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 پروپوزال چیست؟

  شما كه است پ ژوهشی نویس پیش تحقیق، طرح یا پروپوزال

 موضوعی معرفی به شما پروپوزال، در .دارید را آن انجام قصد

  آن اهمیت توضیح اید، كرده انتخاب خود تحقیق برای كه

 صورت باره این در گذشته در كه هایی پ  ژوهش ذكر موضوع،

  گرفت خواهید تحقیق از كنید می فكر كه نتایجی و گرفته،

 از پژوهش در كه هایی روش یا روش چنین هم .پردازید می

 .كنید می ذكر را گرفت خواهید بهره ها آن
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   .دارد پروپوزال كیفیت با مستقیمی نسبت پژوهش، كیفیت ◄

 كمیته بلكه میدهد، نوید را پروژه موفقیت تنها نه خوب پروپوزال ◄

  توانا پژوهشگری عنوان به شما شناختن رسمیت به در نیز را پروژه

   .میدهد قرار تأثیر تحت

  شما كه كنند باور دیگران كه است آن پژوهشی پروپزال از هدف ◄

  برای مناسبی كاری برنامه و داشته را ارزشمند پژوهشی انجام قصد

 .دارید آن تكمیل

 ویژگی های یک پروپوزال خوب 
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  در مندرج كلیدی عناصر همه باید پژوهشی پروپوزال هر اصوالً ◄

 تا بدهد خواننده به را كافی اطالعاتی و باشد داشته را پژوهشی فرآیند

 .بپردازد پیشنهادی پژوهش ارزیابی به بتواند

  پیشنهادی، پروژه كیفیت به تنها نه شما پژوهشی پروپوزال كیفیت ◄

  وجود خطر این .دارد بستگی شما پروپوزال نگارش چگونگی به بلكه

  نگارش آن پروپوزال آنكه دلیل به خوب پژوهشی پروژه یک كه دارد

  ،منسجم شما نگارش كه است صالح به رو، این از .شود رد ندارد، خوبی

   .باشد برانگیزاننده و روشن

 

(: ادامه)ویژگی های یک پروپوزال خوب   
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 :دهد پاسخ زیر پرسش سه به باید ،پژوهشی پروپوزال هر  ◄

 

 چیست؟ دهید، انجام میخواهید كه آنچه  .1 

 دهید؟ انجام را آن میخواهید چرا   .2

 داد؟ خواهید انجام را آن چگونه   .3



 ساختار پروپوزال

 تحقیق عنوان   .1

 تحقیق نوع تعیین   .2

 ( تحقیق مساله ) تحقیق اصلی پرسش   .3

   مسئله بیان   .4

 تحقیق انجام ضرورت و اهمیت  .5

 تحقیق نوآوری جنبه  .6

   تحقیق پیشینه یا ادبیات  .7

   تحقیق اهداف  .8

   تحقیق متغیرهای  .9
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  :تحقیق اجرایی مشخصات

   تحقیق روش نوع     .10

   اطالعات گردآوری روش   .11

 اطالعات گردآوری ابزار   .12

 شیوه گیری، نمونه روش نمونه، حجم آماری، جامعه .13

    اطالعات وتحلیل تجزیه
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 (:ادامه)ساختار پروپوزال  
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 (:ادامه)ساختار پروپوزال  

 تحقیق های محدودیت   .14

 تحقیق اجرای زمان مدت بینی پیش   .15

 تحقیق اجرای محل   .16

 و مواد هزینه پرسنلی، های هزینه)تحقیق های هزینه  .17

 هزینه مصرفی، غیر وتجهیزات وسایل هزینه مصرفی، وسایل

  (متفرقه های هزینه ها، مسافرت
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 .دارد ها قضاوت در سزا به تاثیر تحقیق عنوان*
 

  جلب را خواننده توجه تنها نه خوب عنوان یک *

  مثبتی گیری جهت او میشود باعث بلكه میكند،

 .كند پیدا پروپوزال به

 عنوان تحقیق



 .باشد جامع   •

 .باشد تحقیق هدف بر مبتنی   •

 .باشد تحقیق محتوای و هویت بیانگر   •

 .باشد زائد كلمات فاقد و رسا و مختصر   •
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 ویژگی های عنوان تحقیق



1
2
 

(ادامه)ویژگی های عنوان تحقیق   

 .باشند زبان یک از امكان حد تا عنوان كلمات   •

 .باشد ابهام گونه هر فاقد و بوده گویا كامالً   •

 مختلفی عبارات مخفف است ممكن كه اختصارات از  •

 .گرددپرهیز باشند

 منفی سوالی یا سوالی جمله صورت به عنوان است بهتر   •

 .نباشد
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 موضوع اصل چه آن كه باشد طوری آن چیدمان تا كنید دقت پروژه عنوان بندی جمله در ●

  :كنید دقت مثال دو این به .باشد تشخیص قابل آن فرع از شماست تحقیق

1- Energy Engineers and Their Preferences for 

Optimization of Energy Consumption 

2-  Optimization of Energy Consumption Preferences 

of Energy Engineers 
  

 مهندسان روش» :كنند می منتقل را مفهوم یک ظاهراً جمله دو هر جا این در
 و دارد وجود دو این بین تفاوتی عمالً اما .«انرژی مصرف سازی بهینه در انرژی

 به بیشتر توجه كه است این خواننده تعبیر اول، جمله در كه است این هم آن
 روش به بعد و كنیم می بررسی را انرژی مهندسان ابتدا است، انرژی مهندسان

 سازی بهینه به اولویت عكس، بر دوم جمله در اما .پردازیم می آنها سازی بهینه
 قرار دوم درجه در انرژی مهندسان و شده داده استفاده مورد های روش و انرژی
  .دارند

http://www.aryarc.com/
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  مثال دو . كنید حذف پروژه عنوان از را اضافی كلمات كنید سعی ●

 دارد بیشتری مقبولیت 2 شماره اما ، هستند یكی واقع در زیر

 

1. The Systematic Development which has occurred 

during last 50 years and has Changed the face of 

Southeast Asia  

 

2.  Changes and Development in Southeast Asia 
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 سؤال تحقیق

   .است اصلی پرسش یک دارای تحقیق هر عموماً   ●

  را تحقیق اصلی پرسش توان می موضوع بودن گسترده صورت در   ●

 .شكست سوال چند به

 .است سوال چند یا یک پاسخ به رسیدن برای تالش تحقیق، هر   ●

  طراحی پژوهش اهداف اساس بر باید پژوهش سؤاالت یا سؤال  ●

 .شوند

 .دنباش ابهام بدون و واضح ، صریح باید پژوهش سواالت   ●



1
9
 

 .نوشت تحقیق سوال یک توان می ویژه هدف هر برای   ●

 بلكه می كنند تداعی را مشخصی جواب كه نكنید طرح سؤاالتی  ●

  تداعی ذهن به را ممكن های پاسخ تمام كه باشد گونه ای به باید سؤال

 .كند

   "خیر" یا "بلی" آن پاسخ كه پژوهشی سوال طرح از است بهتر   ●

 .شود اجتناب است

:( ادامه) سؤال تحقیق   
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 بیان مسئله

 .است نظر مورد تحقیق انجام توجیه واقع در مسئله بیان  ◄

  دهیم نشان دالیل و مستندات اساس بر باید هئلمس بیان در ◄

 .دارد وجود ای هئلمس كه

 مختلف ابعاد و ای زمینه اطالعات محقق بخش این در ◄

 روشنی به را تحقیق از ناشی فواید و انتخاب دالیل ،موضوع

 آن ضرورت كند، جلوه منطقی تحقیق ایده تا دهد می توضیح

 .گردد آشكار آن اهمیت و شود احساس
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 محتوای بیان مسئله

 (مسئله تعریف) چیست؟ مشكل  .1

 مشكل؟ اهمیت است؟ چقدر مشكل گستردگی  .2

 (حاضر حال در تحقیق موضوع با برخورد نحوه) داریم؟ وضعی چه فعال  .3

 مشكل؟ این تداوم از ناشی عوارض  .4

 مشكل؟ بر مؤثر عوامل یا و حل راه  .5



2
2
 

 (:ادامه)محتوی  

 ( در صورت وجود)تناقض یا خالء اطالعات .  6

 پیش بینی دورنمای آینده مسئله.  7

 در این تحقیق می خواهید چه كنید؟.  8

 فوائد ناشی از اجرای تحقیق برای حل مشكل مورد نظر.  9

 

  خود به راجع كه مسئله بیان محتوای اول بند 6  ◄

 .باشند معتبر مرجع دارای باید كند می صحبت مشكل
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 چگونه بیان مسئله بنویسیم؟

 .شود تنظیم مفید و مختصر باید مسئله بیان   .1

 .شود رعایت مطالب پیوستگی مسئله بیان در  .2

 .باشد صفحه یک از بیش نباید  .3

 .باشد (فوق بند 9) بندها همه متضمن .4

 .شود رعایت بندها ترتیب  .5

 .شود تنظیم پاراگراف سه در است بهتر  .6
 4تا  1اول بندهای پاراگراف 1.

 8تا  5پاراگراف دوم بندهای 2.

 9پاراگراف سوم بند 3.



 تحقیق انجام ضرورت

 از بررسی مورد تحقیق كند تعیین باید محقق قسمت این در◄

 یعنی دارد، اهمیتی چه كاربردی و (نظری)تئوریک حیث

  اگر و كرد خواهد حل را مشكلی چه نظر مورد تحقیق انجام

  از بخشی یا جامعه متوجه آسیبی چه نگیرد انجام تحقیق این

   .شود می آن

 ضرورت نیز آن انجام كه است تحقیق اهمیت به توجه با ◄

 .كند می پیدا
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 :است بررسی قابل بعد دو از تحقیق اهمیت

 :نظری اهمیت  .1 

 ادبیات و نظریات دانش، به توجه با بتواند باید پژوهشگر

 معتبر اسناد با را تحقیق مسئله بودن مهم دالیل موجود،

  .كند بیان

 :كاربردی اهمیت .2

 در مسئله اساسی جوانب بررسی طریق از باید پژوهشگر

   .بپردازد پژوهش انجام از حاصل نتایج و فواید بیان به عمل،

 :(ادامه)تحقیق انجام ضرورت
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  «مكان» و «زمان» مؤلفه دو به رویكرد با تحقیق ضرورت ◄

 .گیرد می صورت

پس از بیان اهمیت و ضرورت مسئله و ارائه آن براساس    ◄

مالحظات فوق، می توان به ارزشیبابی آن براساس موارد زیر 

 :پرداخت

 چرا انجام آن پژوهش ضرورت دارد؟ -1

 انجام این پژوهش دارای چه ارزشی است؟ -2

 ؟نتایج حاصل از آن به چه كار می آید -3

 :(ادامه)تحقیق انجام ضرورت



 جدید دیدگاهی از مزبور، تحقیق كه دهد نشان باید محقق  ●

 .كند می نگاه مسائل به خالقانه و

 .نماید تأكید خود تحقیق نوآوری های جنبه بر باید او  ●

 جنبه نوآوری تحقیق


