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 تعالیبسمه 
ت و بشر اهل با منبع فیّاض علم و قدرت اسو ج ی انسان ضعیفو رابطهجأ مضطر مؤمن و ملی وسیله عا،د

 ری زندگی سرگشته و درمانده و هدعرصهو بودن عرض نیاز به غنی بالذات، در  با خدا ی روحیبی رابطه
ي َلْوََل ُدَعاُؤُكْم » 1رفته است: ِبِّ  ِبُكْم َر

ُ
 2 «ُقْل َما َيْعَبأ

 

دعا و  از طريقانسان سبحان و ايجاد ارتباط با اوست. درخواست از خداوند  و مناجات، دعا

ي ادتمندسعراز و نياز کرده و از او درخواست کمک و مساعدت براي کسب فيض و  ،با خدامناجات 

 رد.ت را داآخردر دنيا و 

اختن پرد ضرورت ،از آن یناش يها بيو  خالء دعا در جامعه و آس یو نقش دعا در زندگ گاهيجا

 . دينمایم ترموضوع را آشکار نيبه ا

تهيه  يطهعات و مسائل اين حآشنايی پژوهشگران با موضوبراي ر را زيي محورهاپژوهش معاونت 

نتخاب انسبت به طراحی و اين موضوعات هاي پژوهشی با الهام از د تا گروهنمايارائه میو 

ات موضوع دردعا و مناجات موضوعات پژوهشی کاربردي اقدام نمايند. بديهی است مسائل مرتبط با 

 ست.وضوع او اين موضوعات به منزله الگوي راهنمايی براي تسهيل در انتخاب م نبودهزير محدود 

كتابخان 2در معرفی موضوعات و مسائل پژوهشی   در همچنین ؛ارائه می شود ایهبخش میدانی و 

 شده ريحتش يزنهاي دست يابی به مسأله در خصوص انتخاب موضوع و راهادامه توضيحات کاربردي 

 است.

****** 

 

 

                                                                    
 .24ص  ،معظم انقالب اسالمی دعا از منظر رهبر.  1

 77ه فرقان، آیه سور.  2
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 سخنی با پژوهشگران گروه های رشد
 

 سه معيار اساسي براي انتخاب موضوع
 

باعث  کلیتوجه کنيد موضوع  .مفهومی زياد براي شما کارساز نيستموضوع کلی و با دامنه  .1

داراي  تحقيقاتتوانيد براي هاي زيادي را میشود. شما مطالب و دادهسردرگمی شما می

به نحوي ربط دهيد و به راحتی ادعاي همسانی با موضوع تحقيق و گسترده موضوع کلی 

پريد از اين سو به آن سو می . مرتبکاهدمیاز کيفيت کار شما به شدت خود  کنيد. اين امر 

اهميت بسيار ناچيز و غير مرتبط با موضوع را به آسانی در  تی موضوعات با درجةو ح

استاندارد، موضوعی است که از نظر مفهومی جزئی و داراي موضوع  گنجانيد.تحقيق خود می

فهمند که موضوع می و ديگران با شنيدن کوچک و دقيق استاي بسيار ناچيز است. دامنه

 شما دنبال چه چيزي هستيد.
 

 شما داشته باشد.هاي ، معلومات و آموختهي تحصيلیموضوع بايد ارتباطی تنگاتنگ با رشته .2

 
ي رسالت شما باشد. بدين معنا که انتظار حوزه از شما در اين زمينه و در موضوع بايد ويژه   .3

ست؟ اگر بنا باشد همين موضوعی را که شما اين رشته تحصيلی که شما آن را آموخته ايد چي

ايد و سبک و شيوه پرداختن شما به موضوع مانند دانشجوي فالن دانشگاه باشد، انتخاب کرده

بدون داشتن و  توانستيدبنابراين رسالت شما با آن دانشجو چه تفاوتی دارد؟ شما هم می

دانشگاه شرکت کنيد و در اين علم دينی و حوزوي در فالن رشته فالن  تحصيل هر گونه بنية

پس رسالت واقعی خود را پيش از انتخاب موضوع مشخص و تا  تحقيقی انجام دهيد؛زمينه 

موضوع بايد در  .حد امکان قرابت رسالت خويش را با موضوع مشخص و تعريف کنيد

تان باشد و تالش کند تا مرزهايی ناگشوده از حريم رسالت خود را که بدون راستاي رسالت

 تحقيق مانده است، کشف، تبيين و بررسی نمايد.
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 یابی به مسئلههای دستراه
 که برخی از آنها عبارتند از:  هاي زيادي وجود دارديافتن مسئله مورد قبول راه درتشخيص مسئله و

اي تبديل به دغدغه گاهی پژوهشگران قبل يا حين تحقيق، مسئله ين گروه:مراجعه به ذهن محقق .1
خواهند پاسخی در خور براي آن پيدا کند و میگردد و دائماً آن را سنگين و سبک میذهنی آنان می

وگو و يا حضور در همايش کنند. اين ايده ممکن است شخصی و يا از راه مشاهده، مطالعه، گفت
 د.تخصصی و مانند آن حاصل شو

توانند کارشناسان در هر رشته و افراد زبده و متخصص هر فن میمراجعه به اهل تخصص،  .2
يابی به مسائل تحقيق با شرايط پيش گفته باشند. با توجه به اينکه اينان مشاورانی ارزشمند براي دست

رند، هاي علمی ـ تخصصی خود آشنايی کامل يا نسبی دادر متن کارند و با جديدترين نظريه
دانند که توانمندي و انرژي محقق را به چه سمت شناسند و نيک میها نيازهاي تحقيقی را میاولويت

 و سويی هدايت نمايند.
دانش پژوهان خبره در هر . مراجعه به متون علمی و مجالت تخصصی؛ عصاره تراوشات فکري، 3

مقاالت تخصصی و يا جديدترين کتب يابد. دنبال کردن بازتاب می رشته تخصصی در اين آثار نمود و
 شناسی خواهد کرد.کمک بزرگی در مسئلهورزان هر رشته علمی، پژوهشی از ناموران و انديش

بندي مسائل مبتالبه، . مراجعه به مراکز پژوهشی هم سو؛ اين مراکز ساليانه با نيازسنجی و اولويت4
ه اين اطالعات نيمی از راه صعب و دشوار يابی بکنند. دستهاي پژوهشی خود را تنظيم میبرنامه

 آورد.نيازشناسی موضوعی را براي محقق فراهم می
ها، منابع نامهها، پايانها، کتابنامهاي، چکيدهرسانی )مجالت نمايه. مراجعه به منابع اطالع5

 گر پژوهشگران باشد.(تواند ياريهاي اينترنتی نيز میالکترونيک و سايت
پردازي هاي آزادانديشی و نظريههاي علمی، کرسیها، نشستها، جشنوارهايش. شرکت در هم6

 يابی به يک ايده تحقيقی باشد.تواند، کليددستمی
هاي گوناگون علمی صاحب داور و کسانی که در عرصه . مراجعه به اساتيد راهنما، مشاور،7

 تواند کمک بسيار بزرگی در مسئله شناسی باشد.نظرند، می
تواند گاه دقيق و تحليلی پژوهشگر به مسائل و شرايط اجتماعی و تأمل و ريزبينی در آن می. ن8
ها و مانند آن ها، شکستها، موفقيتيابی باشد. بسياري از معضالت، آسيباي مهم در مسئلهجرقه

 تواند راهی باشد براي وصول به يک مسئله با اولويت پژوهشی؛می
شود و در برخی موارد شناسی متناسب با نيازها و اقتضائات روز دگرگون میناگفته نماند که مسئله

الزم است اين موضوعات و مسائل متناسب با شرايط و نيازهاي زمانی، مورد مداقه قرار گيرند، از اين 
و نيازهاي روز  هم بهنگاهی ، پژوهشگران معرفی شدهرود افزون بر توجه به موضوعات رو انتظار می

 داشته باشند. اقتضائات بومی منطقه 
 


