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ایران کنفرانس

  

اجزاء فصل 1 تحقیق 

  

  

مقدمه جزئی از تحقیق نیست. مقدمه یک ورودی به بحث است در مقدمه بایستی نیت خود را از نوشتن آن1-1- مقدمه: 
فصل نوشته و محتوای فصل را مورد به مورد نوشته و روشی که این فصل را می نویسیم توضیح داده و در پایان می نویسیم

که امیدواریم در پایان فصل به چه چیز دست یابیم. (نیاز به رفرنس در مقدمه نداریم)

  

سمینار1 (عنوان- معرفی موضوع- لزوم انجام تحقیق- مساله چیست)

  

مطلقا نیاز به رفرنس دهی نداریم (زیرا نباید مطالب تکراری باشد).2-1- معرفی موضوع: 

    
در معرفی موضوع یعنی اگر ما نبودیم به همراه نوشته خود، کسی که آن را خواند بفهمد دنبال چه کاری بودیم و  -    

  منظور ما از تحقیق چه بوده است. به تسلط ما به موضوع بستگی دارد.
  کفایت همیشه در نوشته های تحقیقاتی اصلی مهم است. پس در حد کافی توضیح می دهیم.  -    
  بایستی در معرفی موضوع کلمه به کلمه عنوان تحقیق را توضیح دهیم.  -    

  

3-1- تعریف مساله

    
  مساله یعنی یک تشخیص در مانع در مسیر توسعه. اگر مساله نبود تلاشی صورت نمی گرفت.  -    
  لذا بایستی مساله را بنویسیم که چی هست؟  -    
  دادن رفرنس در چند صفحه  -    
  مساله را دقیقا تعریف کنیم.  -    

  

 چرا مساله ایجاد شده است؟ (مثل یک بیمار که پیش پزشک رفته و مشکل خود را بیان می کند).4-1- سوال تحقیق:
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الف- آنچه که باعث ایجاد مساله شده است چیست؟

  

ب- کدام عوامل در خصوص مساله و مشکل نقش داشته اند؟

  

ج- برای حل مساله چه باید کرد؟

  

پاسخ دادن به سوالات تحقیق است. هدف آن است چرا مساله بوجود آمده است. چند هدف ممکن5-1- اهداف تحقیق: 
است در ایجاد این مساله نقش داشته اند. برای رفع متغیر هدف چه باید کرد.

  

لذا یک نقشه راه مشخص می شود و با این نقشه طی کردن کار مشخص می شود.

  

 یعنی مساله را قالب گیری کنید. یعنی موضوع من محدود به چیست؟6-1- محدوده های تحقیق:

  

مثل: محدوده موضوعی: مانند مشکل زنان روستایی (باید مستند باشد).

  

محدوده زمانی: در چه بازه زمانی این تحقیق انجام شده است یا انجام خواهیم داد. محدوده ای است که بایستی با درایت
تعریف شود (مستند باشد).

  

محدوده مکانی: مربوط است به جایی که مساله در آن بوجود آمده است. به دلخواه نمی تواند باشد و سوگیری نباشد.

  

چه موانعی در انجام تحقیق وجود داشته است.7-1- محدودیت های تحقیق: 

  

کلمات و عباراتی است که بایستی برای اطلاع خواننده در ابتدا تعریف کنیم. این یک تعریف قراردادی8-1- واژگان: 
است یعنی منظور محقق از این عبارت در این تحقیق آن است که (رفرنس نمی خواهد). فقط کلماتی که بطور تخصصی 
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داده شده است را بیاوریم.

  

اگر واژگان نداشتیم نمی آوریم.

  

مشهود کردن مفهوم در این مرحله گام های انجام تحقیق را9-1- مدلی است که مراحل انجام تحقیق را نشان می دهیم: 
بصورت مدل درمی آوریم.

  

  

منبع : درس روش تحقیق  دکتر ایرج ملک محمدی
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