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  هاي گروهی پژوهششناسی  آسیب
  طالب علوم دینی مورد مطالعه:

 *مرتضی مداحی

  چكيده
كـار   اسـت. يـك  ويـژه  قالبي براي همكاري بين افراد براي رسيدن به هدفي  ،كار گروهي

نيروي انساني، ه: از جمل ؛گروهي مستلزم چند عنصر مهم در رابطه با تعامل بين افراد است
ـ  ةموردي طالب حـوز ة اين مقاله به مطالعدر . دتعامل آنها، و رهبري افرا ةنحو قـم   ةعلمي

گيـري همكـاري    نيز موانـع شـكل   هاي تعامل افراد در كار گروهي و و تفاوت ايم پرداخته
گرايي، پـايين دانسـتن منزلـت    . فردايم گروهي در تحقيقات علوم اسالمي را بررسي كرده

نبـود سـاختارهاي    گروهـي، و  هاي كـار در تـيم   آموزش اجتماعي در كار گروهي، فقدان
هاي علمي از جمله متغيرهايي هستند كـه در ايـن تحقيـق     انجمن دهنده بين افراد و ارتباط
براساس  ها دادهميداني بوده كه  . روش تحقيق در اين پژوهشاند قرار گرفتهبررسي  كانون

ت. تحليل شده اس آوري و جمعمورد نظر  ةشناختي اجتماعي از نمون روان چارچوب نظري
گروهـي و   آمـوزش كـار  كـه  دهد  مورد مطالعه نشان مي ةهاي نمون بررسي و تحليل داده

همكاري جمعي  مستقيم و مثبتي با ميل به ةرابط ،اجتماعي شدن در فضاي همكاري جمعي
 .هاي علوم ديني دارد در پژوهش
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  بيان مسئله
 ،به این معنا که در فراگرد ارتباط و تعامل با همنوعان خـود  انسان موجودي اجتماعی است؛

بهتر خود هرچه  دگیو پهنه را براي زن کند را در تطبیق با طبیعت حل میمسائل پیش روي 
هماهنـگ   و بـا  گیرد  رهبه دهمنوعان خو انسان این توان را دارد که از قوةد. ساز هموارتر می

  در گرو کار گروهی است.نتیجه، این  سوي هدف معین حرکت کند. ، بهکردن دیگران
آنجا کـه  باشد؛  با موسی همکاري هارون ،بارز کار گروهی در قرآن کریم شاید نمونۀ

همـراه و کمـک او بـراي    منزلـۀ   بـه  را کند که هـارون  از محضر الهی مسئلت می موسی
ا    « :دعوت به توحید بفرستد ماموریتءعـی رِدم لْه سـسـانًا فَأَرنّی لم حأَفْص وونُ هأَخی هارو

 هارونَ أَخـی  * واجعلْ لی وزیرًا منْ أَهلی« )؛34(قصص،  »یصدقُنی إِنّی أَخاف أَنْ یکَذِّبونِ
ولَقَد آتَینا موسى الْکتاب وجعلْنا معه « ؛)32ـ29(طه،  »وأَشْرِکْه فی أَمري*  اشْدد بِه أَزري* 

اي  همـۀ پیـامبران الهـی زنجیـره    که  صائببر اعتقاد البته بنا ).35(فرقان،  »أَخاه هارونَ وزیرًا
ند و دین خدا جـز  کن گوناگون دنبال میواحد را در سطوح  یپیوسته از افرادي که هدف هم به

انبیـا یـک کـار گروهـی      توان گفت همـۀ یگري نیست، شاید بي عام آن چیز دااسالم به معن
  . کنند گیري می پیعظیم را به صورت متناوب 

فـردي در کسـب دانـش    کـار   بـه  ابتداي عمر بشـر  ،علمیهاي  پژوهشدر قلمرو علم و 
ارتباطـات نیـز ضـرورت و     ،تخصصی شـدن آن سپس علم و  ؛ اما با گسترش دامنۀگذشت

هاي دیگر از یک سو و لزوم بـه پایـان    یابند. نیاز به همکاري از جانب تخصص گسترش می
ضرورت گرایش به گـروه را آشـکارتر    ،سوي دیگرازها  پژوهشها و  تر طرح رساندن سریع

  ساخت.
مسـئله   ایرانی بسیار پایین است. در کشور ما این با این همه، آمار کار گروهی در جامعۀ

چنـدان  اکنـون نیـز    همبایست جا نیفتاد و کار گروهی ضعیف جلوه کرده و  که میگونه  بدان
 اي بسـیار پـایین   فرهنگـی رتبـه  ـ هاي علمی   مشارکت با انجمن ،هواخواه ندارد. در این بین

هـاي علمـی و فرهنگـی مشـارکت      گویان بـا انجمـن   % پاسخ5/9 ، تنهادر یک پژوهش .دارد
ضـرورت  ایشان  ،شود گرایی ذکر میهاي جوامع غربی فرد اینکه یکی از ویژگی با 1.اند داشته

هـاي   هاي کوچـک و بـزرگ بهـره    و از امتیاز کار در گروه اند کار گروهی را بهتر درك کرده
در غـرب   2است که تفرد در ایران و فردگراییبایسته برند. البته توجه به این نکته  فراوان می
  3.ندا تمتفاو به کلی دو مفهومِ
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که رویند  هروب واقعیت دینی با اینهاي  پژوهشکز اترین مر مهممنزلۀ  به هاي علمیه حوزه
 یافت که نتیجـۀ تواند  بسیار اندك است. کمتر کتاب یا پژوهشی می هاکارهاي گروهی در آن

ند سـت جزو مراکـزي ه  ،هاي علمیه تالش بیش از یک نفر باشد. این در حالی است که حوزه
ریـزي صـحیح    بـا برنامـه  و  نـد برخوردار نسـبت پرشـماري   نیروي انسانی مستعد و بهکه از 

توجـه  درخـور  رغم رشد  به. عمل آورد بهاز این استعداد را برداري ممکن  کمال بهره توان می
هاي گروهی درصد بـاالیی را   پژوهش ،هاي مرتبط با علوم اسالمی ها و پژوهش کتابشمار 

لبته در این میان کارهایی که تحـت اشـراف یکـی از بزرگـان     دهند. ا به خود اختصاص نمی
هـایی ماننـد    کتـاب  .آیند میشمار  به از کار گروهی هایی بارز نمونه ،گیرند حوزوي انجام می

  اند. از این جمله 5میزان الحکمۀمعاجم حدیثی و رجالی مانند و  4تفسیر نمونه
علمـی ایـران اسـت کـه پـژوهش       خش از جامعه نیز عضوي از کل جامعۀچند این بهر

و  ،بـا توجـه بـه امکانـات    در این قلمـرو  عملی بودن امر تحقیق  ،جمعی در آن اندك است
هـاي   را منحصـر بـه حـوزه    شد که موضوع تحقیـق موجب  ،تر بودن این بخش براي ما مهم

ثر بـر  پژوهش، بررسی عوامل مـؤ بنابراین مقصود ما در این  سسات وابسته کنیم.علمیه و مؤ
وانعی است کـه ایـن رونـد را در    آن، و م کنندة گیري کارهاي گروهی، عوامل تضعیف لشک

    اند. کند کرده سسات وابستهؤهاي علمی حوزة علمیۀ قم و م پژوهش حوزة

  پژوهشهاي  پرسش
علمیـه   بر گرایش یا عدم گرایش طالب حوزة ثراجتماعی مؤـ   پرسش اصلی: عوامل روانی

  ند؟ا به کارهاي گروهی کدام
  فرعی:هاي  پرسش

  ؟بین اعضا را داراستعلمیه ساختارهاي مناسب براي برقراري ارتباط  . آیا حوزة1
شناختی و درك متقابل رنـج   ، از موانع رواندر روابط درونی خود آیا محققان علوم دینی .2

  د؟نبر می
  وري نیروي انسانی خود دارد؟ علمیه چه تأثیري بر بهره . نحوة عملکرد حوزة3
علمیـه از قـرب و منزلتـی واال     انـد کـه کـار گروهـی در حـوزة      شده موجبچه اموري . 4

چه تأثیري بر گرایش یـا عـدم گـرایش    د؟ ساختار آموزشی حوزة علمیه، برخوردار نباش
  گروهی دارد؟  کار  به طالب
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  اهميت موضوع و ضرورت تحقيق
. »شـود  درمان نمی ،ددرد تا شناخته نشو«این است که ها  بیشتر پژوهشانگیزش اصلی براي 

هـاي دینـی    در حوزهویژه  پژوهش بهاز این کل نیست. نیاز به رشد علم و  نیز جداما  مسئلۀ
هـاي علمیـه از نیرویـی عظـیم برخوردارنـد کـه        بر کسی پوشیده نیست و از طرفـی حـوزه  

همـین نکتـه، ضـرورت     .دنـ هـاي گروهـی ندار   پـژوهش منزلـۀ   بـه  کـه بایـد حاصـلی    چنان
کننده و موانع بازدارندة رشد و بالندگی علوم دینی را خردپـذیر   ل تسهیلعوام يوجو جست

شـود  شناسی  نخست آسیبمواردي است که سزاوار است  ی از زمرةکار گروه ؛ زیراکند می
. فقـدان کـار   شـوند ریـزان و مسـئوالن برطـرف     ، شناسایی و به دست برنامهو موانع سر راه

علمیـه آشـکار    ه در بسیاري از تحقیقات حـوزة رار ککاري و تک موجب شده موازيگروهی 
انسانی یک جزیـره نیسـت    شک هیچ ته باشد. بیدنبال داش ها را به ضعف این پژوهش ،است

حـدیثی بـه ایـن مطلـب      نیـز در  منان علی. امیرمؤتر از همه نیست کس باهوش و نیز هیچ
 یـک در  7،علمیپایۀ پژوهشی بر  6. اضربوا بعض الرأي ببعض یتولد منه الصواباشاره دارند: 

تنهـایی،   هتـرین افـراد بـه   نفره از عملکرد ب هاي سه تا پنج بررسی مشخص شد عملکرد گروه
هـاي صـحیح، رد    گروهـی در یـافتن پاسـخ    این نتیجه به توانایی افراد .آمیزتر است موفقیت

   ثر اطالعات نسبت داده شد.ؤو پردازش م نادرستهاي  پاسخ
هاي کاري بیش از سه نفر عملکرد بهتري خواهند داشت و  ه گروهدیگر این بود ک ۀنتیج

کـه  دیگـر این  ۀنکتـ  .استبایسته وجود سه نفر  کم دست ،براي انجام یک کار گروهی موفق
  .تنهایی نیز بهتر است کار باالترین مقام علمی آنها به ازهاي پژوهشی  گروهکار 

 ،مکن نیست، کار گروهی ضرورت داردآن م نفرة تنها در اموري که انجام تک نهبنابراین 
از کار جمعی مدد گرفت تـا اثـري   توان  نیز تا آنجا که ممکن است میپژوهشی در کارهاي 

پژوهشی در حوزة علمیـه و  هاي  گیري گروه بر جاي بماند. شناسایی موانع شکلتر  نقص بی
در علمیه باشد و  شناسی حوزة گامی در جهت رشد علم و آسیبتواند  سسات وابسته میمؤ

رین تـ  قـدم پژوهش را جزو مبخشد. بدین جهت ما این اثر جایگاه علمی آن حفظ و ارتقاي 
  دانیم. برابر با اهمیت رشد علم میاهمیت آن را  ،دانستهپژوهشی کارهاي 

  پژوهشاهداف 
 .علمیـه اسـت   ن علل کمبود کارهاي گروهی در حـوزة بررسی و یافتپژوهش، هدف از این 

تواند ناشی از سه دلیل عمـده باشـد. بنـابراین     داد که این کمبود می تدایی نشان میاب مطالعۀ
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و سـپس   ،گیـري کـار گروهـی    مزبـور در شـکل  از امـور  هریک  بیان نقشما نخست  هدف
  مورد نظر است.  در گروه نمونۀبین کار گروهی و این سه متغیر  بررسی رابطۀ

   پژوهش پيشينة
علم و قلمرو در ویژه  بهکه کار گروهی پژوهش باید گفت ازآنجاپیشینه و ادبیات این  دربارة

مهري قـرار   بالطبع بررسی موضوع نیز مورد بینیست، پژوهش از اهمیت چندانی برخوردار 
ایـن    بـارة درپژوهشـی  ها براي یافتن مقاله یا  جو در اینترنت و کتابخانهو گرفته و طی جست

و به گونۀ گسـترده  که آنها نیز کار گروهی را  فتیماندکی مقاله دست یاشمار  به ، تنهاموضوع
و تـر   قلمـرو گسـترده  جـو در  و پژوهش موضوع خود قرار داده بودنـد. جسـت  قلمرو نه در 
ولی گروهـی کـه در ایـن     انجامید؛آید  میادامه آثاري که در یافتن به  ،هاي بعدي منابع حلقه
هاي کاري تخصصـی تـا    نه گروه ،استي وسیع آن اگروه در معن ،اند ها به آن پرداخته کتاب

  هاي علمی.  چه رسد به گروه
افزاري که بخشی از علـل   علم و توسعه، و نهضت نرممقاالت و کتب مربوط به رشد . 1

اند. در این میان چهـل شـمارة خبرنامـۀ نهضـت      دیده نیافتگی را در نبود کار گروهی توسعه
 و افـزاري  خبرنامه نهضت نرم، در حوزه پژوهش، پژوهش یم. مجالتافزاري را مرور کرد نرم

 شمارند؛از این  تدبیر
. در ایـن  انـد  هاي آن سخن گفته ستهیعلمیه و با بارة حوزةهایی که در کتب و مصاحبه. 2

، از کار گروهی سـخن  علمیه هایی براي رشد حوزة حل نوشتارها، در توصیف و یا تبیین راه
و نیز کتابی که اثر استاد  )امینیآقاي (ی حوزه ها با معاونت پژوهش مصاحبه شده است.  گفته

   اند؛ است، از این دسته مصباح یزدي
رضـا  کارشناسی ارشد آقـاي   نامۀ توان به پایان میعلمیه نیز  دربارة حوزةاز تحقیقات . 3

هـاي   بررسی عوامل مؤثر بر تأسـیس و رشـد سـازمان   عنوان  بااشاره کرد که  رمضان نرگسی
. ، یـاد کـرد  انجام گرفتـه اسـت   قم بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران تحقیقاتی حوزة علمیۀ

از هدف پژوهش که به صورت پیمایشی انجـام گرفتـه عبـارت اسـت از بررسـی دو دسـته       
قم.  هاي تحقیقاتی وابسته به حوزة علمیۀ رشد سازمان. 2 ؛ثر بر تأسیس. عوامل مؤ1 :عوامل

از این جهت است کـه مراکـز حـوزوي در    تنها  ،سودمندي این تحقیق براي پژوهش حاضر
نگري  است و دیدگاه متمایل به کالنولی این تحقیق بیشتر ساختارنگر  اند؛ آن شناسایی شده
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در  ماکس وبـر و  پارسونزگیري محقق از نظرات مربوط به سازمانِ  بهرهشود.  دیده میدر آن 
خـوبی روشـن سـاخته اسـت.      ه پهنانگر و سـاختارگراي او را بـه  دیدگا ،مدل تئوریک خود

 ،افراد که تا حدي موضع ما در پژوهش حاضـر اسـت  میان رو در این تحقیق به روابط  ازاین
یکـی از علـل   منزلـۀ   بـه  هـا و کـار گروهـی،    توجهی نشده است. روابط بین اعضاي سازمان

 و همـین قرار نگرفته اسـت  اي  اشارهمورد  ،اندرکاران مثابه هدف احتمالی دست بهمحتمل یا 
  کند. میبیشتر را نامۀ مزبور  پایان بین پژوهش حاضر و مسئله، فاصلۀ

  مباني نظري
بحـث اسـت.   درخور شناسی  شناسی و تا حدي روان گروهی در جامعه موضوع گروه و کارِ
گروه در آن دربارة ها  شناسی اجتماعی است که بیشترین بحث ، در روانتالقی این دو زمینه
کدام از این دو شاخه به گروه و مسـائل مربـوط   رحال نگاه هره ولی به ؛صورت گرفته است

منزلـۀ   بـه  از گـروه  ،شناسـی  هاي جامعه همان علم را دارد. در بحثویژة رنگ و بوي ، به آنِ
گیـرد.   گـروه انجـام مـی   دربارة  تر ی کلیهای شود و بحث واحدي از ساختار جامعه بحث می

هـاي اجتمـاعی    و دگرگـونی  در سـاختار شناسی مهم است که  گروه از این جهت در جامعه
پـذیري بیشـتر نسـبت بـه نقـش فـرد و        ، با انعطـاف شناسی اجتماعی نقش دارد؛ اما در روان

شـود و   نظـر مـی   ،دهـد  ثراتی که بین فرد و افراد دیگر رخ مـی هاي روانی و تأثیر و تأ بحث
ین فعالیـت  هـاي تبیـ   بنابراین مـا نظریـه  در کار است. هاي روانی و شخصیتی بیشتري  بحث

، از هر دو شـاخه مـدد   و براي تبیین نظري این پدیده کنیم میبررسی از دو دیدگاه گروه را 
  گیریم. می

  شناختي هاي جامعه نظريه
کـنش   تـوان از نظریـۀ   تر مـی  اي کلی نظریهمنزلۀ  به براي تبیین نظري شرکت در کار گروهی

  پراگماتیسم است:   بنیادین نظریۀ چهار عنصرثر از أمتقابل نمادین یاد کرد. این نظریه مت
ن آن را سـاخته و  بلکـه عملکـرد مـا در جهـا     ،حقیقت یا واقعیت در خارج وجود ندارد .1

  کند؛ پرداخته می
  کنند که برایشان سودمند باشد؛ می را بر چیزي استوار خودها دانش  انسان .2
انـد تعریـف    لآن قایـ  اي که براي حسب فایدها برهاي اجتماعی و فیزیکی ر مردم شناخته .3

  کنند؛ می
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در جهـان   باید شناختمان را بر آنچه که آنهـا عمـالً   ،خواهیم کنشگران را بشناسیم اگر می .4
  دهند استوار سازیم. خارج انجام می

دهـد درك شـود. کـنش متقابـل      بنابراین انسان باید از طریق آنچه در دنیاي واقعی انجام می
متمرکـز اسـت.    یابـد  تحقـق مـی  تماعی که در میان افراد بر طبیعت کنش متقابل اج ،نمادین

ثر از انسان را ارائـه  ي فعال و مؤاست که تصویر »کنش متقابل«واحد مطالعه در این نظریه، 
کنند و موجب سـاختن   دهد. کنش متقابل یعنی اینکه افراد در ارتباط با یکدیگر عمل می می

در حال ارتباط اسـت.   متقابل بین افراد و جامعه نیز عبارت از کنش شوند، عمل یکدیگر می
متقابـل  ؛ بلکه جریان تأثیر و تأثر ثیر پذیرفتن و انفعال صرف نیستل به معناي تأکنش متقاب

دارد و کنش افراد ناشـی  بنیادین دهد. ارتباط در این نظریه نقشی  ها را نشان می در موقعیت
و  اشـیا ، پایۀ معناهایی که براي افـراد ها بر  از تفکر فرد و تعریف او از موقعیت است. انسان

کنند. فرد در این نظریـه بـدون مشـارکت و     گیري می ، در کنش خود جهتها دارند موقعیت
د. ایـن نظریـه دیـدگاه اجتمـاعی مـا را خـرد       تواند کنشگر تلقی شو ر جامعه نمیدرگیري د

نـانگر تـوان درك   یقـین دیـدگاه سـاختارگراي په    . بـه کشاند و به روابط بین افراد میکند  می
نگر در بـین دانشـمندان دیگـر علـوم     ین دید خردروابط بین افراد گروه را نخواهد داشت. ا

  .تا حدي رواج دارداجتماعی نیز 
او تأکیـد بـر    9.است 8جرج زیمل ،دقت قرار دادهکانون جمله دانشمندانی که گروه را از

 هاي کمی گروه جنبه در رسالۀ اعی را به بهترین وجهکنش اجتمة کنند عوامل ساختاري تعیین
 ،هاي کنش اجتماعی را در ارتبـاط بـا تنظـیم سـاختاري     صورت ،زیمل. گذارد میبه نمایش 

گـروه  یک گروه دو نفري که تبدیل بـه   ،زیملآزماید. از نظر  افراد یک گروه میشمار یعنی 
ـ  نیافتـه؛  در ظاهر و از لحاظ کمیت تغییـر چنـدانی    ،دشو ه میسه نفر ظ کیفـی  ه لحـا ولـی ب

 ر یـک گـروه دو  دبراي نمونـه  . هایش صورت گرفته است تغییراتی عمیق در روابط و کنش
از دو عضـو موجـب نـابودي    هریک  گیري کناره رویند و هدو عضو تنها با یکدیگر روب ،نفره

ـ    ؛ ازاینکلی این گروه است شـود. در   رو مـی  هرو فرد در این گروه کمتر با تهدیـد طـرد روب
خـاطر   هکمتر بهمچنین افراد  .دهد مسئولیت به دیگري معموالً رخ نمی احالۀگروه دو نفري 

اما تنها زمانی کـه یـک نفـر بـه      دانند؛ اند، گروه را مسئول می کارهایی که انجام داده یا نداده
دهـد کـه    ها رخ مـی  کنش تغییرات کیفی بسیاري در ،شود نفري می ، سهگروه اضافه و گروه
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 ،ترین ساختاري است که در قالـب آن  نفري ساده نیست. گروه سهنفري ممکن  در گروه دو
اش تسلط یابـد. گـروه چـارچوبی اجتمـاعی      کننده تواند بر اعضاي ترکیب یک گروه میکل 

توانـد از ائـتالف    نفره می . گروه سهکند مقاصد میپیگیري آورد که اعضا را ملزم به  پدید می
هایی را که ممکن اسـت   تواند تنش و سوم مینظري را بر فرد سوم تحمیل کند. عض ،دو تن

توانـد از عـدم توافـق دو     یا می ،تخفیف دهد و نقش داور را بازي کند ،در بین دو نفر باشد
خـود حکومـت کنـد و    افکنی،  با تفرقهتواند  همچنین میگیرد.  بهرهخود سود عضو دیگر به 

گیري و یا احالۀ مسئولیت  کنارهید، طرد یا امور را به سود خود پایان دهد. در این گروه تهد
  است بیشتر باشد. هاي اعضا ممکن ها و زیر نظر داشتن و حساسیت ممکن است،

وجـود    کننـده  ی تعیـین هاي کوچک و بـزرگ تفـاوت   با نشان دادن اینکه میان گروه زیمل
براي اینکه از پس پیچیدگی فزایندة روابط میـان افـراد   تر  معتقد است یک گروه بزرگ ،دارد

 .تر باشـد  هاي متقابل میان اعضایش آسان بیافریند تا کنش  هایی ویژه سازمانباید  ،یدهتر برآب
ها کـارکرد داشـته    هاي گوناگون و تمایز نقش تواند بدون ایجاد سمت نمی یهیچ گروه بزرگ

 و تـر اسـت،   اعضـاي آن عمیـق   تعلـق گروهـیِ   ،تر باشد گروه کوچکهرچه  مقابلباشد. در
شـان را بـه گـروه    تمال که اعضا تنهـا بخشـی از شخصیت  این اح ،تر باشد گروه بزرگهرچه 

   10.اختصاص دهند بیشتر است
از دانشمندان علـوم اجتمـاعی   سخنان فراوانی در  ،هنجارهاي اجتماعی و الگوهاي نقش

هـایی   هنجارهـا و الگوهـا قالـب    .این علـم اسـت   هاي جاافتادة مطرح شده و یکی از بحث
کنند و هرگونه که باشند عمل افـراد طبـق آنهـا     نها در جامعه عمل میهستند که افراد طبق آ

کـار گروهـی    کار گروهی نیز اگر هنجارهاي حاکم . دربارةدپذیر شود و شکل می میتربیت 
  افراد نیز به این شکل عمل خواهند کرد.   ،دهندرا ترجیح 

  شناسي اجتماعي نظرية روان
  دلیل داشته باشد:  ممکن است پنج گرایش انسان به گروه  ،شناسی اجتماعی از دیدگاه روان

  سازند؛ اجتماعی ما را برآورده می ها نیازهاي روانی و گروه. 1
  یافتنی نیستند؛ دستنهایی ت به اهدافی نایل شویم که به کنند تا ها به ما کمک می گروه. 2
هـایی قابـل حصـول    تن آوریـم کـه بـه    دست می اطالعاتی به دانش و ،با عضویت در گروه. 3

  ند؛نیست
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  ؛رسانند ها در فراهم آوردن امنیت به ما یاري می گروه. 4
کند و ایـن هویـت    عضویت در گروه به استحکام هویت اجتماعی مثبت در ما کمک می .5

  11ماست. پندارة، جزئی از خودجمعی
 12»حرمـت خـود  « دیگر دربارة گرایش به گـروه، نظریـۀ   اي نظریه ،شناسی اجتماعی در روان

یشـان  احساس حرمت افراد از طریق مصـاحبت بـا افـرادي کـه برا     ،این نظریه  بر پایۀ .است
ها براي افزایش حرمت خود به عضـویت   واقع انسانیعنی در ؛یابد ند افزایش میا لاحترام قای

کـه   پرسـش کنند. این نظریه در پاسخ به این  هاي موفق توجه می ها و جمع خویش در گروه
بـازد و ایـن    رنگ مـی دیگران چنین افرادي استعدادهاي افراد در مقایسه با در مصاحبت با «

گوید فرد تنها در صورتی با افـراد برتـر از خـود     می »چگونه با حرمت خود سازگار است؟
موفـق باشـند   در اموري دیگران اهمیت باشد یا  شود که برتري آنان در امور کم مینشین  هم

  13اهمیت است. که از نظر فرد کم

  ارچوب نظريچ
شناسـی   نگـر روان  . دیدگاه تا حدي فردي1رو، ترکیبی است از  نظري مسئلۀ پیشچارچوب 
منزلـۀ بینشـی    بـه  زیمـل هاي مربوط به تعامل کـنش متقابـل و نظـرات     دیدگاه .2اجتماعی، 

 از رهنمودهـاي سـاختارگرایان دربـارة    ، بهـره جسـتن  در دید کالن و پهنانگر .3برد، و  میان
  ساختارها.

هـا پـیش بـرده شـود؛      بی از این نظریهباید با ترکیگوناگون، براي امکان شناسایی عوامل 
هـا یـا    امري نیست کـه بـا نظریـه    ،مسائل فرهنگیدر کل که درك فرهنگ یک جامعه و چرا

منطبق با آن صورت گیرد. توجه  شکلی کامالًه ب ،ها و جوامع دیگر در فرهنگهایی  پژوهش
و ممکـن نیسـت تغییـر و     اند در رابطه  با یکدیگرنهادهاي اجتماعی به این امر مهم است که 

 ها زیـر سـلطۀ   تحول در یکی بدون تحول در دیگري باشد. فرهنگ ما در نهاد سیاست سال
افـراد  روابط میان است که در آن اي  منبعث از فرهنگ قبیله ،تفردویژگی استبداد بوده است. 

، در کنار هـم قـرار   به هم داشته باشند بطی ارگانیکیعنی افراد بدون اینکه ر مکانیکی است؛
هـاي زیـرین جامعـه نیـز ریشـه       هـا و الیـه   رأیی در نهـاد جویی و خود گیرند. این سلطه می
هـاي   تفـرد و فردگرایـی در امـر پـژوهش نیـز اثـر رسـوب        دوانده و ممکن است ریشـۀ  می

نهـاد خـانواده را    اگـر بخـواهیم   هاي پیشـین باشـد.   اکم سیاسی در دورهخودکامگی نظام ح
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شاید بتوان گفت پدرساالري در خانواده نیز از آثار اسـتبداد و   ،مرتبط با سیاست تفسیر کنیم
خانه؛ یعنی آموزش  هاي مکتب مداري در آموزشاست. همچنین است استاد شاهنشاهی بوده

کم هم دارند و اصول کلی حـا  با پیوندي تنگاتنگکه نهادها ، چرااز این قصه نیست نیز جدا
ابـزار  منزلـۀ   بـه  گیري از قدرت شکلی در بهره گذارد. هم میثیر بر همۀ ابعاد آن تأ ،بر زندگی

یی نهادینـه شـده   اي کـه خـودرأ   ت. در چنـین جامعـه  خوبی پیداس ایجاد نظم در همۀ آنها به
ریـزي افـراد بـراي     نامـه توان انتظار داشت که خط تکامل و اصالً سیر فکر و بر آیا میاست، 

اش احترام و تحمـل دیگـران اسـت شـکل      یی نباشد؟ و آیا گروه که الزمهرأ تک رشد خود
دستور تلقی نخواهـد کـرد   منزلۀ  به هاي گروه یا رئیس گروه را خواهد گرفت؟ آیا فرد برنامه

عنـوان منزلـت و    شود آیا این موقعیت را به و از آن طرف فردي که این اختیار به او داده می
ز بـه اعضـاي گـروه نخواهـد     آمیـ  نخواهد دانست و دیدي حقـارت یگران نوعی برتري بر د
رسـاند و تقـدس افـراد     که کار جمعی ضرورتاً خودمحوري را به حداقل می داشت؟ درحالی

قطـع بگـوییم کـه همـۀ نهادهـا متـأثر از نهـاد        طور  به خواهیم در اینجا نمی 14.شود کمتر می
یی در نهادهاي گونـاگون و در  خودرأه سخن اصلی این است که وقتی بلکاند،  سیاسی بوده

را به تکثرگرایی در اجراي امور  توان آن سختی می ، بهدکن میاجتماع نفوذ گوناگون هاي  الیه
خود را در نظر خواهیم گرفت و از طرفی با  نگ جامعۀفرهسویی هرحال ما از تبدیل کرد. به

  رد.باره را پیش خواهیم ب اینتحقیق در ،شده به نظریات مطرحتوجه 
نیز از این جهت است کـه مـا را بـه ایـن امـر رهنمـون        »حرمت خود« سودمندي نظریۀ

ایرانی سازگاري دارد یـا خیـر؟    یک گروه با حرمت خود افراد جامعۀ شود که آیا کار در می
گروهـی  کـار   بـه  بـه گونـۀ طبیعـی    ،ببینند مخدوشاگر افراد منزلت خود را در کار گروهی 

فردگرایـی   پندارنـد. ایـن   تـر مـی   شایستهبلکه فردگرایی و تفرد را  ،دهند اي نشان نمی عالقه
از دیـد خـود در نظـر گیـرد و بـه جوانـب       تنهـا  را پـژوهش   که فرد مسئلۀشود  میموجب 

کس منـافعی دارد کـه در گـروه برخـی از آنهـا را کنـار       هرحال هر بهننگرد. مسئله گوناگون 
مسئله را چنان حل کنـد کـه بـا    کوشد  میو ا 15.پذیرد و برخی منافع دیگران را میگذارد  می

هـاي علمـی و    بلکـه گـرایش   ،منـافع مـادي نیسـت   تنها منافعش سازگار باشد. البته منظور 
براي نمونـه شخصـی   کشانند.  مینگري  جانبه سوي یک او را به ،هاي غالب شخصیتی دیدگاه

دوسـت دارد مسـئله را فلسـفی ببینـد و      ،علمیه از دید فلسفی برخوردار است که در حوزة
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 شـک سـود   بـی دیگري تمایل دارد از دید کالمی یا روایی و غیـره مسـئله را بررسـی کنـد.     
هاي خارجشان از علماي  بسیاري از مراجع در تحقیقات و درس«شخصی در این نیست که 
عالمـان   ولـی کمتـر کسـی بـه     ،کننـد  یید یا نقد می، نظرشان را تأقدیم سخن به میان آورده

شکل گرفته کـه بـه   اي  گونه بهولی فرهنگ آموزشی و پژوهشی  16.»کند معاصر خود نظر می
، فضـایی از رقابـت منفـی و    . در پـی شـکاف منفعتـی   انجامـد  مـی از این دسـت  رفتارهایی 

همکـاري در یـک گـروه را نـاممکن      زمینـۀ  و گیـرد  مـی اهمیت دانستن دیگـران شـکل    کم
اننـد بـا آنهـا کـار     تو هاي دیگران و افرادي که می از تخصص افرادسوي دیگر، از 17.سازد می

  خبرند. کنند بی
  
  
  

  

کنش متقابل نمادین از این حیـث کـه    هاي نظریۀ از پایه ،ما براي بررسی علل انگیزشی افراد
به عبارت دیگر آیا افراد از فواید (دانند یا نه؟  میسودمند آیا افراد کار گروهی را براي خود 

ایـن نظریـه از آن جهـت نیـز بـراي مـا        .گیـریم  بهره می )یا نه؟اند  آگاهو نتایج کار گروهی 
ثر از انسـان را  کنش متقابل است که تصور فعال و مؤسودمند است که واحد مطالعه در آن، 

شـوند. اینکـه    ل میمتحودر روند کنش متقابل است که جوامع ساخته و افراد دهد.  ارائه می
ابـل مـا و   گیـري و کـنش متق   ، در فرایند تصمیمو کنشی نسبت به ما دارند دیگران چه تفکر

اي عـدم   گذار است. بنـابراین اگـر تصـور قـالبی عمـوم جامعـه      تعامل ما با آنها سخت تأثیر
یابـد و جامعـه حرکتـی     مـی این گرایش در همه عمومیـت   ،مشارکت و تعامل سازنده باشد

  .گزیند میادي را برانفر
رو فرهنگی که در  . ازاینهاي متقابل بین افراد است جامعه همان کنش ،این نظریهبر پایۀ 

خـور اعتنـایی هـم    در کـار گروهـیِ   ،مطـرح نباشـد  اصـلی  هنجاري منزلۀ  به آن کار گروهی
فرهنـگ   ،آنچه براي کـار گروهـی اهمیـت بیشـتري دارد     ،این نظریه نخواهد داشت. بر پایۀ

  یکدیگر داشته باشند.با یعنی افراد دیدي مثبت به همکاري  ؛کت استمشار
از این جهت براي ما مهم است که بدانیم کار گروهی به تعـاملی تـازه بـا     زیملنظرات 

افـراد نیـز بایـد    یابنـد،   شدن اعضا تغییر مـی افزوده یعنی چون روابط با  ؛افراد نیازمند است
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اي  گونـه  بـه یـا   ،داشـته باشـند  را یک فـرد از گـروه   ۀ منزل به براي ایفاي نقشبسنده آموزش 
  این رفتار در آنها نهادینه شود. اجتماعی شوند که

بایـد چگـونگی    ،شـوند  که کودکان وارد محـیط آموزشـی و مـدارس مـی    همان آغاز  از
هـاي متفـاوت بـه     رفتار و تعامل در یک گروه و تحمل دیدگاه ،فعالیت در یک گروه علمی

تعامل گروهی خود نیاز به هنجارهایی دارد که شاید در جامعه بدون  .شودآنها آموزش داده 
 تصور تو از یک طلبۀ«چنین است که اگر از یک طلبه بپرسید  اغلبد. نآموزش نهادینه نشو

دهد که با سـعی و تـالش انفـرادي     موفق را نشان می یغمرجع تقلید، یا مبلّ »؟چیستموفق 
دقیـق و علمـی مـوفقی    ر یک گروه را که کار گروهـی  کند نه یک پژوهشگر موفق د کار می

عنوان استاد از احترام و منزلت بیشـتري برخـوردار اسـت     ،علمیه است. در حوزة  ارائه کرده
 ،دنهاي آموزشی خالصه شو به تدریس و فعالیتتنها  ،تا پژوهشگر. اگر عناوین و اعتبارات

هـاي مختلـف یـاد بگیرنـد و      به روششوند که یک کتاب را  مند می هبسیاري از نیروها عالق
رسـد   رو به نظر مـی  ازاین 18.شودمشکل نظام هنجاري حوزه باید حل  بنابراین .درس بدهند

  شود.  محقق نمی ،دننبودن هنجارهاي کار گروهی که در روند آموزش علمی باید شکل گیر
بلکه اشـکال  ، هاي فقدان این هنجار آنکه ما نقدهاي دیگران را نه عامل تصحیح از نشانه
کمتـر حاضـریم    دانـیم؛  را فضولی در امور خود مـی  اظهار نظر دیگران پنداریم؛ مغرضانه می

ویـژه   شدن زیر نظر کسی باشد و تحمل سایۀ نظر کسی را بهاز تکمیل  پیشهایمان  پژوهش
یـادآوري  اي بـه آنهـا    سویی افراد گروه نیـز تـا مسـئله   ازنداریم.  ،ستردیف ما کسی که هم

. البتـه ممکـن اسـت    نیسـتند آن انجام درسـت  و حاضر به انگارند  میآن را دستور  ،شود می
احساس برتري بر دیگران داشته باشد کـه ایـن    ،کسی هم که رهبري گروه را در دست دارد

اسـت کـه در   در حـالی  ایـن  نیز ناشی از عدم فراگیري اصول و قواعد کار گروهـی اسـت.   
گیرنـد و   در نظـر نمـی  چنـدانی  ها مزیـت   انشگاهبراي مدیریت د ،علمی کشورهاي پیشرفتۀ

با دانیم چگونه  ما نمی 19.گیرد دوري انجام می گونۀ بهو امر  نداردکسی نیز رغبت به این کار 
دهد برخورد کنیم تـا خـود را بـه     خوبی انجام نمی ي که در کار گروهی کار خود را بهفردبا 

همـه زیـر   آن، گرایش به فعالیت انفرادي داریم تا کار گروهـی کـه در   بنابراین  بقیه برساند.
 افراد میـل چنین نیست که  ،این فرضیه  بر پایۀ. همدیگرندنقد کانون و بین نگاه یگدیگر  ذره
کـار در یـک گـروه را     نحـوة بلکـه  باشـند؛  مشـکل  دچار یا ساختارها نداشته گروهی کار  به

  آورند.  روي روي می به تک ،یک کار گروهی پس از تجربۀ شناسند و معموالً نمی
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 .ها و افراد را ایجـاد کنـد   براي نقش شایستهجامعه باید ساختارهاي  ،ساختارگرایان به عقیدة

هاي مختلف  باید به ایجاد نقش ،همگام با رشد جمعیت ۀجامعه براي بقاي خود و نیز توسع
مانـدگی   ، با عقـب ماندي مناسب خود بازها اي از ایجاد ساختارها و نقش بپردازد. اگر جامعه

دهنـده نیـز یکـی از     الل است. فقدان سـاختارهاي ارتبـاط  و در خطر اضمحشود  میرو  هروب
علمیه هویتی آموزشـی   ؛ به این بیان که دانشگاه و حوزةگیري کار گروهی است موانع شکل

شـکل آمـوزش   رتباطـات در  دي ااند تـا حـ   سطح که طالب در مدارس اند که در دورة یافته
کارهـاي   تـوان  هنگامی است که مـی حقیقت ولی پس از پایان این دوره که در برقرار است؛

اي است که افـراد تعامـل علمـی چنـدانی بـا هـم         گونه پژوهشی انجام داد، ساختار حوزة علمیه به
طرفـه  دوهاي چندصد یا هزار نفري که تعامل علمی بـا اسـتاد و شـناخت     ندارند؛ چراکه در درس

هـاي   انجمـن  هاي آکادمیک ارتباطـات ماننـد   کنند. از طرفی شکل سازد، شرکت می ناممکن می را
. از ارتباط علمی ندارنـد  رو طالب با یکدیگر در حوزة علمیه وجود ندارند. ازاینعلمی نیز 

  برند. هاي معدود از آن رنج می گروهی نیز نقصی است که گروه هاي میان طرفی ارتباط

  فرضيات تحقيق
 فردگرايي. ۱

کـه هنجـار نشـدن کـار      هاي تحقیقاتی اسـت،  کل نگرفتن گروهگرایی یکی از عوامل شفرد
گیـري کـار    شـکاف منفعتـی پژوهشـگران و عـدم شـکل     بین  شده است.موجب گروهی را 

گیـري کـار    نیز بر عدم شـکل   فضاي ناامنی و عدم اعتماد متقابل .برقرار استگروهی رابطه 
  ثر است.گروهی مؤ

 دهنده ساختارهاي ارتباط. نبود ۲
پژوهشـگران باشـند موجـب شـکل      دهنـدة  محور و مرکز ارتبـاط نبود نهادها و مراکزي که 

نیـز یکـی از علـل    اطالعی از کار دیگـران   رسد بی به نظر می نگرفتن کارهاي گروهی است.
  گیري کارهاي جمعی باشد. عدم شکل
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  . فقدان آموزش كارهاي گروهي۳
گروهـی   افراد بـا تعامـل درون   شده کهموجب آید فقدان آموزش کارهاي گروهی  به نظر می

و شکسـت در کارهـاي گروهـی و عـدم     نشود نتیجه رفتار گروهی هنجار و درنباشند آشنا 
جا و نادرست  موجب انتظارهاي بیبسا  نبود هنجارهاي رفتار گروهی چه .به بار آیدگرایش 

مانع  گروهی را نشناسد و همین موجبات شکست و وظایف درون فراد باشد یا فرد خوداز ا
علـل  از توانـد   پیشـین، مـی  شکست در کار گروهی همچنین  گیري کار گروهی باشد. شکل

تواند با عـدم   در گروه میکار  به عدم تمایلسرانجام اینکه  در گروه باشد.کار  به میلی افراد بی
  شد.معکوس داشته با گروهی رابطۀ گیري کار شکل

  تحقيق الگوي
  
  
  
  
  
  
  

روش تحقیق میدانی و نوع مطالعۀ ما مقطعی است و واحد تحلیل در ایـن مطالعـه افـراد هسـتند.     
نامـه   هاي آن از طریق پخش و توزیع پرسش این پژوهش یک تحقیق پیمایشی است که داده

 ها به صورت حضوري توزیع و گـردآوري  نامه آوري شده است. پرسش در میان طالب گرد
مرکز پـژوهش   دهندة موجود و موانع پژوهش با مراجعه به اند. براي اطالع از ساختار ارتباط شده

  ز ابزار مصاحبه استفاده شده است.هاي حوزه علمیه قم و ا حوزه و نیز مرکز انجمن

  گيري  جمعيت و نمونه
از طالب مشـغول بـه تحصـیل در پایـۀ     هزار نفر  30عبارت از  ،جمعیت در پژوهش حاضر
الزم بـود در   .توانند کار پژوهشـی انجـام دهنـد    قم هستند که می هفتم به باالي حوزة علمیۀ

کـه  ؛ ولـی ازآنجا بندي شده اسـتفاده کنـیم   گیري تصادفی ساده یا طبقه نمونه تحقیق از روش
با اینکـه احتمـال معـرف بـودن نمونـه در تکنیـک       بسیار بود، هزینه و وقت کار مستلزم  این
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کـار   بـه  شدیم این تکنیـک را  مجبور ،بود کمتر از هر تکنیک دیگر 20پذیر دسترسهاي  نمونه
و برگزیـدیم  نمونه براي نفر را  50شده پذیر گیري دسترس نمونهبراساس  ،از این میان ببریم.

هـا بـه حـداقل تعـداد      براي اطمینـان از اینکـه پاسـخ    .را در اختیار ایشان گذاشتیمها  پرسش
فـزاییم تـا کمبـود    نفـر بی  10ها  دیم به تعداد نمونهناگزیر ش ،دنر برسنف 50گیري یعنی  نمونه

  جبران شود. ،دهند رسد یا پاسخ نمی آنها به دست ما نمی نامۀ پاسخ افرادي که احتماالً

  تحليل اطالعات  
به تحلیـل و   ،ها و چه از طریق مصاحبه نامه آوري اطالعات چه از طریق پرسش پس از جمع

از آن ها  لیکرت که در بسیاري پژوهش نامۀ پرسشبراساس  نامه را پرسش پرداختیم.استنباط 
  و از اعتبار باالیی برخوردار است تنظیم کردیم.شود  استفاده می

هاي افراد را در سه متغیر فردگرایی، آموزش و سـاختارهاي ارتبـاطی و متغیرهـاي     نمره
شـدند   هـاي اصـلی مـا مـی     مربوط به یکی از این سه متغیر کلـی و فرضـیه  هریک  دیگر که

  .کردیمآوري  جمع
ایـم   براي اینکه مشخص شود آیا فردي دچار فردگرایی بـه معنـایی کـه مشـخص کـرده     

در هـاي مزبـور    پرسـش را براي میزان متعادل براي کسب نمـره از   30میانگین  ،هست یا نه
، آن شخص دست آمد هاي فرد به هاي پاسخ شماره اگر میانگین رقم 30یعنی تا  ؛نظر گرفتیم

سـت و بـیش از آن در حـدي    گراتـا حـدي فرد   50گرا نیسـت و بـیش از آن تـا عـدد     فرد
آوري  شــود. پــس از جمــع کــار گروهــی وي مــی مــانعاش  ویژگــیگراســت کــه ایــن فرد

ه انجـام داده بـودیم   کـ  اي اريذطبق کدگها  پرسشهاي افراد را به  ها امتیاز پاسخ نامه پرسش
دیگـران  بـا  گرایی و آموزش و ارتباط اد را دربارة مفهوم فردآوري کردیم و میانگین افر جمع

دسـت   از ایـن متغیرهـا بـه   هریـک   ها را دربارة گین کل آزمودنیسپس میان .دست آوردیم به
  آوردیم.

کـه در  را نفر از طالب علـوم دینـی    50 نامۀ پاسخ ،آماري در این پژوهش منزلۀ نمونۀ به
. متوسط ، بررسی کردیمه تحصیل و تحقیق بودندعلوم اسالمی مشغول بگوناگون هاي  رشته

  سال بوده و همگی از جنس مرد بودند.  25سن آنها 
 ،نفـر  38و  ها سابقۀ کار گروهـی داشـتند   نهکل نمو %24یعنی  دهندگان، پاسخنفر از  12
ها را به دو گـروه تقسـیم و متغیرهـا را     نداشتند. بنابراین ما نمونهاي  پیشینه% چنین 76یعنی 
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تقسـیم کـردیم کـه برخـی      را در سـه دسـته  هـا   پرسشبین این دو گروه بررسی کردیم. در 
ز سوابق آمـوزش کـار گروهـی یـا     اي ا ، و در دستهبود گرایی در بین افراد نمونهنشانگر فرد

هـا و بررسـی    هدهنده نیز در مصاحب پرسیده شده بود. ساختارهاي ارتباطکار گروهی  تجربۀ
اي کـه   بر مسـئله بنـا نیـز  پرسش بررسی قرار گرفت. هر کانون ه علمی ساختار ارتباطی حوزة

هـا   پرسـش  داد کـه در همـۀ   ا بـه خـود اختصـاص مـی    اي ر درجه و نمرهساخت،  مطرح می
نخسـت بـه   نامه  به صورت بسته طراحی شد و طرح ابتدایی پرسشها  پرسشسان نبود.  یک

نفـر از  پـنج  آنهـا را بـین    ،الزم دانسـتند ایشان پس از اصالحاتی که  ان رسید.دخدمت استا
به جرح و تعدیل گذاشتم و با توجه بـه اشـکاالت و   بودند دوستان خود که با مباحث آشنا 

از ایـن طریـق آزمـون     ها را جـرح و تعـدیل کـردم.    پرسش ،که آنها ارائه دادنددهایی پیشنها
ر باشـند، و  غیرهاي مورد نظهایی مناسب براي مت نامه به انجام رسید تا گویه مقدماتی پرسش

مبرا باشند. مهم در این مسئله اعتبـار و پایـایی بـود     و... هی، ابهام، دووجهی بودند از جهت
هـا بـه    پرسـش نفر از این جهـت اطمینـان حاصـل شـد.      5که با سنجش ابتدایی بین همین 

  .نداالت بسته طراحی شدصورت سؤ
متغیرهـایی ماننـد    تنظـیم کـردیم و ازآنجاکـه   لیکرت  نامۀ پرسشبراساس  نامه را پرسش

توانسـتند در جهـت مثبـت بـا      ها می پرسشو هر کدام از  نداي ترتیبی بود سنجه ،گراییفرد
موافـق   .1 ها را که عبارت از چهار گزینۀ پاسخ ،مورد نظر یا منفی نسبت به آن باشند فرضیۀ

  م.گذاري کردی شماره ،نظر بودند بی .5مخالف و  کامالً .4مخالف  .3موافق  . کامال2ً
و در  20یـی در گـروه اول نمـرة    هـا، فردگرا  گذاري در پاسخ در تجمیع نمرات و ارزش

شـدن  متغیر آموزش یعنی فقدان آموزش کار گروهی و هنجـار ن  .گرفت 25 گروه دوم نمرة
را  80در بـین گـروه دوم نمـره    و  70کـار گروهـی) نمـره     آن در بین گروه اول (بـا سـابقۀ  

   دست آورد. به
را کسـب   90و گـروه دوم   60یعنی ارتباط نیز گروه اول  ،سوم متغیرهاي فرضیۀدربارة 

  کرد.
  بدون سابقه کار گروهی  با سابقه کار گروهی  
  N نسبت به کل افراد %  N نسبت به کل افراد %  

  76 25  24  20  فردگرایی
  76  80  24  70  آموزش
  76  90  24  60  ارتباط
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 ةرا دربـار دهنـدگان   پاسـخ نفـري از تعـداد کـل     5بستگی بـین دو گـروه    هم، سو یکاز 

بسـتگی بـین    و هـم  جداگانه مـد نظـر قـرار دادیـم     گونۀ هی بهگروکار  به آموزش و گرایش
(بـه   پیرسـون بستگی  ضریب همبراساس  گروهی را بررسی کردیم.کار  به آموزش و گرایش

  شرح است:بدین این دو متغیر بستگی بین  هاي خام) هم روش مستقیم از روي داده
 Xآموزش  Yگروهیکار  به گرایش

50 
40 
80 
45 
80  
   

30 
20 
60 
25 
40   

 بسـتگی مثبـت و نسـبتاً    و این نشانگر وجود هم = r%89آمده عبارت است از  دست نتیجه به
  است.مزبور باال میان دو متغیر 

  گيري نتيجه
ن و ها و نیز مصاحبه با مسـئوال  نامه شده از طریق پرسش اطالعات کسببنابراین با توجه به 

 ،آنچـه در چـارچوب نظـري بـه آن پرداختـه شـد      خالف برخالف انتظار و بر ،پژوهشگران
بلکـه عـدم آمـوزش     ؛علمیه نیست اصلی کمبود کارهاي پژوهشی در حوزةفردگرایی علت 

ایـن  اصـلی  دلیـل   ،وري بـاالتر  هبه صورت گروهی بـا بهـر  ویژه  به ،هاي پژوهش نوین روش
    :دانستبنیادین توان دو عامل  پس علل اصلی کمبود کارهاي گروهی را می .نقصان است

 کار گروهی.ویژه در  براي کارهاي پژوهشی، بهآموزش . عدم 1
و نبـود راهنمـایی بسـنده در ایـن      ،هـا  حمایت پژوهش. فقدان ارتباط بین اعضا، عدم 2
 .زمینه

0.892218 
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  هاپيشنهاد
 یه در سطح مقدمات و سـطح و در حـوزة آمـوزش روشـی    هاي علم گونه که حوزه همان. 1

امر پژوهش نیـز   ) درهمان مباحثه عبارت باشد از که(طوالنی داشته است اي  پیشینهویژه با 
  .ی پژوهشی به طالب آموزش داده شودروشمنزلۀ  به آغازکار گروهی از 

باشـند  هاي مختلف علوم برخوردار  در رشتهپرشمار هاي  پژوهان حوزوي از انجمن . دانش2
امـا   ؛یکدیگر ارتباط علمی داشـته باشـند  با ها و  هاي سطح و خارج نیز با انجمن و در دوره

در فقه و اصول مشغول به تحصیل یا شمار فراوانی که چون کرد باید به این نکته نیز توجه 
شده ابواب فقه را بررسـی   بندي اي خردتر یا باب گونه هساختار انجمن باید ب ،پژوهش هستند

حوزویـان مشـغول بـه    همـۀ   ،ابواب و مسائل مسـتحدثه  کند که ضمن اشتغال ذهنی به همۀ
  ها بگنجند. تحصیل نیز در این گروه

شـود.  تـرویج  ماننـد   روشی بیمنزلۀ  به مراجع تقلیدسوي تواند از همکاري می روحیۀ. 3
ایـن   ،بپردازنـد گونۀ نمـادین   بهگروهی حتی کار  به اگر مراجع معظم و فضالي حوزه علمیه

  شیوه در میان طالب نیز معمول خواهد شد.
گروهـی  کـار   بـه  ویژهارزشی  توان تحقیقات و آثار حوزویان می ارزیابی و سنجشبا . 4

 د.یندیشا  یق کارهاي جمعی، تدابیري ویژهو براي تشو داد
سـطح یـا خـارج     ةدر دوراز فضـالي حـوزه   شـمار فراوانـی   علمیه  . اکنون در حوزة5

را بـا طـالب   بـین مراجـع و بزرگـان فقـه و اصـول       ۀنوعی فاصل و به اند مشغول به تدریس
هایی  حلقهمنزلۀ  به ها از آنها تواند با حمایت از این گروه علمیه می اند. حوزة محصل پر کرده

هـی  پژوهشـی گرو منزلـۀ   به تحقیقی نیز سود جوید و نتایج تدریس و حاصل کل کالس را
اثـرات و   یالت و امکانـات چـاپِ  قبیل کتابخانه، تسهکند و در قبال ارائۀ امکانات از بالاستق

  راه را براي تحقق آثار گروهی باز کند.هاي دیگر،  تشویق
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