
انتخاب متغیرهای پژوهش جهت تعیین موضوع پایان نامه باید مبتنی بر مبانی  -الف  موضوع پایان نامه: -۱

 ،نه تنها بین برخی از متغیرهای پژوهش، ارتباط نظری وجود ندارد نظری یا استدالل منطقی قوی باشد. در اینجا

ند. به عنوان مثال پدیده فرار مالیاتی عمدتا از طریق گزارش محافظه کارانه سود بلکه حتی در تناقض نیز می باش

) کم نمایی سود( اعمال می گردد. در شرایطی که سود کمتر گزارش گردد، به طور معمول سود قابل پرداخت 

) همین یک مورد خودش به تنهایی می تواند   معموال کمتر خواهد شد. نیز تبه سهامداران و نیز پاداش مدیری

 شما گردد(. پایان نامه مبنایی برای رد شدن موضوع پایان نامه و تناقض در عنوان 

باید به صورت پژوهشی نگارش شود. استفاده از عبارتی نظیر بررسی میزان تاثیر و  عنوان پایان نامه -ب

عالوه بر این در عنوان پایان نامه ،  نمی باشد. شاخص ...مناسب آوردن پشت سر هم کلماتی مثل همچنین

 انواعی از متغیرها عنوان شده است ) که با این عنوان معمول نیست(.

 این بند عجوالنه نگارش شده است و برای ورود به بحث مناسب نمی باشد. بند مقدمه: -۲

دارد. به این ترتیب که ابتدا به نگارش این بند مهم است و معموال چارچوب استانداردی  :بند بیان مساله -۳

معرفی و تشریح متغیرهای پژوهش پرداخته می شود، سپس حتما به ارتباط نظری بین متغیرهای پژوهش اشاره 

می گردد ) مثال شما استداللی برای آوردن متغیر مخارج سرمایه ای نیاورده اید( و در انتها به مساله یا مشکل 

در بیان مساله شما، هیچکدام از موارد باال رعایت نشده است. ) پیشنهاد می پژوهش پرداخته می شود. تقریبا 

 پژوهش در حسابداری مطالعه گردد(.روش گردد کتاب آقای فخرالدین محمدرضایی با عنوان 

باید به جنبه نوآوری پژوهش و دانش افزایی آن اشاره گردد نه اینکه مجددا  و ضرورتبند اهمیت در  -۴

 مطالب مقدمه و بیان مساله عنوان گردد.

د فرضیه اصلی و فرعی ) ایراد دارد. مثال برای شاخص های حاکمیت شرکتی، بای نگارش فرضیه ها -۵

 (، نوشته شود.دوگانگی مدیرعامل و...

د دارد. ضمنا متغیر اندازه شرکت معموال متغیر کنترلی است و نه تعدیلگر. از پژوهش ایرا مدل رگرسیونی -۶

طرفی متغیرهای تعدیل گر باید در عنوان پژوهش نیز بیایند ولی به نظر می رسد که عنوان به قدری شلوغ است 

 که دیگر این موارد را نیاورده اید.

 داخل متن، جزو منابع پایانی نمی باشند. رفرنس هایبرخی از  -۷

 باید نگارش شود .  APAبر اساس فرمت  منابع -۸

 


