فصل هاي پايانﻧاﻣﻪ
پيشنهاد ميگردد كه پايانﻧامه ﺷامﻞ  ٥فصﻞ به ترتيب زير باﺷد.

فصل اول :كليات تحقيق
اين فصﻞ ﺷامﻞ بيان مسئله ،ضرورت اﻧجام تحقيق ،اهداف و فرضيههاي پژوهش ،تعريف متغيرها و پيش فرضهاي
پژوهش و تعريف اصطلاحات است.
بيان مساله به معناي توصيف و توجيه موضوع پژوهش است .در اين قسمت بايد به اين سوال جواب داده ﺷود
كه چرا مسالهاي است كه بايد مورد تحقيق علمي قرارگيرد .اصﻞ كلي در بيان مساله رعايت يك روﻧد منطقي

است .بطوريكه ﺷروع آن با مشكﻞ و ختم آن با هدف تحقيق ميباﺷد .در بيان مساله معلوم ميﺷود كه :بروز و
ﺷيوع مشكﻞ چقدر است؟ چه كساﻧي را در بر ميگيرد؟ اين موضوع از چه زماﻧي و به چه ترتيبي در جامعه

بصورت مساله درآمده و چه تحولي داﺷته است؟ دلايﻞ احتمالي مشكﻞ چيست؟ چه راه حﻞ هايي تاكنون بكار
رفته است؟ و تا چه اﻧدازه موفق بوده است و چرا اين روش اﻧتخاب ﺷده است؟ لازم است عوارض ﻧاﺷي از
تداوم مشكﻞ و فوايد ﻧاﺷي از اجراي تحقيق و كاربرد آن به روﺷني مطرح گردد.

اهداف بايد صريح ،روﺷن ،بدون ابهام و واقع بيناﻧه باﺷد و بصورت منطقي و با افعال رفتاري بيان ﺷود .اهداف

بايد با عنوان بيان مساله ،فرضيه و سوالات پژوهش هماهنگ باﺷد.

فرضيه و سوالات بصورت يك جمله خبري و حتي المقدور جهت دار ﻧوﺷته ﺷود و حاوي يك پيشگويي باﺷد
و زيربناي علمي داﺷته باﺷد .در مطالعات توصيفي به جاي فرضيات سوالات تحقيق ذكر مي ﺷود.
در تعريف ﻧظري متغيرها ،بايد از يك مرجع معتبر استفاده ﻧمود و به طور دقيق و واضح و با كلمات ساده آن را
تعريف كرد .تعريف عملي متغير ،بصورت واقعياتي قابﻞ اﻧدازه گيري با كلمات ساده و واضح بيان ﺷود.
پيشفرضها جملاتي هستند كه درستي و اعتبارﺷان پذيرفته ﺷده است و احتياج به استدلال ﻧدارﻧد و مساله
پژوهش براساس آن بنا ﻧهاده ﺷده است .بنابر اصول پيشفرضها ،همه پديدهها دلايﻞ پيشين دارﻧد ،حوادث طبيعي
برحسب تصادف ﻧيستند واحتمالا بنابر دلايلي هستند.

-فصل دوم :مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق

مروري بر مطالعات به منظور دستيابي به جنبههاي مختلف موضوع پژوهش است كه براي محقق فرصتي فراهم

ميسازد تا درك كند ،در اين زمينه چه كارهايي اﻧجام ﺷده و چه اطلاعاتي در اين زمينه وجود دارد و او بايد از
كجا ﺷروع كند و يا چه كاري و چگوﻧه كار را اﻧجام دهد .در حقيقت مروري بر مطالعات خلاصهاي از ﻧكات

اصلي ،ﻧتيجه گيري عمومي و خلاء موجود در مطالعات و كاربرد در تحقيق ميباﺷد .در هنگام سازمان دهي مرور
مطالب ،اول بحث را به مطالعاتي كه حداكثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارﻧد اختصاص دهيد .ضمنا ذكر ﻧام
ﻧويسنده مورد ﻧظر و سال تحقيق او ﻧيز در متن ضروري است .توجه ﺷود منظور از ارائه اين فصﻞ صرفا به ﻧقﻞ

قول از مراجع و منابع مختلف ﻧيست ،بلكه بايد همراه با خلاصهاي از اين ﻧظرات بحث كلي باﺷد ،به ﻧحوي كه

خواﻧنده را ارضا ﻧمايد.

فصل سوم :روش اجراي تحقيق
اين فصﻞ متناسب با ﻧوع رﺷته ﺷامﻞ روش پژوهش ،جامعه پژوهش ،محيط پژوهش ،ﻧموﻧه پژوهش ،روش ﻧموﻧه
گيري ،حجم ﻧموﻧه و روش محاسبه آن ،مشخصات واحد پژوهش و معيارهاي ورود و خروج مطالعه ،توضيح

ابزار گردآوري اطلاعات و روايي و پايايي ابزار ،روش گردآوري اطلاعات ،روش تجزيه و تحليﻞ داده ها،
محدوديتهاي پژوهش و ملاحظات اخلاقي است.

فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها )يافته ها(اين فصﻞ ﺷامﻞ بيان ﻧتايج حاصﻞ از تحقيق و بحث و تفسير ﻧتايج ميباﺷد .ﻧتايج بايد تنها براساس يافتههاي

حاصﻞ از پژوهش تنظيم گردد و ﺷامﻞ اطلاعات ﻧوﺷتاري ،جداول و ﻧمودارها باﺷد.

بايد از ذكر اطلاعات يكسان در الگوهاي متفاوت )متن ،جداول و ﻧمودار (....پرهيز ﺷود .البته ضروري است
يافتهها در ابتدا با جملات ساده و روان بيان ﺷده و براي بيان جزئيات به جداول و ﻧمودار استناد ﺷود .قسمت
اول بحث پاسخ به سوالات پژوهش است سپس ﻧتايج با يافته هاي ديگر محققين مقايسه ميگردد و دلايﻞ تفاوت

ذكر ميﺷود .در اين فصﻞ بايد به يافته هاي مهم و ﺷاخﺺ پايانﻧامه با دلايﻞ منطقي و علمي اﺷاره ﺷود و تنها
ﻧتايج حاصﻞ از پايانﻧامه مورد بحث قرار گيرد.

-فصل پنجﻢ :ﻧتيجه گيري و پيشنهادات

اين فصﻞ ﺷامﻞ ﻧتيجهگيري ،جمعبندي و پيشنهادات است .در اين قسمت ﻧتايج اختصاصي و مهم به صورت

دستهبندي ارائه ميگردد ،طوري كه خواﻧنده پايانﻧامه با خواﻧدن آن بتواﻧد يافته هاي مهم پايانﻧامه را به دست
آورد.
در قسمت پيشنهادات به مسائﻞ بيجواب در رابطه با تحقيق اﻧجام ﺷده اﺷاره ميﺷود و پيشنهاداتي براي تحقيقات

بعدي به استناد ﻧتايج بدست آمده در اين تحقيق ارائه ميﺷود .در حقيقت در اين بخش زمينههاي تحقيقاتي جديد

پيشروي محققان گذاﺷته ميﺷود.

