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 تقدیر و تشکر : 

 است تالطم دیده ام شده  آرامش قلبسپاس برتر متعلق به خدای است که اسمش علت 

روان قل  “نگ شی نو در تحلیل مسائل اجتماعی " که با نگارش کتاب "پ وفسور دانیلین لو یک"با تشکر  ا  اان  

  دن را به من آموات . 

و با سکااس ا  دوسکت و هم اه اوب  آقام مسدود سلیمان پور که  تمت با اوانی و نگارش متون را مسالوهنه به 

 دوش گ فتند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه : 

سککت که دوست ا پیدا ک دن یک موعکوس ب ام پژوهش سکال ا سکمم به شکما م موعکوس اسکته کننده و تر ارم

 .   گ دیده استصمیمی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیل ما 

ما م توانائی پیدا ک دن موعوعی ب ام پایان نامه یا ه  کار علمی دیگ م که بشود آن را  این مسالله که دانشجویان

  گار و این دوران نیست .به اس  پژوهش صدا  د م ندارند م مختص دانشجویان این رو

که قسمت  یمتاسکاانه در طو  دوران تحصکیل تتی در مق ع کارشناسی ه  م که دانشجویان ا  کتاب هام درس

را دیگ  در کتاب هام اود ندارند م ب ام پژوهش هام ساده و کوتاه م مانند  "پیشکن اد تحقی "ااصکی به عنوان 

 .   داشته و دارندف اوانی مشرمت ترنیک تحقی  ه   یک به آ مون کشیدن

وعوس م هبا قدم گذاشتن در آن بتواند بآگاه  اوانندهدر این قل   نی نویسکنده ب  آن اسکت تا مسکی م بسکا د که 

 ب سد . مدیگ  واه ب ام پایان نامه یا ه  پژوهشدلخ

 نویسنده ب  این استیری ا  آن است م سدی فقط بدی ی است که جاده هام رسیدن به موعوس ف اوان است و این 

 دارد م تا ا  قدم  دن در آن اتساس آرامش داشته باشید . هکه این مسی  را ب ام شما سبز نگ

 

 

 

 

 

 



 !کاله خود را قاضی کنید 

یت شککما باید موقد .م در ابتدا باید بدانید و یقین کنید که در کدام مسککی  می اواهید قدم بزنید کارمقبل ا  ه  

ر د میا تتی بدت م  با مانیدفدلی اود را درسککت ف میده و درک کنید تا مبادا در طو  راه اسککته شککوید و ا  کار 

 ! بزنیدجاده اشتباه قدم 

ین اد بدانید ب ام چه می اواهید این کار را انجام دهید م دهیل اود را به یاد بیاورید و بدانید در م تلکه او    بای

یک واتد درسککی در دانشککگاه باشککد یا گ فتن مدرک  دلیل آنم تا  می اواهد  م اسککت که باید ب ویدمسککی 

 .کارشناسی ارشد یا تتی دکت ا 

به  . ببینیدروشن به دیگ  کمم م تساب اود را با اود صاف کنید م موقدیت فدلی اود را درست با مید و آن را 

ترنیک "راهنما  ی  مجموعه  اسکککتاد“ تحقی  ترنیک هام ااص "در واتد درسکککی تحصککیل در طو   یاد دارم

 پس مشخص ف مودند . در آن کمس من تن ا  بددرا ب ام پ وژه هاته  "اسباب با م +کودک "موعوس  "مشکاهده 

کمس بودم و در همان دقای  اولیه لب به شکرایت گشکودم که این موعکوس بیشکت  دات انه اسکت و در اواسککت 

م موعوعات  ام گ مپژوهشت فه ام اما اسکتاد راهنما به من یادآور شد که در طو  مسی   .وعکوس دیگ م ک دم م

م   چگونه آن ا را در دست گ فته و بشناس  می آیند که باید یاد بگی ی منمختلای اواسکته یا نخواسته م به س ا  

ارائه اواهد شد م لذا می توان گات   مقدارم ا  نوشکته ها صک فا به مخاطب ااص این  .  و شک وس به تل آن کن

را دوست ندارید به دور هستید م  ی ا مدموه انتخاب موعوس به دستان و همت  آنموعوس که انتخاب هام جب م 

گ فتارم دانشککجویان ب ام پیدا ک دن اود شککما شککرل می گی د که متاسککاانه همین مزیت تبدیل به بزرگت ین 

 .  موعوس تحقی  شده است 

د  مش  شب بگوید و اقدام به نوشتن ترالیف اود کنن  اآن ا دوسکت دارند بیایند س  کمس بنشینند و استاد به آن

 به این اندا ه دشوار باشد ؟چ ا باید پیدا ک دن یک موعوس تحقی  



یک همان طور که در مقدمه تقدی  شکد م هدف ا  این قل   نی سککااتن راهی اسککت ب ام قدم  دن و رسککیدن به 

 .موعوس تحقی  

 قانون اول در انتخاب 

اصکککم اهمیت ندارد که شکککما می اواهید چه چیزم را انتخاب کنید م یک کاش م یک کیف یا شکککاید ه  یک 

که  مانی  موقدیت مواجه شده باشیدشما ه  با این  شایددوسکت داشکتن است .  ماولین شک   .موعکوس تحقی  

ب ام ا ید یک کاش در ف وشکگاه قدم می  نید م ناگ ان متوجه می شکوید که یک کاش دارد به شککما چشمک 

آن و اتسککاس می  ند و ا  شککما می اواهد آن را بخ ید م البته بارها ه  اتااا افتاده اسککت که شککما دراواسککت 

  گشکککتن هام ف اوان می ف مید که تم شکککما نادیده می گی ید و ره به با ار می گی ید و بدد ا لحظکه اود را 

 .ق ار گ فته است ااص و  مان ااص و آن همان کاشی است که درست ب ام شما م در آن مران  بوده درست 

پیدا ک دن موعوس مورد عمقه پژوهش  "م یک اولویت ذهنی داشته باشید  دانشجویی اوداگ  شما در طو  مسی  

 عود چندین موعوس در ذهن اود اواهید کاشت و آبیارم اواهید ک د .بی شک تا  مان رسیدن به  مان مو

تا  که مسکی   ندگی علمی شکما به آنجا رسیده که در تا  م الده این نوشته هستید م یقینا یا این کار را انجام 

نر ده اند  بو قشما را به دهیلی مانند مسالله نبودن و یا جدید نبودن م  ینداده اید و یا اساتید شما موعوس انتخاب

انتخاب موعکوس رسید ه اید م چند بار شنیده اید که باید موعوس پایان نامه یک مسالله  سکختموقدیت و شکما به 

 چند بار شنیده اید که یک مسالله چیست ؟ وباشد م 

تتی  مانی که پام صککحبت ب ای ا  اسککاتید می نشککینی  و می گویی  به نظ  شککما مسککالله چیسککت ؟ تا ما یک 

 اینجاست م درست پیش روم ما ؛ پم سوا  اصلی .مسالله پیدا کنی  جواب قابل توجه به ما نمی دهند 

 

 



 مسئله چیست ؟

امران  .ه و نقاب قاعی بودن به صورت بزنیدکه شما نقاب عینیت گ ائی علمی اود را ب داشترسکیده  ا  مان آن ف

نر ده باشد . یادتان باشد که یری ا  صاات جدا  آندرباره  ییک مسکالله اسکت و قوکاوت "ب"ندارد کسکی بگوید 

 بودن آن است . "دب"نشدنی یک مسالله 

آ اد بود ولی به م ور " نا امارم جو"به عنوان مثا  در دوره ااصی در ایاهت متحده آم یرا استااده ا  مواد مخدر 

موعککوس  " حضدار "و قبو   " بازی ادعاها "آنان در  برنده شددنو  "کنند گانادعا " یاد شکدن م با  مان و 

ه این مساللحل و   سیاست گذاریطبیدی اسکتااده ا  مارم جوآنا تبدیل به مسکالله اجتماعی شکد و اهل فن به 

 پ دااتند . 

 ا سال "تادثه  "کنید ولی اود ا  آنان اب  ندارید ! مدموه مسائل مانند بی شکک شما در د  مسائل  ندگی می 

ه ت یلی نشینان در ایاهت متحد"مانند  .قبل ظ ور اود را به نمایش می گذارند ولی کسی به آنان توجه نمی کند

به اساسی اما سکام آن موعکوس  نمی دانسکتند .ه  که در او  آن را مسکالله و تتی نزدیک به مسکالله  "آم یرا 

 ت ین مسالله آم یرا تبدیل شد .

 بعد از گفتن این مقدمات باید بپردازیم به توضیح این موضوع که مسئله چیست ؟

کار سکاده ام نیست اما  عه رشکته هام یی  صکا م ق ار دارندمتد یف مسکالله مانند تمام تداریف که در  ی  مجمو

   .کارم است که باید انجام شود

بودن آن است که مشخص ک دن این صات نیا مند قواوت و داورم شماست  "بد"مسالله گاتی  که صکات اولیه 

 بدد ا  این نرته بسیار ظ یف بیایید ببینی  مسالله ا  دیگ  نگاه چگونه تد یف می شود ! .



مسدئله ی  ضضعیت اهاار شده است که با ارز  های ارراد زیادی از مردم یا مسئویین ماایرت دارد ض 

 تاییر آن ضضعیت اقدام کرد .باید برای 

 یدنی .که یادمان ن ود ما در  مان تا   ندگی می کنی  مفوا ذک  یک موعوس ه م است  توعکی  ا و قبل ا  

این ف عککیه در  مان آ مون ا   "یک محق  ت فه ام بدد ا  آ مون ک دن ف عککیات در گزارش اود می نویسککد  

طما شکاید در چندین سکا  گذشته  در  عللبه عنوان مثا   "ار دارد بح ان عبور ک ده یا در نق ه تایید ق نق ه 

 مان و تجدید نسل و با  اجتماعی شدن شاید در  گذشتاما بدد ا   مبوده باشد "ج"شک  م مانند مشک د موعوس 

  مان تا  دهیل عمده طما تغیی  ک ده باشد . 

اتتما  آن می رود یا ب عرم م تا  در  مان تا  ا  نق ه بح ان عبور ک ده و تایید شده است م  ف عیه آنیقینا 

   اوعاس تغیی  کند و س نوشت متااوتی ب ام آن نظ یه رق  بخورد .که در  مان 

یک  ب امروش تحقی  در پم بکدانیکد ککه تر ارم بودن موعکککوس تحقی  الزاما نرته منای در ب  ندارد یا تغیی  

مگ  اینره شما نتوانید توار را به واجب بودن این موعوس ت ییب کنید یا  .عکوس ااص الزاما مورد تایید اسکتمو

می اواهید کار اود را ب ام پیدا ک دن گام هام مختلف تحقی  راتت کنید ب ام س کنند شککما توککار اتسککا

 همین به دنبا  موعوعاتی می روید که دارام ف اوانی  یادم باشند !

 وعی  مسالله به  بان ما  اما ت

باشد تا  چه ا  ط ی  آمار و ارقام  ف    به صورت امصه وعدیت به ش ای ی گاته می شود که قابل  ضضدعیت

به عنوان مثا  در منز  نشککسککته اید و مشککغو  م الده این نوشککته هسککتید که ا   .یا ا  ط ی  بو یا لمم ک دن 

 این ب ام شما یک وعدیت است . .در تا  سواتن است ما یذام شبویایی اود می ف مید که ط ی  تم 

ور ب ام کشیا  مانی که شکما با ب رسی آمار و ارقام متوجه می شوید که جمدیت در تا  رفتن به پی م است این 

 یک وعدیت است . 



دیگ  است م این موعوس است  ااستگاه هام ب دانشجویان ما که ب گ فته ا    متاساانه یری ا  مدای اهاار شدده

  م یک رف نم مدتب  باشی دنبا یک وعکدیت ما باید به  دب ام تایی .که آن ا اود را یک نخبه شک  م نمی دانند 

ولی یادتان باشکد ب ت ین شکخصی که می تواند وجود یک وعدیت را  .نمونه دکت  فمنی یا رو نامه فمن  به عنوان

 چه "با م ادعاها "البته سخن ب ام ذک  این موعوس که رسانه ها در  .است تم کند یک دانشکجو آگاه و بصکی  

 ا یک مثا  ا  آن عبور اواهی  ک د .می کنند ف اوان است م ولی ما ب

اای ا در یری ا  استان هام کشور ای ان م م دمان آن استان با مشرل تناسی ب اورد ک ده اند م این یک وعدیت 

تله اولیه سکاکنان و ب ای ا  رسانه ها اارجی و تتی در م  "تنگی نام  "اری  را می گذاسکت که نام وعکدیت 

رسکانه هام داالی اقدام به اظ ار نظ  ) ادعا کنند گان ( ک دند . اما بددا ب  تسکب سیاست هام مدی یتی کشور 

 آمار و ارقام ا  اب ها تذف شد و ک  ک  اود اب  اصلی ه  ا  اطمس رسانی به دور ماند . 

یری ا  دشکوارم هام پژوهش در کشورهام در تا  توسده همین موعوس اظ ار نظ  است که با توجه به سیاست 

بدت  ا  این اود م دمان ساکن در  . داده نمی شکودیک مسکالله اجا ه اظ ار نظ   کنند گانادعا  بهمدی یتی  مها

   .ج ان سوم هستند که میلی به تدقیب موعوعات ندارند

ه اظ ار نظ هام آم یرا یا کشکککورهام اروپایی قدم بزنید م متوج متحده ا  ایابان هام ایاهت اگ  شکککما در یری

 .پم کارت ام تی ش ت ها ممتدددم اواهید شدم دیوار نویسی ها

ل اجتماعی یا ه  مسالله دیگ  را شناسایی و ئاین هن  محق  سکاکن کشورهام در تا  توسده است که بتواند مسا

به عنوان مثا  م ک  رنگ شدن  .اب م مسائل را متوجه شد  سکانسور هام می توان با توجه به مدموه .اب ا  کند 

م شما را به سمت یک مسالله هدایت اواهد  ولین در دادگاه ها توسط رسانه هااب هام عدم توکور یری ا  مسکال

 .ک د م فساد دولتی یا تبدیض قائل شدن قانون ب ام اشخاص مختلف در یک کشور

  



ب ام ما وم ار ش ه  تداریف بی شککمارم در کتب مختلف درج شککده اسککت ولی به  بان این متون می : ارز  

توان ار ش را یک مدیار دانسکککت که توکککور عینی دارند یا ندارند م و با دور شکککدن ا  آن دیگ ان می توانند نام 

 .    نندمنح ف را به شخص دور شده ب چسب 

به عنوان مثا    اگ  هدف شکما ا  بی ون رفتن ا  منز  ا ید یک چیز باشکد ولی شکما به سمت مغا ه هام دیگ  

دنیا تااوت دارند . البته ب ای ا  ار ش  مختلف . ار ش ها در نقا ت کت کنید شما یک منح ف ا  هدف هستید 

چند در این ار ش هام بین المللی ه  ها جنبه بین المللی دارند مانند صکککل  م تااظت ا  محیط  یسکککت م ه  

 . دج ان تااوت دار مختلف نقا  همان درآنان ین درجه اهمیت ب

 در ب ای مواقع ار ش ها می توانند یک آر و  یا تخیل باشککند مانند دوش گ فتن با پنل لیت  آب در یک دوش ده

و قابل سکتگاه هام اسرن کوچک یا اات اس د .اات اس شکده اسکت دقیقه ام که اای ا توسکط یک م ندس ای انی

 .تمل

به عنوان مثا  ار ش تجاب در کشورهام مسلمان در تا   .در ه  صکورت شکناسائی ار ش ها کار دشوارم است 

که مسککالولین و عالمان دینی آن را ار ش و ب ای ا  جوانان آن را فاقد  متاعکک  موجب چند گ وهی شککده اسککت 

   . ی کاهندمیا ا  اهمیت آن ار ش ار ش می پندارند 

شکککاید در  مان تا م محله شکککما ا  دو مسکککالله رنو می ب د ولی یری به م اتب م   ت  ا     حس نیاز به تاییر

یک مسالله را به شما نمی دهد . یقینا با  بیشت  ا دیگ م اسکت یا توان اقتصکادم و منابع شما توان ب رسی و تل 

آن ا دارام سکلسکله م اتب است که با توجه به اهمیت ار ش اینره تمامی مسکائل بد هسکتند ولی میزان بد بودن 

 ی که مسائل ا  آنان منح ف شده اند تدیین می گ دد . یها

 

 



 و میدان عملتفکر 

تا  که متوجه تد یف مسالله شده اید و با دشوارم پیدا ک دن یک مسالله مخصوصا در کشورهام در تا  توسده 

تسککاس اود اعتماد کنید م یک محیط الوت و آرام را پیدا کنید و با آشککنا شککدید ا  شککما می اواه  به عل  و ا

 استااده ا  مدلومات اود فر  کنید که در تو ه م الداتی شما یک مسالله چیست ؟

 . "فر  ک دن  "یادتان باشد که دستور کار  مان اود را تد یف کنید 

داشت که می توانید آنان را در صاحات بددم در تین فر  ک دن یقینا شما به فاکتورهام  یادم ه  نیا  اواهید 

اگ  اتسکاس می کنید با نشکستن در یک مران آرام و ساکت و با تار  نمی توانید مسالله   .نوشکتار م الده کنید 

ود )یدنی با گشت و گذار در محیط مسالله او پا به میدان بگذارید ام پیدا کنید م بلند شکوید و د  به دریا بزنید 

 .را بیابید(

 یادآوری

یادتان باشکد اگ  شکما تمام فاکتورهام نوشککته شده در کتب  .همان طور که قبل گات  عمقه بسکیار م   اسکت 

علمی را رعایت کنید و به یک موعکوس ب سکید تا  مانی که به آن موعکوس عمقه نداشته باشید یا نتوانید عمقه در 

هام پا   پژوهش اود می گذارید م نه تن ا ب ام شکککما تره سکککوار ک دن تره  ب ام مانی که  ؛اود ایجاد کنید 

یادتان باشککد  .نام اواهید ب د اود  مم بلره همیشکه ا  آن به عنوان سکخت ت ین رو هام دانشکجو جذابیت ندارد

 م اگ  شککما بتوانید ب امب ت ین رو گار دانشککجوئی شککما باشککدسککاید پایان نامه می تواند  صککاحات مان ترمیل 

 ی  بگی ید و اجا ه ندهید دیگ ان ب ام شما این کار را انجام دهند . اودتان تصم

 

 



 وارد میدان شوید !

مدت دانشککجو بودن اود م هیل موعککوس ااصککی ب ام تحقی  انتخاب نر ده اید م دلیل ب  این اگ  شککما در طو  

او در گوشه ام ا  اط اف شما م منتظ  نشسته است تا شما ب وید  .نیسکت که موعوس مورد عمقه شما وجود ندارد 

 را با این چشککمان تانیادتان باشککد شکما باید  .من شکما را ب ام پیدا ک دن آن راهنمائی می کن   .و آن را بیابید 

دا صسکام می بینید که موعکوس به شما چشمک می  ند و نام شما را  .هدف که باید موعکوس را بیابید با  کنید 

به محیط عل  اود ب وید م اصکم م   نیسکت عل  یا تحصیمت آکادمیک شما چیست ! در ه   مینه ام  .می  ند 

گ  به عنوان مثا  ا .ارتبا  ب ق ار نمایید وجود دارد با آن ککه درس اوانده باشکککید م یقینا یک محیط که بتوانید 

 چه کارهایی می توانید انجام دهید ؟م  جامده شناس باشید و بخواهید موعوس تحقی  اود را بیابید

بدانید همان طور که  .نیا  دارد م شککما یک سککا  ب ام تحویل پایان نامه اود  مان دارید  زماناو  بدانید کار به 

و دیگ  گام هام تحقی  اود  مان می گذارید م  امه یا ب ام سککاات ابزار گ دآورم اطمعاتب ام ترمیل پ سکشکن

 .یادتان باشد همیشه اولین گام م   ت ین گام است  .ن ه  ب ام یافتن موعوس بگذارید باید و باید یک  ما

 مانی که به بی ون  داریدشوید و در ب نامه رو انه اود م ا ید نان را می  بیدار صکب  ا  اواب مانند ایامی کهدوم 

ه  نمی هیل ماندی و هماهنگ می کنید  "ا ید نان"تمام بدن اود را ب ام رسکککیدن به هدف  ا  اانه می روید

 ."موعوس مورد عمقه ب ام تحقی " کنیدپم م اولویت ذهن اود را پیدا  .واند جلوم شما را ا  ا ید نان بگی ید ت

به  اعتماد کنید ."موعوس مورد عمقه ب ام تحقی   یافتن"یادتان باشکد هدف اود را دقی  و روشن تد یف کنید 

پیشن اد می کن  که دنبا  موعوس تحقی  نباشید  .  چه باشکید همان را پیدا اواهید ک د این جمله که دنبا  ه

 بلره به دنبا  موعوس مورد عمقه ب ام تحقی  باشید .

 

 



 یادداشت و اثر انگشت : 

ه بارها ب .چه یادداشکت ب ام اود داشته باشید میشکه یک دفت هتا  که اولویت ذهنی اود را تد یف ک ده اید م 

هم اه اود یک دفت چه و اودکار  .تبلت م یا گوشی م کار دفت چه را انجام نمی دهند  م من ثابت شده که لب تاب

که اث  انگشکت شما با دیگ ان تااوت دارد م ط   فر  شما و عمل شما ه   گونهب دارید و با اعتقاد به اینرهم همان 

به مقصککود نباید اودتان را اسککی  چارچوب ها  ب ام رسککیدن .نید به د  محیط اود بز .باشککد  متااوتمی تواند 

 تا  مانی که ذهن اود را ا  تمام فیلت ها پاک نرنید م نمی توانید دنیام جدید را ببینید .  .کنید 

دم این ا را ف _طما م فق   –فیلت ها چیسکت ؟ یقینا در رشته شما انبوهی ا  موعوعات با ف اوانی  یاد وجود دارد 

 رها کنید م با د  با  و روشن و با یک دفت چه به قلب جامده بزنید یا به محیط تحصیل اود ب وید . 

به عنوان مثا  سککاعت ها در مت و یا ایسککتگاه اتوبوس بنشککینید م آنجا ناهار اود را  .تاکید می کن   مان بگذارید 

 ام بوش کنید م ببینید م لمم کنید م هدف اولیه اود را ف اموش نرنید م م دم نگاه کنید م گ م به کنیدصککک ف 

به عنوان مثا  تصور کنید شما یک  .یافتن موعکوس مورد عمقه تحقی  م ا  دفت چه یادداشکت اود استااده کنید 

یوش به آشما را  و بیاید یموعوس تحقیق تاجامده شکناس هسکتید و می اواهید ام و  در ایستگاه مت و بنشینید 

لمم  م نجا چیست ؟ ه  چیزم که می بینیدیادتان ن ود نگاه کنید م بیایید با ه  به ایستگاه مت و ب ی  ! آ .کشکد 

قت ها م بدوی و می کنید م تم می کنید در دفت چه بنویسکید ) نگاه علمی را ف اموش نرنید م مدما نگ  باشکید

گذارید و طورم به اط اف اود نگاه کنید که انگار اولین بار ه م اسکت اود را به جام یک آدم م یخی یا ونوسی ب

 .نخواهد ک د  را قواوتهیل کم شما  .( در این م تله ت س به د  اود راه ندهید  اسکت پا به  مین می گذارید

یادتان باشکد این م تله آن م تله ام نیست که شما باید به موعوعات دیگ  مانند جامده آمارم م هزینه م وقت و 

 .روش هام آمارم بیندیشید م در این م تله فقط بنویسید 



-ااک-آسککانسککور-ف وشککگاه-تبلیغات-اعمم ورود ق ار-مدن مت وآ-گ یه کودک- باله-ایسککتگاه-مانند   من کارت

 فواصل بین ق ارها و .....-شلویی-رو نامه-صندلی-انتظامات-سایه بان

در تو  سا مان ها هستید م به یک سا مان ب وید چه می  دانشجویی هستید که به دنبا  انتخاب موعوعییا اگ  

 بینید ؟

ما اگ  اولویت شکک )و با  ه  اولویت اود را ف اموش نرنید (در راه با گشککت به اانه فر  کنید به چیزم که دیدید 

به  .د ی فته باشد م امران ندارد بدد ا  رفتن و ی ا شدن در محیط تحقی  م موعوعی پیدا نرننبی ون  ذهن تانا  

پیدا ک د م یادتان باشکککد  مانی که  نظ  بگی ید م چه موعکککوعی می توان دفت چه اود نگاه کنید م کلمات را  ی 

موقع صبحانه اوردن  م  .کنید که س  جایش باشد  ب رسکیصکب  ا  اواب بیدار می شکوید اولویت ذهنی اود را 

د ن را بیابیآوابیدن. موعکوس شما مانده است تا شما کاش پوشکیدن م در اانه را با  ک دن م رفتن و قدم  دن تا ا

بگذارید یک لیسکت درست و ید موعکوعات اود را لیسکت کنید فقط باید آن را بیاب . اسکت یک جام این اط اف

 .ید باشد م فقط بنویسید و بنویس ماصم نت سید که لیست شبیه ه  باشد م یک موعوس  ی  مجموعه دیگ  .شکود 

یقینا باید ا  د  موعوعات ریز به کلیاتی دست پیدا کنید م به عنوان  اید  مان و ان ژم بگذارید !یادتان که ن فته ب

سکیاست را در نظ  بگی ید م اگ  شما بتوانید دید علمی داشته باشید این سه نرته  +مت و  +مثا    صکحبت ک دن 

   به شما یک موعوس می دهند مانند   کنش هام سیاسی در ع صه عمومی

 

 

 

 

 



 من یک لیست دارم !

با اودتان که دعوا  .کسککی ا  شککما امتحان نخواهد گ فت م که این موعککوس یک عنوان تحقی  هسککت یا نیسککت 

نچه در محیط اتساس آندارید م فقط دارید به فر  اود ف صکت رقصکیدن می دهید م بگذارید در میان دفت چه و 

 .و فر  کند دک ده اید م دور بزند م کلمات را ببین

د لیستی که او .یا شاید ده موعوس داشته باشد  وشکما به یک لیسکت اواهد رسکید م یک لیسکت که شکاید یک 

تا ه اسککت م دوسککتش دارید م ب ام رسککیدن به آن وقت گذاشککته اید م تاه نوبت انجام  م شککما به آن رسککیده اید

نو   مان این ن سیده است که این )تا  مانی که یک لیست ت یه نر ده اید بدانید که ه .کارهام سکخت ت  اسکت 

 تا یطنه بگذارید و با یک دید درسککت و نه اف ا  و  چشککمان تانباید موعککوعات را جلوم  را بخوانید ! ( قسککمت

بدانید  و یادتان باشد م نه شجاس باشید نه ت سو .بلره با اعتدا  کامل و با دانسکتن تمام توانایی اود انتخاب کنید 

 یک مقدارم باید سختی برشید تا موعوس شما م باعث افتخار شما شود . 

 چگونه از موضوعات به موضوع و از موضوع به عنوان برسم ؟

وعات شما باید مقابل تمام موع .صافی دارد م ا  بزرگت ین صافی تا کوچرت ین  .دسکتگاه تصکویه آب را نگاه کنید 

یک  .یادتان باشکککد م به تداقل و تداکث  توانائی اود اعتماد کنید  .ریکد تحقی  اود چنین صکککافی هکام بگکذا

 شما را به دردس  می اندا د .  یاد مقدارم د   داشتن بد نیست ولی شجاعت

اولین فیلت  عمقه اسکت که اتتماه چون موعکوس شکما م ا  د   ندگی علمی شکما م ب اواسته است ا  این فیلت  

   .عبور می کند

آیا عل  رسیدگی به این مدما را دارید ؟ آیا روش هام آمارم که باید استااده کنید را یاد  اسکت.م   عل  فیلت  بدد

آیا می توانید گام هام اود را محر  ب دارید ؟ آیا می توانید نمونه هام  . یدا م  توانیدد یداد بییرید ؟داریکد 

آیا می توانید مجو  هام ه م را ب ام کار دسکککت سکککی پیدا کنید ؟   آنانو به پیدا کنید ؟  مد ف جکامده آمارم 



میدانی اود بگی ید ؟ آیا آیا آیا ! شککما باید تمام موعککوعاتی که ا  د  دفت چه بی ون کشککیده اید را ا  جلوم این 

ت ین یان نامه ب یادتان ن ود م نه ت سکو باشید نه ق  مان م اودتان باشید م و ل اا بدانید پا .صکافی ها عبور دهید 

 دقت کنید ! بیشت  م  آیا م  توانید پیدا کنیدپم به موارد  .راه ب ام ترمیل عل  اود شماست 

 و یک ف د با گ ایش  یاد تداقل دینیبه عنوان مثا    تصکککور کنید می اواهید بدانید ا  دید یک ف د با گ ایش 

د دارد م اما آیا می توانید اعتماد آنان را بدد ا  پیدا پیدا ک دن این اف اد یک ف این .بکه دین م م   چگونه اسکککت 

شما به صورت میدانی و اج ایی  .شکدن جلب کنید ؟ تا  کارم به سکواهتی که باید در مصکاتبه با سید نداری  

ا پم باید بدانید م اینج .یاد نگ فته اید که چگونه باید در یک مصکککاتبه اعتماد مصکککاتبه شکککونده را جلب کنید 

که باید آسککتین هام اود را باه بزنید و به اودتان و دیگ ان ثابت کنید که لیاقت و توانایی مدرکی که  آنجاسککت

 .بدد ا  پایان نامه اواهید گ فت را دارید ! م   ت  ا  بقیه اودتان هستید 

 یک داستان : 

را  "داران می مان "رو م در یک هواپیمام ایالی که یک کم  و یک ا س می مان آن بودند م کم  داسکککتان 

ر داده بود م ساکت را آ اان دد ا  مدتی کم  که تسکابی اعصکاب می مان دارب .آ ار می داد م به آنان طدنه می  د 

که  دارنمی مان  .ا س که ا  این با م اوشککش آمده بود م شکک وس به قدم گذاشککتن جام پام کم  ک د  . شککد

ا س ا  کم  کمک اواسککت م کم  رو به  . دهواپیما داشککتن  ه شککده بودند م قصککد پ ت ک دن ا س را ا فکم

بدد ا  پ ت شدن ا  هواپیما  پ وا   بتوان من که با آنان شکوای می ک دم م دو با  داشت  که   ا س ک د و گات 

 کن  ولی تو چه ؟ 

 .چندین بار به صککورت ذهنی تا آا ین گام ب وید  .همیشککه قبل ا  انجام پژوهش م منابع اود را اوب بسککنجید 

دارد م یادتان باشککد همیشککه  ه م  ه را او ب ام شککما تر  نقشککه را .تتما ط ح پژوهش را ب ام اود ثبت کنید 

 .نیست تمام منابع را داشته باشید م بلره باید توانایی دست سی به آنان را داشته باشید 



 به خود ایمان داشته باشید 

ستاد اود با مانید به ا .ط ح عنوان تحقی  به اسکتاد راهنما م روش هام رسکیدن به موعکوس را بیان کنید   مان

محر  باشککید م راه را شککما رفته اید م  .تقلب نر ده اید م بلره د  به دریام موعککوس اود  ده اید  که ا  سککایت ها

نجا ه  می اواه  یاد آور شکککوم که ط اتی ای مپم می دانید کجا قدم گذاشکککته اید م و توانایی صکککحبت دارید 

 تا مسی  ب ام تان شااف باشد .پژوهش را تتما انجام دهید 

 نکات انتهایی 

و در انتخاب آنان شک دارید م آیت  هام دیگ م ب ام انتخاب وارد اگ  شکما به چندین عنوان تحقی  رسکیده اید 

تار  اود کنید م ا  جمله   آیا این مسکککالله گ هی ا  کار گ وهی ااص و بزر  با  می کند ؟ آیا این پژوهش یک 

 مدما را جواب می دهد ؟ آیا قابلیت تبدیل به یک مقاله را دارد ؟ 

در تا  تاع  در  .دعوت می کن  و دیگ  مقاهت در ن ایت شکما را به مشکورت ک دن و صکحبت ک دن با آدم ها 

به میان گ وه هام اود ب وید و ا  آن ا  !بسکیارم با عناوین رشکته شکما ایجاد شده اند هام دنیام مجا م انجمن 

ما یک عنوان تحقی  بدهند م بلره به آن ا ا  آن ا نخواهید به شککک .ب ام رسکککیدن به عنوان تحقی  کمک بخواهید 

اینت نت می تواند یک وسککیله اوب ب ام  .موعککوعات مورد عمقه اود را بگویید م و فقط با آنان مشککورت کنید 

  شما و مقاهت ب ت  رشته شما باشند . رسیدن به گ وه هام تخصصی رشته 

 

 

 

 



 سخن پایانی : 

موعوس پایان نامه را  م پیدا ک دن اسکتان اسکته شده و استه کنندهنو م د مدر این نوشکتار سکدی ک دم ا  دید

 یب ام کوتاهی م الب و دور نشدن ا  نگاه ویژه ام به این مبحث م ا  نوشتن ریز نرات روش .دوباره با نویسی کن  

آنان نیا  به شنیدن صحبت هام دارند  .این نرات ریز نیسکتند فقط مدموه مسکالله دانشکجویان  .اوددارم ک دم 

آنان می دانند باید موعوس تحقی  اود را محدود کنند م چ ا که کتاب هام اود را  .که در کتاب هایشکان نیست 

 این نوشتار یری ا  هزاران کارهام قبل است .  .قبل باید چه ک د  ا ولی آنان نیا  دارند که بدانند  .اوانده اند 

h.feizi@live.com 
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