
 ، شکل کلی پروپزال از نظر یک تحقیق علمی بایستی باز نویسی شود. 1

وجود  ، اهمیت تحقیق و انگیزه محقق به درستی مطرح نگردیده. در واقع شکاف و مشکل اصلی که2

داشته و باعث شده که  محقق را ترغیب کنید این موضوع انجام شود و راه حلی برای حل مشکل بدست 

 بیاورد مطرح نشده است. 

 ،اهداف کاربردی و ارمانی تحقیق مطرح نشده اند 3

، سواالت و فرضیات تحقیق متناسب با موضوع تحقیق بایستی ویرایش شوند. برای مثال فرضیه دوم و 4

م یکبار در فرضیات اول و سوم متغییر ریسک نقدینگی به طور کلی  ارزیابی شده است بنابراین چهار

دلیلی بر بررسی مجدد یک قسمت از نقدینگی یعنی منفی نیست. و همچنین در فرضیات پنجم و ششم 

ن از نرخ ریسک مدیریت اعتباری و نقدینگی به عنوان یک متغییر بحث شده که هیچ اشاره ای در بیا

 مسئله به این تقسیم بندی نشده است. برای طرح هر فرضیه بایستی دالیل منطقی وجود داشته باشد. 

، مدلهای طرح شده تحقیق  متناسب با فرضیات تحقیق نمی باشند و بایستی به طور کامل اصالح 5

 شوند. 

ثبات مالی به عنوان به طور مثال در مدل فرضیه اول از ریسک اعتباری به عنوان متغییر وابسته و از 

متغیر مستقل صحبت شده است این در صورتی است که فرضیه اول رابطه بین ریسک نقدینگی و 

 ریسک اعتباری را مطرح کرده است. 

در کل تعریف متغیرهای مستقل و وابسته به درستی مشخص نشده است به طور مثال در تحقیق  متغیر 

شده است اما این در حالی است که در فرضیه پنجم این  ریسک نقدینگی به عنوان متغیر مستقل مطرح

 متغییر شکل وابسته دارد. 

، جامعه آماری تحقیق و روش نمونه گیری به صورت علمی بیان نشده است و مشخص نشده چرا  و 6

 چطور فقط ده تا از بانکهای عضو بورس به عنوان جامعه آماری مشخص شده اند. 

 صورت کامل انجام نشده است  ، تعریف عملیاتی متغییر به7

 ، مدل مفهومی تحقیق نیز ترسیم نشده است. 8

 

در پایان با اینکه موضوع خیلی به روز و کاربردی نمی باشد و در این زمینه تخقیقات فراوان شده است 

اما در صورتی که قصد بر انجام این موضوع باشد کل پروپزال بایستی بازنویسی شود زیرا که پروپزال 

 غ راه پایان نامه است. چرا


