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 کامل نویسی پروپوزال راهنمای

 

 روپوزالپ نگارش برای. گیرد می بر در کامال را پژوهشی طرح یا نامه پایان چارچوب و است تحقیقاتی طرح آغاز نویسی پروپوزال

 ناوینع این متن این ادامه در که بدانید باید پروپوزال مهم های قسمت و نگارش شیوه و موضوع انتخاب بخش در را مسائلی باید

 .اند شده داده تفصیل به
 

  پروپوزال دهنده تشکیل اجزای

 :هستند زیر قرار به پروپزال دهنده تشکیل های بخش ترین مهم

  تحقیق موضوع    

  آن اهمیت و موضوع توضیح    

 مرتبط های پژوهش و تحقیق ادبیات    

   ها فرضیه و اهداف    

 تحقیق های ابزار و ها روش    

 ها توصیه و نتایج    

 مآخذ منابع    

 یرز شرح به آنها خالصه که باشد معیارهایی دارای باید موضوع و است موضوع انتخاب پروپوزال یک نوشتن برای قدم اولین

 .بفرمایید مطالعه قسمت این از توانید می را نامه پایان و پروپوزال موضوع انتخاب شیوه کامل جزوه.  است
 

 چیست؟ تحقیقاتی موضوع یک انتخاب معیارهای

 .باشد دار اولویت موضوعات جزء موضوع یعنی:  باشد داشته مناسبت باید موضوع -۱

 تحقیق ارزش آیا و نه یا است تکراری ما تحقیق مورد موضوع بدانیم اینکه برای: طرح موضوع در کاریدوباره از اجتناب -۲

 تواندمی محقق. نیست دشواری کار امر این دسترس، در و موجود امکانات به توجه با. شود بررسی مرتبط متون باید نه، یا دارد

 موضوعات یا پژوهش موضوع درخصوص که محققینی سایر با تماس هاکنگره خالصه خارجی، و داخلی مقاالت به مراجعه با

 وضوعم یک زمانی که است الزم نکته این ذکر البته. باشد داشته محققین سایر کارهای به اجمالی نظری اند،کرده کار مشابه

 وعموض باشند، متفاوت هم با مکانی یا زمانی نظر از اگر ولی. باشند هم مانند موضوع و تحقیق ابعاد تمامی که است تکراری

 .نیست تکراری دیگر

 در رمذبو موضوع درخصوص تحقیق انجام برای الزم شرایط و امکانات تمامی آیا یعنی: باشد داشته را اجراء قابلیت موضوع -۳ 

 خوبی موضوع نباشد، انجام قابل اما باشد، داشته را الزم هایویژگی تمامی اگر حتی موضوع یک و نه؟ یا است فراهم مکان آن

 .بود نخواهد

 بهجن هزینه حداقل با که دارند قرار پژوهشی اولویت در مطالعاتی عمالً: باشد صرفه به مقرون و زمان با مناسب و کاربردی -۴

 .شود واقع مفید نزدیک آینده یا حال زمان در جامعه مدیران و ریزانبرنامه برای آن نتیجه و داشته کاربردی

 صورت انسانی هایسوژه بر ایمداخله و بوده انسان مطالعه مورد جامعه آن در که مطالعاتی در: اخالقی موانع نداشتن -۵

 .است ضروری بسیار اطالعات داشتن نگاه محرمانه و انسانی حرمت حفظ و مندیرضایت گیرد،می

 .باشد جامعه عرف و فرهنگ پذیرش مورد باید مطالعه مورد موضوع: فرهنگی و سیاسی مقبولیت -۶  
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 موضوع عنوان نوشتن در مهم نکات

 .نمود توجه زیر نکات به و کرد دقت باید عنوان انتخاب در پس. دارد خواننده بیشتر کار قسمتهای همه از موضوع عنوان

 .باشد طویل خیلی یا و کوتاه خیلی نباید عنوان -۱

 .باشد تحقیقاتی کار محتویات تمام دربرگیرنده  -۲

 .شود اجتناب دارند، فارسی معادل که انگلیسی کلمات و مصطلح غیر کلمات و اصطالحات مخففها، بردن کار به از -۳

 .نشود استفاده اختصاری عناوین از و شود نوشته خبری صورت به -۴

 .شود ذکر حتماً تحقیق انجام مکان و سال -۵

 ودخ تحصیلی مدرک اخذ برای بایست می شما که است ژوهشیپ نویس پیش ، تحقیق طرح یا پروپوزال که نکنید فراموش

 رذک ، موضوع آن اهمیت توضیح ، اید کرده انتخاب خود نامه پایان برای که موضوعی معرفی به شما ، پروپوزال در. دهید انجام

 هم. پردازید می گرفت خواهید تحقیق از کنید می فکر که نتایجی و ، گرفته صورت باره این در گذشته در که هایی ژوهشپ

 .کنید می ذکر را گرفت خواهید بهره ها آن از پژوهش در که هایی روش یا روش چنین

 .باشد شما پروپوزال با منطبق باید نامه پایان اجزا تمامی زیرا باشد کامل شما تحقیق طرح که است مهم    

 

 (پژوهش اجرای ضروری) مشکل یا مسئله بیان

 .کرد توجه زیر نکات به آن نگارش در و شود نوشته منابع ذکر با و( صفحه ۱ حداکثر) دقیق و مختصر باید مسئله بیان

 .کنید ذکر را مسئله بر موثر عوامل و وسعت شدت، ماهیت، شیوا و کوتاه جمالتی با چیست؟ مشکل و مسئله  -۱

 کنید؟ اشاره آن از ناشی خطرات و مسئله پیامدهای به  -۲

 .نمایید توجیه را آن ضرورت و طرح موضوع اهمیت حل، راه ارائه و توضیح با و است الزم نظر مورد پژوهش انجام چرا  -۳

 نوشته و داده توضیح پاورقی در استفاده مورد منابع و اصطالحات و مخففها تمامی باید مسئله بیان از پس بالفاصله:  نکته    

 .شوند

 

 تحقیق ادبیات و(منابع) متون بررسی

 و خلیدا الکترونیک بانکهای از استفاده و محققین سایر با تماس خارجی، و داخلی مجالت کتب، به مراجعه با متون بررسی در

 هب نتایج و تجربیات از آنها مطالعه با و داشت آن مشابه یا خود کار زمینه در محققین سایر مطالعات بر مروری توانمی خارجی

 و دمفی تحقیق یک انجام تحقق برای آنها آماری تحلیلهای و گیرینمونه روشهای طرح، متدولوژی از و کرد استفاده آمده دست

 .برد بهره درست

 (.منبع ۳ حداقل) است ضروری منابع ذکر نیز قسمت این پایان در: نکته
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 (پژوهش موضوع به توجه با) فرضیات سئواالت، اهداف،

 .کند می بیان را برسیم آن به مطالعه انجام با باید که آنچه خالصه تحقیقاتی پروژه یک اهداف

 کلی هدف ـ۱

 با است مطالعه عنوان همان واقع در کلی هدف. گویندمی کلی هدف یافت، خواهد دست آن به کلی طور به مطالعه که را آنچه

 .شود یم شروع دارند، واضحتری و دقیق کاربرد و معنی که «شناخت یا تعیین» مثل گیریاندازه قابل لغتهای با که تفاوت این

 ۱۳۳۵٫ سال در کردستان استان روستایی جمعیت در هیداتیک کیست شیوع میزان بررسی: موضوع عنوان: مثال

 ۱۳۳۵٫ سال در کردستان استان جمعیت در تکفل نرخ میزان تعیین مانند: کلی هدف

 شده ریزیطرح آن حل برای مطالعه که آنچه به و شود مطرح بینانهواقع باید اهداف این(:  جزیی یا ویژه) اختصاصی اهداف ـ۲

 .باشند متمرکز

 نحوه و تحقیق روش طراحی به را محقق شوند، تنظیم خوبی به اگر و هستند کلی هدف از جزئی واقع در جزئی اهداف

 .نمود خواهند هدایت هاداده تفسیر و تحلیل و تجزیه گردآوری،

 .باشد محدود مطالعه اساسی هایجنبه به باید و شد خارج کلی هدف قالب از نباید: جزئی هدف

 از و ردک استفاده برقرارکردن و کردنمحاسبه کردن،اثبات کردن،مقایسه کردن، تعیین نظیر افعالی از باید هم جزئی اهداف در

 .نمود دوری کردن اذعان و کردن مطالعه فهمیدن، نظیر مبهم افعال کارگیری به

 .کرد بیان چنین توانمی را( اختصاصی) جزئی اهداف از تعدادی شد، مطرح کلی هدف در که تکفل نرخ مطالعه مورد در: مثال

 .شهری و روستایی جمعیت حسب بر کردستان استان جمعیت در تکفل میزان تعیین ـ۱

 .تحصیالت میزان حسب بر کردستان استان جمعیت در تکفل میزان تعیین ـ۲

 .شوند می مطرح مطالعه نوع به توجه با هدف نوع ۲ معموالً( اختصاصی) جزئی اهداف در: نکته     

 به معموالً آن نتیجه و سنجدمی را استان در نرخ میانگین و روستا و شهر در تکفل نرخ معموالً اهداف این:  توصیفی اهداف –۱

 .شود می بیان اعداد صورت

 می انبی تحلیلی صورت به آن نتیجه و سنجدمی را موضوع دو مقایسه یا ارتباط تعیین معموالً اهداف این:  تحلیلی اهداف ـ۲

 .شود

 نرخ بین ارتباط تعیین ـ( توصیفی هدف) ۱۳۳۵ سال در کردستان استان روستایی جمعیت در تکفل نرخ میانگین تعیین: مثال

 (تحلیلی هدف) ۱۳۳۵ سال در کردستان استان روستایی جمعیت در تحصیالت میزان و تکفل

 به نحوه آن در که دارد وجود نیز کاربردی هدف عنوان تحت دیگری هدف مطالعات از بعضی در معموالً:  کاربردی اهداف ـ۳

 .ندارد مشخصی ساختار و کند می مشخص را تحقیقات بررسی از حاصل نتایج کارگیری

 است، هشد آورده مسئله بیان عنوان تحت که آنچنان را مسئله قسمتهای تمامی باید اهداف که است الزم نکته این ذکر:  نکته

 .بود خواهد ترآسان اهداف تنظیم باشد، شده بیان کافی دقت با تحقیق مسئله اگر. برگیرد در
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 فرضیات و تحقیق سئواالت ذکر

 .است عدد آنها جواب معموالً که شوند می تبدیل توصیفی سئواالت به توصیفی اهداف توصیفی مطالعه یک در

 مطالعه یک در است؟ چقدر جنس حسب بر ۱۳۳۵ سال در کردستان استان روستایی جمعیت در تکفل نرخ میزان:  مثال

 چند یا کی چرا که است مسئله این گوییپیش یا توضیح فرضیه یک و شوندمی تبدیل فرضیات به تحلیلی اهداف تحلیلی

 .دهند می قرار تأثیر تحت را دیگر عوامل عامل،

 .است کرده تحصیل افراد از بیشتر سوادبی افراد در کردستان استان روستایی جمعیت در تکفل نرخ: مثال

 آنها عملیاتی تعریف و تحقیق متغیرهای بیان

 ندهست هاییداده واقع در متغیرها. رود می شمار به تحقیق یک اصلی هسته واقع در و است مهم بسیار تحقیق یک متغیرهای

 نایمب. شوند می تقسیم کیفی و کمی اصلی دسته دو به متغیرها کلی، طور به. است تحلیل و آوریجمع صدد در محقق که

 ودخ به مختلف حاالت کیفی متغیرهای و گیرندمی خود به مختلف مقادیر کمی متغیرهای که است این بندیتقسیم این

 .گیرندمی

 .است کیفی متغیر یک جنس و است کمی متغیر یک سن: مثال

 :شوند می تقسیم دسته دو به خود کمی متغیرهای

 .فرزندان تعداد مانند گیرد؛نمی اعشار عدد دو بین:  گسسته کمی ـ۱

 .مترسانتی ۱۳۱ و ۱۷۵ بین قد مانند گیرد؛ قرار تواندمی اعشار و عدد نهایتبی عدد دو بین:  پیوسته کمی ـ۲

 :شوند می تقسیم دسته ۲ به نیز کیفی متغیرهای

 .شغل یا جنس مانند ندارد؛ وجود متغیر مختلف حاالت بین ترتیبی برتری:  اسمی کیفی ـ۱

 .تحصیالت میزان یا هابدخیمی درجه مانند دارد؛ وجود متغیر مختلف حاالت بین ترتیبی برتری:  ایرتبه کیفی ـ۲

 

 متغیرها گیریاندازه مقیاسهای

 هک است مایل او و نیست مطلوب پژوهشگر برای متغیر بودن کمی آماری، تحلیل موقع در یا متغیرها ثبت هنگام در گاهی

 کی سنی گروههای به سن متغیر تبدیل مانندً  بپذیرد؛ حالت یا مقدار کمتری تعداد که درآورد مقیاسی به را مربوط متغیر

 .است معمول مثال

 :از عبارتند که است شده تعریف مختلف مقیاس چهارنوع متغیرها برای کلی، طور به

 .وزن قد، مانند مساویند؛ هافاصله و هستند واقعی صفر دارای: نسبتی مقیاس ـ۱

 .حرارت درجه مانند شوند؛ می قراردادی کامالً هافاصله و هستند قراردادی صفر دارای: ایفاصله مقیاس ـ۲

 زیاد به کم از وزن مانند است؛ مشاهده قابل مقادیر ترتیب مقیاس این در: ترتیبی مقیاس ـ۳

 هم هب هیچکدام و نیست مشخص هیچکدام آنها، ترتیب و مقادیر فواصل هم، به مقادیر نسبت مقیاس این در: اسمی مقیاس ـ۴

 ۵٫ کد مانند است؛ یافته تعلق آنها به ایشماره یا کد فقط و ندارند برتری

 .گیرند می قرار استفاده مورد اسمی و ایرتبه مقیاس دو فقط کیفی متغیرهای ثبت در: نکته    

 .آنهاست بودن وابسته یا مستقل آن و شود گرفته نظر در باید نیز متغیرها دیگر جنبه یک تحلیلی مطالعات در

 .نیست دیگر متغیر تغییرات تابع آن تغییرات:  علت یا مستقل متغیر

 .است دیگری متغیر تغییرات تابع آن تغییرات: معلول یا وابسته متغیر

 متغیر وری بهره و مستقل متغیر تحصیالت سطح این در. «کار نیروی وری بهره روی بر تحصیالت سطح تاثیر بررسی: »مثال

 .است وابسته
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 آنها از هریک روی بر و هستند ارتباط در دو هر معلول و علت با که هستند متغیرهایی(:  مزاحم) کنندهمخدوش متغیرهای

 از یکی .کند مطالعه عروقی و قلبی بیماریهای روی بر را سیگار نقش خواهدمی محققی که کنیم فرض مثالً . گذارند می تأثیر

 بیشتر مصرف روی بر هم و شود قلبی بیماری باعث تواندمی هم که است استرس میان این در کنندهمخدوش متغیرهای

 .بگذارد اثر سیگار

 هامتغیر این اثر اگر زیرا است؛ برخوردار زیادی بسیار اهمیت از کنندهمخدوش متغیرهای تمامی شناخت تحلیلی مطالعات در

 .بود نخواهد اطمینان قابل حاصل نتایج نشود، خنثی آماری تحلیل یا گیرینمونه مرحله در مطالعه نتیجه بر

 الًمعمو متغیرها این. گویندمی ایزمینه متغیر را نمونه جمعیت فردی خصوصیات به مربوطه متغیرهای:  ایزمینه متغیرهای

 .تأهل وضعیت و تحصیالت شغل، جنس، سن، مانند شوند؛می ثبت مطالعات تمامی در

 .کنندمی بازی را مستقل متغیر نقش متغیرها این مطالعات از برخی در

 

 تحقیق متدولوژی

 ادهد توضیح باید گیرد،می صورت آن روی بر تحقیق که را موردنظر جامعه و( تحلیلی یا توصیفی) مطالعه نوع بخش این در

 روش و نمونه حجم ها،داده تحلیل و تجزیه به آگاه تحقیق روش مشاور یا آماری مشاور کمک با است بهتر مرحله این در. شود

 .کرد مشخص را آماری تحلیلهای

 

 طرح اجرای برای الزم زمان مدت

 در طرح انجام خصوص در را شده انجام فعالیتهای تاریخ و نوع و شود ذکر باید طرح اجرای برای الزم زمان قسمت این در

 .شود مشخص دارد وجود پروپوزال فرمهای در که گانت جدول نام به زمانی جدولی

  

 منابع فهرست

 مه با همراه انگلیسی و فارسی منابع فهرست و گردد می ارائه پروپوزال متن در استفاده مورد منابع مشخصات بخش این در

 .شود می نوشته

 .نمایید مطالعه APA نویسی فهرست بخش در توانید می را پژوهشی های طرح و پروپوزال برای نویسی منبع شیوه    


