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:تحقيق در لغت به معناهايي ذيل آمده است 

 نرسيدگي و وارسي كردن ، به كنه مطلب رسيدن و واقع چيزي را بدست آورد

)٥٦٧١،ص٤،ج١٣٧٧دهخدا،(
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لبته با آورده شده است ادر كتب روش تحقيق يا مرتبط با آن براي اصطالح تحقيق تعاريف مختلفي 

ورت اند همه پژوهش ها را به صتوجه به تنوع پژوهش ها شايد امكان ارائه يك تعريف همه جانبه كه بتو

:ت ف نسبتا خوبي اسجزئي و دقيق توصيف كند وجود ندارد اما اين تعريف در سطح عمومي تعري

يني فرايند منظم جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل اطالعات براي هدف مع

)١٨، ص١٣٨٨طرقي،(

شده از  بنا بر تعريف فوق تحقيق يك فرايند است يعني يك فعاليت مستمر و تدريجي ،تشكيل
مراحل مختلف و مترتب كه موفقيت در هر مرحله در گرو كاميابي در مراحل پيشين است

)٣٥، ص١٣٩١فرامرز قراملكي، (

في همچنين تحقيق احتياج به جمع آوري اطالعات دارد و اين اطالعات بايد به روش هاي مختل
پردازش و تجزيه و تحليل شود تا به هدف مشخصي كه از تحقيق داريم برسيم
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ژوهشی(  ٔ ) شناخت و بيان مس

)،بر مبناي فهرست مطالب١٣٨٨طرقي،(
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:

يه ركن اصلي هر تحقيق علمي را اين مرحله تشكيل مي دهد، زيرا محقق كل

در اين مرحله . فعاليت هاي تحقيقاتي خود را بر پايه ي آن شكل مي دهد

 مسئله تحقيق مشخص مي شود و محقق متوجه مي شود ناشناخته و مجهول

.چيست و چه چيزي را بايد معلوم سازد

ا بي اگر محقق اين مرحله ي زير بنايي، بنيادين و اساسي را جدي نگيرد و ب

مراحل  حوصلگي و بي دقتي از كنار آن بگذرد و نتواند شالوده ي مناسبي براي

.م رساندبعدي پايه ريزي كند، نخواهد توانست تحقيق را به نحو مطلوب به انجا

)٩٧-٩٨، صص١٣٩٤حافظي نيا، (
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متناسب با توانايي علمي پژوهشگر    

مورد عالقه پژوهشگر

متناسب با امكانات و شرايط

نو و بديع 

معين و مشخص
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متناسب با توانايي علمي پژوهشگر 

وفقيت موضوع تحقيق هر چه بيشتر در حيطه توانايي علمي پژوهشگر باشد امكان م

قيق يكي از رموز تحقيق خوب، تخصص محقق در حيطه موضوع تح. هم بيشتر است 

هارت است بنابراين پژوهشگر بايد توجه داشته باشد در عرصه هايي كه آگاهي و م

بحر مورد نياز را ندارد ورود پيدا نكند مثال يك طلبه مسلما در حوزه علوم ديني ت

ود و ش... بيشتري دارد و نبايد در عرصه هاي تحقيقات تجربي، پزشكي، مهندسي 

انش حتي طالب هم در عرصه علوم ديني بهتر است موضوعاتي را انتخاب كنند كه د

شتر و مهارت بيشتري دارد ممكن هست طلبه اي در عرصه تفسير، اخالق و عقايد بي

صه از فقه، منطق و اصول فقه تبحر داشته باشد پس پيشنهاد مي شود در همان عر

)٥٨،ص ١٣٨٨طرقي،(تبحر خود موضوع انتخاب كند 
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مورد عالقه پژوهشگر

ش عالقه و تمايل انسان در انجام هر نوع فعاليتي، از جمله فعاليت هاي پژوهشي نق
.بسزايي دارد

يز بيشتر كشش، كوشش را به دنبال دارد و هر چه كشش بيشتر باشد،تمايل و كوشش ن
ه افراد موفق در پژوهش عمدتاً كساني هستند كه در زمينه هاي مورد عالق. خواهد شد

.خود دست به پژوهش مي زند
مر و همه است و مستلزم كوشش مست» فرايند«همانطور كه قبال بيان شد تحقيق يك 

د خواهد جانبه مي باشد پس اگر موضوع مورد عالقه نباشد اين فرايند با مشكل برخور
شد و نتيجه اي موفق آميزي هم به وجود نخواهد آمد

)٦٠،ص ١٣٨٨طرقي،(



ع 
ضو

مو
ي 

ژگ
 وي

ن
مي

سو
 :

متناسب با امكانات و شرايط

هم  اگر موضوع هم متناسب با توانايي علمي پژوهشگر باشد و
باز  مورد عالقه او اما متناسب با امكانات و شرايط محقق نباشد

 هم امكان موفقيت كم مي شود پس به اين مؤلفه هم بايد در
.انتخاب موضوع توجه كرد

اين شرايط و امكانات مي تواند منابع و متون خاص ، زمان 
ه باشد كه محقق دسترسي ب... طوالني ، شرايط جسمي خاص 

.اين موارد را ندارد

)٦٠،ص ١٣٨٨طرقي،(
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:

نو و بديع   

كل قبال بيان شد كه يكي از اهداف مهم تحقيقات علمي پاسخ و راه حل يك مسئله و مش
ا كنيم واقعي است بنابراين بايد موضوع ما بديع و نو باشد تا به اين هدف مهم دست پيد

ي و اگر محقق بخواهد يك كار تكراري را انجام دهد باعث اتالف وقت خود و صرف هزينه ب
فايده خواهد شد پس موضوعي كه انتخاب مي كنيم يا بايد هيچ پژوهشي در مورد آن 

به هاي آن صورت نگرفته باشد يا اگر پژوهشي صورت گرفته است كامل نباشد يا برخي جن
.موضوع مغفول مانده باشد

:البته در سه صورت تكرار پژوهش قابل توجيه است 
)از زاويه اي ديگر تحقيق را واكاويي كند( انجام تحقيق با روش جديد ֍
تمرين و يادگيري ֍
نقد و بررسي֍

 
)٥٩،ص ١٣٨٨طرقي،(
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معين و مشخص

ي كه در موضوع پژوهش بايد صريح و بدون ابهام باشد و مرز و حد مشخصي داشته باشد بسياري از مسائل

ر ظاهر نتيجه مواجهه با امور ناشناخته در ذهن پديدار مي شوند شكلي جامع و كلي دارند؛ يعني اگر چه د

ئل بسيار يك مسأله به نظر مي آيد ولي در واقع مسأله اي بسيار گسترده و جامع است به گونه اي كه مسا

ار كلي به عنوان نمونه موضوعاتي مانند شيعه، شفاعت، نماز و كربال بسي. زيادي را در خود جاي داده است

.هستند و معلوم نيست مسأله ما در زمينه چه چيزي يا چه جنبه اي از مسائل است

 سواالت بسياري درباره هريك از موضوعات وجود دارد، تا مشخص نشود كدام سوال يا سواالت، مسأله

ي يا مسأله پژوهشي ماست، اين مسأله قابليت پژوهش ندارد بنابرين تبديل مسأله كلي به مسأله پژوهش

.  مشخص از جمله اقداماتي است كه بايد انجام پذيرد

)٥٩،ص ١٣٨٨طرقي،(
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والً معماست  مسئله يابي ،نقطه آغازين در انجام هرگونه پژوهش يا تحقيق

ترده مسأله اي كه ما براي پژوهش خود انتخاب مي كنيم مسأله اي كلي و گس

م است و حد و مرز ندارد بنابراين ما بايد آن را محدود، معين و مشخص سازي

را تجزيه  و آن را تبديل به مسأله پژوهشي كنيم يا به عبارت ديگر مسأله كلي

نتخاب و تحليل كنيم و آنگاه يكي از مسائل آن را به عنوان مسأله پژوهشي ا

كنيم  
)٦٤،ص ١٣٨٨طرقي،(



:اصول تبديل مسأله كلي به مسأله پژوهشي 

ه مسأله كلي را بدون رجوع به هر منبع ديگري، خودتان تا جايي ك - ١
. مي توانيد تجزيه كنيد

.ذهن خود را آزاد در عين حال بر روي مسأله متمركز سازيد -٢

هر نوع سوالي كه پيرامون مساله به ذهن شما خطور مي كند -٣
.يادداشت كنيد



:اصول تبديل مسأله كلي به مسأله پژوهشي 
سوال يا مساله هاي عجيب و غريب را ناديده نگيريد شايد همان  -٤

.مساله عجيب مهمترين مساله پژوهشي در آن مورد باشد

.اشيددر حين فرايند به دنبال سازماندهي و مرتب سازي سواالت نب-٥

.در هر زمينه اي كه عالقه داريد تجزيه را ادامه دهيد -٦

...  چگونه؟چي؟چرا؟كه؟كي؟كجا؟: از انواع سواالت استفاده كنيد -٧

.نيدبراي تكميل تجزيه از تجارب و انديشه هاي ديگران استفاده ك -٨



:اصول تبديل مسأله كلي به مسأله پژوهشي 
ت ها براي تكميل تجزيه از منابع ديگر مانند كتاب ها،مجالت علمي،ساي -٩

استفاده كنيد

ت ميتوان از مدل خورشيدي بهره گرفت تا ذهن فعال تر و كار عيني -١٠
بيشتري پيدا كند 

. به سازماندهي و مرتب سازي مسأله هاي تجزيه شده بپردازيد -١١

با توجه مالك هايِ ضروري انتخاب موضوع، مسأله پژوهشي خود را  -١٢
انتخاب كنيد

)٦٧تا ص  ٦٤،ص ١٣٨٨طرقي،(
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جواهري كه با غواصي به دست آيد

زميني كه كافر ذمي از مسلمان خريده

مال حالل مخلوط به حرام
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و ي كربال

شهدا
وقايع شب عاشورا

وقايع روز عاشورا

چگونگي دفن شهدا در كربال

وقايع اول محرم تا نهم محرم 

وقايع شب و روز يازدهم



جهت موضوع

موضوع كلي

موضوع دامنه
)٣١-٣٧،صص١٣٩١پاكتچي،(

:مؤلفه هاي مسأله پژوهشي 
ي و لوكس انتخاب موضوع يك كار زينت. است» مسأله يابي«اولين گام كاربردي كردن تحقيق 

حور نيست بلكه يك كار اساسي است، يك نقطه شروع كه بايد ادامه كار را بر گِرد اين م

.تنيد

ژوهشي در انتخاب موضوع بايد پژوهشگر بتواند موضوع و مساله كلي را به مسأله جزئي و پ

موضوع را مشخص كند» دامنه«و » جهت«تبديل كند به عبارت ديگر 

:  هر مسأله پژوهشي از سه بخش اصلي تشكيل مي شود 
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ه دنبال زماني كه پژوهشگر به تجزيه و تحليل موضوع كلي مي پردازد به عبارت ديگر ب

به موضوع يعني پژوهشگر » جهت دادن«. به موضوع كلي است » دامنه دادن«و » جهت«

از  به دنبال جهت و زاويه خاصي از موضوع كلي است يا به عبارت اخري به دنبال سوالي

ا به يعني تعيين كردن حد و حدود موضوع كلي ي» دامنه موضوع«سواالت موضوع كلي و 

.  عبارت ديگر به دنبال مشخص كردن قلمرو و محدوده موضوع كلي است

.تعيين دامنه موضوع در تحقيقات ، اهميت بسيار زيادي دارد 

 با جهت دار كردن و دامنه دادن به يك موضوع در اصل آن موضوع كلي به موضوع جزئي

م در مورد جهت و دامنه موضوع چند مثال را مي آوري. يا مساله پژوهشي تبديل مي كنيم

:كه مبحث به عينيت برسد

)،جلسه ششم١٣٩٨طرقي،(
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صبر : موضوع كلي 

در قرآن صبر معناي
در روايات صبر معناي
در قرآن و روايات صبر معناي

در قرآن  صبر انواع
در روايات صبر انواع
در قرآن و روايات صبر انواع

در قرآن  صبر اهميت
در روايات صبر اهميت
در قرآن و روايات صبر اهميت

در قرآن صبر آثار
در روايات صبر آثار
در قرآن و روايات صبر آثار

جهت موضوع با رنگ 
بنفش مشخص شده

دامنه موضوع با رنگ 
سياه مشخص شده
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دعا : موضوع كلي 

جهت موضوع با رنگ 
بنفش مشخص شده

دامنه موضوع با رنگ 
سياه مشخص شده

در قرآندعا   معناي
در رواياتدعا  معناي
در قرآن و رواياتدعا  معناي

در قرآن  دعا انواع
در روايات دعا انواع
در قرآن و روايات دعا انواع

در قرآن  دعااهميت و اهداف 
در رواياتدعا  اهميت و اهداف
در قرآن و روايات دعااهميت و اهداف 

در زندگي فردي دعا نقش
در زندگي اجتماعي دعا نقش
در زندگي فردي و اجتماعيدعا  نقش



:فرق موضوع كلي و مسأله پژوهشي 
بين موضوع و مسأله تفاوت هايي وجود دارد كه به اختصار به آن اشاره مي شود 

مسأله پژوهشي

معين و مشخص

عيني و متمايز 

ژرف و روشن

قابل رصد توسط متخصصين

داراي روش بررسي

موضوع كلي

كلي و عام

ذهني و آشفته

سطحي و مبهم

قابل رويت توسط عوام

فاقد روش بررسي
)

ي،
لك

رام
ز ق

مر
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١٣
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:ابزار كشف مسأله پژوهشي

ي از اين براي كشف مسأله پژوهشي مي توانيم از ابزار هاي مختلفي كمك بگيريم بعض

: ابزارها عبارت است از 

د و اكتشافات ذهني خودمان، زندگي تحصيلي و اجتماعي، مشورت گرفتن از اساتي

راجعه محققان، منابع و متون علمي و پژوهشي، مركز پژوهشي، فصلنامه ها و نشريات،م

به چكيده ها، نمايه ها و پايان نامه ها، مباحث همايش علمي، فراخوان هاي مقاالت، 

اينترنت 

)٦٣تا ص  ٦١،ص ١٣٨٨طرقي،(



:معرفي سايت ها جهت كشف مسأله پژوهشي

 در زمان حاضر يكي از بهترين روش هاي پيدا كردن مسأله پژوهشي استفاده از سايت هاي علمي و

:پژوهشي است براي نمونه به چند سايت مهم اشاره مي شود

) صي نورپايگاه مجالت تخص(بزرگترين بانك مقاالت علوم انساني و اسالمي : نورمگز

بانك اطالعات نشريات كشور : مگ ايران 

 پايان نامه هاي(سايت گنج   –پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران:  ايران داك

)دانشجويي

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي): رايگان(پرتال جامع علوم انساني

)رايگان(پايگاه مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي



:معرفي سايت ها جهت كشف مسأله پژوهشي

 معاونت پژوهش و فناوري وزارت): متن كامل مقاالت(پورتال نشريات علمي كشور

علوم

بزرگترين پايگاه مفاهيم و موضوعات قرآني: پرتال جامع علوم و معارف قرآن 

ابخانه سازمان اسناد و كت –آنالين  –تبيان  –قائميه  –نور :  كتابخانه هاي ديجيتال

كتب مذهبي  –دانشگاه تهران  –ملي 




