پروپوزال چيست؟

مربوط به مساله تحقيق و روش فرمتي است كه محقق از طريق آن اطالعات مربوط به خود اطالعات
ھر پروپزالی يا .انجام آن ،اعتبارات مورد نياز براي انجام تحقيق را به اطالع مسئول ذيربط مي رساند
طرح تحقيقی معموال شامل موارد زير ميباشد.البته وابسته به نوع رشته ممکن است در قسمت ھايی
خصوصا در متدولوژی تحقيق تفاوت ھايی داشته باشند.
مھم ترين کار در ارائه پروپزال دادن يک تايتل)عنوان( شدنی است .خيلی وقت ھا ما دوست داريم خيلی
از تحقيق ھا را انجام دھيم ولی وقتی ساپورتی نيست که بگويد مثال اين مشکل وجود دارد و ...نمی توان
به صورت علمی کار را پيش برد ،پس فايده ای ندارد .ضمنا يکی از علل تحقيقات حل مشکالت مشھود
و رايج جوامع می باشد که ارزشمند است.
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تايتل يا عنوان تحقيق بايد بسيار گويا باشد و بيشتر از  ٢٠کلمه نباشد .سعی کنيد کلمات غير ضروری را
به کار نبريد .مثال از  ٣عنوان زير – دو تای اول مناسب و سومی مناسب نيست چون  ٣کلمه
اولش ضروری نيست.

The effectiveness of story telling _ echnique in essay writing in high school
Iranian pre university English teachers' perceptions of the wahback effect
of the university entrance exam
A study of Iranian EFL learning in Semnan University

2. Introduction

شامل مقدمه يا معرفی خيلی مختصر از آن چه قصد داريد در قسمت ھای بعد بيان کنيد:

3. Background of the study

در اين جا بايد بنويسيد وضعيت آن مسئله يا مشکل فعال در ايران چگونه است و در دنيا چگونه است.
اول ميگيد در دنيا اين طوری ھست و مثال می آوريد می گوييد :مايکل) (٢٠٠٣معتقد است که زبان
بومی معلمان استراليايی شھر نيوکاسل بر لھجه انگليسی دانش آموزان تاثير منفی داشته است .وی در
مطالعه خود اذعان می دارد که ....
و بعدش ميگيد در ايران ھم اين طوری ھست .نبايد خود مشکل رو توضيح بدھيد بايد شرايط مشکل يا
مسئله ای که شما دوست داريد آن را مرتفع سازيد يا کم رنگ کنيد را توضيح دھيد.

4. Statement of the problem

در اين جا بايد دقيقا بگيد مشکل چی بوده که به اين فکر افتاديد آن را حل کنيد نه فقط از زبان خودتان
بلکه از مقاالت که حاصل پژوھش ديگران حاال يا ايرانی يا خارجی بوده بگيد نظر اون ھا چيه
– از قسمت پيشنھاد تحقيق در اکثر پايان نامه ھا می تونيد آن را بيابيد .ضمنا باز اين جا ھم بايد
درباره اين مشکل در دنيا و سپس در ايران بحث کنيد شما می توانيد از سايت ھای علمی داخل
کشور و يا از بانک ھای اطالعاتی موجود در وب سايت کتابخانه الکترونيکی دانشگاھتان نظير
موارد زير استفاده کنيد:

http://www.irandoc.ac.ir/index.htm

http://www.lib.upm.edu.my/indexe.html

http://irlibthesis.blogfa.com/cat-15.aspx

Scientific database such as: Science Direct, Emerald, Eric, Proquest and
so on.

5. Objectives of the study

در اين قسمت بايد اشاره ای به اھداف تحقيق داشته باشيد .شما می توانيد يک ھدف اصلی و چند تا ھدف
فرعی داشته باشيد.

6. Research questions

ھمان اھداف تحقيق را به صورت سوالی بايد بنويسيد که می شود سواالت تحقيق.

7. The significance of the study

در اين جا بايد بنويسيد واقعا اگر اين مشکل حل بشه چه افراد يا سازمان ھايی از نتايج کار شما سود
ميبرند؟ چه سودی؟ چگونه؟ و اصال اين کار چه اطالعاتی را به بدنه دانش ميفزايد؟

8. The limitation of the Study

شما در اين جا قيد می کنيد که با چه محدويت ھايی احتماال در طول انجام اين تحقيق برمی خوريد مثال
فرض کنيد می خواھيد تحقيقی داشته باشيد درباره برنامه ای که برای سيستم فيبر نوری
مخابرات مناسبه و عمال بايد در  ۴منطقه کشور پياده شود تا اعتبار آن سنجيده شود ولی شما به
عنوان محقق از نظر وقت و پول فقط می تونيد اين کار را در يک منطقه انجام بديد.

9. Definition of terms

تمام کلمات مھم و کليدی خود را که زياد به کار می بريد بايد بگيد منظور از آن چيست و از زبان يک
دانشمند تعريف کنيد و ضمنا بگوييد منظور شما از به کارگيری آن در پروپزالتان چيست؟ پس يعنی يک
تعريف علمی از قول يک دانشمند يا محقق ديگری و يک تعريف عملياتی يعنی اينکه دقيقا منظور شما
در تحقيقتان از اين واژه چيست؟

10. Literature Review

به صورت خالصه بايد توضيح دھيد که ديگران در خارج و داخل کشور در رابطه با اين قضيه تحقيق و
يا مشابھش چه کرده اند و به چه جواب ھايی رسيده اند .اسم اين قسمت می شود ادبيات تحقيق يعنی
مرور کارھای ديگران را ضمنا بايد دقيقا اسم ھر محققی را که مياوريد حتما در قسمت منابع اطالعاتش
را کامال بدھيد که از کجا اين مطالب را خوانده ايد و اين جا درج کرده ايد وگرنه می شود پالجاريزم يا
دزدی ادبی که فايل پاور پوينش را برايتان ارسال نموده ام و منظور اين است که اگر شما نقل و قولی را
بياوريد و اسم آن طرف را نياوريد به عبارتی يعنی اين حرف ھا سخن شماست و اين دزدی ادبی می
باشد که بايد دقت کنيم و خصوصا در دانشگاه ھای خارج کشور روی آن تاکيد می شود.
زير اين عنوان ،بايد توضيح مختصر اما جامعی ھمراه با رفرنس دھی صحيح آکادميک)استاندارد
ھاروارد(درباره پژوھش ھايي كه پيش از شما روي اين موضوع و موضوعات نزديك به آن انجام شده
بدھيد .در اين بخش در واقع بايد به ذكر پژوھش ھايي بپردازيد كه شما قصد داريد يافته ھاي آن ھا را
تكميل كنيد ،اشتباھات آن ھا را رفع نماييد و يا نتايج آن ھا را رد كنيد .اين قسمت بايد به استاد راھنمای
بالقوه ی شما اثبات کند که شما مطالعه و احاطه ی کافی به مطلبی که موضوع پژوھش است را داريد.
بيشترين استفاده از منابع تحقيق)که در قسمت آخر می آيند( ،چه کتاب باشند چه مقاله ،نشريه ،ويدئو يا
ھر مورد ديگر ،در اين قسمت انجام می شود.

11. Methodology

متدولوژی شامل بخش ھای زير می باشد که البته برای رشته ھای مھندسی اين بخش را خيلی نياز نيست
وارد جزئياتش شويد .ضمنا برای اين بخش می توانيد از کتاب ھای روش تحقيق نيز استفاده کنيد.
متاسفانه ما برای رشته ھای علوم انسانی و پزشکی خيلی کتاب روش تحقيق داريم ولی برای رشته ھای
مھندسی نظير مھندسی کامپيوتر و يا فناوری اطالعات کتاب خاص روش تحقيق در اين رشته ھا را
نداريم و اين در حالی است که برای توسعه تحقيق و پژوھش به آن نيازمنديم که انشا Tاينجانب بتوانم
ظرف يکسال آينده آن را تاليف نمايم.

Research Design
يا طرح تحقيق که مثال توصيفی – آزمايشی -کمی و يا کيفی و  ...است

Population
جامعه آماری است که پس از انجام تحقيق نتايج شامل حال اين گروه نيز می شود

Samples for the study
اگر جامعه بزرگ باشد محقق بايد نمونه ای را انتخاب کند و تحقيق را بر روی آن پياده سازد

Sample Size
سايز نمونه را تعيين می کنيم

Sampling technique used
تکنيک نمونه گيری را تعيين می کنيم

Instrumentation
ابزار انجام کار را مشخص ميکنيم مثال پرسشنامه – مصاحبه – مشاھده و يا ....

Validity
بايد بنويسيم چگونه اعتبارابزار تحقيق را چک می کنيم

Reliability
بايد بنويسيم چگونه روايی ابزار تحقيق را چک می کنيم

Pilot Study
بايد اگر نياز بود ابتدا روی يک نمونه کوچک کار را پياده کنيم تا ايراداتش کم شود

Data Collection Procedure
بايد درباره روش جمع آوری اطالعات و چگونگی آن مختصرا شرح دھيم

Data Analysis

 مثال نياز به آمار.بايد در رابطه با روش ھای آماری که برای تحليل داده ھا نياز داريم بحث کنيم
استنباطی و يا توصيفی و چه قسمت ھايی از ان را داريد
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 -١پروپوزال را با موضوع شروع نكنيد ،بلكه عنوانی مانند مثال زير را در روی جلد بياوريد و بعد
متن پروپوزال را بنويسيد:

Dissertation Proposal Presented to A PhD / Master
Gerontology The Department of
Gerontology Faculty of
Malaysia University Putra
Maryam Mobini : By Presented

 -٢اين نكات را در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت كنيد:
الف ( سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد .از خوشگل كردن عنوان تحقيق خودداري كنيد!
ب ( عنوان پروژه را به صورت خالصه اي فشرده از آن چه در ذھن داريد در نظر بگيريد .سعي كنيد
با ھمان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و ھدف ھايتان را به خواننده منتقل كنيد.
عنوان كار شما بايد كامالً مشخص كند كه شما مي خواھيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه كنيد.
پ ( در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق
شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد .به اين دو مثال دقت كنيد:

Their Preferences for Music Style Red-haired Musicians and -١
Red-haired Musicians Music Style Preferences of -٢

در اين جا ھر دو جمله ظاھراً يك مفھوم را منتقل مي كنند" :سليقه موزيسين ھاي مو قرمز در انتخاب
سبک موسيقي" .اما عمالً تفاوتي بين اين دو وجود دارد و آن ھم اين است كه در جمله اول ،تعبير خواننده

اين است كه توجه بيشتر ما به موزيسين ھای مو قرمز است و ما اول موزيسين ھای مو قرمز را بررسی
می كنيم و بعد به سليقه موسيقيايی آن ھا می پردازيم .اما در جمله دوم بر عكس ،اولويت به سبك ھای
موسيقی و سليقه موسيقيايی داده شده و موزيسين ھای مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.
ت ( سعی كنيد كلمات اضافی را از عنوان پروژه حذف كنيد .دو مثال زير در واقع يكی ھستند ،اما
شماره  ٢مقبوليت بيشتری دارد:

which has occurred during last 50 The Systematic Development -١
Asia years and has Changed the face of Southeast
Southeast Asia Changes and Development in -٢
ث( در ھنگام انتخاب موضوع توجه کنيد که موضوع تحقيق شما بايد برای کسی که پروپوزال را
بررسی می کند جذاب باشد و استفاده از بودجه ی دولتی جھت انجام آن پروژه معقول به نظر برسد .به
عنوان مثال اگر موضوع تحقيق شما در مورد ايران باشد ،برای دولت مالزی سرمايه گذاری روی شما
به عنوان دانشجو ھيچ گونه توجيھی ندارد .پس سعی کنيد موضوعی انتخاب کنيد که در مورد مسائل کلی
يا در زمينه مسائل مربوط به کشور مالزی باشد.

 -٣در مورد)(١ھدف ھايی كه از تحقيق داريد و) (٢ابژه ای كه برای مطالعه انتخاب كرده ايد
)(Objectivesحتما ً دقت كنيد كه در رابطه كامل با ھم باشند و در نگارش پروپوزال سعی كنيد كه اين
رابطه را به خوبی نمايش دھيد.
 -٤در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ،وضع به ھمين ترتيب است .سعی كنيد مناسب ترين،
عملی ترين ،علمی ترين و ھم خوان ترين روش را برای پژوھش مورد نظرتان انتخاب كنيد.
 -٥پروپوزال را تميز و با بخش بندی مناسب تحويل دھيد .سعی كنيد مرز بين عنوان ھا مشخص باشد و
مطالب را بر روی  ١روي كاغذ  A4تايپ كنيد.
 -٦حجم پروپوزال می بايست برای دوره ھای کارشناسی ارشد حداقل  ٥صفحه و برای دکتری حداقل ٨
صفحه باشد .در اين ميان حداقل يک صفحه به ادبيات تحقيق و حداقل يک صفحه به منابع تحقيق
اختصاص دھيد .سعی کنيد از منابع جديد و به روز)حداقل از سال  ٢٠٠٠به بعد(استفاده نماييد و ھمه
منابع پروژه فارسی زبان نباشند .ھم چنين توجه بفرماييد فونت استاندارد برای متن پروپوزال Times
 and New Romansبا سايز  ١٢است.
 -٧از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ،مثل عريضه نويسی برای استاد راھنما و غيره ،جداً خود داری
كنيد .از توضيح اضافه ھم پرھيز كنيد.

 -٨در مورد نگارش انگليسی ،حتما ً درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسی كه انگليسی ادبی را به
خوبی می داند مشورت كنيد .متن پروپوزال می بايست به لحاظ علمی و ادبی ھيچ غلطی نداشته باشد.
 -٩پروپوزال را جدی بگيريد! سنجش علمی شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است  .پس تمام
تالش و دانش خود را براي

