« اجـزاي اصلـي متـن گــزارش نهايي »
متن اصلي پايان نامه و گزارش طرح تحقيقاتي مشتمل بر  5فصل به شرح ذيل مي باشد:
فصل اول :
-1 1

مقدمه ( مقدمه شامل دو بخش زير مي باشد ):

* بيان مسئله و اهميت موضوع
*سوابق مطالعاتي قبلي مربوط به موضوع پژوهش كه بيانگر نياز ،ضرورت و داليل انجام
پژوهش مي باشند.
 1-2اهداف پژوهش ( شامل هدف كلي  ،اهداف ويژه يا جزئي )
 1-3سئواالت پژوهشي و يا فرضيه ها
 1-4تعريف علمي و عملي واژه ها و اصطالحات مهم و كليدي
 1-5محدوديت هاي پژوهش
فصل دوم :
بررسي متون :

اين فصل در برگيرنده ي نتايج مطالعات و تحقيقات قبلي انجام شده در زمينه مورد نظر در
ايران و جهان مي باشد .در اين فصل نظرات پژوهشگران و نويسندگاني كه درباره موضوع
مربوطه كار كرده اند ،بيان مي گردد ونويسنده بايد پس از عنوان مطالعه ديگران نقد

مختصري نيز انجام داده و نقاط قوت يا ضعف هر مطالعه را بيان نموده و اهميت مطالعه
خود را توصيف نمايد .
فصل سوم:
متدولوژي تحقيق:

اين فصل در برگيرنده موارد ذيل خواهد بود :
 3-1نوع پژوهش
 3-2جامعه ي مورد پژوهش

 3-3نمونه پژوهش( :حجم نمونه و روش برآورد آن ،روش انتخاب نمونه ها)
 3-4متغيرها

 3-5روش اجراي طرح( :بيان مكان و زمان انجام مطالعه  ،معيارهاي ورود و عدم ورود به
مطالعه و نيز معيارهاي خروج از مطالعه و كليه مراحل علمي و آزمايشگاهي)
 3-6روش ها و ابزارهاي گرد آوري داده ها
 3-7روش تعيين اعتبار و اعتماد ابزار گردآوري داده ها
 3-8روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها
 3-9مالحظات اخالقي
فصل چهارم:

يافته هاي پژوهش

اين فصل در برگيرنده موارد ذيل خواهد بود:
*ذكرتعداد پرسشنامه هاي برگشت داده شده و تعدادي كه مورد استفاده قرار گرفته اند.
*ذكر يافته ها با ترتيب و به گونه اي كه به سئواالت و فرضيات پژوهش پاسخ دهند.
* استفاده صحيح و مناسب از جداول و نمودار ها (در صورت لزوم)
*تشريح روشن روش هاي آماري و مشخص كردن نتايج آن ها در جهت اثبات و يا در
ارتباط متغير ها با يكديگر .
* در اين فصل بهتر است از تكرار نتايج در چند قسمت خودداري شده و يك يافته يا در متن
ذكر شود و يا بصورت جدول و يا نمودار بيان شود.
فصل پنجم :
 5-1بحث و نتيجه گيري

اين بخش سهم بزرگي از گزارش را در بر مي گيرد و بيانگر ميزان تسلط محقق بر موضوع
تحقيق است و در ارزيابي يك اثر تحقيقي نقش عمده اي را به عهده دارد.
پاراگراف اول بحث ،به توصيف مختصري از نتايج حاصله از مطالعه مي پردازد  .سپس
مقايسه آن ها با نتايجي كه ساير پژوهشگران بدست آورده اند انجام شده و در مواردي كه

تفاوت يا تناقضي با نتايج ديگران وجود دارد ،علت اين تفاوت ها توضيح داده
مي شود .
همچنين نقاط قوت و يا ضعف مطالعه كنوني در مقايسه با مطالعات ديگر بيان
مي گردد و بايد نتايج بدست آمده با اهداف ،سئواالت و فرضيات پژوهش ربط داده شوند.
اخذ نتيجه و بيان ارتباط بين متغيرها ،با استناد به آزمون هاي آماري و با استفاده از
مشاهدات و تجربيات پژوهشگران قبلي نيز از ديگر موارد مطرح شده در بحث مي باشد .
 5-2پيشنهادات ( براي پژوهش هاي بعدي )

در اين قسمت با توجه به نتايج حاصله ،توصيه ها و يا پيشنهادات كلي و يا توصيه براي
پژوهش هاي بعدي آورده مي شود .

