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:7فصل 
کارگاه پروپزال و پایان نامه نویسی

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته

:تهیه و تنظیم
دکتر روح اله توالیی

)عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(
1394پاییز / نسخه شماره دو

www.tavallaei.sub.ir

:مقدمه
یا رساله( تحقیقاتی پروژه یک ارائه و تهیه آموزشی، واحدهاي کنار در  

 تحصیلی درجه اخذ و اتمام جهت شده تعیین الزامات از یکی ،)نامه پایان
 .است دانشگاه تمکیلی تحصیالت مقاطع

توانایی گر نمایان واقع در پژوهشی، چنین اجراي در دانشجویان موفقیت  
  طور به علمی مطالعه یک گزارش و اجرا ریزي، برنامه در ها آن آمادگی و

 تحصیل تخصصی موضوعی حوزه با ارتباط در شده دهی سازمان و مستقل
.است عالی آموزشی هاي دوره نهایی اهداف از یکی این .باشد می خود

عالیه تحصیالت طی از بعد دانشجو یک کار ماندگار نتیجه نامه، پایان 
  شکل از بایست می علمی مناسب محتواي بر عالوه لذا آید، می بحساب

  .باشد برخوردار خوبی و منظم

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته
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:فرآیند کلی تهیه و نگارش پایان نامه

منظور به تحقیقاتی پروژه اجراي فرآیند کلی طور به  
 بخش سه در توان می را نامه پایان یک قالب در ارائه

:نمود بندي تقسیم زیر اصلی
تحقیق موضوع تصویب و تعیین1.
گزارش نگارش و پژوهش انجام2.
 نامه پایان از دفاع3.

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته

:تبدیل ایده هاي پژوهشی به سؤال تحقیق
مطالعه حوزه مورد در گیري تصمیم و تفکر فرآیند آغاز و موضوع انتخاب  

 با مرتبط تخصصی هاي حوزه از کلی اطالعات کسب از پس نامه، پایان
 نخستین از پس معمول، طور به امر این که گردد می آغاز تحصیلی رشته
 .شود می حاصل تحصیلی ترم

جهت عالقه مورد حوزه یافتن منظور به الزم مطالعات زودهنگام آغاز  
  را شما پژوهش نهایی موفقیت زیادي حدود تا تواند می تحقیق، اجراي
  .نماید تضمین

آینده )2 دانشجو، اجرایی و علمی سوابق )1 به نامه پایان موضوع انتخاب  
  استاد کمک با که دارد بستگی دانشجو، عالیق )3 و دانشجو کاري و علمی

.شود می تبدیل نامه پایان عنوان انتخاب به راهنما

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته
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:ادامه _نامهفرآیند کلی تهیه و نگارش پایان 
جزوه آموزشی

روش تحقیق پیشرفته

تحقیق موضوع تصویب و تعیین .1

:چگونگی رسیدن به عنوان پایان نامه
رسیدن جهت موضوع، اصلی قلمرو شدن مشخص و فوق مراحل طی از پس  

  در موضوعی اصلی قلمرو بایستی ابتدا نامه، پایان براي معین عنوان یک به
  حوزه آن با مرتبط مقاالت آخرین و شود جستجو معتبر اطالعاتی بانکهاي
  در فعالیت براي جدیدي حوزه موجود، سوابق براساس سپس .گردد مشاهده

.گردد انتخاب موضوعی قلمرو آن
جامعه )ج و روش )ب ،موضوع )الف حوزه سه در نهایی عنوان نوآوري 

.پذیرد می صورت آماري
تدوین/طراحی/تاثیر/شناسایی/مطالعه/بررسی( تحقیق نوع =عنوان فرمول( +  

  شرکت یک نام( مطالعه مورد/آماري جامعه + )متغیرها( موضوع اصلی قلمرو
خاص رویکرد و روش )+کار و کسب یا

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته
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:معیارهاي مناسب بودن موضوع پایان نامه
جزوه آموزشی

روش تحقیق پیشرفته

:تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق
تحقیق پیشنهادي طرح تکمیل به نوبت نامه، پایان موضوع کردن نهایی از پس  

(Proposal) باشد می تحقیق فرآیند آغاز در مهم بسیار هاي گام از که باشد می. 
باشند می دارا را اساسی کارکرد دو غالباً تحقیق پیشنهادي هاي طرح:
  شفافیت با و صراحت به را خود هاي ایده تحقیق مجري و محقق عنوان به شما )1

 تحقیقاتی ه پروژ دهی سازمان جهت اي برنامه عنوان به آن از و نموده مکتوب کامل
.نمایید می استفاده خود

  فراهم پژوهشی طرح کنندگان ارزیابی براي را فرصت این پروپزال دیگر، سوي از )2
  برخورداري از پیشنهادي، طرح مورد در نظر تبادل و بررسی ضمن تا آورد می

  و نموده حاصل اطمینان انتظار مورد کیفیت و ها ویژگی حداقل از نظر مورد پژوهش
.نمایند صادر شما براي را تحقیق فرآیند آغاز مجوز

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته
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:ادامه _تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق
مطابق پروپزال تکمیل مراحل  

  دانشکده استاندارد الگوي
  دانشگاه حسابداري و مدیریت

بهشتی شهید
کننده منعکس :تحقیق عنوان 

  طرح فعلی محتواي و موضوع
  عنوان در .است پیشنهادي

 تحقیق، اصلی متغیرهاي بایستی
.باشد مشخص آماري جامعه و

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته

:ادامه _تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق
جزوه آموزشی

روش تحقیق پیشرفته

:)موضوع اهمیت و تعریف( مسأله طرح -1
اي مسئله حل ها، ناشناخته شناخت خاص، اي مسأله به  پاسخ دنبال به تحقیقی هر 

 االمکان حتی باید قسمت دراین .است حقیقتی به شدن نزدیک یا و ذهنی یا عینی
 .شود روشن هستید آن روي تحقیق درصدد که اي مسئله صورت خالصه طور به
ادبیات( معتبر علمی مستندات بر اتکاء با کنید سعی قسمت این در همچنین  

 اید برگزیده که موضوعی دهید نشان .کنید بیان را خود تحقیق جایگاه ،)موضوع
  درج از البته .گیرد می صورت ضرورتی بر بنا و نیست ارزش بی یا اهمیت بی

.نمایید خودداري اي کلیشه مطالب
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:ادامه _تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق

:تحقیق اهداف -2
میشود بیان )باشد می تحقیق عنوان با متناظر که( تحقیق اصلی هدف ابتدا. 

  هدف بایستی فرعی اهداف مجموع .شود می بیان فرعی اهداف سپس
  .دهد پوشش را اصلی

بیان گیري اندازه قابل صورت به بایستی تحقیق فرعی و اصلی اهداف 
  شده محقق اهداف آن میزان تا که سنجید بتوان تحقیق پایان در تا شود
.است

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته

:ادامه _تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق
جزوه آموزشی

روش تحقیق پیشرفته

:پیشین تحقیقات و مطالعات سابقه -3
حوزه در پیشین تحقیقات نتایج ارائه به اقدام محقق بخش این در  

  .نمایید می مبادرت خود موضوعی
هاي نامه پایان ویژه به مرتبط تحقیقات از اي خالصه بیان و معرفی لذا  

  .دارد ضرورت تحقیق موضوع با مرتبط مقاالت و کتابها تحصیلی،
پیشین تحقیقات با حاضر تحقیق تفاوت بایستی بخش این انتهاي در 

.شود بیان )تحقیق نوآوري(
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:ادامه _تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق
جزوه آموزشی

روش تحقیق پیشرفته

:مفهومی مدل و فرضیه ها تحقیق، سئوال -4
»بیان فرعی سواالت سپس و )باشد می تحقیق اصلی هدف با متناظر که( تحقیق اصلی سوال ابتدا 

  .دهد پاسخ را اصلی سوال بایستی فرعی سواالت مجموع .شود می
شکل قبلی، تحقیقات نتایج یا و موجود هاي تئوري مبناي بر تحقیق سؤاالت به هوشمندانه پاسخ 

 اکتشافی، تحقیق نظیر تحقیقات برخی داشت توجه بایستی .بود خواهند شما تحقیق فرضیات دهنده
  .باشند فرضیه فاقد

متغیرهاي وابستگی، یا بودن مستقل نظر از تحقیق مهم متغیرهاي تعریف بخش، این انتهاي در 
 رسم و گیري تصمیم متغیرهاي مواردي در و ،)ضرورت صورت در( گرا تعدیل و گر مداخله

 به محقق نظر مورد مفهومی مدل  .دارد ضرورت متغیرها بین رابطه و جایگاه نمایش براي نموداري
.شود می تشریح مختصراً آن ابعاد و شده بیان مستند صورت

:ادامه _تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق
:تحقیق نتایج از )غیرمستقیم و مستقیم( استفاده کنند گان و اجرا از انتظار مورد نتایج -5
مقاصد براي آن از افراد دیگر که داشت خواهد همراه به را نتایجی تحقیق اجراي 

 تحقیق از انتظار مورد کاربردهاي و نتایج بایستی رو، این از .برد خواهند استفاده مختلف
  چه در شما تحقیق کاربردهاي داد خواهد نشان امر این لذا .گردد مطرح روشنی به

 تحقیق اجراي اهمیت بر امر این که باشد می استفاده قابل مواردي چه در و قالبهایی
 این نتایج از غیرمستقیم یا مستقیم طور به که سازمانهایی یا افراد همچنین .نماید می تأکید

.شوند معرفی بایستی کنند استفاده میتوانند تحقیق
نمایید، تشریح وضوح به را خود تحقیق دستاوردهاي بتوانید که صورتی در دیگر سوي از 

.نمود حاصل اطمینان کنندگان استفاده سوگیري عدم از زیادي حدود تا توان می

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته
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:ادامه _تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق

:تحقیق روش -6
ی، رایج تحقیق روشهاي از یکی و رویکردها ،راهبردها به اشارهو کیفی کم  

  اقدام تاریخی، آزمایشی، رویدادي، پس پیمایشی، -توصیفی نظیر( آمیخته
  همراه )شناسی پدیدار و نگاري قوم سناریونویسی، موردي، مطالعه پژوهی،

  .تحقیق روش انتخاب علل بیان با
نیست نیازي بخش این در تحقیق روش عمومی تعریف درج شود توجه.

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته

:ادامه _تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق
جزوه آموزشی

روش تحقیق پیشرفته

:داده ها جمع آوري روش -7
» خاص هاي ویژگی جهت از( تحقیق مورد آماري جامعه هاي ویژگی ابتدا بخش این در 

 در و گردیده تشریح آن انتخاب چرایی و )امثالهم و زمانی بازه برآوردي، تعداد ها، آن
  .شود می تشریح نیز آن انجام مراحل و گیري نمونه روش گیري، نمونه صورت

شود، آوري جمع تحقیق براي اي اولیه هاي داده باشد نظر در که صورتی در همچنین 
 و ها داده چنانچه و گردد بیان تفصیل به آوري، جمع ابزار و ساختار تفصیلی شرح بایستی

  .گردد بیان ها آن صحت از اطمینان حصول نحوه گیرد، قرار استفاده مورد ثانویه اطالعات
و خواهی نظر اسناد، بررسی اي، کتابخانه روشهاي نظیر( ها داده گردآوري روش سپس 

 حضورمحقق، بدون یا حضور با پرسشنامه حضوري، مصاحبه تلفنی، مصاحبه  مثل ابزاري
»شود می تشریح آن چرایی و )الکترونیک پرسشنامه
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:ادامه _تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق

:روش ها این انتخاب چرایی و استفاده مورد آماري روش هاي -8
نظیر( ها داده تحلیل و آماري تحلیل عمومی روشهاي از یکی به اشاره  

  سر، سربه نقطه آنالیز رگرسیون، آنالیز همبستگی، ساده تحلیل و تجزیه
  برنامه ریاضی، ریزي برنامه خطی، ریزي برنامه( عملیاتی پژوهش روشهاي

  توجیهی دالیل  ذکر با )سازي شبیه یا  چندمعیاره گیري تصمیم )پویا ریزي
.روش انتخاب

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته

:ادامه _تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق

:تحقیق اجراي زمان بندي -9
جدول قالب در تحقیق اصلی مراحل کلیه اتمام و آغاز زمان بینی پیش  

:زیر

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته
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:ادامه _تکمیل طرح پیشنهادي تحقیق

:)خارجی و داخلی( استفاده مورد مآخذ و منابع -10
استفاده آنها از پروپزال متن در که غیرفارسی و فارسی مآخذ و منابع ذکر  

  با است بهتر نویسی فهرست و ارجاعات .است شده ارجاع آنها به و شده
 :مثال .گیرد صورت APA روش به استناد

ناشر انتشار، محل مترجم، کتاب، عنوان .)نشر سال( نام خانودگی، نام :کتاب.
ناشر شماره، دوره، نشریه، عنوان مقاله، عنوان .)نشر سال( نام خانودگی، نام :مقاله.
ارشد مقطع نامه پایان نامه، پایان عنوان .)نگارش سال( نام خانوادگی، نام :نامه پایان/ 

.دانشگاه محل دانشگاه، نام دانشکده، نام تحصیلی، رشته ذکر دکتري، رساله

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته

:ادامه _نامهفرآیند کلی تهیه و نگارش پایان 
جزوه آموزشی

روش تحقیق پیشرفته

گزارش نگارش و پژوهش انجام .2
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:ساختار گزارش پایان نامه
:گردد می تشکیل زیر ترتیب به هایی بخش از نامه پایان نهایی نسخه

الرحیم الرحمن اهللا بسم صفحه1.

)دانشکده فرمت طبق( عنوان صفحه2.

دفاع جلسه در حاضر داوران هیأت تاییدیه3.

تقدیم صفحه4.

قدردانی و تشکر صفحه5.

ها کلیدواژه و )کلمه 300 حداکثر( تحقیق چکیده6.

مطالب فهرست7.

جداول فهرست8.

نمودارها فهرست9.
  شده، انجام مطالعات و ادبیات بر مروري تحقیق، کلیات( پژوهش متن10.

)پیشنهادات و بحث نتایج، ها، یافته اختصاصی، فصلهاي
مآخذ و منابع فهرست11.
)اختیاري( ها پیوست و ضمائم12.

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته

:ساختار فصل هاي اصلی پایان نامه
کلیات تحقیق: فصل اول

شد خواهد ارائه اول فصل در که مطالبی اجمالی معرفی و اصلی سرفصلهاي بیان :مقدمه.
براي که چالشی و مسأله تبیین و علمی مستندات کمک با بحث به ورود مقدمه طرح :تحقیق مسأله بیان 

شود می انجام تحقیق آن
مطالعه مورد آماري جامعه براي خصوصاً تحقیق موضوع به پرداختن ضرورت :اهمیت و ضرورت. 

.تحقیق موضوع به توجه عدم که هایی آسیب و مشکالت بیان همچنین
شده خرد( فرعی اهداف و اصلی هدف :تحقیق اهداف(
موضوع ابعاد سایر و شده خرد( فرعی سواالت و اصلی سوال :تحقیق هاي فرضیه و سواالت(
زمانی و مکانی موضوعی، قلمروهاي :تحقیق قلمرو
آن هاي استفاده و تحقیق کاربر معرفی :تحقیق کنندگان استفاده و انتظار مورد نتایج
مستند و پارگراف یک حد در :تحقیق اصطالحات و ها واژه تعریف

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته
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ادامه _ساختار فصل هاي اصلی پایان نامه

ادبیات نظري و پیشینه تحقیق: فصل دوم
شد خواهد ارائه دوم فصل در که مطالبی اجمالی معرفی و اصلی سرفصلهاي بیان :مقدمه.

کارکردها، رویکردها، انواع، ها، نظریه تاریخچه، ها، مفهوم بررسی :تحقیق نظري ادبیات 
.خارجی و داخلی هاي موردکاوي و مدلها، کارها، راه ها، تکنیک و ابزارها

نامه، پایان معرفی اطالعاتی، بانکهاي بیان خارجی، و داخلی پیشینه تفکیک :تحقیقات سابقه 
حاضر تحقیق نوآوري بیان و پیشینه جمعبندي جدول ارائه ،...و تحقیقات کتابها، مقاالت،

مدل ارائه پیشینه، و ادبیات در شده یافت مهم نکات :مفهومی مدل ارائه و بندي جمع

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته

ادامه _ساختار فصل هاي اصلی پایان نامه
روش شناسی تحقیق: فصل سوم

شد خواهد ارائه سوم فصل در که مطالبی اجمالی معرفی و اصلی سرفصلهاي بیان :مقدمه.

ماهیت( استراتژي هدف، مسلط، پارایم یا فلسفی مبناي :تحقیق نوع اصلی هاي مشخصه 
.اجرا روش ،)...یا پیمایش(رویکرد ،)داده

گیري نمونه روش و جامعه چگونگی و چرایی چیستی، تشریح :گیري نمونه و آماري جامعه

گردآوري روشهاي چگونگی و چرایی چیستی، تشریح :اطالعات و داده گردآوري روش 
...و مصاحبه، میدانی، اي، کتابخانه نظیر داده

سنجی پایایی و سنجی روایی :متغیرها گیري اندازه ابزارهاي

و استنباطی و توصیفی آماري تحلیل روش :اطالعات و ها داده تحلیل و تجزیه روش 
...و خطی ریزي برنامه تاپسیس، ،AHP نظیر کمی هاي تکنیک سایر و ها داده تحلیلی

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته
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ادامه _ساختار فصل هاي اصلی پایان نامه
تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات: فصل چهارم

شد خواهد ارائه چهارم فصل در که مطالبی اجمالی معرفی و اصلی سرفصلهاي بیان :مقدمه.

ها آزمودنی سیماي( شناختی جمعیت توصیف جداول :توصیفی آمار هاي یافته(،  
متغیرها به پاسخ توصیف جداول

جامعه بودن نرمال آزمون شامل معموالً که فرضیات آزمون :استنباطی آمار هاي یافته  
 هاي تحلیل ؛)...و t آزمون نظیر( فرض آزمونهاي ؛)...و اسمیرنوف- کلموگروف نظیر(

 هاي آزمون و ؛)مسیر ضرایب تعیین( عاملی تحلیل ؛ )...و اسپیرمن و پیرسون نظیر ( همبستگی
)فریدمن نظیر( بندي رتبه
 مانند معیاره چند گیري تصمیم هاي تکنیک از استفاده :تحلیلی هاي یافته  AHP،  

TOPSIS تصمیم درخت( بندي طبقه بندي، خوشه نظیر( کاوي داده هاي تکنیک یا )...و(  
استفاده مورد کیفی روش یک هاي گام اجراي :کیفی روشهاي مراحل هاي یافته

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته

ادامه _ساختار فصل هاي اصلی پایان نامه

جمع بندي و نتیجه گیري: فصل پنجم
شد خواهد ارائه پنجم فصل در که مطالبی اجمالی معرفی و اصلی سرفصلهاي بیان :مقدمه.

ها یافته به مستند سواالت کلیه به جداگانه پاسخ و بحث :تحقیق سواالت به پاسخ

چهارم فصل هاي یافته خصوص در بحث و تبیین :گیري نتیجه

هاي مولفه و ابعاد تبیین و تحقیق نهایی و شده اصالح مدل ارائه و بندي جمع :نهایی مدل 
آن
ها یافته به مستند آینده پژوهشگران براي پیشهاد و کاربردي پیشنهادات ارائه :پیشنهادات

شود ذکر مستدل بایستی وجود، صورت در :ها محدودیت.

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته
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:ادامه _نامهفرآیند کلی تهیه و نگارش پایان 
جزوه آموزشی

روش تحقیق پیشرفته

  نامه پایان از دفاع .3

جزوه آموزشی
روش تحقیق پیشرفته


