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  پروپوزال چيست؟
راي انجام اعتبارات مورد نياز ب  اطالعات مربوط به مساله تحقيق و روش انجام آن،،فرمتي است كه محقق از طريق آن اطالعات مربوط به خود

  . رساندتحقيق را به اطالع مسئول ذيربط مي
  

   چه چيزي پروپوزال بنويسيم؟يدرباره
 حساسيت در برابر اتفاقات روزمره زندگي

 تامل در آمار  مربوط به موضوعات فرهنگي و اجتماعي 

  توجه به شكايات و انتقادات
  هاي مختلفتوجه به فراخوان پژوهش سازمان

  
  :زالمعرفي بخش اول پروپو

  ) دوره زماني مورد بررسي+جامعه آماري + موضوع تحقيق (عنوان طرح پژوهشي 
  )بهتر است محقق زير نظر يك موسسه پژوهشي تحقيق كند تا به صورت انفرادي(پيشنهاد دهنده 

  ) فرصت انجام تحقيق+تجربه (سوابق شغلي محقق 
  )م تحقيقتوانايي انجا( و سوابق پژوهشي محقق) كتاب و مقاله(تاليفات 

  .)براي انجام تحقيقات در خارج از محل سكونت بسيار مهم است( نشاني محقق
  اسامي همكاران و مشاوران طرح

  
  :بيان مساله تحقيق

اعضاي جامعه (آن را در قالب يك يا دو پرسش آغازي با سه دسته افراد در ميان بگذاريم   براي تعريف و تجزيه يك مساله بهتر است
 )محققين و مدرسين ان و افراد مرتبط با جامعه آماري وكارشناس آماري،

هرچقدر عمليات مزبور مستندتر و با جزئيات بيشتر باشد ارزش . بيان مساله به معناي آشكارسازي پيامدهاي منفي موضوع مورد بررسي است
  . صفحه باشد2 اين قسمت بهتر است در حد يك تا حجم مطالب .آمار و ارقام مندرج در بيان مساله نيز بايد مستند باشد. آن بيشتر خواهد بود

  
  :سواالت تحقيق

 )چه كساني -6 كجا-5 كي -4 چرا -3 چگونه -2چقدر -1( .شوندسواالت تحقيق حول شش محور طراحي مي

ت دقيق تري تواند منجر به سواالتركيب محورهاي شش گانه قبل مي. تواند به طراحي سواالت دقيق كمك بيشتري بنمايدتجزيه مساله مي
  .سواالتي كه پاسخ آنها ارزش كاربردي بيشتري دارد بهتر است در ابتدا آورده شود .بشود

  
  :اهداف تحقيق

اهداف تحقيقات در علوم انساني غالبا از جنس  .اهداف تحقيق به مواردي اشاره دارد كه قرار است در پايان تحقيق توسط محقق حاصل شود
اهداف تحقيق در واقع ترجمان سواالت تحقيق هستندو به دو دسته اصلي و فرعي قابل . ي كاربست هستندحصول شناخت و زمينه سازي برا

  .تقسيم هستند
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  :اهميت و ضرورت تحقيق

 .به تعدد پيامدهاي منفي ناشي از مساله نشان داد چنينو هم اهميت تحقيق را مي توان از طريق تعداد افرادي كه با مساله تحقيق درگير هستند

  ).اگر انجام تحقيق مدتي به تعويق بيافتد چه مشكالتي ايجاد خواهد شد(ضرورت تحقيق يعني داليل انجام تحقيق در زمان پيشنهادي 
  

  :پيشينه تحقيق
 .دسترسي به پيشينه موضوعي كامال مرتبط بسيار دشوار است .پيشينه تحقيق را مي توان به دو بخش موضوعي و روشي تقسيم نمود

  .هاي مناسب پرس و جو كنيدواژه نظران درباره منابع مرتبط و حتي كليد  اكتشافي مي توانيد از صاحبدر مطالعات
  .براي پرهيز از اتالف وقت در مطالعه پيشينه به دنبال پاسخ براي سواالت تحقيق خود باشيد

  .معيار گزينش پيشينه ارتباط آن با سواالت تحقيق است
  .دي و تحليل باشد و در پايان آن مزيت تحقيق فعلي بر آنها استدالل شودپيشينه حتما بايد داراي جمع بن

  
  :چارچوب نظري

 .آوردن خالصه چارچوب نظري مي تواند ضريب تصويب طرح را افزايش دهد) علي يا پيامدي(هاي تبييني در پروپوزال

 انتزاعي اكثر مسائل علوم اجتماعي در سطح هايصورت .براي دستيابي به چارچوب نظري مناسب بايد مساله تحقيق را انتزاع كرد
  .انسجام نام برد. ها و هنجارهاارزش  .در سطح ميانه مي توان از كارآيي. احساس انديشه و عمل است  خرد

د چارچوب مفهومي به بيان تشابهات و تمايزات مفهوم مور. در تحقيقات توصيفي مي توان چارچوب مفهومي تحقيق را در اين قسمت ذكر كرد
  .بررسي با مفاهيم مشابه مي پردازد

  
  :فرضيات تحقيق

اي كه بر اساس تجربه يا بررسي پيشينة موضوع مورد بررسي توسط محقق بيان عبارت است از بيان ارتباط بين دو يا چند متغير، حدس عالمانه
  .شودمي

  ويژگي هاي فرضية تحقيق
  . شود به صورت جملة خبري مثبت بيان مي-1
  . ارتباط دو يا چند متغير استبيانگر  -2
  . شود بر اساس مطالعات يا بررسي هاي قبلي بيان مي-3
   . بايد قابليت آزمون داشته باشد-4
  

  :روش تحقيق
 )طرح تحليل محتوا-4طرح پيمايشي -3طرح شبه آزمايشي-2طرح آزمايشي- 1( طرح تحقيق مناسب براي پژوهش خود انتخاب نماييد

  كاربردي است يا بنيادي؟ چه داده هايي قرار است در تحقيق شما گردآوري شود؟ توصيفي است يا تبييني؟. دنوع تحقيق را مشخص كني
  

  :هاهاي تجزيه و تحليل دادهروش
بهتر است دقيقا اشاره شود براي هر يك از سواالت و فرضيات تحقيق از چه  .هاي آماري بايد متناسب با سواالت و فرضيات تحقيق باشدروش
  .آماري استفاده مي شودروش 

  
  :هاابزار گردآوري داده

بايد  .محقق بايد نحوه تهيه ابزار و مراحلي را كه براي تهيه آن طي خواهد شد ذكر نمايد .ذكر نوع ابزار اگرچه ضرورت دارد ولي كافي نيست
  .ناسب با موضوع مورد مطالعه و طرح تحقيق باشدابزار گردآوري بايد مت .به نحوه تامين روايي و پايايي ابزار گردآوري اشاره داشته باشد
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 :گيريجامعه آماري و شيوه نمونه

-در صورتي كه فهرستي از واحدهاي نمونه موجود باشد مي .در بيان جامعه آماري بايد به واحدهاي تحليل اشاره نمود و نه واحدهاي مشاهده

حجم دقيق نمونه با اتكا به  .بندي ارائه داداي براي طبقهاي بايد مالك قانع كنندهقهگيري طببراي نمونه .هاي تصادفي استفاده نمودتوان از شيوه
  .دهدنتايج تحقيقات پيشين يا تحقيق مقدماتي قابل محاسبه است و ذكر فرمول نمونه گيري در اين قسمت اعتبار پروپوزال را افزايش مي

  
  :مراحل اجرا و زمانبندي تحقيق

  .سال باشديد بيش از يكمدت اجراي يك تحقيق نبا
تواند گيري ميبه عنوان مثال تهيه پيشينه و چارچوب نظري و بخشي از مراحل نمونه .برخي مراحل تحقيق نيازي به رعايت تقدم و تاخر ندارد

 نظري اختصاص  درصد زمانبندي تحقيق را به مطالعات مقدماتي و پيشينه و چارچوب30توان مي .زمان صورت گيردصورت همتا حدودي به
 درصد باقيمانده را به 30.ها اختصاص دادگيري و گردآوري دادهسازي نمونه درصد زمانبندي تحقيق را به تعريف متغيرها و ابزار30داد، 

ند البته اين زمانبندي نسبي است و با توجه به موضوع و روش تحقيق مي توا .توان تخصيص دادنويسي ميتجزيه و تحليل آماري و گزارش
  .تغيير كند

  
  :هابرآورد هزينه

  .گرددهاي موجود معاونت پژوهشي محاسبه ميكه طبق آيين نامه .هزينه پرسنلي شامل حق الزحمه مجري مشاور و همكاران مي شود
  

    .تگي داردبلكه به كيفيت نگارشي پروپوزال نيز بس كيفيت پروپوزال پژوهشي شما نه تنها به كيفيت پروژه تحقيقاتي شما بستگي دارد
اعتبار علمي  مفهوم قوي بودن محتواي علمي مستلزم. قوي باشد مگر اينكه محتواي علمي آن قوي باشد توانددر عين حال يك پروپوزال نمي

   .هاي علمي داردآخرين پيشرفت كارگيري تكنيك هايي منطبق برچنين داللت بر بهباشد و همذاتي كار مي
  

-آن را مي )reviewers( برخي از داوران  قسمتي باشد كه تنها بخش،  ممكن است اين.استاهداف اختصاصي  پروپوزال شما، مهمترين بخش

بخش اهداف  بازبيني خاص خود را دارند، اما معموال بازبيني يك پروپوزال را با نگاهي اجمالي به اعضاي بخش بررسي مطالعات سبك. خوانند
  .كننداختصاصي شروع مي

  
براي خوانندگاني نوشته  اين مقاالت. توانند الگويي براي استاندارد طاليي نگارش پروپوزال باشندمي Scientific American  مقاالت مجله

در اين مقاالت نثر نگارش ساده است، از عبارات مخفف . آشنايي ندارند شوند كه اهل علم و دانش هستند اما با موضوع آن مقاله خاصمي
هاي خصوص هنگام بيان ايدهبه به كاربردن دياگرام در پروپوزال نيز. حداقل داراي يك دياگرام يا شكل ميباشدهر صفحه  شود وپرهيز مي

هاي نبايد هيچ تناقض يا مغايرتي بين بخش. بايد دقيق و واضح و منسجم باشد هر آنچه در پروپوزال آمده است .پيچيده بسيار مفيد است
  . پروپوزال وجود داشته باشد مختلف يك

  
  نويسي اشكاالت شايع پروپوزال            

  
  :ها عبارتند ازترين ضعف هاي پروپوزالچند مورد از شايع

  هاي نوين و بديع فقدان ايده-
   مبهم و سطحي بودن طرح پژوهشي و عدم تمركز بر يك موضوع خاص-
   عدم آگاهي از تحقيقات انتشار يافته مرتبط-
   ضروريات متدولوژي فقدان تجربه كافي در زمينه-
   عدم قطعيت در رابطه با جهت گيري تحقيقات بعدي-
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   فقدان توجيه علمي قابل قبول-
   تفصيل ناكافي طرح تجربي-
    حجم باالي كار در حد غيرواقع بينانه-
  

سرهم بندي شده و غير دقيق توانند ناشي از عدم آمادگي محقق باشند؛ با اين وجود معموال پيامد نگارش تمامي موارد ذكر شده در فوق مي
مقاالت انتشار يافته . شوند و به ندرت پيش مي آيد كه حقيقتا بديع باشند معموال در آخرين همايش ها مطرح مي"ايده هاي جديد". باشندمي

فقدان تجربه . تدر سطح وسيعي در دسترس هستند و عدم آگاهي از تحقيقات چاپ شده مرتبط، غالبا به معناي قصور در مراجعه به آنهاس
اين يك اصل اساسي در پژوهش و . گيري خالقانه از همكاران و مشاوران مرتفع ساختتوان با بهرهكافي در زمينه ضروريات متدولوژي را مي

  . باشد در دريافت بودجه طرح هاي تحقيقاتي ميزني
  

اند، نقص در مشخص كردن و آزمودن ا خوب نوشته نشدههاي تحقيقاتي كه از پايه علمي قوي برخوردارند امترين ضعف طرحشايد شايع
فرضيات . "طرح تحقيقاتي بر موضوع مشخصي تمركز نيافته و مبهم است"شود كه  اين نقص معموال منجر بدين انتقاد مي.باشدفرضيات مهم 

ان نباشد، چيزي جز تمرين جمع آوري تحقيقي كه در قالب فرضيات يا آزمون فرضيات ديگر قابل بي. هاي جديد هستنددر واقع بيان ايده
صورت مستقيم مورد آزمون قرار داد يا توان بهيك فرضيه ارزشمند را مي. تواند از لحاظ آماري مورد ارزيابي قرار گيردها نيست و نميداده

ليست . دهندهدر مي نيرو را بهفرضيات غيرقابل آزمون زمان و. هاي برگرفته شده از آن را مورد آزمون قرار داداستنتاجات و پيش بيني
  . بهترين حالت آن است كه به يك فرضيه مهم پرداخته شود. دهدكردن فرضيات متعدد نيز نشان از عدم تمركز مي

  
ف اي صادقانه نوشته شده باشد اما نشانه ضعممكن است چنين جمله. نوشتن چنين عباراتي كه ما اميدواريم فالن كار را بكنيم نشانه ضعف است

يك . دست خواهد آمد يا نهگذارد كه آيا آنچه ذكر شده بههاي دريافت بودجه است زيرا چنين عبارتي جاي شك باقي ميدر فوت و فن
  . نگراني اصلي بازبيني كننده پروپوزال شما اين است كه اگر قسمتي از پروپوزال درست پيش نرود، محقق اصلي چه به جاي خواهد گذاشت

  
هاي تجربي پيشنهاد شده اي مشخص تعيين شده باشد، با يك مدل تئوري جامع مرتبط باشد و آزموناست كه در آن فرضيهپروپوزالي قوي 

  .واقعا قادر به تست كردن آن باشد
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