دانشگاه پیام نور
مرکز ......

فرم خام طرح پیشنهادی تحقیق

1

ویژة دانشجویان دوره های کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی

2

موضوع :

نام استاد درس:

نام دانشجو:

نیمسال .....سال تحصیلی 13...-.....

 -1فرم پیوست می تواند در کار عملی درس روش تحقیق کمّی و کیفی(چنانچه تهیه پروپوزال مد نظر باشد) مورد استفاده قرار گیرد .جهت اطالع
از شیوه ی تدوین و نگارش پروپوزال  ،از جزوة " راهنمای عملی تهیه و تدوین پروپوزال و پایان نامه ی تحصیلی در رشته های روانشناسی و
علوم تربیتی" نوشته آقای دکتر محمود کمالی زارچ ( 22صفحه) که روی سایت مرکز تفت قسمت فرمهای مورد نیاز  ،و در محل انتشارات
دانشگاه ارائه شده است استفاده نمایید 15 .صفحه ی اول این راهنما ویژة شیوه نگارش پروپوزال و پایان نامه است.

-2جهت اطالع از تنظیمات الزم برای پایان نامه  ،می توانید از فایل «شیوه نامه تدوین پایان نامه تحصیلی دوره های ارشد و دکتری دانشگاه پیام
نور» که روی قسمت فرمهای مورد نیاز در سایت دانشگاه پیام نور مرکز تفت قرار گرفته است استفاده کنید

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

)1مقدمه( 1طرح مطالبی که از لحاظ مفهومی  ،کلی تر و در سطحی باالتری از متغیرهای تحقیق ،به ویژه متغیر(های) اصلی تحقیق باشد1-2.
صفحه

 -2هنگام تایپ و تنظیم مطالب ممکن است حجمِ صفحات بیشتر از حجمی که در اینجا اختصاص داده شده است باشد.

)2بیان مسأله (معرفی دقیق مسأله یا مشکلی که تحقیق برای حل آن مسئله یا مشکل  ،طراحی و اجرا خواهد شد)  1-2صفحه

) 3اهمیت و ضرورت تحقیق :

 1صفحه

)4کاربردهای متصور از تحقیق و مراجع استفاده کننده از نتیجه رساله  /پایان نامه :

(این تحقیق در راستای دستیابی به چه اهداف

کاربردی انجام خواهد شد و نتایج قابل انتظار مورد استفاده چه سازمانها و ارگانها و مراجعی خواهد بود)

)5سابقه و پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه (اعم از کتاب ،مقاله ،پایان نامه ،رساله و  ...براساس روش ارجاع به منابع در

سیستم مأخذ نویسی  APAیا  Vancouverبا توجه رشته تحصیلی) 1-2صفحه

 )6اهداف تحقیق( :این تحقیق برای رسیدن به اهداف زیر طراحی و اجرا خواهد شد)
هدف اصلی:

اهداف فرعی:

 )7فرضیه ها یا سوا لهای
ارائه شود )

تحقیق  (:هر فرضیه به صورت جمله خبری  ،و هر سوال به صورت جمله پرسشی و بر اساس اهداف تحقیق

 )8جنبه نوآوری و جدید بودن

 )9روش انجام تحقیق:

 -10نوع تحقیق:

بنیادی□ 1

نظری□ 2

کاربردی□ 3

سایر.................................................

 1ـ تحقیق بنیادی :به کشف ماهیت اشیاء ،پدیدهها و روابط بین متغیرها ،اصول ،قوانین و ساخت یا آزمایش تئوریها و نطریه ها میپردازد
و به توسعهء مرزهای دانش در رشتهء علمی توجه دارد.
 2ـ تحقیق نظری :از روش های استدالل و تحلیل عقالنی استفاده میکند و برپایهء مطالعات کتابخانهای انجام میشود.
 -3تحقیق کاربردی :با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها ،روش ها ،ابزارها ،وسایل ،تولیدات،
ساختارها و الگوهای مورد استفادهء جوامع انسانی انجام می شود. 1

 )11روش اجرای

تحقیق( :به اختصار توضیح داده شود)

 -1مطالب داخل کادر  ،توضیحی است و الزم نیست داخل پروپوزال آورده شود.

1-

 )12معرفی جامعه و نمونه تحقیق
جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری
دلیل انتخاب را توضیح دهید

 )13روش تجزیه و تحلیل اطالعات:
روش های آماری (در صورت
استفاده)

 )14جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق :
ردیف مراحل
1

تدوین منابع نظری تحقیق و بررسی منابع و پیشینه تحقیق

2

اجرای تحقیق و جمع آوری دادهها

3

تجزیه و تحلیل دادهها

4

جمعبندی نتایج و بحث

5

تهیه گزارش نهایی تحقیق (نگارش پایاننامه و رساله)

6

استخراج مقاله و دیگر آثار پژوهشی مستخرج

7

تاریخ پیشبینی شده دفاع

از تاریخ

تا تاریخ

طول مدت اجرای تحقیق:

 )15فهرست منابع و مأخذ ( فارسی و غیرفارسی):
(ارجاع به آخرین یافته ها و منابع مرتبط با موضوع پایان نامه /رساله بر اساس روش ارجاع به منابع در سیستم مأخذ نویسی
 APAیا  Vancouverبا توجه به رشته تحصیلی)

