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  چكيده
رفـت از آن، بـر   بندي راهکارهاي برونواکاوي عوامل بازدارندة پژوهش در نظام آموزشی حوزه و اولویت هدف این نوشتار،

 ۀجامعـ ی اسـت و  پیمایشـ ـ  توصیفی این پژوهشاست. روش لمیۀ قم ار حوزة عچههاي سطح سه و اساس دیدگاه طلبه
عنـوان  هب ساده تصادفی ةنان به شیوآ از نفر 260شمار که ارحوزة علمیۀ قم بود چههاي سطح سه و طلبه شامل آن آماري

مبنـاي مقیـاس    بـر  87/0بـا پایـایی    و سـاخته محقـق  ايپرسشنامه باهاي موردنیاز داده. انتخاب شدندآماري  ۀگروه نمون
هـاي  عـالوه بـر روش  هـا  تحلیـل داده  تجزیـه و بـراي   آوري شـد. جمعاي و آرایش رتبهسطحی لیکرت  پنجبندي درجه

 آمـده دستاستفاده شد. نتایج به» F«راهۀ گروهی و تحلیل واریانس یکیک» Z«توصیفی، از آمار استنباطی درحد آزمون 

ـ    فردي (فنی و تخصصـی)، اداري گذاري نظام تحقیقاتی، فرهنگی، به سیاستمربوط  عوامل ،ترتیببهکه  دهدمینشان 
تفـاوت میـزان شـدت بازدارنـدگی عوامـل       نقش بازدارنـدگی دارنـد و  و انگیزشی، خدمات پژوهشی  ۀائرا ةنحو، ساختاري

هـاي تحقیقـاتی،   فعالیـت  نظام ارزیـابی  نگريباز، آثار منتشرشده تشویق نظامایجاد دار است. شده نیز معناگوناگون مطالعه
تـرین و  ترتیب، از مهم، بهپژوهش ۀنیزم در عملیعلمی و  هاييتوانمند يارتقا و آموزشو تخصصی  هايهافزایش نشری

 شوند.رفت شمرده میدارترین راهکارهاي بروناولویت

  نظام آموزشی حوزة علمیۀ قم، راهکارها. ، عوامل بازدارنده،هشوپژ :هاواژهکلید
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 مقدمه

هـایی توانـا در   تربیت و پرورش انسان، ايهاي آموزشی و تحقیقاتی در هر جامعهیکی از اهداف سازمان
تـوان و  ، هـاي رشـد و توسـعۀ هـر کشـور     که یکی از شاخصطوريامور پژوهشی و تحقیقاتی است؛ به

ان بـه بهبـود   ) . ارتقاي ایـن تـو  52ص، 1386، ظرفیت علمی بالفعل آن کشور است (تابعی و محمودیان
گذاري بـه تحقـق ایـن کـار     هاي علمی و سرمایهوضعیت تولید اطالعات علمی بستگی دارد که پژوهش

ساز اصلی توسعه و پیشـرفت یـک   هاي پژوهشی زمینهکه افزایش و تعمیق فعالیتآنجاانجامد. ازمهم می
صـرف امـور   ، جهـان  امروزه بخش چشمگیري از امکانـات کشـورهاي پیشـرفتۀ   ، رودشمار میجامعه به

شـک دسـتاوردهاي زنـدگی    ) . بـی 107ص، 1385، نمـا شود (تصویري قمصـري و جهـان  پژوهشی می
جملـه رشـد و تحـول    از، هاي زندگی دوران معاصرهاست. ویژگینتیجۀ این مطالعات و پژوهش، امروزه

نیازمنـد تربیـت   ، ونالمللی در عرصۀ تولید دانش و فنهاي بینافزون علم و فناوري و رقابتسریع و روز
) . 151ص، 1387، مطالعـه و پژوهشـگر اسـت (رضـایی و همکـاران     پـر ، نوآور، آموختگان خالقدانش

آمـوزش مبتنـی بـر    «موضـوع  ، ترین مقوالت مورد بحث در آموزش عـالی یکی از شاخص، افزون براین
هـاي  میان حـوزه  هاي مختلف از نحوة اجراي آن است. فایق آمدن بر فاصلۀ موجودو برداشت» پژوهش

پـذیر  ویژه در حـوزة آموزشـی امکـان   به، کردن پژوهش در بدنۀ آموزش عالیآموزش و پژوهش به رخنه
  ).2002، است (اینت ویستل

فرهنگـی و  ، اعتقـادي ، کار جامعه بـراي ادامـۀ حیـات دینـی    وترین سازحوزة علمیه نیز در جایگاه بنیادي
پذیري انتقال فرهنگ (فرهنگ، جملهود ازهاي خراي تحقق رسالتتنها باجتماعی و سیاسی و... نه، ارزشی
 اي و تخصصـی مبلغـان دینـی و   تربیت حرفه، پرورش سیاسی، پذیري)پرورش اجتماعی (جامعه، دینی)

سازي دگرگون، رشد شخصیت، انتظام اجتماعی، یگانگی اجتماعی، نوآوري و تغییر، محققان علوم اسالمی
ترین هدف خود ) و رسیدن به مهم17ص ، 1385، بند(عالقهل تحرك اجتماعیتسهی، نظام طبقاتی جامعه

هاي موجود جهان ها و سیستمپژوهان در درك پدیدهسازي طالب و دانشیعنی توانمند، شناختیدر رشد
روز ) نیازمند پژوهش مسـتمر و بـه  41ص، 1382، کمالیمیرمراتب و ارتباط ارگانیک میان آنها (و سلسله

بـراي  ، اختیار (طالب جوان واستادان حوزه) عظیم انسانی در ظرفیتگیري از تواند با بهرهلکه میب، است
اي را تحقیقات گسترده، آفرینی در چرخۀ تولید و مدیریت دانشافزون بر نقش، دادهاي نظام آموزشیبرون

آموزشـی (تربیـت مبلـغ و    هـاي  ها و ارتقاي روشگشایی از دشواريهاي کاربردي و گرهویژه در زمینهبه
جو و ایجاد روحیۀ پـژوهش  وجست، خالقیت، پرسشگري، محقق علوم دینی) و ایجاد روحیۀ کنجکاوي
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تربیت را به سمت محوریت تحقیـق  وسازان بر عهده داشته باشد و رویکردهاي موجود در تعلیمدر آینده
  سازد.را فراهم  هدایت کند و از سوي دیگر موجبات پویایی بیشتر آن

تـوان اذعـان کـرد    کـه مـی  طوريآید بهبناي توسعه و پیشرفت جامعه به شمار میامروزه پژوهش زیر
، ) . بـه بیـان دیگـر   2001، شاهد رشد و توسعۀ پایدار نخواهیم بود (عبـدالحق و دیگـران  ، بدون پژوهش
یی بـاالي  وري جدیـد و توانـا  اهاي علمی پیشرفته است. گسترش دانش و فنعصر پژوهش، عصر حاضر

انـدازه مسـائل جامعـه    بشر معاصر در حل معضالت و مسـائل جامعـه محصـول پـژوهش اسـت و هـر      
ریـزي و  ضرورت پرورش و جلـب نیروهـاي محقـق و ایجـاد تشـکیالت بـراي برنامـه       ، شودتر پیچیده

ز تحقیقـات را یکـی ا   ،شود. دانشمندانهاي پژوهشی هوشمندانه نیز بیشتر احساس میساماندهی فعالیت
بـه  ، اياند و بر ایـن باورنـد کـه پیشـرفت در هـر زمینـه      ها دانستهمحورهاي کلیدي در امنیت ملی کشور

). اقتصاد و پیشرفت مبتنی بـر علـم   103ـ98 ص، 1379، فرریزي دقیق نیاز دارد (خوشپژوهش و برنامه
گاه عامـل دانـش و   جای اي جدید است که در مناسبات جهانی متجلی شد و نقش آن درپدیده، و فناوري

  .)1998، محوري در رشد و توسعۀ اقتصادي مسجل شده است (پاردسی و روژه بومدانایی
شود (هـافلر و  هاي توسعه علمی در هر کشوري شمرده میترین شاخصمسئله پژوهش یکی از مهم

عالقـه  ، علمی تردید، گسترده ۀمطالع، شکیبایی، همواره باید با جدیت پژوهش، روایناز )؛2000، دیگران
گسـترش   وهـا  کنتـرل پدیـده   بینـی و پیش ن ویتبی، توصیف، کشف ۀو زمین باشدهمراه  کاوش مستمر و

  دانایی را فراهم سازد.
 .اسـت  دانـامحور عـۀ  یافتگی جوامع بـراي رسـیدن بـه جام   ترین شاخص توسعهامروزه پژوهش مهم

 جامعـه اسـت.   سیاسـت و ، اقتصـاد ، گابعـاد فرهنـ   در پایدار و هجانبهمهعۀ توس كپژوهش نیروي محر
 عملکـردي فـراوان مواجـه اسـت و     هاي سـاختاري و این حوزه با دشواري، رغم جایگاه رفیع پژوهشبه

 اسـت توسـعه  جوامع درحالعۀ مانع اصلی توس ترین دغدغه وماندگی علمی مهمعقب ضعف پژوهش و
، گیـري تصـمیم  ضـعف مـدیریت و  ، نهادهاي پژوهشـی  عدم پشتیبانی دولت از. )52 ص، 1381، ريی(ام

رویکـرد   نبـود ، اجـرا  گـذاري و سیاسـت  عـدم همـاهنگی در  ، مستقل فقدان ساختارهاي تحقیقاتی پویا و
وابسـتگی روانـی بـه    ، روشن نبـودن اسـتراتژي توسـعه   ، هاي پژوهشیلویتوا تبیین نیازها و در گرانظام

فقـدان مـدیریت   ، دسـتاورهاي پژوهشـی   و اعتمادي به توان فناوري علمـی داخلـی  بی، فناوري خارجی
هـاي  تقویـت بنیـان   نقـش تحقیقـات در   دربـارة مثبـت   فقدان نگـرش ، )10 ص، 1382، یعلمی (سعادت

کـاري  مـوازي از  پیشگیريرسانی براي کارآمد اطالع فقدان یک سیستم هماهنگ و، اجتماعی اقتصادي و
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نتـایج  نبـودن   دسـترس  در اطالعـات و داري نگـه و  بنـدي ضـعف در سیسـتم طبقـه   ، رفتن منابع هدر و
 وسـایل و  کمبـود ، فرهنگ پـژوهش  ۀاشاع گذاري درعدم سرمایه، المللیبین سطوح ملی و تحقیقات در

دولتـی بـودن   ، اعتبـارات پژوهشـی   گـذاري و پایین بـودن حجـم سـرمایه   ، رسانیاطالع جدیدتجهیزات 
 تحقیقـاتی از  مراکـز  ان پژوهشـگران و جمعی میـ  کار فرهنگ تعاون و فراوانضعف  پژوهشی وهاي نهاد

  پژوهش است. ةحوز موجود در مشکالت ها ودغدغه
مقـررات   اسـتقرار چون هایی دشواري پژوهشی با سسات علمی وؤتحقیقاتی م ساختار، دیگرازسوي

و نگـري  رواج سـطحی  ضـعف فرهنـگ پـژوهش و   ، جاي پـژوهش محوریت آموزش به، ناپذیرانعطاف
، (منصـوري  هارسالت روشن نبودن اهداف و، اعتبارات دولتی تکیه بر، صرفاً پژوهشیفقدان کادر علمی 

 فقـدان ، هـا دشواري تصویب طـرح ، مشکالت معیشتی محققان، ة پژوهشانگیزنبود ، )62ـ60ص، 1370
سـاالري و  فقـدان نظـام شایسـته   ، کمبود پژوهشگر، هاي تحقیقاتیطرح نظارت بر صحیح ارزیابی و منظا

  رو هستند.هروب ...مهاجرت نخبگان و ةپدیدو سرانجام  روهاي علمیانزواي نی
متأسفانه با بررسـی  ، ترین عوامل رشد و توسعۀ جوامع بشري استتحقیق یکی از عمده رغم اینکهبه

، توسـعه درحـال  یافتـه و ی و کیفی آنهـا بـا کشـورهاي توسـعه    کم ۀمقایس ایران و شده درتحقیقات انجام
 شـده و منتشـر هـاي  کتـاب شـمار  ، بودجـه ، محقـق  تعداداز نظر ، هاي تحقیقشاخص چشمگیراختالف 

 ماننـد  علمـی  کیفیت تولید یت وکم ) .609ص ، 1998، درل و شود (هالیددیده می هاي علمی و...نشریه
، 1378، (محمـدي  اسـت اي علمی هرجامعهعۀ هاي توسترین شاخصمهم از، مقاالت پژوهشی ها وطرح
پـژوهش یعنـی    هـاي اصـلی تحقیـق و   شـاخص  مستقیم با یتناسب، توسعه سطح تکنولوژي و ) .98ص 

 ۀبودجـ  درصـد  96معـادل   1990سـال   در نیروهاي محقـق دارد.  شمار تحقیق و گذاري درمیزان سرمایه
توسـعه هزینـه شـده    کشورهاي درحـال  آن در درصد 4فقط  یافته وکشورهاي توسعه تحقیقاتی جهان در

 .)24ص ، 1379، بوده است (یحیی یک درصداین میان فقط  رهاي مسلمان ازسهم کشو ؛است
رغـم  بـه ، فرهنگـی و آموزشـی   ـ مثابۀ یکـی از سـاختارهاي علمـی    نظام آموزشی حوزة علمیه نیز به

محققـان و مبلغـان علـوم اسـالمی     ، مندي از نیروي عظیم انسانی اعم از طـالب جـوان و اندیشـمند   بهره
شده درگیر بوده است و استراتژي روشـنی  یادهاي اي با دشواريتا اندازه، خالق وکرده تحصیل، سوزدل

براي پژوهش ندارد. این موضوع سبب شده است که نتواند جایگاه تحقیق و محقـق و نقـش آنـان را در    
مثابـۀ  گاه به پژوهش بـه ، رواینتوسعه و تعالی دینی و ارزشی جامعه مشخص و نهادینه کند؛ از، پیشرفت

ایـن مسـئله   . شود و فضایی مناسب براي تحقیقات وجـود نـدارد  فعالیتی روبنایی و سطحی نگریسته می
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بلکه انگیزة مطالعـه را کـاهش   ، تنها موجبات دوري بخش عظمیی از حوزویان از پژوهش را درپی داردنه
، ایـن مشـکالت  کند. براي فایق آمـدن بـر   دهد و زمینه را براي افسردگی و استهالك شغلی هموار میمی
ت اصـالح و تغییـر   بایست بر ضـرور بلکه حوزه نیز می، تنها مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشینه

بـه دنبـال افـزایش    ، ی و فنون و شـیوة مـدیریت تحقیقـات تأکیـد کـرده     تحقیقاتکارهاي وسازساختار و 
وجـود  ، ریـزي راهبـردي  برنامه توان بهساز در این زمینه میوري تحقیقات باشد. ازجمله اقدامات کاربهره

ــاوري، اســتفاده از تجهیــزات، دهیســازمان، هــادســتورعمل، هــاروش، ســاختارها ــابع انســانی و ، فن من
هـا شناسـایی و بـا    ترتیب مسائل و ضـعف ؛ بدین)124ـ126ص، 1376، طبیبی( سازي اشاره کردفرهنگ

  ها مهیا شود.یقاتی حوزهشود و زمینه براي پویایی علمی و تحقراهکارهاي مناسب مرتفع می
کـردن علـم و   روزتحقق این کار مهم مستلزم عزم مسئوالن و متولیان حوزوي است تـا بتـوان در بـه   

بنـدي عوامـل   لویـت وبررسی و ا، باره براي تحقق اهداف پژوهشیدانش حوزویان قدمی برداشت. در این
ناپـذیر  کـاري اجتنـاب  ، رفت از آننبازدارندة پژوهش حوزویان و شناسایی راهکارهاي مناسب براي برو

ـ    ی و کیفـی پـژوهش و افـزایش    است. آگاهی از موانع مزبور و مرتفع کردن آنها براي ارتقـاي سـطح کم
  نماید.ناپذیر میضرورت اجتناب، کارایی پژوهشی حوزویان

ــدیریت را ویژگــی مشــترك اغلــب   Bennis( )1999( بنیــز ــق خــود ضــعف کارآمــدي م ) در تحقی
انـد  هـاي دیگـر نتوانسـته   معتقد است آنها نیز ماننـد بسـیاري از سـازمان   ، هاي پژوهشی بیان کردهسازمان

) ابهـام در حـوزة   Cook( )2001( کـوك هاي مؤثري براي غلبه بر موانع و مشـکالت خـود بردارنـد.    گام
این حـوزه   هايبخشی فعالیتابهام در تعیین معیارهاي آزمون اثر، هشی و به دنبال آنوظایف مدیران پژو

 ) نشان داد لـذت همکـاري در  2002، جمله موانع توسعۀ پژوهش دانسته است. نتایج تحقیق (ادواردرا از
سبب افزایش انگیـزة محقـق   ، مشارکت در کارگروهی و احساس ارزشمند بودن در یک گروه، گروه پویا

صـد فراوانـی از وقـت هیئـت علمـی      ) نشان دادند درCohen&Jenning( )2002( جنینو  کوهنشود. می
وقت کافی بـراي انجـام   ، توسعهحالشود و اکثر اعضاي هیئت علمی در کشورهاي درصرف آموزش می

یدند ) به ایـن نتیجـه رسـ   Hemsley Brown & oplatka( )2005(اپلتکاو همسلی براون امور پژوهشی ندارند. 
شکاف میان محققان ، اطمینان و اعتبار کم به نتایج تحقیق، که عواملی چون در دسترس بودن نتایج تحقیق

  .روندشمار میهاي پژوهش بهکارگیري یافتهترین موانع بهکنندگان و عوامل سازمانی از اصلیو استفاده
هاي محیط کـار و خصوصـیات   گی) نتیجه گرفتند که ویژCarrion & et al( )2004( و دیگران کاریون

، (بـه نقـل از خواجـه بهرامـی     )Saderland(سادرالندروند. شمار میفردي از موانع عمدة انجام پژوهش به
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انجـام شـده اسـت.    » ادراك معلمـان از تحقیـق و پـژوهش   «) در آمریکا پژوهشی با عنوان 77ص، 1383
ایجاد خالقیـت  ، ايتحقیق و پژوهش در بهبود حرفهنتایج حاکی از این بود که بیشتر معلمان معتقدند که 

، (بـه نقـل از بـاجالن    جیمـز و  جفـري هاي آنان مؤثر بوده است. پژوهش دیگري توسـط  گاهو تغییر دید
انجام شد کـه نشـان داد   » مدارس تأثیر تحقیق و پژوهش معلمان در بهبود جو«) با عنوان 113ص، 1385

  بخشی بیشتري دارد.مدرسه انعطاف و اثر جو، داشته باشندتحقیق و پژوهش  چه معلمان بیشترهر
ـات      پـرورش را نبـود خـط   و) مشکالت پژوهش در آمـوزش 1380( صافی ـامع مبتنـی بـر مطالع مشـی ج

ـاي الزم در پژوهشـگران  ضـعف انگیـزه  ، نارسایی استفاده از نیروي انسانی کارآمد در کار پژوهش، یافتهنظام ، ه
کـردن بودجـۀ   و وجـود بوروکراسـی اداري بـراي هزینـه     کمبود بودجـه ، ار پژوهشها در کناهماهنگی سازمان

کمبـود  ، هـاي عـالی  پرورش و سازمانوهاي پژوهشی آموزشکمبود ارتباطات الزم میان سازمان، مصوب
  کند.ها توصیف میگیريرسانی و عدم کاربرد نتایج پژوهش در تصمیممراکز اطالع

دیدگاه اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم       ) در بررسی موانع پژوهشی از1382( فکري و ظهور
تبحـر در تـدوین   ، موانع پژوهش را به دو دستۀ موانع شخصی (عالقه بـه انجـام پـژوهش   ، پزشکی ایران

نویسی) و موانع سازمانی (چگونگی مراحل تصـویب  تفسیر مقاله، هاآنالیز داده، اجراي پژوهش، نامهطرح
  الزحمه پژوهش) تقسیم کردند.پرداخت حقها، کیفیت خدمات کمک پژوهشی در دانشکده، هطرحنام

 ) طی تحقیقی با عنـوان بررسـی موانـع پـژوهش در دانشـگاه پیـام نـور از       1382(پور تقی و سواري
، کمبـود اطالعـات  ، مالی - دیدگاه اعضاي هیئت علمی منطقه هفت به این نتیجه رسیدند که عوامل اداري

 شوند.نگرش نسبت به تحقیق و مسائل هیئت علمی ازجمله موانع عمدة پژوهش استادان شمرده می
، ) در تحقیقی نشان دادند که موانع شخصی مانند کمبود وقـت و مشـغلۀ فـراوان   1382( افشونو  علمداري

ـات و تجهیـزات الزم   ترتیب بیشترین و کمترین موانع سازمانی مانند کمبـود امک به، عالقگی به امر پژوهشبی ان
  اند.ترین موانع پژوهشیترین و کوچکترتیب بزرگهاي اخالقی انجام پژوهش بهو محدودیت
شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر گـرایش معلمـان بـر        « اي بـا عنـوان  نامـه ) در پایان1383( بهرامیخواجه

آگـاهی معلمـان از   ، ترتیـب نشان داد کـه بـه  » هاي پژوهشی از دیدگاه معلمان منطقه ماهان کرمانفعالیت
استفاده از نتیجـۀ پـژوهش در عمـل و سـر انجـام      ، اثر دادن فعالیت پژوهشی در ارزشیابی، روش تحقیق

  هاي پژوهشی اثر دارند.مادي بر گرایش معلمان بر فعالیترتشویق مادي و غی
ش طـرح  شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر گسـتر     « اي بـا عنـوان  نامـه ) در پایان1384( عموزاده مهدیرجی

، بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه عوامـل سـازمانی        » پژوهنده در میان معلمان ابتدایی شـهر تهـران  معلم
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پژوهنـده در میـان   اجتماعی در گسترش طرح معلـم ـ   عوامل آموزشی و عوامل فرهنگی، تسهیالت مالی
  معلمان مقطع ابتدایی مؤثر است.

کمبـود  ، ارتبـاط کـم میـان محققـان    ، گاه مسئوالن) نتیجه گرفتند که از دید1384و همکاران ( کیانپور
شـمار  ترین موانع تحقیـق بـه  مهم، وقت به علت وظایف آموزشی و عدم وجود اهداف و برنامۀ مشخص

انـد. از دیـدگاه   ترین موانع تحقیق ذکر شـده روند؛ از دیدگاه اعضاي هیئت علمی نیز همین موارد مهممی
تأمین نکـردن شـرایط مناسـب    ، رنامۀ مشخص در نظام پژوهشیکارشناسان پژوهشی نیز نبود اهداف و ب

  اند.ترین موانع تحقیق ذکر شدهعمده، گروهی اقتصادي و آشنا نبودن با فرهنگ کار
) در بررسی موانع و مشکالت انجام تحقیقات مشارکتی در ایران نشـان داد مشـکالتی   1385( کمالی

هـاي  نامـه ضـعف آیـین  ، د ضعیف مـدیران بـه تحقیقـات   اعتما، نوع و ساختار سازمانی و اداري، از قبیل
یت به جاي کیفیت در انجـام تحقیقـات و   تأکید بر کم، هاي ضعیف و نامناسب محققانآموزش، تشویقی

  ضعف فرهنگ انجام کارگروهی بر سر راه انجام تحقیق وجود دارند.
هاي داخلـی  گردهمایی ) وجود موانع گوناگون براي شرکت در1385( نماجهانو  تصویري قمصري

تـرین مشـکالت پژوهشـگران در    مثابۀ مهمطوالنی بودن مراحل تصویب و کمبود وقت را به، و خارجی
 اند.انتشار آثار علمی بیان کرده

) نتیجه گرفتند که اعضاي هیئت علمی بیشتر به تحقیقـات دانشـجویی   1386و همکاران ( زادهشریف
هـاي  هـاي پژوهشـی در قالـب فعالیـت    کت آنان در انتشار یافتهاند و مشاردر تحصیالت تکمیلی مشغول

هـاي  هـا و دوره المللی محدود است و شـرکت در کارگـاه  ترویجی و نیز همکاري پژوهشی با مراکز بین
داري بـا  بستگی مثبت و معناهم، انجام طرح پژوهشی و جامعۀ تحت مطالعه، استفاده از اینترنت، آموزشی

 انجام تحقیق دارد.
ـانع 1386( ب مختاريعر ـالی  ) در تحقیق خود نشان داد که پنج م ـات اداري و    ، م کمبـود تسـهیالت امکان

  اند.اجتماعی از موانع انجام پژوهش در ورزشـ  رسانی فرهنگیمشکالت اطالع، مشکالت فردي، ساختاري
ت ئـ اعضـاي هی دیـدگاه   علـم از  بندي موانـع تولیـد  لویتوا شناسایی و«له مقا ) در1388( الهیفضل

ترتیـب شـامل موانـع    به، ترین موانع بازدارنده براي تولید علممهم نشان داد» هاي استان قمعلمی دانشگاه
 ـ   خـدمات علمـی  نحـوة ارائـۀ    موانع مربوط بـه ، روکراتیکوب موانع اداري و، موانع اقتصادي، انگیزشی

ـ  تأکیـد  است. تخصصی آنان هاي فنی وبه توانمندي موانع فردي مربوط پژوهشی و محـوري  آمـوزش  رب
 مقـاالت و  و هاباکت ۀترجم، تألیف، انتشار هاي مالی درعدم حمایت، محوريجاي پژوهشها بهدانشگاه

102     1391، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

آشـنایی انـدك آنـان     و تأکید بودند ترتیب سه مانع مهم موردبه زبان انگلیسی به ادانبودن تسلط استپایین
  این فرایند شناخته شد. در اثرترین عاملهاي پژوهش علمی کمبا شیوه

) به این نتیجه رسیدند کـه موانـع مربـوط بـه سـاختار آموزشـی       1388و همکاران ( زارع احمدآبادي
ها و مراکز تحقیقاتی کشور از خود بر جاي گذاشته اسـت  بیشترین اثر را بر ناکارایی پژوهشی در دانشگاه

ارگـاهی در پـژوهش و ایجـاد ارتبـاط میـان      روش ک، هاي الزم براي تشـویق ساختو معتقدند ایجاد زیر
کارآمد کردن سیستم تأمین و پرداخت اعتبارات پژوهشـی بـه همـراه    ، صنعت و مراکز اجرایی با دانشگاه

  سبب بهبود و افزایش عملکرد پژوهشی خواهد شد.، تشویق محققان به تمرکز صرف بر روي پژوهش
عدم ایجـاد   شامل ترتیبوانع انجام پژوهش بهترین ممهمند که ) نشان داد1389و همکاران ( سرشتی

عـدم اسـتفاده از نتـایج    ، اداري وپاگیرمقررات دست، فراون ۀمشغل وقت و کمبود، پژوهشگران انگیزه در
عالقگـی بـه امـر    اثرترین موانـع بـی  کم است و هاي دیگرمقاالت فارسی به زبان ۀناتوانی ترجم تحقیق و
  .ش استنبودن پژوهو مفیدیانه را استفاده از در ناتوانی، پژوهش

هاي طـالب حـوزه   واکاوي عوامل بازدارندة مؤثر بر پژوهش«) در تحقیقی با عنوان 1390( الهیفضل
هاي که دشواري دسترسی به استادان مجرب و متخصص براي راهنمایی و مشاورة طرح نشان داد» علمیه

شناسی تحقیـق و  آشنایی کم طالب با روش، وجود اشتغاالت فکري مختلف براي امرار معاش، یپژوهش
تـرین  ترتیـب از مهـم  بـه ، عدم ترغیب و تشویق حوزویان به مطالعه و پژوهش در نظام آموزشـی حـوزه  

، ترتیـب رفـت از ایـن وضـعیت بـه    ترین راهکارهاي برونشوند و مهمهاي پژوهشی شمرده میهبازدارند
ف یاختصـاص بخشـی از وظـا   ، ند حـوزه طـالب جـوان و اندیشـم    رسیدگی به وضعیت معیشتی شامل

 درهـا  طلبهعملی  علمی و هاييتوانمند يارتقا آموزش و، قیتحق به پژوهش وحوزه  آموزشی مدرسین
  هاي پژوهشی است.و بازنگري و اصالح اساسی نظام ارزشیابی فعالیت پژوهش ۀنیزم

 فرهنگیـان هاي پژوهش بر ثرؤم ةبازدارندعوامل به بررسی ) در تحقیقی 1391و همکاران ( الهیفضل
 عوامـل ، ترتیـب بـه  که نشان دادآمده از این تحقیق دستبه نتایج .ندپرداخترفت از آن و راهکارهاي برون

 و انگیزشـی اداري ـ سـاختاري   عوامل ، خدمات پژوهشی ئۀارا ةنحو، فردي (فنی و تخصصی)، فرهنگی
هاي گروهی و تیمی بـراي  روحیۀ فعالیتودن پایین ب نقش بازدارندگی دارند و فرهنگیانهاي پژوهش در

الن بـه  ئواهمیت نـدادن مسـ  ، نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش در میان فرهنگیان، هاي تحقیقاتیانجام پروژه
اند و اختصاص بخشی از وظـایف آموزشـی معلمـان بـه     دارترین موانعلویتوهاي فرهنگیان از اپژوهش

دارتـرین راهکارهـاي   لویـت وتـرین و ا از مهـم ، ترتیـب بـه تحقیق و رسیدگی به وضعیت معیشـتی آنـان   
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دار معنـا  نیـز  تفاوت میزان شدت بازدارندگی عوامـل مختلـف مـورد مطالعـه     شوند.رفت شمرده میبرون
  نیست.

 »هـاي دانشـجویی  پـژوهش  بر ثرؤم ةبازدارندعوامل بررسی «ی با عنوان هشوپژ) در 1391( الهیفضل
نحـوه  ، یشـ انگیز، عوامل فردي (فنی و تخصصـی) ، ترتیببهکه  ان دادنش یـ پیمایشتوصیفیبه صورت 

هـاي دانشـجویی نقـش بازدارنـدگی     پـژوهش  اداري ـ ساختاري و فرهنگـی در  ، ائه خدمات پژوهشیرا
محـوري  آمـوزش  کید بـر أت، روش تحقیقهاي ار نشدن کارگاهزگرب، پایین بودن عالقه به پژوهش دارند و

فقدان قـوانین مشـخص   ، هاتخصصی رشته ةمنابع مرجع حوز کمبود نشریات و، محوريجاي پژوهشهب
مجـرب بـراي راهنمـایی     نبـودن اسـتادان  دسـترس   در هاي پژوهشی دانشـجویان و براي ارزیابی فعالیت
  .اندین موانعتردارلویتوا از، پژوهش دانشجویی

نظـام آموزشـی حـوزه و     شده در ایـن تحقیـق عوامـل بازدارنـدة پـژوهش در     با توجه به مطالب یاد
بنـدي  و اولویـت شناسـایی  شود تا ضمن طالب حوزه بررسی می از دیدگاه، رفت از آنراهکارهاي برون
رفت از عوامل بازدارنده با تـأملی بـر   بندي راهکارهاي برونلویتوهمچنین شناسایی و ا، عوامل بازدارنده

ي سـطح  ارتقـا  درحـوزه   قش پـژوهش نلزوم توجه و حساسیت مسئوالن حوزه را به ، وضعیت پژوهش
هدف کلی این تحقیق شناسـایی  ، تربیت در جامعه یادآور شود؛ به بیان دیگروو عملی فرایند تعلیم علمی

بـود   90- 91طالب در سال تحصـیلی دیدگاه  ازدر نظام آموزشی حوزه پژوهش  بر ثرؤم ةعوامل بازدارند
  هاي زیر بررسی شد:پرسش، که براي نیل به این هدف

  ند؟اکدامدر نظام آموزشی حوزه  پژوهش بر ثرؤم ةعوامل بازدارند، طالب حوزه دیدگاه از .1
  یک از عوامل بر فرایند پژوهشی حوزه بیشتر است؟نقش بازدارندگی کدام، طالب حوزهدیدگاه  از .2
عوامـل   رفـت از راهکارهاي مناسـب بـراي مقابلـه و بـرون    ، ترتیب اولویتبه، طالب حوزهدیدگاه  از .3

  کدامند؟بازدارندة پژوهش

  روش تحقيق
پیمایشـی اسـت.   ـ    فییآوري اطالعات توصـ جمع ةشیولحاظ بهروش تحقیق از نظر اهداف کاربردي و 

 89- 90در سال تحصـیلی  است که  حوزة علمیۀ قم هاي سطح سه و چهارطلبه همۀآماري شامل  ۀجامع
، زاده(اقتبـاس از حسـن   کرجسـی و  مورگـان و بر اساس جدول بودند نامۀ تحصیلی مشغول تدوین پایان

 ابـزار  .انتخـاب شـدند  نفـر بـه شـیوة تصـادفی سـاده بـراي نمونـۀ آمـاري          260) شمار 133ص، 1382
نوع مقیـاس پـنج    بسته پاسخ از پرسش 35حاوي  است که ساختهمحققمه پرسشنا، آوري اطالعاتجمع
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ترتیـب  خواسـت بـه  هـا مـی  اي که از آزمـودنی آرایش رتبهراهکار در قالب  13 شمار و کرتیاي لدرجه
پرسشـنامه بـه   ، روایی صوري و محتـوایی  از اطمینان حصول گذاري کنند. براياهمیت از یک تا پنج نمره

 توافـق و برخـی از   موردهاي گویه سپس گردید. ارائه هاستادان و محققان شاخص حوزة علمی تنی چند از
 موضـوع  بـا  چنـدانی  ارتباط ایشان نظر از که مواردي بقیۀ و گیري لحاظهانداز رابزا هاي پیشنهادي درگویه

بـراي  . دسـت آمـد  بـه  87/0 نیـز  براساس آلفاي کرانبـاخ  پرسشنامهایی یپا حذف شدند. نداشت اصالح یا
گروهـی  یـک  »Z« آزمـون  اسـتنباطی درحـد   آمـار  آمـار توصـیفی از   بـر  هـا افـزون  دادهتحلیـل   تجزیه و

  .استفاده گردید» F«و تحلیل واریانس یک راهۀ  اي)نمونه(تک
  هاتحليل داده تجزيه و

  گذاري نظام تحقیقاتیعوامل بازدارنده مربوط به سیاست: 1جدول 

R V z S 퐗 ∑x هامؤلفه 

1       هاي پژوهشی در حوزهفقدان راهبردهاي مناسب براي فعالیت. 1

4       هاي پژوهشی حوزهلویتوگرا درتبین نیازها و افقدان رویکرد نظام. 2

6       فقدان ساختارهاي تحقیقاتی پویا و مستقل در حوزه. 3

3       تحقیقاتی در حوزه - موظف نبودن مدرسان براي انجام کارهاي علمی. 4

5      هاي کاريآمد براي جلوگیري از دوبارهرسانی هماهنگ و کارفقدان سیستم اطالع. 5
  پژوهشی

2        نبود اهداف پژوهشی روشن در نظام آموزش حوزه. 6

퐱퐓 = ퟒ.ퟎퟑퟖ

، »Z«تحقیقـاتی حـوزه نمـرة    گـذاري نظـام   هاي مربوط بـه سیاسـت  دهد همۀ مؤلفهنشان می، )1جدول (
) کسب کردنـد و تفـاوت میـانگین همـۀ     58/2( 	=01/0و  99/0بحرانی در سطح اطمینان  »Z« بزرگتر از

دهد که فقدان راهبردهاي مناسـب  ها نشان میدار است. همچنین داده) معنا3آنها با میانگین مورد انتظار (
) و ضـریب پراکنـدگی   86/0) و انحراف استاندارد (09/4هاي پژوهشی در حوزه با میانگین (براي فعالیت

ترتیـب نبـود اهـداف    بـه ، ازآندر رتبۀ نخست قرار گرفته است. پس، زدارندهترین بامثابۀ مهم) به99/20(
موظف نبودن مدرسان براي انجام کارهـاي علمـی ـ تحقیقـاتی      ، پژوهشی روشن در نظام آموزش حوزه

فقـدان سیسـتم   ، هـاي پژوهشـی حـوزه   لویـت وین نیازهـا و ا یـ گـرا در تب فقدان رویکرد نظـام ، در حوزه
هـاي دوم تـا پـنجم    در رتبه، هاي پژوهشیکاريآمد براي جلوگیري از دوبارهکار رسانی هماهنگ واطالع

) و 87/4فقدان ساختارهاي تحقیقاتی پویـا و مسـتقل در حـوزه بـا میـانگین (     ، قرار دارند. از سوي دیگر
  ) در رتبۀ ششم قرار گرفته است.97/24) و ضریب پراکندگی (97/0انحراف استاندارد (
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  بازدارند فرهنگی ): عوامل 2جدول (
R V z S X ∑x هامؤلفه 

6       هاي تحقیقاتیهاي گروهی و تیمی در بین حوزویان براي انجام پروژهپایین بودن روحیۀ فعالیت - 1

4       هاي حوزهاهمیت ندادن مسئوالن به پژوهش - 2

5       هاي حوزویان در آموزش حوزة علمیهفقدان بینش روشن نسبت به پژوهش - 3

3       نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش در بین حوزویان - 4

2       هاي محققان حوزويعدم استفاده از نتایج پژوهش - 5

1       جاي پژوهش محوري در نظام آموزشی حوزهبرآموزش محوري بهتاکید - 6

x = 4.012 

 بزرگتـر از » Z«هاي حوزویان نمـرة  هاي فرهنگی مؤثر بر پژوهشدهد همۀ مؤلفه) نشان می2جدول (
»Z« =01/0و 99/0سطح اطمینان  بحرانی در	کسـب کردنـد و تفـاوت میـانگین همـۀ آنهـا بـا        58/2(  (

جـاي  محـوري بـه  آمـوزش  دهد تأکید برها نشان میدار است. همچنین داده) معنا3میانگین مورد انتظار (
و ضـریب   )83/0) و انحـراف اسـتاندارد (  21/4محوري در نظام آموزشـی حـوزه بـا میـانگین (    پژوهش

ترتیـب اسـتفاده نکـردن از نتـایج     بـه ، آنازرفتـه اسـت و پـس   در رتبۀ نخسـت قـرار گ   59/19پراکندگی 
اهمیت ندادن مسـئوالن  ، نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش در میان حوزویان، هاي محققان حوزويپژوهش

فقدان بیـنش روشـن دربـارة    ، هاي دوم تا چهارم قرار دارند. از سوي دیگردر رتبه، هاي حوزهبه پژوهش
ضـریب   و 96/0) و انحـراف اسـتاندارد   91/3ش حوزة علمیه با میانگین (هاي حوزویان در آموزپژوهش

هـاي گروهـی و تیمـی در    ) در رتبۀ پنجم قرار گرفته است. پایین بودن روحیۀ فعالیـت 63/24پراکندگی (
) و ضـریب  03/1و انحـراف اسـتاندارد (   98/3هاي تحقیقاتی با میانگین میان حوزویان براي انجام پروژه

  ) در رتبۀ ششم قرار گرفته است.82/25پراکندگی (
  ) عوامل بازدارنده مربوط به نظام اداري و ساختاري3جدول (

R V z S 퐗 ∑x هامؤلفه 

5       وجود قوانین و مقررات بازدارندة اداريـ  اجرایی براي پژوهش - 1 

1       هاي تحقیقاتی طوالنی بودن فرایند طرح و تصویب پژوژه - 2

3       هاي پژوهشیفقدان قوانین و مقررات مشخص براي ارزیابی فعالیت - 3

2       هاي پژوهشی حوزویان در آموزش حوزة علمیهمناسب نبودن شیوة ارزشیابی فعالیت- 4

4       هاي پژوهشیعدم حمایت مادي و مالی از طرح - 5

퐱퐓 = ퟑ. ퟕퟔ 
هـاي  هاي مربوط به نظام اداري و سـاختاري مـؤثر بـر پـژوهش    دهد همۀ مؤلفه) نشان می3جدول (

) کسـب کردنـد و   58/2( 	=01/0و  99/0بحرانـی در سـطح اطمینـان    » Z« بزرگتر از» Z«حوزویان نمره 

106     1391، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

دهـد طـوالنی   ها نشان میدار است. همچنین داده) معنا3میانگین همۀ آنها با میانگین مورد انتظار (تفاوت 
) 99/0) و انحـراف اسـتاندارد (  03/4هاي تحقیقاتی حوزه با میانگین (بودن فرایند طرح و تصویب پروژه

مناسـب نبـودن شـیوة     ترتیببه، آن از پس ) در رتبۀ اول قرار گرفته است و46/24ضریب پراکندگی ( و
نبود قوانین و مقررات مشخص بـراي  ، هاي پژوهشی حوزویان در آموزش حوزة علمیهارزشیابی فعالیت

هـاي دوم و سـوم   در رتبـه ، هاي حـوزه اهمیت ندادن مسئوالن به پژوهش، هاي پژوهشیارزیابی فعالیت
) و 86/3هشـی بـا میـانگین (   هـاي پژو نبود حمایت مـادي و مـالی از طـرح   ، و از سوي دیگر قرار دارند

) در رتبـۀ چهـارم و وجـود قـوانین و مقـررات      75/31) و ضـریب پراکنـدگی (  22/1انحراف استاندارد (
) و ضـریب  17/1) و انحـراف اسـتاندارد(  41/3هـا میـانگین (  اجرایـی بـراي پـژوهش   ـ    بازدارندة اداري

  ) در رتبۀ ششم قرار گرفته است.35/34پراکندگی (
  ازدارنده انگیزشی) عوامل ب4جدول (

R V z S 퐗 ∑x هامؤلفه 

2       عدم ترغیب و تشویق حوزویان به مطالعه و تحقیق در نظام آموزشی حوزه - 1

4       هاي پژوهشینفس براي فعالیتپایین بودن اعتماد به - 2

5       بودن عالقه نسبت به امر پژوهش در بین حوزویانپایین  - 3

3       ها و مراکز اطالعاتی با تحقیقات حوزهعدم همکاري مناسب سازمان - 4

1       هاي فرهنگی و آموزشی حوزهنبود گرایش مثبت به نقش تحقیقات در تقویت بنیان - 5

6       تردید در صالحیت علمی محققان حوزوي - 6

퐱퐓 = ퟑ. ퟔퟕ 
بزرگتـر  » Z«نمـره  ، هاي حوزویـان هاي انگیزشی مؤثر بر پژوهشدهد همۀ مؤلفه) نشان می4جدول (

) کسب کردند و تفاوت میـانگین همـۀ آنهـا بـا     58/2( 	=01/0و  99/0بحرانی در سطح اطمینان » Z«از 
دهد که نبود گرایش مثبت دربـارة نقـش   ها نشان میهمچنین داده. دار است) معنا3میانگین مورد انتظار (

 )9/0) و انحـراف اسـتاندارد (  94/3با میانگین (، هاي فرهنگی و آموزشی حوزهتحقیقات در تقویت بنیان
ترتیـب ترغیـب و تشـویق    بـه ، در رتبۀ نخست قرار گرفته است. پـس از آن ) 9/22ضریب پراکندگی ( و

ها و مراکـز  همکاري نکردن مناسب سازمان، نکردن حوزویان به مطالعه و تحقیق در نظام آموزشی حوزه
هـاي دوم تـا   در رتبـه ، هاي پژوهشـی نفس براي فعالیتبهپایین بودن اعتماد، اطالعاتی با تحقیقات حوزه

) 44/3بودن عالقه به کار پژوهش در میان حوزویان بـا میـانگین (  پایین، دارند. از سوي دیگر چهارم قرار
) در رتبـۀ پـنجم قـرار گرفتـه اسـت. تردیـد در       75/30ضریب پراکنـدگی(  و )06/1و انحراف استاندارد (

و ضـریب پراکنـدگی    )15/1) و انحـراف اسـتاندارد(  88/2صالحیت علمی محققان حوزوي با میانگین (
  ) در رتبۀ ششم قرار گرفته است.04/40(
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  عوامل مربوط به نحوه ارائه خدمات پژوهشی : 5جدول 
R V z S 퐗 ∑x  هامؤلفه 

 تخصصی و.. مانند کتابخانه، براي پژوهش نبودن امکانات و تجهیزات مورد نیازفراهم - 1 400 3.05 1.2 5.26 39.45 7

 فیزیکی مناسب جهت کارهاي تحقیقاتی فقدان فضاي - 2 362 3.48 1.18 8.46 33.96 5

 هاي پژوهشیرسانی مناسب جهت اشاعۀ یافتهعدم وجود نظام اطالع - 3 504 3.91 0.95 16.87 24.25 4

 افزاري مناسب براي پژوهشدشواربودن دسترسی به خدمات نرم - 4 376 3.01 1.14 4.98 37.88 6

 هاي تحقیقاتیدسترسی به اساتید مجرب براي مشاوره و راهنمایی طرحدشواربودن  - 5 545 4.33 0.87 23.67 20.01 1

 هاي مناسب روش تحقیق براي حوزویانعدم برگزاري کارگاه - 6 508 4 0.93 18.09 23.36 3

 هاي حوزویانهاي تحقیق در میان درسنبود دروس خاص آموزش و آشنایی طالب با روش - 7 523 4.09 0.96 18.61 23.6 2

퐱퐓 = ퟑ.ퟔퟗ 
ـاي عوامـل مربـوط بـه نحـوة ارائـۀ خـدمات پژوهشـی مـؤثر بـر           دهد همۀ مؤلفـه ) نشان می5جدول ( ه

ـان    » Z«بزرگتـر از  » Z«هاي حوزویان نمـره  پژوهش ) کسـب  58/2( 	=01/0و  99/0بحرانـی در سـطح اطمین
ـان مـی  دار است. همچنین داده) معنا3کردند و تفاوت میانگین همۀ آنها با میانگین مورد انتظار ( دهـد کـه   ها نش

ـانگین (    دشوار بودن دسترسی به استادان مجرب براي مشاوره و راهنمایی طـرح  ـا می ـاتی ب ـاي تحقیق ) و 33/4ه
ترتیـب  بـه ، ر رتبۀ اول قـرار گرفتـه اسـت؛ پـس از آن    ) د01/20)و ضریب پراکندگی (87/0انحراف استاندارد (

عـدم برگـزاري   ، هاي حوزویانهاي تحقیق در میان درسنبود دروس خاص آموزش و آشنایی طالب با روش
ـاعۀ یافتـه  عدم وجود نظام اطالع، هاي مناسب روش تحقیق براي حوزویانکارگاه ـاي  رسانی مناسب براي اش ه

ـاي      ، ارم قرار دارند. از سوي دیگرهاي دوم تا چهپژوهشی در رتبه ـاي فیزیکـی مناسـب بـراي کاره فقدان فض
در رتبۀ پـنجم قـرار    96/33و ضریب پراکندگی  )18/1) و انحراف استاندارد (48/3تحقیقاتی با میانگین (

فراهم نبـودن امکانـات و   ، افزاري مناسب براي پژوهشبودن دسترسی به خدمات نرمگرفته است. دشوار
  ترتیب رتبۀ ششم و هفتم قرار دارند.به تخصصی و... نیاز براي پژوهش؛ مانند: کتابخانۀوردتجهیزات م

  ی)) عوامل فردي (فنی و تخصص6جدول (
R V z S 퐗 ∑x هامؤلفه 

 وجود اشتغاالت فکري مختلف براي امرار معاش - 1 540 4.25 0.94 20.95 22.17 2

5 30.96 10.92 1.1 3.55 462 
فرصت کافی براي پرداختن به پژوهش به جهت توأم شدن آموزش و نداشتن  - 2

 هاي اجتماعی حوزویانمسئولیت

 رایانه و منابع پژوهشی، گیري از اینترنتهاي بهرهآشنایی با شیوه- 3 480 3.69 1.04 13.06 28.18 3

 تحقیقو متدولوژي شناسی پایین بودن میزان آشنایی با روش - 4 529 4.13 0.9 20.54 21.76 1

 هاي پژوهشی براي حوزویاندشواربودن تأمین هزینه - 5 489 3.73 1.08 13.06 28.93 4

퐱퐓 = ퟑ. ퟖퟗ 
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هـاي عوامـل فـردي (فنـی و تخصصـی) بازدارنـدة مـؤثر بـر         دهد کـه همـۀ مؤلفـه   ) نشان می6جدول (
) 58/2( 	=01/0و  99/0سـطح اطمینـان    بحرانـی در » Z« بزرگتـر از » Z«نمـرة  ، هـاي حوزویـان  پژوهش

هـا نشـان   دار است. همچنین داده) معنا3کسب کردند و تفاوت میانگین همۀ آنها با میانگین مورد انتظار (
) و انحـراف  13/4شناسـی تحقیـق بـا میـانگین (    دهد پایین بودن میزان آشنایی با متـدولوژي و روش می

ترتیـب  بـه ، نخست قرار گرفتـه اسـت. پـس از آن   ) در رتبۀ 76/21و ضریب پراکندگی ( )9/0استاندارد (
رایانـه و  ، گیـري از اینترنـت  هـاي بهـره  شیوه آشنایی با، وجود اشتغاالت فکري مختلف براي امرار معاش

هـاي دوم تـا چهـارم قـرار     در رتبه، هاي پژوهشی براي حوزویاندشواربودن تأمین هزینه، منابع پژوهشی
افی براي پرداختن به پژوهش به سـبب همـراه شـدن آمـوزش و     نداشتن فرصت ک، دارند. از طرف دیگر

ضـریب پراکنـدگی    و 1/1) و انحـراف اسـتاندارد   55/3بـا میـانگین (  ، هاي اجتماعی حوزویـان مسئولیت
  در رتبۀ پنجم قرار گرفته است. 96/30

  مقایسه تفاوت شدت بازدارندگی عوامل مختلف: 7جدول 
 سواریان  انحراف استاندار  میانگین  عوامل

 016/0  125/0  038/4  گذاري نظام تحقیقاتی عوامل بازدارندة مربوط به سیاست

 0014/0  117/0  012/4  عوامل بازدارندة فرهنگی 

 054/0  234/0  76/3  عوامل بازدارندة مربوط به نظام اداري و ساختاري

 206/0  454/0  67/3  عوامل بازدارندة انگیزشی 

 311/0  557/0  69/3  عوامل مربوط به نحوة ارائۀ خدمات پژوهشی 

 335/0  112/0  89/3  عوامل بازدارندة فردي (فنی و تخصصی) 

  خالصه تحلیل واریانس: 8جدول 

F  Ms  df  ss  منابع تغییرات  
  هاگروه

84/2 -  
034/0  5  17/0 -   SSB هاواریانس بین گروه 

12/0  29  472/3   SSw  هاگروهواریانس درون  
 -  34  642/3   SST واریانس کل  

) مقایسۀ نمرات مربوط به آثار بازدارندگی عوامل مختلـف مـؤثر بـر پـژوهش حـوزة      7هاي جدول (داده
گـذاري نظـام   دارنـدة سیاسـت  ) مربـوط بـه عوامـل بـاز    038/4دهد. بیشترین میانگین (علمیه را نشان می

) قرار دارند و عوامل فردي (فنـی و تخصصـی) بـا    012/4(ازآن عوامل فرهنگی با تحقیقاتی است و پس
ترین میانگین مربوط به عوامل انگیزشی با میـانگین  ) در جایگاه سوم قرار گرفته است. کم89/3میانگین (

راهه میـانگین نمـرات عوامـل    ها بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک) است. تجزیه و تحلیل داده67/3(
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جـدول در سـطح اطمینـان     Fز ) ا- 84/2محاسبه شـده (  »F« که چون قدر مطلق ) نشان داد8باال (جدول 
دار هاي مورد مقایسه معنـا ) بزرگتر است؛ پس تفاوت میان میانگینdf ،)54/2= 29و  5و  α=05/0و 95/0

توان نتیجه گرفت که تفاوت میزان شدت اثر بازدارندگی عوامـل گونـاگون   درصد می 95بوده با اطمینان 
گذاري نظام پژوهشی حوزه بـیش از  دار است. نقش بازدارندگی عوامل مربوط به سیاستشده معنامطالعه

  بقیۀ موارد است.
  هاي حوزهپژوهش ۀبندي راهکارهاي توسعرتبه: 9جدول 

R V z S 퐗 ∑x راهکارها 

7        پژوهشجاد بسترهاي مناسب براي یا سازي وفرهنگبراي  زيیربرنامه - 1
13        هاي علمی و تحقیقاتیبرگزاري همایش - 2

4      روش ( پژوهش ۀنیزم درحوزویان  عملی علمی و هاييتوانمند يارتقا آموزش و - 3
  ) تحلیل اطالعات تجزیه و جوي منابع ووجست، تحقیق

6        طالب و اندیشمندان جوان به وضعیت معیشتی رسیدگی - 4
9        هاي کالن علمی براي تحقیقات در حوزهتدوین اهداف و سیاست - 5
5        ی)هاي علمی و پژوهشطراحی پروتکل (آداب و قواعد فعالیت - 6

8       ن (تدریس هفتگی) به پژوهش واوظایف آموزشی مدرساختصاص بخشی از  - 7
  تحقیق

2        هاي تحقیقاتی حوزویاننگري اساسی و اصالح نظام ارزیابی فعالیتباز - 8
11        علمیه ةافزایش اعتبارات پژوهشی حوز - 9

3      مقاالت علمی اندیشمندان  تخصصی براي چاپ و انتشار هايهافزایش نشری - 10
  حوزوي

1        ندیشمندان حوزهطالب و ا ةایجاد سیستم تشویقی براي آثار منتشرشد - 11

12      دفاع  سطوح سه و چهار براي ۀمستخرج از پایانام ۀالزامی شدن انتشار مقال - 12
  نامهپایان

10        علمیه ةجامع پژوهشی حوز ۀتدوین نظامنام - 13

 »Z«بزرگتـر از   »Z«دهد که همـۀ راهکارهـاي توسـعۀ پـژوهش در حـوزة نمـره       ) نشان می9جدول (
آنها بـا میـانگین    همۀ) کسب کردند و تفاوت میانگین 58/2( 	=01/0و  99/0در سطح اطمینان ، بحرانی

ایجاد سیستم تشویقی براي آثـار منتشرشـدة   ، دهدها نشان میدار است. همچنین داده) معنا3مورد انتظار (
) 25/32) و ضریب پراکنـدگی ( 25/1) و انحراف استاندارد (87/3طالب و اندیشمندان حوزه با میانگین (

نگـري اساسـی و   ترتیـب بـاز  بـه ، ت. پـس از آن ترین راهکار در رتبۀ نخست قرار گرفته اسعنوان مؤثربه
افزایش نشریات تخصصـی بـراي چـاپ و انتشـار     ، هاي تحقیقاتی حوزویاناصالح نظام ارزیابی فعالیت
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هاي علمی و عملـی حوزویـان در زمینـۀ    آموزش و ارتقاي توانمندي، مقاالت علمی اندیشمندان حوزوي
هـاي دوم تـا چهـارم    در رتبـه ، )تحلیل اطالعـات جوي منابع و تجزیه و وجست، پژوهش (روش تحقیق

رسـیدگی بـه   ، هاي علمی و پژوهشـی طراحی پروتکل (آداب و قواعد فعالیت، قرار دارند. از سوي دیگر
) و انحـراف اسـتاندارد   93/3(، )32/3ترتیب با میـانگین ( به، طالب و اندیشمندان جوان وضعیت معیشتی

  ) در رتبۀ پنجم و ششم قرار دارند.34/37(، )01/37) و ضریب پراکندگی (47/1(، )23/1(
اختصـاص بخشـی از   ، سـازي و ایجـاد بسـترهاي مناسـب بـراي پـژوهش      ریزي براي فرهنگبرنامه

هـاي کـالن   تدوین اهداف و سیاسـت ، وظایف آموزشی مدرسان (تدریس هفتگی) به پژوهش و تحقیق
گیرد و تـدوین نظامنامـۀ جـامع    بر میدررا  هاي هفت تا نهرتبه، ترتیببه، علمی براي تحقیقات در حوزه

شـدن انتشـار مقالـۀ مسـتخرج از     الزامـی ، افزایش اعتبارات پژوهشی حوزة علمیـه ، پژوهشی حوزة علمیه
بـا  ، ترتیبهاي علمی و تحقیقاتی بهبرگزاري همایش، نامۀنامۀ سطوح سه و چهار براي دفاع از پایانپایان

) و ضـریب  25/1(، )36/1(، )52/1(، )4/1) و انحراف استاندارد (93/2(، )25/3(، )63/3(، )4/3میانگین (
  ) در رتبۀ ده تا سیزده قرار دارند.81/42(، )82/41(، )78/41(، )41پراکندگی (

  گيرينتيجه
هاي فکري فقـط در  ورزي و تولید گزارهاندیشهاست؛ ورزي گمان یکی از اوصاف اصلی آدمی اندیشهبی

شـک فراینـد تقویـت و    بـی . هاي روشمند علمـی میسـر اسـت   ها و کنکاشکنجکاويفرایند پژوهش و 
هـاي پژوهشـی مقـدور    گیـري از یافتـه  توسعۀ نهادهاي علمی و فرهنگی در جامعه نیز فقط در سایۀ بهره

حتی سیاسـی یـک    وي اقتصاد، فرهنگی، چه ماندگاري و پیشرفت علمیآن امروزه، است. از طرف دیگر
بـراي دسـتیابی بـه    ، ایـن اسـاس   بـر  ؛مـدیریت دانـش اسـت    و تولید، پژوهش، آوردیپی م در جامعه را
نیـز   جوامـع پیشـرفته و   علمـی بـا   سـطح کـردن  کـم  تحقیقات و افزایی درهم، هاي سریع علمیپیشرفت
اسـتفاده   مـدیریت دانـش و   و به تولید بهینه و مستمر طوربه باید، ربه رفاه و امنیت اجتماعی پایدا رسیدن

تبدیل دانش ذهنـی   موازي و کارهاي تکراري و جلوگیري ازبا  و پرداختهاي انسانی و مادي فیتظر از
 اداري و، رسـانی اطـالع ، فرهنگـی ، ولوژیکدهـاي متـ  توانمندي يارتقا علمی و به عینی و پرورش تفکر

و  کنجکـاو  جوانـان مسـتعد و   ویـژه به، هاي مختلفپژوهشگران عرصهخدماتی براي تربیت و ساختاري 
  پرداخت. خالقیت و...، نوآوري، به ترویج و اشاعۀ فرهنگ پژوهش پژوهش ۀتی چرخآ ادهايدنودر

پرورانـدن   شکه بخـش عمـده و مهـم کـار    ، ترین مراکز تولید علمعنوان یکی از مهمحوزة علمیه به
و  اي جـز تـرویج اخـالق   چـاره ، براي گذراندن این مسـیر ، )26ص، 1383، زادهمحققان است (اسماعیل



   111 ارهاکراه وها حوزه؛ بازدارنده یپژوهش در نظام آموزش

پژوهان براي ارتقاي بینش و منش علمی و دمیدن روح امید و نشـاط در  علمی و حمایت از دانش ۀروحی
هـاي حـوزة   بررسی عوامل بازدارندة مؤثر بر پژوهش، اینمیان طالب و پژوهشگران حوزوي ندارد؛ بنابر

ت از آن در جهـت  رفـ تواند آغازي براي تحلیل واقعی وضعیت و دسترسی به راهکارهاي برونعلمیه می
  اهداف خود باشد.
رفـت از دیـدگاه   بنـدي راهکارهـاي بـرون   بور و اولویتزرو با هدف شناسایی عوامل مپژوهش پیش

  به نتایج زیر دست یافت:، هاي سطح چهارطلبه
کـه  است  در حوزة علمیهپژوهش ة ترین بازدارندمهمگذاري نظام تحقیقاتی مربوط به سیاست عوامل

هـاي پژوهشـی در حـوزه و نبـود اهـداف پژوهشـی       فقدان راهبردهاي مناسب براي فعالیت، رأس آن در
هاي فرهنگـی  بازدارندهترین مهمعوامل فرهنگی که از ، آنازپس، روشن در نظام آموزش حوزه قرار دارد

محـوري در نظـام آموزشـی حـوزه و     جاي پـژوهش محوري بهتأکید بر آموزش، ترتیبآیند بهشمار میبه
هـاي محققـان حـوزوي و نهادینـه نشـدن فرهنـگ پـژوهش در میـان         ستفاده نکردن از نتـایج پـژوهش  ا

پژوهان حوزه قرار دارند؛ سومین عامل بازدارندة پژوهش در حـوزة علمیـه عوامـل فـردي (فنـی و      دانش
، شناسـی تحقیـق  پایین بودن میزان آشنایی با متـدولوژي و روش ، تخصصی) است. در میان عوامل فردي

، گیـري از اینترنـت  هاي بهـره جود اشتغاالت فکري مختلف براي امرار معاش و آشنایی کم آنان با شیوهو
گرفتند. عوامل بازدارندة مربوط به نظام اداري و سـاختاري در بازدارنـدگی از    رایانه و منابع پژوهشی قرار

هـاي  ایند طرح و تصویب پژوژهطوالنی بودن فر، زمینهایندر جایگاه چهارم قرار دارد؛ در، پژوهش حوزه
هاي پژوهشی در آموزش حوزة علمیه و فقـدان قـوانین   تحقیقاتی و مناسب نبودن شیوة ارزشیابی فعالیت

هاي پژوهشی اهمیت بیشتري دارنـد. عوامـل مربـوط بـه نحـوة      و مقررات مشخص براي ارزیابی فعالیت
رغم اینکه تـأثیر بازدارنـدگی   علمیه است و بهارائۀ خدمات پژوهشی پنجمین بازدارندة پژوهش در حوزة 

هـاي  آن کمتر از بقیه است؛ اما دشوار بودن دسترسی به استادان مجرب براي مشـاوره و راهنمـایی طـرح   
، هـاي حـوزه  هاي تحقیق در بـین درس تحقیقاتی و نبود دروس خاص آموزش و آشنایی طالب با روش

هـاي  ل انگیزشی نقش بازدارندگی بسیار کمتـري در پـژوهش  گذار شناخته شدند. عواماز موانع مهم و اثر
هـاي  گرفتـه اسـت؛ امـا در میـان مؤلفـه      شده در جایگـاه آخـر قـرار   حوزه دارد و در میان عوامل مطالعه

هاي فرهنگی و آموزشی حـوزه و فقـدان   نبود گرایش مثبت به نقش تحقیقات در تقویت بنیان، انگیزشی
انـد.  از موانـع جـدي تلقـی شـده    ، عه و تحقیق در نظام آموزشی حوزهترغیب و تشویق حوزویان به مطال

گـذاري بـراي تحقیقـات اسـت و     روي تحقیقـات در حـوزه سیاسـت   پـیش  شـکل متـرین  بنابراین مهـم 
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هاي تیمـی  همکاري و تسهیم دانش و فعالیت، تعاون، ایجاد و نهادینه کردن روحیۀ تحقیق، سازيفرهنگ
دچـار تحـول   آمـوزش را  ، تواند با ایجاد فرهنگ پـژوهش چیده و طوالنی میپی، عنوان برآیندي نرمهنیز ب

رفت از این عوامل بازدارنده و سـرعت  محور نماید. براي برونپژوهشرویکرد  استقرارجهت  اساسی در
ایجـاد سیسـتم   ، هـا ترین راهکار از نظـر آزمـودنی  مناسب، بخشیدن به فرایند تولید دانش در حوزة علمیه

نگـري اساسـی و اصـالح نظـام ارزیـابی      بـاز ، طالب و اندیشمندان حـوزه  ةي آثار منتشرشدتشویقی برا
مقاالت علمـی اندیشـمندان    افزایش نشریات تخصصی براي چاپ و انتشار، ههاي تحقیقاتی حوزفعالیت

روش ( پـژوهش  ۀنـ یزم درپژوهان حـوزه  دانش عملی علمی و هاييتوانمند يارتقا آموزش و، حوزوي
هـاي  طراحـی پروتکـل (آداب و قواعـد فعالیـت     ) وتحلیل اطالعات و تجزیه جستجوي منابع و، تحقیق

  است.علمی و پژوهشی) 
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 منابع
  معارف.، تهران، هاهدانشگا تحول علمی درراهبردهاي اساسی ، )1383مرتضی (، زادهاسماعیل
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