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گردآوری و تدوین  :دکتر محمود کمالی زارچ
هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تفت
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مقدمه
تحقیق یعنی باز کردن چشم،بررسی،وارسی،مطالعه وتصمیم گیری دربارة یک موضوع برای حل یک مسأله یارفع یک مشکل.3اولین قدم
تحقیق تعیین مسئله یا مشکل است.مسئله چیست؟چیزی که ذهن ما را مشغول می کند مسئله یامشکل است.هرکسی ذهنش مشغول است.آدم
تازنده است مسئله دارد،پس همه ما مشکل یا مسئله داریم.مشکل یا شخصی است یا خانوادگی یا اجتماعی یا شهری ومنطقه ای یا

جهانی.برای

هر کدام از این مشکالت می توانید مثالی بزنید؟ البته مثالی که مرتبط به رشته ی تحصیلی شما باشد.
مسئله شخصی مالک تحقیق علمی نیست،ولی وقتی مسئله شخصی عمومی شد تحقیق علمی است مثال:وقتی که سؤال شود کدام یک
ازمؤسسه های آمادگی کنکور قویتر است.نمیتوانیم براساس تجربة شخصی یاتبلیغات ودیدگاههای سطحی وتجربة اطرافیان پاسخ دهیم.باید
تحقیق کرد .واژة تحقیق از لحاظ علمی با برداشت عمومی مردم متفاوت است .پس اولین قدم تحقیق شناسایی وتعریف مساله است.
مسائل خانوادگی یکسری جنبه های شخصی داردکه نیازی به تحقیق نیست ولی یکسری مسائل خانوادگی آنقدررایج شده که قابل بررسی
است مثل شکاف نسلها(کاهش سطح روابط جوانان ونوجوانان با والدینشان) که مسئله ای شایع است و افراد زیادی را در جامعه درگیر کرده
است.پس میتوان در مورد آن تحقیق کرد.گاهی مسئله اجتماعی است،یعنی در یک سطحی از اجتماع مشکلی وجود دارد.مثالً ممکن است
گفته شوددر سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور مشکل وجود دارد.حاال می خواهیم تحقیق کنیم که این مشکل از کجاست؟پس مسئله تحقیق :
مشکالت آموزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور .
خالصه اینکه تحقیق از یک مسئله به وجود می آید ،وگرنه در مورد مسائل حل شده نیاز به تحقیق نیست .مثالً  :آیا هوش بر وضعیت درسی
دانشجویان تأثیر دارد یا نه؟ویا اثر تمرین و تکرار بریادگیری .این مسائل حل شده و نیازی به تحقیق نیست .بعضی وقتها یافته های علمی به
بدیهیات تبدیل می شود .حاال همه حتی آدمهای بی سواد هم می دانند در هر کاری تمرین و تکرار بیشتر باشد یادگیری بیشتر است .تحقیق
کنیم که چه چیزی را ثابت کنیم.تکرار مکررات و تحصیلِ حاصل است(آزموده را آزمودن خطاست).اگر کسی درباره اینطور موضوعی به
اصطالح تحقیق کند در واقع رونویسی از کار گذشتگان است.این تحقیق نیست بلکه مثل نوشتن یک تکلیف است!

مسئله تحقیق
مسئله ای که ذهن را مشغول کرده و به سادگی و فوریت جواب آن را پیدا نکنند می تواند یک مسالة تحقیق باشد.مسئله از کجا پیدا می
شود ؟ از نیاز.هر چه آدم مطالعات بیشتری داشته باشد ،هوش بیشتری داشته باشد ،پشتکار بیشتری داشته باشد  ،روابط عمومی باالتری داشته
باشد و یا عالقه به علم آموزی بیشتری داشته باشد  ،این آدم بیشتر مسئله در ذهنش هست  .در کل هر چه آدم بیشتر درک شعورداشته باشد
مسئله بیشتری تو ذهنش هست (هرکه درکش بیش دردش بیشتر).

1

-بخشی از مطالب این راهنما از منابع ذکر شده در پایان کار و عمدتاً بر اساس توضیحات کالسی نگارنده و تجارب شخصی در تدریس دروس روش تحقیق و راهنمایی

پایان نامة تحصیلیِ دانشجویان نوشته شده است.
2

-این جزوه قابل استفادة دانشجویان درس پروژه(پایان نامه) نیزهست امانظر استاد راهنمای دانشجو در درس پروژه ،برمطالب ذکرشده در این راهنماارجحیت دارد.

3

-موضوع این راهنما بیشتر ناظر به تحقیقات میدانی و کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی است و شامل تحقیقات بنیادی نمی شود.

دکتر محمودکمالی -نیمسال دوم سال تحصیلی 2931-39

1Page

راهنمای عملی تهیه وتدوین پایان نامه تحصیلی در رشته های روانشناسی وعلوم تربیتی

بنابراین اگر ما فکر نکنیم ،مطالعه نکنیم ،دقت نکنیم  ،اهل بررسی و وارسی و بحث و جدل علمی نباشیم معلوم است که مسئله ای هم نداریم
کسی می تواند مسئلة تحقیقی پیدا کند که اهل مطالعه باشد.تحقیق نیاز به ذهن پویا و فعال دارد نه ذهن بسته ومنجمد.شما که االن این مطالب
را می خوانید میتوانید یک مسأله یا موضوعی که از نظر شما یک مشکل است و نیاز به مطالعه و بررسی و تحقیق دارد ذکر کنید؟اینکه شما و
یاسایردانشجویان چقدراین مطالب را بفهمند در یکی از مراتب شعر ابن یمین(قطعه سرای معروف قرن هشتم)قرار می گیرند :
آن کس که بداند و بداند که بداند

اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خویش به مقصد برساند

آن کس که بداند و نداند که بداند

بیدارش نمائید که بس خفته نماند

آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند

خوب ما میخواهیم تحقیق کنیم مساله از کجا پیدا کنیم؟ از چند طریق ممکن است  :تجارب اجتماعی( یا تجربه شخصی ما یا تجربه دیگران)،
مطالعات علمی خودمان در یک حوزة علمی ،استخراج مسئله از نظریات دانشمندان و صاحب نظران رشته ی خودمان واستفاده از سوابق
پژوهشی در یک زمینه  ،سایت های علمی واطالعاتی در اینترنت ،پایان نامه های تحصیلی و گزارشهای تحقیق سازمانها و ادارات.اینها همان
منابعی است که بعد از تأئید موضوع و قصد نوشتنِ پایان نامه ،برای جمع آوری ادبیات و پیشینة تحقیق باید به آنها مراجعه کنیم .
در بعضی رشته ها نظریاتی وجود دارد که بیشتر از طرف غربیها مطرح شده است.ما می توانیم این نظریات را در کشور خودمان بررسی کنیم
ببینیم به درد جامعه ما می خورد یا خیر ؟سؤال  :آیا تحقیق در مورد افسردگی،اعتیاد،کمروئی و...یک مسئله است یا نه ؟جواب  :نه چون
دیگران دربارة این مسائل آزمایش و بررسی کرده اند و ما می توانیم از تجربه های آنها استفاده کنیم .اکثر قریب به اتفاق پایان نامه های
دانشجویانِ کارشناسی نه مسألة جدیدی دارد و نه یافتة جدیدی و لذا بیشتر به رونویسی از کتابها و منابع و تکرار مکرّرات می ماند و لذا بهتر
است نام آنها را تکلیف بگذاریم نه تحقیق.4البته این مسأله،مسأله ای شایع در علوم انسانی است.
یکی از مشکل ترین مراحل طرح تحقیق ازابتدا انتخاب مسئله مناسب است .مساله(عنوان) ،مشکل احساس شده ای است که محقق به حل آن
عالقمند است و می خواهد راه حل آنرا بیابد.تازه کاران مسئله ای را انتخاب می کنند که دامنه بسیار وسیعی دارد  .این امر ممکن است به
دلیل درک کمترآنها از طبیعت تحقیق و مراحل سیستماتیک حل مسئله و یا به دلیل اشتیاق فراوان اما ناپخته آنها به حل سریع و فوری یک
مسئله مهم با شد .اما آنهائیکه کار آزموده ترند می دانند که تحقیق برای یافتن حقیقت و یا حل یک مسئله مهم به صرف وقت و انرژی و بکار
بردن تفکر منطقی گسترده نیاز دارد .دالن معتقد است دانشجویان هنگام انتخاب موضوع تحقیق دچار چهار نوع اشتباه می شوند  :مساله ای را
شتابزده و بدون تجزیه وتحلیل تمام شقوق تصمیماتشان انتخاب می کنند.به جای اینکه برای روشن ساختن مساله دنبال سوابق تحقیق بگردند
 ،ماهها دفع الوقت می کنند  ،قبل از انتخاب مسئله پژوهشی  ،روش اجرای تحقیق را مشخص می کنندوبه جای آنکه ابعاد مساله را به طور
دقیق طرح و اصطالحات را به روشنی تعریف کنند  ،توصیفی کلی از مساله ارائه می دهند.

موضوع تحقیق
موضوع تحقیق عبارتی است که به طور دقیق متغیرهای موردنظر محقق و نوع رابطه مورد نظر محقق برای بررسی را بیان می کند
.موضوع تحقیق به طور معمول ورایج حداقل دو متغیر اصلی وتخصصی دارد .متغیر چیست ؟ متغیر هر حالت  ،خصوصیت ،ویژگی ،وضعیت
یاشرایطیست که در هر فرد نسبت به افراد دیگر یا در یک فرد در زمانهای متفاوت تغییرپذیر باشد مثل سن  ،وزن  ،قد .در رشته های مختلف
متغیرهای مختلفی داریم مثالًدر روانشناسی  :اضطراب  ،هیجان یا افسردگی .در پیش دبستانی  :آموزش پیش دبستانی  ،فضای مهدکودک ،نوع
پوشش مربیان یامهارت اجتماعی کودکان ،در مشاوره :تخصص مشاور ،مقاومت مراجعان ویا دررشتة مدیریت :مهارتهای تدریس معلمان ،

4

متأسفانه این مشکل در برخی پایان نامه های کارشناسی ارشد نیز معموالً نادیده انگاشته می شود.
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ارزشیابی توصیفی.بعد از اینکه متغیر اصلی و مورد عالقه امان را برای تحقیق مشخص کردیم باید با مطالعة منابع معتبر و جدید علمی (کتابها
ومقاالت علمی) ببینیم چه متغیرهای تخصصیِ مربوط به رشتة ما با این متغیر رابطة مفهومی یا عینی دارند بعضی متغیرها ممکن است علتِ
متغیرِ اصلیِ ما و برخی معلولِ متغیرِ اصلیِ ما باشند  .ما میتوانیم رابطة یک متغیرِ علت با متغیر اصلی را یا رابطة متغیرِ اصلیمان را با یک متغیرِ
معلول  ،به عنوان شکل اولیة موضوع مطرح کنیم .مثال کسی به موضوعِ سبکهای تفکر افراد عالقه منداست.باید با مطالعة منابع ببیند چه
متغیرهایی بر سبکهای تفکر موثر است یا سبکهای تفکر بر چه متغیرهایی موثر است  .مثال دیدیم که گفتند سبکهای تفکر با مهارتهای
اجتماعی افراد مرتبط،یا بر آن موثر است  .میتوانیم موضوع اولیه بدهیم":بررسی رابطة سبکهای تفکر با مهارتهای اجتماعی".بعد از این باید موضوع
را به تأئید استاد برسانیم .البته این موضوع موضوعِ کامل نیست بلکه باید مشخص کنیم که این تحقیق در بین چه قشری از جامعه و در چه
دورة زمانی اجرا می شود .مثال مینویسیم

 ":بررسی رابطة سبکهای تفکر با مهارتهای اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان یزد در سال تحصیلی -39

."2931بنابراین عنوان تحقیق باید  :شناختی دقیق و روشن از حوزه موضوع را عرضه دارد  ،در پرتو امکانات عملی وواقعیتها تهیه و تنظیم
گردد،بصورت یک جمله کامل مثبت دقیق و صریح مطرح گرددو به سئواالت ذیل به روشنی جواب داده باشد :
•چه کسی؟( یعنی پژوهش در مورد چه کسانی اجرا خواهد شد)
•متغیرهای آماری کدامند؟ (برای هر متغییر تعیین کنید از لحاظ نوع مقیاس اندازه گیری و نقش آن در پژوهش (متغیرهای مستقل وابسته
،کنترل وتعدیل کننده )چیست؟
•چگونه؟( رابطه بین متغیرها) ،کجا؟ وچه وقت تحقیق انجام می شود؟
موضوع تحقیق به صورت یک جمله صریح و روشن بیان می شود که بهتر است در آن بررسی رابطه ،تأثیر یا مقایسةبین متغیرها مطرح
گردد.طول عنوان حدود  21تا  21کلمه بیشتر نباشدتا بیست کلمه هم ذکر شده است.بعد از اینکه مسئلة تحقیق مشخص شد با مطالعه و
بررسی باید موضوع تحقیق ارائه کنیم .
موضوع تحقیق ما اگر شبیهِ موضوعی باشد که قبال انجام شده ،باید توجیهی برای تکرارتحقیق داشته باشیم و اگر توجیه قانع کننده ای نبود
باید موضوع را عوض کنیم  .بعضی صاحبنظران حوزة روشهای تحقیق و آمار معتقدند اینطور موضوعاتی تکراریست و قابل انجام نیست ولی
برخی دیگر از صاحبنظران و اساتید معتقدند اگر جامعة تحقیق ویا سال اجرای تحقیق تغییر کند موضوع از حالت تکراری در می آید البته کپی
برداری از تحقیق دیگران یا کپی پیست از اینترنت کاری خالف و سرقت علمی است ولی یادداشت برداری از مطالب گذشتگان و خالصه
کردن و تلفیق مطالب،کاری پسندیده و بلکه الزم و ضروری برای تحقیق است.
اگر محتوا یا اصل موضوع به نظر برسد که با تغییر زمان واقعاً تغییراتی کرده قابل توجیه است که وقتی دوباره موضوع در سال جدید انجام
بشودبگوئیم جدید است  ،ولی اگر توجیهی نباشد و به نظر تفاوتی نکند  ،موضوع تکراری است هر چند که سالش عوض شده باشد .باید
منابع جدید ر ا مطالعه کنیم و ببینیم که آیا شرایط و عوامل مؤثر بر متغیر وابسته ما در سال جدید تغییر و تحولی به وجود آمده یا نه ؟موضوع
تحقیق معموال وحداقل باید دوتا متغیر داشته باشد .در بعضِ موارد تحقیقی بایک متغیر هم قابل انجام است .بعد که موضوع مشخص شد باید
تصمیم بگیری م که رابطه بین دو متغیر را با چه روشی اندازه گیری کنیم یعنی روش تحقیق ما چگونه باشد .روشهای تحقیق به طور کلی و
معمول در دو طبقة تحقیقات توصیفی و آزمایشی قرارمی گیرند.در تحقیقات توصیفی صرفا با یک یادو پرسشنامه نظرات و دیدگاههاویا
ویژگیهای یک یا دوگروه از افراد را بررسی می کنیم مثال موضوعِ

" مقایسه اختالل در حافظه رویدادی ناشی از ضربه های مغزی در زنان و

مردان" تحقیقی است که با روش توصیفی انجام می شود یعنی می رویم افرادی که آسیب دیده مغزی هستند توانایی حافظة رویدادی آنها را با
تست یا پرسشنامه ای اندازه گیری می ک نیم.ولی تحقیقات آزمایشی تحقیقاتی است که محقق باید عمال کاری انجام دهد مثال آموزشی به افراد
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بدهید یا دارویی به آنها بدهد تا تأثیر دارو یا آموزش خود را بررسی کند لذا باید گروه یا گروههایی از افراد را مدتی در اختیار و تحت نظر
داشته باشد و شرایط آزمایش را کنترل کند .لذا روشهای آزمایشی البته دقیق تر ولی مشکل تر است مثال یک موضوع

آزمایشی":بررسی تاثیر

آموزش مهارتهای جرآت ورزی بر توانایی ابراز وجود در دانش آموزان پایه دوم دبیرستان شهر اردکان در سال تحصیلی . "2931-39این یک موضوع کامل
تحقیق است .برای انجام این موضوع محقق خودش یا فرد متخصصی را باید مأمورآموزش مهارتهای جرات ورزی به افراد گروه نمونه کند .
این آموزشها ممکن است طی چند جلسه صورت گیردبلکه یک تا سه ماه هفته ای یک یا دوجلسة دوساعتی طول بکشد.اما موضوع توصیفی،
این برنامه ها را ندارد با یک یا دو آزمون و تست و با یکی دوبار مراجعه به افراد انجام می شود.مثل این

موضوع « :بررسی رابطة مکان ضربه روی

سر با شدت اختالل حافظه رویدادی در بین آسیب دیدگان مغزی بستری در بخشهای مغز و اعصاب بیمارستانهای دولتی شهر یزد در شش ماهه اول سال .» 2931

مسیر انتخاب موضوع:برای روشن شدنِ روال کار ،مراحلِ رسیدن به موضوع تحقیق رابامثالی دیگر مرور می کنیم:
سؤال  :از نظر شما کدام کتاب درسی بیشترمورد عالقه شما بوده است؟(بیشتردانشجوها  :هیچکدام!!!) .میتواند کتابهای علمی غیردرسی مالک
باشد.جواب:روان شناسی عمومی سؤال  :چقدر از این کتاب یادتون هست؟یامرورکنید.به کدام موضوع یا عنوان مطلب در این کتاب عالقة
بیشتری داشته یا دارید ؟ جواب  :مطالبی در مورد مغز .سؤال  :کدام قسمت از مطالب مربوط به مغز برای شما جالب بود ؟جواب  :آسیب
های مغزی در سکته مغزی .آسیبها زیاد است ریزتر می شویم.افراد وقتی دچارآسیب مغزی می شوندحافظه آنها دچار اختالل می شود .حاال
می خواهیم اختالالت حافظه ناشی از آسیب مغزی را مطالعه کنیم.پس حوزه اصلی ما  :اختالالت حافظه ناشی از آسیب های مغزی.بعد از
اینکه حوزه ما مشخص شد باید حوزه تحقیق را به یک متغیرجزئی تروخاص ترمحدود کنیم.نکته:منظورازاختالالت حافظه کدام نوع اختالل
است؟منظورازآسیبهای مغزی کدام نوع آسیب ها است .باید مطالعه کنیم منابع را و این حوزه را به یک متغیر خاص و محدود جزئی کنیم .مثالً
 :اختالل در حافظه رویدادی ناشی از ضربه های مغزی.این شد متغیر اصلی ما یامتغیر وابسته یا متغیر مالک  .حاال این موضوع جزئی شد  .این
حاال شد متغیر اصلی ما  ،هنوز به موضوع تحقیق نرسیدیم .در مرحله بعد منابع را مطالعه می کنیم تا ببینیم چه متغیرهای دیگری مطرح شده
است که با این متغیر اصلی در ارتباط است  .بعضی از این متغیرها پیش آیند یا علت ها هستند و بعضی متغیرهای پس آیند یا معلولها هستند.
متغیرهای پس آیند یا معلولها
فراموشی
افت تحصیلی

متغییراصلی

متغیرهای پیش آیند یا علت ها

اختالل در حافظة

شدت ضربه

رویدادی ناشی از ضربه

مکان ضربه روی سر

های مغزی

جنس
زمان

عدم تعادل فیزیکی

در اینجا انتخاب با محقق است که کدام متغیر را در رابطه با متغیر اصلی قرار بدهد و موضوع را انتخاب کند .مثالً  :رابطه مکان ضربه با
اختالل در حافظه رویدادی ناشی از ضربه های مغزی  .پس از تأئید موضوع عمال وارد مراحل کار می شویم  .یک کار پژوهشی معمول در
رشته ه ای روانشناسی و علوم تربیتی به طور کامل شامل پنج فصل است .مشخصات و چگونگی جمع آوری و تدوین این پنج فصل در این
راهنما توضیح داده می شود.

فصل اول :طرح تحقیق(پروپوزال)
اولین مرحله  ،نوشتن پیشنهاد تحقیق یا طرح تحقیق یا پروپوزال ( )proposalاست.پروپوزال یعنی تهیه ماکت تحقیق یا دورنمای تحقیق
یا نقشه تحقیق .مثل نقشة ساختمان که از قبل مشخصات فنی ساختمان را مشخص می کند .فراهم سازی طرح تحقیق که معموالً بعنوان فصل
دکتر محمودکمالی -نیمسال دوم سال تحصیلی 2931-39

4Page

راهنمای عملی تهیه وتدوین پایان نامه تحصیلی در رشته های روانشناسی وعلوم تربیتی

اول یک رساله تحقیقی ب حساب می آید محقق قبل از انجام پژوهش باید به تهیه آن مبادرت کند وبه نظر استاد راهنما یا هر فرد ذینفع دیگری
که محقق قصد دارد نتایج تحقیق را به او گزارش دهد برساند .در این مرحله استاد راهنما مختار است که طرح را بپذیرد یا رد کند یا احتماالً
با تغییراتی آن را تائید نماید .در صورتی که طرح به هر شکلی مورد قبول واقع شود  ،از آن پس محقق موظف است که طبق طرح تنظیم شده
در پی انجام تحقیق برآید .طرح تحقیق در حقیقت تابلوئی است که گام به گام راهنمای ما در طی مسیر تالش وکاوش است.محقق در سایه
تبعیت از آن می تواند به نقطة مورد نظر برسد .شکی نیست که تنها داشتن نقشه یا طرح  ،مسئله را حل نمی کند ضمن تهیه آن باید مصالح و
وسایل مورد نیاز را گردآوری کرد و با فراهم آوردن امکانات و پیش بینی های الزم و بهره گیری از فنون و مهارتهای مورد نیاز به سوی مقصد
حرکت نموده و سرانجام مجهولی را معلوم نمایند.طرح تحقیقی خوب است که واضح و دارای صراحت باشد ومحققان دیگر به راحتی آن را
بفهمند،صرفه جوئی در امکانات مادی و زمان کامالً در آن پیش بینی شده باشد ،دارای انعطاف و نرمش باشد،محقق و همکاران اورااز بیراهه
وخطاهای بیهوده بازدارد،تعداد متغیرهای مورد بررسی را مشخص سازدووظایف همه افراد و مسئولیت آنها را مشخص نماید.طرح تحقیق در
قالب ده عنوان مطلب بایدجمع آوری و تدوین شود:مقدمه ،بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت تحقیق  ،پیشینه تحقیق  ،اهداف تحقیق  ،سؤاالت
تحقیق،فرضیه های تحقیق،روش تحقیق(بیان روش تحقیق،معرفی جامعة تحقیق،نمونة تحقیق،روش نمونه گیری ،معرفی ابزاریا ابزارهای
تحقیق ،روشهای تجزیه و تحلیل داده ها)،تعریف واژه هاواصطالحات وفهرست منابع. 1این فصل بعدهابه عنوان"کلیات تحقیق" در نسخة
نهایی پایان نامه می آیدوالبته پیش از آن ،بخشهایی از پروپوزال جدا و در فصل سوم پایان نامه می آید .درادامه تیترهای الزم برای یک
پروپوزال معمولی در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی ارائه می شود.حاالتوضیح میدهیم که راجع به هر کدام از این عنوان ها چه مطالبی
باید بنویسیم  .یعنی چگونه مطلبی باید جستجوکنیم؟چقدر باید نوشته شود؟مثالً یک صفحه،دو صفحه یا چهار صفحه واینکه این مطالب را
باید از منابع علمی و کتاب و مجالت پیدا کنیم یا از خودمان بنویسیم یاترکیبی از این دو؟
-2مقدمه:در مقدمة طرح تحقیق،محقق باید مطالبی راکه از لحاظ مفهومی ومنطقی از سطح باالتری از موضوع یا متغیر اصلی تحقیق(متغییر
وابسته) برخوردار است بیاورد .در مقام مقایسه  ،مقدمة پروپروزال چیزی مانند مقدمة یک انشاء است به جز اینکه با رویکرد پژوهشی و به
صورت مستند نوشته می شود .لذا محقق باید فکر کند موضوع اصلی او زیرمجموعة کدام متغیر یا متغیرهای دیگر است .مطلب را از مطالبی
کلی تر شروع و در این میان با استفاده از منابع و برخی سوابق پژوهشی به طورمحدودبه رابطه(تأثیر)بین متغیرِاصلی تحقیق خود و متغیرهای
دیگر اشاره می کند تا به موضوع خود برسد .در مقدمه باید یه سری مطالب کلی مقدماتی و عمومی نسبت به موضوع تحقیق نوشت .مالک
اصلی در مقدمه متغیر اصلی تحقیق است .متغیر اصلی را متغیر وابسته می دانیم یا متغیر دوم .مقدمه باید مربوط به موضوع باشد  .مقدمه نباید
مستقیماً و خیلی زود مربوط به موضوع اصلی تحقیق بشود در واقع مقدمه یک متن پیوسته و منسجم است که خواننده را به طور کلی و
مفهومی با موضوع تحقیق آشنا میکند مثال کسی موضوعی داده با عنوان "بررسی رابطة ویژگیهای شخصیتی افراد با قدرت نفوذ اجتماعی
آنان" .متغیراصلی قدرت نفوذ در دیگران است.برای نوشتن مقدمه باید بررسی کنیم،مطالعه کنیم،جستجو کنیم،ببینیم موضوع اصلی تحقیق ما
از لحاظ مفهومی و نظری و کتابی زیرمجموعه چه حوزه،موضوع یا موضوعاتی کلیتردر رشته تحصیلی خودمان است .در مثال قبلی میزان نفوذ
در دیگران متغیر اصلی است  .حاال باید فکر کنیم متغیرهای سطح باالترآن کدام است ببینیم موضوع نفوذ در دیگران جزء کدام یک از رشته ها
یا حوزه ها یا کتابهای درسی ما است  .بحث نفوذ راجع به روانشناسی اجتماعی است .می رویم سراغ کتابهای روان شناسی اجتماعی بحث
نفوذ را در آنها پیدا می کنیم  .یا کتابی درباره نفوذ  ،هر کتابی و هر فصلی از کتاب یا هر مقاله ای درباره نفوذاجتماعی پیداکردیم مقدمه دارد
5

-در بعضی فرمهای خام پروپوزال مخصوصا طرحهایی که برای سازمانها و نهادهای دولتی نوشته می شود عالوه برعناوین فوق  ،عناوین دیگری مانند  :زمانبندی اجرای

طرح ،بودجه های مورد نیاز ،نیروی انسانی مورد نیاز و رشهای اجرای طرح نیز وجود دارد .
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از مطالب نوشته شده در مقدمه ها برای نوشتن مقدمه خودمان استفاده می کنیم.البته مقدمة مقاالت دارای مطالبی است که هم به دردِ مقدمة
پروپوزال می خورد هم برای بخش اهمیت وضرورت و هم برای بیان مسأله و پیشینة تحقیق مناسب است فقط باید تشخیص داد که چه
مطلبی برای چه قسمتی مناسب است .این بخش از پروپوزال بیشتر با استفاده از منابع وبصورت مستند در حد  2-3صفحه نوشته می
شود.مقدمه نباید به موضوعات ریز و جزئیات مطالبی که مربوط به فصل دوم تحقیق است بپردازد.
 -1بیان مسئله :مساله تحقـیـق عبارت از شرایـطی است که پژوهشگر را بر می انگیزد در باره آن کـنـد وکـاو کند.مسئله  ،مشکلی است که
محقق قصد دارد راه حلی مناسب ومنطقی برای برطرف کردن آن پیدا کند ،بعبارت دیگر  ،او در این مرحله مانند یک نقاش  ،طرح کلی
خویش را ترسیم کرده است و برای فهم اندن آن به دیگران نیازمند برجسته کردن ویژگیهای و جزئیات آن می باشد .معموالً مساله تحقیق
بصورت سوالی بیان نمی شود بلکه بصورتی بیان می شود که بطور عملی قابل بررسی و تحقیق باشد.انتخاب کلمات باید با دقت و با توجه به
موضوع تحقیق ،یافته های قبلی محققان و در نظر گرفتن نظریه های معتبر انجام پذیرد .ویا به عبارت دیگر بیان مساله به نحوی باشد که
چگونگی بررسی متغیر یامتغیرها ،مکان و دامنه و وسعت پژوهش را روش کند .توجه داشته باشیدهمیشه بیان مسئله باتوجه به چندین پژوهش
پیشین نوشته می شود .بیان مسئله در واقع ادامه مقدمه است.و ماحاال روی موضوع تحقیق متمرکز می شویم  .نه با هدف توضیح جزئیات و
تعریف متغیرها بلکه در این قسمت باید مسئله اصلی تحقیق خودمان را به زبانی ساده و روان و مفهوم توضیح دهیم که چه تحقیقی می
خواهیم بکنیم وچرا ؟ رابطه بین این دو متغیر را بررسی کنیم و روشن کنیم و توضیح دهیم که در منابع چه مطالبی در توضیح و تشریح رابطه
بین این دو متغیر نوشته شده است  .به نحوی که هر خواننده مبتدی و کم اطالع بفهمد که ما چه تحقیقی می خواهیم انجام دهیم .بیان مسئله
یعنی روشن کردن مسئله.در بیان مسئله نباید خیلی وارد جزئیات و تعریف جزئی متغیر تحقیق بشویم چرا که این جزئیات در بخشهای دیگر
نوشته می شود  .به تفاوت بیان مسئله و قسمت مقدمه توجه کنید .بنابراین در این قسمت محقق باید با استفاده از منابع و سوابق پژوهشی
بگوید درباره موضوع تحقیق و مسألة تحقیق مورد نظر او کار تحقیق از کجا و چه کسی شروع شده چه کارهای تحقیقی تاکنون انجام شده و
چه کاری انجام نشده که همان موضوع تحقیق اوست .دقت شود در این قسمت سوابق پژوهشی نوشته نمی شود و سوابق پژوهشی مربوط به
بخش دیگری از پروپوزال است .در واقع نوشتن بیان مسأله مستلزم ذهنیت درست از موضوع و مسألة تحقیق ،جستجوی مطالب مرتبط
وتوانایی تدوین ونگارش ادبی است .بیان مسأله نیز عرفاً در حد دو سه صفحه کفایت است .
 -9اهمیت وضرورت تحقیق  :اهمیت وارزش پژوهش مشخص کننده آنست که نتایج حاصله از انجام این پژوهش تا چه حد برای خود
محقق ودیگران مفید وموثر است وچه اطالعات جدیدی بدست خواهد آمد.بنابراین به هنگام نوشتن اهمیت وضرورت پژوهش باید دونکته
مهم را مد نظر داشته باشید :الف:چه نوع اطالعاتی و در مورد چه چیزی اطالعاتی در اختیار دیگران خواهید گذاشت.به عبارت ساده تر
متغیرهای مورد پژوهش رامشخص خواهید نمود .و ب :نتایج حاصله از انجام پژوهش در کجا وچگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.هر
محققی می تواند با استفاده از منابع مختلفی موضوع مورد پژوهش خودرا با اهمیت جلوه دهد این منابع عبارتند از-2:قدرت تفکرواستدالل
محقق براساس تجربیات حرفه ای و اطالعات کلی-1.تحقیقات دیگران برای حمایت از گفته ونوشته های خود و -3آمار ونتایج موجود در
پژوهشهای انجام گرفتة قبلی.در این بخش ممکن است به آمار وارقامی به طور مستند اشاره شودکه حاکی از اهمیت و ضرورت انجام این
تحقیق باشد .در مواردی محقق به انگیزة خود از انجام این تحقیق نیز اشاره میکند.بنابراین مجموعه مطالبی که در بخش اهمیت وضرورت می
آید باید پاسخگوی همه یا بخشی از سئواالت زیر باشد.چه نیازی در جامعه به انجام این تحقیق است؟چه نواقص ومشکالت و محدودیتهایی
در جامعه هست که با انجام این تحقیق رفع می شود ؟چه ضررها یا خسارتهایی متوجه چه بخشی از جامعه هست که با انجام این تحقیق جلو
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اون مشکالت و خسارتها گرفته می شود ؟نتایج احتمالی این تحقیق برای کدام گروه یا افراد جامعه سودمندی دارد ؟انگیزه شخصی محقق « یا
تجربه شخصی محقق » که این موضوع را ارائه کرده است چیست ؟
 -4پیشینة پژوهش :در این قسمت محقق با استفاده از انواع منابع و مآخذ پژوهشیِ معتبر به دنبال تدوین سوابق و پیشینة پژوهشی مرتبط با
موضوع تحقیق خود است که این بخش میتواند در دوبخش سوابق نظری و سوابق پژوهشی نوشته شود.منظور ازپیشینه نظری مطالب کتابی
،تئوری ،مفهومی درباره هر یک از متغیرهای تحقیق است .مثالً :شامل تعریف ها،تاریخچه موضوع،نظریه ها،طبقه بندی ها  ،عوامل و سایر
عنوان های مطالبی است که در منابع می بینیم به طور گزینشی و خالصه شده و مستند مطالبی را می نویسیم .مطالب را دسته بندی و به
صورت مختصر و مرتب می نویسیم .منظور از پیشینه پژوهشی پژوهش های مشابه قبلی اعم از تحقیقات داخلی یا خارجی است که خالصه
آنها را از چند تحقیق میدانی جمع آوری و اینجا مینویسیم .سوابق پژوهشی یعنی اینکه بنویسیم چه کسی،چه سالی،در کجا،راجع به چه
موضوعی با چه هدفی و با چه ابزاری در چه گروه و جامعه ای چه تحقیقی انجام داده،سؤال یا فرضیه های تحقیق او چه بوده و چه نتایجی از
تحقیق خود گرفته است .یک اشتباه رایج دانشجویان در این قسمت ردیف کردن عناوین تحقیقات مرتبط و یا ذکر خالصة تحقیقات دیگران
بدون ارائة نتایج تحقیق آنهاست.چند مورد سابقه پژوهش یا خالصه تحقیق باید در کارمان بنویسیم ؟در پروپوزال حداقل بین دو تا پنج مورد
سابقة پژوهشیِ مرتبط کافیست امادر پایان نامه بیشتر الزمست .بهتراین است که در کار عملی یا پروپوزال در بخش پیشینه  ،سوابق پژوهشی
بنویسیم تا سوابق نظری .سوابق پژوهشی ترجیحاً مرتبط با موضوع تحقیق و یا یکی از متغیرهای تحقیق در آن باشد .سوابق نظری بیشتر از
کتابها و سوابق پژوهشی بیشتر از مقاالت علمی قابل یافت است  .این بخش به صورت مستند و در حد  2-3صفحه برای پروپوزال کافیست .
بعدها همین مطالب و با اضافه شدن سوابق بیشتر در فصل دوم پایان نامه تحصیلی می آید.استناددر این قسمت فراموش نشود.
سه عنوان بعدی یعنی اهداف ،سئواالت و فرضیه های تحقیق به هم مرتبط است ومعموال همدیگر را پوشش می دهد .این سه تا عنوان را باید
خود شخصی که می خواهد کار عملی یاتحقیق انجام دهد بنویسد .منبع ندارد مگر این که کسی بخواهد کپی کندکه اینهم خالف وسرقت
علمی است.همه این سه تا عنوان را در یک صفحه می شود نوشت یاحداکثر دوصفحه.حاال فرض کنید موضوع تحقیق شما اینست :
" بررسی رابطه احساس خودکارآمدی با خوش بینی در دانشجویان دانشگاه های استان یزد در سال تحصیلی ."2932-31روی این مثال این سه قسمت را
توضیح می دهیم ومثال می زنیم.البته این م وضوع موضوعیست که با روش توصیفی انجام می شود و موضوعات آزمایشی اندکی نوشتن
اهداف و سئواالت یا فرضیه های آنها متفاوت است.
 -5اهداف تحقیق  :محقق هدف یا هدفهای کلی و آرمانی پژوهش را به صورت بیانه های مثبت و کلی مطرح می سازد.به عبارت دیگر
محقق در عرضه این هدفها بر علمی بودن نتایج تحقیق بودن بیش از هر چیز دیگر اهمیت میدهد.اهداف تحقیق معموالً به دو صورت کلی و
ویژه بیان می شود  .هدف از بیان اهداف به صورت کلی آن است که محقق معلوم دارد در پی چه چیزی است و قصد و نیت نهائی او از
انجام تحقیق چیست .بهتر است هدف کلی در یک عبارت یا پاراگراف کلی نوشته شود وبعداز آن اهداف ویژه آورده می شود.
اهداف ویژه تحقیق معموالً بعداز اهداف کلی تحقیق نوشته می شود،درحقیقت چهارچوبی است که مشخص میسازد چه کارهای انجام بگیرد
وچه کارهای انجام نگیرد یعنی ریزکاریهای انجام یافتنی تحقیق را می توانیم از این قسمت طرح تحقیق بفهمیم.درواقع در این قسمت محقق
بیان می کند که چه نوع روابطی را بین چه متغیرهایی قصددارد بررسی کند.هرکدام را دریک خط بیان می کند.می توان ادعا داشت که اهداف
ویژه تحقیق،راهنمائی برای تهیه و تدوین ابزار گردآوری اطالعات است و چهار چوبی مناسب برای تجزیه وتحلیل آماری ارائه میدهد .برای
نوشتن اهداف تحقیق اول متغیرهای اصلی را مشخص می کنیم  -2:احساس خودکارآمدی  -1خوشبینی.گاهی در تحقیقات متغیرهای فرعی یا
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طبقه ای هم داریم مثل جنس ،سطح تحصیالت یا معدل د رسی .الزم به ذکر است متغیر فرعی از لحاظ منطقی و مفهومی باید با متغیر وابسته
ارتباط داشته باشد .متغیرهای فرعی را در تحقیق با رعایت قواعدی باید انتخاب کنیم.هر متغیری نمی تواند متغیر فرعی باشد .چه متغیری ،
متغیر فرعی خوبی است ؟متغیرهایی که در سوابق تحقیق و در منابع نشان داده شده که با متغیراصلی ما یا متغیر وابسته ما رابطه ای دارد .مثالً
 :شغل پدر  ،اگر بخواهیم ببینیم با احساس خودکارآمدی یا خوشبختی رابطه دارد یا نه ؟ باید برویم تحقیق و بررسی کنیم  ،مطالعه کنیم نه
اینکه فقط نظر شخصی باشد  .یا مثالً  :منزل اجاره ای یا ملکی  ،وقتی بررسی کردیم و دیدیم رابطه ای ندارد پس متغیر فرعی نیست.
متغیرهای اصلی

متغیر فرعی(طبقه ای،هویتی)

احساس خودکارآمدی

جنس

خوشبینی

پایة تحصیلی

معموالً در تحقیقات توصیفی متغیر دوم و در تحقیقات آزمایشی متغیر وابسته مهمتر است  .در مثال ما خوشبینی متغیرمهمتر است .متغیر فرعی
راتا4تامی توانیم بنویسیم یا اصالً می توانیم ننویسیم.ولی حاال برای این که تحقیق خیلی ساده نباشد مثالً دو تا می نویسیم:جنس وپایة
تحصیلی.هدف اصلی یا هدف کلی همان موضوع تحقیق است .غیر از بررسی رابطة بین دو متغیر اصلی  ،بررسی رابطة بین متغیرهای اصلی و
متغیرهای طبقه ای می تواند اهداف ویژة ما را تشکیل دهد این رابطه ها عبارتند از :رابطة بین احساس خودکارآمدی و جنس ،رابطة بین
احساس خودکارآمدی و پایة تحصیلی  ،رابطة بین خوشبینی وجنس،و رابطة بین خوشبینی و پایة تحصیلی .همین عبارتهای ذکر شده به
صورت تیتر وار به صورت بررسی رابطة بین  ...و........نوشته می شودکه اهداف ویژه راتشکیل می دهد.بسته به افزایش تعداد متغیرهای اصلی
وطبقه ای و نیت محقق به اینکه رابطة بین کدام متغیرها را می خواهد بررسی کند تعدا اهداف ویژه می تواند افزایش یابد؟ اگر سه متغیر
اصلی وسه متغیر طبقه ای داشته باشیم ورابطة بین همة متغیرها را بخواهیم بررسی کنیم چند هدف ویژه می توانیم داشته باشیم؟بررسی رابطه
بین متغیرهای فرعی با هم برای ما مهم نیستندولذا در اهداف نمی نویسیم.
 -6سئواالت تحقیق  :سئواالت تحقیق  ،همان فرضیه های کلی و ویژه یا فرعی است که در این قسمت به صورت سئوالی مطرح می شود
.هرهدف معموال به یک سئوال تبدیل می شود.گاهی در برخی طرحها به جای ارائه فرضیه  ،فقط سئواالت تحقیق ذکر می شود توضیح اینکه :
فرضهای تحقیق باید مورد آزمایش قرار گیرند و نهایتا نتیجه گرفته شود فرض قبول است یانه  .احتماالً در برخی از پژوهشها طرح فرضها
بگونه ای که بتوان از طریق آزمون های آماری تائید و یارد آنها مقدورنیست .لذا در اینگونه موارد فرضهای تحقیق به صورت سئوال نوشته
شود و محقق در پایان تحقیق بایستی قادر باشد به این سئواالت پاسخ دهد .این سئواالت راسئوالهای ویژه پژوهش می خوانند ودر پایان نامه
هاتحت عنوان سئوالهای ویژه پژوهش مطرح میگردد.چنانچه پژوهش دارای یک متغیر باشد و پژوهشگر قصد توصیف وضع آن متغیر داشته
باشد بهتر است که محقق بجای فرضهای تحقیق،سوالهای برای این نوع پژوهش مطرح کند.این سوالها معموالً ازاهداف پژوهش مشتق می
شوند ودر جریان تحقیق در معرض آزمایش گذاشته میشود.در واقع نتایج پژوهش بایستی به سئواالت پاسخ داد.درسؤاالت تحقیق ماهمان
اهداف فرعی را به شکل سؤالی مطرح می کنیم .برای موضوعِ موردسئوال سئواالتی که میتوانیم بنویسیم:
آیا بین رابطه احساس خودکارآمدی با خوشبینی رابطه وجود دارد ؟
آیا بین رابطه احساس خودکارآمدی با جنس رابطه وجود دارد ؟
آیا بین رابطه احساس خودکارآمدی با پایه تحصیلی رابطه وجود دارد ؟
آیا بین خوشبینی با جنس رابطه ای وجود دارد ؟
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آیا بین خوشبینی با پایه تحصیلی رابطه ای وجود دارد؟
 -7فرضیه های تحقیق :سئواالت تجقیق به فرضیه تبدیل می شود .فرضیه یک بیانیّة ظنی است  ،یک حدس یا یک پیشنهاداست که
درباره روابط دو یا چند متغیر بحث می کند .بطور کلی از بررسی تعاریف فرضیات چنین بر می آید که فرضیه در حقیقت یک نوع پیش
اندیشی و یا تصور است که در سایه تجربه و عمل و یا مطالعه بدست آمده و ارزش آزمایش و بررسی پیدا کرده است.پس از بررسی
اطالعات موجود در باره سئوال مطرح شده و براساس این اطالعات  ،محقق یک پاسخ مقدماتی می دهد ،یعنی رابطه راکه باید بین عناصر
سئوال خود وجود داشته باشد پیش بینی می کند  .به عبارت دیگر  ،محقق نتایجی را پیش بینی می کندکه پژوهش او بدست خواهد آورد .
این پیش بینی  ،که به صورت یک جمله تاییدی تنظیم می شود نه یک جمله سئوالی  ،فرضیه تحقیق را تشکیل می دهد  .هرفرضیه خوب
دارای سه ویژگی است  :با اطالعاتی که محقق در مرحله قبلی جمع آوری کرده است توجیه میشود  ،عملیاتی است واز لحاظ نظری باروری
دارد .تدوین یک فرضیه باید عملیاتی باشد  .اصطالح عملیاتی کردن یک اصطالح فنی است که به تعریف یک پدیده مربوط می شود.بدین
ترتیب که هر پدیده مورد مطالعه باید به شیوه عینی،دقیق وریاضی(که درجریان تحقیق بوسیله آن اندازه گیری خواهد شد)تعریف شود.سومین
ویژگی یک فرضیه خوب باروری نظری آن است .منظور از باروری نظری این است که بررسی فرضیه اطالعات جدیدی را به همراه آورد .هر
فرضیه ای به کمک یک آزمایش  ،در یکی از زمینه های علمی  ،مورد بررسی قرار می گیرد ،باید بتواند اطالعات جدیدی را به مجموعه
اطالعاتی که قبالً در آن زمینه جمع آوری شده است اضافه کند.ضروری است محقق تا حد امکان خود را از عالئق شخصی ،تعصبات نژادی ،
ملیت ها ،عقاید مذهبی خاص ،داوریهای غرض آلود  ،خواسته های شخصی  ،پندارها  ،آداب و سنن و...درطرح فرضیه ها دور دارد و
موجباتی پدید آورد که حدسها اصیل تر و قابلیت تطابق بیشتر با واقعیت ها داشته باشند .تذکر :به مالکهای قابل قبول در تدوین فرضیه در
کتاب درسی مراجعه کنید .فرضیه های تحقیق در واقع همان سؤاالت تحقیق است که به صورت جمله خبری و غیرسؤالی مطرح می شود « .
آیا و عالمت سؤال را برمی داریم » .مثالًبین رابطه احساس خودکارآمدی با خوشبینی رابطه وجود دارد .فرضیه های تحقیق رادر تحقیقاتی می
نویسیم که پیشینه و سوابقی از رابطه بین متغیرها که در فرضیه ها بیان کردیم وجود داشته باشد .هر جا هر وقت پیشینه و سوابقی از رابطه
بین متغیرها ندانیم باید فقط سؤاالت تحقیق را بنویسیم و نوشتن فرضیه نیازی نیست  .بعضی نویسندگان و صاحب نظران معتقدند که در

تحقیقات توصیفی نوشتن سؤاالت تحقیق کافی است.
 -8روش تحقیق :این مرحله از طرح تحقیق شامل چندین فعالیت مهم در پژوهش است  ،که محقـق باید آنها را پیش بینی کند:
)8-2روش پژوهش  :در این قسمت  ،محقق با توجه به انواع مختلف روشهای تحقیق و اهداف و موضوع پژوهشی خود به بیان وتوضیح و
توجیه روش تحقیق خود می پردازد .الزم به یاد آوری است که به منظور انتخاب روش تحقیق  ،باید موضوع و هدفهای پژوهشی خود را به
دقت مطالعه کنید واز مقایسه ومقابله آنها با هدفهای روشهای گوناگون تحقیق  ،روش مناسبی برای مطالعه خود انتخاب کنید.مهمترین
روشهای رایج تحقیق در کتاب درسی معرفی شده است :روشهای توصیفی  ،روشهای آزمایشی  ،روش های تحقیق کیفی  ،روش های تحقیق
ترکیبی(کمّی وکیفی).معمول کارهای تحقیق با دو روش نخست و تحقیقات دانشجویی غالباً با روش نخست انجام می شود.روش چهارم
روشی جدید و کمتر شناخته شده است.حال انواع روشهای تحقیقِ زیر مجموعة هرروش کلی را نام برده ومختصراً تعربف می

کنیم.دانشجویان و محققینی که میخواهند کارتحقیقی انجام دهند باید بیشتر در این رابطه مطالعه داشته باشند.
 -2روش های توصیفی :مهمترین روشهای تحقیق توصیفی که در معمول تحقیقات دانشجویی استفاده می شود به شرح زیر است:
دکتر محمودکمالی -نیمسال دوم سال تحصیلی 2931-39

9Page

راهنمای عملی تهیه وتدوین پایان نامه تحصیلی در رشته های روانشناسی وعلوم تربیتی

 پیمایشی  :تحقیق گسترده نظرسنجی و نگرش سنجی از تعداد زیادی افراد جامعه پیرامون یک موضوع .مثال :بررسی دیدگاه های دانشجویاندانشگاه پیام نور درمورد مسائل آموزشی دانشگاه
 همبستگی  :هدف ما صرفاً بررسی رابطه بین دو متغیر است در جمعیتی محدودتر از روش پیمایشی .مثال :بررسی رابطه بین هوش هیجانیو عملکرد تحصیلی دانش آموزان.
 تاریخی  :تحقیق درباره یک موضوع تاریخی بااستفاده از اَسناد ومدارک و آثار وابنیة باقیمانده .مثال :بررسی الگوهای رفتاری خانواده هادرمراسم ازدواج در دوران ساسانیان.
 -موردی:یک تحقیق گسترده وعمیق روی یک یادو نفرکه ویژگی یا شرایطی خاص دارند.مثال:مطالعة تأثیر شن درمانی بر یک کودک اوتیسم.

 -علّی مقایسه ای  :مقایسه دو گروه از لحاظ حداقل یک متغیر که به دلیل شرایط متفاوت گذشته احتماالً وضعیت متفاوتی دارند.

مثال:

بررسی میزان کنترل هیجان در گروه بزهکاران و غیر بزهکاران
-1روشهای آزمایشیشامل:روش آزمایشی حقیقی،روش شبه آزمایشی وروش نیمه آزمایشی یا نیمه تجربی است .در این قسمت یعنی در بیان
روش تحقیق باید بگوییم تحقیق ما به طور کلی با چه روشی و به طور خاص با کدام روش جزئی انجام می شود و دلیل و چرایی استفاده از
این روش را در تحقیق خودمان توضیح دهیم و تبیین کنیم .یعنی اینکه بیان کنیم که تحقیق ما چه شرایط و مشخصاتی دارد که ما با این
روش انجام می دهیم .این قسمت بیان روش تحقیق را با مطالعه منابع و با الگوگرفتن و دیدن مقاالت علمی باید به قلم و بیان خودمان
بنویسیم درحدیک یادوپاراگراف.البته اگر ازمنابعی استفاده کرده ایم استناد میکنیم.معموالًتحقیقات توصیفی باکلماتی مثل(بررسی،رابطه،مقایسه
،توصیف،ویانظرسنجی)آغازمیشود.تحقیقات آزمایشی با کلماتی همچون(بررسی،تاثیر ،اثرگذاری،اثربخشی  ،نقش عامل  ...بر  )....نشان داده

می شود.البته در این زمینه نظرصاحبنظران متفاوت است.
 )8-1تعریف جامعه و نمونه تحقیق  :در این قسمت پژوهشگر نخست باید جامعة تحقیق خود را معرفی کند یعنی قرار است این تحقیق را
بین چه قشری از اقشار جامعه انجام دهد  .مثال بین کارگران ،کارمندان ،دانشجویان یا نیروهای نظامی و یا..عالوه بر این در معرفی جامعة
تحقیق باید حوزة جغرافیایی  ،یا حدود سنی و سایر مشخصات احتمالی جامعة تحقیق خود را باضافة آمار نفرات جامعة تحقیق اگر در
دسترس اوهست بیان کند.مثالچنین مینویسد:

" جامعة تحقیق شامل سربازان مشغول به خدمت در پادگانهای نظامی استان یزد در سال ....است که آمار آنها

براساس اطالعات دریافتی از ...برابر با......نفر می باشد".اگر جامعة تحقیق ما خرده طبقاتی دارد آمار خرده طبقات را نیز حتی االمکان می نویسیم
.آماررااز مراجع معتبر باید بدست آوریم و مأخذ را نیز در کار خود ذکر کنیم.
در بارةنمونه تحقیق باید چند چیز را مشخص کرد :یکی تعیین حجم نمونه انتخابی ودیگری بیان روش نمونه گیری.برای تعیین حجم نمونه یا
از فرمولهای تعیین حجم نمونه استفاده می کنیم که شرایط وضوابطی داردو رایجترین راه استفاده ازجدول مورگان کریجسی( )2791است .این
جدول در صفحة آخر جهت استفاده دانشجویان در درس پایان نامه ارائه شده است.غیراز این در روش های توصیفی معموال حداقل  31نفر
ویاگاهی تا  211ن فر از یک جامعة یکدست ومعمولی انتخاب می شود .در روش های آزمایشی انتخاب تصادفی  21نفر برای هر گروه در نظر
گرفته می شود.اما دربارة روش نمونه گیری باید گفت روشهای مختلفی داریم که در کتاب هم هست.محقق باید بسته به موضوع تحقیق
واهداف و جامعه ی تحقیق خودش یکی از روشهای نمونه گیری را دانسته و بادلیل و توجیه درست انتخاب و در این قسمت نام ببرد.

انواع روش های نمونه گیری
 -2روش نمونه گیری تصادفی ساده:وقتی لیست تمام افرادجامعه در دسترس باشدازجدول اعداد تصادفی استفاده می شود.
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 -1روش نمونه گیری منظم:در این روش هم لیست اسامی افرادجامعه مورد نیاز است اما اعضای گروه نمونه به ترتیب خاصی انتخای میشوند.
 -3روش نمونه گیری طبقه ای :این روش زمانی استفاده می شود که بخواهیم در تحقیقات خرده طبقاتی از افراد جامعه یا نمونه را با یکدیگر
مقایسه کنیم.دراین روش لیست افراد جامعه دردست نیست.مثال" :مقایسه هوش هیجانی پرستاران مرد و زن شهر یزد در سال "2931-39
 -4روش نمونه گیری خوشه ای:دراین روش هم لیست افرادجامعه دردست نیست و در بیشتر تحقیقات توصیفی از آن استفاده می شود.
الف -نمونه گیری خوشه ای ساده یا تک مرحله ای :محقق بر اساس حجم نمونه الزم از پایین ترین سطح خوشه ها یک یا چند خوشه را به
صورت تصادفی انتخاب می کند.
ب – نمونه گیری خوشه ای مرحله ای :از طبقات باال سطوحی را به تصادف انتخاب می کنیم تا به سطوح پایین یا خوشه های پایین برسیم.
 -1روش نمونه گیری داوطلبانه:از این روش زمانی استفاده می شود که انتخاب نمونه به لحاظ موضوع تحقیق مشکل است و دسترسی به
افراد آسان نیست.اِشکال این روش  :نمونه گیری تصادفی نیست وتا اندازه ای بستگی به نظر افراد دارد.مثال :بررسی علل طالق در میان زوجین.
 -6روش نمونه گیری در دسترس :تنها فرق آن با روش داوطلبانه این است که افراد در یک جامعه هستند و ما به آنها دسترسی
داریم.مثال:بابعضی از دفاتر ثبت طالق هماهنگی کرده و بعد از انجام طالق یک برگه یا پرسشنامه را به افراد بدهند تا آنها را پر کنند.
نکته :اگر جامعه تحقیق ما جامعه محدودی باشد یعنی این که لیست افراد جامعه در دسترس باشد در این جا می توان از روش های نمونه
گیری تصادفی ساده یا تصادفی منظم استفاده کرد.اگر حجم جامعه ما بسیارکم باشدمثال بین 211تا  111نفردر این جا نمونه گیری نداریم و

حجم نمونه و جامعه برابر است.
 )8-9ابزار تحقیق:ابزار به وسیله یا وسایلی اطالق می شود که از طریق اجرای آنها  ،اطالعات جمع آوری می شود  .الزم به توضیح
است که ابزار تنها به وسایل وتجهیزات اطالق نمی شود  ،بلکه شامل کلیه موادی می شود که پژوهش اقتضا می کند.رایج ترین ابزار
گردآوری داده ها  ،پرسشنامه  ،برگه مشاهده  ،برگه مصاحبه و فیش ثبت مطالعات می باشد  .پژوهشگر برحسب روش تحقیق خود و نوع
داده های ی که قصد دارد آنها را جمع آوری کند تصمیم می گیرد ابزار تحقیق خود را تعیین کند.ابزار های رایج چند دسته
هستند:پرسشنامه،مصاحبه،آزمون،مشاهده .معموال در تحقیقات روانشناسی از پرسشنامه یا آزمون ها استفاده می شود .در تحقیق برای هر
متغیر باید ابزار سنجش مشخص شود و مشخصات و ویژگی ابزار هم قید شود .در تحقیقات توصیفی دو متغیر داریم و دو نوع ابزار نیز
برای سنجش آن نیاز داریم.در تحقیقات آزمایشی برای متغیر مستقل باید مشخصات و محتوا و روش ارائه ی متغیر مستقل را بیان کنیم اما
برای متغیر وابسته باید پرسشنامه یا ابزار خودرا معرفی کنیم اما در تحقیقات توصیفی معموال هر دو متغیر پرسشنامه یا آزمون دارد.برای هر
پرسشنامه یا آزمون این ویژگی ها باید در دسترس بوده ودرقسمتِ معرفیِ هرابزار قید شود:عنوان دقیق پرسشنامه،سازنده یا سازندگان
آن؟ در چه سالی ساخته شده و در کجا؟احیانا برای چه گروهی ساخته شده است(مثال این پرسشنامه برای زنان  ،مردان  ،کودکان و ...
ساخته شده است)،در برخی پرسشنامه ها این مساله قید می شود.چند سوال دارد؟شکل سواالت به چه صورت است؟ (معموال یا پرسشنامه
تستی است یا لیکرت  ،پرسشنامه لیکرت یک پرسشنامه نظر سنجی است که درجه بندی دارد)،نحوه نمره گذاری سواالت به چه صورت
است؟نحوه تعبیر و تفسیر آن چگونه است؟در مورد روایی و پایایی پرسشنامه هم اطالعاتی بیان شود.اطالعات وسوابق مربوط به بررسی
وگزارش روایی و پایایی پرسشنامه ها یا آزمون مورد استفاده حداقل به یکی از چهار شکل زیر بایدگزارش شود:
الف)روایی و پایایی که سازنده اصلی آزمون یا ب) محققان خارجی دیگر به غیر از سازنده آزمون و یا ج)پژوهشگران داخل کشور
بررسی وگزارش کرده اند .د)درصورت عدم وجود یادستیابی به این مشخصات روانسنجی ابزار،محقق خودباید روایی وپایایی ابزار رابررسی
وگزارش دهد.
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هنگام استفاده هرگونه ابزاری باید محقق مطمئن شود که ابزار مورد نظربا فرهنگ و روحیات مردم مورد تحقیق مناسب است.حساسیت
ابزارهای جمع آوری اطالعات باید دقیقاً مورد توجه قرار گیردوچگونگی اجرا ی ابزار مورد نظر باید بطور ساده بیان شود.تذکر :درتهیة

پروپوزال شایسته است نمونه پرسشنامه یا هر ابزار دیگری پیوستِ کار شود.
)8-4روشهای آماری  :در این قسمت  ،محقق روشهای آماری خاصی را که برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق مورد استفاده قرار
خواهد داد  ،به دقت وبه تفصیل توصیف می کند .لذا پژوهشگر برای انتخاب روش آماری مناسب  ،جهت تجزیه و تحلیل دادها ی جمع
آوری شده  ،الزمست  :اوالً شناخت کافی از داده های تحقیق داشته باشد.ثانیاً از روشهای آماری که در پژوهشهای علوم انسانی مورد استفاده
قرار می گیرد(روشهای آمار توصیفی و استنباطی)اطالع کافی داشته باشدروش های تجزیه و تحلیل درقالب دو روش نوشته می شود:
 -2روش های آمار توصیفی :در روش های توصیفی مشخص می کنیم که هر یک از متغیرهای تحقیق را با استفاده از کدامیک از شاخص
های توصیفی تجزیه و تحلیل کنیم .شاخص های توصیفی دو دسته هستند:الف) اندازه های گرایش مرکزی ( میانگین،میانه ،نما) و ب) اندازه
های پراکندگی از مرکز (دامنه تغییرات  ،انحراف چارکی  ،انحراف استاندارد و واریانس).
 -1روش های تحلیل استنباطی داده ها :تحلیل استنباطی برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده می شود .باید مشخص کنیم که هر یک
ازفرضیه های تحقیق مان را بر اساس کدام یک از آزمون های آماری که در آمار استنباطی خوانده ایم بررسی می کنیم(.آزمون خی دو ،
آزمونهای همبستگی ،آزمونهای  tو  ، zتحلیل واریانس ،رگرسیون چند متغیره ویا.)....روشهایی راکه در این قسمت ذکر می شود بعداً بایددر
فصل چهار پایان نامه مورد استفاده قرار گیرد وهماهنگ باشد .
 -3تعریف واژه ها و اصطالحات  :در این قسمت از طرح تحقیق  ،محقق واژه ها و اصطالحات تحقیق خود را هم از لحاظ نظری و
هم از لحاظ عملی تعریف می کند.منظوراز واژه ها و اصطالحات ،متغیرهای اصلی تحقیق یا مفاهیم ویژه ایست که احیاناً درعنوان تحقیق
آمده است.کلمات رایج و شناخته شده ای مانند :دانشجو ،والدین  ،سال تحصیلی و....که همه تعریف آنرا می دانند الزم به تعریف نیست .بلکه
این واژه ها را بعضاً در بخش تعریف عملیاتی تعریف می کنند.مراد از تعریف نظری آنست که پژوهشگر یک مفهوم و واژه را بوسیله مفاهیم
دیگر تعریف می کند  .این تعریف یک استنباط ذهنی و تجریدی از واژه هاست و بایستی ریشه در نوشته ها و نظریه های موجود داشته باشد
و بطور علمی بیان شود اماحدود یک متغیر و تعیین حوزه عملیاتی آن  ،تعیین معیارها ومالک تجربی و عملی جهت اندازه گیری و سنجش
آن متغیر بطریقی که در پژوهش مورد نظر  ،مورد توجه محقق می باشد  ،مبادرت می کند.متغیرهای اصلی تحقیق که همان متغییرهای روان
شناختی یاتخصصیِ رشته امان است هر کدام در دو بخش تعریف نظری(تعریف مفهومی و مستند از دیدگاه صاحب نظران و محققان) و
تعریف عملیاتی(انتخاب یکی از انواع روش های تعریف عملیاتی بر اساس کتاب روش تحقیق) می شود.ممکن است برخی کلمات جدید یا
نامانوس در عنوان تحقیق هم تعریف شود.توجه داشته باشید تعریف عملیاتی بصورت دقیق و باکلمات ساده و واضح بیان کنید ،بطوری که
برای همه خوانندگان معنی یکسانی داشته باشدوازبرداشتهای متفاوت خوانندگان جلوگیری شود.بنابراین برای مثالِ اخیر در بخش نظری باید
با استفاده از منابع هر یک از متغیرهای  :احساس خودکارآمدی وخوشبینی را در حد یکی دو خط تعریف علمی و کتابی بنویسیم و منبع آنرا
نیز بنویسیم .و پس از آن در بخش تعریف عملیاتی بگوئیم هر یک از متغیرهای اصلی را با چه ابزار یا پرسشنامه یا آزمونی اندازه گیری می
کنیم.متغیرهای طبقه ای یا هویتی معموال تعریف نظری نیاز ندارد و تعریف عملیاتی آنها نیز ضرورت ندارد امااگر متغیر طبقه ای خاصی در
تحقیق آورده ایم خوبست تعریف نظری ویاحداقل تعریف عملیاتی برای آن بیاوریم(مثالً سن ازدواج).
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-20منابع :منظور از منابع در این قسمت ،فهرست منابع است که در پایان پروپوزال یاپایان پایان نامه می آید .البته در کارِ تحقیق در دو
قسمت وبه دوشکلِ متفاوت باید منابع ذکر شود یکی در متن ِ کار ودیگری در پایان کار  .در متن کار(یعنی در سراسرِ پروپوزال و پایان نامه)
مح قق هر مطلب را از هر منبعی گرفته است یا اگر مطالب منابع مختلف را ترکیب و ادغام کرده است پس از پایان آن مطلب در داخل پرانتز
به ترتیب نام فامیل مولف یا مولفان آن منبع  ،سال انتشار آن اثر و ترجیحاً شماره صفحهای که مطلب را از آنجا برداشت کرده است ذکر می
کند .مثالً(دالور،2396،ص.) 236اگر نویسندة کتاب هم خارجی باشد که ترجمه شده باز نام مولف می آید نه نام مترجم.مثالً(بورگ وگال،
،1114ص.)99اگر محقق برای مطلبی از منابع بیشتری استفاده کرده است به همین ترتیب مشخصات منابع را در یک پرانتز پشت سرِ هم می
آورد .اگر منبعی بیش از یک مولف دارد اگر تا سه نفر است در پرانتز می آید و اگر بیش از سه نفر باشد برای اولین بار نام همه وبعد از آن
در موارد تکراری نام نفر اول و کلمة همکاران می آید  .این قاعده برای هر منبعی که استفاده کرده باشیم (مقاله،پایان نامه،منابع اینترنتی)عمل
می شود .شکل دیگر منبع ،در فهرست منابع پایان کار است که به ترتیب حرف اول نام مولفین ،منابع مرتب و بارعایت اصول وقواعدی که
برای هر نوع از منابع متفاوت است نوشته می شود .6برای ا طالع از چگونگی نوشتن منابع در پایان کار خوبست به منابع چند مقالة علمی
پژوهشی و یا کتابهای معتبرنگاه کنید اگر محقق درحال نوشتن پروپوزال است در این قسمت باید منابعِ مورد استفاده خود را ذکر کند.منظور
منابعی است که درتهیة پروپوزال از آنها بطور مستقیم استفاده کرده است با رعایت شرایط و ضوابط منبع نویسی.در تهیة پایان نامه کلیة منابع
در پایان کار پس از فصل پنجم می آید.9
توضیحات ارائه شده تا این قسمت  ،مربوط به هنگامی است که فقط طرح پژوهشی یا پروپوزال نوشته می شود اما چنانچه یک تحقیق
بخواهد بطور کامل و میدانی اجرا شود بند ( 8روش تحقیق) از فصل اول جدا و بطور کامل در فصل  9پایان نامه می آید .منابع نیز
بطور کامل درپایانِ پایان نامه خواهد آمد .

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
در این فصل هر موضوع تحقیق باید مطالب مرتبط با خودش را داشته باشد ولی در جمع آوری ،تدوین ونگارش این فصل باید ازیکسری
اصول و قواعد کلی به شرح زیر تبعیت کرد:
شناسایی ودسترسی به انواع منابع معتبر تحقیق شامل:کتابهای علمی،مجالت و مقاالت تخصصی علمی پژوهشی یا مروری ،پایان نامه هایمعتبر،سایت های معتبر اینترنتی به منظور جامعیت کار پژوهش به خصوص مطالب فصل دوم (جامع و مانع بودنِ مطالب)
فیش برداری و تهیةپیشنویس از منابع و مآخذ تحقیق.ادغام،تلخیص و ترکیب مطالب(رونویسی وکپی برداریِ صرف نباشد)واستفاده از توان وسلیقة ادبی در بازآرایی وتدوین پایان نامه.طبقه بندی مطالب و رعایت عناوین کلی وجزیی در تدوین ونگارش نهایی وتوجه به مرتبط بودن مطالب با عنوان تحقیق ترتیب منطقی ومشخص مطالب در تدوینِ کارباتوجه به سیر تاریخی مطالب در تدویناستفاده و استناد به منابع جدید و معتبرو متعدد در کل کار و در ذیل هر عنوان مطلب به شکل صحیحصرفا به منابعی که مورد استفاده مستقیم قرار گرفته استناد شودیعنی منابعی که خودِ محقق مستقیماً آن کتاب ،مقاله یا پایان نامه رادر دستگرفته یا فرمت کامل و مجاز اینترنتی آنرا مشاهده کرده است.به عبارت دیگر نوشتن منابع از روی منابعِ سایرکتابها و مقاالت خالف است.ایده
6

 -البته این قاعده معروف به سبک  APAاست که در غالب کتابها ومجالت علمی پژوهشی حوزة روانشناسی وعلوم تربیتی رایج است .در برخی رشته ها ومجالت از جمله

مجالت پژشکی سبکی به نام ونکوور اجرامیشود که بجای ذکر منبع در متن ،شماره ذکر می شود و منابعِ پایان کار به ترتیب شماره های ذکر شده می آید.
7

-کتاب روش تهیه پژوهشنامه تالیف جناب آقای دکتر علی اکبر سیف ویرایش سوم نشر دوران  ،منبع مطالعاتی خوبی دراین زمینه است.

دکتر محمودکمالی -نیمسال دوم سال تحصیلی 2931-39

13Page

راهنمای عملی تهیه وتدوین پایان نامه تحصیلی در رشته های روانشناسی وعلوم تربیتی

آل وارجح اینست که فصل دوم فقط مشتمل برسوابق پژوهشی باشد که این موضوع از کجا مطرح شده چه تحقیقاتی درباره آن انجام شده چه
قسمتهایی ازمساله بی پاسخ باقی مانده وحاال محقق میخواهد چه کند.اما روال معمول ورایج درتدوین فصل دوم بخصوص دربین دانشجویان،
اینست که درسه قسمت نوشته میشود:ادبیات و پیشینه تحقیق درباره متغیر اول تحقیق ،ادبیات و پیشینه تحقیق درباره متغیردوم تحقیق،و سوابق

پژوهشی داخلی وخارجی به تفکیک در باره هر یک از متغیرهای اصلی تحقیق.جمع آوری وتدوین سوابق پژوهشی اصول خاصی دارد.
فصل سوم:روش شناختی تحقیق
مطابق توضیحات ارایه شده در بند 8فصل اول ،این فصل شامل:مقدمه،روش تحقیق،جامعه،نمونه و روش نمونه گیری،ابزار تحقیق و روشهای
تجزیه و تحلیل داده ها می شود(مراجعه به توضیحات فصل اول)  .تنها تفاوت این مطالب بامطالب مذکور در پروپوزال اینست که در فصل
سوم پس از نوشتن فصل د و  ،محقق ممکن است بخواهد برخی از مشخصات روش شناختی تحقیق خودرا عوض کند ویا مطالبی را به آنها
افزوده و تکمیل کند که در فصل سه اینکار میسر است  .در هر حال عناوین روش شناختیِ تحقیق در این مرحله از فصل اول که حاال به نام
"کلیات تحقیق " نام گذاری می شود جدا شده و در قالب فصل سه می آید.چنانچه محقق در بررسی روائی و پایایی ابزارهای تحقیق خود
کاری انجام داده است نتایج بررسی و تحلیلهای آماری خود را در همین فصل ذیل قسمت ابزار ذکر می کند.

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم در شکل مطلوبِ خود شامل چند قسمت است:مقدمه،توصیف گروه نمونه(مشخصات جمعیت شناختی) ،تحلیل شاخص های
توصیفی متغییرها،و تحلیل استنباطی فرضیه ها.در این قصل از همان شاخص ها که در قسمت تجزیه تحلیل داده ها ذکر شده به درستی
استفاده و گزارش میشود.تحلیل های آماری معموالًبا نرم افزار آماری  spssیانرم افزارهای رایج دیگر برحسب نیاز انجام می شود.شایسته
است جدول داده های معرفی شده به برنامه  spssوتحلیلهای خروجی از برنامه در قسمت پیوست پایان نامه قرار گیرد.تشخیص درست

روشهای آماری ،استفاده درست و تحلیل وتفسیر بروندادهای تحلیل داده ها به دانش وتجربه آماری محقق و دانستنِ روش تحقیق نیاز دارد.
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
به نوعی مهمترین بخش تحقیق است که معموال به سادگی و سرسری تدوین میشود.این فصل شامل:مقدمه،مرور تحقیق،بحث(درباره مقایسه
نتایج به دست آمده با سوابق پژوهشی وتحلیل وتبیین مشابهت های نتایج و به خصوص مغایرت ها)،محدودیتهای تحقیق وپیشنهادها(بنابر
توان،تجربه و سلیقه محقق میتواند در چند قسمت به افراد حقیقی و حقوقی ارایه شود)میشود.ولی پیشنهاد موضوعات جدید،مرتبط و ضروری
برای تحقیقات آینده ضروری است .پیشنهادها بر اساس محدودیت ها و به عنوان راهکاری برای رفع آنها ارایه می شود.فهرست منابع و
ضمایم در بخش انتهایی گزارش تحقیق می آید وتابع اصول خاصی است .نوشتنِ فصلِ پنجم پایان نامه به دلیل اینکه در آخرِ کار است با
غفلتها و بی توجهی همراه هست .حتی دانشجویان مقطع ارشد نیز این فصل را گاهی سرسری و صرفاً به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری
نگاه می کنند در حالیکه چنین نیست .بخشهای بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق از مهمترین قسمت های این فصل است که بیان
چگو نگی نگارش آنها و ضوابط ناظر بر آنها در حوصلة این جزوه نیست و عالقه مندان را به مطالعه و بررسی پایان نامه های بیشتر در این
زمینه ارجاع می دهیم.
درخواست:از کلیة اساتید همکار،دانشجویان و سایر محققان درخواست میشود اِشکاالت و نواقص این راهنما و پیشنهاد های احتمالی خود را از
طریق سامانة صبای دانشگاه پیام نور استان یزد به آدرس ( ypnu.ir/sabaقسمت ارسال پیام) برای نویسنده ارسال دارند.
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استانداردهای پیشنهادی تدوین پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه علوم رفتاری

8

بر اساس مطالعات کتابخانه ای و کیفی در طرح پژوهشی با عنوان " ارزیابی وضعیت موجود و تعیین مالکها و استانداردهای سنجش پایان
نامه های کارشناسی ارشد رشته های علوم رفتاری دانشگاه پیام نور" که در پژوهشکده انجام گردیده است 293 ،کد معیار اصلی وفرعی
برای ارزیابی پایان نامه های مکتوب علوم رفتاری به شرح زیر استخراج گردیده و پیشنهاد می شود توسط اساتید راهنما ،مشاور ،داور و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی مورد توجه قرار گیرد.
صفحه عنوان:
 -2در صفحه عنوان ابتدا عنـوان تحقیـق ،سـپس نـام اسـاتید راهنمـا و مشـاور و سـپس نـام پژوهشـگر (دانشـجو) ذکـر مـی شـود
 -1در عنــوان تحقیــق (پیمایشــی) نــام موسســه ای کــه تحقیــق بــدان وابســته اســت ذکــر شــده اســت -3در عنــوان تحقیــق
(پیمایشی) سال تـدوین گـزارش ذکـر مـی شـود  -4در عنـوان تحقیـق (پیمایشـی) محـل جغرافیـایی گـزارش ذکـر مـی شـود -1
عنوان تحقیق بصورت کوتاه بیـان شـده و فقـط نشـانگر متغیـر هـای اصـلی پـژوهش اسـت  -6عنـوان تحقیـق از  21تـا  21کلمـه
تجاوز نمی کند -9عنـوان تحقیـق بـه شـکلی ارائـه مـی شـود کـه آن را از سـایر تحقیـقهـا جـدا مـی کنـد  -8عنـوان تحقیـق بـا
کلمــاتی مثــل مطالعــه و بررســی و از ایــن قبیــل کلمــات  ...شــروع نمــی شــود  -7کلمــات کلیــدی مثــل( تــاثیر ،رابطــه و  )...در
عنوان تحقیق با روش تحقیق بکار گرفته شده مطابقت دارد.
چکیده
 -21چکیـــده شـــامل هـــدف تحقیـــق اســـت  -22در چکیـــده تحقیـــق بـــه روش تحقیـــق از نظـــر گـــردآوری داده هـــا
اشــاره مــی شــود  -21در چکیــده بــه جامعــه و نمونــه تحقیــق اشــاره مــی شــود  -23در چکیــده بــه نــوع ابــزار انــدازه-
گیــری بکــار گرفتــه شــده در تحقیــق اشــاره مــی شــود  -24در چکیــده بــه اعتبــار ابــزار انــدازه گیــری تحقیقــی اشــاره
مــی شــود  -21در چکیــده بــه یافتــه هــای اصــلی تحقیــق اشــاره مــی شــود  -26چکیــده شــامل نتیجــه گیــری تحقیــق
اســـت  -29چکیـــده بـــیش از  111کلمـــه نیســـت  -28چکیـــده شـــامل توضـــیحات اضـــافی خـــارج از بیـــان هـــدف،
روش ،یافته ها و نتیجه گیری تحقیق نیست
تشکککر و قککدردانی  -27 :از افــرادی کــه در تحقیــق همکــاری کــرده انــد تشــکر مــی شــود  -11از ســازمان هــایی کــه
در تحقیق همکاری کرده اند تشکر می شود
فهرسککت محتککوا -12:در فهرســت محتــوا نخســت فصــل هــا شــماره بنــدی شــده و محتــوای هــر فصــل بــه عنــاوین ،
زیر عنوان های مربوط با شماره گذاری های الزم مشخص می شود

8

-این بخش از راهنما که به عنوان یک بستة معیاری برای ارزیابی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد توسط پژوهشکدة آموزش از راه دور تهیه شده و از سایت

این مرکز اخذ شده است جهت مطالعه و اطالع دانشجویان عالقه مند و ساعی و همچنین اساتید درس پروژه(پایان نامه) ،در این راهنما گنجانده شده است  .اما مطالعة آن
برای بخش عملی درس مقدمات روشهای تحقیق دردورة کارشناسی الزم نیست و رعایت این موارد در تدوین پایان نامه دانشجویان کارشناسی نیزالزامی و ضروری نیست
هرچند اطالع و عمل به این ضوابط ،محتوا وساختار پایان نامه را غنی تر خواهد کرد.بنابراین این بخش از راهنما برای همگان صرفاً جهت مطالعه است.
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فهرست شکلها ،نمودارها و جدول اول :
 -11شــکلهـــا ،نمودارهـــا و جـــداول هــر فصـــل بـــا توجـــه بــه شـــماره فصـــل و عنـــاوین و زیــر عنـــوان هـــای فصـــل
شــماره گــذاری مــی شــود  -13شــماره و عنــوان هــر نمــودار یــا شــکل زیــر آن ذکــر مــی شــود  -14چنانچــه نمــودار
یــا شــکلی از منبــع دیگــری اخــذ مــی شــود در پرانتــز پــس از عنــوان بــه منبــع اشــاره مــی شــود  -11جــداول بــا توجــه
بــه فصــل و عنــوان مربوطــه شــماره گــذاری مــی شــود  -16چنانچــه جــداولی از منبــع دیگــری اخــذ مــی شـــود در
پرانتز پس از عنوان جدول به منبع اشاره می شود
فصل اول (کلیات پژوهش ) -بیان مساله :
 -19در تحقیـــق زمینـــه ای تصـــویر مـــی شـــود کـــه در آن مســـئله مـــورد نظـــر ر داده اســـت  -18ویژگیهـــای مســـئله
مـــورد بررســـی در تحقیـــق توصـــیف مـــی شـــود  -17گســـتردگی مســـئله مـــورد بررســـی در تحقیـــق مـــورد توجـــه قـــرار
گرفتــه اســت  -31علــل احتمــالی بــروز مســئله مــورد تحقیــق بیــان مــی شــود  -32مســئله مــورد تحقیــق بصــورت
مشــخص در یــک حــوزه تخصصــی محــدود مــی شــود  -31اطالعــات کلــی دربــاره تحقیقــات انجــام شــده در مــورد
مســئله تحقیــق ارائــه مــی شــود  -33بــه ناکــافی بــودن تحقیقــات انجــام شــده در مــورد مســئله مــورد بررســی اشــاره
مـــی شـــود  -34بـــه کاربردهـــای احتمـــالی نتـــایج تحقیـــق اشـــاره مـــی شـــود  -31در پایـــان ،مســـئله تحقیـــق بصـــورت
سوالی مطرح می شود
فصل اول (کلیات پژوهش ) -اهداف پژوهش :
 -36اهـــداف پـــژوهش همجهـــت بـــا فرضـــیات یـــا ســـوالهای تحقیـــق اســـت  -39اهـــداف پـــژوهش بصـــورت هـــدف
کلـــی و اهـــداف جزئـــی مطـــرح مـــی شـــود  -38محقـــق قصـــد خـــود را در اهـــداف تحقیـــق بصـــورت عملیـــاتی بیـــان
کرده که از طریق مشاهدات عینی قابل دستیابی است
فصل اول (کلیات پژوهش ) -سوالهای پژوهش :
 -37ســوالهای تحقیــق بصــورت جملــههــای ســوالی مطــرح شــده انــد  -41ســوالهای تحقیــق بــا اهــداف و فرضــیات
تحقیــق همجهــت هســتند  -42ســوالهای تحقیــق توصــیفی ،رابطــه ای یــا تفــاوتی بــا توجــه بــه روش تحقیــق نوشــته
شده اند  -41سوالهای تحقیق بصورت جهت دار بیان نشده اند
فصل اول (کلیات پژوهش ) -فرضیه های پژوهش :
 -43فرضــیه هــای تحقیـــق بصــورت جملــه خبـــری بیــان شــده انـــد  -44فرضــیه هــای تحقیـــق بصــورت جهـــت دار
بیــان شــده انــد  -41فرضــیه هــای تحقیــق بصــورت روشــن و بــدون ابهــام بیــان شــده انــد  -46فرضــیه هــای تحقیــق
آزمون پذیرند و با داده های تجربی قابل آزمون هستند
فصل اول (کلیات پژوهش ) -مدل مفهومی ،تعاریف مفهومی و عملیات :
 -49مــدل مفهــومی یــا چــارچوب نظــری تحقیــق قبــل از تعــاریف مفهــومی و عملیــاتی بــه اختصــار ارائــه مــی شــود
 -48تعریـــف مفهـــومی یـــک واژه توســـط واژه هـــای دیگـــر صـــورت گرفتـــه اســـت  -47منـــابع معتبـــر بـــرای تعـــاریف
مفهــومی ذکــر مــی شــود  -11تعــاریف عملیــاتی بــر واژه هــای قابــل مشــاهده و قابــل انــدازه گیــری اســتوار اســت
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 -12در تعـــاریف عملیـــاتی نشـــانگرها و اعمـــالی کـــه بتوانـــد اطالعـــات مربـــوط بـــه آن مفهـــوم یـــا ســـازه را فـــراهم
نماید ،مشخص می شود
فصل دوم – ادبیات پژوهش :
 -11ابتـــدا تاریخچـــه متغیرهـــای مـــورد تحقیـــق مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه اســـت  -13ارائـــه مطالـــب تاریخچـــه بـــر
اســـاس متغیرهـــای اصـــلی مـــورد تحقیـــق و مســـئله تحقیـــق اســـت  -14مطالـــب تاریخچـــه تحقیـــق مســـتقیماً بـــا مســـئله
تحقیـــق ارتبـــاط دارد  -11مطالـــب تاریخچـــه تحقیـــق از کلـــی بـــه جزئـــی (عمـــومی بـــه اختصاصـــی) ارائـــه مـــی شـــود
 -16مطالـــب تاریخچـــه تحقیـــق بـــا یکـــدیگر ارتبـــاط منطقـــی دارد  -19تحقیـــق هـــای انجـــام شـــده داخلـــی مـــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت  -18تحقیــق هــای انجــام شــده خــارجی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت  -17تحقیــق
هـــای انجـــام شـــده داخلـــی و خـــارجی مســـتقیماً بـــا موضـــوع تحقیـــق ارتبـــاط دارد  -61در انتهـــا چـــارچوب نظـــری
تحقیــق ارائــه مــی شــود  -62منــابع ارائــه شــده در ادبیــات تحقیــق معتبــر اســت  -61از منــابع جدیــد نیــز در ادبیــات
تحقیـــق اســـتفاده شـــده اســـت -63مرجـــع منـــابع ذکـــر شـــده در ادبیـــات تحقیـــق ذکـــر مـــی شـــود  -64در نگـــارش
ادبیات تحقیق نکات دستور زبان ادبیات فارسی رعایت می شود
فصل سوم (روش پژوهش ) -طرح پژوهش :
 -61روش تحقیـــق از نظـــر فلســـفه روش تحقیـــق توضـــیح داده مـــی شـــود  -66روش تحقیـــق از نظـــر کمـــی یـــا
کیفــی بــودن توضــیح داده مــی شــود  -69هــدف تحقیــق (بنیــادی  ،کــاربردی یــا تحقیــق و توســعه ) بدرســتی تعیــین
و توضـــیح داده مـــی شـــود  -68از نظـــر گـــرد آوری داده هـــا ،روش تحقیـــق تعیـــین و توضـــیح داده مـــی شـــود -67
روش تحقیق کارآیی الزم را جهت پاسخ به سوالهای پژوهش دارد
فصل سوم (روش پژوهش ) -آزمودنی ها :
 -91جامعــه مــورد تحقیــق در مقطــع زمــانی و مکــانی مشــخص تعیــین مــی شــود  -92واحــد نمونــه گیــری بــا توجــه
بـــه متغیرهـــای مـــورد مطالعـــه انتخـــاب مـــی شـــود  -91حجـــم نمونـــه بدرســـتی محاســـبه مـــی شـــود  -93پراکنـــدگی
متغیرهــای مــورد مطالعــه باتوجــه مطالعــات قبلــی یــا پــیش آزمــون در فرمــول تعیــین حجــم نمونــه گنجانــده مــی شــود
 -94دقـــت احتمـــالی مطلـــوب تعیـــین مـــی شـــود  -91فرمـــول مـــورد اســـتفاده جهـــت محاســـبه حجـــم نمونـــه متناســـب
بـــا مقیـــاس انـــدازه گیـــری متغیرهـــای مطالعـــه اســـت  -96روش نمونـــه گیـــری تعیـــین و توضـــیح داده مـــی شـــود -99
روش نمونــه گیــری بــا توجــه بــه چــارچوب جامعــه مــورد مطالعــه اســت  -98تخصــیص حجــم نمونــه بــه جامعــه
متناسب با روش نمونه گیری است
فصل سوم (روش پژوهش ) -ابزار اندازه گیری:
 -97ابـــزار انـــدازه گیـــری بـــر اســـاس متغیرهـــای مـــورد تحقیـــق طراحـــی مـــی شـــود  -81ابـــزار انـــدازه گیـــری دارای
توضـــیحات همـــراه در مـــورد هـــدف تحقیـــق اســـت  -82ویژگـــی هـــای جمعیـــت شـــناختی در ابـــزار انـــدازه گیـــری
گنجانــده مــی شــود  -81بــرای هــر کــدام از متغیرهــای تحقیــق بصــورت جداگانــه بــیش از یــک ســوال طــرح مـــی
شـــود  -83ســـوالها ،متغیرهـــای تحقیـــق را بصـــورت مســـتقل مـــی ســـنجند  -84ســـوالها جهـــت انـــدازه گیـــری
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متغیرهـــای تحقیـــق جامعیـــت دارد  -81ســـوالها طراحـــی شـــده جهـــت انـــدازه گیـــری متغیرهـــای تحقیـــق صـــرفاً متغیـــر
مــورد نظــر را مــی ســنجد  -86ادبیــات پــژوهش از محتــوای ســوالهای طراحــی شــده جهــت انــدازهگیــری متغیرهــا
حمایـــت مـــی کنـــد  -89نظـــر خبرگـــان از محتـــوای ســـوالهای طراحـــی شـــده جهـــت انـــدازهگیـــری متغیرهـــا حمایـــت
مــی کنــد  -88ابــزار انــدازه گیــری از نظــر صــوری بــرای انــدازه گیــری متغیــر مــورد نظــر ســاخته مــی شــود -87
ابــزار انــدازه گیــری تحقیــق بــا ســایر ابزارهــای دیگــری کــه بــرای انــدازه گیــری متغیــر مــورد نظــر ســاخته مــی شــود
شــباهت دارد  -71ابــزار انــدازه گیــری تحقیــق بــ ا ابزارهــایی کــه متغیرهــای دیگــری بجــز متغیــر مــورد نظــر را مــی
ســـنجد شـــباهت نـــدارد  -72داده هـــای تجربـــی تحقیـــق از ســـاختار ســـوالها جهـــت انـــدازه گیـــری متغیرهـــا حمایـــت
مــی کنـــد  -71مقــادیر قابلیـــت اعتمــاد بـــرای مقیاســها محاســـبه شــده و قابـــل قبــول اســـت  -73پاســخ بـــه ســـوالهای
ابزار اندازه گیری از یکدیگر مستقل هستند
فصل سوم (روش پژوهش ) -روش اجرا:
 -74مراحـــل انجـــام تحقیـــق بـــه ترتیـــب زمـــانی توضـــیح داده مـــی شـــود  -71نمـــودار انجـــام مراحـــل تحقیـــق ترســـیم
مــی شــود  -76بــه اجــرای پــیش آزمــون و چگــونگی آن اشــاره مــی شــود  -79بــه جزئیــات اجرایــی مراحــل تحقیــق
که در قسمتهای دیگر اشاره نشده ،پرداخته می شود
فصل سوم (روش پژوهش ) -روش تحلیل داده ها:
 -78نحــوه تنظــیم و تلخــیص داده هــای تحقیــق توضــیح داده مــی شــود  -77بــه آمــار توصــیفی مــورد اســتفاده بــرای
تحلیــل یافتــه هــای تحقیــق اشــاره مــی شــود  -211در صــورت نمونــه گیــری بــه آمــار اســتنباطی مــورد اســتفاده بــرای
تحلیــل یافتــه هــای تحقیــق اشــاره مــی شــود  -212دلیــل اســتفاده از آزمونهــای آمــاری ذکــر مــی شــود  -211هــر
یک از آزمونهای آماری به تفصیل با ذکر فرمولهای آماری توضیح داده است
فصل چهارم (تجزیه وتحلیل آماری یافته های پژوهش ):
 -213مقدمــه فصــل بــه مراحــل کلــی انجــام شــده بصــورت خالصــه اشــاره مــی کنــد  -214آمــار توصــیفی ویژگــی
هـــای جمعیـــت شـــناختی نمونـــه مـــورد مطالعـــه همـــراه بـــا جـــدول فراوانـــی ارائـــه مـــی شـــود  -211بـــرای ویژگیهـــای
جمعیــت شــناختی نمــودار ترســیم مــی شــود  -216آمــار توصــیفی ســوالها ابــزار انــدازه گیــری ارائــه مــی شــود -219
مقـــادیر ســـوالهای ابـــزار انـــدازه گیـــری بمنظـــور محاســـبه متغیرهـــای مـــورد مطالعـــه در تحقیـــق جمـــع

شـــده انـــد

 -218قبــل از محاســبه مجموعــه ســوالها مقــادیر ســوالهایی کــه بصــورت منفــی مطــرح شــده انــد معکــوس شــده انــد
 -217داده هـــای گمشـــده قبـــل از شـــروع تحلیـــل مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه و جـــایگزین شـــده انـــد  -221داده هـــای
پـــرت ،مشـــخص شـــده و در مـ ـورد آن تصـــمیمهـــایی اتخـــاذ مـــی شـــود  -222در صـــورت اســـتفاده ازآمـــار پـــارامتری
نرمــال بــودن متغیــر هــای مــورد مطالعــه تحقیــق توســط نمــودار هیســتوگرام یــا در نمونــه هــای کوچــک آزمونهــای
اســـتنباطی بررســـی نرمـــال بـــودن مثـــل آزمونهـــای کلومـــوگرف ســـمیرنف یـــا شـــیپرو بررســـی شـــده اس  -221همگنـــی
واریـــانس هـــای متغیرهـــای مـــورد تحقیـــق در تحلیـــل هـــایی کـــه دارای ایـــن مفروضـــه مـــی باشـــند توســـط نمـــودار
پراکنـــدگی یـــا آزمونهـــای اســـتنباطی مثـــل آزمـــون لـــوین بررســـی مـــی شـــود  -223خطـــی بـــودن روابـــط متغیرهـــای
مــورد تحقیــق در تحلیــل هــایی کــه دارای ایــن مفروضــه مــی باشــند توســط نمــودار پراکنــدگی یــا تحلیــل اضــافه هــا
دکتر محمودکمالی -نیمسال دوم سال تحصیلی 2931-39
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توســـط رگرســـیون خطـــی بررســـی مـــی شـــود  -224بـــر اســـاس نتـــایج تحلیـــل مفروضـــات فـــوق ،تبـــدیلهای مناســـب
بــرای داده هــا انجــام مــی شــود  -221ترتیــب ارائــه یافتــه هــای اســتنباطی بــر اســاس ترتیــب ارائــه ســوالهای تحقیــق
و متعاقبـــاً ســـوالهای ابـــزار انـــدازهگیـــری اســـت  -226انتخـــاب آزمونهـــای اســـتنباطی بـــر اســـاس ماهیـــت ســـوالهای
تحقیـــق اســـت  -229انتخـــاب آزمونهـــای اســـتنباطی بـــر اســـاس مســـتقل یـــا جفـــت بـــودن متغیرهـــای تحقیـــق
اســـت -228آزمـــون آمـــاری انتخـــاب شـــده نســـبت بـــه آزمونهـــای قابـــل اســـتفاده دیگـــر از دقـــت بیشـــتری برخـــوردار
اســـت  -227آزمونهـــای اســـتنباطی بصـــورت جـــداول فارســـی ارائـــه شـــده اســـت -211قســـمتهای مختلـــف جـــداول
آزمونهــای اســتنباطی تفســیر مــی شــود  -212نتــایج کلـــی آزمونهــای آمــاری در جهــت پاســخ بــه ســوالهای تحقیـــق
بصــورت خالصــه آمــاره داخــل پرانتــز ارائــه مــی شــود  -211نتــایج نهــایی تحلیــل یافتــه جهــت پاســخ بــه ســوالهای
تحقیق در پایان فصل بصورت آزمون فرض ارائه می شود
فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادها ) :
 -213گــزارش فصــل پــنجم ابتــدا بــا گزارشــی مختصــر دربــاره مســئله تحقیــق و یافتــه هــای مربــوط بــه ســوالها یــا
فرضــیه هــای تحقیــق آغــاز مــی شــود  -214نتــایج یافتــه هــای تحقیــق بــدون ذکــر دوبــاره یافتــه هــای آمــاری ارائــه مــی
شــود  -211نتــایج بدســت آمــده نســبت بــه فصــل یافتــه هــا بیشــتر توضــیح داده مــی شــود  -216نتیجــه گیــری بــه
ترتیــب ســوالها یــا فرضــیات تحقیــق انجــام مــی شــود  -219یافتــه هــای تحقیــق بــا یافتــه هــای تحقیــق هــای داخلــی
وخــارجی بیــان شــده در ادبیــات تحقیــق مقایســه مــی شــود  -218یافتــه هــا بــا نظریــات موجــود در ادبیــات تحقیــق
مقایســه مــی شــود  -217وجــه تشــابه یافتــه هــا بــا تحقیــق هــای قبلــی و نظریــات موجــود مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و
توضــیح داده مــی شــود  -231وجــه تمــایز یافتــه هــا بــا تحقیــق هــای قبلــی و نظریــات موجــود مــورد تاکیــد قــرار
گرفتــه و توضــیح داده مــی شــود  -232دالیــل احتمــالی تمــایز یافتــه هــا بــا تحقیــق هــای قبلــی و نظریــات موجــود
توضــیح و تبیــین مــی شــود  -231عملیــات بررســی تشــابه و تمــایز یافتــه هــا بــرای همــه ســوالهای تحقیــق و کلیــات
تحقیــق انجــام شــده اســت -233بــا توجــه بــه یافتــه هــای تحقیــق پیشــنهاد هــای عملــی بــرای تصــمیم گیــری و
کــاربرد نتــایج ارائــه مــی شــود  -234بــا توجــه بــه یافتــه هــای تحقیــق پیشــنهادهای نظــری بــرای تحقیقــات بعــدی
ارائه می شود  -231به محدودیتهای تحقیق اشاره می شود.
 ارجاعات درون متن -236در ارجــاع بــه یــک اثــر دارای یــک مولــف بصــورت (نــام خــانوادگی ،مولــف ،ســال انتشــار اثر:شــماره صــفحه
) عمــل مــی شــود  -239اگــر ارجــاع بعــدی بــه همــان منبــع باشــد بصــورت (همان:شــماره صــفحه) عمــل مــی شــود
 -238اگــر ارجــاع بعــدی بــه همــان منبــع و همــان صــفحه باشــد بصــورت (همــان) عمــل مــی شــود  -237اگــر میــان
ارجــاع بعــدی بــه همــان ارجــاع قبلــی بــه یــک اثــر دوصــفحه یــا بیشــتر فاصــله افتــاده اســت از ذکــر همــان منبــع
خـــودداری شـــده و ارجـــاع کامـــل درون مـــتن داده مـــی شـــود  -241اگـــر کتـــاب چنـــد جلـــدی مـــورد اســـتفاده قـــرار
گرفتـــه اســـت  ،بعـــد از نـــام مولـــف بـــه شـــماره جلـــد بصـــورت (نـــام خـــانوادگی ،مولف،شـــماره جلـــد ،ســـال انتشـــار
اثر:شــماره صــفحه ) اشــاره مــی شــود  -242اگــر اثــری دو مولــف داشــته  ،هــر دو ذکــر مــی شــود  -241اگــر اثــری
بــیش از دو مولــف داشــته  ،بعـــد از نــام دو مولــف (و دیگـــران ) ذکــر مــی شــود  -243در ارجـــاع بــه فرهنــگ هـــا و
دائــره المعــارف هــا بصــورت (نــام اثــر ،شــمار هجلــد ،شــماره صــفحه ) عمــل مــی شــود  -244در ارجــاع بــه مــتن
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هـــای اســـتخراج شـــده از پایگاههـــای اینترنتـــی بصـــورت (نـــام پایگـــاه  ،تـــاریخ ) عمـــل مـــی شـــود  -241در مـــتن
فارســـی چنانچـــه از منبـــع غیـــر فارســـی اســـتفاده شـــده باشـــد از درج نـــام ،حـــرف یـــا عـــدد بـــه زبـــان غیـــر فارســـی
خــوددداری مــی شــود  -246شــماره و عنــوان هــر نمــودار زیــر آن ذکــر مــی شــود  -249چنانچــه نمــودار یــا شــکلی
از منبــع دیگــری اخــذ مــی شــود در پرانتــز پــس از عنــوان بــه منبــع اشــاره مــی شــود  -248جــداول بــا توجــه بــه فصــل
و عنــوان مربوطــه شــماره گـــذاری مــی شــود  -247شـــماره و عنــوان هــر شــکل زیـــر آن آمــده اســت  -211چنانچـــه
جــداولی از منبــع دیگــری اخــذ مــی شــود در پرانتــز پــس از عنــوان جــدول بــه منبــع اشــاره مــی شــود  -212عنــوان
جـــداول بـــاالی آن ذکـــر مـــی شـــود  -211ارجـــاع جـــداول زیـــر آن ذکـــر مـــی شـــود  -213شـــیوه ارائـــه یادداشـــتها در
سراسر گزارش به یک صورت است
کتابنامه -214در ارائــه کتــب تــالیفی بــا یــک مولــف بــه صــورت (نــام خــانوادگی مولــف ،نــام (ســال نشــر)  ،عنــوان کتــاب
شـــامل عنـــوان اصـــلی و فرعـــی بـــه ایرانیـــک م ایتالیـــک  ،تعـــداد مجلـــدها  ،نوبـــت چـــا
عمــل مــی شــود  -211اگــر اثــر ،چــا

اول اســت نوبــت چــا

 ،محـــل انتشـــار  ،ناشـــر ).

ذکــر نمــی شــود  -216از ذکــر عنــاوین ماننــد دکتــر،

مهنــدس  ،آقــا و  ....خــودداری مــی شــود  -219چنانچــه محــل نشــر  ،نــام ناشــر یــا تــاریخ نشــر اثــری نــامعلوم اســت
بــه ترتیــب بجــای آنهــا (بــی تــا ) و (بــی جــا ) ذکــر مــی شــود  -218در ارائــه کتــب تــالیفی بــا بــیش از یــک مولــف
بصـ ـورت (نـــام خـــانوادگی مولـــف اول  ،نـــام مولـــف اول م نـــام خـــانوادگی مولـــف دوم (ســـال نشـــر) .عنـــوان کتـــاب
شـــامل عنـــوان اصـــلی و فرعـــی بـــه ایرانیـــک م ایتالیـــک  ،تعـــداد مجلـــدها  ،نوبـــت چـــا

 ،محـــل انتشـــار  ،ناشـــر ).

عمــل مــی شــود  -217در اثــر تــالیفی بــا بــیش از یــک مولــف تنهــا نــام مولــف اول بصــورت مغلــوب درج مــی شــود
 -261در ارائــه کتــب ترجمــه شــده بصــورت (نــام خــانوادگی مولــف ،نــام (تــاریخ نشــر اثــر ترجمــه) ،عنــوان کتــاب،
نـــام و نـــام خـــانوادگی متـــرجم ،تعـــداد مجلـــدها  ،نوبـــت چـــا

 ،محـــل انتشـــار  ،ناشـــر  ).عمـــل مـــی شـــود  -262در

ارائــه مقالــه تــالیفی یــا ترجمــه شــده بصــورت (نــام خــانوادگی مولــف ،نــام (زمــان نشــر)  ،عنــوان مقالــه ،نــام و نــام
خـــانوادگی متـــرجم ،عنـــوان مجلـــه بـــه ایرانیـــک م ایتالیـــک  ،دوره یـــا ســـال  ،شـــماره نشـــریه ،تـــاریخ نشـــر ،شـــماره
صــفحه آغــاز و پایــان مقالــه) عمــل مــی شــود  -261چنانچــه مــولفی در یکســال چنــد اثــر داشــته باشــد ،در کنــار ســال
نشــر داخــل کمــان از حــروف ابجــ د (بــرای فارســی) یــاحروف التــین ( بــرای غیــر فارســی ) اســتفاده مــی شــود -263
چنانچــه از بــیش از یــک اثـــر مولــف نــام بــرده مـــی شــود اولویــت اول بــر اســـاس ســال ( از جدیــد بــه قـــدیم ) و
اولویــت دوم بــر اســاس الفبــای عنــوان اثــر اســت  -264از ذکــر نــام مولــف از اثــر دوم بــه بعــد اجتنــاب مــی شــود و
بجـــای آن خـــط تیـــره بکـــار رفتـــه اســـت  -261در ارائـــه کتابهـــای مقـــدس  ،آثـــار مشـــهور وکهـــن  ،فرهنـــگ هـــا ،
دانشــنامه هــا و دائــره المعــارف هــا  ،عنــوان کتــاب مقــدم بــر مفســر و گــرد آورنــده ذکــر مــی شــود  -266در ارئــه
پایگــاه هــای اینترنتــی بــه ترتیــب حــروف الفبــا عمــل مــی شــود  .بــدین ترتیــب کــه پــس از درج کامــل آدرس بــا 1م1
ســانتی متــر فاصــله تــاریخ (مــاهمروزم ســال) هــم درج مــی شــود  -269منــابع بــه تفکیــک منــابع فارســی والتــین ذکــر
می شود  -268تمام منابع استفاده شده در متن گزارش در فهرست منابع آورده می شود
پیوست ها
 -267یــک نســخه از ابــزار انــدازه گیــری پیوســت مــی شــود  -291داده هــای تفصــیلی گــرد آوری شــده کــه در مــتن
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گــزارش عرضــه نمــی شــود بــه پیوســت ارائــه مــی شــود  -292برونــدادهای تحلیلــی یــا نــرم افــزاری کــه در مــتن
گــزارش عرضــه نمــی شــود بــه پیوســت ارائــه مــی شــود  -291صــفحات پیوســت بــه طــور جداگانــه از مــتن گــزارش
شماره گذاری می شود  -293صفحات پیوست به صورت مسلسل شماره گذاری نشده است.
جدول تعیین حجم نمونه
محققان برای محاسبه حجم نمونه به روشهای مختلفی روی می آورند .یکی از این فنون ،استفاده از جدول کریجسی و مورگان است .در مواردی که
واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز را در اختیار نداشته باشید ،می توانید از این جدول برای برآورد حجم نمونه استفاده نمائید.این جدول

حداکثرتعداد نمونه را نشان میدهد.استفاده ازسایر روشها و توصیه ها در تعیین حجم نمونه،تعداد کمتری حجم نمونة الزم به دست می دهد.
=Sحجم نمونه =Nحجم جامعه
S

N

S

N

S

N

S

N

S
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20

20

200

80

180

261

800

160

1800

998

25

24

220

86

130

265

850

165

9000

942

10

23

210

31

900

263

300

163

9500

146

15

14

290

37

910

275

350

174

4000

952

90

18

240

209

940

282

2000

178

4500

952

95

91

250

208

960

286

2200

185

5000

957

40

96

260

229

980

282

2100

132

6000

962

45

40

280

228

400

236

2900

137

7000

964

50

44

230

219

410

102

2400

901

8000

967

55

48

100

217

440

105

2500

906

3000

968

60

51

120

291

460

120

2600

920

20000

979

65

56

110

296

480

124

2700

929

25000

975

70

53

190

240

500

127

2800

927

10000

977

75

69

140

244

550

115

2300

910

90000

973

80

66

150

248

600

194

1000

911

40000

980

85

70

160

251

650

141

1100

917

50000

982

30

79

170

255

700

148

1400

992

75000

981

35

76

170

253

750

156

1600

995

200000
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