  

  



 

 

 

  :هاي زير دسترسي داردسيستم به قابليت اپراتور )ب

  نامهثبت پايان -1

 هانامهمشاهده و ويرايش پايان -2

  

  

 

  :كاربر امكان جستجو در دو بخش زير را دارد )ج

  جستجوي ساده -1

  جستجوي پيشرفته -2



 

 

 

  

 

  مدير سيستمنات تعبيه شده در بخش شرح امكا

 هانامهمشاهده پايان -1

اعم از تاييد شده  هاي ثبت شدهنامهدر اين قسمت اطالعات كلي مربوط به پايان
بدين ترتيب مدير سيستم . شودبه مدير سيستم نمايش داده مي يا تاييد نشده

به  pdfحاق فايل تواند عالوه بر مرور اين اطالعات آنها را ويرايش كند و از المي
ويرايش بعالوه براي تسريع در روند كار . ركورد مورد نظر اطمينان حاصل نمايد

  . مدير طراحي شده استخالصه مدرك نيز براي  كليد

  



 

 

 

  

  

 هانامهتاييد پايان - 2

هاي تاييد نشده را مشاهده و پس از نامهدر اين قسمت مدير ليستي از پايان
پس از مشاهده آن در قسمت  نامه را تاييد و يايانتواند پابررسي و مرور آن مي

  . نمايد نامه، نسبت به  حذف آن اقدامخالصه پايان



 

 

 

  

  

 مديريت اطالعات كاربران -3

تواند براي هر تعداد كاربر از نوع اپراتور يا مدير در اين قسمت مدير سيستم مي
ها اقدام نام كاربري تعريف نمايد و در نهايت نسبت به ويرايش و يا حذف آن

  .نمايد

  

 هامديريت اطالعات دانشگاه -4

هاي وارد شده در پايگاه و نهايتاً افزايش به دليل حفظ يكدستي در نام دانشگاه
هاي كشور كه در آنها رشته علوم تربيتي دقت بازيابي اطالعات، نام كليه دانشگاه

  .باشند، ويرايش و يا حذف ميشود، قابل تعريفو روانشناسي تدريس مي

  



 

 

 

  

  

 هامديريت اطالعات رشته -5

هاي علوم تربيتي هستند، هاي تحصيلي كه زير مجموعه دانشكدهبراي نام رشته
  .ها بخشي با قابليت ويرايش و حذف تعبيه شده استهمانند بخش دانشگاه



 

 

 

  

 مديريت اطالعات مقاطع -6

اند و در اين بخش مقاطع تحصيلي اعم از كارشناسي ارشد و دكتري تعريف شده
هاي مكان افزايش مقاطعي چون كارشناسي، كارداني و يا موارد مربوط به طرحا

 .پژوهشي ميسر شده است

  

  



 

 

 

  اپراتور سيستمشرح امكانات تعبيه شده در بخش 

 هانامهثبت پايان -1

. ها را طي سه مرحله به ثبت رساندنامهتواند پاياندر اين بخش اپراتور مي

اعم از شماره مدرك، نام  نامهپايان در مرحله اول اطالعات كتابشناختي
، چكيده نامه، محل و مقطع تحصيلي، تعداد صفحات پايانسازو نمايه مولف

  . شودوارد مي... و 

 

  

  



 

 

 

-نامه بدون محدوديت وارد ميدر مرحله دوم اطالعات مربوط به كميته علمي پايان

  .شود

  

  

درك به منظور افزايش هاي استخراج شده براي هر مدر مرحله سوم كليدواژه
به ازاي . شودسازي شده، دروندهي مياحتمال امكان دسترسي كاربر به مدرك نمايه

  . توان بي نهايت كليدواژه تعريف، حذف و يا به روزرساني كردهر مدرك مي



 

 

 

  

براي اپراتور ايجاد شده است و  در اين بخش امكان حركت به صفحات قبل و بعد 
  .در حين ثبت كليه اطالعات را اضافه، حذف يا ويرايش نمايدتواند لذا اپراتور مي

 نامهمشاهده و ويرايش پايان - 2

تواند نسبت به ويرايش آن ركورد اقدام نامه اپراتور ميبعد از ثبت هر پايان
اين امر نيز به همان صورت مرحله به مرحله و مشابه فرايند ثبت . نمايد
 .پذيردها صورت مينامهپايان



 

 

 

  

  

  جستجو براي كاربرانامكانات تعبيه شده در بخش شرح 

 ها به صورت سادهنامهجستجوي پايان  -1

هاي مورد نظر خود را در كليدواژه يا كليدواژه توانددر اين قسمت كاربر مي
در صورتي كه . جعبه جستجو وارد و سپس كليد جستجو را كليك كند
 نتايجتعداد اشد، مدركي مشابه با فرمول جستجوي وي در پايگاه موجود ب

  .شودنمايش داده ميهمان صفحه براي وي در  بازيابي شده

  



 

 

 

  

تواند به راحتي با استفاده از پيوند جستجوي پيشرفته مستقيماً همچنين كاربر مي 
وارد اين بخش شده و يا با استفاده از لينك بازگشت به صفحه اصلي به صفحه 

در اين پايگاه ) and, or(ملگرهاي بولين امكان استفاده از ع. خانگي پايگاه برگردد
تواند براحتي جستجوي خود را بسط يا محدود بدين ترتيب كاربر مي. وجود دارد

  . نمايد

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ها به بخش جستجوي پيشرفتهنامهجستجوي پايان - 2

 

 

  

كه بتواند بر اساس در قسمت جستجوي پيشرفته، اين امكان به كاربر داده شده 
تواند در يكي از در هر قسمت كاربر مي. عدد جستجوي خود را انجام دهدفيلدهاي مت

فيلدهاي شماره مدرك، عنوان فارسي، عنوان انگليسي، نام پديدآور، نام خانوادگي، 
مقطع، رشته، سال تحصيلي، نام دانشگاه، محل نگهداري، صفحه شمار، توضيحات 

همچنين . يدواژه به جستجو بپردازدضروري، چكيده، نام استاد، نام خانوادگي استاد، كل
امكان استفاده از عملگرهاي بولين به منظور تركيب چندين كلمه مورد جستجو ميسر 

تواند تعداد مدارك بازيابي شده را مشاهده و بعد از انجام جستجو، كاربر مي. شده است
سشنامه در صورت نياز با استفاده از منوي دريافت فايل نسبت به دريافت متن كامل پر

هايي كه مربوط به دانشگاه تهران بوده و در سال نامهدر مثال زير پايان. اقدام نمايد
 4ه و تعداد اند و در عنوان آنها كلمه زنان وجود دارد، جستجو شددفاع شده 1385



 

 

 

پس از مطالعه عنوان، كليدواژه و . مدرك مطابق با عبارت جستجو بازيابي شده است
  . تواند به متن كامل آن دسترسي يابديچكيده مدرك، كاربر م

 

  

. ي مربوط به تعارضات زناشويي ارائه شده استاي از پرسشنامهدر ادامه نمونه

تواند به راحتي آنها را دانلود، چاپ هستند و كاربر مي pdfها در قالب فايل پرسشنامه
  .و يا ذخيره نمايد

  

  



 

 

 

 



 

 

 

  :شودافزار ارائه ميدر آخر مشخصات فني نرم

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

    


