
 
 
 
 
 
 
 
 

 کــارگـاه  
 عنوان یابی و مساله شناسی

 
 :تنظیم

 سمیه حسین پور
 s.hosseinpoor14@gmail.com  

 
 1400بهار 

 
 (سالم هللا علیها)مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا

 



بسم هللا الرحمن 

 الرحیم



 اصلی تأملی در مفاهیم
 

 :به معنای« حق»در لغت تحقیق از واژه 
   (52، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج: رک)« درست، ضد باطل» 
 ( 5671، ص4دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج: رک)« رسیدگی و وارسی کردن»

 ( 55الجرجانی، التعریفات، ص: رک)« بیان مساله با دلیل»
  

 ( the Encyclopaedia Britannica  ،19v: ،204p: رک)« Research» معادل التین تحقیق 

ن  
 
ن ، ص : رک)« البحث »معادل عربی ا

 
 ( 108حسین بن محمد راغب االصفهانی، مفردات الفاظ القرا

 



 :پژوهش در اصطالح
يند نظامند، متعلق به  پردازش» 

 
هويت ، داراي گستره خاصي از علوماطالعات با فرا

وري كه به نجمعي 
 
 (  35قراملكي، اصول و فنون پژوهشها، ص)« .بينجامدوا

 نکته
زمان . استخروج از حالت توليد فردي و پيوستن به توليد جمعي یعنی : هویت جمعی

ن ها از حال يكديگر ( م 1592)و گاليله( م 1642)نيوتن
 
كه علم حالت فردي داشت و ا

پاك تچي، روش تحقيق با تاكيد بر حوزه علوم : رك.)خبر نداشتند و هريك براي خود جداگانه كار مي كرد

ن و حديث، ج
 
 (15 - 13، ص1قرا

تبار یا ریشه مساله محقق را ملزم مي نمايد كه به شناخت « گستره خاص»اصل تعلق به 
 (97قراملكي، اصول و فنون پژوهش در گستره دين پژوهي، ص : رك ). بپردازد

 



موز و دانشجو و موانع سر راه مدیران سوال  : مشکل
 
 دانش ا

 
مسبوق به مطالعه نظام ، رخنه معرفتی  مسائل نظری    مشکالت دانشمندان :مساله

 .استمند 
ن می شود

 
سیب این که چرا . مطالعه سابق سبب طرح مساله و مطالعه الحق سبب حل ا

 .بوده استافتاده و  ماه نمی افتد؟ مساله نیوتن 

 
طرح سوال این که چرا سیب افتاده و ماه . مسبوق به مطالعه نظام مند نیست :پرسش

 .نوعی پرسش استزمان ما نمی افتد در 

 



  :موضوع
ن علم از احوال و عوارض او گ فتگو می 

 
ن چیزی كه در ا

 
هر علمی عبارت است از ا

ثار شهید مطهری ). حل می شودشود و قضایای مربوط به او 
 
 (472، ص 6ج. مجموعه ا

 

 
 :  عنوان

نچه موجب معرفی و  .عبارتی که موضوع اصلی متن را برای ما مشخص می کند
 
هر ا

 .شناخت چیزی شود
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 ضرورت تحقیق و پژوهش
 
ن در  1

 
 روايات و قرا

ن در
 
ياتي قرا

 
ن در كه است ا

 
یه جمله من است فته كارر  به «سير» واژ ها ا

 
 :ا

ِض  ِفي سيُروا ُقل  » ر  َ
 
ُظُروا ُثم   اال َف  ان  بين عاِقَبةُ  كاَن  َكي  ِ

ُمَكذ 
 
  حقیقت کشف عبارتی به (11/انعام )«ال

 .شود می مشاهده پژوهش مفهوم دیگر عبارت به و

 
   :فرمايند مي که است (السالم علیه) حسن امام فرزندش به (السالم علیه) علي امام وصاياي از

ن کردار در اما ام، نکرده عمر پیشینیان اندازه به من است درست پسرم،»
 
 ا

ثارشان در و اندیشیدم اخبارشان به و افکندم نظر ها
 
ن تا کردم سیر ا

 
 که جا ا

نان از یکی گویا
 
نان، تاریخ مطالعه با بلکه ام، شده ا

 
 پایان تا اول از گویا ا

نان با عمرشان
 
  .« ... ام ده بو ا

 (522ص ،31 نامه البالغه، نهج ترجمه دشتی، محمد :رک)



 
 
 
 تفقه در دين واجب ك فاي  ي  2
اخالق، .وهش و واکاوی در منشور و مثلث دين ضرورری است تا به نتيجه مطلوب برسدژ پ

 .اعتقادات و احکام سه ضلع این مثلث را تشکیل می دهند
 

 نيازهاي دروني  3
 .... منظور از نیازهای درونی، دغدغه های هر فرد در زمینه های مختلف علمی، اعتقادی، فردی و 

 

 نيازهاي بيروني  4
پاسخگوی  ی و رفع معضالت بیرون از فضای فردی، به عبارتی دقت در نیازها، مشکالت و مسائل 

 .جامعه است
 

 فقدان نگاه شبكه اي  5
 .در پژوهش به خاطر اینکه افراد به یافته های یکدیگر توجهی ندارند کار تکراری انجام می شود



 ویژگی های 
 

 ناسبـوان مـــعن



 شفافـ 1
 .خالي از ابهام باشد

ن، اسالم و طب سنتی، بهداشت و روان: عناوین ناصحیح
 
 استرس ، ادیان، گ فتمان قرا

 
ن:  عناوین صحیح

 
رامش در قرا

 
یات ا

 
راه کارهای ، اصول دین یهود، ظهور طب در غرب، ا

 کاهش استرس

 محدودـ 2
ن ، دین اسالم، نفقه، ترس، نماز: عناوین ناصحیح

 
 زبان قرا

 
رامش انسان: عناوین صحیح

 
عوامل افزایش ترس در کودکان ، نقش نماز در افزایش ا

تعریف ، دالیل مستشرقان در وجوه تمایز دین اسالم، دیدگاه فقه حنبلی در مورد نفقه، ساله7
ن 
 
 گلدزیهر از زبان قرا

 



 مورد عالقهـ 3
 

   کرونا، زندگی نامه عالمه طبرسیطالق، : عناوین ناصحیح

 

 تحلیل تفسیر مجمع البیان،، 99علل افزایش طالق در مشهد سال: عناوین صحیح
 بررسی علل صعودی کرونا در کشورهای غربی

 

 

 نو و کارآمدـ 4
 

 حجاب  ،خانواده، جوانانعوامل استرس، احکام روزه، : عناوین ناصحیح

 

راه های کاهش ، احکام روزه بیماران ناقل از نظر علمای اهل سنت: عناوین صحیح

 شاخصه های رابطه مساعد با جوانان با نگاهی به سوره لقمانبدحجابی در شهر تهران، 



 دسترسی به منابعـ 5
 .را به خود اختصاص دهد( ك تاب، پايان نامه، مقاله)عنوان انتخابي بايد حد مطلوبي از منابع 

 

طرح جامع دانشگاه های جوانان در جامعه،  غرورنظریه پردازی، : عناوین ناصحیح

 روش تحقیقخارجی، 

عوامل موفقیت دانشگاه صنعتی شریف، علل غرور کاذب در جوانان، : عناوین صحیح

 انواع روش تحقیق

 تناسب با توان علمیـ 6
 

ن، تاریخگذاری ، طريقه گ فت و گو با فرزند در سوره لقمان: عناوین ناصحیح
 
 معنای قرا

 استخراج شاخصه های رفتاری سوره لقمانبررسی شان نزول سوره قدر، : عناوین صحیح



 همخوانی با زمان پژوهشگرـ 7
 

 بررسی تفاسیر شیعه قرون اخیر   تفسیرهای وهابی، حسد، : عناوین ناصحیح

 بررسی تفسیر درالمنثور  شاخصه های تفسیر وهابیت،ابعاد حسد، : عناوین صحیح
 

 

 متناسب باتخصص استادـ 8
 

 (با استاد فقه)انقالب فکری در اسالم: عناوین ناصحیح

 (استاد تاریخ)تاریخچه انقالب های علمی در صدر اسالم: عناوین صحیح

 



 سودمندـ 9
 

 ضرورت جامعه

 که چی؟

 
 اینترنتنقش والدین در خانواده، : عناوین ناصحیح

ثار فضای مجازی علل کاهش ارتباط فرزندان با والدین، : عناوین صحیح
 
 شناخت ا

 

 

 قابل نشر  ـ 10
 

 (علیه السالم)موسیزن در ادیان ابراهیمی، :  عناوین ناصحیح

یین موسی در تلمودگزارشي از جايگاه زن در دین مسیحیت، : عناوین صحیح
 
 ا

 




