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محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد .

 معموالً محتوای فصل یک به ترتیب زیر استاما:

طرح کلیات تحقیق :مقدمه

شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک تحقیق: بیان مساله

چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق: ضرورت و اهمیت تحقیق

آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است: اهداف تحقیق

مسیری برای اجرای تحقیق: فرضیه ها یا سؤال های تحقیق

 اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم : نظری و عملیاتی وا ژه های تحقیقتعریف

)مختصر)تحقیق 
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 به قریب متن اصلي پایان نامه شامل قسمتهای مختلفي مي باشد، اما در

نامیده مي شود “کلیات تحقیق “فصل نخست، فصل اتفاق این پژوهش ها، 

استکه خودش شامل قسمت های متنوعي 

 فصل کلیات تحقیق، که به نوعي مي توان گفت گسترش یافته بنابراین

.رساله مي باشد/ پایان نامهساختار اصلي اولین فصل از  ،پروپوزال است

 الزم برای این است که زمینه اطالعاتي هدف از نوشتن این فصل مقدماتي

.  خواننده فراهم آید

 طول مقدمه باید سعي شود موضوع تحقیق با زباني روشن، ساده و در

و جهت یافته به خواننده معرفي شودبطور عمیق 
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 را آشكار سازدموضوع تحقیق این فصل باید خواننده را مجذوب و اهمیت  .

 با ذکر ) مقدمه باید با ارائه سوابق ، شواهد تحقیقي و اطالعات موجود در

روش منظم ، منطقي و هدف دار ، خواننده را جهت داد و به به ( منبع 

.سوی راه حل مورد نظر هدایت کرد

 ترین جا برای ارائه اختصارات و بعضي مناسب فصل کلیات تحقیق

نتوان در مباحث دیگر در مورد که شاید توضیحات کلي است توضیحاتي 

.  آنها توضیح داد

 تحقیق آورده مي انواع مختلف ادامه چارچوب کلي فصل کلیات برای در

.شود
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چیزهای دیگری نیاز است تا در بخش های مختلف مقدمه آورده شوند؟چه 

.  اینکه چرا این پژوهش انجام گرفته است: بیان هدف از انجام پژوهش -1

 باشید که چکیده را در این قسمت تکرار نکنیدمواظب.

تا اینکه خواننده اطالعات موجود از قبل در زمینه موضوع پژوهش رائه ا-2

قادر به درک کلیات بحث و ضرورت یافتن پاسخ برای پرسش طرح شده در 

.پایان نامه شما باشد

، به ارائه فهرست مناسب و کاملی از تحقیقات قبلی در موضوع پژوهش-3

گونه ای که خواننده قادر باشد با مراجعه به کتابخانه درک عمیقی از چارچوب 

.معنایی پژوهش و اهمیت پرسش های مطرح شده در آن باشد
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.  مقدمه باید بر روی سواالت مطرح شده در پایان نامه باشدتمرکز  -4

 مطالعات قبلی که در این قسمت به آنها اشاره میشود باید با اهداف تمامی

.  مطابقت داشته باشندنگارش پایان نامه

 جایی نیست که در آن راجع به هر آنچه که به موضوع بحث مربوط مقدمه

.است بنویسید

اشاره کنید چه . محدوده و گستره پایان نامه رو مشخص کنید-5

موضوعاتی را بررسی خواهید کرد و چه موضوعاتی را بررسی نخواهید 

.کرد
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به یاد داشته باشید که پایان نامه شما یک مقاله مروری نیست  .

 به دنبال کارهای اورجینال هستند و توقع تجزیه تحلیل و تفسیر خوانندگان

.  آنها را از شما دارند

 مقدمه را با استفاده از عناوین فرعی به قسمت های منطقی تقسیم بخش

.کنید

 یک بحث کلی نهایت ذکر این نکته ضروری است که مقدمه را باید از در

مانند یک مثلث . به یک بحث نهایی و مشخص رساندو  شروع کرده

:برعکس، که شامل قسمت های زیر است
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توضیحاتهدفزمان نگارشالمان اصلی

ضرورت تحقیق را بررسی کنیمبیان ضرورت تحقیقگذشتهمقدمه و پیشینه موضوع پژوهش

چه چیزهایی درباره موضوع شناخته و 

باور شده است
بیان دانسته هاحال

در مورد موضوعمان چه چیزهایی را اآلن 

می دانیم؟

چه چیزهایی هنوز ناشناخته و مشکل ساز 

هستند
چه چیزهایی را هنوز نمی دانیم؟بیان آنچه نمیدانیمحال

اشاره به تحقیقات قبلیگذشتهیافته های پژوهش های مرتبط
چه افرادی در گذشته در این زمینه تحقیق 

کرده و چه نتایجی گرفته اند

اهمیت تحقیقحالاهمیت موضوع
انجام این پژوهش چه منافعی را حاصل 

؟کند می

 مسألهبیان گذشتهبیان پرسش تحقیق
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 همان طور که اشاره شد اين فصل از بخش های متنوعي تشكيل شده

.کنيماشاره مي است که در ادامه به آنها 
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 ترین اهداف این بخش عبارت است ازمهم:

.عرضه شواهدی که وجود مسأله را اعالم مي کند 

ویژگي های مسأله، 

گستردگي، 

علل احتمالي بروز مسأله، 

پیامدهای بي توجهي به حل مسأله، 

پیامدهای حل مسأله، 

محدود کردن مسأله در یک حوزه تخصصي، 

اطالعات کلي درباره پژوهش های انجام شده در خصوص مسأله پژوهش، 

تناقضات نظری ، 

پژوهشچارچوبي برای ارایه نتایج  
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هر موضوع تحقیقاتي دارای اهمیت خاص خود است  .

 پرداختن به این موضوع که دلیل این بخش به اهمیت و ضرورتي در

.شده مي پردازیم
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 سئوالی یا  و فرضیات تحقیق به صورت یک جمله معموال سواالت

شود و حاوی مساله یا نوشته مي و حتي المقدور جهت دار خبری 

می باشدپرسش اصلي و فرعي تحقیق 

 پژوهش ذکر مي شودسؤاالت در مطالعات توصیفي به جای فرضیات  .

 ها یا فرضیات مطرح در پژوهش است که پس از انجام پرسش

اثبات یا به آنها پاسخ داده مي شودرد یا پژوهش، 
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 تحقیق در واقع نتیجه قابل ارائه علمي و نوآورانه ای است که هدف

(.پاراگراف یک حدود ) مي شود آن انجام پژوهش برای دستیابي به 
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 (:بنديگذاري، دسته نام )تعریف متغیرها

 باید از یک مرجع معتبر استفاده نموده و به تعریف نظری متغیرها در

.  ساده آن را تعریف کردبا کلمات طور دقیق و واضح و 

 گیری با ، متغیر به صورت واقعیاتي قابل اندازه تعریف علميدر

.کلمات ساده و واضح بیان مي شود

داده های مربوط به متغییر ها دارای : مقیاس اندازه گیری متغیرها

، رتبه ای، فاصله ای و نسبياسمي:  باشند مي چه مقیاسي 
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 مقدمهIntroduction))

این قسمت بخش كوتاهي جهت معرفي كلي موضوع مورد پژوهش : متن مقدمه

. است

 شاملمقدمه  :

بیان مساله -                  

انجام پژوهش استاهمیت و ضرورت  -                  

 كلي، اختصاصي و اهداف ) فرضیات و سواالت پژوهش، اهداف پژوهش ذكر

، اختیاري و بنا به این بخشو متغیرهاي موجود در مطالعه در انتهاي ( كاربردي

. صالحدید استاد راهنما مي باشد

 صفحه مي باشد 5تا  2صفحات پیشنهادي براي این قسمت بین تعداد.
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كلیات پژوهش : فصل اولResearch Principles))

متن این بخش شامل تركیبي از تعاریف واژه ها و بیان : متن فصل اول

.  زمینه تحقیق مي باشدمفاهیم و اطالعات كلي در 

 صفحه مي باشد 40پیشنهادي این قسمت تعداد صفحات  .

 به فارسي یا انگلیسي بنا )فرعي در سمت راست یا چپ صفحه عناوین

و با رعایت حاشیه هاي ذكر شده قرار مي گیرند و ( زبان پایان نامهبودن 

.براساس توالي ذكر شده در متن، شماره گذاري مي شوند
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