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:تعریف•
محققآندرکهاستطرحیproposalیاپیشنهادیطرح•

مورداولیهمنابعتامسئلهبیانازراخودپژوهشچهارچوب
بهپژوهشپایانتاپیشنهادیطرحاجزای.کندمیذکررامطالعه

.کنندتغییرتوانندمیعنواناستثنای



:ضرورت•
سئلهماینکهکند،میعملراهنقشهمانندمحققبرایتحقیقطرح•

حقیقتکشفبرایهاییپرسشواهدافچهشده،آغازکجااز
.شودمیدنبالپدیدهیک

اعمگوناگونقسمتهایدر(پروپوزال)اولیهطرحبدونپژوهشهر•
.استمبهم...وهدفپرسش،از
یاآگاهیبرایرامخاطبحقوقیوحقیقیافرادپژوهشطرح•

.نمایدمیتوجیهآنتصویب



:انواع•
ساده( الف•
.در آن شرح مراحل پژوهش و بودجه بندی مورد نظر نیست•
.این گونه از طرح ها جنبه فردی داشته و به جایی وابستگی ندارد•

اعتباری( ب•
.درآن شرح مراحل پژوهش و اعتبار الزم برای تحقیق ذکر می شود•
ه این گونه از طرح ها نسبت به اولیت های پژوهشی یک سازمان یا پژوهشگا•

.نوشته می شود



:اجزا•
عنوان( الف•
ها ذکر عنوان هر تحقیق گویای موضوع آن تحقیق نیز هست و تن•

.عنوان برای آگاهی از موضوع کفایت می کند
: مثال•
موضوع          نقاشی ایران در دوره تیموری•
ق.مطالعه نقش حامیان در مکتب نگارگری شیراز قرن نهم هعنوان            •



:نکات عنوان بندی پژوهش•
...و«بردرآمدی»و«مطالعه»،«بررسی»واژگانازاستفاده•

راقتحقیحدوداوقاتبرخیدربوده،معمولعنوانابتدایدر
ولیکندمیبیانراآنبودنعلمیبرتاکیدوکردهتعیین

.کندنمیواردعنوانبهعلمیاشکالنیزآنهانیامدن
:مثال•
بررسی معماری سبک خراسانی•
معماری سبک خراسانی•



بیان مسئله( ب•
له و از قسمتهای مهم طرح تحقیق است؛ مخاطب تحقیق یا خواننده را با مسئ•

:کلیت تحقیق آشنا می کند و شامل موارد زیر است
پیدایش مسئله تحقیق در ذهن محقق از چه طریقی بوده است•
از کدامیک از تکنیک های مسئله یابی برای پژوهش بهره برده است•
ودمسئله به طور شفاف تعریف شود و از هر چیزی که مبهم است پرهیز ش•
چگونگی تحدید موضوع و عنوان بندی تحقیق شرح داده شود•



وضعیت فعلی یا ماهیت پدیده یا موضوع تحقیق بیان شود•
بهد،شودادهتوضیحمانعوجامعشکلبهتحقیقحدودومرزهادقیقطوربه•

شاملراچیزهاییچهوشودمیشاملراچیزهاییچهتحقیقکهمعنیاین
.شودنمی

.گیردمیصورتمنتخبمسئلهبامخاطبذهنیگامبهگامآشنایی•



:مثال•
موضوع        نقاشی ایران در دوره تیموری •
ق.مطالعه نقش حامیان در مکتب نگارگری شیراز قرن نهم هعنوان          •
بیان مسئله•

راآنگذشتهکهاستطوالنیسابقهدارایهنرهایزمرهدرایراننقاشی•
سطحنیزونوسنگیدورهدوراندرلرستانغارهایدیوارسطحدر

ورانددرهنراینبطوریکهکرد،مشاهدهوضوحبهتوانمیهاسفالینه
.شودمیدنبالآراییکتابهمآنونگارگریمکاتبدراسالمی



دورهآنبرایکهبودهشیرازنگارگریمکتبمکاتب،اینجملهاز
ایهسذیلآندرزیادیهنرمندانواستمتصورمتفاوتیزمانیهای

انعنوبهاینجاآنچه.اندیافتهپرورشهنردوستحامیانحمایت
لیاصحامیاننقششناختکندمیخودنماییپژوهشموردمسئله
سلطانمابراهیاستیالیزماندرمکتباینشکوفاییوگیریشکل

درآنگیریشکلبهانهکهموضوعی.استق.ه9قرندرتیموری
یمبازهنرتاریخکتبدرآندربارهجامعاطالعاتفقدانبهذهن
شناختمنظردوازترکیبیپژوهشاینیابیمسئلهتکنیک.گردد

.بودخواهدمکتباینابعادکارکردیوسیستمی



درارندهنگکهاستگونهاینمسئلهایندرتحقیقدامنهتحدید•
اییشکوفوگیریشکلدراصلیحامیاننقششناختپی
یاستیالزماندرق.هنهمقرنزمانیبازهدرتنهامکتباین

.استنظرموردتیموریحاکمان



:ضرورت و پیشینه تحقیق( پ•
ذهندرتحقیقمسئلهوموضوعانتخاببرایمحققکههاییاهمیتوهاضرورتبیان•

انسانیاجتماعبامرتبطیا(فردی)محققشخصبامرتبطتواندمیهاضرورتاین.دارد
.باشد(جمعی)
.یرخراموضوعاتسایروکردهانتخابراموضوعیچنینچراکهپرسشاینبهپاسخ•
هچ(محققسالیقواحوال)درونیو(...وسیاسیفرهنگی،اجتماعی،)بیرونیعوامل•

.اندداشتهموضوعانتخابدرنقشی
شدهتخابانموضوعپیرامونتاکنونکهآثاریباخودکارتفاوتبخشایندربایدمحقق•

باپیشینتحقیقاتازهانمونهمهمترینذکربااقداماین.کندبیانرااستشدهتألیفاش
.استهمراهآنهامختصرتوصیف



:اهداف( ت•
کندمیروشنراتحقیقهرگیریجهت•
سازدمیمعلومتحقیقپایاندررامحققمقصدومنظور•
پرسشابارتباطدراصلیاهدافباشد؛فرعیواصلیگونهدوبرتواندمی•

.استپژوهشفرعیهایپرسشبامرتبطفرعیاهدافواصلیهای
:مثال•
شناخت حامیان اصلی مکتب نگارگری شیراز•
شناخت نقش و تأثیر حمایتی حامیان از نگارگران مکتب شیراز•



:پرسش ها( ث•
سؤاالتشفافطوربهکهچرااست؛برخوردارباالییاهمیتازمسئله،بیانازپس•

علوممشود،دادهپاسخآنهابهپایاندروتحقیقعنوانزیراستقرارکهرامحقق
.کندمی
.ابدیمیافزایشیاکاهشتحقیقآنحجمتناسببهتحقیقهرسؤاالتتعداد•
.شوندمطرحفرعیواصلیهایپرسشقالبدرتوانندمیاهمیتبهبناهاپرسش•
:مثال•
کدامند؟شیرازنگارگریمکتبحامیانتریناصلی•
ت؟اسبودهچگونهشیرازمکتبتحولوگیریشکلدرحامیانتأثیرونقش•



:فرضیه ها( ج•
اولیهطالعاتماساسبرمحققکهاستتحقیقهایپرسشبهابتداییپاسخفرضیه،•

روشنبا،تحقیقپایاندر.کندمیزنیگمانهپژوهش،مسئلهازخویشاستنباطو
.گیردمیقراربررسیموردهافرضیهنادرستییادرستیمسئله،حقیقتشدن

.هاستپرسشتعدادبامتناسبهافرضیهتعداد•
.زندنمیلطمهتحقیقبهفقدانشوبودهاختیاریتحقیقبرایفرضیهارائه•
.شودمعرفیوثابتپایاندرکهباشداینظریهتواندمیفرضیه•
ازتأثیرباشیرازمکتبدرایرانینگارگریتاشدندموجبتیموریحامیان:مثال•

.شودیبندترکیبوالبسهترسیمدرچشمگیریتحولدچارتصوفهایفرقه



آمارینمونهوجامعه(چ•
دشوندادهمشارکتتحقیقدرتوانندمیکهعناصریتمامیبهآماریجامعه•

.شودمیاطالق
قزویننگارگریمکتبهاینگارهرقعهتمامی:مثال•
جامعهشناساییهدفبااستآماریجامعهشدهکوچکبخشآمارینمونه•

اجزاوعناصرتمامیبررسیازپرهیزوآماری
عباسیرضاهاینگارهرقعه:مثال•
گیرینمونهشیوهبیان•



روش تحقیق و گردآوری اطالعات( ح•
است؟کدامهدفنظرازتحقیقنوع•

عملییاایتوسعهکاربردی،بنیادی،
است؟کدامروشوماهیتنظرازتحقیقنوع•

تجربیوعلّیهمبستگی،تاریخی،توصیفی،
است؟کداماطالعاتوهادادهگردآوریروش

(...وپرسشنامهمصاحبه،مشاهده،)میدانی–ایکتابخانه



اطالعاتتحلیلوتجزیهوبندیطبقهروش(خ•

پرسشهابهپاسخگوییفرآینددرگردآمدهاطالعاتتحلیلوبندیطبقهشیوه
...یامحتوافرم،اساسبراست،کدام
د؟شودادهپاسخهاپرسشبهچگونهاستقراراطالعاتبندیطبقهازپس

است؟دوهریااستقرایییاقیاسیتحقیقاستدالل



:منابع(د•
وزالپروپوبندیعنوانموضوع،انتخاب)کارازمرحلهاینتامحققکهمنابعیتمامیذکر•

.استبردهبهرهآنهااز(نویسی
.باشدتواندمی...ومصاحبهمقاله،کتاب،همجونمتنوعیهایگونهشاملمنابع•
.باشدتحقیقنگارشصحیحشیوهاساسبربایستمیمنبعذکر•
:مثال•
سمتنشرتهران،هفدهم،چاپانسانی،علومدرتحقیقروش،1389محمد،نیا،حافظ•
امهدوماهنمردم،وهنرایران،معاصرنقاشیبرآنتأثیروسقاخانهمکتب،1382علی،افالکی،•

تیر-خرداداول،سالپژوهشی،
www.tebyan.ir/page1/culture


