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  چكيده
 و هادانسـته بـر افزودن يبرا تیموقع نیبهتر و انیدانشجو يهاییتوانا معرف ینوع به همه تالش و حاصل »نامهپایان«

انتخـاب موضـوع ، یلـیمکالت تیان تحصـیدانشـجو يهااز دغدغـه یکـی اسـت. آنان يهاتیقابل و هاییتوانا بردن باال
ت یـزان موفقیـم چراکـه ؛سـاز اسـتمهـم و سرنوشت یمیتصـم، ن انتخـابیـاسـت. ا نامـهپایاننگارش  يپژوهش برا

 و تـرینمهم از، نامـهپایان موضـوع انتخـاب .وابسـته اسـتن انتخـاب یـبـه ا یتوجهقابلبه نحو ، ن مقاطعیان ایدانشجو
 یلیتحصـ دوره هـر آخـر در نامـهپایان هکازآنجا .باشد بخشزهیانگ تواندیم، خوب موضوع. باشدمی ارک مرحله نیدشوارتر

 تحـت هانامـهپایان، موارد از ياریبس در، هستند بعد دوره يورود آزمون در تکشر ياپوکت در انیدانشجو و شودیم انجام
در پـژوهش مواجـه  يسـازمسئلهبـا  شـدهانجام يهانامـهپایانثر کرد. در ایگیم قرار انیدانشجو یرغبتیب ل ویتعج تأثیر
معیارهاي مسـئله  یبه بررس، ن پژوهشی. ااستمجهول  يقت و امریافتن حقی يق و پژوهش برایه تحقکیدرحالم. یهست

 .پردازدمی یابییل امر مسئلهبهبود و تسه براي ییارهاکوهشی مناسب و راهپژ

  نامه.پایان، یلیمکالت تیتحص، یابیمسئله، : پژوهشهاکلیدواژه
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  طرح مسئله
 پیـدا در انسـان رسانیاري پژوهش، این بر افزون. دآیدست میبه پژوهش از طریق ايجامعه هرت پیشرف
هـاى آموزشـى و . یکى از اهداف سازمان)74- 36، ص1381، کومار( تضادهاست حل و مسئله حلراه کردن

هاى رشد هایى توانمند در امر پژوهش است. همچنین یکى از شاخصتربیت و پرورش انسان، تحقیقاتى
 و علمــى پــژوهش. )39- 12، ص1383، زاده(اســماعیل باشــدین مــظرفیــت علمــی آ، و توســعه هــر کشــور

 تعمیق و افزایش ازآنجاکه. شودمى منجر علم تولید وضعیت ارتقاي به، آن بهبود جهت در گذارىسرمایه
 بخـش امـروزه، رونـدمـى شـماربه جامعه یک پیشرفت و توسعه اصلى ساززمینه، پژوهشى هاىفعالیت

، پـژوهش .)1381(امیـرى، شـودمى پژوهشى امور صرف، جهان پیشرفته کشورهاى امکانات از توجهىقابل
 تفسـیر و تحلیـل، گـردآوري طریـق از، مسـئله بـراي اعتمـاد قابـل هـايحلراه بـه رسیدن تالشی براي

 را پـژوهش، )Creswell( )2005(کراسـول .)41ــ62، ص1385(پـاول، هاستداده مندنظام و شدهریزيبرنامه
 و درك که هدف این با، شودمی استفاده اطالعات تحلیل و آوريجمع براي داند کهمی هاگام از يفرایند

 ادراك، جهان به نسبت پژوهشگر نگاه براساس پژوهش. دهیم افزایشه مسئل یا موضوع یک از را مانفهم
 تـرینمهمامـروزه  .)10ــ32، ص1385ورکی، (شـعبانیگیردمی شکل وي مقاصد و اهداف، هستی جهان از او

هاي بنیادي و کاربردي در ایـن تولید علم و انجام پژوهش، یافتهکارکرد دانشگاه در اکثر کشورهاي توسعه
طور اصـولی منتقـل تنها باید دانش و معرفت قابل استفاده را بهها نهدانشگاه، زمینه است. به عبارت دیگر

هـا صـورت تبع انجـام پژوهشکه بـه همچنین باید آن را تولید کنند. این امر شامل اطالعاتی است، کنند
هـاي ها و پژوهشانتشارات نوشته ازجملههاي علمی دانشگاهیان گیرد. تولید علم نیز در سایۀ فعالیتمی

  .)1385، علیزاده اقدمر، گدازگ(آیدبنیادي آنها به دست می
، نامـهپایان نگارش قیطر از دانش خلق با کهباشد یم »نامهپایان« دانشجویی دورة پژوهش نیتریاصل

. )1382(کالهـی، شودیم افزوده شیخو جامعه التکمش رفع يبرا انیدانشجو تیخالق و ارکابت قدرت بر
 اسـتادان ر نظـریـز کـه اسـت دانشجو منسجم یعلم تیبیانگر فعال، پژوهشی يردکعمل منزلهبه نامهپایان

 پـژوهش رونـد پیشبرد براي سرآغازي تواندیم، مناسب نامهپایان یک ۀارائ. دشویم اجرا مشاور و راهنما
 ةدور ۀمرحلـ آخـرین نامـهپایان . نوشـتن)741ــ750، ص1378صـمدي و همکـاران،  (میـرباشـد هادر دانشگاه
 هايعرصـه در يجـدّ پـژوهش و تحقیـق گام آغازین که مرحله آخرین. است دکترا و ارشد کارشناسی

 گذرانـدن از پـس، تحصـیل دوران طـول در که مرحله این به رسیدن منطقی و طبیعی سیر. است علمی
 و شـکوفا دانشـجو در پـژوهش اسـتعداد انـدكاندك، پژوهشی تکالیف انجام و تحقیق روش واحدهاي
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 در او پژوهشـی تـوان و اسـتعداد میـزان سرانجام تا کندمی ایجاد وي در را علمی تحقیق یک انجام توان
  .)1387؛ بهزادي، 1384(شاملو، شود داده نشان نامهپایان

 لیتحصـ يبـرا امـر نیا که باید داراي نوآوري باشد.، است یعلم یتکحر، ارشد یارشناسک لیتحص
 میتنظـ و شـرح و دیـجد رکـف ابراز در اترکد يدانشجو، نیبنابرا. است صادق یاول قیطر به اترکد درجه

. نـدک تـالش دیـبا، باشـد اتـرکد شـأن و درجه متناسب هک یابداع هینظر به پرداختن و رکف در تعمق، آن
 دقـت مطالـب و مـوارد میتنظـ و لیـتحل در دانشـجو و باشـد کیمت يتريقو منابع به دیبا، اترکد رسالۀ

 و باشـد آن مـدافع ییتنهـابـه خـود هک باشد ايگونهبه دیبا وي استنتاج و استدالل قدرت. دینما يشتریب
  .)45ـ82، ص1974(شبلی، باشد نداشته گرانید و استادان کمک به يازین

اسـت.  نامـهپایاننگـارش  يانتخاب موضوع پژوهش برا، یلیمکالت تیان تحصیدانشجو يهادغدغه
بـه نحـو ، ن مقـاطعیـان ایت دانشـجویـزان موفقیـسـاز اسـت. ممهم و سرنوشت یمیتصم، ن انتخابیا

 يل بـرایموضوعات تازه و اص يجووآنان معموالً در جست. دارد یبستگ درست به انتخاب یتوجهقابل
شـود یشـتر میب یزمان، ین نگرانیا. ق خود نگرانندیبودن موضوع تحق يرارکپژوهش خود هستند و از ت

شـده مواجـه ا صـدها اثـر منتشریـ هـادهخود را بـا ، نندکیجو موه جستکباً هر موضوع یتقر ةدرباره ک
اسـتادان . نمانده است یباق ياتازهگر موضوع ید ق شده است ویز قبالً تحقیهمه چ یی دربارةگو. نندیبیم

ش را بـه اتخـاذ یان خـویدانشـجو معمـوالًندارنـد و  يرارکـت موضـوعات تیبه هـدا یلیز تمایراهنما ن
گـاه آن، برسد ذهنشانز به یع نید و بدیار جدیبس ینند. اگر موضوعکیق میتشو بدیعل و یموضوعات اص
، تین وضـعیـجـه اینت. پژوهش خواهند بـود ينه مناسب برایشیبه پ یابیانجام آن و دست ینگران چگونگ

از  یفـیدانشجو خـود را در ط چراکه ؛است نامهپایان انتخاب موضوع يبرا یها سرگردانها و گاه ماههفته
اسـت و در  یپژوهشـ یغنـ ۀسـابق اما با يرارکمباحث ت، آن يسو یکه در کند یبیموضوعات گرفتار م

نشـده همـراه خواهـد ینـیبشیپ يهايدشـواربا  آنهاه پرداختن به ک يدیموضوعات جد، گر آنید يسو
 بـه، نباشـد دانشـجو ۀعالقـ مـورد شدهانتخاب موضوع . چنانچه)79- 70، ص 1392علیپور،  (منصوریان، ودبو

ان یدانشـجو يبـرا، آن يرو يجـد تأمل رد ویگیقرار م قیعم یبررس مورد متفاوت آن يهاجنبه یسخت
  .(همان)دشوار خواهد بود

 کننـد انتخـاب خود پژوهش يبرا را یموضوع موظفند پژوهشگران، پژوهش اخالق اصول براساس
 انتخـاب .)1387؛ خـالقی، 1391آبـادي، (بهمندیـنما کمـک یعلم يمرزها توسعه و دیجد دانش خلق به هک

 ارکـ ه مبنـايکـاسـت  استادانو  ارشد یارشناسک انین دانشجویب ارتباط در یمهم اریبس ۀمرحل موضوع
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 مراحـل نیترن و حساسینخست از یکیشمندان یاند، مختلف منابع است. در نامهپایان نگارش و پژوهش
 (بازرگـان، و اندبیان کردهو کوشش براي شناخت ابعاد مختلف آن  مناسب مسئله انتخاب طرح پژوهش را

، ص 1373، ؛ سـاروخانی42- 75، ص 1383قراملکـی،  فرامرز؛ 15 - 34ص ، 1370پور،  ؛ رفیع12ـ26، ص1379حجازي، 

 سـرانجامی بـه را علمـی تحقیـق یـک، شـده مطالعـه و سنجیده موضوع یک گزینش و انتخاب. )12ـ45
 کـار، انتخـاب ایـن در دقـت عـدم و موضوع نادرست انتخاب، عکسهب .رساندیم تأیید مورد درست و

 فرجـامی و بیراهـه بـه را تحقیق ن استکمم و سازدیم روروبه ییهايدشوار با بعد مراحل در را تحقیق
 و، هادانشـگاه در نـامعتبرو بعضـاً  یسـطح تحقیقات علل از یکی. برساند علمی دیدگاه از تأیید غیرقابل

  .)1386(فرامرز قراملکی، است نشده مطالعه، غیرعملی، ناسنجیده انتخاب همین تحقیقی مؤسسات
 يهـاهمایش و نارهایسـم در حضـور، ارانکـهم با مصاحبت قیطر از است نکمم تجربه با محققان

 محققـان، مـوارد ياریبسـ در. دهنـد صیتشـخ را پـژوهش سـتهیشا مسائل، دهیپد یک مشاهده و یعلم
 بـه، خـود یعلم اتیح سراسر در است نکمم و شوندیم زکمتمر مسئله یک بر صرفاً ماهر و مجربارک

 از هکـ شـودیم آغـاز نظاممنـدریغ انحرافات و یرعلمیغ، مبهم ارکاف با مسئله معموالً. بپردازند مسئله آن
 انتخـاب را يامسـئله محققان مبتـدي هکیصورت. در)Kerlinger & Lee, 2000(گرددیم رفع پژوهش قیطر

 و قیـتحق ماهیـت از آنهـا متـرک كدر لیـدل به است نکمم، امر نیا. دارد یعیوس اریبس دامنه هک نندکیم
 مسـئله یـک يفـور و عیسر حل در آنها ناپخته اما، فراوان اقیاشت لیدل به ای، مسئله حل روشمند مراحل

 یـک حـل ایـ و قـتیحق افتنیـ يبرا قیتحق هک دانندیم، ترآزموده افراد مجرب و کهدرحالی. باشد مهم
 (بازرگـان، ودارد ازیـن گسـترده یمنطقـ رکـتف بـردن ارکـ بـه و فراوان يانرژ، وقت صرف به، مبهم مسئله

 یحیف صـحیـشـناخت و تعر آن را دیبا، ردکرا بتوان حل  مسئلهه کش از آنی. پ)12ـ26، ص1379حجازي، 
د حـل یـبا دام مسـئلهکـاسـت و  مسئله انگرینما یتین شود چه وضعییه تعک ین معنیبد ارائه کرد؛از آن 

 )Problem finding( یابیمسـئله را آنهـا يبنـدتیـن اهـداف و اولوییو تع مسئله ییشناسا فرایند نیشود؟ ا
ز پژوهشگر و روشـنگر کمحور تمر وق یه مسئله تحقک جهتن یاز ا »یابیمسئله«. )1368(رضاییان، دنامنیم

ق یـن مسـئله تحقیباشـد. همچنـیمهم مبسیار ، ق استیو ضرورت انجام تحق، اجرا ةویش، روش، اهداف
ق اسـت. بـراي پـی ینه تحقیشیسوابق و پ آوريجمعگران و یبه مطالعات د یابیدست يبرا یخوب يراهنما

از  يورتـوان بـا بهـرهیاصـولی م طوربهولی ، قواعد خاصی مشخص نشده است، مسئله تحقیق بردن به
مربوط به موضـوع مـورد عالقـه  يهاموجود و با مطالعه نوشته يهاهیبا استنباط از نظر، تجارب شخصی

  برد. براي تحقیق پی يامسئله به وجود، محقق
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 و آیـد وجـود به است ممکن یا و دارد وجود که است مسائلی یا و مسئله بر، تحقیق هر اساس
 معنوي و مادي هايپیشرفت براي کارآمدتر و بهتر هايحلراه یافتن دنبال به انسان کنجکاو روح یا

 نیست گونهاین آید.می وجود به انسان و جهان به متفکر عمیق ژرف و نگاه از مسئله. است زندگی
 بسـیار تفـاوت »سازيمسئله« و »یابیمسئله« بین البته. شود مسئله متوجه زمینهپیش بدون فردي که

 کارشناسـی مـدرك اخـذ گاه که، خویش مسئله حل قصد به فقط افرادي ممکن است بساچه. است
 هزینـه باید ناگزیر و یافته تخصیص جایی از است که اعتباري مالی صرف یا و استا دکتر یا ارشد
 یـافتن بـه مبادرت خود استادان کمک با یا و تنهاییبه، دانشجویان گاه. کنندمی »سازيمسئله«، شود

 و کـاري حـوزه در موجود مسائل با آشنایی عدم دلیل به دانشجو اوقات بسیاري اما، کنندمی مسئله
 به، ناچاربه و کنند یابیمسئله توانندنمی، تحصیل اتمام براي عجله یا، جاري مباحث به اشراف عدم

موضـوعی ، »مسـئله« اسـت. غیرعلمـی و نادرسـت بسیار امر این ورزند.می مبادرت »سازيمسئله«
سـاز و به نوعی بـراي مـا مشـکل کشاندیماست که یک ضرورت علمی یا عملی ما را به سوي آن 

ي مـا پیونـد دارد. بـه دلیـل تفـاوت هاتیحساسـنیازهـا و ، هادغدغهبا ، به تعبیر دیگر. شده است
همچنـین بـه دلیـل اینکـه در منـابع ، هاي مربوط به آنفرایند یابی ومسئله توانمندي دانشجویان در

ممکـن اسـت دانشـجویان بـا ، مختلف قواعد خاصی براي انتخاب موضوع تحقیق بیان نشده است
  هاي متعددي در این مسیر مواجه گردند.چالش
 سـؤاالت و نهیشـیپ در موجود خأل به یقبل يهاپژوهش یبررس يجا به »مسئله« بر یمبتن، »پژوهش«

 و اسـت شـده اعالم آنها تیقطع و یبررس قبالً موضوعات و مسائل یپردازد. برخیم یقبل يهاپژوهش
 و نـوآوري روح تـا شـودموجـب می، هـايارکموازي و رارهاکت لیقب نیا. ندارند قاتیتحق رارکت به ازین

 خـود بـه اربرديکـ لکشـ متـرک قاتیتحق گونهاین و شود مرنگک ییدانشجو يهانامهپایان در تیخالق
 بعدها هک نندکیم انتخاب يطور را مسئله نینخست، انیدانشجو برخی. )82- 157، ص 1385نیـا، (حافظرندیبگ

مسـئله  نینخسـت، نیبنـابرا. دهند گسترش را آن اترکد رساله ای ارشد یارشناسک نامهپایان سطح در بتوانند
  بود. خواهد تشافکمقدمه ا فرایند عنوانبه، پژوهش
موجـود در انتخـاب موضـوع  هـايچالش یبـه بررسـ تـا است اینبر  ین نوشتار سعیدر ا، نیبنابرا
 یمسـئله پژوهشـ يارهایو مع یلیمکالت تیان تحصیدانشجو يبرا نامهپایانموضوع بخصوص  ،پژوهش

  م. یمناسب بپرداز

122      ، 1393، بهار و تابستان 8سال چهارم، شماره دوم، پیاپی  

  مسئله پژوهش
 گرچـه. شـود انتخـاب، »قیتحق مسئله« یک عنوان به تواندیم، روزمره یزندگ در ناشناخته اتکن یتمام

 شـود فیـتعر روشن جامع و صورت به دیبا، قیتحق مسئله اما، ردیپذینم صورت یراحتبه، انتخاب نیا
 جهـت در را خـود تـالش ثرکحدا، قیتحق شروع از پیش دیبا محقق یک. شود حاصل، مطلوب جهینت تا

 دانیـم وسـعت، موضوع ابهام در لیقب از یاالتکاش، عمل در تا ندک صرف جهات تمام در مسئله فیتعر
 انتظـار، قـاتیتحق یبرخـ انیپا در رایز د؛یاین وجود به ي ويبرا، آن یدرون تضاد و قیتحق مورد موضوع

. آن ردنکـ رها و مسئله شناخت و فیتوص صرفاً نه، باشد داشته وجود لکمش حل يبرا پاسخی رودیم
 امـا، باشـد داشـته یفیتوص جنبه است نکمم و ستین لکمش حل، هدف، قاتیتحق از ياریبس در گرچه

 رضـیباشد.  ابهام بدون و روشن، موردنظر مسئله، ابتدا است الزم، یقاتیتحق نیچن دنیرس جهینت به يبرا
  کند:یمان یب چنین »یمحور در مطالعات ادبمسئله يهاپژوهش«با عنوان  يامقالهدر ، )1391(

ـئله صـورت و باشـد ملموس و یئجز باید »مسئله«که  است اینتحقیق  مسئله يهایژگیو از  یعنـی، مس
 صـورت بـه ادبـی مشـکالت طرح، بنابراین. باشد شده روشن پژوهشگر براي، آن يهاگره نوع و کیفیت

 آنکـه مگـر، نـدارد چندانی اهمیت محور مسئله تحقیقات در، پیچیدهدرهم ياجزا از مرکب و مبهم، کلّی
ـئله، گـاهآن و شوند متعدد تجزیه یِئجز مسائل به کلّی موضوعات ابتدا  صـورت بـه داراولویـت يهامس

  .)1391(رضی، گیرند قرار پژوهش مورد جداگانه
سـؤال جـاد یه وجـود دارد و در ذهـن پژوهشـگر اکـاسـت  یطیق عبارت از شرایمسئله و موضوع تحق

ه کـاسـت  ياشـدهل احساسکمش، ند. مسئلهکاو کندوکه در آن ک کندتحریک میو پژوهشگر را ، ندکیم
 ین احساسـیه محقق چنـکیابد. هنگامیآن ب يبرا حلیراهخواهد یو م، مند استهمحقق به حل آن عالق

، ان آنیـاما احتماالً از برده است. کش را انتخاب یق خویاو موضوع و مسئله تحق :توان گفتیم، ندکدا یپ
 معضـل یـک یمسـئله پژوهشـ، یعاجز اسـت. از منظـر علمـ، نندک كز آن را ادرایگران نیه دکياگونهبه

د یـبا، یمسـئله پژوهشـ یـکتواند مرتفع گـردد. یق پژوهش میه از طرکاست  يخاطرو دغدغه یعموم
. )O'Connor, 2000, P.i-ii(دیـنما ییشناسـامشخص و نه، ین را در همان زمیشیپ يانداز نظرم و چشمیمفاه

ق یـتواند از طریه مکز است یبرانگچالش یموضوع، انتخاب آن برايمناسب  يارهایمسئله پژوهش و مع
  سب نمود.کالزم را  يهابدان مهارت یابیدر جهت دست شناسیمسئلهارتقاء دانش 

  مناسب يمسئله پژوهش يارهايمع
پـژوهش  يتوانند مبناین مسائل میاز ا یه برخکاز مسائل ناشناخته است  سرشاررامون ما یپ یجهان واقع
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مسـئله محـور  تیـاهم د ویـه از مسئله پـژوهش ارائـه گردک یفیبه تعار توجه قت باشند. بایافتن حقیو 
دو ، )1389( یانیـ. دپـردازیممیپـژوهش  يمسئله مناسب برا يارهایمع یبه برخ جانیدر ا، پژوهش بودن

  ه عبارتند از:کند کیم بیانمسئله پژوهش  يبرا یاساس یژگیو
 يهادهیـپدت یت و موقعیا با وضعیو ، هاسازمان، هاانسانت یبا رفتار و موقع تواندیم پژوهش مسئله

ابهـام  یـکانگر یـب، آنچه مسئله است، ر عملد خرد در ارتباط باشد. والن کدر سطح  یعیو طب یاجتماع
 .هاستدهیپدا یسازمان ، ت فردیا موقعیدر رفتار 

یا دربـاره نشده است.  حلی ارائهو یا راه چاره، موجود يهاپژوهشا ی هانوشتهن ابهام در یرفع ا يبرا
مـورد توافـق  یمنـابع نتوانـد پاسـخ یه بررسکمیهنگا، گرید عبارتوجود دارد. به  تفاوت رأي، حلراه
د یـق بایـتحق، آوردفراهم ، است شدهسکمنعه در مسئله پژوهش ک یت نادرستیردن وضعکبرطرف  يبرا

 .)12ـ15، ص 1389(دیانی،  ردیار بر عهده گکن یا
هنـه ک و يرارکـها تنامـهپایان يهاموضـوع اغلـب، )1391( علیشـیريو  سلیمانیبه اعتقاد ، نیهمچن

 ریـز مـوارد ستیبایم انیدانشجو، خطا نیا از ییرها ردن موضوعات خالقانه وک مشخص يبرا .است
  .رندیبگ نظر در هانامهپایان موضوع انتخاب در را

  جهاتی از ابتکار و خالقیت باشد. ـ مسئله پژوهش باید بدیع بوده و داراي
  هاي بزرگ علمی فراهم آورد.ـ پاسخی اساسی به نیازهاي آینده یا کنجکاوي

دیگر، قابـل بررسـی شناختی ارائه دهد. به عبارت ـ از قلمرو فلسفۀ اجتماعی خارج و تحقیقی جامعه
  علمی باشد.

  دور بوده و پاسخی درست براي حل مسایل اساسی جامعه فراهم آورد.ـ از بدیهیات به
  ـ تا آنجا که ممکن است روشن و دور از هرگونه ابهام باشد.

  ها در نظر گرفته شود.ـ در انتخاب موضوع، باید اولویت
  .)47ـ24، ص 1384؛ پریرخ، و فتاحی، 34ـ42ص 1391علیشیري،  (سلیمانی وهاي مخاطبان توجه گرددـ به نیازمندي
بـا معیارهـاي مسـئله پژوهشـی  مـرتبطهاي انجام گرفته و مرور منـابع موجـود و یبررسبا توجه به 

اندیشمندان معیارهاي مختلفی را براي انتخاب مسـائل ، آید که در منابع موجوددست میچنین به، مناسب
، بـدیع و ابتکـاري بـودن، تـوان روشـن بـودن مسـئلهیم، طورکلی. بـهاندمودهندر قلمرو پژوهشی ارائه 

نبودن دور باطـل ، هادادهآوري جمع قابل بررسی علمی بودن مسئله زمان، ساختارمند بودن، پذیريآزمون
  پژوهشگر اشاره کرد. عالئق حیطه با در طرح مسئله و به صرفه بودن تحقیق و تناسب مسئله

124      ، 1393، بهار و تابستان 8سال چهارم، شماره دوم، پیاپی  

  لكئله و مشمس، تفاوت سؤال
پژوهشـگران  یبرخـ، پـژوهش فراینـد شـروع يبـرا یه و اساسـیـت مسئله به عنـوان پایبا توجه به اهم

ستند و بعضاً اقدام بـه اتخـاذ ین »مسئله« درواقعه کنند کیمآغاز  یخود را اغلب با موضوعات يهاپژوهش
 پیشـین يهـاپژوهشرار کت ایست و ین آنهامرتفع ساختن  يبه پژوهش برا يازیه نکند کنیم یموضوعات

، نیآورنـد. بنـابرایم يرو »سـازيمسئله«به ، )1387، (دیانیشمندان یاند یهم به اعتقاد برخ یگاه .باشدیم
 سـؤالل و کماننـد مشـ، م مشـابه بـا آنین مسئله و مفاهیب یز مشخصیاست تا تما اینبر  یسع جانیدر ا

  .)1387(دیانی، میقائل شو
. شـودیم درگیـر »مشـکل« بـا، »مسـئله« بـا شـدن مواجـه جاي به، محورموضوع محقق در پژوهش

 مـانعی »مسـئله« اما .است عموم توسط رؤیت قابل که مرکب است و مبهم، کلّی، سطحی مانعی »مشکل«
اسـت.  رصـد قابـل مسـئله آن بـا متخصصـان مـرتبط توسـط که است واحد و روشن، مشخص، ژرف
بـر اثـر جهـل و ندانسـتن ایجـاد  سـؤال، دشـقائـل  »مسـئله«و  »سؤال«ن یتوان بیه مک یتفاوت ترینمهم
پاسـخ آن ، مجهولی است که فـرد پذیر است.با رجوع به افراد و یا منابع امکان، گویی به آنپاسخ شود.می

بـراي یـافتن پاسـخ  شود.ه اطالعات موجود در یک زمینه ایجاد مییلکبر اثر دانستن  »مسئله«. داندرا نمی
مجهولی است که جامعه علمی بـه آن نپرداختـه اسـت . سودي ندارد، جعه به افراد و یا منابع دیگرمرا، آن

گویی پاسـخ فراینـد کهدرحالی .نوعی آموزش است، هاگویی به سؤالپاسخ فرایند داند.و پاسخ آن را نمی
عوامـل مـرتبط بـا  تـرینمهماز  یکـی، شـدهز ارائـهیپژوهش و تحقیق است. با توجه به تمـا، »مسئله«به 

ن دو مفهـوم بـه یـا یباشد. گاهیسؤال بودن موضوع م ایمسئله ، انیشده توسط دانشجوموضوع انتخاب
  گردد.یسته و درخور توجه میشا یشوند و مانع انجام پژوهشیار برده مکگر به یدیک يجا

  يمسئله پژوهش به يابيدست يهاراه
تشـاف و اسـتخراج مسـئله کصرف ا يادیزمان ز، پژوهشسته یشا ۀانتخاب مسئل يان برایاغلب دانشجو

، ن مرحلـه از پـژوهشیـباشـند. این امـر میـا ریـهـا درگها و ماهو گـاه هفتـه کنندمیمناسب  یپژوهش
 بسـیار یاطالعـات يهاگاهیو مراجعه به منابع و پا زیادازمند صرف زمان ین باشد وین مرحله میترحساس

در مـورد ، ران قلمـرو علـمکـشـمندان و متفیاند یدگاه برخـیـد است کهاین  بر یسعجا نیباشد. در ایم
  مناسب ارائه گردد.  یشف مسائل پژوهشکدن و یرس يهاوهیش

 اغلـب امـا. دهنـد پیشـنهاد دانشـجویان بـه را موضـوع باید استادان معتقدند: برخی کهدرحالی
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 موقعیـت، اسـتادان دانشـگاهی هايرتبه و هانقش به، نامهپایان موضوع انتخاب زمان در دانشجویان
 دارنـد توجـه ایشان آموزشی هايمهارت و آنان توسط شدهتشکیل قدرت هايشبکه، آنان اجتماعی

)Kacmar, & et.al, 2002(یمـوانع مسئله و يهایژگیو كدر بر »مسئله حل« و »یابیمسئله«رد یک. جوهر رو 
دارد.  زکـتمر، شـوندیم یناشـ حلراه يسازادهیپ و، مسئله حل، مسئله نیتدو يهاتیبا فعال رابطه ه درک

تر قیـدق یها و طراحـجهت دادن برنامه يه هر سازمان براکست ین نیجز ا يزیچ »شناسیمسئله«مراد از 
ه کـ يبـه نحـو، دیـه نمایـل مربـوط را تهیاز مسا فهرستیموجود  يازهاین براساس، یقاتیتحق يهاپروژه

ز نسـبت و یـت هـر بخـش و نیگاه و اهمینشان داده شود و جا یفرع يهابا شاخه یارتباط اهداف اساس
توانـد پژوهشـگران را از یم، فهرسـتن یـمطالعـه ا. شـده باشـد یمعرفـ، هـار بخشیارتباط آن بـا سـا

، ن امـریـا .نـدکنانـه حفـظ یبرواقعیغ يهايز بلنـدپروازیو ن ينگريبعدکت، ينگریسطح، يارکندهکپرا
 یشـیمـورد بازاند، سازمان در مقاطع مختلف، ت آنکه الزم است همراه با حرکال دارد یا و سیپو یتیماه

بـه  دسـتیابی بـراي یسـه منبـع اصـل )1381( ینیرخلیلـی شـو، نیرد. همچنـیـم و اصالح قرار گیو ترم
گـران و یقـات دیتحق یبررس، یعلم يهاهینظراستفاده از ، تجارب انسان :ندکیمان یب یقیموضوعات تحق

  .)44ـ46، ص 1381(خلیلی شورینی، آنهاادامه راه 
، برخـی از ایـن مـوارد گردد.می ارائه مناسب تحقیق موضوع انتخاب براي هایییهتوصدر اینجا 
ــه توجــه: عبارتنــد از ــه مــدار؛ توجــهمســئله موضــوعات ب ــین موضــوعات ب  از عبــور ي؛ارشــتهب

توجـه بـه  ترسیم نقشـه موضـوعی؛ ذهنی؛ طوفان تکنیک از استفاده؛ شناختیروش هايیتمحدود
پژوهشی نهادها و  هايیتمطالعۀ اولوقدیمی؛  موضوعات ي نوهاجنبهبه  نتایج؛ توجه پذیريدکاربر

، هاکتابخانـهمراجعـه بـه ، مطالعه و تفکر عمیق، مستلزم صرف وقت، یابیمسئله. همچنین هاسازمان
تنها از طریق مرور و استنباط متون اسـت  .همتی واالستداشتن ، درنهایتبا کتابداران و  وگوگفت

نابع و م، )1390( حسینی، همچنین .رو روشن کندي پیشهاگامتواند تکلیف خود را با یمکه محقق 
کنـد: اسـتفاده از تجـارب و تمـایالت یممراجع انتخاب موضوع پژوهش را به شرح ذیـل معرفـی 

اطالعـات منتشـره از ، متـون مربـوط بـه موضـوع تحقیـقاستفاده از ، هایهنظرستنتاج از ا، شخصی
اولویـت تحقیقـی ، و تهدیـدها هافرصـت، زنـدگی روزمـره، ي تخصصی محققانهارشته، هارسانه

  .)59 و 58، ص 1390(حسینی، هاسازمانو  مؤسسات
تـه کن نیـمربـوط بـه ا، شـورک یشده در حل مسائل بومانجام يهاپژوهش يارآمدکنا لیدال از یکی

، اًیـثان .سـتیبـه جامعـه مـا ن غالباً برخاسـته از مسـائل مبـتال آنهاموضوعات مورد مطالعه ، ه اوالًکاست 
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دهـد. یاربران آن قرار نمکار محققان و یرا در اخت یقیاطالعات عم آنهامورد استفاده  یپژوهش يهاروش
از  یکـیه کـ ی اسـتابیمسـئله فراینـد پـرداختن بـه موضـوع مهـم، پژوهشاین  یهدف اساس، روازاین

شـمندان در یاند يهادگاهیـدنظرات و  یاست. با بررس یلیمکالت تیان تحصیدانشجو یاصل يهادغدغه
شـنهاد شـده یدر پـژوهش پ »یابیمسـئله« فراینـد يبـرا یمتفاوت يهاگاممنابع و ، شدهحد مطالعات انجام

مراجعـه بـه ، ی: مطالعه منـابع علمـرتند ازاجمال عبابه ، فرایند نیمرتبط با ا يدیلکات کاز ن یبرخ .است
در  یپژوهشــ يهــاتیاولوشــده و انجــام يهایزســنجاین يهــاطرحاســتفاده از ، یاطالعــات يهــاگاهیپا

توجه بـه موضـوعات و ، یپژوهشگران قبل یشنهادات پژوهشیقات و استفاده از پیتحق یبررس، هاسازمان
  باشد. یمخود پژوهشگران  یاستفاده از تجارب قبل، يارشتهنیمسائل ب

  شنهاداتيو پ يريگجهينت
 کننـدن است به منابع مختلف مراجعـه کمم، مناسب یشف مسئله پژوهشک جو ووان در جستیدانشجو

در ، نیمواجه گردنـد. بنـابرا یها و مانعنش آن با چالشیاما در گزواجه شوند، م یو بعضاً با مسائل مختلف
داشـتن ، مشـخص هـدفیاطالعات بدون داشـتن طـرح و  يآورگردد. جمعین موانع اشاره میا به جانیا

 يهـاپژوهشنه و یشـیپ یبـدون بررسـ، قیـتحقطـرح  یـکبه عهده گرفتن ، و مبهم یلک یقیهدف تحق
 یتـوجهیبـ، ن موضوعییاز تع پیشق ین روش تحقییتع، قیتحق يهاتیمحدودص یموجود و عدم تشخ

پژوهشـگران را  کـه اسـت یجـیاشتباهات را، قیتحق مسئلهن یوات مناسب و منابع موجود در تدیبه نظر
  ند.کیمد یق تهدیموضوع تحق میدر تنظ
 يهاالت و دغدغـهکمش، زیبرانگمبهم و چالش يهاتیشناخت موقع، در پژوهش شناسیمسئلهان یبن
 يهـاش دانـش در حوزهیمـداوم و افـزا، یـقعم یمسـتلزم بررسـ، ن امـریه اکدر هر رشته است  یاساس

ت اسـتاد راهنمـا یبه صورت منفعل و بـا هـدا، ن گام پژوهشیان در ایاز دانشجو یاست. برخ یتخصص
ه قبالً راجـع کپردازند یم یرند و به موضوعاتیگیزمان مناسب را در نظر نم، یو گاه کنندیق میطر یط

 ۀجـینت، حـوزه یـکاسـت و جـز انباشـت دانـش در  شده انجام يمتعدد يهایمطالعات و بررس آنهابه 
    .پی ندارددر  يگرید

در اولـین  هـر دانشـجو، هاي تحصیالت تکمیلـینامهمسئله پژوهش در پایان با توجه به اهمیت
، مواجهه گـردد و بـر مبنـاي آن، باشداي که دغدغه اصلی وي میمسئله گام از پژوهش خود باید با

یکـی از دغدغـه اصـلی ، مـهناهاي پژوهش را طی کنـد. انتخـاب موضـوع و مسـئله پایانسایر گام
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قاعدة خاصی براي آن پیشنهاد نشده است. با نظر به اهمیـت ، دانشجویان است که در منابع مختلف
به جاي اینکه دانشـجویان وقـت خـود را ، هاي تحصیالت تکمیلینامهباز هم در اکثر پایان، این امر

بیشـتر بـه دنبـال  ،جو و گزینش مسائل جدید در قلمرو پژوهشی خاص خـود کنـدوصرف جست
نامه ایشـان صـرفاً شود پایانباشند. این امر موجب میسازي میمسئله، ایجاد مسئله و به تعبیر دیگر

 تـأثیرهاي پژوهشی آنان به عنوان یک واحد درسی در نظر گرفته شود که در رشد و بروز توانمندي
که برگرفتـه » مسئله«خود را با شایسته است دانشجویان طرح تحقیق ، چندانی ندارد. از سوي دیگر

یابی را در شروع کنند و معیارها و راهکارهاي مهـم در مسـئله، از نگرانی اصلی و نیاز جامعه است
صــرفاًٌ بـراي ارائــه یـک کــار پژوهشـی ممکــن اســت در دام ، صـورت نظـر گیرنــد. در غیـر ایــن

  و تکرار کارهاي پیشینیان گرفتار شوند. » سازيمسئله«
هاي اساسـی اسـت کـه بـین اهـل فـن مـورد گرایی در پژوهش، از چالشه کیفیتلزوم توجه ب

مدار در پژوهش، به دنبال حل مسائل بنیادین اسـت. کشـف مناقشه قرار گرفته است. دیدگاه کیفیت
هاي جدیـد، باشـد. نظریـههاي مولـد و مثمـر ثمـر میمسائل اساسی در هر رشته، زیربناي پژوهش

پردازي در باشـند. بـراي نظریـههاي موجود در علوم مختلف میین و دغدغهبرگرفته از مسائل بنیاد
برانگیز است تا در جهت تولید دانـش هاي مبهم و سؤالهاي علمی، نیازمند توجه به موقعیتعرصه

کار برده شود. برخی دانشجویان در پژوهش، دسـت بـه و توسعه قلمرو علمی در حوزه مشخص به
توان کار آنها را تدوین یـا تحقیـق مجـدد نامیـد. ایجـاد بانـک زنند، نمیهاي محتوایی میخالقیت

پذیري آن، به منظور جلوگیري از تحقیقات مکرر، سازي و دسترسیهنگامها و بهنامهاطالعات پایان
ایجاد سازکارهاي تشویقی براي ترغیب استادان به مشارکت در حل نیازهاي جامعه، افزایش کمـک 

سازي زمینه همکاري و تعامل بیشـتر بـین نامه به دانشجویان، فراهماي انجام پایانهزینه پرداختی بر
ها و نهادهـاي ملـی و محلـی بـا هاي اجرایی با هدف برقراري پیوند بین سازماندانشگاه و سازمان

ها، ها، شناسایی نیازهاي تحقیقاتی هر رشته در کشور و ارائه فهرست این نیازها به دانشـگاهدانشگاه
اي رفع کنـد. هـر چـه آگـاهی و تواند مشکالت فعلی را تا اندازهازجمله پیشنهادهایی است که می

شناخت دانشجو در زمینه نیازهاي جامعه بیشتر باشد، توجه او به ایـن نیازهـا بیشـتر خواهـد شـد. 
نـۀ رشـد ها باید با فراهم آوردن امکانات و بسترسازي براي پرداختن به مسائل بنیادین، زمیدانشگاه

اي را در دانشجویان فراهم آورند. عوامل درون دانشگاهی، نقـش بسـزایی در علمی و توسعۀ حرفه
دارند. دانشگاه باید جایگاه پژوهیدن و رفع مشکالت موجود باشد » مدارمسئله«هاي فرایند پژوهش
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ها و دغـهتا دانشجو بتواند با آزادي و آرامش فکري براي انتخاب مسئلۀ خـویش تـالش کنـد و دغ
هایی همچون هزینه تحصیل، وي را به خود مشغول نسازد. بنابراین، بـا توجـه بـه امکانـات چالش

دانشگاه، توانمندي دانشجو، تخصص استاد راهنما، توجه به زمان در جهت انتخاب مسئلۀ پـژوهش 
اخت عـالی در افـزایش شـنریزان آموزشها و برنامـهرو، الزم اسـت دانشـگاهضروري است. ازاین

دهی به آنها، براي رفع این نیازها نقش خود را بـه دانشجویان در خصوص نیازهاي جامعه و جهت
توانـد راهگشـا شده در ایـن پـژوهش میدرستی ایفا کنند. در این زمینه، توجه به پیشنهادهاي ارائه

  باشد.
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