
 

 نمونه چیست و آموزش نگارش آن به همراه (PROPOSAL) پروپوزال

كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود  ژوهشي است پروپوزال يا طرح تحقيق ، پيش نويس پ

موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد ، توضيح  در پروپوزال ، شما به معرفي. انجام دهيد

ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته ، و نتايجي كه فكر مي كنيد   پ ذكراهميت آن موضوع ، 

خواهيد  هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره. تحقيق خواهيد گرفت مي پردازيد از

 .گرفت را ذكر مي كنيد

 
. شما مي تواند قدري متغير باشد به مقتضاي رشته تحصيلي شكل پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا

 : همواره بايد شامل عنوان بندي هاي مشابه و بخش هاي زير باشد اما شكل بندي بنيادين آن ،

 

 ( Project Title ) موضوع تحقيق -1

 
 : براي مثال. عنوان مي بايست عنوان دقيق تحقيق خود را ذكر كنيد ذيل اين

 
 

Project Title: Women Role in Southeast Thailand 
 

 ( Importance and Statement of Topic ) توضيح موضوع و اهميت آن -2

 
رشته تحصيلي مورد نظر ، و اهميت  در اين بخش مي بايست جوانب موضوع ، چگونگي ارتباط آن با

هنماي كنيد چرا اين موضوع بايد براي استاد را روشن. موضوع به لحاظ علمي و كاربردي را توضيح دهيد

مساله ي جديدي را مي خواهيد مطرح كنيد؟ و چرا حل آن مهم  بالقوه ي شما جذاب باشد؟ چه مشكل يا

 است؟

 
 
 

 Review of Literature and Relevant ) ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط -3

Topics) 
 

( استاندارد هاروارد) اما جامعي همراه با رفرنس دهي صحيح آكادميک زير اين عنوان ، بايد توضيح مختصر



در اين . كه پيش از شما روي اين موضوع و موضوعات نزديک به آن انجام شده بدهيد درباره پژوهش هايي

كنيد ،  واقع بايد به ذكر پژوهش هايي بپردازيد كه شما قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل بخش در

به استاد راهنماي بالقوه ي شما  اين قسمت بايد. د كنيداشتباهات آن ها را رفع نماييد و يا نتايج آن ها را ر

بيشترين استفاده از . موضوع پژوهش است را داريد اثبات كند كه شما مطالعه و احاطه ي كافي به مطلبي كه

، چه كتاب باشند چه مقاله، نشريه، ويدئو يا هر مورد ديگر، در (آيند كه در قسمت آخر مي)منابع تحقيق 

 .مي شود ماين قسمت انجا

 
 
 

 ( Aims and Hypothesizes ) اهداف و فرضيه ها -4

 
توضيح دهيد كه از . فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت در اين بخش بايد به ذكر نتايجي بپردازيد كه

كدام سمت حركت مي كنيد؟ و فكر مي كنيد به كجا خواهيد رسيد؟ چه  انجام تحقيق چه هدفي داريد؟ به

( هايي)است رد يا اثبات كنيد؟ باز هم توضيح دهيد پژوهش شما دقيقاً چه كارآيي  ممكن گزاره هايي را

 .داشت خواهد

 
 
 

 ( Methodology ) روش ها و ابزار هاي تحقيق -5

 
هاي علمي سود خواهيد برد و چه ابزارهايي را  در اين قسمت توضيح دهيد كه در انجام پروژه از چه روش

اين ها مي بايست روش هاي استاندارد تحقيق . خواهيد گرفت تحقيق به خدمتبراي رسيدن به اهداف 

 .شما كاربرد دارند باشند كه در مورد خاص تحقيق

 
 
 

 ( References )منابع -6

 
كرده ايد، پايه ي مطالعات قبلي شما هستند يا  فهرستي از منابعي كه در نوشتن پروپوزال از آنها استفاده

رفرنس . خواهيد كرد را الفبايي و منظم كنيد و در اين بخش بياوريد آن ها استفاده اينكه فكر مي كنيد از

 .استاندارد هاروارد منطبق باشد دهي مي بايست با

 
 



 

 نكات مهم

 
نكنيد، بلكه عنواني مانند مثال زير را در روي جلد بياوريد و بعد متن  پروپوزال را با موضوع شروع -1

 : بنويسيد پروپوزال را

 

A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to 
 

The Department of Gerontology 
 

Faculty of Gerontology 
 

University Putra Malaysia 
 

Presented By : Maryam Mobini 

 
 

 : كنيد اين نكات را در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت -2

 
 ! خودداري كنيد از خوشگل كردن عنوان تحقيق. ه باشدسعي كنيد موضوع روشن و ساد( الف 

 
سعي كنيد با . داريد در نظر بگيريد عنوان پروژه را به صورت خالصه اي فشرده از آن چه در ذهن( ب 

عنوان . تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد همان يک جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي

 .كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه كنيد مشخص كندكار شما بايد كامالً 

 
عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق  در جمله بندي( پ 

 :به اين دو مثال دقت كنيد. فرع آن قابل تشخيص باشد شماست از

 
1- Red-haired musicians and Their Preferences for music Style 

 
2- music Style Preferences of Red-haired musicians 

 
 
 



سليقه موزيسين هاي مو قرمز در انتخاب سبک ":منتقل مي كنند در اين جا هر دو جمله ظاهراً يک مفهوم را

 خواننده اينتفاوتي بين اين دو وجود دارد و آن هم اين است كه در جمله اول ، تعبير  اما عمالً.  "موسيقي

بررسي مي كنيم  است كه توجه بيشتر ما به موزيسين هاي مو قرمز است و ما اول موزيسين هاي مو قرمز را

، اولويت به سبک هاي موسيقي و  اما در جمله دوم بر عكس. و بعد به سليقه موسيقيايي آن ها مي پردازيم

 .دوم قرار دارنددرجه  سليقه موسيقيايي داده شده و موزيسين هاي مو قرمز در

 
دو مثال زير در واقع يكي هستند ، اما شماره  . سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد( ت 

 : مقبوليت بيشتري دارد 2

 
1- The Systematic Development which has occurred during last 05 years 

and has Changed the face of Southeast Asia 
 

2- Changes and Development in Southeast Asia 

 
براي كسي كه پروپوزال را بررسي  در هنگام انتخاب موضوع توجه كنيد كه موضوع تحقيق شما بايد( ث

به عنوان مثال . انجام آن پروژه معقول به نظر برسد مي كند جذاب باشد و استفاده از بودجه ي دولتي جهت

يران باشد، براي دولت مالزي سرمايه گذاري روي شما به عنوان دانشجو ا اگر موضوع تحقيق شما در مورد

پس سعي كنيد موضوعي انتخاب كنيد كه در مورد مسائل كلي يا در زمينه ي . ندارد هيچ گونه توجيهي

 .مربوط به كشور مالزي باشد مسائل

 
 
 

 ه انتخاب كرده ايدابژه اي كه براي مطالع( 2)داريد و  هدف هايي كه از تحقيق(1)در مورد  -3

(Objectives) كه در رابطه كامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعي كنيد كه اين  حتماً دقت كنيد

 .خوبي نمايش دهيد رابطه را به

 
سعي كنيد مناسب ترين ، . ترتيب است در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين -4

  .براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب كنيد وان ترين روش راعملي ترين ، علمي ترين و هم خ

 
سعي كنيد مرز بين عنوان ها مشخص باشد و . مناسب تحويل دهيد پروپوزال را تميز و با بخش بندي -0

 .تايپ كنيد A4 كاغذ روي 1مطالب را بر روي 

 



 8ي دكتري حداقل صفحه و برا 0حداقل  حجم پروپوزال ميبايست براي دوره هاي كارشناسي ارشد -6

تحقيق و حداقل يک صفحه به منابع تحقيق  در اين ميان حداقل يک صفحه به ادبيات. صفحه باشد

استفاده نماييد و همه ي ( به بعد 2555حداقل از سال )روز  سعي كنيد از منابع جديد و به. اختصاص دهيد

 Times andاندارد براي متن پروپوزالهم چنين توجه بفرماييد فونت است. نباشند منابع پروژه فارسي زبان

New Romans  است 12با سايز. 

 
نويسي براي استاد راهنما و غيره ، جداً خود داري  از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل عريضه -7

 .كنيد از توضيح اضافه هم پرهيز. كنيد

 
يا كسي كه انگليسي ادبي را به  جم ودر مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن پروپوزال با يک متر -8

 .لحاظ علمي و ادبي هيچ غلطي نداشته باشد متن پروپوزال مي بايست به. خوبي مي داند مشورت كنيد

 
پس تمام . علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است  سنجش! پروپوزال را جدي بگيريد -9

 .ريدتنظيم آن به كار بگي تالش و دانش خود را براي

 
 

............................. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعالي بسمه

 
 پروپوزال مقدماتي

 
 
 

 شهر تهران 16مطالعه موردي منطقه –با هويت اجتماعي مهاجران  تبيين رابطه سرمايه اجتماعي: عنوان 

 
 
 

 : مساله بيان

 
بهره مندي آن در كشورها مي  يكي از عوامل موثر برفرآيند توسعه درجهان موضوع سرمايه اجتماعي ونرخ

سرمايه اجتماعي مي تواند كاستي هاي  بدون شک در كشورهاي جهان سوم وتوسعه نيافته موضوع.باشد

دليل محدوديت منابع وسرمايه هاي اقتصادي در كشورهاي  به عبارتي به.منابع اقتصادي راتا حدي بپوشاند

حتي تحقيقات .راي سرمايه مالي واقتصادي باشدتواند جايگزين مطلوبي ب جهان سوم ،سرمايه اجتماع مي

 است كه يک انحراف معيار افزايش در ميزان اعتماد درسطح ملي ،سبب نيم انحراف معيار ميداني نشان داده

كم هزينه است  پاتنام وكلمن تاكيد كرده اند كه سرمايه اجتماعي بسيار.افزايش در رشد اقتصادي مي شود

اجتماعي رابراي جامعه به ارمغان  شد ومي تواند امنيت واطمينان وكاهش انحرافاتوثانيا پايان ناپذير مي با

ضرورت شناسايي آنها را در صورت امكان باز توليد  اهميت چنين پتانسيل هايي مثبت وكم هز ينه. بياورد

كه به اي از منابع و ذخاير ارزشمندي است  سرمايه اجتماعي، مجموعه.كند وبهره وري آنها را الزامي مي

نهادهاي ) هاي نخستين، ثانوي و در سازمان اجتماعي جامعه نهفته در روابط اجتماعيِ گروه صورت ذاتي و

هاي اجتماعي  عنوان ارزش برخي از اين ذخاير ارزشمند كه گاه از آن به. وجود دارد (رسمي و غيررسمي

ي، دوستي، دلسوزي، همبستگي، نفس، همدرد شود، عبارتند از؛ صداقت، حسن تفاهم، سالمتي  نيز ياد مي

هاي كنشگران را در سطوح مختلف خرد، مياني و  منابع، كنش سرمايه اجتماعي از طريق اين. .. فداكاري و

سازد و بدين وسيله آنان را در رسيدن به اهداف مشترك  هزينه و مطمئن مي كم كالنِ جامعه، آسان، سريع،

 .كند كمک مي اجتماعي

 
آن وچگونگي تاثيرسرمايه اجتماعي  اجتماعي در ايران قدمت زيادي ندارد و لزوم شناسايينظريه سرمايه 

هاي توسعه از طريق ايجاد نهادهاي مدني و  برانسجام و همبستگي اجتماعي و به حركت در آوردن چرخ



نقش مهمي در هويت يابي و انسجام هاي سطح مياني  شبكه هاي اجتماعي ضرورت دارد چراكه اين امر

 .دارد گروه ها وقوميت ها رادر پي

 
 
 
 
 

 :مباني نظري تحقيق

 
يكي از تعاريف مطرح اينست كه سرمايه اجتماعي . مختلفي ارائه گرديده است  از سرمايه اجتماعي تعاريف

هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن  مجموعه

 .(1999 فوكوياما)ن آمدن سطح هزينه هاي تبادالت و ارتباطات مي گردد گرديده و موجب پايي جامعه

 . سرمايه اجتماعي را مي توان حاصل پديده هاي ذيل در يک سيستم اجتماعي دانست

 
احساس  ;جمعي و گروهي  احساس هويت ;گروههاي اجتماعي  ;تعامل اجتماعي متقابل  ;اعتماد متقابل 

 . كار گروهي ;وجود تصويري مشترك از آينده 

 
شبكه . است  (NETWORK OF TRUST)مفاهيم مفيد در تبيين مفهوم سرمايه اجتماعي ،  يكي از

ارزشهاي  عبارت از گروهي است كه براساس اعتماد متقابل به يكديگر، از اطالعات ، هنجارها و اعتماد

نقش زيادي در تسهيل فرايندها  يناز اينرو، اعتماد فيماب. يكساني در تبادالت فيمابين خود استفاده مي كنند

نيز به  (SOCIAL NETWORK) اجتماعي شبكه.و كاهش هزينه هاي مربوط به اينگونه تبادالت دارد

ها قرار مي گيرندبا گروه ها تعامالتي دارندوبين آنها  افراد وقتي در درون گروه. همين موضوع اشاره دارد

دگي اجتماعي دارندو افراد مي تواننداز وجود شبكه ها نقش حياتي در زن شبكه ها.روابطي ايجاد مي شود

حل مشكالت ،براي يافتن شغل ،پيشر فت هاي شغلي ،پيشرفت تحصيلي استفاده  براي مشورت در

ها  شبكه را گروهي از از عامالن انفرادي مي داند كه در هنجارها وارزش هاي فراتر از ارزش فوكوياما.كنند

 .ي متداول بازار ،مشترك هستند

 
تمامي گروههاي اجتماعي داراي ميزان خاصي از  . است (RADIUS OF TRUST) مفهوم مفيد بعدي

در . گستردگي دايره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي يک گروه است  شعاع اعتمادند كه به مفهوم ميزان

د، سرمايه توان گفت كه هرچه يک گروه اجتماعي داراي شعاع اعتماد باالتري باش يک نتيجه گيري مي

 چنانچه يک گروه اجتماعي برون گرايي مثبتي نسبت به اعضاي. بيشتري نيزخواهد داشت  اجتماعي

 رود گروههاي ديگر نيز داشته باشد، شعاع اعتماد اين گروه از حد داخلي آن نيز فراتر مي



 
بر انسجام  تاكيد بيشتري در ميان جامعه شناسان كالسيک اميل دوركيم نسبت به ديگر جامعه شناسان

بورديو در .هاي نظري خود قائل است ونقش محوري براي اين مفهوم در تحليل.وهمبستگي اجتماعي دارد

در چارچوب تفكر نئوماركسيسم مفهوم بندي مي  دوران معاصر نخستين كسي است كه سرمايه اجتماعي را

بع قدرت در جامعه تفسير ارتباط با ميزان دسترسي به منا از ديد وي سرمايه اجتماعي بايد در. كند

وي به .سرمايه اجتماعي بانام او پيوند خورده است رابرت پانتام است شايد مهمترين فردي كه نام.شود

وهنجارهاي اجتماعي در شكل گيري مبادالت و تعامالت اجتماعي توجه تام  كاركردهاي اعتماد

 وتعريف آن در چارچوب كامال اقتصادي بحثاز طريق ربط دادن اين مفهوم با مفهوم اعتماد  فوكوياما.دارد

اجتماعي را  وي تالش مي كند تا تفاوت عملكرد اقتصادي كشورها رابر حسب تفاوت ميزان يرمايه.مي كند

، (1988)نظرات كلمن  بر اساس نتايج مباني و چهارچوب نظري تحقيق كه با الهام از. توضيح مي دهد

به منظور سنجش سرمايه اجتماعي،  رت تركيبي شكل گرفته است،به صو( 1999)و فوكوياما ( 1990)پوتنام 

عبارتند از؛ اعتماد اجتماعي، احساس تعهد  اين سه شاخص. براي آن سه شاخص در نظر گرفته شده است

سرمايه اجتماعي مجموع نمراتي است كه از تركيب نمرات اين  ميزان. اجتماعي و احساس تعلق اجتماعي

چهارچوب نظري متغير . ي تحقيق، هويت اجتماعي است متغير وابسته .تسه شاخص به دست آمده اس

برداشت »كنش متقابل نمادي و به ويژه عقايد روزنبرك در تعريف خودِ اجتماعي يا  وابسته براساس ديدگاه

 .تنظيم گرديده است« خود از

 
 
 

 :ادبيات تحقيق

 
علي سرزعيم وحامد قدوسي در .شده است اجتماعي در ايران بسيار محدود اجرا پروژه هاي سنجش سرمايه

 به بررسي شاخص هاي( يزد،تبريز،اهواز،مشهد وتهران)پيمايشي در پنج شهر منتخب ايران  يک پروژه

بررسي تحوالت  مسقطيان در يک تحقيق ميداني به( 1384مركز مطالعات،)سرمايه اجتماعي پرداخته اند

هاي مهم سرمايه اجتماعي  دران مي پردازدو شاخصفرهنگي با رويكردسرمايه اجتماعي در استان مازن

دانش آموزان سال سوم دبيرستان استان  حسين مال حسيني در پژوهشي روي.رامورد تحليل قرار مي دهد

يافته هاي او نشان ميدهد .سرمايه اجتماعي پرداخته است گلستان به بررسي ارتباط متقابل دو متغير دين و

يعني دينداران سنتي وقوميت گرا وتكثرگرا . ونوع دينداري رابطه وجود دارد كه بين ميزان سرمايه اجتماعي

 .همبستگي مثبت ومعناداري با متغير سرمايه اجتماعي هستند داراي

 
 پيمايش ميداني به بررسي عوامل موثر برمشاركت اجتماعي شهروندان در اداره امور االشوكي نيز در يک



 (1383الشوكي،.)مي پردازد 1383در سال ( تهران6مورد منطقه )شهر

 
در  تحقيقات خارجي مي توان به كار يزرگ رابرت پاتنام براي تبيين كارامدي نهادي وسياسي از مهمترين

اجتماعي اشاره  برحسب ميزان برخورداري اين مناطق از سرمايه1993شمال وجنوب ايتاليا در سال 

واهميت سرمايه اجتماعي در  به بررسي نقش در يكي از مطالغات خود 1988جيمز كلمن هم در سال .كرد

كودكان پرداخته و نقش سرمايه اجتماعي را در  داخل خانواده وتاثير آن برسرمايه ارتقا انساني وآموزش

 .است روابط بين والدين وفرزندان برجسته ساخته

 
نفر مصاحبه  1255كشور از  مركز آمار استراليا براي اندازه گيري سرمايه اجتماعي در پنج ايالت اين

اعتماد، :جهاني را بامولفه هاي مهمي چون دانشگاه ميشيگان نيز پيمايش ارزش هاي.حضوري رااجرامي كند

 .ونتايج آن را منتشر كرده است را انجام... رضايت از زندگي ،مسائل اجتماعي

 
 
 
 : اهداف

 
ميزان برخورداري پژوهش آن است كه از طريق بررسي پيمايشي، ضمن تعيين  هدف كلي: هدف كلي

 ي تعريف ، نوع همبستگي آن را از نظر شدت و جهت با نحوه(متغير مستقل)سرمايه اجتماعي  مهاجران از

 .دهد مورد بررسي قرار( متغير وابسته)و برداشت افراد از هويت اجتماعي خود 

 
 
 

 :اهداف اختصاصي

 
 :مي باشد برخي ازاهداف اختصاصي تحقيق به شرح ذيل

 
 سرمايه اجتماعي در بهبود موقعيت اجتماعي مهاجراننقش  -

 
 تاثير سرمايه اجتماعي در رونق اقتصادي و بهبود معيشتي مهاجران -

 
 همبستگي مهاجران در همكاري ومشاركت متقابل ميزان -

 
 بين مهاجران ارزيابي احساس اعتماد وامنيت -



 
 نآنا بررسي رابطه طبقه اجتماعي ساكنان با هويت اجتماعي-

 
 اجتماعي ارزيابي ارتقاي كيفيت زندگي مهاجران با تاكيد برمولفه هاي سرمايه -

 
 
 

 : فرضيه تحقيق

 
سرمايه اجتماعي وهويت اجتماعي مي باشد فرضيات ذيل مطرح  از آنجا كه هدف اين تحقيق تبيين رابطه

 :است

 
 يف و برداشت آنان از هويتي تعر ميزان برخورداري مهاجران از سرمايه اجتماعي با نحوه آيا بين -1

سرمايه اجتماعي  ؟ به عبارت ديگر آيا رشد. اجتماعي خود همبستگي قوي، مستقيم و معناداري وجود دارد

ي بروز  موثري داشته و به نحوه ي تعريف و برداشت آنان از هويت اجتماعي خود نقش مهاجران در نحوه

 كند؟ مذهبي كمک مي آن در اشكال مختلف اجتماعي مانند خانوادگي، ملي و

 
 دارد؟ آيا بين اعتماد اجتماعي وهويت اجتماعي رابطه وجود -2

 
 آيا بين پايگاه اجتماعي فرد ومشاركت اجتماعي -3

 
 دارد؟ ميزان تحصيالت افراد دردارا بودن سرمايه اجتماعي با هويت اجتماعي آنان رابطه وجود آيا بين -4

 
 وجود دارد؟ نطقه برهويت اجتماعي آنان رابطهآيا بين خويشاوند گرايي ساكنان م -0

 
دولتي با هويت اجتماعي مهاجران  آيا بين ميزان اعتماد اجتماعي جامعه هدف به نهادها وموسسات -6

 رابطه وجود دارد؟

 
 
 

 :(متغيرهاي مستقل، وابسته مهمترين)متغيرها 

 
 .يق، هويت اجتماعي استي تحق وابسته در اين تحقيق سرمايه اجتماعي متغير مستقل و متغير

 



 
 

 :متدلوژي

 
شهرداري  16منطقه  2ساكن درناحيه ( داخلي) جمعيت هدف ، مهاجران (: آماري جامعه)جمعيت هدف

 بافت مسكوني اين مناطق را قوميت هاي خاصي در. خانوار مي باشد 1355است، كه حدود  شهر تهران

 .مي باشدبرمي گيرد كه تجانس قوميتي مبناي تعيين جمعيت هدف 

 
 
 

 :آماري واحد

 
اينكه يكي از متغيرهاي كليدي  به دليل. واحد آماري تحقيق افراد سرپرست خانواردر نظر گرفته شده است

استكه چنين مشاركتي (اصلي سرمايه اجتماعي  به عنوان يكي از مولفه هاي)اين تحقيق مشاركت اجتماعي 

رجيح آن است كه واحد آماري سرپرست خانوار گيرد وت بيشترتوسط افراد سرپرست خانوار صورت مي

 .باشد

 
نمونه گيري اين تحقيق به روش تصادفي ساده و حجم نمونه از فرمول كوكران بدست  :روش نمونه گيري

 .آيد مي

 
 
 

 : روش جمع آوري داده ها

 
درروش كمي از نمونه گيري . هاي كمي ،تطبيقي وكيفي است روش روش تحقيق حاضر، تلفيقي است از

درمطالعه تطبيقي شاخص هاي رفاه اقتصادي مهاجران . ساختاريافته استفاده مي شود تصادفي ومصاحبه هاي

نمونه كاوي،  ودر مطالعه كيفي از روش هاي نمونه گيري وابزارهايي مانند.ارزيابي قرار مي گيرد مورد

ز تكنيک پرسشنامه كه با ها،ا در روش جمع آوري داده. مطالعه اسناد ومصاحبه ومشاهده استفاده مي شود

آزمون هاي سنجش نگرش از طريق طيف  توجه به متغيرهاي مورد نظر و معرف هاي مربوط به آن از

اعتبار سواالت وگزينه ها ي پرسشنامه تعدادي  جهت حصول اطمينان از روايي.ليكرت استفاده مي شود

جهت و شدت همبستگي ميان  .پرسشنامه را تكميل مي كنند pre-test محدود در مرحله پيش آزمون

ي تعريف و برداشت آنان از هويت اجتماعي خود بررسي  با نحوه ميزان سرمايه اجتماعي مهاجران

 .خواهدشد



 
 : تجزيه وتحليل روش

 
آمار توصيفي واستنباطياستفاده خواهد  وبا استفاده از SPSS براي سنجش متغيرهاي تحقيق از نرم افزار

وتحليل CHI_SQUREآماري ضريب همبستگي پيرسون،  ز طريق آزمون هايبررسي رابطه متغيرها ا.شد

 .خواهدشد انجام F) آزمون)واريانس 

 
 
 

 گودرزي ابراهيم معظمي: نام ونام خانوادگي مجري پژوهش

 
 88964470:تلفن-پنجم طبقه -مركز آمار ايران –خيابان دكتر فاطمي –تهران :email/تلفن/آدرس

 
Email:imggoodarzi@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposal چیست؟ 

ارائه نمايم و Proposal) )در ابتدا الزم مي دانم تعريف جامع و مختصري از كلمه پروپوزال :مقدمه 

 . سپس تدوين يك پروپوزال را بطور خالصه بيان خواهم نمود 

در لغت به معني پيشنهاد است و در واقع مي توان با آن ماكت و اسكلتي از  (:Proposal)پروپوزال 

 .كار اصلي را ارائه داد

همچنين براي تصويب يك طرح پژوهشي و تامين اعتبار آن ، الزم است تا پژوهشگر قصد پژوهشي  

الي طرح به اطالع افراد ذيربط و كساني كه اعتبار م( Proposal)خود را در پيشنهاد طرح پژوهشي 

استفاده  designاز كلمه Proposalرا تامين مي كنند برساند شايد در اينجا مناسب باشد بجاي كلمه ي

تعريف نموده و به  Proposalمعمول شده اينجانب نيز طرح پيشنهاده را  Proposalنمود اماچون كلمه

و فرضيه ها ،  ، اهداف ، سئواالت( Proposal)در پيشنهاد طرح تحقيق . شرح آن مي پردازم 

ويژگيها ي روش اجراي تحقيق ، زمان و هزينه هاي الزم براي اجراي طرح تحقيق بايد به نحوي 

پژوهشگر بايد نهايت تالش خود را بعمل آورد تا داوران طرح به . روشن و قانع كننده بيان شود 

 .ي برندپ(Proposal)سهولت به هدف پژوهش و ضرورت اجراي آن با توجه به طرح پيشنهادي 

اما قبل از اجراي يك پروپوزال الزم است پژوهشگر مشخصات خود را كه شامل نام ، نام خانوادگي، 

شغل ، سمت فعلي ، درجات علمي ، سوابق تحصيلي ، فعاليتهاي پژوهشي و سوابق شغلي و همچنين 

ه بندي بصورت طبق( شامل نام ، شغل ، درجه علمي و نوع همكاري )مشخصات همكاران اصلي طرح 

 . بياورد (Proposal)و در قالب و فرمتي در ابتداي پروپوزال 

شناسايي  -4طرح مساله -3ضرورت و اهميت تحقيق  -2عنوان  -ا(:Proposal)اجزاي يك پروپوزال

روش تحقيق  -9پيشينه تحقيق  -8فرضيات تحقيق  -7سئواالت تحقيق  -6اهداف تحقيق  -5وبيان مساله 

 -04تجزيه و تحليل داده ها  -03حجم نمونه  -02جامعه آماري  -00تحقيق  ابزار اندازه گيري-01

 فهرست منابع و ماخذ تحقيق -06بودجه وخدمات  -05شرح چارچوبهاي نظري تحقيق 

 

 :عنوان -1

پس از آنكه پژوهشگر موضوع تحقيق را با توجه به عالقه ، توانايي خود و بديع بودن ، قابل پژوهش 

ويت داشتن و در دسترس بودن منابع اطالعاتي و مالي موضوع انتخاب نمود بايد بودن، اهميت و اول



 .اين موضوع را با يك عنوان كه در برگيرنده تمام موضوع تحقيق باشد بيان نمايد 

بايد در عين خالصه بودن دقيقاً بيان ... ( بنيادي ، كاربردي و ) عنوان تحقيق به فراخور نوع تحقيق 

تحقيق چه متغيير هايي بررسي خواهد شد ، همچنين مي بايست جامعه تحقيق ، زمان نمايد كه در حين 

 ( .در مورد تحقيقات كاربردي) و مكان تحقيق در عنوان كامالً مشهود باشد

 :بطور مثال مي توان به عناوين ذيل اشاره نمود 

-86در سال تحصيلي بررسي رابطه فقر و افت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي محمد آباد  –الف 

85 . 

، متغييرها فقر و افت ( جامعه تحقيق)همانگونه كه مالحظه مي كنيد دوره تحصيلي ، زمان و شهر 

تحصيلي در عنوان فوق كامالً مشهود است و يا مي توان در موضوع هاي اجتماعي عنوان ذيل را 

 .مثال زد 

 .مختلف در دودهه گذشته  شناسايي روند گرايش جوانان شهر اصفهان نسبت به مشاغل -ب

 .در اين عنوان نيز زمان ، جامعه و متغيير مشهود است 

 متغييرها -0-0

متغييرها را مي توان از نظر ماهيت . الزم است متغييرهاي تحقيق نيز به طور خالصه بيان گردد

ن يك ويژگي يا مقوله اي شامل حالت هاي گوناگو)متغييرهاي كيفي –مقادير به دو دسته تقسيم نمود الف

متغييرهايي كه جهت اندازه ) متغييرهاي كمي  -ب... مذهب، شغل ، گروه خوني و : ، مانند (است

كه به دو نوع ( گيري آنها مي توان اعداد را به وضعيت آزمودني و طبق قاعده اي معين منتسب كرد

قد و : ي پيوسته ، مانندمتغييركم -2... تعداد فرزندان و تعداد كتب و : متغيير كمي گسسته، مانند -0

 ... وزن و 

 .همچنين بطور كلي متغييرها را از نظر نقش مي توان به پنج دسته تقسيم نمود 

 متغيير مداخله گر -5متغيير كنترل  -4متغيير تعديل كننده  -3متغيير وابسته  -2متغييرمستقل  -0

د از انتخاب و دخالت پژوهشگر يك ويژگي از محيط فيزيكي يا اجتماعي است كه بع: متغييرمستقل -0

 .،مقاديري را مي پذيرد تا تاثيرش بر ديگر متغييرها مشاهده شود 

 .متغييري كه تغييرات آن تحت تاثير متغيير مستقل قرار مي گيرد: متغيير وابسته -2

بطور مثال در موضوع بررسي تاثير شيوه هاي تشويق بر يادگيري دانش آموزان ، يادگيري بعنوان 

 .ير وابسته و شيوه هاي تشويق بعنوان متغيير مستقل ايفاي نقش مي كنندمتغي

متغيير كيفي يا كمي است كه جهت يا ميزان رابطه ميان متغييرهاي مستقل و : متغيير تعديل كننده -3

 .وابسته را تحت تاثير قرار مي دهد

ان دختر و پسر ، جنسيت بطور مثال در بررسي تاثير شيوه هاي مختلف تشويق بر يادگيري دانش آموز



 .نقش متغيير تعديل كننده را ايفا مي كند ، اين متغيير را متغيير مستقل دوم نيز مي گويند

در يك تحقيق ، پژوهشگر نمي تواند تاثير تمام متغيير ها را بر يكديگر مطالعه كند : متغيير كنترل -4

 .يدلذا بايد برخي متغييرها را كنترل كرده و آنها را خنثي نما

چه رابطه اي ميان پيشرفت تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان دختر سوم راهنمايي »بطور مثال در 

 وجود دارد ؟

 .اثر پايه تحصيلي و جنسيت بر پيشرفت تحصيلي و عزت نفس كنترل مي شود

متغييري است كه محقق براي استنتاج از نحوه تاثير متغيير مستقل بر متغيير :متغيير مداخله گر -5

 .وابسته مورد نظر قرار مي دهد 

بطور مثال در يك طرح تحقيق كه هدف آن بررسي تاثير روش آموزش برنامه اي در مقايسه با 

سخنراني براي دروس رياضي پايه پنجم ابتدايي است ، متغيير مستقل روش تدريس و متغيير وابسته 

است كه تاثير متغيير مستقل بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است و از آنجاكه يادگيري متغييري 

متغيير وابسته را تحت تاثير قرار مي دهد و مشاهده آن به طور مستقيم امكان پذير نمي باشد ، متغيير 

 .مداخله گر ناميده مي شود

 

 :مقياس متغييرها -0-2

 :بطور خالصه مي توان متغييرها را با پنج مقياس زير اندازه گيري نمود 

رتبه  -2( ، مجرد و متاهل و گروههاي خوني 0و1و بد ، شاد و غمگين ، مانند خوب ) اسمي -0

 -3( در اندازه گيري آنها ترتيب و رتبه اي قائل شويم مانند عالي ،خيلي خوب ، خوب ، متوسط و بد)اي

( هم ترتيب اشيا و هم فاصله بين آنها مشخص گردد مانند نمرات دانش آموزان در يك درس )فاصله اي

ين مقياس دقيق ترين مقياس اندازه گيري است و داراي ارزش صفر حقيقي مي باشد ، نقطه ا)نسبتي -4

اي در مقياس نمايانگر فقدان كامل ويژگي مورد اندازه گيري است و نقاط مختلف اين نوع مقياس قابل 

بهره سال به دو سال است اما  6سال سه برابر سه سال است و اين نسبت برابر با  9مقايسه اند مثال 

هوشي يك مقياس فاصله اي است چون صفر مطلق ندارد ، لذا برتري هوشي فردي با بهره هوشي 

به فردي با بهره  044برابر با برتري فردي با بهره هوشي  011نسبت به فردي با بهره هوشي  021

 .(نمي باشد  021هوشي 

 

 :ضرورت و اهميت تحقيق -2

هها برآن وقت صرف خواهد نمود لذا بايد به موضوع پژوهشگر تحقيقي را انتخاب مي كند كه ما

انتخابي خود عالقه مند باشد همچنين مواردي چون بديع بودن ، پژوهش پذير بودن ، اهميت و اولويت 



را بايد توجه نمايد و با ... ، توانايي پژوهشگر ، تامين منابع مادي و اطالعاتي ، به صرفه بودن و 

اين بند طرح پيشنهاده خود را نيز تكميل نمايد در اين مرحله  توجه به محورهاي ذكر شده فوق

 .پژوهشگر بايد ضرورت و اولويت انجام اين تحقيق را براي مخاطب روشن نمايد

 :طرح مساله -3

پژوهشگر در اين قسمت بايد بكوشد سئوالهاي وسوسه انگيز بسوي تحقيق جذب كند و ذهن مخاطب را 

 .ازد وچالشي در ذهن او پديد آورداز امور بديهي و هميشگي دور س

 

 

 :شناسايي و بيان مساله -4

در اين مرحله پژوهشگر زمينه اي را به تصوير مي كشد كه در آن مساله رخ داده است همچنين در 

 .اين مرحله ويژگي هاي مساله ، گستردگي و علل احتمالي بروز آن نيز شناسايي مي گردد 

و قابل اجرا مشكلترين مرحله يك تحقيق باشد چرا كه بايد بتواند شايد بيان يك مساله روشن ، دقيق 

بخوبي اهميت مساله ، تحديد مساله در يك حوزهء تخصصي ، اهداف كلي در مورد تحقيقات انجام شده 

 .و چارچوبي براي ارائه نتايج تحقيق را بيان كند 

 

 

 :اهداف تحقيق  -5

حقيق ، پژوهشگر قصد خود را به صورت عملياتي در اجراي پژوهش هاي علمي پس از بيان مساله ت

در برخي از پژوهشها محقق به جاي . كه از طريق مشاهده هاي عيني قابل دستيابي است بيان مي كند 

 .طرح سئوال هاي پژوهشي يا فرضيه ، فقط به بيان هدف مي پردازد

مشخص كردن سير تحول  :براي مثال ، هدف يك تحقيق تحقيق را مي توان به صورت زير بيان نمود 

 .حرفه اي در ايران  –آموزش فني 

به عنوان فعل « مشخص كردن »در مثال فوق . براي بيان هدف بايد از يك فعل كنشي استفاده كرد 

 .كنشي به كار رفته است 

اما هدف باال بايد در اهداف جزيي متبلور شود به طور مثال مي توان با توجه به ابعاد مساله، اهداف 

 :ذيل را در نظر گرفت  جزيي

 .چگونگي پديد آمدن آموزش و پرورش در ايران  -0

 .حرفه اي با ساير آموزش هاي رسمي كشور  –رابطه آموزش فني  -2

 



 :سئواالت تحقيق -6

مساله ي تحقيق مي تواند در مطالعات كيفي و كمي بصورت سئوال بيان شود و غالباً شكل سئوالي بيان 

ه ساده و گويا است و پژوهشگر را به سمت پاسخح دادن به اين سئواالت سوق مساله ارجح است چرا ك

 .مي دهد 

 تفاوتي -رابطه اي ج -توصيفي ب –الف : سئواالت تحقيق را مي توان به سه دسته تقسيم كرد 

، « چيست ؟» ، « چه مي باشد؟» در اين سئواالت از كلمات پرسشي : سئواالت توصيفي  –الف 

براي مثال ، در مساله ، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم . استفاده مي شود ... و « چگونه است ؟»

راهنمايي مناطق تابعه شهرستانهاي استان تهران شركت كنندگان در آزمون پيشرفت تحصيلي ، مي 

سطح پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي مناطق تابعه شهرستانهاي استان : توان نوشت 

 كنندگان در آزمون پيشرفت تحصيلي چگونه است ؟تهران شركت 

در اين دسته سئواالت ، چگونگي رابطه ي دو يا چند متغيير مورد نظر قرار :سئواالت رابطه اي  -ب

 براي مثال ، چه رابطه اي بين مفهوم خود و پيشرفت تحصيلي وجود دارد ؟. مي گيرد 

تغييرها سروكار دارد و معموالً به شكل زير بيان اين سئوال ها با تفاوت سطوح م: سئواالت تفاوتي  -ج

 :مي شود 

 آيا بين پيشرفت تحصيلي دختران و پسران پايه سوم راهنمايي تفاوتي وجود دارد ؟

 

 :فرضيات تحقيق  -7

فرضيات تحقيق حدس و گمان هاي خردمندانه اي است كه پژوهشگر در مورد روابط دو يا چند متغيير 

ات تحقيق بايد بصورت خبري بيان شود و نشان دهنده نتايج مورد انتظار از فرضي. تحقيق خود دارد 

 «بين مفهوم خود و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبتي وجود دارد»:تحقيق باشد، بطور مثال 

يك فرضيه هيچگاه اثبات يا ابطال نمي شود ، بلكه براساس داده هاي بدست آمده فقط تاييد يا رد مي 

منطقي حدس ، گمان واحتمالي هستند و شواهد تجربي پژوهشگر را قادر مي فرضيه ها بطور . شود 

سازد تا به نتيجه برسد كه بيان آن از نظر احتمالي صحيح است و بطور منطقي مي توان آنرا قبول كرد 

. 

هرچند در باال گفته شد كه فرضيات براساس حدس و گمان و احتمال پژوهشگر بيان مي گردند اما الزم 

ح است كه اين حدس و گمان بايد بر اساس مفاهيم و يا نظريه هاي مرتبط با مساله و مشاهده به توضي

 .هاي تجربي ناشي از تحقيقات قبلي باشد 

 

 :پيشينه تحقيق -8



بطور كلي مي توان گفت پيشينه تحقيق نقد و بررسي دانش و اطالعات موجود درباره موضوع تحقيق 

 .رسي درست انجام شود به بيان مساله كمك شاياني خواهد نموداگر اين نقد و بر. مورد نظر است 

 :مورد ذيل اشاره نمود 4در اينجا از اهداف نوشتن پيشينه تحقيق مي توان به 

پژوهشگر مي تواند با مطالعه تحقيق هاي پيشين با گستره موضوع : تعريف و تحديد مساله  –الف 

در اين باره يافته است موضوع هاي فرعي آنرا  مورد مطالعه آشنا شود و با توجه به مفهومي كه

 .مشخص كرده و مساله تحقيق را محدودتر كند

يعني پژوهشگر بيان مي كند كه تحقيقات : قرار دادن يافته هاي تحقيق در چارچوب تحقيقات قبلي  -ب

نش قبلي چه سهمي در روشن شدن مساله مورد بررسي داشته اند و تحقيق خود چه نقشي در گسترش دا

 .درباره مساله مورد مطاله و بررسي خواهد داشت 

پيشينه تحقيق مي تواند به پژوهشگر كمك كند تا از تكرارهاي ناخواسته : اجتناب از دوباره كاري  -ج

خودداري نمايد و اگر تحقيق مشابهي انجام شده شايد پژوهشگر بخواهد عمداً تحقيق را براي اطمينان 

 .از نتايج آن تكرار كند

با بررسي پيشينه تحقيق مي توان از ابزار اندازه : انتخاب روش ها و ابزار اندازه گيري دقيق تر -د

گيري ، روش نمونه گيري و امثال آن آگاه شد و به نقاط قوت و ضعف آن پي برد و براي تحقيق 

 .موجود طرح تحقيق مناسبي را در نظر بگيرد

مطالعات ، نوشته هاي يك نظريه پرداز و محقق ،  :براي پيشينه تحقيق مي توان از منابعي مانند

، نمايه ها و (علمي و فصلنامه ها)گزارش يك نظريه يا ناظر ، مطالعات تجربي منتشر شده در مجالت

 .چكيده ها ، گزارش هاي تحقيق و پايان نامه ها ، كتابها ، مقاالت منتشرشده استفاده نمود

 

 :روش تحقيق -9

 :ي با دو رويكرد مواجه هستيم در پژوهش هاي علوم رفتار

 رويكرد طبيعت گرايانه-رويكرد خردگرايانه ب –الف 

حوزه علوم رفتاري ، از جمله روان شناسي و علوم تربيتي ، انتخاب رويكرد انجام پژوهش بر پايه ي 

مجموعه اي از مفروضه ها ، مفاهيم يا گزارش هاست كه از : پارادايم ) جهان بيني و نوع مثال فكري

 .نظر منطقي به طور انعطاف پذيري به هم مرتبط بوده و جهت فكري و پژوهش را هدايت مي كند 

. رويكرد خردگرايانه يعني واقعيت چيزي است كه فرد مي تواند به وسيله حواس خود آنرا تجربه كند

رها كه بر تاثير رفتار معلم بر يادگيري دانش آموزان را مي توان بدون مطالعه ي ساير متغيي: مثالً 

 .يادگيري دانش آموزان اثر مي كند بررسي كرد

رويكرد طبيعت گرايانه نيز براين فرض استوار است كه واقعيت چيزي نيست كه همه بطور يكسان آن 



را مشاهده كنند و تجربه مشابهي از آن بدست آورند ، بنابراين در رويكرد طبيعت گرايانه مفروضه 

 .قعيت مورد مشاهده به تفسير افراد و ذهنيت آنان بستگي دارد اصلي مورد تاكيد آن است كه وا

 -هدف تحقيق ب –بطور كلي روش هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي توان با توجه به دو مالك الف 

 .نحوه گردآوري داده ها تقسيم كرد 

 :دسته بندي تحقيقات بر اساس هدف  –الف 

ريه ها ، تبيين روابط بين پديده ها و افزودن به مجموعه هدف اين تحقيق آزمون نظ: تحقيق بنيادي  -0

 .دانش موجود در يك زمينه خاص است

هدف از تحقيقات كاربردي توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است يعني : تحقيق كاربردي  -2

 .اين تحقيقات به سمت كاربرد عملي دانش هدايت مي شوند

طرح ، روش ها )و تشخيص مناسب بودن يك فراورده آموزشي به منظور تدوين : تحقيق توسعه اي -3

 .انجام مي شود ( و برنامه هاي درسي 

 :دسته بندي تحقيقات بر اساس نحوه گردآوري داده ها  -ب

 ساير روش ها -3تحقيق آزمايشي  -2( غيرآزمايشي)تحقيق توصيفي -0

هدف آنها توصيف كردن شامل مجموعه روش هايي است كه ( : غيرآزمايشي)تحقيق توصيفي -0

اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفا براي شناخت بيشتر . شراتيط يا پديده هاي مورد بررسي است 

تحقيقات توصيفي را مي توان به پنج دسته . شرايط موجود يا كمك رساندن به فرايند تصميم گيري باشد

 –رويدادي يا علي  –تحقيق پس  پيمايشي، همبستگي، اقدام پژوهي، بررسي موردي ،: ) تقسيم كرد 

 (مقايسه اي

براي بررسي توزيع ويژگيهاي يك جامعه آماري روش تحقيق پيمايشي بكار مي : تحقيق پيمايشي  -0-0

ماهيت شرايط  –الف . و براي پاسخ به سئواالت پژوهشي مانند سئوال هاي زير بكار مي رود.رود

وضعيت موجود چگونه است  -دها وجود دارد ؟ جچه رابطه اي ميان رويدا -موجود چگونه است ؟ ب

 ؟

 .همچنين اين تحقيق را مي توان به سه دسته روش مقطعي ، طولي و دلفي تقسيم نمود

. در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغييرها بر اساس هدف تحقيق تحليل مي گردد:تحقيق همبستگي -0-2

تحليل  -مطالعه همبستگي دو متغييري ب -لفتحقيق همبستگي را مي توان بر اساس هدف به سه دسته ا

 تحليل ماتريس همبستگي يا كواريانس -رگرسيون ج

هدف اين دسته از پژوهش هاي آموزشي ، توصيف شرايط يا پديده هاي مربوط به : اقدام پژوهي -0-3

به با استفاده از اقدام پژوهي مي توان موقعيت هاي نامعين ملموس مربوط . نظام آموزشي مي باشد 

هريك از افرادي كه در نظام آموزشي دست اندركار .اقدام ها و عمليات آموزشي را مشخص كرد



يادگيري سروكار دارند ، مي توانند براي  –فعاليتهاي آموزشي مي باشند و به ويژه با فرايند ياددهي 

ژوهي را آموزشي و پي بردن به راههاي كاهش اين مشكالت ، اقدام پ« مشكالت مبتال به » شناخت 

اين نوع تحقيق مي تواند بازخورد الزم براي بهبود واحدهاي . بطور انفرادي يا گروهي بكار برند

 .يادگيري و نيز ارزيابي آموخته ها ، را فراهم آورد –آموزشي ، فرايند ياددهي 

بر خالف پژوهش هاي آزمايشي، در اين روش پژوهشگر به دستكاري متغيير : بررسي موردي -0-4

ل و مشاهده اثر آن بر متغيير وابسته نمي پردازد و يا مانند پژوهشگر پيمايشي كه با انتخاب نمونه مستق

اي با حجم وسيع و معرف از جامعه درباره تعدادي از متغييرها به بررسي مي پردازد ، عمل نمي كند 

 .د پرداخته و آن را از جنبه هاي بي شمار بررسي مي كن« مورد»، بلكه به انتخاب يك 

معموالً به تحقيقاتي گفته مي شود كه در آنها پژوهشگر (: مقايسه اي –علي )رويدادي  –تحقيق پس  -5

 –به عبارت ديگر تحقيق علي . با توجه به متغييروابسته به بررسي علل احتمالي وقوع آن مي پردازد

مثالً به منظور . ي بردمقايسه اي گذشته نگر بوده و سعي بر آن دارد كه از معلول به علت احتمالي پ

 .شناسايي علل احتمالي شكست تحصيلي دانش آموزان مي توان از اين روش استفاده كرد 

معلولي ميان دو يا چند متغيير از طرح هاي  –به منظور برقراري رابطه ي علت : تحقيق آزمايشي  -2

نظر قرار مي گيرند و از در اين تحقيق گروه هاي آزمايشي و گواه مورد . آزمايشي استفاده مي شود 

اين كنترل را مي توان از طريق يكي از . طريق آنها تفاوت هاي ميان آزمودني ها كنترل مي شود 

 .شيوه هاي ذيل بعمل آورد 

استفاده از  -تحليل كواريانس ه -انتخاب همگن د -همتا نمودن تصادفي ج -انتساب تصادفي ب –الف 

 .آزمودني ها بعنوان كنترل خودشان 

در انتساب تصادفي هر يك از آزمودني ها با شانس مساوي به گروه آزمايشي يا : انتساب تصادفي -2-0

 .گروه گواه منتسب مي شوند

در اين شيوه سعي برآن است كه آزمودني هاي انتخاب شده از نظر متغيير : همتا كردن تصادفي -2-2

موزان را از نظر نمره هوش در زوج مثال در يك آزمايش مي توان دانش آ. ناخواسته همگن باشند

مرتب هاي يكسان قرار داد و بطور تصادفي يكي را در گروه گواه و ديگري را در گروه آزمايشي 

 .قرار داد 

« همگن»در اين انتخاب ، نمونه اي از آزمودني ها كه از نظر متغيير ناخواسته : انتخاب همگن -2-3

براي مثال . به گروههاي گواه و آزمايشي منتسب مي شوندسپس از ميان آنها .هستند انتخاب مي شوند

در تحقيق تاثير روش تدريس بر يادگيري بي سوادان بزرگسال ، پژوهشگر شك كند كه آيا سن بر 

سال را انتخاب و روش تدريس را برآنان  31تا  25متغيير وابسته تاثير دارد لذا گروه بي سوادان 

 .آزمايش مي كند 



براي كنترل متغيير ناخواسته مي توان از شيوه ي تحليل كوواريانس استفاده : انستحليل كواري -2-4

در اين شيوه داده هاي مربوط به متغيير ناخواسته ، كه قبل از اجراي آزمايش به دست مي آيد ، . كرد 

مره براي مثال توانايي قبلي بزرگساالن را مي توان با ن.در تحليل نتايج مورداستفاده قرار مي گيرد 

آزمون مورد سنجش قرار داد و سرانجام نمره ها را به عنوان اندازه گيري متغيير ناخواسته  -هاي پيش

در « توانايي و دانش اوليه ي بي سوادان در خواندن »در تحليل نهايي دخالت داد ، بدين طريق اثرات 

 .هر دو گروه آزمايشي و گواه كاهش مي يابد 

« عمل » مي توان بر افراد يك گروه آزمودني :به عنوان كنترل خودشاناستفاده از آزمودني ها  -2-5

آزمايشي را اجرا كرد و همان افراد را به عنوان كنترل خودشان مورد مشاهده قرار داد ، سپس نتيجه 

براي مثال در تحقيق . آزمايشي مشاهده و مقايسه كرد « عمل » را در قبل و بعد از اجراي « عمل» 

ابتدا يك روش تدريس شده و سپس شيوه دوم و در نهايت اثرات دو روش بررسي مي  دو شيوه تدريس

 .شود 

معموالً در تحقيقات علوم رفتاري استفاده از روش هاي انتساب تصادفي : تحقيق شبه آزمايشي -2-6

به طرح هاي آزمايشي كه در آن ها نتوان از انتساب تصادفي استفاده كرد ، طرح هاي . دشوار است 

 –طرح هاي تك  –الف : انواع طرح هاي شبه آزمايشي به شرح زير مي باشد . ه آزمايشي گويند شب

 . طرح هاي تك آزمودني -طرح هاي شبه آزمايشي با گروه گواه ج -گروهي سري هاي زماني ب

 :ساير روش ها -3

« ل يافته ؟تشكيالت و نظام آموزشي كشور چگونه تحو» سئواالتي مانند : روش تحقيق تاريخي -3-0

هدف از تحقيق تاريخي به كار بردن داده هاي . را مي توان با استفاده از روش تاريخي پاسخ داد 

از اين طريق مي توان به . مربوط به واقعيت هاي مرتبط با رويدادهاي گذشته و تفسير آن ها است 

زمان حال را بهتر عوامل مؤثر در بروز وقايعي كه در گذشته رخ داده است پي برد و رويدادهاي 

 ..شناخت 

كاربرد فعالي ( تجزيه و تحليل مفاهيم ) روش فلسفي با توجه به ماهيت خود : روش تحقيق فلسفي -3-2

در كليه زمينه هاي علمي از جمله تعليم و تربيت دارد پژوهشگران تعليم و تربيت به دنبال آموزش 

يادگيري هستند و قبل از هر چيز به درك روش هاي چگونگي كسب دانش و تدوين نظريه هايي درباره 

دانش و تعريف آن در معناي واقعي خود نياز دارند و اين تعريف در مفاهيم فلسفي يافت مي شود 

آگاهي مي يابد و « علم در حيطه عمل»فيلسوف از طريق مطالعه يادگيري و فرايند ياددهي به .

ط و نكات افتراقي ميان دانش از يك طرف و متخصصان تعليم و تربيت با كمك مفاهيم فلسفي به رواب

غريزه ، نگرش ها ، نهادها ؛ عادت ها و يا احساسات از طرف ديگر و همچنين به تفاوت بين يادگيري 

 .و تجربه پي مي برد 



در اين تحقيق پژوهشگر به توصيف علمي فرهنگ ها ي مختلف مي : روش تحقيق قوم نگاري -3-3

وق ، هدف تحقيق قوم نگاري ثبت و توصيف رويدادها ، فرايندها در باتوجه به تعريف ف. پردازد 

از اين تحقيق مي توان در تعليم و تربيت استفاده نمود، تحقيقات . شرايط طبيعي و ويژه آنها مي باشد 

يادگيري ، فرايند ها و پديده  –قوم نگاري در تعليم و تربيت ، توصيف علمي از سيستم هاي ياددهي 

 .ر درون بافت هاي ويژه نظام هابي آموزشي فراهم مي آوردهاي تربيتي د

براي بررسي محتواي آشكار پيام هاي موجود در يك متن مي توان از روش تحليل   :تحليل محتوا  -3-4

 .محتوا استفاده نمود 

 

مقياس هاي اندازه  -مشاهده د -مصاحبه ج -پرسشنامه ب –الف :ابزار اندازه گيري در تحقيق -11

 قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري -تربيتي و –آزمون هاي رواني  -نگرش ها هگيري 

پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق است و روشي مستقيم براي كسب داده هاي : پرسشنامه  –الف 

از اين طريق مي توان دانش ، عاليق ، نگرش و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرار داد ، . تحقيق است 

 .ربيات قبلي پي برد و به آنچه در حال حاضر انجام مي دهد آگاهي يافت به تج

با اين ابزار امكان برقراري تماس مستقيم با مصاحبه شونده فراهم مي گردد و با اين : مصاحبه  -ب

 كار مي توان به ارزيابي عميق تر ادراك ها ، نگرش ها ، عاليق و آرزوهاي آزمودني پرداخت

ز ابزار جمع آوري داده ها در علوم رفتاري خصوصاً در روان شناسي تحولي و يكي ا: مشاهده  -ج

مشاهده عبارتست از شناسايي ، نامگذاري ، مقايسه ، توصيف و ثبت آنچه . اجتماعي ، مشاهده است 

 .روي مي دهد 

ري ، از جمله ابزار گرد آوري داده ها در تحقيقات علوم رفتا: مقياس هاي اندازه گيري نگرش ها  -د

بطور كلي مقياس ها براي سنجش نگرش ها ، قضاوت ها ، . مقياس هاي اندازه گيري نگرش است 

براي اندازه گيري . عقايد و ساير خصيصه هايي كه به آساني قابل اندازه گيري نيستند به كار مي رود 

نايي ، مقياس مقياس ليكرت ، مقياس افتراق مع: نگرش ها مي توان از مقياس هاي ذيل استفاده كرد 

 .ثرستون ، مقياس گاتمن و مقياس فاصله اجتماعي بوگاردوس 

تربيتي به عنوان  –در تحقيقات علوم رفتاري ، از آزمونهاي رواني : تربيتي  –آزمون هاي رواني  -ه

آزمون وسيله اي است براي اندازه گيري منظم . يكي از ابزارهاي گردآوري داده ها استفاده مي شود

آزمون براي ارزيابي تفاوت هاي فردي و يا تفاوتهايي كه در فرد در . ي از رفتار آزمودني نمونه هاي

آزمونها بر اساس خصيصه اندازه گيري شده به سه گروه . مواقع مختلف ديده مي شود ، بكار مي رود 

 :بزرگ تقسيم مي شوند 

غبت ، نگرش و آزمون هاي هوش و استعداد ، آزمون هاي پيشرفت تحصيلي و آزمون هاي ر



 .شخصيت 

قابليت اعتماد يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است و به : قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري  -و

: اين معني است كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني را بوجود مي آورد 

 :خواسته دست يافت براي اين كار مي توان از روش هاي ذيل به اين 

روش  -3روش موازي يا استفاده از آزمونهاي همتايي  -2اجراي دوباره آزمون يا روش بازآزمايي  -0

 روش آلفاي كرونباخ -5ريچاردسون -روش كودر -4( دو نيمه كردن)تنصيف

 

  :جامعه آماري -11

داقل يك صفت مشترك يك جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها كه داراي ح

بطور معمول در هر تحقيقي جامعه مورد بررسي يك جامعه ي آماري مي باشد كه پژوهشگر . باشند

بطور مثال اگر . متغيير واحدهاي آن با مطالعه بپردازد ( صفت ها)مايل است درباره صفت 

د جامعه آماري اقتصادي دانشجويان ايران بپرداز –پژوهشگري مايل باشد درباره مشكالت اجتماعي 

مورد بررسي شامل تمام افرادي است كه در نظام آموزش عالي ايران در يك مقطع زماني مشخص 

 .ثبت نام كرده اند 

جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد ، يعني بايد چنان باشد كه از نقطه نظر زماني و مكاني همه 

به آن ، از شمول واحدهايي كه نبايد به واحدهاي مورد مطالعه را در برگيرد و در ضمن ، با توجه 

 .مطالعه آن ها پرداخته شود جلوگيري بعمل آيد

 

 :حجم نمونه -12

به منظور گردآوري داده هاي مورد نياز درباره افراد افراد جامعه مي توان يكي از روش هاي زير 

 نمونه گيري -2سرشماري  – 0: بكار برد 

شمارش كامل ، از هريك از افراد جامعه داده هاي مورد  در اين روش به طريق: سرشماري  – 0-00

 .نظر گردآوري مي شود

 چندمرحله اي -خوشه اي ه -طبقه اي د -سيستماتيك ج -تصادفي ساده ب -الف: نمونه گيري -2-00

در اين نمونه گيري به هر يك از افراد جامعه احتمال انتخاب مساوي :نمونه گيري تصادفي ساده  -الف

فرض كنيم ، احتمال انتخاب  nو حجم نمونه را Nبه عبارت ديگر اگر حجم افراد جامعه . ود داده مي ش

نفر انتخاب  21نفري بخواهيم 411مثال اگر در يك دبيرستان . هر فرد جامعه در نمونه مساوي است 

 .كنيم شانس انتخاب هر يك از دانش آموزان اين دبيرستان خواهد شد 

، ابتدا حجم  Nاز يك جامعه به حجم  nبراي انتخاب يك نمونه به حجم : نمونه گيري سيستماتيك  -ب



سپس يك عدد = .  I:جامعه را بر حجم نمونه تقسيم مي كنيم تا فاصله نمونه گيري مشخص شود

مثالًاگراولين عدد . تصادفي چنان انتخاب مي كنيم كه كوچكترين يا مساوي فاصله نمونه گيري باشد

 i+ (i: نفرات بعدي نيز از فرمولهاي ذيل بدست مي آيد ) ( بناميم  iانتخاب شده را 

,(I+i),(2I+i),…,((n-0 ) 

در نمونه گيري طبقه اي ، واحدهاي جامعه مورد مطالعه در طبقه هايي كه : نمونه گيري طبقه اي  -چ

گروه ها از نظر صفت متغيير همگن تر هستند ، گروه بندي مي شوند ، تا تغييرات آن ها در درون 

 .سپس از هر يك از طبقات تعدادي انتخاب مي شوند . كمتر شود 

اگر فهرست كامل افراد در دسترس نباشد مي توان افراد جامعه را در دسته : نمونه گيري خوشه اي  -د

 .سپس از ميان خوشه ها نمونه گيري كرد . هايي خوشه بندي كرد 

از ) يري افراد جامعه با توجه به سلسله مراتبي در اين نمونه گ: نمونه گيري چند مرحله اي -ه

بطور مثال اگر افت . از انواع واحدهاي جامعه انتخاب مي شوند ( واحدهاي بزرگتر به كوچكتر 

تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي يك منطقه مورد مطالعه قرار گيرد مي توان مرحلع اول نمونه 

 . له سوم را دانش آموزان كالس در نظر گرفت گيري را مدارس ، مرحله دوم را كالس و مرح

 

به طور كلي داده ها نمايانگري از واقعيت ها ، مفاهيم ، يا دستورالعمل :تجزيه و تحليل داده ها  -13

چنانچه داده ها به صورت واژه به توصيف واقعيت ها بپردازد آن ها را داده هاي كيفي و . ها مي باشند

 .و رقم باشد آن ها را داده هاي كمي گويند  چنانچه داده ها به صورت عدد

 .تنظيم و تحليل داده هاي كيفي مستلزم انجام سه فعاليت زير است

 .يعني خالصه كردن داده ها : تلخيص –الف 

يعني ظاهر ساختن مجموعه اي سازمان يافته از داده ها، به طوري كه به كمك آنها بتوان : عرضه  -ب

 .نتيجه گيري نمود

يعني پژوهشگر از ابتدا به معناي هر رويداد ، به نظم رويدادها ، الگوي وقوع : گيري و تاييد نتيجه -ج

پي ببرد و نتايج بدست آمده را با احتياط عرضه كند ، هرچند در وهله اول ممكن ... آنها و تبيين آنها و 

 .است مبهم به نظر آيد ولي به مرور زمان و با پژوهش هاي ديگر اثبات خواهد شد 

تجزيه و تحليل اين داده ها را مي توان بصورت هاي مختلف تقسيم : اما تجزيه و تحليل داده هاي كمي 

 .نمود مانند تجزيه و تحليل پارامتري و ناپارامتري و يا آزمايشي و غير آزمايشي

 در تجزيه و تحليل پارامتري مي توان پارامترهاي جامعه را برآورد نمود و از آمارهاي توصيفي و

اما آزموني ناپارامتري است كه هيچگونه ... استنباطي مانند ميانگين ، واريانس ، انحراف معيار و

نتيجه گيري درباره پارامتري صورت نگيرد در تحليل ناپارامتري فقط آزمون فرض صورت مي 



 .گيرد

 :تحليل داده هاي كمي در طرح هاي غيرآزمايشي به دو دسته عمده تقسيم مي شوند

كه معموالً مشخص كردن توزيع فراواني تك متغييري : حليل داده هاي كمي در تحقيق پيمايشيت –الف 

داده ها مورد نظر قرار مي گيرد و به اين جهت پارامترهاي جامعه از طريق برآورد نقطه اي يا فاصله 

 :شوندبه سه دسته زيرتقسيم مي : تحليل داده هاي كمي در تحقيق همبستگي  -ب. اي محاسبه مي شود

تحليل هايي كه روي ماتريس  -ب -3پيش بيني يا رگرسيون  -ب-2همبستگي هاي دو متغييري  -ب-0

 .همبستگي يا كوواريانس صورت مي گيرد

تحليل داده هاي كمي در طرح هاي آزمايشي نيز براي موارد تك نمونه اي و چند نمونه اي و تحليل 

 .واريانس بكار مي رود 

 

 :ري تحقيق شرح چارچوبهاي نظ -11

واقعيتهاي موجود در قضايا را روشن مي كند؛ به اين معني كه قضايا به كمك داده هاي « نظريه»

 .واقعي تجربي و در دنياي واقعي قابل آزمون است 

به « تحقيق»عرضه مي شود ، گاهي اوقات « تحقيق»نظريه هميشه به صورت واقعي در فرايند 

. از نظريه گرفته مي شود « فرضيه تحقيق» در برخي موارد  .منظور آزمودن نظريه انجام مي شود 

در اغلب پژوهشها ، روشهاي تجزيه و تحليل ، وقتي قوي و مناسب است كه يافته ها را در جهت 

 .نظريه هاي تدوين شده هدايت كند

ضروريست پژوهشگر نظريه دانشمندان و پژوهشگران را كه متناسب با موضوع تحقيق است در 

 .ق بيان نمايد و تا پايان تحقيق خود در چارچوب و قالب نظريه قدم بردارد طرح تحقي

 

 :بودجه بندي وخدمات  -15

در اين قسمت پژوهشگر با توجه به تعداد پرسنل ، نوع مسئوليت هريك ، كل ساعات كار و ميزان 

را مشخص ساعات كار نيروي انساني براي اجراي طرح ، تداركات ، وسايل و تجهيزات مورد نياز 

كرده و بر اين اساس هزينه طرح را برآورد مي كند سپس آن را به صورت طرح پيشنهادي براي 

 .درخواست اعتبار پژوهشي به سازمان تامين كننده اعتبار ارائه مي دهد

 

  :فهرست منابع و ماخذ -16



ه من جمله كتب ، مورد استفاده قرار گرفت( Proposal)همچنين كليه منابعي كه در تهيه طرح پيشنهادي

در انتها ... طرح هاي پژوهشي ، پايان نامه هاي دانشجويي ، مقاالت ، مجالت و گزارش هاي علمي و 

 .فهرست گردد

  :منابع 

روشهاي پژوهش در علوم رفتاري از دكترزهره سرمد ، دكتر عباس بازرگان و دكترالهه حجازي  -0

. 

 .ع پور كندو كاوها و پنداشتها از دكترفرامرز رفي -2

 ...از عباس خورشيدي ، فرشيد موفق و ( از نظريه تا عمل)روشهاي پژوهش در علوم رفتاري -3

 .فصل نامه هاي تعليم و تربيت  -4
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