نحوه نوشتن مبانی نظری و پیشینه تحقیق در پایان نامه و پروپوزال
به طور كلي ميتوان گفت چارچوب نظري پايهاي است كه تمام طرح و پروژه مطالعاتي بر روي آن قرار داده
ميشود .معموالً چارچوب نظري براساس مباني نظري ( نظريه هاي صاحبنظران) ،كارهاي مطالعاتي پيشين و
دانش و تجربه محقق تنظيم مي گردد.حال در ذيل به اين موارد يصورت مجزا پرداخته مي شود:
دستيابي به منشاء و مبداء هر پديده اجتماعي كمك ميكند كه پژوهشگر موضوع مورد مطالعه را بهتر بشناسد.
مثالً در مطالعه اعتماد اجتماعي ،مراجعه به مطالعات قبلي سبب ميشود كه راحتتر بتوان مطالعه را به انجام
رساند .نداشتن اين اطالعات ،مشكالتي را براي محققين ايجاد خواهد نمود كه پيشرفت كار را كند ميكند ،به
عالوه در هر پايان نامه و پروپوزال محقق به مواردي برخورد ميكند كه عدم شناسايي قبلي آنها موجب ميشود
كه پژوهش كامل نباشد و نارسا بماند.
در ضمن بايد يادآور شد كه خصلت تجربي علم ايجاد ميكند كه ما بدانيم قبل از پايان نامه و پروپوزال ما ،چه
مطالعات علمي در اين خصوص در داخل و خارج از كشور انجام گرفته و ما ميتوانيم چه چيزي را به دستاوردهاي
ديگران اضافه كنيم .پس بهطور كلي استفاده از مطالعات گذشته سبب غناي بيشتر پايان نامه و پروپوزال  ،جلوگيري
از تكرار انجام كار و در نهايت استفاده از نتايج مطالعات گذشته در فرضيهسازي و ..ميشود .بطور كلي در اين
قسمت محقق به بررسي ،نقد ،تفاوت و تشابه پژوهش خود با مطالعاتي كه به عنوان پيشينه آورده مي پردازد .الزم
به توضيح مي باشد كه در حين اجراي پژوهش  ،محقق با مطالعه مفهوم و مختصات موضوع ،ادبيات گذشته ،مباني
نظري پايان نامه و پروپوزال و همچنين دانستههاي خود ،مدل نظري پژوهش (مدل مفهومي) را تهيه ميكند.
بررسي پشتوانه هاي نظري و تجربي پژوهش در بردارنده نقدي از دانش موجود درباب مسئله پژوهش است و با
اهداف زير صورت مي گيرد:
 -1تعريف و تحديد مسئله پايان نامه و پروپوزال به منظور شناسايي هر چه بهتر مسئله و ابعاد آن و درنهايت
دستيابي به طبقه بندي هاي موجود در باب مسئلخ و تشريح ابعاد آن.
 -2مشخص نمودن چارچوبي جهت فرار دادن نتايج پايان نامه و پروپوزال در راستاي مطالعات قبلي.
 -3جلوگيري از دوباره كاري به منظور صرفه جويي در زمان ف نيروي انساني و هزينه هاي پژوهشي.
 -4بررسي و شناسايي ابزار هاي بكار رفته در مطالعات قبلي به منظور انتخاب روش و ابزار هاي دقيقتر و
مناسبتر جهت پژوهش.
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ارکان اساسی در مبانی نظری و تجربی پایان نامه و پروپوزال:
الف :مباني نظري
ب :مباني تجربي
مبانی نظری تحقیق:
منظور از مباني نظري پايان نامه و پروپوزال  ،تئوريها  ،نظريه ها و مدلهاي علمي است كه پژوهشگر به عنوان سنگ
بناي پژوهش خود انتخاب مي نمايد تا بدين طريق بتواند نتايج پژوهش خود را در راستاي آزمون نظريه يا مدل
مورد نظر تبيين نمايد.
در باب انتخاب مباني نظري پايان نامه و پروپوزال بايد به مراحل زير توجه نمود:
 -1بررسي نظريات و تئوريهاي موجود باب موضوع پژوهش
 -2نقد نظريات و تئوريها :در اين مرحله پژوهشگر موظف است به نقد تئوريهاي موجود در حيطه موضوعي
پژوهش بپردازد تا بدين طريق بتواند به شناسايي تئوريهاي معتبر و قوي در زمينه موضوع پژوهش دست
يابد.
 -3مشخص نمودن نوع نظريه مبنايي در پژوهش.
 -4تعيين رويكرد مناسب در تئوري جهت طرح پژوهش :در اين مرحله پژوهشگر حيطه موضوعي پژو.هش را
محدود به يك رويكرد خاص در باب موضوع پژوهش مي نمايد.اين امر سبب مي شود كه نتايج پژوهش
دقيق تر  ،جزيي تر و در نهايت بر اساس رويكرد مد نظر مورد تحليل و تسير مناسب قرار گيرند
 -5بررسي تاريخچه و سير شكل گيري رويكرد مد نظر.
 -6بررسي صاحب نظران مطرح در رويكرد انتخاب شده.
 -7تعريف متغير هاي پژوهش از ديدگاه صاحب نظران.
 -8نقد و ارزيابي تعاريف ارائه شده و مشخص نمودن تعاريف مورد استناد در پژوهش براي متغير ها.
 -9جمع بندي مباني نظري پژوهش در قالب محتوايي مدون و منسجم.
مبانی تجربی تحقیق:
منظور از مباني تجربي پژوهش  ،مطالعات و مطالعاتي است كه در باب موضوع پژوهش و در حيطه مشخ آن تا قبل
از انجام پژوهش صورت گرفته است.
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مباني تجربي در پژوهش به دودسته اساسي مطالعات تجربي مستقيم و مطالعات تجربي غير مستقيم تقسيم مي
شوندكه هريك از اين مطالعات نيز خود به دوسته خاص و كل نيز طبقه بندي مي شوند.
 -1مطالعات تجربي مستقيم خاص :اين نوع مطالعات عينا”” به بررسي روابط بين متغير ها پژوهش همانند
موضوع پژوهش مد نظر پرداخته اند.در واقع اين نوع مطالعات از لحاظ نوع و تعداد متغير هاي مورد بررسي
كامال” شبيه به پژوهش مد نظر مي باشد.
 -2مطالعات تجربي مستقيم كل :اين نوع مطالعات به بررسي روابط بين متغير هاي پژوهش در قالب مجموعه
اي از وابط ديگر پرداخته اند.در واقه در اين مطالعات روابط بين متغير هاي ما نيز به عنوان بخش از
مطاالعت آنها در نظر گرفته شده است و داراي رابطه كل و جزء هستند.
 -3مطالعات تجربي غير مستقيم خاص :اين نوع مطالعات صرفا” به بررسي يكي از متغير هاي پژوهش ما در
قالب يك مطالعه پرداخته اند.
 -4مطالعات تجربي غير مستقيم كل :اين نوع مطالعات صرفا” به بررسي رابطه  ،تفاوت يا اثر يكي از متغير
هاي پژوهش ما با متغيرهايي غير از متغير ها ي مد نظر در پژوهش ها پرداخته اند.
مراحل بررسی پیشینه پژوهش:
 -1تعيين واژگان كليدي.
 -2جستجوي منابع.
 -3يافتن منابع.
 -4طبقه بندي منابع.
 -5گزينش منايع.
 -6خالصه سازي منابع.
 -7نقد منابع.
 -8تدوين مباني تجربي پژوهش.
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