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  بسمه تعالي
  )Ph.Dدكتري( كيفي  ساختار پايان نامه

اين نوشتار، ساختار پايان نامه هاي كيفي را بر مبناي ساختارهاي رايج پيشنهاد شده يا استفاده شده توسط برخي دانشگاهها و 
تمام بخش هاي اساسي و ضروري فصول يك پايان نامه در تالش شده است  . در اين نوشتارمعرفي مي كندمراكز معتبر دنيا 

  آن گنجانيده شود. 
  توجه: در اين نوشتار تنها ساختار مربوط به فصول اصلي پايان نامه آورده شده اند.

  كيفي ساختار پايان نامه هاي
  اين نوع از مطالعات در فصول و بخش هاي زير گزارش مي گردند:

  معرفي پژوهشفصل اول: 
كه مي  توجيه و تمركز بر مطالعه حاضر باشدو  معرفي و آشنايي :اين فصل بايد دربرگيرنده بخش كلي شاملبه طور خالصه 

  توان در ساختار زير سازماندهي نمود:
  مقدمه و اهميت پژوهش-1-1

  مقدمه فصل:
 )Topic and focusپژوهش ( تمركزمشخص نمودن موضوع و -1- 1-1

  )Background to the studyمطالعه (پيشينه مشخص كردن  -1- 2-1
 و نقد آنها بر مبناي مروري مختصر بر مطالعات و دانش موجود مطالعه و ارزش ضرورت ،اهميت مشخص كردن-1- 3-1

    )Context & setting( زمينه پژوهش توضيح در مورد انتخاب-1- 4-1
  ه مي باشد.عمطال كرديمختصر رو يشامل معرفكه  بر روش مطالعه و نقش پژوهشگر يمرور -1- 5-1
و تورش هاي  ، عاليق و تجربياتشفاف نمودن پيش فرض ها، باورها ،: در صورت ضرورتمفروضات پژوهشگر -1- 6-1

  پژوهشگر 
 )كلي و اختصاصي(ف پژوهش اهدامشخص كردن : ف پژوهشاهدا-2-1

  بوده و كامالً واضح و ساده باشد.كه مبتني بر اهداف مشخص نمودن  سواالت  پژوهش : سواالت پژوهش -3-1
 .داده مي شود حداكثر در يك صفحهمحتواي فصل  توضيح مختصري در موردخالصه فصل:  - 4-1

  ادبيات پژوهشفصل دوم: 
  و مهم پيرامون موضوع پژوهش يپارادايم هاي اساس -1-2
پژوهش و  پنداشتي بر مبناي نظريهچارچوب :پارادايم هاي اساسي و مهم پيرامون موضوع پژوهشنظريه فصل  -2- 1-1

  تجربه ترسيم مي شود و رابطه بين سازه ها و ايده ها را مي آزمايد/ترسيم مي كند. 
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بر مبناي  پارادايم پژوهش: تعيين نوع مطالعه كيفي، شرح پايه فلسفي روش تحقيق، شرح پيش فرض هاي تحقيق، -2-2
 نظريه يا فلسفه انتخاب شده، داليل انتخاب  اين نظريه يا رويكردفلسفي با توجه به تناسب آن با موضوع و روش تحقيق، 

 در صورت لزوم تعريف واژه هاو بحث در مورد گام ها

  )Review of literature( مرور متون -3-2
 استراتژي مرور)، سازماندهي و scopeمعرفي محتوا، حوزه ( -2- 1-3

توصيف چگونگي جستجو و دستيابي به مطالعات: معرفي موتورهاي جستجو و كليد واژه ها. 

باشدجامع جستجو بايد عميق و. 

چه كسي و در چه زماني پژوهش را انجام داده و نتايج آن چه بوده اند مشخص گردد. 

است كامال مرتبط اين بخش با بيان مسئله، هدف و سواالت پژوهش.  
به صورت منطقي از موضوع اصلي به موضوعات زير مجموعه و از كل به جزء سازماندهي مي شود.  
 به لحاظ موضوعي و روش شناختي  حاضر مطالعات قبلي و مشخص نمودن جايگاه پژوهش و نقدتبيين  
  شامل ارائه خالصه جامعي از فصل به همراه برجسته نمودن نكات مهم استخالصه فصل :  -3-2

  )Methodology(روش شناسي پژوهش فصل سوم: 
  بيان هدف و معرفي سازماندهي فصل: مقدمه -1-3
  نوع مطالعه -2-3
  )Research setting/context( محيط پژوهش -3-3
در اين بخش انتخاب محيط پژوهش به همراه استدالل مربوطه براي اين انتخاب آورده مي شود.  
  مطالعه و منابع داده ها در مشاركت كنندگان ،جامعه  -4-3
مشاركت كنندگان(چگونگي انتخاب و دستيابي به مشاركت كنندگان از جامعه كل  مشاركت كنندگان روش و فرآيند انتخاب( 

 ويژگي هاي آنها (ويژگي هاي دموگرافيك و مرتبط) و مشاركت كنندگانمعرفي تعداد 

مورديكفايت نمونه گيري (به ويژه در شرايط خاص مثل مطالعات  استدالل(  
  توليد داده هاو جمع آوري   فرآيند  -5-3
) توصيف گردآوري داده ها مبتني بر چارچوب نظريframework theoretical  در صورتي كه يك چارچوب :(

 باشد.محور كار  ،نظري ويژه

 است. يافتن آن بودهتوصيف دقيق هر آنچه پژوهشگر به دنبال 
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 ،توصيف روش و چگونگي گردآوري داده ها (مثل روش مصاحبه و چگونگي سازماندهي و مديريت مصاحبه ها: زمان
و معرفي كليه ابزارهايي كه بدين منظور استفاده شده اند (همانند راهنماهاي مصاحبه  )، توسط چه كسيمكان، ثبت و ضبط

  و ...)
  ه هاروش تجزيه و تحليل داد-6-3
تحليل داده ها (هاي) الگو يا روش انتخاب و استدالل معرفي 

) توصيف كامل چگونگي مديريت داده ها تا دستيابي به يافته هاfindings(  
  اداده هاعتبار صحت و  -7-3
در اين بخش نحوه تامين صحت و استحكام داده ها توضيح داده مي شوند.  
  محدوديتهاي مطالعه -8-3
 تشريح ضعف هاي بالقوه مطالعه 

 قرار داده و يا بر نتايج مطالعه تاثير مي گذارند تأثيرمحدوديتها شامل شرايط خارجي هستند كه محدوده مطالعه را تحت 

 در مطالعه كيفي قصد بر اين نيست كه (با انتخاب جامعه وسيعتر) تعميم پذيري افزايش يابد بلكه تمركز بر انتقال پذيري
   .كه شامل توانايي براي كاربرد يافته ها در محيط ها يا زمينه هاي مشابه است)است (

 مطالعه مالحظات اخالقي  -9-3

  .از فصل به همراه برجسته نمودن نكات مهم است ايشامل ارائه خالصه فصل: خالصه -10-3

 يافته ها فصل چهارم: 

  مقدمه -1-4
 در اين قسمت خالصه اي از چگونگي تحليل داده ها و نحوه سازماندهي فصل (منطبق با سوال پژوهش، چارچوب

  پنداشتي و طبقات و درونمايه ها) آورده مي شود. 
  يافته ها -2-4
و در قالب زمينه ( وندش  ارائه به صورت سازماندهي شده يافته هاContext( د.نبه طور كامل توصيف گرد 

 زمان با يافته ها انجام گردد.، الزم است تفسير هممنجر شوددر صورتي كه مطالعه به ارائه مدل  

 بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات خالصه، : پنجمفصل 

 همچنين مي تواند به صورت دو فصل شامل بحث گرددادغام شود و يا به صورت فصلي مجزا ارائه  4اين فصل مي تواند در فصل .
  گيري و پيشنهادات آورده شود.و نتيجه 

  مقدمه-1-5
مقدمه شامل مروري بر سازماندهي و نيز محتواي فصل است 
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  بحث -2-5
 ،نمايش و معرفي يافته ها در بافت يافته هاي سابق تفسير 

تفسيرهاي مي پذيردم با ارائه شواهد كافي و مرتبط و نقدي بر يافته هاي كنوني صورت أمطالعات قبلي تو با مرتبط كردن يافته ها .
 براي يافته هاي غير منطبق يا غير منتظره) آورده مي شوند.جايگزين نيز (معموالً

 بازگويي مجدد محدوديت هاي پژوهش: همانند توضيح در مورد احتمال اينكه يافته ها در زمينه هايي از جامعيت برخوردار نبوده
  د.پژوهشگر نتوانسته پاسخ گوي و سواالتي كه احتماالً

  نتيجه گيري   -3-5
 كه اين پژوهش به دانش موجود افزوده است. ي استشامل عبارات و جمالتي فراگير و جامعنتايج  

  و كاربرد يافته ها پيشنهادات -4-5
عملكرد بوده و راه را براي پژوهش هاي  و سياستگزاري آموزش، پژوهش، براي كاربرد يافته هاي پژوهش تبيينشنهادات شامل پي

 ي كند.مآتي هموار 

كاربرد يافته ها بايد كامال واقع بينانه و در محدوده يافته ها باشد نه فراتر از آنها.  
ًندمبتني بر يافته ها باشد نه فراتر از آنها و در قالب كاربرد يافته ها آورده شو پيشنهادات براي پژوهش هاي بعدي بايد كامال.  

  
  ]4[، ]3[، ]2[، ]1[منابع مورد استفاده براي اين نوشتار: 
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