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بسم اهللا الرحمن الرحیم
جزوه آموزشی طرح نامه نویسی

.در این جزوه آموزشی، روش طرح نامه نویسی تفصیلی خدمتتان ارائه می گردد
الزم به ذکر است براي ملموس بودن مباحث و آموزش ها، سعی شده است در کنار هر مورد، مثالی نیز به عنوان نمونه 

.آورده شود
مسئلهـ بحث تعریف و تبیین 1

.مطلب در آن روشن شود 4است عریف و تبیین الزم در مبحث ت
.بهتر است جایگاه عنوان، بیان شوددر ابتدا ـ 1

.دروغ، یکی از رذایل اخالقی است: مثال
.خمس، یکی از واجبات دینی است: مثال
.آزادي، یکی از حقوق انسانی است: مثال
.یکی از علوم قرآنی است ،نسخ: مثال

.قسمت می توان توضیحات اضافه تري نیز آورد براي اینکه جایگاه روشن تر شوددر این 
.اشاره نمودمسئله در مورد به واقعیت هاي موجود  می توان به عبارتی. ـ ویژگی هاي خاص مسئله بیان شود2

.شخص دروغگو اعتبار کالم ندارد: مثال
آنچه در این . پژوهان شیعه و سنی بوده استموردتوجه مفسران و قرآننسخ یکی از علوم قرآنی است که از دیرباز : مثال

ي تخصیص نسخ در اصطالح دانشمندان متقدم درباره. کند، اختالف مفسران در شمار آیات منسوخ قرآن استتوجه می بحث جلب
ي آنان بسیار و منسوخ به عقیده رفته است؛ به همین لحاظ شمار آیات ناسخعام، تقیید مطلق، بیان مجمل و نیز نسخ به کار می

.مند شدن اصطالح نسخ، گستره نسخ محدودتر شدتدریج و با ضابطه اما به ؛زیاد بوده است
)تبارشناسی(ـ ابعاد و زوایاي مسئله بیان شود 3

.در این قسمت، محقق بیان می کند که مسئله وي در چه علوم و از چه زوایایی قابل بررسی است
قابل بررسی ... طالق از دیدگاه علوم مختلفی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، حقوقی و آثار موضوعبه عنوان مثال 

.است
بر زوجین و فرزندان بر جاي می گذارد، پرداخته می طالق به این صورت که از دیدگاه روان شناسی، به آثار روانی که 

زنان مطلقه و فرزندان طالق و پیامدهایی که به دنبال آن در جامعه رخ می مردان و از دیدگاه جامعه شناسی به سرنوشت . شود
حضانت فرزندان، نوع طالق، مباحث مربوط به به در دیدگاه حقوقی ، . پرداخته می شود ... دهد مانند بزهکاري و زنان خیابانی و 

.پرداخته می شود... مهریه و 
ـ تعیین محدوده و قلمرو تحقیق4
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گفته شد یک مسئله، ممکن است از دیدگاه هاي مختلفی قابل بحث و بررسی باشد و از آنجایی که در همان گونه که 
یک تحقیق، نمی توان به همه زوایاي مسئله پرداخت؛ بنابراین محقق باید دیدگاه مورد نظر خود و زاویه نگاه به مسئله را در 

جامعه (...محدوده زمانی، مکانی و  ود شود؛زوایاي گوناگون محداین قسمت، مسئله باید از یعنی در. تحقیق خود مشخص کند
...)اسالمی، جوانان، کودکان، قرآن، صحیفه سجادیه، نهج البالغه و 

شهرستان بندرعباس آیت اهللا غفاريمحله جوانانبررسی نقش بیکاري در اعتیاد : مثال
نهج البالغهنقش قناعت در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه : مثال

آسیب شناسی تبلیغ حوزویان در دوره بعد از انقالب در ایران: عنوان
تبلیغ، هر گونه بیان نوشتاري و گفتاري درباره بیان معارف و احکام دین است که کارشناساسن دینی در حوزه و دیگر «

این هدف، آن  گونه که شایسته هدف از تبلیغ، ارشاد و اصالح جامعه است و تحقق نیافتن . مراکز مشابه به آن اقدام می کنند
بیش از سی سال است که انقالبی با ماهیت دینی و فرهنگی در کشور ما رخ داده . است، نوعی آسیب و اختالل شمرده می شود

است و ساالنه بسیاري از حوزویان، در ایام و مناسبت هاي گوناگون در مراکز مختلف به تبلیغ معارف و ارزش ها می پردازند و 
، با انواع هزینه ها و به اشکال مختلف به این امر اهتمام می ورزند؛ اما هنوز مشاهده می شود که با آنها، نهادهاي گوناگون همگام

بسیاري از جوانان به شایستگی با مسائل دینی آشنا نشده اند و رفتارهایی از آنها سر می زند که نشان می دهد گویا اصالح 
یغ با چه آسیب ها و مشکالت و موانعی روبه رو بوده، که در حد خود نشده اند؛ بنابراین، این مسئله مطرح است که این همه تبل

و در  نظر جامعه شناختی و روان شناختیو محقق بر آن است تا از  این مسئله در علوم مختلفی ریشه دارد. مؤثر نیفتاده است
.»، آن را بررسی نمایددوره بعد از انقالب در کشور ایراندر  حیطه حوزه برادران،

مسئله ی در مورد تعریف و تبییننکاتـ 
ـ روش طرح مسئله باید به گونه اي باشد که ضمن اشاره به واقعیت هاي موجود و پذیرفته شده، از دل آنها پرسشی 1

.بی پاسخ استخراج شود
.ـ تعریف و تبیین از کلی به جزئی پیش می رود2
.ـ فعل ها به صورت سوم شخص به کار می روند3
.آورده نمی شودـ تعریف لغوي 4

اهمیت و ضرورت تحقیقـ 2
.در بیان اهمیت و ضرورت باید دو نکته را مورد توجه قرار داد

.را نشان می دهدوي که یک چیز درونی است و انگیزه شخصی محقق را بیان می کند و ارزش کار  مسئلهـ اهمیت 1
پیامدهایی که دارد و محقق را برآن داشته که در این . کندهاي اجتماعی آن مسئله را بیان میرت تحقیق که پیامدـ ضرو2

.باره تحقیق کند
چقدر اهمیت دارد و اگر از این موضوع غفلت شود، ما به عبارتی این مسئله به خودي خود در مهندسی فرهنگ و عقاید 

.همچنین پیامدهاي مثبت تحقیق در این موضوع بیان شود. چه عوارضی پیش می آید
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رو است که چرا می خواهم به این مسئله بپردازم؟ اگر به اهمیت و ضرورت تحقیق، محقق با این سوال روبهدر واقع، در 
این مسئله پرداخته نشود چه مشکالتی پیش می آید؟ اگر به این مسئله پرداخته شود چه نتایج مثبتی به وجود می آید؟

ـ اهداف و فوائد تحقیق3
هدف در واقع چشم انداز ما به بحث است . ت و می خواهیم به آن دست یابیمهدف تحقیق، چیزي است که مطلوب ماس

.که می خواهیم به آنجا برسیم
کارهایی که محقق در متن تحقیق انجام می دهد، همان اهداف اوست؛ مانند رفع ابهام، . اهداف را باید کامال روشن کرد

...بیین، ارائه یک الگو، تصحیح بینش ودفع شبهه، توجیه و ت
.اهداف را می توان به دو دسته هدف کلی و اهداف جزئی تقسیم کرد

در تربیت فرزندان) علیهاالسالم(سیره حضرت زهرا: مثال
ارائه یک الگو در بحث تربیت براي زن مسلمان: هدف کلی

:اهداف جزئی
)سالم اهللا علیها(ـ آشنایی با مبانی تربیتی حضرت زهرا1
)سالم اهللا علیها(حضرت زهراـ آشنایی با شیوه تربیتی 2
...ـ 3

، متناظر با عنوان تحقیق است که محقق را بر آن داشته تا به دنبال این مسئله برود و به نظر می رسد هدف کلی تحقیق
.کلی و متناظر با بخش ها و فصول تحقیق هستند هدفتحقیق کند و اهداف جزئی در واقع زیرمجموعه هاي 

نیاز می تواند اشاره کند که در محافل علمی، آموزش و پرورش، صداوسیما، مراکز  صورتمحقق در : برد تحقیقرکا
.می توانند از پژوهش او استفاده کنند درمانی و مراکز صنعتی و اداري

از این پژوهش ممکن است مسئوالن تعلیم و تربیت و دست اندرکاران برنامه هاي تخصصی صداوسیما استفاده : مثال
.کنند

:مهم یک نکته
ضرورت، نیازي است که پیش از تحقیق وجود دارد و احساس می  .معموال میان ضرورت و هدف، تفاوت قایل می شوند

همچنین می توان گفت که ضرورت، علت انجام . شود؛ اما هدف، چیزي است که مطلوب ماست و می خواهیم به آن دست یابیم
.تحقیق می شود؛ اما هدف، نتیجه و حاصل تحقیق است

تحقیق ـ پیشینه4
:یا سابقه بحث خود بر دو دسته است پیشینه

ـ پیشینه پیدایش موضوع یا مسئله1
باید بفهمیم که خاستگاه آن کجا و تطورات، . در پیشینه مسئله، به قدمت، سن و سال پیدایش مسئله توجه می کنند

نداشته است، بکوشید تا با تحلیل نشان دهید  اگر مسئله شما در برهه اي از زمان وجود. تحوالت و وضعیت فعلی آن چگونه است
.که فضاي مساعدي براي طرح آن وجود نداشته است
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پیشینه مسئله بنویسید، باید روشن کنید که مثال » کارکردشناسی فطرت در متون اسالمی«اگر بخواهید براي عنوان: مثال
هایی تأکید می شد و آغاز شد و نخست بر چه حوزهکارکرد یا نقش شناسی فطرت در حوزه هاي مختلف اسالمی از چه زمانی 

این مسئله چرا پدید آمد و در ادامه تا زمان حاضر با این مسئله چه برخوردي شده و یا این مسئله، قدیمی است یا جدید؟
ـ پیشینه پژوهش هاي مسئله2

ابتدا باید گزارشی کوتاه از نخستین  .نظر ما انجام شده است باره مسئله موردمت به تحقیقاتی اشاره دارد که دراین قس
؛ به این صورت که نویسندگان این که به مسئله شما پرداخته اند، ارائه داد... ، مقاله و اب هاي معتبر پژوهشی، پایان نامهکت

لب را ادا کنند ، مسئله مورد نظر را بیان نموده اند و آیا توانسته اند حق مطندازه و در کدام قسمت از کتب شانتحقیقات، تا چه ا
در پایان بیان نماید که وجه . و تا چه اندازه در کارشان موفق بوده اند و کاستی ها و جنبه هایی که به آن نپرداخته اند، چه بود

.تمایز و ویژگی خاص تحقیق شما در مقایسه با آثار قبلی چیست
باید با مراجعه به نخستین منبعی که » اسالمیکارکردهاي فطرت در متون «مثال براي پیشینه نویسی پژوهشی درباره 

با مراجعه به  سپس. کوشیده است نقش فطرت را روشن کند، توضیح دهید که نویسنده آن تا چه اندازه نقش شناسی کرده است
کردها را توانسته اند کارمنابع بعدي، توضیح دهید که نویسندگان آن ها در کدام قسمت کتابشان و با چه روشی و تا چه اندازه 

.برشمرند و به چه جنبه هایی نپرداخته اند

سؤاالت تحقیق ـ5
این . ش اصلی وجود داردمعموال یک پرس. سؤال اصلی همان عنوان تحقیق است که به صورت سوالی مطرح می شود

است تا حدي کلی باشد و نمی توان به آن در یک جمله پاسخ داد؛ بنابراین باید آن را به پرسش هاي جزئی تري  پرسش ممکن
گویند که در واقع ش هاي جزئی تر، پرسش هاي فرعی میبه این پرس. تجزیه کرد و به تدریج در طی تحقیق به آن ها پاسخ داد

ب، محققی که چهار پرسش فرعی دارد، تحقیق او نیز، چهار بخش خواهد به این ترتی. گیرندتحقیق قرار می همان بخش هاي
.داشت

گونه شناسی آسیب هاي مبلغان براي مخاطبان دانشگاهی در دهه اخیر: مثال
است؟بوده آسیب هاي مبلغان براي مخاطبان دانشگاهی در دهه اخیر چند گونه : سوال اصلی

:سواالت فرعی
مخاطبان دانشگاهی در دهه اخیر کدام اند؟ ـ آسیب هاي علمی مبلغان براي1
ـ آسیب هاي اخالقی مبلغان براي مخاطبان دانشگاهی در دهه اخیر کدام اند؟2
ـ آسیب هاي روانی مبلغان براي مخاطبان دانشگاهی در دهه اخیر کدام اند؟3
ـ آسیب هاي روش شناختی مبلغان براي مخاطبان دانشگاهی در دهه اخیر کدام اند؟4

سواالت فرعی، عناوین بخش هاي پایان نامه یا تحقیق پایانی قرار می گیرند؛ البته عناوین بخش ها باید از حالت  این
.پرسشی خارج شوند و به صورت شبه جمله در آیند

.هر کدام از این پرسش هاي فرعی خود می توانند به چندین پرسش فرعی تر تجزیه شوند و عناوین فصول قرار گیرند
:تویژگی سؤاالـ 

:سواالتی که در این قسمت طرح می شوند باید داراي ویژگی هاي ذیل باشند
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ـ برخاستن از دانش علمی یا دارا بودن قابلیت اتصال به دانش علمی1
ـ روشنی و عدم ابهام2
ـ پاسخ پذیري و قابلیت بررسی3
وت کردن نیست بلکه هدف آن، فهمیدن ؛ هدف سوال علمی، صدور حکم اخالقی و قضاـ قضاوتی و اخالقی نبودن4

.است
.اندآیا شیوه اخذ مالیات در کشور ما عادالنه است؟ این نوع سواالت نادرست: مثال

.ـ سواالت نباید به گونه اي طرح شوند که پاسخ آن بلی یا خیر باشد5
دارد؟ نادرستکاهش طالق آیا حسن خلق، تاثیري برـ 
کاهش طالق چیست؟ درست درحسن خلق  نقشـ 

ـ فرضیه6
است که با یک جمله خبري بیان می شود و اطالعات پیشین و مطالعات مسئله به محقق فرضیه، پاسخ احتمالی و موقتی 

رساند؛ زیرا فرضیه چیزي جز پاسخ حدسی و مسئله، ما را به فرضیه مناسب می شناخت .فعلی محقق از آن پشتیبانی می کند
تکلیف فرضیه در پایان تحقیق و نتیجه گیري مشخص می شود که آیا فرضیه رد شد یا . اولیه محقق به مسئله نیستاجمالی و 

.اثبات
:نکات مهم

.پنداشت که فرضیه حتما باید اثبات شود ـ نباید1
و متناسب با ، یک فرضیه اصلی سوال اصلیفرضیه ها از نظر تعداد و ترتیب، پیرو سواالت هستند؛ یعنی متناسب با ـ 2

.خواهیم داشتسواالت فرعی، فرضیه هاي فرعی 
.ـ وظیفه محقق، آزمون فرضیه، یعنی نقد و بررسی، اثبات و ابطال و یا تایید، جرح و تعدیل آن است3

ـ پیش فرض ها7
به عبارتی مباحث . نداریمآنها ه اند و ما نیاز به اثبات هاي یقینی هستند که از قبل اثبات شدها، مبانی و گزارهپیش فرض

.مبانی پذیرفته شده و بدیهی مسئله ما هستند. مقدماتی مسئله ما هستند
تحقیق، تمرکز بر مسئله است، الزم نیست که محقق بیاید و همه مقدمات را در تحقیق در واقع از آنجایی که هدف در

، باید بر مسئله متمرکز شویم؛ زیرا اگر بخواهیم در مورد براي اینکه تمرکزگرایی و مسئله محوري را حفظ کنیم. خود اثبات کند
.روي شده و از مسئله اصلی دور می مانیمیک مسئله، تمام مسائل مرتبط با آن موضوع را در تحقیق بیاوریم، دچار حاشیه

الزم نیست به اثبات با خصم چگونه بود، ) السالمعلیه(به عنوان مثال براي اینکه تحقیق کنیم که روش مناظره امام رضا
بپردازیم؛ بلکه باید این مسائل را به عنوان مسائلی مبنایی و ... ود خصم، انواع مناظره، تاریخچه مناظره در جهان اسالم و وج

روش مناظره (پذیرفته و به سرعت خود را به مسئله اصلی ) یعنی در تحقیقات قبلی این موارد اثبات شده اند(پذیرفته شده قبلی 
.برسانیم) با خصم) علیه السالم(رضاامام 
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در فصلی مجزا به اثبات  ، نیازي نیست محقق»موارد نسخ از دیدگاه مفسران شیعه و سنی«براي موضوع : مثالی دیگر
دازد؛ زیرا مسئله اصلی در اینجا، بررسی امکان نسخ در قرآن شیعه و سنی در این زمینه بپرمذاهب امکان نسخ در قرآن و دیدگاه 

که نسخ در قرآن، [محقق امکان نسخ در قرآن را به عنوان مبنا و پیش فرض پذیرفته است و لذا با این پیش فرض بلکه  ؛تنیس
.بررسی این مسئله است که چه آیاتی از قرآن نسخ شده انددنبال به  ]امکانپذیر است

ـ روش تحقیق8
تجزیه و تحلیل اطالعات به کار برده است، بیان ـ 2اطالعات؛ و گردآوري ـ 1: که برايرا باید روشی  در اینجا محقق

؛ زیرا روش گردآوري اطالعات، کتابخانه اي »روش ما در این تحقیق کتابخانه اي است«: نمی توان به طور مطلق نوشت. نماید
.است) اسنادي(

ـ گردآوري اطالعات1
:به طور کل روش گردآوري اطالعات عبارت اند از

)تجربی(ـ مشاهده1
ـ مصاحبه2
ـ پرسش نامه3
.؛ هنگامی که مدارك ما منابع مکتوب اند، از آنها فیش برداري می کنیم)یا کتابخانه(ـ رجوع به اسناد و مدارك 4

ـ تجزیه و تحلیل اطالعات2
یـ روش توصیف1

و یا پدیده را شامل توصیف، معنایی عام دارد که هر گونه گزارش از ویژگی هاي ظاهري و باطنی یک شخص یا شیء 
هنگامی که شما نظر شیخ مفید را درباره واقعه غدیر گزارش می دهید ولی تحلیل نمی کنید که مبنایش چیست و چرا . می شود

.این گونه نظر می دهد، در حال گزارش و نوعی توصیف هستید
.مطرح شده اند» چیست«می توان گفت روش توصیفی، در پاسخ به سواالتی به کار می رود که با کلمه 

درباره واقعه غدیر چیست؟ نظر شیخ مفید: مثال
ـ روش تحلیلی2

؛ یعنی چرا این گونه شده است که چگونه این شیء این ویژگی ها را پیدا کرده است، کنیم ، استدالل مییتحلیلروش در 
.می کنیمگام به گام بررسی  علت خصوصیات یک پدیده را

را معصوم گرداند، روش مثال در موضوع عصمت انبیا، اینکه چه علل و عواملی باعث شده است که خداوند، انبیاء 
.تحلیلی است

.مطرح شده اند» چرا و چگونگی«، در پاسخ به سواالتی به کار می رود که با کلمات تحلیلیمی توان گفت روش 
:یک نکته

.یا گزارش با تبیین و تحلیل همراه شود تا بر ارزش تحقیق افزوده شودبهتر است که در تحقیقات، همواره توصیف 
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ـ مفاهیم و متغیرهاي تحقیق9
ـ مفاهیم1

مفاهیم به کار رفته در تحقیق ممکن است ابهام داشته باشند یا . در هر تحقیقی، ممکن است که از چند مفهوم استفاده شود
تعریف و توضیح درباره این مفاهیم، عنوان را . اید دایره معنایی آنها روشن شودببه همین دلیل، . بیش از حد، عام و مطلق باشند

اما این . معموال مفاهیم اصلی تحقیق در عنوان تحقیق به کار می روند. از ابهام و اطالق در می آورد و آن را روشن می سازد
.نیز جزئی از مفاهیم هستند ه کار می روندبردي که در تحقیق بمفاهیم، محصور به عنوان نیستند بلکه واژه هاي پرکار

.تعاریف لغوي مفاهیم در این قسمت نمی آیند بلکه در قسمت مفهوم شناسی مطرح می شوندالزم به ذکر است 
سالم (باید مفاهیم واژه هاي سیره، سیره سیاسی، حضرت زهرا) سالم اهللا علیها(مثال در موضوع سیره سیاسی حضرت زهرا 

.بیان شوند... سقیفه، فدك و ، )اهللا علیها
ـ متغیرها2

.که یکی بر دیگري تاثیر می گذارد وجود داشته باشد) پدیده(در یک تحقیق، ممکن است دو یا چند متغیر 
:انواع متغیرها

.متغیري که تاثیرگذار است و در شرایط تحقیق، دچار تغییر نمی گردد: ـ متغیر مستقل1
.ثیرپذیر است و وابسته به متغیر مستقل است؛ یعنی از متغیر مستقل، تاثیر می پذیردمتغیري که تا: ـ متغیر وابسته2

انسان آرامشدر  ایمان نقش: مثال
آرامش، متغیر وابسته است که از ایمان تاثیر . در این مثال، ایمان، متغیر مستقل است که بر روي آرامش، تاثیر می گذارد

.ایمانش ، وابستگی داردیعنی آرامش انسان، به . می پذیرد
.معموال به مستقل مرتبط است ومتغیري که به یکی از دو متغیر مستقل و وابسته ربط دارد : ـ متغیر واسط یا میانی3

در تربیت دینی فرزندان طلبهنقش مادران 
مادر: متغیر مستقل
تربیت دینی: متغیر وابسته

طلبه: متغیر واسط یا میانی
.باشد، این شاغل بودن متغیر میانی است که بر روي نقش مادر تاثیر می گذارد )طلبه(اگر مادر شاغل

ـ ساختار تحقیق10
منظور از ساختاربندي، مشخص کردن ترتیب اجزاي بحث و قرار دادن آنها در یک سیر منطقی است که تداعی کننده 

.است) سیستم(یک نظام 
سپس این . هایی که کل مسئله را پوشش می دهد، داشته باشد بدین منظور الزم است محقق ، فهرستی جامع از پرسش

پرسش هاي مشابه را در یک دسته بندي گرد آورد و تحت یک عنوان . پرسش ها را تنظیم و بخش بندي و فصل بندي کند
دم و تأخر آن ها به همین ترتیب دسته ها را مشخص کند و پس از آن، باید ارتباط بین آنها و تق. قرار دهد) عنوان بخش یا فصل(

.را تبیین نماید
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نکات مهم در ساختاربندي تحقیق
.ـ چینش بخش ها و فصل ها باید سیر و ترتیب منطقی داشته باشد1
د تمام مطالب مشابه و مرتبط با آن از این رو، در هر قسمت، بای. ـ بخش ها و فصل ها با یکدیگر تداخل نداشته باشند2

به عبارت دیگر، عناوین باید با معنون برابر باشند؛ یعنی محتوایی را که در ذیل هر . را واگذارید قسمت را بیاورید و موارد دیگر
.عنوان می آورید، نه کمتر از عنوان باشد و نه بیشتر از آن

به همه پرسش ها باید پاسخ داد و به مطالب نامرتبط به پرسش . ـ ساختار پایان نامه ناظر به پرسش هاي تحقیق باشد3
.می توانید به تعداد پرسش هاي مهم و نسبتا کلی، یک فصل داشته باشید. ي تحقیق نباید پرداختها

.اهداف فرعی با فصول متناظر به هم باشند. ـ بکوشید تا تعیین کنید که دقیقا هدف شما در هر فصل چیست4
مبحثی که فهم . مبحث الف بیاوریمـ هر گاه مبحث الف، بر مبحث ب، مبتنی و متوقف باشد، باید مبحث ب را پیش از 5

را به گونه اي کنار هم ردیف کنید که هر فصل به ) فصول(آن بر مبحث دیگري توقف دارد، نباید جلوتر بیاید؛ به عبارتی مباحث 
.فهم فصل بعدي و آن دو به فهم فصل سوم کمک کند

مقایسه فصل ها و از تشابه آن ها می توان به این صورت که با . ـ بهتر است هر چند فصل را ذیل یک بخش بیاوریم6
.یک عنوان کلی تر برگرفت و بخش را به نام همان عنوان نام گذاري کرد

همچنین عنوان هایی که در ذیل فصل از آن . ـ عنوان بخش و عنوان فصل با یکدیگر رابطه عام و خاص داشته باشند7
از این رو، تساوي، تشابه و تکرار عناوین بخش با فصل و یا فصل  .شونداستفاده می شود، باید نسبت به عنوان فصل، جزء شمرده 

.همچنین عنوان یک بخش یا فصل نباید دقیقا عنوان مسئله تحقیق باشد .با اجزاي فصل، درست نیست
» نقش ایمان در آرامش انسان« ، نباید عنوان یک بخش را دقیقا »نقش ایمان در آرامش انسان«مثال براي موضوع 

.شتگذا
ـ محدودیت ها و موانع تحقیق11

رو بوده است، اشاره می کند مثال کمبود منابع جدید، جدید در این قسمت محقق به مشکالت علمی تحقیق که با آن روبه
...بودن مسئله، ذوجوانب بودن مسئله، حساسیت خاص موضوع، زبان بیگانه منابع و

اینکه شهر شما کتابخانه مناسبی نداشته یا اینکه . زیی نپردازیددر این قسمت به شکوه و شکایت از برخی مشکالت ج
1.حوزه به دالیلی وقت شما را تمدید نکرده است، قابل گفتن نیستند

؛کارگاه آموزشی یکسان سازي تحقیقات پایانی، برگرفته از کتاب مقدمات پژوهش جناب آقاي دکتر حسن اسالم پور کریمیـ 1
خانم تیماس: تهیه و تنظیم


