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  1شناسیمناسبات دین و روان ةنیازسنجی پژوهشی در گستر
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  يدهكچ
ـ و چیستی نیازسنجی پژوهشی، اراپژوهش، تبیین ضرورت ین اهدف  شناسـی، طراحـی الگـوي    روش ۀئ

ایـن عرصـه    شناسی و دستیابی به نیازهاي پژوهشی درعملیاتی نیازسنجی پژوهشی مناسبات دین و روان
ـ یبی از روش پیمایشی، تحلیل محتوا و روش متمرکیفی و ترکاز نوع  ،روش پژوهش است. ز بـر گـروه   ک

ـبات دیـن روان  کشامل  ،آماري ۀت. جامعاس شناسـی  لیه منابع اسنادي، انسانی و سازمانی در عرصه مناس
نامه، سـاختار و وظـایف و   ، پایانتاب، مجله علمیکمنبع ( 123نمونه آماري در منابع اسنادي شامل  .است

شناسـی و  ن رواناتخصص(مدیران پژوهشی و آموزشی، م نفر 351شامل  ،اسناد باالدستی)، در منابع انسانی
ز مربـوط بـه   کز مشاوره، مراکسازمان (مرا 28هاي آنها) و در منابع سازمانی، طالب و خانواده علوم دینی،

 ،گیـري شـود. روش نمونـه  پژوهشی) مـی ـ  اطالعات و آمار طالب، دستگاه اجرایی مربوط و نهاد علمی
  باشد.دار و در دسترس میگیري هدفیبی از نمونهکتر

ـبات دیـن و   روش ۀئشامل ارا ،هاي پژوهشهیافت شناسی خاص و طراحی الگوي عملیاتی نیازسنجی مناس
ـترین نیازهـاي     گـرایش روان  15عنوان پژوهشـی در   702شناسی و دستیابی به روان شناسـی اسـت. بیش

ن متـری ک .شناسی رشد بـود شناسی مثبت و روانشناسی اجتماعی، روانروان يهاشده در گرایششناسایی
  سنجی و روش تحقیق بود.روان ،کشناسی فیزیولوژیهاي رواندر گرایشنیز شده نیازهاي شناسایی

 .شناسی، طراحی الگوي عملیاتی: نیازسنجی پژوهشی، مناسبات دین و روانهاواژهلیدک
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  مقدمه
ین زاتـر ها در مراکز آموزشی و پژوهشی، یکی از چـالش گیري دربارة نوع و ماهیت پژوهشتصمیم

اینکه دربارة چـه چیـزي بایـد     شود.ریزي پژوهشی محسوب میمباحث در حوزة مدیریت و برنامه
ریـزي  ها اولویت دارند، پرسشی اسـت کـه ادبیـات برنامـه    رد و کدام موضوعات یا عنوانکپژوهش 

آغـاز هـر    ۀ). نقطـ 1389پژوهشی را بیش از نیم قرن به خود مشغول کرده است (فتحی واجارگـاه،  
یابی است. تا مسئله اساسی شناسـایی نشـود، صـرف زمـان و هزینـه بـراي انجـام        شی، مسئلهپژوه

پژوهش، صرفاً اتالف منابع انسانی و مادي خواهد بود. الزمۀ شناسایی عناوین پژوهشی ارزشمند و 
موضوعات اساسی، نیازسنجی پژوهشـی اسـت. نیازسـنجی پژوهشـی، بـا گـرداوري اطالعـات از        

هـا،  ذیربط و تجزیه و تحلیل آنهـا، بـه شناسـایی نیازهـاي واقعـی افـراد، گـروه       متخصصان و افراد 
). اهمیـت و ضـرورت نیازسـنجی    1390ند (ارفـع بلـوچی و دیگـران،    کچشمگیري می کمکها سازمان

ه به نتایج آن توجه شـود. برخـی نتـایج نیازسـنجی پژوهشـی عبـارت       کشود روشن می گاهپژوهشی، آن
ریـزي پژوهشـی، شـفافیت و    ها در فرایند برنامهظرفیت ۀجامع و استفاده از هم است از: تقویت مدیریت

پژوهشـی، جلـوگیري از    ریزيگیري روشن براي هدایت فرایند برنامهز پژوهشی، جهتکگویی مراپاسخ
هـاي مختلـف پژوهشـی، جلـوگیري از     هاي فاقد اهمیت، سـازماندهی طـرح  اتالف منابع در حوزه

هـاي  گیـري ریـزي پژوهشـی و پرهیـز از تصـمیمم    نگـري در برنامـه  آینده اري،کهندکاري و پراکموازي
ها و عوامـل متخصـص   لیه گروهکت کهاي پژوهشی مبتنی بر مشاراي و غیرراهبردي، تدوین برنامهلحظه

). 1387و مرتبط در شناسایی عناوین پژوهشی، و تخصیص بهینه منـابع و اعتبـارات (فتحـی واجارگـاه،     
ی بـه حـل معضـالت    کـ مکتنهـا  نـه  ،شـود ه بدون پرداختن به نیازهاي موجود انجام مـی کهایی پژوهش

منـابع مـالی و انسـانی موجـود     موجب اتـالف  م کافزایند و دستبر معضالت موجود می بلکهنند، کنمی
گـام اساسـی در   عنـوان  بـه  رو، نیازسنجی پژوهشیاین. از)Calsyn & Wineter, 1999, p. 399-417( ندشومی

 کهـاي یـ  امالً ضروري بـوده و پـرداختن بـه آن از اولویـت    ک ،ریزي پژوهشیتدوین هر راهبرد و برنامه
  .)Reviere, R.& et al, 1996, p. 1-12( سازمان پژوهشی است

ـارت اسـت    کنیازسنجی پژوهشی، ریشه در نیازسنجی و مدیریت پژوهش دارد که در ی تعریف جامع، عب
هاي مختلف تحقیقـاتی،  یازهاي پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژهاز: فرایند پیچیده شناسایی ن

  ).1387این رهگذر مبناي قابل دفاعی براي تخصیص مؤثر منابع فراهم آید (فتحی واجارگاه، تا از 
این تعریف، مراحل نیازسنجی پژوهشی عبـارت اسـت از: شناسـایی نیازهـاي پژوهشـی،       با توجه به
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ها. شناسایی نیازهـاي پژوهشـی عبـارت    نیاز پژوهشتخصیص منابع موردي پژوهشی و هاتعیین اولویت
اهمیـت   ۀیفیت، درجکاز نظر صرف هاي پژوهشی بالقوه،ها و موضوعفرایند شناسایی تمام طرح :است از

، هـدف از شناسـایی نیازهـاي پژوهشـی،     دیگـر عبـارت  به ).1389، و دیگران الرعایا(امینآنها و اولویت 
بـه   ،هـاي پژوهشـی  ه تعیین اولویـت کحالی. دراست هاي پژوهشیثر عناوین و موضوعکیابی به حدادست

هـا و  هاي پژوهشی از بین مجموعه متنوعی از موضوعفرایند پیچیده گزینش و انتخاب برخی از موضوع
 چگـونگی  ةهاي پژوهشی، بـراي اسـتفاده بهینـه از منـابع موجـود اسـت. مسـئله تصـمیم دربـار         فعالیت

. تنها پـس از  )Ting Lai & et al, 2008, p. 623-632(است مسئله مهمی  ،هاتخصیص منابع مالی بین پژوهش
و منطقـی را  تواند مبناي علمی سسه میؤسازمان یا م کبندي آنها، یشناسایی نیازهاي پژوهشی و اولویت

 هـاي پژوهشـی،  و موضـوع هـا  افـزاري بـه طـرح   افزاري و نرمبراي تخصیص منابع انسانی، مالی، سخت
  .)Cesar & Falconi, 1999, p. 42-50(شفاف و قابل دفاع فراهم نماید صورت به

 ،باشـد اي دارد و هم بستري براي تولید علم مـی رشتهه هم ماهیت بینک ،هاي پژوهشیی از حیطهکی
 شناسـی. روان ه عبارت است از: نوع روابط و خدمات متقابل دین وکشناسی است مناسبات دین و روان

شناسی دینی، خـدمات دیـن   شناسی دین، روانرد: روانکتوان در چهار محور بررسی مناسبات را میاین 
بـه مباحـث نظـري و دو     ،شناسی در نهادهاي دینی. در دو محـور اول روان اربردهايکشناسی و به روان

شناسـی اسـت   اي از روانشـاخه  شناسی دین،روان .پردازندتر میاربرديکبه مباحث عملی و  ،محور بعد
پـردازد.  هـاي دینـی و فراینـدهاي ذهنـی مربـوط بـه آن مـی       هـا، تجربـه  ه به بررسی رفتارهـا، نگـرش  ک

ون و رشـد  کـ ه در بستر فرهنـگ دینـی ت  کشناسی اشاره دارد اي از دانش روانگونهبه ،شناسی دینیروان
ه در فرهنـگ  کـ گیـرد  ینی را از آنجا به خود مـی د ۀن دانش، صبغای. )Belzen, 2010, p. 4( رده استکپیدا 

بهـره   شناختی دینـی شناختی و انسانشناختی، معرفتهاي هستیفرضرده و از مبانی و پیشکدینی رشد 
شناسـی بـرویم و آن   هاي دینی، به سراغ روانفرضاگر با در نظر گرفتن پیش ،دیگرعبارت به است.برده 

 یکه گفته شد، بعد متـافیزی کهایی فرضاگر در پیش اماآید. میدست به شناسی دینینیم، روانکرا تدوین 
خواهد بـود. بـه همـین    » شناسی اسالمیروان«شناختی آنها را از دین اسالم بگیریم، محصول آن یا هستی

شـامل توجـه    ،شناسیخدمات دین به روان .و مانند آن نیز داشت» شناسی مسیحیروان« توانمی ،ترتیب
هـاي دینـی در   روش پژوهش، بهداشت روانی و استفاده از آمـوزه  ۀهاي ناشناخته انسان، توسعبه ساحت

شناسی در نهادهاي دینـی در  اربرد روانکمعناي به ،شناسی به دینشود. خدمات روانمشاوره و درمان می
نـابراین،  ). ب1385ام دینی اسـت (آذربایجـانی،   کهاي آموزش، پژوهش، مشاوره، تبلیغ، و اجراي احبخش

۸      ۱۳۹۲، سال ششم، شماره اول، بهار  

 در ،شناسـی تـوان در چهـار محـور مناسـبات دیـن و روان     شناسی را میدین و روان ۀها در زمینپژوهش
ایـن   ازهریـک   بررسـی  ،ه بیـان شـد  کـ گونـه  رد. امـا همـان  کشناسی طراحی هاي رواناز گرایشهریک 
ه منـابع  کـ حـالی در دارد.هاي انسانی و مالی هنگفـت  هاي متعدد و صرف هزینهنیاز به پژوهش ،محورها

هـا و  دهـد بـین یافتـه   ه نشـان مـی  کـ شواهد زیـادي وجـود دارد    ،پژوهشی محدود است. از سوي دیگر
ی کـ ی .اي وجـود دارد مالحظهاف و فاصله قابلکش ،اطالعات حاصل از پژوهش و نیازهاي واقعی جامعه

ن پژوهشی با نیازهـاي واقعـی   ها و عناویگیريعدم ارتباط منطقی بین جهت این فاصله،ترین علل از مهم
). بـا توجـه بـه آنچـه بیـان شـد، مشـروعیت بخشـیدن بـه          1387گیري است (فتحی واجارگاه، تصمیمم

در گـرو نیازسـنجی    ،شناسـی دیـن و روان  ۀپژوهشی فعـال در عرصـ  ـ   ز علمیکهاي پژوهشی مرابرنامه
  حوزوي است.و مدل بومی پژوهشی بر اساس روش علمی 

ه زیربنـاي مراحـل   کنجی پژوهشی، مهمترین مرحله شناسایی نیازهاي پژوهشی است در فرایند نیازس
ثمـر خواهـد بـود. در    مراحل بعدي بـی  ،این مرحله به درستی انجام نشود هکدر صورتی  .باشدبعدي می

حـوزوي  - ار و الگـوي بـومی  کـ منابع اطالعاتی دسـتیابی بـه نیازهـاي پژوهشـی، روش      دبای ،این مرحله
شناسی طراحی و مشخص شود. منابع اطالعـاتی دسـتیابی بـه نیازهـاي     ناسبات دین و رواننیازسنجی م

تـوب و انسـانی در شناسـایی    کاعم از منـابع سـازمانی، م   ،استفاده از هر منبع سودمندمعناي به ،پژوهشی
 ریـزي پـژوهش  اء عمـده در فراینـد برنامـه   کدرگیر شدن شرمعناي به این مسئله نیازهاي پژوهشی است.

ه در فراینـد شناسـایی نیازهـاي پژوهشـی     کـ تواند انتخاب نـوع افـرادي   ه میکاست. سه پرسش اساسی 
  سـانی نفـع برسـانید؟   کخواهید بـه چـه   می .1ست از: ا نند عبارتکنند را راهنمایی و هدایت کت کمشار

ز سـانی ا کچـه  . 3سی داراي بینش و آگاهی تخصصی الزم براي هدایت جریان پژوهش است؟ کچه  .2
اء عمـده شـامل   کلـی افـراد یـا شـر    کطبقـه   ،ین اساسابرد؟ بر ترویج و گسترش نتایج پژوهش سود می

شـود. امـا هنگـام    نفع غیر مستقیم می اء ذيکاء داراي دانش تخصصی و شرکنفع مستقیم، شر اء ذيکشر
اي فعلـی را  هـ ه عالیق و روندهاي آینده و نسلکاین مسئله مهم است  تعیین نیازهاي پژوهشی، توجه به

ریـزي  مسـتلزم برنامـه   ،ایـن فراینـد  ). اجراي دقیق و مطلـوب  1387مد نظر قرار دهیم (فتحی واجارگاه، 
آورد، فراینـدي  تی در پژوهش بـه وجـود مـی   کردي مشارکه رویک ،ریزي پژوهشیپژوهشی است. برنامه

 ان مـدت و بلنـد مـدت   وتاه مدت، میـ کبرنامه پژوهشی در افق زمانی  کآن محتواي یوسیله به هکاست 
ننـدگان  کت کلیه شرکریزي پژوهشی، مدیران و شود. در جریان برنامهجزیی تعریف و تصریح میطور به

 ،هکـ ایـن اسـت   تی پـژوهش  کرد مشارکنند. فرض بنیادي رویکت میکدر فرایند تحقیق و پژوهش مشار
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ازهـاي سـازمانی، پـژوهش بایـد     هاي شناسایی شده بـا نی ها و طرحبیشتر اولویتهرچه  تناسبمنظور به
. طراحـی و  )King & et al, 2008, p. 160-173( اي مفهـوم سـازي و اجـرا شـود    تیم میان رشـته  کتوسط ی

طـرح و الگـوي عملـی مشـخص اسـت. انتخـاب،        کمستلزم پیـروي از یـ   ،هاي نیازسنجیاجراي طرح
 کرایند نیازسـنجی شـود. یـ   اعتبار و تسهیل فتواند موجب افزایش دقت، طراحی و تدوین الگوها می

هـاي  الگوي مناسب باید هدف، قلمرو، منبع اطالعاتی براي دستیابی بـه نیازهـاي پژوهشـی، روش   
 گـران یو د محمدیانیارند (کطرح نیازسنجی را مشخص  کاجرایی و سایر ابعاد الزم براي انجام ی

وجود دارد، امـا بـا وجـود    هاي نیازسنجی ). امروزه تعداد زیادي از الگوها و مدل234ص ، 1383،
دام بر دیگري برتري ندارد. معموالً انتخاب الگـوي درسـت بـر پایـه شـرایط و      کتنوع الگوها، هیچ 

گیرد و روش منحصر به فردي در همه شـرایط  ماهیت دانش مورد نظر و مسایل موجود صورت می
هـاي حـوزوي و   متفـاوت دانـش  با توجه به ماهیـت   ،این مسئله .)Bradfor, 1998, p. 53-69( وجود ندارد

  ند.کشناسی اهمیت مضاعف پیدا میهاي مختلف آن در زمینه مناسبات دین و روانگرایش
 بـراي روش شناسایی نیازهاي پژوهشی، معرفی منـابع اطالعـاتی    ۀپژوهش، ارایاین رو، هدف این از

ناسـبات دیـن و   حـوزوي نیازسـنجی پژوهشـی م   - دستیابی به نیازهاي پژوهشی، طراحی الگـوي بـومی  
  شناسی است.هاي مختلف رواندستیابی به نیازهاي پژوهشی در گرایش ،شناسی و در نهایتروان

  روش پژوهش
: هـدف پـژوهش، چگـونگی    كتوان بر اساس سه مـال هاي پژوهش در علوم رفتاري را میلی، روشکبه طور 

 ). ایـن 79ــ 78ص ، 1385، رد (سـرمد و دیگـران  کم بر روش تقسیم کها، و چارچوب حاگردآوري داده
ـا، تر اربردي و بر اساس گـردآوري داده کپژوهش، بر اساس هدف پژوهش، از نوع  یبـی از روش پیمایشـی،   که

  یفی است.کم، از نوع روش کز بر گروه است، و بر اساس چارچوب حاکتحلیل محتوا و روش متمر
بهتـر و  هرچـه   شـبرد پیمنظـور  بـه  و ،با توجه به اهمیت و وسعت موضـوع (سـطح ملـی پـژوهش)    

  اقدامات ذیل صورت گرفت: ،ورکساماندهی طرح مذ
هـایی  این گروه هدایت طرح را از ابتدا تا انتها بـه عهـده داشـت. فعالیـت     گروه:یل شوراي علمیکتش .1

هـاي  ارگروهکـ یل کهـاي تـوجیهی، تشـ   ارگـاه کیل جلسات و کشامل نوشتن طرح و اصالح آن، تش
ارگروه پردازش) و تعیین شرح وظـایف آنهـا،   کرگروه مطالعات تطبیقی، اکارگروه اجرایی، کجانبی (

بنـدي و  ها و جمـع نامهها و پرسشهاي نهایی، نظارت بر اجراي مصاحبهنامهتدوین و اصالح پرسش
  تدوین گزارش نهایی را بر عهده داشتند.

۱۰     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره اول، بهار  

و نـاظر انجمـن    شامل ناظر روشی و ناظر محتـوایی معاونـت پـژوهش    یل شوراي ناظرین طرح:کتش .2
روش اجراي پـژوهش  ویژه به ،نظارت بر روند اجراي طرح ،این شورا شناسی اسالمی. هدف ازروان

  و محتواي نیازهاي پژوهشی بود.
ریـزي و هـدایت مرحلـه عملیـات     این گـروه تسـهیل برنامـه    فعالیت اصلی ار گروه اجرایی:کیل کتش .3

 هـاي اجرایـی،  شـور، دسـتگاه  کسراسـر   ان هیئت علمیه شامل تهیه شناسه تمام استادکمیدانی طرح 
  آوري آن را به عهده داشت.نامه و جمعپژوهشی مربوط، انجام مصاحبه، ارسال پرسشنهادهاي علمی 

شناسـایی و بررسـی منـابع     ،ارگروهکـ ایـن   یلکهدف از تشـ  ارگروه مطالعات منابع اسنادي:کیل کتش .4
هـاي  هـا، طـرح  نامـه هـا، پایـان  هـا، مقالـه  تـاب کشور شامل کو پژوهشی در داخل و خارج از علمی 

هاي مطـرح  اسناد باال دستی و نظریه پژوهشی و همچنین بررسی ساختار و وظایف نهادهاي مربوط،
  دستیابی به نیازهاي پژوهشی بود.منظور به در زمینه مناسبات دین و رواشناسی

ها و تجزیه و تحلیل آنهـا و آمـاده سـازي    نی دادهد گذاري، اصالح و بازبیک ارگروه پردازش:کیل کتش .5
  ارگروه بود.کاین گزارش نهایی از فعالیت اصلی 

لیه منـابع اسـنادي، منـابع انسـانی و منـابع سـازمانی در عرصـه مناسـبات دیـن و          کآماري شامل  ۀجامع
مجلـه علمـی    جپنشامل  ،در بخش مطالعات تطبیقی ،آماري در منابع اسنادي ۀباشد. نمونشناسی میروان

پژوهشی داخلی و اسـناد  - ده و انجمن، و در بخش منابع علمیکدانش دوتاب، ک هفتپژوهشی خارجی، 
سند باالدسـتی،   هفتنامه، پایان پنجاهمجله،  چهاردهتاب، ک نهنمونه آماري شامل  ،شورکعلمی  كو مدار
هـاي  تاب در زمینـه نظریـه  ک هشتشناختی، اجتماعی روان - ز فرهنگیکسند ساختار و وظایف مرا هفده

 نمونـه آمـاري در منـابع انسـانی و     .هاي عمـده حـوزه بـود   تاب در زمینه چالشک چهارمطرح در حوزه، 
حـوزوي   استاد و عضو هیئـت علمـی   دوازدهمدیر پژوهشی و آموزشی حوزوي،  چهاردهسازمانی شامل 

پنجـاه  شـناس،  حوزوي روانارشناس ارشد ک و دوت شصتري و کدانشجوي دوره د چهاردهشناس، روان
شـناس  اسـتاد حـوزوي غیـر روان    بیسـت و سـه  شناس، دانشگاهی روان استاد و عضو هیئت علمی و نه

نفر از مدیران مـدارس علمیـه و    هفتز در دروس حوزوي، کاستاد متمر دهداراي تحصیالت دانشگاهی، 
ز مربوط بـه اطالعـات   کمر سهوزه، ز مشاوره حکمر پنجهاي آنها، نفر از طالب و خانواده یکصد و پنجاه
یبـی از  کتر ،گیريشود. روش نمونهپژوهشی می نهاد علمی دهدستگاه اجرایی مربوط و  دهو آمار طالب، 

باشد. منابع، جامعه، روش نمونـه بـرداري،   ز گروهی میکدار، در دسترس و روش متمرگیري هدفنمونه
  آمده است. 1 رهشما ابزار، روش تجزیه و تحلیل اطالعات در جدول
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ـات   ـاگون اطالع ـابع، بـراي    به دلیل تنوع منابع انسانی و سازمانی و سطوح گون ـا، فـرم  هریـک   ایـن من ـاي  از آنه ه
ـاحبه و پرسـش   ـاخته شـد    مختلف مص ـاحبه و شـش فـرم پرسـش       کـ نامـه س ـامل هشـت فـرم مص نامـه) بـراي   ه (ش

ؤاالت بــه هفــت نفــر از افــراد هــا، ســهــا و مصــاحبهنامــهســنجش روایــی صــوري و محتــوایی ســؤاالت پرشــس
  شناسی و علوم دینی داده شد. ابزار بر اساس نظرات آنها، ویرایش و بازنگري شد.متخصصان در حوزه روان

  برداري، ابزار، روش تجزیه و تحلیل اطالعات: منابع، جامعه، روش نمونه1جدول 
روش  حجم نمونه جامعه هدف نوع منبع

 بردارينمونه
آوري ابزار جمع

 اطالعات
روش تجزیه و 
 تحلیل اطالعات

مجله،  5تاب، ک 7 و معتبر خارجیتب و مجالت علمیک ـ مطالعات تطبیقی1
ها، تابکاسنادي ( هدفمند انجمن 1دپارتمان، 1

 ها)مجالت وسایت
تحلیل محتوا 
 (مقوله بندي)

 -ـ مطالعه منابع علمی2
 پژوهشی

نه هاي در زمیتب، مقاالت (مجالت)، پایان نامهک
 شورکشناسی در دین و روان

50مجله،  14تاب، ک 9
تحلیل محتوا  اسنادي هدفمند پایاننامه

 (مقوله بندي)
باال  كـ مطالعه اسناد و مدار3

 دستی
شور و کوتاه مدت و بلند مدت راهبردي کاسناد 

تحلیل محتوا  اسنادي هدفمند سند 7 حوزه علمیه
 (مقوله بندي)

ز کـ ساختار و وظایف مرا4
 اجتماعی - رهنگیف

پژوهی و فرهنگی  –ز و نهادهاي آموزشیکمرا
 حوزوي و دانشگاهی

  ساختار و وظایف 17
تحلیل محتوا  اسنادي هدفمند 

 (مقوله بندي)
ز کـ مطالعه مسایل جاري مرا5

تحلیل محتوا  مصاحبه هدفمند نفر 13 مدیران پژوهشی فرهنگی اجتماعی
 (مقوله بندي)

بحث گروهی  مندهدف نفر نخبگان 10 شناسی و دیننخبگان حوزه روان اینده نگرانهـ مطالعات6
 (سناریو نویسی)

تحلیل محتوا 
 (مقوله بندي)

هاي مطرح در سطح ـ نظریه7
بحث گروهی و  مندهدف تابک 8 شناسی و دینحوزه روان موجود آثار حوزه

 استادي
تحلیل محتوا 
 (مقوله بندي)

هاي عمده ـ مطالعه چالش8
بحث گروهی و  مندهدف تابک 4  شناسی و دینحوزه روان موجود رآثا حوزه

 استادي
تحلیل محتوا 
 (مقوله بندي)

ـ موضوعات تخصصصی 9
 شناسیمناسبات دین و روان

 شناسان حوزويروان- الف
تحلیل محتوا  مصاحبه مندهدف نفر 20نفر ب:  45الف: شناسیهایرواندهکدانشاعضاي هیات علمی - ب

 (مقوله بندي)

تحلیل محتوا  مصاحبه مندهدف نفر 7 هاصاحب نظران سایر رشته  ايـ مطالعات بین رشته10
 (مقوله بندي)

شناسی روانی ـ آسیب11
  هاي آنانطالب و خانواده

  ز مربوط به اطالعات و آمار طالبکمرا .1
  ز مشاوره حوزهکمرا .2
  مدیران مدارس علمیه .3

 هاطالب و خانواده .4

ات ز اطالعکمر 6 - 1
  و آمار و مشاوره

مدبرمدارس  7 - 2
  علمیه

3 -150 

–مند هدف - 
  مند هدف

  دردسترس - 
 

 - نامه پرسش - 
  مصاحبه

نامه و پرسش - 
 مصاحبه

تحلیل محتوا 
 (مقوله بندي)

  هاي پژوهشيافته
حــوزوي نیازســنجی پژوهشــی مناســبات دیــن و  _هــاي پــژوهش شــامل طراحــی مــدل بــومی یافتــه
 15نیـاز پژوهشـی در    705این عرصـه و دسـتیابی بـه    ایی نیازهاي پژوهشی در شناسی، منابع شناسروان

  شد.باشناسی میگرایش روان

  شناسي و منابع شناسايي نيازهاي پژوهشيحوزوي نيازسنجي پژوهشي مناسبات دين و روانـ  الف. طراحي مدل بومي

بنـدي آنهـا، طراحـی    سی و اولویـت شنابراي دستیابی به نیازهاي پژوهشی در زمینه مناسبات دین و روان
حـوزوي ضـرورت دارد. ایـن الگـو در      - ید بـر الگـوي بـومی   کالگوي عملیاتی نیازسنجی پژوهشی با تأ

  پردازیم.از مراحل آن میهریک  در ذیل به .آمده است 2 نمودار

۱۲     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره اول، بهار  

ه کـ یل شد کارگروه متولی نیازسنجی پژوهشی تشک: در گام اول، ارگروه متولی نیازسنجی پژوهشیکیل ک. تش1
و نـاظر روشـی    شناسـی اسـالمی  معاونت پژوهش و انجمن روانشامل شوراي علمی، ناظران علمی

  باشد.طرح می
انسـجام بخشـی و   منظـور  بـه  ،اهداف اصلی و فرعی طـرح  ،: در گام دومتعیین اهداف نیازسنجی پژوهشی .2

  جهت دهی پژوهش انتخاب شد.
گیـري فرآینـد نیازسـنجی    عیـین رویکـرد نقـش بـارزي در جهـت     : تیابی پژوهشـی . انتخاب رویکرد اولویت3

ردهاي مختلف در فراینـد نیازسـنجی   کیبی از رویک، استفاده ترنجام شدپژوهشی دارد. آنچه در عمل ا
، و دیگـران  رد انحصـاري و خـاص اسـت (فتحـی واجارگـاه     کروی کبه جاي استفاده از ی ،پژوهشی

ه شـامل  کـ فاده همزمان از دو یـا چنـد رویکـرد اسـت     است، یبیکاز نوع تر ،رد پژوهشک). روی1389
  .بود اي، و رویکرد تقاضا ـ محورشناختی، رویکرد موضوعی/ رشتهرد آسیبکروی

لی منابع اطالعـاتی  کبندي تقسیم کپژوهش، در یاین : در منابع اطالعاتی براي دستیابی به نیازهاي پژوهشی .4
هریـک   توب، منابع انسـانی و منـابع سـازمانی   کمنابع م :زبراي دستیابی به نیازهاي پژوهشی عبارتند ا

  آمده است. 2 نموداراین منابع در از
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دستیابی به نیازهاي پژوهشی عبارتند از: مطالعات تطبیقی (بررسی محورهـا   برايتوب ک. منابع م4- 1
 ،پژوهشـی علمـی   ها و مجـالت تابکها، هاي علمی، انجمنو عناوین پژوهشی مورد توجه در گروه

شـور و  کپژوهشـی داخـل    - شور)، منابع علمیکشناسی و دین در خارج از مربوط به مناسبات روان
انـداز  سند چشـم اسناد و مدارك باال دستی و توسعه (بررسی اسناد و مدارك سندهاي باالدستی نظیر 

بیسـت سـاله    ه، سند توسعه فرهنگی کشور، بررسی اسناد و مدارك توسعه کشـور نظیـر برنامـ   حوزه
  شور).ککشور و نقشه جامع علمی 

 و اعضـاي هیئـت علمـی    انادتمنابع انسانی شامل مدیران پژوهشـی و آموزشـی حـوزوي، اسـ     .4- 2
و اعضـاي   انادتشناس، اسـ ارشناسان ارشد حوزوي روانکتري و کشناس، دانشجویان دحوزوي روان
شـناس داراي تحصـیالت دانشـگاهی،    انحوزوي غیررو انادتشناس، اسدانشگاهی روانهیئت علمی 

  شود.هاي آنان میز در دروس حوزوي، مدیران مدارس علمیه و طالب و خانوادهکمتمر انادتاس
ز مربــوط بـه اطالعـات و آمـار طــالب،    کـ ز مشـاوره حـوزه، مرا  کــمنـابع سـازمانی شـامل مرا    .4- 3

  باشند.مربوط میپژوهشی  هاي اجرایی مربوط و نهادهاي علمیها و دستگاهوزارتخانه
آوري اطالعـات از منـابع فـوق، فهرسـت اولیـه نیازهـاي       : پـس از جمـع  فهرست اولیه نیازهاي پژوهشـی  .5

شناسـی  شناسـی دیـن، روان  نـیم: روان کبندي میپژوهشی را بر اساس محورهاي چهارگانه ذیل دسته
  شناسی به دین.شناسی، خدمات روانخدمات دین به روان دینی،

مناســبات دیــن و  ،: پــس از فــراهم شــدن فهرســت نیازهــاي پژوهشــیهــاي پژوهشــیلویــتفهرســت او .6
  تعیـین  هـا، كشـود. مـال  ایـن نیازهـا پیگیـري مـی     بندي و درجه اهمیتشناسی، تعیین اولویتروان
و نـاظرین طـرح   در ادامه روند پـژوهش توسـط شـوراي علمـی      ،اي عمده و وزن دهی به آنهاکشر

  شود.تعیین می
ایـن  پژوهش به نهادهاي اجرایی و پژوهشـگران در  این اطالع رسانی نتایج منظور به :ن گزارش نهاییتدوی .7

  شود.تاب تدوین و منتشر میکاین پژوهش در قالب  عرصه، نتایج

  دستيابي به نيازهاي پژوهشي .ب

 بـه همـراه   ،یشناسـ گرایش روان 15عنوان نیاز پژوهشی در  705پژوهش، دستیابی به این از جمله نتایج 
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موضوعات اصلی   سیشناتعداد نیاز بدست آمده مناسیات دین و روان  شناسیروان گرایش

  (درصد)
  تعداد نیاز(درصد)

- شناسی دینروان
  نظري

- شناسی دینروان
  اربرديک

-شناسی دینیروان
  نظري

شناسی روان
  اربرديک- دینی

  )38/16(115  )17/11( 19  9 23 20 58 . اجتماعی1
  )13/4(29  )88/5( 10  4  17  4  14  . شخصیت2

  )97/7(56  )11/4(7  10  15  25  15  . سالمت3
  )84/2(20  )29/5( 9  -   4  -   15  سنجی. روش تحقیق و روان4

  )12/5(36  )70/4( 8  6  12  3  12  . خانواده5
  )55/4( 32  )11/4( 7  20  8  5  -   درمانی. مشاوره و روان6

  )24/15(107  )29/5(9  -   70  -   32  . مثبت7
  )12/6( 43   )35/2(4  -   8  14  15  شناسی روانی..آسیب8

  )98/5( 42  )82/8(15  2  15  1  18  . اخالق9
  )12/5( 36  )82/8(15  3  11  3  16  . انگیزش و هیجان10

  )85/1( 13  )29/5(9  -   1  -   12  ک. فیزیولوژی11
  )70/3( 26  )05/7(12  -   6  1  19  شناسی. فرا روان12
  )56/3( 25  )23/8(14  -   24  1  -   شناسی. فلسفه روان13

  )96/12( 91  )35/12(21  5  18  18  52  . رشد14
  )41/4( 31  )47/6(11  2  4  8  8  یري. یادگ15

  286)56/40(  108)31/15(  238)75/33(  73)35/10(  170)100(   702 )100(  

  گيرينتيجه بحث و
ه نسـبت بـه   کـ تعیین عناوین و محورهاي پژوهشی اسـت  ، ز پژوهشیکسسات و مراؤم ۀمهمترین وظیف

آینده را هم مد نظـر  دهاي پژوهشیالت اساسی جامعه پاسخگو باشد و بتواند عالیق و رونکنیازها و مش
هـا و  ناگزیرنـد بـراي تـدوین برنامـه     ،ریزان هر نظام پژوهشـی ). برنامه1387قرار دهد (فتحی واجارگاه، 

هـا در خصـوص تـدوین    لیـه تصـمیم  کاي داشـته باشـند. بنـابراین،    نندهکهاي پژوهشی دالیل قانع طرح
انات مالی و انسانی محدود تابعی از مطالعـات  کو اماهداف، موضوعات پژوهشی و استفاده مؤثر از منابع 

م بر تـدوین متـون و انتشـار    کحا ۀثر موارد، رویک). اما در ا1383،و دیگران محمدیاننیازسنجی است (یار
هـا و محافـل   مبتنی بر بررسـی موضـوعات مطـرح شـده از سـوي افـراد، گـروه        ،هاي پژوهشیفراخوان

نش و کـ ه عمـدتاً مبتنـی بـر نـوعی وا    کـ  ،ردکـ این روی ها است.گوناگون توسط شوراي پژوهش سازمان
اي منسـجم  فاقـد برنامـه رویـه    ،س العمل نسبت به موضوعات و عالیق پژوهشی مطرح شده اسـت کع

ان، دیگـر شود (فتحی واجارگـاه و  ارا میکارتباط به هم، غیرمؤثر و هاي بیاست و غالباً منجر به پژوهش
 ،هاي صورت گرفتـه مشـخص شـد   ها و ارزیابیبا توجه به بررسی ،دین شناسی وروان ة). در حوز1389

پژوهشـی   ی خـأل نوع ،بنابراین .الگوي منسجم و روشمند در خصوص نیازسنجی پژوهشی وجود ندارد
نـده  کاري، پراکـ این حوزه سازماندهی شـوند و از مـوازي    ها درپژوهش ،این طریق شد تا ازاحساس می

ایـن   هـاي هاي فاقد اولویت جلوگیري به عمل آید. از جمله یافتهی در حوزهاري و صرف منابع پژوهشک
شناسـی اسـت.   دستیابی به الگویی عملیاتی در زمینه نیازسنجی پژوهشی مناسبات دیـن و روان  ،پژوهش



   ۱۵ شناسينيازسنجي پژوهشي در گستره مناسبات دين و روان

توانـد بـه   می کهشناسی و دین است نخستین سند جامع نیازسنجی پژوهشی در حوزه روان ،پژوهشاین 
ور، اسـتفاده  کهاي الگوي مـذ ی از مزیتکند. یکشایانی  کمکاین زمینه  نیازسنجی در ندههاي آیپژوهش

دارا بـودن اطالعـات    دلیلبه  ،این منابعاز هریک  از منابع متعدد براي دستیابی به نیازهاي پژوهشی است.
بخـش منـابع    شـود: در بـه آنهـا اشـاره مـی     ینجـا در ا .اي دارنداهمیت ویژه ،خاص و زاویه نگاه متفاوت

هـاي خـارج از   ت در مرزهاي دانش و بررسی و مقایسه پژوهشکاسنادي، مطالعات تطبیقی به جهت حر
پژوهشـی داخلـی بـه جهـت بررسـی وضـعیت موجـود و        هاي داخلـی، منـابع علمـی    شور با پژوهشک

بلندمـدت و اهـداف   هاي هماهنگی نیازها با برنامهمنظور به پیشنهادات ارایه شده در آنها، اسناد باال دستی
شور مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش منـابع انسـانی، مصـاحبه از مـدیران پژوهشـی      کالن پژوهشی ک

هـاي عمـده پژوهشـی و بررسـی سـاختارهاي آموزشـی و پژوهشـی، مصـاحبه از         براي تعیین استراتژي
 انادتاز اسـ  اي آنهـا، مصـاحبه  به جهت تخصـص بـین رشـته    ،شناسارشناسان حوزوي روانکو  انادتاس

حـوزوي و مـدیران    انادتشناسی آنها، مصاحبه از اسـ بهرمندي از نگاه تخصصی روانمنظور به دانشگاهی
شناسـی و تقاضـا محـور،    رد آسیبکبه علت توجه به روی ،شانای هايمداراس علمیه و طالب و خانواده

مـورد نظرخـواهی قـرار     دستیابی به نیازهاي خـاص جامعـه حـوزوي    ،بررسی انتظارات آنها و در نتیجه
بـه جهـت    ،این حـوزه هاي مرتبط با پژوهشی و دستگاهگرفتند. در بخش منابع سازمانی، نهادهاي علمی 

 دستیابی به وضعیت پژوهشی موجود و نیازهاي پژوهشی آنها در آینده، مورد نظر خواهی قـرار گرفتنـد.  
غنـی   موجـب اربران کـ دانش تخصصـی و  هاي مختلف داراي ت افراد و گروهکفرایند مشار ،لیطور کبه

یـت و تعهـد   کایجاد احساس مال شدن الگوي شناسایی نیازهاي پژوهشی، به وجود آمدن بینش پژوهش،
  .)Kissi, 2001, p. 50-65(شود هاي پژوهشی و تخصیص بهینه منابع مالی به آنها میدر انجام طرح

 مزایـایی همچـون درگیـر شـدن افـراد و      ،آن رغم سختی و زمانبر بـودن علی ،یفیکاستفاده از روش 
هــاي یافتــه). 262، ص 1384، هــاي صــحیح دارد (دالورآوردن اطالعــات عمیــق و برداشـت دســت بـه 

موجـود و   كنامه، بررسی اسـناد و مـدار  ه مصاحبه، پرسشکدهد پژوهشی در عرصه نیازسنجی نشان می
ان، دیگـر پژوهشی هستند (یارمحمـدیان و  براي شناسایی نیازهاي  ،ز بر گروه ابزارهاي معتبرکروش متمر

اي منحصـر بـه فـرد را    ارگروه مجـزا تجربـه  کـ  پنجیل کروش اجرا، پژوهش حاضر با تش رظن). از 1383
ه در طـی  کـ اي تجربـه  ؛هاي نیازسنجی در سطح ملی پشت سر گذاشـت این طرحبراي به انجام رساندن 

ت منـابع  کاه بود و بـراي اولـین بـار توانسـت مشـار     تی تازه همرکاي جدید و حرایدهبا  ،هر مرحله از آن
هـاي  ارشناسان و محققان مختلف در زمینه پـژوهش کاز منابع اسنادي گرفته تا منابع سازمانی و  گوناگون

اي اسـت  اما تجربه ،بی عیب و نقص نیست ،این روشهرچند  شناسی جلب نماید.مناسبات دین و روان
ایـن   يهـا تیپژوهشی باشـد. از جملـه محـدود    یازسنجیعدي در نهاي بتواند راهگشاي پژوهشه میک
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شـود  یشنهاد مـ یه پکبود  یروان یشناسبیدر دسترس در منابع آس يریگپژوهش، استفاده از روش نمونه
  ن مسئله برطرف شود.ی، ایافکبا اختصاص منابع  ندهیآ يهادر پژوهش

شناسـی اسـت. نتـایج نشـان     گرایش روان 15در  عنوان پژوهشی 702از نتایج مهم این پژوهش، دستیابی به 
ــت و شناســی اجتمــاعی، روانروان يهــاه بیشــترین نیازهــاي شناســایی شــده در گــرایش کــداد  شناســی مثب

ل نیازهـا وجـود دارنـد. از آنجـایی     کدرصد از  96/12، 24/15، 38/16شناسی رشد، به ترتیب با اختصاص روان
)، Spilka & et al, 2003, p. 47شـود ( شناسی اجتماعی قلمداد میواناي از رشناسی دین، زیر شاخهه روانک
، گـروه  ی، نفوذ اجتماعی، شناخت اجتماعینید يهانیی، آینید يهاغ آموزهیاز جمله تبل یمباحث مهم و

ـ ا ،ران وجـود نـدارد  یـ در ا یشین گرایش قرار دارد و چنین گرایدر ا یل اجتماعیر مسایو سا ش ین گـرا ی
 يهـا شیر گـرا سـای مثبت هم از  یشناسرا به خود اختصاص داده است. روان یپژوهش يهاازین نیشتریب

ن مسـئله، ارتبـاط   یـ ل ایـ را بـه خـود اختصـاص داد. از جملـه دال     يادیـ ز يازهـا یه نکبود  یشناسروان
ه کـ ترین قلمروي گر، مهمیدعبارت به ن است.ید یاخالق يهاطه اخالق و آموزهیمثبت با ح یشناسروان
گـرا، گرایشـی از   شناسـی مثبـت  روان .نـد، اخـالق اسـت   کشناسی مربوط مـی هاي دینی را به روانزهآمو

شناسـی بگنجانـد   وشد فضایل بنیادین اخالقی را در قالـب اصـطالحات روان  که میکشناسی است روان
)Peterson & Seligman, 2004, p. 13(  اکــشناســی امری. از سـوي دیگــر، بــر اســاس آمـار انجمــن روان ،

شناسـان  هـاي پژوهشـی در میـان روان   شناسی اجتماعی، پرطرفـدارترین زمینـه  شناسی رشد و روانروان
شناسی رشـد اختصـاص دارد.   روان قلمروشناختی، تنها به هاي رواندرصد از پژوهش 25هستند. حدود 

، ص 2002ن، یـ (ود باشـ شناسی رشـد مـی  گستردگی، اهمیت و نیاز به پژوهش در روانبیانگر این آمار، 
شناسی رشد و دیـن توسـط   پژوهش نیز بر اهمیت و نیاز به پژوهش در رواناین هاي یافته براساس. )15

آنهـا در زمینـه    ظرفیـت هـا و  ایـن گـرایش  این مسئله نشان دهنده اهمیـت   ید شده است.کمتخصصان تأ
شناسـایی شـده متعلـق     مترین نیازهايک دیگر، یسویشناسی است. از هاي مناسبات دین و روانپژوهش

و  85/1سـنجی بـه ترتیـب بـا اختصـاص      ، روش تحقیق و روانکشناسی فیزیولوژیهاي روانبه گرایش
بـه   ،کشناسـی فیزیولوژیـ  م نیازهاي پژوهشـی در گـرایش روان  کل نیازها است. تعداد کدرصد از  84/2

  شد.ی پیشبینی میانات آزمایشکمبود امکهاي مربوط و این گرایش، سختی پژوهش ماهیت دلیل
بـا توجـه بـه نقـش تعیـین       ،آمـده دست به سنجی، تعداد نیازهاياما در گرایش روش تحقیق و روان

اي و تـأثیر آنهـا در تولیـد علـم و نظریـه      هـاي بـین رشـته   دهی پژوهشها در جهتاین گرایش اينندهک
ن یتوجـه بیشـتري شـود. همچنـ    این مسـئله   شود بهنده پیشنهاد مییهاي آدر نیازسنجی، پردازي محدود

شـده اختصـاص بـه     ییشناسـا  يازهـا ین نیشـتر یه بکـ مختلف نشان داد  يهاشیل موضوعات گرایتحل
در  ینـ یغـات د یمثبـت نگـرش و تبل   یشناسش روانیدر گرا یل دارد: صفات مثبت و منفیموضوعات ذ
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 ،رشـد  یشناسـ روان ، مرگ و اعتقاد به جهان پـس از مـرگ در  ینیرشد د ،یاجتماع یشناسش روانیگرا
ش یپـ  ،یشناسـ ش فراروانیدر گرا یو عرفان ینیتجربه د ،سالمت یشناسش روانیدر گرا یسالمت روان

و رفتـار   ،يریادگیـ ش یپژوهـان در گـرا  تنـوع دانـش   ،یشناسـ روان ۀش فلسفیدر گرا یفلسف يهافرض
  اخالق. یشناسنش روایدر گرا یاخالق

شناسی نشـان  آمده برحسب چهار محور مناسبات دین و روان دستبه تعداد نیازهاي ،از سوي دیگر
بـه   ،نظـري  - شناسـی دینـی  نظري و روان - شناسی دینه بیشترین نیازهاي پژوهشی مربوط به روانکداد 

مربـوط  نیـز  مترین نیازهاي پژوهشی بدست آمـده  ک .ل نیازها استکدرصد از  75/33و  56/40ترتیب با 
درصـد از   35/10و  31/15اربردي بـه ترتیـب بـا    کـ  - شناسی دینیروان اربردي وک - شناسی دینبه روان

هـاي نظـري   ه بیشترین نیازهاي پژوهشی در حـوزه پـژوهش  کدهد ها نشان میاین یافته ل نیازها است.ک
شناسـی دینـی بـا    شناسی دیـن و روان روان ۀمبود مباحث نظري در زمینکاین موضوع،  است. شاید دلیل

این حوزه پـژوهش شـود.    ایرانی جامعه ماست. الزم است ابتدا مباحث نظري - میتوجه به فرهنگ اسال
 25 حـدود بـا اختصـاص    ،شناسـی دینـی  شناسی دین و رواناربردي روانکهاي پژوهش ،از سوي دیگر

گیـرد. بـا توجـه بـه     هاي نظـري در برمـی  متري را نسبت به پژوهشکحجم  ،درصد از نیازهاي پژوهشی
حل مسئله و سرانجام دستیابی بـه اطالعـاتی جهـت اخـذ تصـمیم و       ،اربرديکهاي ه هدف پژوهشکاین

هـا را  توان اعتبار فرضـیه ه میکاربردي است کهاي از طریق پژوهش ،الت فوري استکرفع نیازها و مش
  ).48ص  ،1384رد (دالور، کآزمون  ،اندبندي شدههاي بنیادي صورتپژوهشوسیله به هک

این پژوهش به محققان، دانشجویان و سایر افـراد عالقمنـد، در انتخـاب موضـوع      لی، نتایجکبه طور 
هـا همچنـین موجـب جـذب سـرمایۀ      ند. یافتـه کمی کمکاین موضوعات پژوهش و برقراري ارتباط با 
فرهنگـی بـراي حمایـت از نیازهـاي پژوهشـی خواهـد شـد.         - هاي اجراییمؤسسات پژوهشی، دستگاه
 یگردد؛ زیرا بخشي بعدي در زمینه نیازسنجی و اصالح الگوي یادشده میهاهمچنین راهگشاي پژوهش

. تعمیم نتـایج آن بـه سـطوح مختلـف     است بوده آن يازهاین و يحوزو جامعه بر، پژوهش نای زکتمر از
جامعه دینی، باید با احتیاط همراه باشد. اگرچه از استادان دانشگاه، مطالعـات تطبیقـی و اسـناد باالدسـتی     

  صورت پذیرد. این پژوهش در جامعه دانشگاهی و جامعه عمومیرار کشود ته شد. پیشنهاد میاستفاد
  

   _____________________ ________________________________   هانوشتپی
  صورت گرفته است. با حمایت اداره نیازسنجی وابسته به معاونت پژوهش حوزه علمیه 1389در سال برگرفته از کالن طرح پژوهشی است که . 1

اسالم آقایان سیدمحمد غروي و مسعود آذربایجانی و ناظر روشـی جنـاب آقـاي دکتـر کـوروش فتحـی       این مقاله با نظرات علمی استادان حجج
 صورت گرفته است.

۱۸     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره اول، بهار  
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