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  پروپوزال, نوشتن پایان نامهموضوع:

همتا    پروپوزالبه طور کامل شرح داده شده است     نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد در این مقاله 

 صفحه می باشد  51تا  6می باشد که در حدود  طرح تحقیق

اس  ، به  روش تحقیق و طراحی تحقیقات علمی این راهنما که به اختصار حاوی برخی مفاهیم و جنبه های

پایا  نامه کارشناستی ارشتد اتراهم همتده      تحقیق فرم طرحمنظور سهول  کار دانشجویا  در تکمیل مناسب 

اس    در تکمیل این مختصر و برای اطالع بیشتر ، به دانشجویا  توصیه می شتود پتیا ات تکمیتل اترح طترح      

خصصی روش تحقیق ، بویژه در رشته تحصیلی خود ، مراجعه نماینتد   بته هتر    تحقیق پایا  نامه ، به کتابهای ت

حال ، پیا ات دریاا  و تکمیل ارح طرح تحقیق پایا  نامه ، ضروری اس  دانشجویا  به کسب هگاهیهتای زتح  

ت دانشگاه دربارۀ مقررات مربوط به دوره هموتشی ، بویژه تما  در اختیار برای تدوین پایا  نامه و همچنین مقررا

 و دانشکده در تمینه انتخاب پایا  نامه تحصیلی مبادرت ورتند  

موضوع یا مساله انتخابی توسط دانشجویا  برای پایا  نامه تحصیلی قاعدتاً باید حاوی نکات و خصوصیات تیر 

 باشد :

 الف ( موضوع پایا  نامه باید با هموتشهای دورۀ تحصیلی هماهنگی و انطباق داشته باشد  

 ب ( پایا  نامه باید حاوی موضوع و مساله ای تخصصی و مشخص در محدودۀ جغراایایی معین باشد  
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 ج ( موضوع و مساله مورد تحقیق باید جدید و مستلزح نوهوری علمی و تحقیقاتی باشد  

وع مورد د ( دانشجو پس ات انتخاب موضوع ، باید با مراجعه به منابع و مراجع معتبر ، ات تکراری نبود  موض

 مطالعه خود اطمینا  کامل حاصل نماید  

نسخه تکمیل و پس ات تائید استادا  راهنما و  3ه ( ارح طرح تحقیق پایا  نامه باید به صورت تایپ شده ، در 

 روت پیا ات تشکیل جلسه شورای تحصیالت تکمیلی گروه هموتشی مربوط ، تحویل گردد   51مشاور ، حداقل 

 ر و راهنما:انتخاب اساتید مشاو

الف ( برای تکمیل ارح طرح تحقیق پایا  نامه ، زتح اس  دانشجویا  با توجه به موضوع و قلمرو تحقیق خود ات 

یک سو و تخصص و تجربۀ هموتشی و پژوهشی استادا  ات سوی دیگر ، به انتخاب استتاد یتا استتادا  راهنمتای     

ادا  مشاور بر عهدۀ استاد یا استتادا  راهنمتای پایتا  نامته     پایا  نامۀ خود مبادرت ورتند   انتخاب استاد یا است

 اس   

ب ( بر این اساس ، زتح اس  دانشجو موضوع و مساله مورد عالقه خود را به اطالع استاد راهنما برساند وپتس ات  

تحقیتق و  تعیین استادا  مشاور ، با بهره گیری ات راهنماییهای زتح ، به تنظیم و تدوین موضوع و مستاله متورد   

 همچنین تکمیل ارح طرح تحقیق پایا  نامه بپرداتد  

ج ( هشکار اس  که دانشجو موظف اس  در تماح مراحل تکمیل ارح مورد نظر ، استادا  راهنما و مشاور خود را 

 در جریا  امر قرار داده، ات نقطه نظرات هنا  در جه  تنظیم مناسب موارد مربوط بهره گیری نماید  



مطالب و موارد مندرج در ارح طرح تحقیق پایا  نامه باید پس ات بررسیهای زتح به تائید استادا  د ( تمامی 

 راهنما و مشاور رسانده شود  

  

 طراحی تحقیق:

برای پیشبرد مناسب هر تحقیق علمی ، دسترسی به چارچوبهای مناسب تحقیق الزامی اس    طراحی تحقیق به 

لۀ مورد بررسی و روشهای مناسب برای پیشبرد ه  بستگی دارد   به این ترتیب نوع و دامنۀ اهداف ، طبیع  مسا

، برای طراحی مناسب تحقیق باید توجه داش  که هر طرح تحقیق بایستی زقل شامل اجزاء تیر که با یکدیگر 

 در ارتباط تنگاتنگ و کنا متقابل قرار دارند ، باشد :

 رسی ؛بر مورد مساله و تحقیق قالب تعریف(  الف 

 ب ( بیا  ماهی  تحقیق ؛

 ج ( تبیین منابع تحقیق ؛

 د ( تبیین اهداف تحقیق ؛

 ه ( محدودۀ مکانی تحقیق ؛

 و ( محدودۀ تمانی تحقیق ؛



 ت ( ابعاد و دامنۀ تحقیق ؛

 ؛ اطالعات به  ح ( تمینه های عینی انتخاب داده ها و امکا  دستیابی

 ها و اطالعات مورد نیات ؛ و بازخره ،ط ( انتخاب انو  و روشهای گرد هوری داده 

به سخن کوتاه ، جنبه هایی که بر این اساس در طراحی تحقیق مطرح می شوند را به طور کلی می توا  به این 

صورت پاسخ به پرسشهای ) چه چیزی ؟ ( ، ) کجا ؟ (، ) چرا ؟ ( ، ) چه موقع ؟ ( ، ) ات چه طریقی ؟ ( در نظر 

 طرح تحقیق باید حاوی جنبه های تیر باشد : گرا    عالوه بر این ،

 ات چه دیدگاهی با مسالۀ مورد بررسی برخورد خواهد شد ؟

 چه روشهایی مورد استفاده قرار خواهد گرا  ؟

 کداح انو  و تدابیر بیشترین تاثیر را در پیشبرد مطلوب تحقیق به دنبال خواهد داش  ؟

  

 

 

 



 عنوان بندی تحقیق:

ستین گاح در طراحی تحقیق به شمار می رود   عنوا  تحقیق باید روشن ، موجز و انتخاب عنوا  تحقیق نخ

اشرده و گویای مساله مورد بررسی باشد   برای تعمیق بیشتر بررسیها و تحدید مناسب دامنۀ تحقیق ، زتح اس  

 قلمرو تحقیق هم ات نظر مکانی و هم ات نظر تمانی محدود گردد  

جنبه یا جنبه های معینی ات موضوع تحقیق تاکید می شود ؛ در این گونه موارد ، در همین ارتباط ، گاهی بر 

 با تحقیق عنوا  ، دیگر موارد برخی در   شود می استفاده ً  …با تاکید بر پس ات عنوا  اصلی تحقیق ، ات عبارت ً 

 ً به کار می رود   …لفظ مورد  ،ً اصلی عنوا  ات پس ، موارد گونه این در که شود می همراه شناسی مورد

  

 انواع تحقیق:

تحقیق علمی انواع گوناگونی دارد   انواع تحقیق علمی را می توا  به طرق مختلف و بر مبنای معیارهای متنوع 

تعیین نمود   در ارمهای تحقیقاتی ، ات جمله ارح طرح تحقیق پایا  نامه تحصیلی ، معموز انواع تیر پیا بینی 

 تعریف هریک ات هنها مطرح می گردد :شده اس  که در اینجا 

 : مطالعه کاربردیالف ( 

این نوع مطالعه به تحقیقاتی گفته می شود که به منظور تدوین و گسترش مهارتها و شیوه های جدید و نیز حل 

 مسایل مربوط به موضوع یا محدودۀ مورد بررسی طراحی و اجرا شود  



 : مطالعات نظریب ( 

غالباً با هدف اازایا شناخ  علمی نسب  به رخدادها و پدیده ها ، در پی اثبات صح  و این گونه مطالعات 

 سقم داوریها ، ارضیات ، نظریه ها ، و احکاح علمی اس   

 : مطالعات بنیادیج ( 

این نوع مطالعه ات لحاظ پای بندی به مباحث محض علمی ، به مطالعات نظری شباه  دارد   با این تفاوت که 

پرداتی را با میدا  تجربه ات طریق بررسی های میدانی در هم می همیزد و ات این لحاظ در پی محک تد  نظریه 

 نظریه در میدا  عمل اس   

شهرت یااته اند   این گونه  مطالعات اجراییعالوه بر این ، نوع دیگری ات مطالعات نیز مطرح اس  که به 

د که با هدف ات پیا تعیین شده در پی یااتن راههای بهینۀ به مطالعات معموزً ات تحقیقاتی به شمار می رون

 اجرا در هورد  سیاستها ، برنامه ها و طرحهای عمرانی و توسعه ای هستند  

 بیان مسئله و موضوع تحقیق -1

مساله تحقیق خود حول موضوعی ات موضوعات مختلف دور خواهد تد؛ یعنی محقق باید قادر باشد در چارچوب 

ا به عبارت بهتر : مقوله یا قضیه ای کلی ( ، مساله ای یااته ، به تدوین ه  بپرداتد   مثالً در قالب موضوع ) ی

 جلب ً  مقوله ً جمعی  شهری ً ممکن اس  توجه محققی به مساله ً مهاجرتهای ناخواستۀ روستائیا  به شهرها

ب اراضی و گسترش ارسایا خاک ً توجه تخری ً مساله به ً، طبیعی انداتهای چشم  ً قضیۀ قالب در یا و گردد



نماید   به این ترتیب ، هر تحقیق علمی عمالً با طرح و تدوین یک مساله هغات می گردد ، تیرا که هدف غایی 

انجاح هر تحقیق ، اساساً ، یااتن پاسخ مناسب برای جنبه های مجهول یک مورد و یا چاره جویی مناسب برای 

 مسائل و مشکالت موجود اس   

بیا  دقیق مساله ، یا هنطور که معموزً نوشته می شود ، محقق باید ات میا  پیچیدگی رخدادهای مورد مشاهده ، 

موارد مهم و مرتبط ) تعیین کننده ( را که به بهترین وجه در تبیین مساله مورد بررسی به کار می هیند ، انتخاب 

اطات بنیادی موجود میا  عناصر گوناگو  پیچیدگی ) مساله ( نماید   به عبارت دیگر ، بتواند ات این طریق ، ارتب

 را نشا  دهد  

طرح مساله ، در واقع شرط اساسی طراحی مناسب هر گونه طرح تحقیق کارهمد بته شتمار متی رود   در واقتع ،     

 دیتد  تحقیق علمی تمانی هغات می شود که مساله ای عینی یا ذهنی مطرح گردد ؛ البته ، توانمندی محقتق در  

مسائل و مشکالت چیزی نیس  که با هموتشهای رایج دانشگاهی اراهم هید ؛ این امر به استعدادهای ذاتی ، نکته 

سنجی اردی و البته به تحصیالت و ممارس  محقق در امور پژوهشی بستگی دارد   با این وجود ، بترای تتدوین   

آخذ مناسب در تمینتۀ روشتهای تحقیتق ، تامتل و     مسالۀ تحقیق می توا  شرایط زتح را اراهم هورد ؛ مطالعه م

تدقیق درباره موضوع مورد نظر ، مراجعه به ااراد اهل ان ) تحقیق ( و جستجوی منابع اطالعاتی و مطالعۀ دقیق 

مآخذ در دسترس ات جمله این شرایط به شمار می رود   البته در این راه محققی مواق خواهد بود که بتوانتد بتا   

انتقادی امور مذکور را به انجاح رسانده ، حس کنجکاوی و قدرت تفکر خود را نسب  به موضوع دیدی پرسشگر و 

 تحقیق گسترش دهد   بر این مبنا ، می توا  برای تدوین مساله تحقیق مراحلی قائل شد که قائدتاً عبارتند ات :



 ؛ باشد نیاتمند حل راه به که موضوع یک حول ای مساله یااتن – 5

 حدود و دامنۀ تحقیق   تعیین – 2

  تحقیق بود  اجرا قابل – 3

 سوالت و فرضیه تحقیق -2

 قتدر  هتر  کته   محقق برای توجه و جه  داد  به روند بررسی خود ، پرسشهایی مطرح می ساتد   هشتکار است   

له مستا  دربتارۀ  مناسب سوازت طرح به تواند می بهتر ، باشد بیشتر بررسی مورد مساله به نسب  محقق اطالعات

مورد تحقیق بپرداتد   به این ترتیب محقق می کوشد تا بر اساس دانسته ها و اطالعات اولیه خود دربارۀ ماهی  ، 

ویژگیها و روندهای حاکم بر رخداد یا پدیده متورد بررستی و یتا عوامتل و نیروهتای اثرگتذار بتر ه  ، بته طترح          

جه  داد  به روند بررسی مطرح می گردند ، با چرا  پرسشهایی دربارۀ ه  بپرداتد   این پرسشها که برای توجه و

 ؟ چگونه ؟ و چه چیز ؟ شروع می شوند  

به دنبال ه  ، محقق زتح اس  برای سؤازت خود ، پاسخ ) یا پاسخهای ( مناسب و درخور ارائه نماید   بیا  

ارضیه حکم یا گمانه ای ر ، علمی این گونه پاسخها در قالب عبارات منطقی را ارضیه می نامند   به عبارت دیگ

تیرکانه و علمی اس  که محقق دربارۀ ماهی  ، ارتباط و چگونگی شکل گیری اولیه ، تحول و هیندۀ یک پدیده 

   یا رخداد ابرات می دارد

 به این ترتیب ، هر ارضیه قاعدتاً باید دارای ویژگیهای تیر باشد :



 و منطقی باشد ؛الف ( ات نظر علمی روشن و در عین حال ، استوار 

 ب ( در چارچوب مباحث علمی قابل توجیه و ادراک باشد ؛ و

 ج ( ات نظر روش شناسی و شیوه های تحقیقاتی قابل بررسی و پیگیری باشد  

 هتمو  ارضیات :

می شوند   به هر تقدیر ، پیا ات هتمو  رد یا  اثباتارضیات یا پیا ارضها تنها ات طریق بررسیهای دقیق علمی 

 ارضیه ها زتح اس  پرسشهای تیر به درستی مطرح و پاسخ داده شوند :

 وضعیتهای در توا  می را متغییرها و مفاهیم یعنی ، هستند بررسی قابل اصوزً استفاده مورد مفاهیم هیا – 5

 ؟ نمود تبیین مشخص

تحقیقاتی به اثبات  عملیات طریق ات را ه  سقم و صح  بتوا  که هس  طوری متغییرها بین رابطۀ هیا – 2

 رساند ؟ هیا ات قبل شاهدی دال بر صح  یا سقم این رابطه وجود دارد ؟

 ؟ نمود بینی پیا ه  مبنای بر را مناسبی و جدی تحقیق طرح توا  می هیا – 3

 به نیز دیگر وضعیتهای در نحو همین به را هنها توا  می یا هستند مطرح چارچوب همین در متغییرها هیا – 4

 گرا  ؟ کار



 اس  صادق بررسی مورد محدودۀ و بستر در تنها یعنی   اس  خاص مکا  و محیط به منوط تعمیم توا  هیا – 1

 بترای  ، ارتباط این در ؟ نمود اعمال نیز مکانی یا محیطی وضعیتهای سایر در ضمناً را ه  توا  می                یا

نمونته هتای   یکی ات این راهها ، به کارگیری گروه کنترل یا    دارد وجود مختلفی راههای تحقیق ارضیات هتمو 

    اس  جامعۀ هماری مورد مطالعهدر حین بررسی  شاهد

 و تشخیص قابل درستی به عوامل هیا ، دارند قرار تغییر معرض در بررسی روند در دخیل عوامل ات برخی اگر – 6

 روند تحقیق را ارتیابی نماید ؟ و بازخره در عوامل این تغییر چگونگی بتواند محقق تا هستند تفکیک

 وضعیتهای در و باشد شده برقرار درستی به اجزاء بین ارتباط که اس  شده طراحی طوری تحقیق نظاح هیا – 7

 ؟ هورد اراهم نیز را بینی پیا امکا  خاص

ح  ارضیات خود باشد   ات سوی دیگر ، نباید تصور شود که محقق الزاماً باید به دنبال اثبات بی چو  و چرای ص

بلکه پیا و بیا ات ه  باید در جستجوی نتایج مثب  و یا منفی ه  در روند بررسی دقیق و به دور ات تعصب 

 باشد   ضمناً باید توجه داش  که نتایج منفی در این ضمینه به هما  انداته اهمی  دارند که نتایج مثب   

 اهداف تحقیق -3

علمی ، دانا اازایی و پربار کرد  بدنۀ شناخ  و معرا  بشری در تمینه ای  البته نخستین هدف در مطالعه

معین اس    ات این گذشته ، هدف تحقیق می تواند حول شناسایی عوامل و نیروهای تاثیر گذار بر پدیده یا 



ررسی رخداد مورد مطالعه و همچنین راههای بهینه ساتی وضعی  و یا چاره جویی برای مساله یا معضل مورد ب

 طراحی شود  

 ضرورت انجام تحقیق-4

ضرورت مطالعه در تمینه های معین را پیا ات هر چیز ناشناخته بود  کلی  و یا ابعادی ات پدیده یا رخداد مورد 

بررسی تعیین می کند   در برخی ات موارد ضرورت مطالعه ات طریق اوری  حل مستاله و یتا چتاره جتویی بترای      

یه می شود   در این ارتباط ، توضیح ضرورت هر مطالعه با اهداف متصتور و تعیتین   معضالت خاص مبتال به توج

  شده برای ه  بستگی مستقیم دارد  

 پیشینه تحقیق -5

در پیشینه تحقیق ، تماح مطالعاتی که به طریقی با موضوع و مساله مورد بررسی ارتباط دارند ، متورد بررستی و   

مطالعات ممکن اس  در محل یا حیطۀ مکانی مورد بررسی و یتا در ستایر محلهتا و    ارتیابی قرار می گیرند   این 

نواحی به انجاح رسیده باشد   به هر تقدیر ، در این قسم  محقق می کوشد با بررسی مطالعات مشابه دیگر ، بته  

بررستیهای ختود را    وجوه تمایز مطالعه خود با دیگر بررسیها بپرداتد و ات این طریق ، جنبه های نوجویانه و بدیع

 تمتین  هتای  نقشته  و(  کار نتیجه ات مختصری ذکر با)  تحقیقاتی طرحهای ، ها نامه پایا  ،  نشا  دهد  مقازت

   شود می گنجانده قسم  این در شناسی

 



 مراحل تحقیق-6

مرحلته   چهتار  –انجاح تحقیق را قاعدتاً به مراحلی چند تقسیم می کنند   برخی این مراحل را خالصه و در سته  

مطرح می ساتند   در عوض بعضی دیگر مراحل متعدد چندی را پیشتنهاد متی نماینتد   البتته متی تتوا  بترای        

 مرحلۀ اصلی به شرح تیر تقسیم کرد : 4سهول  کار تمامی این مراحل گوناگو  را به 

 الف ( انتخاب و تدوین موضوع ؛

 ب (گردهوری دادها و اطالعات زتح ؛

 لیل داده ها ؛ وج ( طبقه بندی و تح

 د ( ارائه یااته ها و نتایج تحقیق  

روشن اس  که هریک ات مراحل باز خود به تیر مرحله های چندی تقسیم می شوند   به این ترتیب ، مراحل 

 تحقیق را می توا  به نحو منظم به شرح ذیر مطرح ساخ  :

 الف ( تعیین محدوۀ موضوع یا مساله مورد بررسی ؛

 وروشن مساله یا موضوع مورد بررسی ؛ ب ( بیا  دقیق

 ج ( بیا  روشن اهداف تحقیق ؛

 د ( طراحی ارضیات بنیادی برای تحلیل و تفسیر نتایج ؛

 ه ( تبیین و تعریف دقیق مفاهیم و کلید واژه ها ؛

 و ( جستجو و تعیین منابع تحقیق و گردهوری اطالعات ؛

 بهینۀ تحقیق ؛ و ت ( تعیین مقیاس و ابزار مورد نیات برای پیشبرد



 ح ( ارائه مناسب یااته های تحقیق با استفاده ات شیوه های نموداری ، ترسیمی و بیا  کالمی یااته ها و نتایج  

 شیوه های گردآوری اطالعات -7

برای گرد هوری داده های مورد نیات جه  تحلیل ویژگیهای هر پدیده یا رختداد متورد بررستی بته شتیوه هتای       

  متوسل شد   مراجعه به منابع هماری ، گزارشها و منابع تحقیقی ، انواع مشتاهده ، پرسشتگری   توا می  مختلفی

میدانی ، انجاح مصاحبه و نمونه گیری و نمونه برداری ات این گونه شیو ه ها به شمار می رود   محقق باید با توجه 

همت  گمتارد   در ایتن راه ، مراجعته      به ماهی  و دامنۀ تحقیق قادر باشد به انتخاب و اعمال شیوه های مناسب

  دانشجو به کتابهای روش تحقیق و مشورت با استادا  راهنما و مشاور مسلماً راهگشا خواهد بود  

 نمونه گیری -8

در مطالعاتی که به دزیل منطقی ، استفاده ات شیوه های نمونه گیری و نمونه برداری الزامی اس  ، متی تتوا  ات   

ج نمونه گیری ، مانند نمونه گیری تصادای ، سیستتماتیک ، خوشته ای و ماننتد ه  بهتره     روشهای مختلف و رای

گرا    در این گونه موارد ، زتح اس  دانشجو با توجه به حجم جامعه هماری و دامنۀ بررسیهای خود ، نسب  به 

ی و یا کمی انتخاب نمود   انتخاب شیوۀ نمونه گیری مناسب اقداح نماید   نمونه ها را می توا  به شیوه های کیف

برای انتخاب کمی نمونه ها ، روشها ) و ارمولهای ( مختلفی برای تعیین حجم نمونه وجود دارد که در این مورد 

    ضروری اس  ، دانشجو به کتابهای مناسب روش تحقیق مراجعه نماید  

 



 روش های تحلیل -9

تفاده می شود   امروته ، برنامه های نرح ااتزاری مختلفتی   در تحلیل داده ها معموزً ات روشهای کمی و هماری اس

برای تحلیل هماری داده ها در اختیار اس    هشکار اس  که در تحلیل داده ها می تتوا  ات روشتهای کیفتی نیتز     

  بهره گرا   

  منابع -11

حروف الفبای ناح خانوادگی منابع و مآخذ اساسی که در اجرای پایا  نامه ات هنها استفاده خواهد شد ، به ترتیب 

 مؤلف و به صورت ذیل نوشته شود :

 تعداد– انتشارات –  مترجم– کتاب عنوا  – چاپ سال –(  مخفف)  ناح –(  کامل)  خانوادگی ناح:  کتابها     

 کتاب صفحات

 شماره –قاله م منبع – مترجم – مقاله عنوا  –چاپ سال –(  مخفف)  ناح –( کامل)  خانوادگی ناح:  مقازت     

 مقاله صفحات شماره – جلد

 می منابع ضمناً   گردد معرای اینترنتی نشانیهای و سایتها و شود استفاده نیز خارجی منابع ات ازمکا  حتی     

 باشد داشته تناسب مطالب محتوای با بایس 

 


