
  
  راهنماي تکمیل اجزاء پیشنهاده پژوهش

Research Proposal 
   براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی

  )مهري پریرخ(
  

هر پیشنهاده پژوهش شامل بخش ها و قسمتهاي مشخصی است که باید آنها را بر اساس اطالعات درست و ضوابط علمی تکمیل 
 یا قسمت چه اطالعاتی باید ارائه شود و تاکید آن باید بر چه مفاهیمی به این منظور، الزم است آگاهی یافت که در هر بخش. کرد
مراجعه به برخی کتابهاي روش تحقیق که چگونگی تدوین . آنچه در زیر می آید، راهنماي کوتاهی در این زمینه می باشد. باشد

  .پیشنهاده پژوهش را آموزش می دهند می تواند بسیار مفید باشد
  
  مقدمه - 1

) استاد راهنما، مـشاور و داور (این مقدمه به خواننده . وضیحاتی در مورد حوزه مورد پژوهش و موضوع مورد توجه است       شامل ت 
کمک می کند تا بفهمد که پژوهشگر در چه حوزه و موضوعی به پژوهش می پردازد و آن موضوع از چه ویژگی و چـه جایگـاهی         

پژوهشگر و شناخت او را در مورد موضوع نشان می دهد به صورت مختـصر        دیدگاه هاي نظري که ساختار ذهنی       . برخوردار است 
  .در مقدمه و به صورت تفصیلی در بخش مربوط به دیدگاه هاي نظري و یا مرورنوشتار آورده می شود

  
الزم به عبارت دیگر باید نشان داد که موضوع از جامعیـت و مانعیـت   . محدوده موضوع مورد بررسی در مقدمه باید مشخص گردد       

  : به شرح زیر پاسخ داد"چه"براي کنترل این امر در تعیین موضوع باید به چند . برخوردار است
  موضوعی قرار است مورد توجه و بررسی قرار گیرد؟ چه •

  چیزهایی، یا رویدادهایی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت؟ کسانی، یا چه  •

 خواهند برد؟کسانی مخاطب این پژوهش هستند و از نتایج آن بهره  چه •

   از انجام پژوهش مورد نظر است؟منظوري چه •

   محدوده پژوهش را تشکیل می دهد؟زمانیچه  •

   مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت؟مکانی چه •

  شرایطی بر انجام پژوهش حاکم است و پژوهش با توجه به آنها انجام می گیرد؟چه  •
به بیان دیگر، هر پژوهشی الزاما به همه ایـن مـوارد   . ها توجه خواهد داشت" چ ھ "بدیهی است برخی پژوهش ها تنها به برخی از این    

  .پاسخ نمی دهد
  
  
  



  
  مشکل  -2

عدم همخوانی مشاهده ها، شـنیده  .  چنانچه همه جوانب در تدوین مقدمه در نظر گرفته نشود، پژوهش با دشواري همراه خواهد بود    
  .این مشکل در این جا نشان داده می شود.  نشانگر وجود مشکلی استها و مطالعه ها با دیدگاه هاي مطرح شده در مقدمه،

  
  سئله بیان م -3

این مسأله و یا سؤال کـه در مـورد دالیـل، موانـع،     . پی بردن به یک یا چند مشکل موجب طرح سؤال و یا مسأله در ذهن می شود  
بـه طـور   .  دم اطالع از وضعیتی مرتبط مـی شـود        طرح می شود، به وجود ابهامی در ذهن پژوهشگر و یا ع           ... عناصر، چگونگی و    

در برخی مواقـع نیـز   . را می رساند بیان می شود) عدم قطعیت(معمول، مسأله به صورت جمله سؤالی و یا خبري که شک و تردید        
  . بیان مسأله در قالب یک بحث بیان می شود

  .بنابراین، در طراحی آن باید دقت کرد. طراحی شوندمسأله سنگ بناي پژوهش است و تمام اجزاء دیگر ّباید بر مبناي مسأله 
در جمله اي که براي بیان مسئله تدوین می شود بایـد بـه            . تدوین مسئله پژوهش نیازمند دقت فراوان و توجه به برخی نکات است           

 سئوالها و یـا فرضـیه هـاي     همین نکات و متغیرها هستند که     . برخی متغیرهاي مهم که در باره آنها سئوال یا ابهام داریم اشاره کنیم            
  .پژوهش را تشکیل می دهند

  
  پیشینه علمی و مرور متون مربوطه - 4

پیشینه نظري، که دیدگاه ها و مطالعه هـاي نظـري را   ) 1: به طور معمول، این بخش در بیشتر پژوهشها به دو صورت انجام می شود    
از طریـق  . لیل پژوهشهاي مشابه و مرتبط پیـشین مـی پـردازد        پیشینه پژوهشی، که به بررسی و تح      ) 2توصیف و تحلیل می کند، و       

ایـن امـر بـه روایـی     . ژوهش را شناسایی و یا تأیید کرد پیشینه می توان متغیرها، روشهاي پژوهش، جامعه و نمونه مورد نیاز براي پ    
ر اثبات ضرورت انجـام  همچنین، چون مرور پیشینه فضاي خالی پژوهشی را نشان می دهد، کمک مؤثري د   . پژوهش کمک می کند   

  .پژوهش می باشد و دالیل الزم براي ضرورت انجام پژوهش و تفاوت آن با پژوهشهاي مشابه را ارائه می دهد
از نظر ساختاري، پیشینه باید داراي یک مقدمه باشد که به هدف تهیه پیشینه و سـاختار ارائـه مطالـب و رویکـرد مـورد                        

بنا بـر هـدف،   . ختار می تواند تاریخی، موضوعی و یا بر اساس هر یک از عناصر پژوهش باشد             سا. استفاده در ارائه آنها می پردازد     
در صورتی که هیچ یک از این روشها مورد نظر نباشد می توان در ارائه آنها      . پژوهشگر می تواند هر یک از این روشهارا دنبال کند         

  .یف و یا نفد آنها پرداخترا به ترتیب سال انتشار پژوهشهاي مورد بررسی به تحلیل و توص
ژوهـشگر را   پیشینه باید توان تحلیلـی پ .   بخش اصلی و تحلیلی و جمع بندي و نتیجه گیري از بخشهاي بعدي پیشینه می باشند           

 به عبارت دیگر اگر در تمام موارد پژوهشگر فقط به ارائه توصیفی دیدگاه ها و یا پژوهشها بپردازد بدون              1.در مرور متون نشان دهد    
  . اینکه وجه تشابه، تضاد و یا یافته ها را مقایسه کند، متن از ارزش خاصی برخوردار نیست

  
  
  

                                                        
  . براي مطالعه بیشتر در مورد پیشینه به کتاب زیر مراجعه شود 1

 .1384نشر کتابدار، . پیشینه پژوهشرهنماي نگارش . فتاحی رحمت اهللا و مهري پریرخ



   اهدف ه -5
به عبارت دیگر، شامل هدفهاي کوتاه مدت و هدفهاي بلند مدت و یا . ستهدفها نشان دهنده مقصد و کاربرد نتایج پایان نامه ا               

باید مشخص شود که نتایج بدست آمده می تواند به ارائه راهبردهایی منتهی شود که به حل مسأله . هدفهاي نهایی می شود
  .کمک کند

  
   ضرورت و اهمیت– 6

 به طور معمول خیلی کوتاه می باشد، به طور عینی توجیه الزم در این قسمت، که. این بخش به ارزش واهمیت پژوهش  توجه دارد
  .در مورد ضرورت انجام پژوهش و اهمیت آن ارائه می شود

  
 فرضیه پژوهشسؤالها و یا   -7

. را باگرد آوري داده ها مورد آزمون قرار دهد) فرضیه(هر پژوهش باید به سؤالهایی پاسخ گوید و یا اینکه حدسهایی که محقق زده 
در صورت داشتن اطالعات . ژوهش می تواند فقط سؤال پژوهش، فقط فرضیه و یا ترکیبی از سؤال پژوهشی و فرضیه داشته باشدپ

  .و دانش کافی که به فرد امکان حدس را در مورد واقعیت می دهد، بهتر است بجاي سؤالهاي استنباطی، فرضیه تدوین شود
  
   روش پژوهش- 8

بهتر است روش . در باره روش مورد نظر پژوهشگر و رویکرد او در انجام پژوهش طرح می شوداین بخش شامل بیان مطالبی 
براي مثال، می توان بیان کرد . پژوهش و نوع آن با توجه به تقسیم بندي پژوهش ها در کتابهاي معتبر روش تحقیق مشخص گردد

  . می باشد"کاربردي" است و نوع آن "پیمایشی"که روش تحقیق 
  
  عه مورد پژوهش و نمونه جام- 9

در صورت نیاز به نمونه گیري، ویژگی نمونه . در این قسمت جامعه اي که پژوهش در مورد آنها انجام می شود باید مشخص گردد
ضروریست چگونگی انتخاب نمونه و تعیین حجم آن نیز به طور علمی و با استفاده از ضوابط مطرح . و حجم آن باید مشخص شود

  .اي روش تحقیق شرح داده شودشده در کتابه
  

   ابزار گردآوري اطالعات– 10
همچنین، محقق باید اعالم کند . بنا بر روش پژوهش و هدف آن، الزم است ابزار و یا ابزارهاي گردآوري اطالعات مشخص شود

 است، باید "محقق ساخته" در صورتی که ابزار. که آیا از ابزار استانداردي استفاده می کند و یا خود به طراحی آن می پردازد
در صورتی که از ابزار . زیر ساختهاي نظري به طراحی ابزار پرداخته شده است/مشخص شود که بر اساس چه زیر ساخت

چنانچه قرار است از ابزارهاي دیگري . استاندارد و یا آزمون شده اي استفاده می کند باید چگونگی هنجار یابی آن شرح داده شود
  .مه استفاده شود، باید در باره آن نیز توضیحات کافی به صورت علمی ارائه شودغیر از پرسشنا

  
   



    روایی و پایایی– 11
  روایی و پایایی ابزار گردآوري اطالعات ونیز روایی و پایایی پژوهش، به طور کلی، باید بر اساس ضوابط علمی شرح داده شود

  
   پیش آزمون– 12

ست آمده از آن در جهت تقویت روایی و پایایی ابزار گردآوري داده ها، یعنی میزان تغییرات و روش انجام پیش آزمون و نتایج بد
  .اصالحات باید شرح داده شود

  
  تعریفهاي عملیاتی - 13

همچنـین  . در این قسمت، مفهوم علمیاتی متغیرها، تبدیل متغیر به متغیرهایی که قابل مشاهده، آزمون و شمارش باشند ارائه می شود     
در ارائه مفاهیم ضروریست .  صورتی که بر اساس هدف پژوهش مفهوم خاصی به متغیري نسبت داده می شود باید مشخص شود   در

  . از استناد و ارجاع معتبر استفاده شود
        

  :فهرست منابع وماخذ  -14
در انتها آورده ... وشهاي آماري و منابع و مآخذ مورد استفاده در مقدمه،  مرور نوشتار نظري و پژوهشی، تعیین روش پژوهش، ر

در ارجاعات درون متنی نیز بهتر است از همان شیوه .  استفاده شود2در ارائه این منابع ضروریست از یکی از شیوه نامه ها. می شود
  .نامه اي استفاده کرد که در تهیه این فهرست مورد استفاده قرار می گیرد

  
  : نکته قابل توجه

بعنی، در تمام موارد باید پیوند و رابطه دقیقی بین . تمام اجزاء پژوهش، باید در پیوند دقیق با یکدیگر باشندباید یادآور شد که 
به . نظریه هاي مطالعه شده، مسأله طرح شده، هدف و ضرورت، سؤال و فرضیه هاي پژوهش، جامعه، نمونه و متغیرها برقرار باشد

، مرحله بعد را مرور کرد و در پیوند با آن، در مورد عناصر دخیل در مرحله بعد عبارت دیگر، ضروریست که در طراحی هر مرحله
  .تصمیم گرفت

  
 

                                                        
ترجمه غالمحسین ( ترابیان  و یا کیتحريدکتر عباس انشگاه فردوسی مشهد، ترجیح داده می شود که از شیوه نامه در گروه کتابداري و اطالرسانی د 2

 .استفاده شود) تصبیحی


