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 (پروپوزال نویسیجزوۀ آموزشی طرح پیشنهادی )

 

 

 

به این علت که معموالً  اند ( ترجمه کردهProposal)پروپوزال طرح تحقيق یا طرح پيشنهادی را معادل فارسی 

در آن  ژوهشی است که نویس پ پيش در واقع پروپوزال یک شود. یا از طرف سازمانی پيشنهاد می یتوسط فرد محقق

، ذکر انتخابی توضيح اهميت موضوع ه معرفی اجمالی موضوع تحقيق، اهداف تحقيق و سواالت آن،پژوهشگر ب

، زمان تحقيقمحتمل  نتایج تعيين متغيرهای تحقيق، روش تحقيق،، صورت گرفته پيرامون آنی که در گذشته تحقيقات

سازمانها متفاوت است؛ اما آنچه در ساختار پروپوزال بر حسب موضوع و نياز . زدپردا یم و هزینه مورد نياز و ...

 باشد: مرسوم است دارای مراحل مختلفی است که به شرح ذیل می اغلب تحقيقات اجتماعی بویژه در روش پيمایشی

 

 :تحقیق موضوع -1

شود قابل  انتخاب می و تحقيققبل از اجرا و آغاز به کار هر طرح پژوهشی ابتدا باید عنوان طرحی که برای پژوهش 

روش علمی، روش منظم . منظور از روش علمی را داشته باشد های و عملی کردن باشد به طوری که ویژگیاجرا 

فرایندی منطقی و معقول است که هدف آن شناخت نيز شناخت و کسب اطالعات است. بر همين اساس، پژوهش 

 ظ کرد:ار طرحی باید برخی معيارها را لحاجرای هبنابراین قبل از هاست.  روابط بين پدیده

 )امکانات زمانی و مالی محقق، لحاظ کردن شرایط جامعه مورد مطالعه(عملی بودن موضوع -1

 اهميت و ضرورت طرح )کاربست طرح ( -2

 توانایی علمی تيم پژوهشی و اجرایی و داشتن منابع علمی الزم -3

 داشتن چارچوب مشخص -4

 امکان استفاده از نيروهای تيمی و گروهی بر حسب نياز -5
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 مقدمه -2

بایست  هر طرح پژوهشی، قبل از مباحث اصلی ابتدا باید برای ورود به بحث و موضوع اصلی تحقيق، میدر 

ای و  ای به عنوان باب گفتگو آورده شود. البته مقدمه نباید بيش از حد طوالنی و دربرگيرنده مطالب حاشيه مقدمه

؛ به طوری که هر کس با خواندن مقدمه بتواند کند غيرمرتبط باشد. در واقع مقدمه به تاریخچه کلی تحقيق اشاره می

 پژوهشگر قصد انجام چه تحقيقی را دارد. هدرک کند ک

 یان مسألهب -3

 در بیان مسأله باید به موراد زیر توجه شود:

 تعریف مسأله -3-1

ع پژوهش باید . مساله یا موضو)برای مثال رضایت شغلی(مساله مورد بررسی ابتدا باید به طور واضح و دقيق تعریف شود

شامل توضيح روشن، صریح و مختصری از آنچه پژوهشگر واقعاً قصد انجام آن را دارد و شناختی دقيق و واضح از زمينه 

رضایت شغلی در بين کارمندان »کند به عنوان مثال:  مساله تحقيق را به صورت اخباری بيان تواند محقق می پژوهش ارائه کند.

 «. تده اسپایين آمشرکت ایران خودرو 

 و اثبات مسأله بررسی وضعیت موجود -3-2

ارائه شواهدی نشان دهد که در جامعه مورد نظر او مسأله وجود دارد و الزم است در  بررسی وضعيت موجود و محقق باید با

 د کرد.حقيقات پيشين، نظرات کارشناسان و ... استناتوان به ت زمينه مسأله مورد نظر تحقيق شود. در ارائه شواهد می

 دور نمای آینده -3-3

آینده و جامعه  بایست به پيامدهای مثبت و منفی موضوع و مسأله مورد نظر در له عالوه بر نکات فوق الذکر، میدر بيان مسأ

 مورد مطالعه اشاره کرد.

 تحقیق  تسؤاال -3-4

 کند. محقق باید سؤاالت تحقيق را با توجه به مسأله تحقيق مطرح، فوقکات پس از رعایت ن

 تواند در دو نوع بيان گردد: االت تحقيق میؤسسؤال یا 

 چقدر است؟)توصيفی( شرکت ایران خودرميزان رضایت شغلی در بين کارمندان  -

یا رضایت شغلی تابع چه عوامل یا  کدامند شرکت ایران خودروعوامل مؤثر بر رضایت شغلی در بين کارمندان  -

 ؟)تبيينی(باشد متغيرهایی می

 و ضرورت تحقیقاهمیت  -4

چه اهميتی دارد، یعنی  بررسی از حيث تئوریک و کاربردی مورد ق باید تعيين کند مطالعه طرحدر این قسمت محق

آسيبی متوجه جامعه یا بخشی انجام تحقيق مورد نظر چه مشکلی را حل خواهد کرد و اگر این طرح انجام نگيرد چه 
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ای خواهد شد و اگر این پژوهش به  د و چه استفادهفاده خواهند کراز نتایج پژوهش استشود و چه کسانی  از آن می

معيارهایی به انجام نرسد، چه کسانی زیان خواهند دید. با وجود این، دالیل پرداختن به طرح پژوهشی باید با توجه 

به  با توجه، گسترش دانش، بهبود روشها، حل مشکالت و ... ذکر گردد. ها جویی در هزینه نظير توسعه کشور، صرفه

کند و ضرورت اجرایی هر پژوهش معطوف به اهميت آن  ضرورت پيدا مینيز که انجام آن  اهميت طرح است

 باشد. می

 

 تحقیق)کلی و جزئی(یا محورهای اهداف  -5

هایی پژوهش است که ، منظور و مقصود نی. هدف کلدر این قسمت هدف اصلی یا کلی تحقيق باید ذکر گردد

کند که پژوهش چه چيزی را  شود. بدین ترتيب هدف کلی یا اصلی معلوم می ه پژوهش مشتق میمستقيماً از مسأل

مطرح  پژوهشسپس اهداف جزئی طرح در راستای هدف اصلی یا کلی  صد تعيين آن را دارد.قکند و یا  دنبال می

مورد آزمون  یو چه متغيرهای شود کند که در تحقيق چه انجام می محقق با بيان این اهداف دقيقاً تصریح می گردد. می

  گيرد. قرار می

 )تحقیقات خارجی و داخلی(پیشینه تحقیقمروری بر  -6

تحقيقاتی که پيرامون موضوع تحقيق چه در داخل کشور و چه در خارج کشور انجام شده است مورد بررسی و 

 گيرند. ارزیابی قرار می

 مروری بر ادبیات نظری  -7

 وع مورد بررسی مطرح شده است به طور خالصه ذکر شوند.هایی که پيرامون موض نظریه

 انتخاب چارچوب نظری تحقیق-7-1

های مطرح شده، یک یا چند نظریه به صورت تلفيقی برای تبيين مسأله مورد  پس از مطالعه تحقيقات پيشين و نظریه

 .دنشو شوند و متغيرهای مورد بررسی تحقيق استخراج می بررسی با استدالل انتخاب می

 ی تحقیقتعاریف نظری متغیرها -7-2

بایست به طور دقيق و مشخص تعریف مفهومی گردد. عالوه بر این، نوع متغيرها بر حسب  تمام متغيرهای تحقيق می

 وابسته بودن، مستقل بودن، کنترل بودن و ... و نيز سطح سنجش آنها باید مشخص شود.

 مدل تحلیلی تحقیق -7-3

به  یدر یک مکانيسم علّ متغير وابسته تحقيق رابطه متغيرهای تحقيق با چارچوب نظری تحقيق،با توجه به در این قسمت 

 شود. ترسيم می صورت دیاگرام 

 های تحقیق فرضیه  -7-4
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. معموالً فرضيه بيان حدسی و فرضی در خصوص یک متغير آزمون آن استکه محقق به دنبال ای  گزارهفرضيه عبارت است از 

های تحقيق با توجه به مدل  فرضيه تحقيقات امروزی بویژه تحقيقات اجتماعی، درن روابط بين دو متغير است. و غالباً در بيا

  د.شون بيان میبه طور واضح بر حسب نوع رابطه تحقيق 

ی از های علمی و تحقيقات پيشين، ناش ی پژوهش ممکن است عالوه بر نظریهها ن نکته را باید متذکر شد که فرضيهالبته ای    

 باشد.نيز تجربه شخصی باشد، یا بر اساس حدس و گمان 

 روش و نوع تحقیق -8 

با توجه به موضوع و اقتضائات تحقيق، دو روش رایج در تحقيقات اجتماعی یعنی کمّی و کيفی وجود دارد که بر حسب نياز 

توان به صورت تلفيقی از دو روش  نيز میگردد. برخی مواقع  انتخاب می موجود در آنهاهای  تکنيک ،در هر یک از این روشها

 بهره برد. 

 ها داده یو ابزار جمع آور کیتکن -9

 متفاوت است. قياطالعات بر حسب روش تحق یآور جمع یها کيتکن

 ریاخبار و تصاو ها، یها، سخنران ها، مقاالت، آمارنامه باشد، اطالعات ممکن است از کتاب یبر روش اسناد یتنبم قيتحق اگر

 شود. یرگردآو

 :کنند یاستفاده م ریز یها کيباشد از تکن یدانيبر روش م یتنيم قياگر تحق اما

 شگاهیآزما -4               مشاهده   -3       مصاحبه   -2   پرسشنامه  -1

 شوند: تحقیقات بر حسب هدف به سه دسته تقسیم می -11

 تحقیق بنیادی:

ها از طریق  ریهفوری است. هدف اصلی این تحقيقات پروراندن یا تدوین نظ پژوهشی محض است که عمدتاً فاقد نتيجه عملی

 ها در مسائل واقعی ارتباط چندانی ندارد. های وسيع است و با کاربرد یافته کشف اصول و تعميم

 تحقیق کاربردی:

حل مشکالت بکار آید. هدف این نوع تحقيقات کاربست نتایج در حل پژوهشی است که نتایج حاصل از آن در رفع نيازها و 

 باشد. مسائل و مشکالت خاص در جامعه می

 ای: تحقیق توسعه

ها با ایجاد نظریه سر و کاری  این نوع تحقيق، عمدتاً متوجه نوآوری در فرآیندها، ابزارها و محصوالت است. این نوع پژوهش

های ارائه  حل گيرند. بنابراین راه بکار می ل مسائل در یک موقعيت مکانی و زمانی خاصندارند. بلکه روش علمی را برای ح

 شده نيز صرفاً کاربرد محلی دارد و برای مورد خاص پژوهش است.
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 جمعیت آماری -11

موضوع  باشند و با هدف و های مورد تحقيق مشترک می ها یا ویژگی ها( که در خاصيت گروهی از افراد یا اشياء )آزمودنی

 تحقيق ارتباط دارند.

 نمونه آماری -12

های غالب  افراد انتخاب شده ویژگی شوند. انتخاب می جمعيت آماریاز گيری  طریق روشهای نمونه آن دسته از افرادی که از

 آن، قابل تعميم به کل جامعه است. ی اعضای جمعيت آماری را دارند و به همين جهت نتایج حاصله از مطالعه

 گیری نمونه و شیوه نمونه ی یین اندازهتع -13

 حجم نمونه باید به موارد زیر توجه کرد: ی اندازهدر انتخاب 

 باید انتخاب حجم نمونه مستدل باشد -1

حجم نمونه باید با نوع تحقيق باید تناسب داشته باشد. به عنوان مثال حجم نمونه در تحقيقات پيمایشی با حجم  -2

 يفی متفاوت است.نمونه در تحقيقات آزمایشی و ک

حجم نمونه با ویژگی جامعه متناسب باشد. در جوامعی که در آن اعضای جامعه طبقات مختلف دارند، حجم نمونه  -3

 باید طوری تعيين شود که وجود سهم  هر گروه در نمونه اثرگذار باشد.

کند، همه  ایت نمیگيری را به درستی تشریح نماید. ذکر انتخاب تصادفی کف محقق باید روش و مراحل نمونه -4

روشهای علمی در انتخاب نمونه بر تصادف استوار هستند. زیرا که تصادفی بودن نمونه، یک اصل اساسی است. 

 کند باید انتخاب تصادفی را رعایت نماید. محقق هر روشی را که انتخاب می

 محقق باید توانایيها و امکانات مالی را در تعيين حجم نمونه لحاظ کند. -5

 آید: م نمونه غالباً در تحقیقات پیمایشی با استفاده از فرمول کوکران بدست میتعیین حج

pqtNd

pqNt
n

22

2



 

n -  حجم نمونه 

N-   حجم جمعيت آماری 

t-  مقدارt ( و55/5با در نظر گرفتن سطح معنی داری آزمون )   باشد. می 59/1 آن حدود اطمينان، 55/5ضریب اطمينان 

d- یا احتمال خطالوب دقت احتمالی مط 

p- احتمال وجود صفت مورد مطالعه 

q- 1احتمال عدم وجود صفت مورد مطالعه
 

                                                 
در فرمول حجم نمونه  pqبرای برآورد واریانس وجود نداشته باشد از از موضوع ای  شينهييق مورد مطالعه پ. این نکته را باید متذکر شد که اگر در تحق 1

  شود. صفت مورد مطالعه در فرمول کوکران استفاده می (2sشود در غير اینصورت از واریانس ) استفاده می
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 گیری  شیوه نمونه

ها باید طوری انتخاب شوند که همه خصوصيات  آنچه در انتخاب نمونه باید به آن توجه داشت این است که نمونه

گيری  انتخاب هر یک از روشها بویژه در نمونه ار باشد.جامعه را داشته باشند و به عبارت دیگر مشت باید نمونه خرو

گيری مناسب، هزینه، سطح دقت مطلوب، در نمونه و روش  احتمالی، به ماهيت مسأله تحقيق، چارچوب نمونه

 ها بستگی دارد. گردآوری داده

 (Reliability( و پایایی )Validityاعتبار) -14

سنجد و تا چه اندازه  گيری چه چيزی را می گيری بدین معنی که ابزار اندازه ر اندازهمنظور از اعتبار یک مقياس یا ابزا: اعتبار

. به عبارتی اعتبار، ميزان انطباق بين تعریف مفهومی متغير با تعریف عملياتی آن سؤاالت برای سنجش متغيرها مناسب هستند

ی تحقيق با توجه به انواع اعتبار چگونه بررسی در مرحله پروپوزال نویسی بهتر است اشاره شود که اعتبار متغيرها است.

 خواهد شد؟

یا  دهد ، هر بار نتيجه یکسانی به دست میبه این معنی که اگر سنجش متغيرها چندین بار تکرار شود :پایایی یا قابلیت اعتماد

به اعتماد نسبت به  یکسان و به نتایج توان می با محاسبه آنیکی از ضرایب محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ است که  نه؟

 دست یافت.های پاسخگویان  پاسخ

 ها فنون تجزیه و تحلیل داده -15

شود باید در مرحله پروپوزال نویسی به آن  ای که استفاده می برای تجزیه و تحليل اطالعات از هر تکنيک یا آماره

 اشاره شود.

 برآورد زمانی و مالی طرح -16

مورد نظر آن طرح دارد. در مجموع تعداد نيروی  بستگی به موضوع، روش و ابعادزمان اجرای طرح و هزینه آن 

تواند  انسانی مورد نياز در هر طرح، زمان و هزینه آن با توجه به موضوع، روش اجرا و همينطور ابعاد طرح می

آنجا که محقق باید بر  کنند. از یشی معموالً یکسال مهلت تعيين میمتفاوت باشد. به عنوان مثال، برای تحقيقات پيما

قيق باید منطقی و قابل اجرا باشد و برای هر یک از مراحل اساس زمانبندی گزارش کتبی ارائه نماید. لذا مراحل تح

 ه باید زمان مشخصی در نظر گرفته شود.ژپرو

مه و ... بستگی ، اندازه نمونه، حجم پرسشناو نوع همکاری همکاران طرحتعداد برآورد هزینه طرح نيز بيشتر به     

عات دارد. بهتر است برآورد هزینه نيز به تفکيک هر یک از مراحل طرح و همکاران هر مرحله، با در نظر گرفتن سا

 کاری محاسبه گردد.
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 مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

 نمونه جداول برآورد زمانی و مالی

 برآورد زمانی
 زمان )روز( تعداد موضوع ردیف 

 مطالعات اکتشافی

   مطالعات اسناد و کتب مرتبط 1

   مصاحبه عميق 2

   جلسات بحث گروهی 3

 گردآوری اطالعات

   تدوین پرسشنامه / تدوین مصاحبه 4

   آزمون پرسشنامه 5

   گيری نمونه 9

   اجرای پرسشنامه / اجرای مصاحبه 7

   نظارت 8

 پردازش اطالعات
   ها بازبينی پرسشنامه 5

   ها بندی مصاحبه کدگذاری و ورود اطالعات / مقوله 15

تجزیه و تحليل 
 اطالعات

   انجام عمليات آماری 11

   تهيه و تدوین گزارش نهایی 12

   جمع

 

 

 برآورد مالی
 هزینه کل )ریال( تعداد  سرانه)ریال( موضوع ردیف 

 مطالعات اکتشافی

    مطالعات اسناد و کتب مرتبط 1

    مصاحبه عميق 2

    جلسات بحث گروهی 3

 گردآوری اطالعات

    تدوین پرسشنامه / تدوین مصاحبه 4

    آزمون پرسشنامه 5

    گيری نمونه 9

    اجرای پرسشنامه / اجرای مصاحبه 7

    نظارت 8

 پردازش اطالعات
    ها بازبينی پرسشنامه 5

    ها بندی مصاحبه کدگذاری و ورود اطالعات / مقوله 15

تجزیه و تحليل 
 اتاطالع

    انجام عمليات آماری 11

    تهيه و تدوین گزارش نهایی 12

    جمع
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 مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

 منابع 

فهرست  دهی در متن، در آخر پروپوزال شود باید عالوه بر رفرنس منابعی که در طرح پيشنهادی از آنها استفاده می

 ذکر شود.آنها 

 منابع و مأخذ:

 ، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران انتشارات نی(، پيمایش در تحقيقات اجتماعی1382دواس، دیوید ای ) -

 (، طرح تحقيق در تحقيقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران انتشارات آگاه1387دوای، دیوید ای ) -

 (، راهنمای تدوین طرح تحقيق، تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ1389صفری شالی، رضا ) -

ترجمه رضا فاضل، جلد اول و دوم، تهران، انتشارات  (، روشهای تحقيق در علوم اجتماعی،1381ببی، ارل، ) -

 سمت

 جمه هوشنگ نایبی، تهران انتشارات روشتر(، نحوه انجام تحقيقات اجتماعی، 1381بيکر، ترز ال ) -

 (، تحليل آماری در علوم اجتماعی، تهران،  انتشارات کيان مهر1381ساعی، علی ) -

 


