راهنماي نگارش پايان نامه
پايان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتري براساس يک استاندارد جهانی از پنج
بخش تشکیل شده است .پس از نگارش پايان نامه مديريت براي آنکه پايان نامه جلد
شود بايد به صورت زير تنظیم گردد :
 -۱صفحه عنوان
 -۲پیشگفتار و در صورت نیاز تشکر و قدر دانی
 -۳فهرست مطالب
 -۴فصل اول :طرح تحقیق
 -۵فصل دوم :پیشینه تاريخی تحقیق
 -۶فصل سوم :روش تحقیق
 -۷فصل چهارم :ارائه يافته هاي تحقیق و تجزيه و تحلیل آن
 -۸فصل پنجم  :خالصه تحقیق و ارائه پیشنهادها
 -۹فهرست منابع و مآخذ
 -۱۱پیوست

 -۱عنوان تحقیق
عنوان تحقیق و صفحه اولین صفحه پايان نامه است .گاهی صفحه عنوان درست مانند
جلد پايان نامه طراحی میشود .صفحه عنوان شامل اطالعات زير است:
الف) عنوان پايان نامه
ب ) نام کامل استاد راهنما
ج ) نام کامل محقق يا محققین
د ) نام مرکز يا دانشگاهی که پايان نامه در آن تقديم میگردد .
ذ ) نوع مدرک ( براي مثال  :پايان نامه دوره کارشناسی ارشد روان شناسی )
و ) تاريخ ارائه پايان نامه
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 )۲پیشگفتار و تشکر و قدر دانی
صفحه تشکر و قدردانی الزامی نیست اما مرسوم است که يک صفحه را به تقدير و
تشکر اختصاي میدهند .محقق میتواند در پايین پیشگفتار نیز از فرد يا افراد با
موسساتی که او را در انجام تحقیقش کمک و راهنمايی کرده اند  ،سپاسگزاري کند
 )۳فهرست مطالب
فهرست مطالب و شماره صفحه مطالب معموال شامل سه بخش است .دقت کنید فهرست
مطالب خود با حروف الفبا شماره صفحه میخورد.
فهرست عناوين و شماره صفحه هر مطلب
فهرست جداول و شماره صفحه هر جدول ،در صورتیکه جدول وجود داشته باشد.
فهرست تصاوير و شماره صفحه هر تصوير ،در صورتیکه تصوير وجود داشته باشد.
 )۴فصل اول :طرح تحقیق يا کلیات پژوهش
طرح تحقیق يا کلیات پژوهش فصل اول پايان نامه و بسیار مشابه پروپوزال است.
مهمترين قسمتهاي طرح تحقیق عبارتند از
 -۱-۴عنوان تحقیق ؛ بايد شناختی دقیق و روشن از موضوع تحقیق را عرضه دارد و
خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد .
 -۲-۴مقدمه يا تاريخچه اي از موضوع تحقیق  :در اين قسمت مختصري از نظرات و
تحقیقات مربوط به موضوع و يا مسائل و مشکالت حل نشده در اين حوزه و همچنین
توجه و عالقه جامعه به اين موضوع اشاره میشود .
 -۳-۴تعريف موضوع تحقیق  :در اين قسمت محقق موضوع مورد عالقه و يا نیاز
احساس شده خود را در حوزه تحقیق بیان میدارد و عوامل موجود در موقیعت را
تعريف و تعیین میکند .
 -۴-۴هدف يا هدفهاي کلی تحقیق  :اين قسمت بايد با جمالت مثبت و کلی طرح شود
و ازطوالنی شدن مطالب پرهیز شود
 -۵-۴روش انجام تحقیق  :در اين قسمت پژوهشگر روش کاري خود را بیان میدارد و
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شیوه هاي گوناگونی را که در گرد آوري مطالب خود به کار برده ذکر میکند و همچنین
اگر روش آماري خاصی را در تهیه و تدوين اطالعات به کار برده آن شیوه را بیان
میکندو بیان آن يکی از ملزومات است .
-۶-۴ا همیت و ارزش تحقیق  :با توجه به تشابه اين قسمت از طرح تحقیق با تعريف
موضوع تحقیق که در آن محقق نیاز خود را در آگاهی به نتايج مطالعه عنوان میسازد ،
در اين قسمت منابع شخصی يا علمی که از خاتمه تحقیق به محقق دست میدهد  ،بحث
میشود .
 -۷-۴محدوديت هاي تحقیق  :محدوديت هايی که کنترل آن از عهده محقق خارج
است مانند انتخاب نوع بافته ها و يا زير اندازها و ديگر محدوديت هايی که کنترل آن
در دست محقق است مانند موضوع و محل تحقیق و ...
 -۸-۴تعريف واژهها :در اين قسمت محقق بايد واژه هاي کلیدي تحقیق را براساس
منابعی معتبر به صورتی کاربردي تعريف کند.
 )۵فصل دوم :پیشینه تحقیق يا ادبیات پژوهش
در اين بخش براساس مطالعات گذشته ،مبانی نظري پژوهش بیان می شود .منظور از
مبانی نظري ارائه تعاريف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و بايد
براساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد .در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه
مطالعات مشابه که قبالً توسط پژوهشگران ديگر صورت گرفته پرداخته می شود .اگر
درباره سازمانی خاص تحقیق میکنید بايد يک بخش از فصل دوم را در حد سه تا جهار
صفحه به معرفی سازمان مربوط اختصاص دهید.
 )۶فصل سوم روش تحقیق :
در اين بخش نوع پژوهش براساس هدف و ماهیت معرفی می شود .همچنین نحوه
گردآوري داده ها بیان می شود .معموال پژوهش هاي علمی از روش هاي مطالعه میدانی
و کتابخانه اي براي گردآوري داده ها و اطالعات استفاده می کنند .همینطور جامعه
آماري و در صورت لزوم نمونه آماري معرفی می شوند .سپس گزاره هاي پژوهش (
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فرضیه ها يا سواالت ) ارائه می گردد .همچنین آزمونهاي آماري مورد استفاده و نرم
افزار تجزيه و تحلیل داده ها نیز معرفی می شود
 -۷فصل چهارم :يافته ها و تجزيه و تحلیل آنها
در اين قسمت براساس داده هاي بدست آمده و با توجه به روشهاي آماري مناسب به
تجزيه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه هاي پژوهش پرداخته می شود .معموال براي
افزايش دقت محاسبات نرم افزارهاي آماري مانند  SPSSبکار گرفته می شود .اين
تحلیل اساس يک پژوهش علمی است.
 -۸فصل پنجم :نتیجه تحقیق و پیشنهادها
اين فصل شامل دو قسمت اصلی  ،يکی نتیجه تحقیق و ديگري پیشنهادها است .يک
خالصه مناسب ترکیبی از دو نوع اطالعات است  :اطالعات و يافته هايی که محقق از
تحقیق جاري خويش به دست آورده است .دوم اطالعات و يافته هايی که محقق از
طريق مطالعه تحقیقات و نوشته هاي ديگران جمع آوري کرده است.
بعد از خالصه پايان نامه بايد محدوديتهاي تحقیق بیان شود .ذکر سه الی پنج مورد
کافی است.
درنهايت بايد پیشنهادها ارائه شود :پیشنهاد براي محققان آينده ،پیشنهاد به سازمان
مورد مطالعه و پیشنهادهاي عمومی که در هر مورد بايد سه يا چهار پیشنهاد مطرح
شود .پیشنهاد بايد براي استفادهکنندگان چراغ باشد.
 -۹فهرست منابع و مآخذ
در اين قسمت تمام منابع و مآخذ مورد استفاده ارائه میشود .فهرست نويسی قوانین
خاص خودش را دارد .معموال از روش  APAبراي نوشتن فهرست منابع استفاده
میشود .به آموزش نوشتن فهرست منابع رجوع کنید.
 -۱۱پیوست
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شامل مطالب و مدارکی است که در درک و فهم خواننده از پايان نامه کمک چندانی
نمیکند و میتوان از پرسشنامه ها  ،آزمونها  ،نامه هاي نوشته شده به افراد و موسسات و
ساير وسايل جمع اوري اطالعات نام برد .
منبع  :پايگاه علمی-پژوهشی پارسمدير http://www.rayanp.ir/
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