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تربیت محقق علوم اسـالمی دارای نظام های متعددی اسـت، که براسـاس 
یـک محور اساسـی شـکل می گیـرد و شـبکه مفهومی را تشـکیل می دهد. 
برخـی از نظام هـای تربیـت بـر پایـه مفهـوم شـبکه ای یـا حلقـه تربیـت یا 
محورهـای دیگـر شـکل گرفته انـد. نظام تربیـت محقق علوم اسـالمی در 
پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـالمی بر پایه »مسـئله محوری« شـکل گرفته 
و از چهـار عامـل بـا عناوین: »مبانی و رویکردها«، »ابعاد محتوایی«، »ابعاد 
مدیریتی« و »منابع انسـانی« و دوازده مؤلفه تشـکیل شـده اسـت. عوامل 

چهارگانـه و مؤلفه هـای دوازدگانـه به شـرح ذیل ارائه می شـوند:

نظام تربیت 
محققان علوم اسالمی

در 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسـالمی
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  عامل اول: مبانی و رویكردها 
در  گرفته شـده  بـه کار  رویکردهـای  اول:  مؤلفـه 
زمینه هـای آمـوزش، پژوهـش و تربیـت محققـان 

علوم اسالمی
تأکیـد بـر توان مندسـازی علـوم اسـالمی به 

منظـور اسـالمی سـازی علـوم انسـانی موجود: 

توان مندسـازی علـوم اسـالمی از طریـق تربیت 

محققانـی کارآمـد، زمینـه را بـرای حرکـت بـه 

سـوی اسالمی سازی علوم انسانی موجودآماده 

می نمایـد. بنابرایـن بـه عنوان یـک مبنا در دوره 

تربیـت محقـق، توان مندسـازی علوم اسـالمی 

مـورد توجـه بوده اسـت.

و  گروهـی  پژوهش هـای  رویکـرد  اتخـاذ 

جمعـی: بـرای پاسـخ گویی بـه نیازها و مسـایل 

دینی با استفاده از روش های مختلف و متنوع 

و بـا کارآمـدی بیشـتر، تربیـت 

محققـان با توانایی های مختلف 

کـه بتواننـد به صـورت گروهی و 

جمعـی بـا یک دیگـر بسـته ای از 

فعالیت هـای پژوهشـی را انجام 

دهنـد، اثربخـش خواهـد بـود. 

ایـن توانایی ها می تواند شـامل 

ترجمـه، توانایی بازآفرینی منابع 

موجـود، تبلیـغ و... باشـد کـه در 

یـک سـازمان پژوهشـی و کار 

گروهـی هـر یـک در قسـمتی از 

فرآینـد، کارایـی خـود را خواهـد 

هم افزایـی،  باعـث  و  داشـت 

تسـریع در زمـان، کیفیـت و تخصصی ترشـدن 

محصـول و خروجـی خواهـد شـد.

مواجهه و حل مسائل نظام اسالمی با رویکرد 

دینی: دفتر تبلیغات اسـالمی و زیرمجموعه آن 

پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـالمی، مأموریت 

خـود را دارابـودن نقش واسـط بین حوزه علمیه 

و نظام برای پاسخ گویی به مسایل و مشکالتی 

کـه راه حـل دینـی نیاز دارند، تعریف کرده اسـت 

و بنابرایـن محققـی کـه در ایـن پژوهشـگاه 

تربیـت یـا پذیـرش می شـود، بایسـتی در جهت 

رفـع نیازهای نظام اسـالمی اقـدام نمایند. 

اتخـاذ رویکـرد مسـئله محوری در پژوهش با 

محوریت قطب های علوم اسالمی: در چندسال 

اخیـر مسـائل نظـام اسـالمی طبقه بنـدی و در 

قالـب چهـار قطب دسـته بندی شـده و بنابراین 

صـورت  چارچـوب  همیـن  در  پژوهش هـا 

از 80 درصـد  می گیـرد. درحال حاضـر، بیـش 

پژوهش های مؤسسـه با رویکرد 

مسـئله محوری انجـام می شـود 

و سـایر مـوارد نیـز بـه تحقیقات 

بنیـادی مربـوط می شـود.

تخصص گرایـی و هم افزایـی 

علـوم  محققـان  تربیـت  در 

اسـالمی از طریـق ارتبـاط مراکـز 

پژوهشـی و پژوهش گـران: الزم 

اسـت مراکـز پژوهشـی موجـود 

بـه هـم متصـل و مرتبـط شـوند 

و بـه جای فعالیت هـای پراکنده 

و مـوازی تربیـت محقـق مراکـز 

قطب هـای  رشـته ها،  همـه  در 

علمـی ایجـاد و بدین ترتیـب هـر مرکـز در یـک 

یـا دو موضـوع، قطـب علمـی آن رشـته علمـی 

و  اســالمی  تبلیغــات  دفتــر 
پژوهشــگاه  آن  زیرمجموعــه 
اســالمی،  فرهنــگ  و  علــوم 
مأموریــت خــود را دارابــودن نقــش 
واســط بیــن حــوزه علمیــه و نظــام 
مســایل  بــه  پاســخ گویی  بــرای 
دینــی  راه حــل  کــه  مشــکالتی  و 
کــرده اســت  نیــاز دارنــد، تعریــف 
کــه در ایــن  و بنابرایــن محققــی 
پذیــرش  یــا  تربیــت  پژوهشــگاه 
می شــود، بایســتی در جهــت رفــع 
اقــدام  اســالمی  نظــام  نیازهــای 

 . ینــد نما
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و بـه صـورت تخصصـی و متمرکـز محققانـی در 

آن حـوزه تربیـت می کنـد. ایـن 

اقـدام باعـث بهـره وری بیشـتر 

علمـی، تخصصی و مرجع شـدن 

مراکـز، مدیریـت مطلـوب منابع 

مالـی و انسـانی، عـدم انجـام 

فعالیت هـای مـوازی یـا تکراری 

روش  ایـن  در  شـد.  خواهـد 

به صـورت هم افـزا و سیسـتمی 

و بـه شـکل یـک پیکـره واحـد 

فعالیت هـا انجـام و از هدررفـت 

منابـع و عدم انجـام صحیـح و به 

موقـع کارهـا جلوگیـری خواهـد 

شـد.

و  زیرســـاخت  ایجـــاد 

پشـــتیبانی  نظام هـــای 

پژوهش هـــای علـــوم اســـالمی: به منظـــور 

ــوم  ــازمان دهی عـلــ ــریع و سـ ــهیل، تسـ تسـ

دائـرة الـمـعـارف هــــا،  تولیـــد  اســــالمی، 

و  فرهـنگ نــــامه ها  اصـطالح نـامـه هــــا، 

تشـــکیل پژوهشـــکده مدیریـــت اطالعـــات و 

مـــدارک اســـالمی در اولویـــت فعالیت هـــای 

پژوهشـــگاه بـــوده اســـت.

ـــی  ـــل محیط ـــل عوام ـــرات متقاب ـــه دوم: تأثی مؤلف
ـــالمی ـــوم اس ـــان عل ـــت محقق در تربی

واکنـش بـه عوامـل محیطی از طریق تعریف 

طرح هـای  پژوهشـی و پاسـخ گویی بـه نیازها: 

مواجهه پژوهشـگاه نسبت به محیط پیرامونی، 

عـدم محصـور در خـود و در افقـی باالتـر، توجـه 

بـه محیط هـای سیاسـی و فرهنگـی و رصـد 

نیازهـای اجتماعـی در چارچـوب مقـررات و 

قوانین داخلی خود بوده اسـت و 

البتـه ایـن مواجهه  توأم با انجام 

واکنـش به موقـع بـه نیازهـای 

محیطـی می باشـد. لـذا بـا توجه 

بـه مسـائل سیاسـی، اجتماعـی 

موجـود، گاه طرح هایـی پیـش 

می آید که باید توسط پژوهشگاه 

انجـام شـود. به عنـوان یکـی از 

در  صورت گرفتـه  فعالیت هـای 

طـرح هـای چهلمیـن سـالگرد 

انقالب اسالمی و بیانیه گام دوم 

نشسـت های  برگـزاری  انقـالب 

پژوهشـی تحـت عنـوان بررسـی 

در  اسـالمی  انقـالب  نقـش 

پیشـرفت کالن علـوم اسـالمی 

تأثیـرات  راسـتای  باشـد. هم چنیـن در  مـی 

محیطـی، سـعی بـر مشـارکت بـا دسـتگاه های 

مختلـف در تولیـد محصـول و خدمـت بـا توجه 

بـه رسـالت و مأموریت پژوهشـگاه بوده اسـت. 

مؤلفه سـوم: انتخـاب روش و مواجهه با موضوع، 
مسئله و یا موقعیت

تبلیغـــی  مرخصـــی  فرصـــت  اعطـــای 

بـــه محققـــان در راســـتای مواجهـــه بـــا 

نیازهـــا و مســـائل واقعـــی: در راســـتای 

از  یکـــی  پژوهش هـــا،  مســـئله محوری 

اقدامـــات صورت گرفتـــه اعطـــای فرصـــت 

مرخصـــی تبلیغـــی بـــه اعضـــای هیئـــت 

علمـــی پژوهشـــی پژوهشـــگاه می باشـــد. 

ایـــن رویکـــرد باعث شـــده تـــا عضـــو هیئـــت 

توجــه بــه نیازهــا و مســائل عملی، 
واقـــعی و عینــی جامعــه و تولیــد 
محصــوالت پژوهشــگاه از ابتــدای 
علمــی  قـطب هـــای  تشکیـــل 
مســئله محوری،  کمیــت  حا و 
شــده  ح  مطــر ازگذشــته  بیــش 
برخــی  دیگــر  طــرف  از  اســت. 
ماننــد  بنیــادی  پژوهش هــای 
دائــرةالـمــعــارف هـــا،  تـدویـــن 
و  اصـطالح نـامـه هـــا 
کــه محققــان یــا  فرهنگ نامه هــا 
کــز پژوهشــی دیگــر متقاضــی  مرا
بــه  توجــه  بــا  می باشــند  آن 
مــورد  پژوهشــگاه  مأموریــت 

اســت.  گرفتــه  قــرار  اقــدام 
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ــا  ــرار   و بـ ــاط برقـ ــه ارتبـ ــا جامعـ ــی بـ علمـ

مســـائل و نیازهـــای واقعـــی جامعـــه از 

ــر  ــن خطـ ــود، هم چنیـ ــه شـ ــک مواجـ نزدیـ

ــت  ــای هیئـ ــدن اعضـ ــی و دورشـ درون گرایـ

ـــان آن هـــا  ـــرور زم ـــه م ـــه ب علمـــی از جامعـــه ک

ــردد. ــری می گـ ــد، پیش گیـ ــد می کنـ را تهدیـ

ـــای  ـــائل و نیازه ـــه مس ـــان ب ـــه هم زم توج

عینـــی و کاربـــردی جامعـــه و نیازهـــای 

ـــک  ـــی: از ی ـــز پژوهش ـــان و مراک ـــی محقق علم

ـــی،  ـــائل عمل ـــا و مس ـــه نیازه ـــه ب ـــرف توج ط

واقعـــی و عینـــی جامعـــه و تولیـــد محصـــوالت 

پژوهشـــگاه از ابتـــدای تشـــکیل قطب هـــای 

علمـــی و حاکمیـــت مســـئله محوری، بیـــش 

ــرف  ــت. از طـ ــده اسـ ــرح شـ ــته مطـ ازگذشـ

دیگـــر برخـــی پژوهش هـــای بنیـــادی ماننـــد 

ــا  ــا، اصطالح نامه هـ ــن دائرةالمعارف هـ تدویـ

و فرهنگ نامه هـــا کـــه محققـــان یـــا مراکـــز 

ـــا  ـــند ب ـــی آن می باش ـــر متقاض ـــی دیگ پژوهش

توجـــه بـــه مأموریـــت پژوهشـــگاه مـــورد اقـــدام 

ـــت.  ـــه اس ـــرار گرفت ق

مؤلفــه چهــارم: مدل هــای تحقیــق در علــوم 
اســالمی

 مـدل تربیـت محقـق بـا عناویـن ذیـل بیـان 

می شـوند:

سیاسـت های کالن حاکـم بـر طراحی فرآیند 

پژوهشی؛

و  محصـوالت  اثربخشـی  سـطح  ارتقـای 

خدمـات پژوهشـی در راسـتای مسـئله محوری

توجـه بـه اهـداف و مأموریت هـای حاکم بر 

قطـب علمی؛ 

توجـه بـه جایگاه علمـی ، تخصصی و تأکید 

بـر بهره گیـری حداکثـری از سـرمایه فکـری 

همـکاران پژوهشـگاه؛

تأکید بر فرآیندگرایی و دوری از وظیفه گرایی؛

حفـظ، ترمیـم و تقویـت فرآیندهـای اصلـی 

پژوهشـگاه؛

توجـه بـه اصـل چابک سـازی فرآیندهـا و 

کم بهـره؛ و  مـوازی  فعالیت هـای  حـذف 

توجـه توأمـان بـه دقـت و سـرعت در طراحی 

فرآیندها.

فرآینـد تدویـن آثار پژوهشـی در پژوهشـگاه 

علـوم و فرهنـگ اسـالمی:  فرآینـد تدویـن 

آثـار پژوهشـی در پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ 

براسـاس  موضـوع  پیشـنهاد  از  اسـالمی 

سیاسـت های کلـی، نیازسـنجی و راهبردهـای 

پژوهشـگاه شـروع و سـپس فرآیندهای نظارتی 

و کنترلـی مربوطـه را طـی و بـا انجام اصالحات 

الزم درنهایـت بـه تدوین نهایـی منجر می گردد. 

ایـن فرآینـد به صـورت مـدل و دسـتورالعمل در 

پژوهشگاه عمل می شود. 

سـطوح  بـرای  محقـق  نیروهـای  تربیـت 

از تولیدکننـده نظریـه تـا مبـّدل و  مختلـف 

ارائه دهنـده محتـوا: تربیـت محقـق می توانـد 

سـطوح  در  و  مختلـف  تخصص هـای  بـرای 

متفـاوت صـورت گیـرد. بایـد بتـوان بـه الگـو 

یـا الگوهایـی دسـت پیـدا کـرد تـا بـا توجـه بـه 

عرصه هایـی کـه قرار اسـت تولیـد دانش صورت 

گیـرد، محققـان آن عرصه هـا تربیـت شـوند.  

نوعـی از تربیـت نیـروی انسـانی محقـق الزم 

اسـت تـا از محتواهـای موجـود، متناسـب بـا 
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نیـاز، خروجی هـای متنـوع و در حجـم کمتری 

تهیـه و بـه جامعـه ارائـه دهنـد. یکـی از ایـن 

سـطوح می توانـد فقـط تبدیـل محتـوا باشـد و 

بـرای آن، محققـان مبـّدل تربیـت شـوند؛ مثـاًل 

از یـک محتـوای تولیدشـده، یـک درس نامـه 

خروجـی گرفتـه شـود یـا از خروجی هـای فرعی 

ایـن موضـوع می توانـد یـک همایـش باشـد. 

در صورتـی کـه الگوهـای مختلـف و متنـوع بـا 

توجـه بـه نیازهـا در حـوزه تربیت محقـق ایجاد 

شـود، روش هـای تأمین نیازهـای دینی جامعه 

متنـوع و متفـاوت خواهـد شـد. بـا یـک یـا دو 

سـال آمـوزش می تـوان تعداد زیـادی نیروهای 

بازآفریـن علـوم اسـالمی در رشـته های  مختلف 

تربیـت و درنتیجـه در زمـان کمـی رشـته های 

علوم اسـالمی توان مند و نسـبت به اقتضائات  

زمـان حاضـر، شـفاف، منسـجم و هدف منـد 

می شـوند؛ زیـرا محتـوای علمـی تولیـد شـده 

طـوری بـاز آفرینـی شـده کـه دانش پـژوه امروز 

می توانـد از آن اسـتفاده کند.سـطح دیگـری از 

تربیـت محقـق نظـر به تربیـت نظریه پـرداز دارد 

که اسالمی سـازی علوم انسـانی نیازمند چنین 

می باشـد. اقداماتـی 

نظـارت و ارزیابـی در طـی فرآینـد پژوهـش، 

نقطـه تمایـز مـدل پژوهـش در پژوهشـگاه: در 

پژوهشـگاه عالوه بـر فرآینـد معمـول پژوهـش 

کـه در آن مجـری پـروژه پیشـنهاد خـود را ارائـه 

و مراحـل تصویـب گذرانـده می شـود، طـرح 

اجمالـی و تفصیلـی نوشـته و مراحـل مربـوط 

بـه خـود را طـی می  کنـد، در حیـن پژوهـش 

نـکات متمایـزی لحـاظ می شـود. نظـارت در 

پژوهـش به صـورت فرآینـدی وجود دارد و جنبه 

تشـریفاتی نداشـته و جزئـی از فرآینـد پژوهش 

می باشـند. ناظـر مرحلـه بـه مرحله هـر بخش از 

پژوهـش را نظـارت کـرده و اظهـار نظر و هدایت 

می کننـد و نظـارت بـه پایـان پژوهـش موکـول 

نمی گـردد. عالوه بـر ناظـران، دو ارزیـاب کـه در 

موضوع مورد پژوهش تخصص دارند، مشارکت 

نمـوده و نظـر آن هـا به عنـوان ابـزار تأیید فرآیند 

در اختیـار پژوهشـگاه قرار می گیـرد. هم چنین 

در معاونـت پژوهشـی نیـز عالوه بـر ارزیابـی 

محتوایـی و فرآینـدی، بـرای برخـی پروژه هـای 

مهـم ارزیابـی مجـدد صـورت گرفتـه و ارتقـای 

آن ها را تضمین می نمایند. 

  عامل دوم: ابعاد محتوایی 
مؤلفـه پنجـم: ارزش هـای محـوری و نگرش هـای 
حاکـم بـر برنامـه تربیـت محقـق علـوم اسـالمی، 

پژوهش سازمانی بر پایه کار گروهی
مسـئولیت  بـه  توجـه  بـا  پژوهشـگاه   

ومأموریـت خـود فعالیت هایـی را دنبـال نموده 

کـه اواًل، ناظـر به پاسـخ گویی بـه نیازهای نظام 

اسـالمی باشـد؛ ثانیـًا، پژوهش هایـی صـورت 

پذیـرد کـه به صـورت فـردی قابل انجام نباشـد، 

ماننـد معجم هـا و اصطالح نامه کـه با مدیریت 

سـازمانی بایـد انجام شـود تا بـه نتیجه مطلوب 

برسـد. در نهایـت کارگروهـی و انجـام کالن 

پروژه هـا، ارزش هـای حاکـم بر پژوهشـگاه بوده 

اسـت.

اسـالم محوری براسـاس معـارف قـرآن و مکتـب 
اهل بیت؛

تبعیت از والیت فقیه و حمایت از نظام اسالمی
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اتکا به نیروهای فاضل، خالق و مستعد حوزوی
دفاع از باورها و ارزش های اسالمی؛

نوآوری و نواندیشی؛
تضارب افکار و آرا؛

حفظ، ترمیم و بالندگی فرهنگ میراث اسالمی
نیازشناسی و اولویت سنجی؛

کیفیت گرایی در عرصه محصوالت؛
و  نرم افـزاری  تحـوالت  فهـم  در  روزآمـدی 

سخت افزاری؛
تعامل، مشارکت و هماهنگی با نهادهای هم گرا

 آینده نگری.
مؤلفه ششم: قابلیت های مهارتی و رفتاری به کار 

گرفته شده در تربیت محققان علوم اسالمی
ارتباطـات:  مهـارت فـن آوری اطالعـات و 

بـا فـن آوری ترکیـب  درحال حاضـر پژوهـش 

شـده و نمی تـوان از ابزارهـای حـوزه مدیریـت 

اطالعـات در عرصـه پژوهـش غفلـت نمـود. 

امـروزه پژوهش گـری که با فن آوری اطالعات و 

ارتباطات آشـنا نباشـد، ممکن است در پژوهش 

نیـز بـه مشـکل برخـورد نمایـد. بیشـتر کارهای 

پژوهشـی در ایـن زمـان به صـورت سیسـتمی 

مدیریـت  پژوهشـکده  در  می گیـرد.  صـورت 

اطالعـات و مـدارک اسـالمی پژوهشـگاه، همه 

فعالیت هـا بـه صـورت سیسـتماتیک اسـت 

و از فایل هـای الکترونیکـی بـه جـای کتـاب 

اسـتفاده شـده و هم چنین مستندات، نمایه ها 

و فرهنگ نامه هـا به صـورت فایـل الکترونیـک 

ایجـاد می شـوند. آشـنایی بـا مراکز پژوهشـی و 

نحـوه بهره بـرداری از داده هـا و پژوهش هـای 

آنـان در موفقیـت یـک محقـق ضـروری اسـت. 

مؤلفـه هفتـم: منابـع انگیزشـی تربیـت محققان 
علوم اسالمی

حمایـت از انتشـار محصـوالت محققـان: بـا 

توجـه بـه این کـه یکـی از دغدغه هـای محققان 

نشـر اثـر آن هاسـت، وجـود انتشـارات کاغـذی 

اسـت  سـرمایه ای  پژوهشـگاه،  دیجیتـال  و 

کـه موجـب گردیـده تـا بـا چـاپ و انتشـار آثـار 

محققـان، عاملـی انگیزشـی جهـت پژوهش در 

آن هـا ایجـاد شـود. 

ارتقـای توان مندی هـای مهارتـی محققـان:  

حضـور محققـان در پژوهشـگاه باعث می شـود 

تـا بـا حمایت هـا و هزینه هایـی که بـرای آماده 

سـازی محققـان صـورت می گیـرد، مهـارت و 

توان مندی هـای و قابلیـت ذاتـی آن هـا ارتقـا 

پیـدا کند.

حمایـت مالی مناسـب از محققـان: حمایت 

مـادی مناسـب از اعضـای هیئـت علمـی و نیـز 

محققـان در صورتـی کـه طرح آنـان، فرآیندهای 

الزم را طی نموده باشـد، عامل انگیزشـی ارتقای 

فعالیت های پژوهشـی محسـوب می شـود. 

حمایـت از ارائـه مقـاالت در همایش هـا: 

محققـان،  در  انگیـزش  ایجـاد  راسـتای  در 

اعضـای هئیـت علمـی کـه بخواهنـد مقالـه ای 

در همایش هـا ارائـه نماینـد، مـورد حمایـت و 

پشـتیانی پژوهشـگاه قـرار گرفتـه و تسـهیالت 

و شـرایطی در اختیـار آن هـا جهـت شـرکت در 

همایـش و ارائـه مقالـه قـرارداده مـی شـود.

بـرای  تشـویقی  حمایت هـای  اتخـاذ 

نظریه پـردازی: تدویـن و ارائـه نظریـه توسـط 

اعضـای هیئـت علمـی در هر یک از رشـته های 
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علوم اسـالمی و یا علوم انسـانی 

کرسـی  معیارهـای  بـا  مطابـق 

مصـوب  نظریه پـردازی،  هـای 

بـا  فرهنگـی،  عالـی  شـورای 

پژوهش گـران  تعهـدات  سـایر 

واجـد  و  شـده  معادل سـازی 

مزایـای ویـژه خواهـد شـد. 

ترغیـب و حاکمیـت انگیزش 

دینی و درونی: حضور حداکثری 

بیـن  در  روحانیـون  و  طـالب 

اعضـای هیئـت علمـی و دیگـر 

دینـی  انگیـزش  پژوهشـگران، 

ترویـج  را تقویـت و  و درونـی 

می دهـد.

در  محقـق  ترفیـع  و  ارتقـا 

صورت انجام فعالیت پژوهشـی 

بیـش از موظفـی: به عنـوان یک 

بیـش  اعضـا  درصورتی کـه  انگیزشـی  عامـل 

از آنچـه طبـق آیین نامـه ارزش یابـی موظـف 

هسـتند، فعالیت پژوهشـی انجام دهند، ترفیع 

رتبـه خواهنـد گرفـت و با رصد ایـن فعالیت ها، 

محقـق احسـاس کنـد کـه پژوهشـگاه فعالیـت 

وی را توجـه دارد و اهمیـت می دهـد. 

  عامل سوم: ابعاد مدیریتی 
مؤلفه هشـتم: مدیریت و نیازسـنجی آموزشـی و 

پژوهشی تربیت محققان علوم اسالمی
راه انـدازی  مرکـز رصـد و ارتباط پژوهشـگران  

بـا سـایر مراکز پژوهشـی: به منظور دست رسـی 

پژوهشگران با نتایج سایر مطالعات و تحقیقات 

و نیـز آشـنایی بـا مراکـز پژوهشـی و نیازهـای 

مرکـز  پژوهشـگاه  پژوهشـی، 

رصـدی ایجـاد نموده تـا درجهت 

جبـران خـأ ارتباطی و اسـتفاده 

بهره ورانـه و بـا صـرف هزینـه و 

دسـتاوردهای  از  کمتـر  زمـان 

علمـی دیگـران اسـتفاده نمایـد.

از  حمایـت  و  پشـتیبانی 

علمـی  و  متنـوع  روش هـای 

جمع آوری اطالعات در پژوهش: 

داده  امـکان  پژوهشـگر  بـه 

می شـود تـا برای مشخص شـدن 

در  کـه  پژوهـش  از  ابعـادی 

راسـتای مواجهـه بـا نیـاز واقعی 

می باشـد،  مسـئله محوری  و 

فعالیت هـای  انجـام  به منظـور 

مشـاور،  از  اسـتفاده  میدانـی، 

برگـزاری نشسـت علمـی و سـایر 

مـوارد، در زمـان طراحـی و تهیـه طـرح تفصیلی 

پیش بینی هـای الزم و هم چنیـن هزینـه آن را 

در طـرح لحـاظ نمایـد. ایـن کار باعـث می شـود 

تـا پژوهشـگران از مسـئله محوری و مواجهـه با 

موقعیت فاصله نگیرند. نیازسـنجی و دقت نظر 

در انتخـاب موضوعـات پژوهـش باعـث  شـده 

اسـت تـا محصـوالت متناسـب بـا نیـاز، تولیـد 

و گزینـش شـده، خروجـی کاربـردی داشـته و 

درنتیجـه مـورد اسـتقبال و اسـتفاده نیـز قـرار 

گیـرد.

از  اسـالمی  علـوم  روابـط  نقشـه  تدویـن 

طریـق تولیـد اصطالح نامه هـای علوم اسـالمی 

)تـزاروس و یـا المنکلز (: با توجه به نیازسـنجی 

بــا توجــه بــه نیازســنجی صــورت 
کارهــای ضــروری  گرفتــه، یکــی از 
پژوهشــگاه تهیــه و ارائــه نقشــه 
روابــط علــوم اســالمی در تولیــد 
ایــن  در  اســت.  بــوده  علــم 
رشــته های  از  یــک  هــر  روش 
و  بررســی  اســالمی  علــوم 
اصطــالح  چندصدهــزار  در 
متــرادف،  واژه هــای  به صــورت 
و  تهیــه  هم عــرض، هم خانــواده 
کلیــد واژه  واژه هــای یادشــده بــا 
شــده اند.  طبقه بنــدی  اصلــی  
کمــک  ایــن سیســتم بــه محقــق 
می کنــد تــا زمانــی کــه مقالــه ای در 
می نویســد،  علمــی  حــوزه  یــک 
مرزهــای  کــه  بســنجد  بتوانــد 
را  مذکــور  موضــوع  در  دانــش 

خیــر. یــا  اســت  داده  افزایــش 
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ضـروری  کارهـای  از  یکـی  گرفتـه،  صـورت 

پژوهشـگاه تهیـه و ارائـه نقشـه روابـط علـوم 

اسـالمی در تولیـد علـم بـوده اسـت. در ایـن 

روش هـر یـک از رشـته های علـوم اسـالمی 

بررسـی و در چندصدهـزار اصطـالح به صـورت 

هم خانـواده  هم عـرض،  متـرادف،  واژه هـای 

تهیـه و واژه هـای یادشـده بـا کلیـد واژه اصلـی  

طبقه بنـدی شـده اند. ایـن سیسـتم بـه محقـق 

کمـک می کنـد تـا زمانـی کـه مقالـه ای در یـک 

حـوزه علمـی می نویسـد، بتوانـد بسـنجد کـه 

مرزهـای دانـش در موضـوع مذکـور را افزایـش 

داده اسـت یـا خیـر. حتـی اگـر محقق یـک واژه 

جدیـد بـه کار ببـرد مشـخص می شـود کـه بـه 

انـدازه یـک اصطـالح ایـن دانـش را جلـو بـرده 

اسـت. عدم مراجعـه محقق بـه این پایگاه باعث 

عدم اطـالع وی از پیشـینه بحـث می شـود. این 

سیسـتم به صورت هوشـمند، کل قواعد مرتبط 

بـا بحـث مربوطـه را ترسـیم و واژه هـای مرتبـط 

و نحـوه ارتبـاط را بیـان می کنـد. تاکنـون در 

مـدت سـی سـال، بـرای حـدود ده رشـته ایـن 

اصطالح نامه هـا تهیـه و به صـورت برخـط و 

آنالیـن در اختیـار همـه پژوهشـگران در سـطح 

جهـان قـرار گرفتـه اسـت. 

انتخاب راهبرد رشـد پلکانی تولید و نوآوری 

علمـی: در راسـتای کمـک بـه نـوآوری علمـی و 

نیـز اجتنـاب از انجـام پژوهش هـای تکـراری و 

مشـابه، فرهنگ نامه علوم اسـالمی تهیه شـده 

اسـت و واژه هـای بـه کار رفتـه در پژوهش هـا را 

در قالـب نمایـه بـه محقق نشـان می دهـد. این 

فعالیـت در قالـب یـک سـایت بـه نـام پایـگاه 

مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی عرضه شده 

و بـا مراجعـه محققـان بـه آن باعث می شـود تا 

به عنـوان مثـال اگـر در زمـان حاضر در حوزه فقه 

فردی پژوهشـی صورت می گیرد، این اطمینان 

حاصـل شـود کـه تا قبل از ایـن پژوهش دیگری 

در همـان حـوزه از آن قوی تـر انجـام نشـده کـه 

محقـق از آن بی اطـالع باشـد.

تقویـت مهـارت مدیریـت دانـش در علـوم 

اسـالمی: ازجملـه مشـکالت عرصـه پژوهـش، 

عـدم مدیریـت دانـش و عدم تسـلط بر دانش و 

پژوهش هـای تولیـد شـده می باشـد که موجب 

می شـود تـا در بسـیاری مـوارد به جـای نوآوری 

و تولیـد دانـش جدیـد، کارهای تکـراری صورت 

گیـرد. بنابرایـن ابتـدا بایـد محققـان بـه آنچه از 

دانـش موجـود اسـت، آگاهی و تسـلط داشـته 

باشـند. در ایـن راسـتا، پژوهشـکده ای بنـام 

مدیریـت اطالعـات و مـدارک اسـالمی، همـراه 

بـا پایگاهـی تحـت وب بـرای آن در پژوهشـگاه 

ایجـاد شـده اسـت. در ایـن پژوهشـکده، مبتنی 

منابـع  اسـالمی،  علـوم  کلیدواژه هـای  بـر 

می شـوند  تقطیـع  و  طبقه بنـدی  بازخوانـی، 

و محققـی کـه بخواهـد در موضوعـی خاصـی 

پژوهـش کنـد، می توانـد نظـام واره آن موضـوع 

را مشـاهده و توجـه نمایـد  کـه موضوع مربوطه 

چـه زیرشـاخه های دانشـی داشـته و چـه منابع 

و اجـزای اطالعاتـی شـامل کتـاب، فیلم، صوت 

و تصویـر بـه پیوسـت آن وجـود دارد. با ترسـیم 

خوشـه معرفتـی مذکـور و پیوسـت های آن، 

متوجـه می شـود کـه در کدام بخـش باید بحث 

جدیـدی را بـرای پژوهـش آغـاز نمایـد.
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تربیـت  برنامـه  پژوهشـی  نقشـه  نهـم:  مؤلفـه 
محققان علوم اسالمی

برنامـه  و  سـازمانی  اهـداف  بـر  تأکیـد 

راهبـردی در نقشـه پژوهشـی: 

برنامـه  و  سـازمانی  اهـداف 

راهبـردی پژوهشـگاه ناظـر بـه 

نقشـه پژوهشـی می باشـد که در 

اسـاس نامه ذکر شـده اسـت. هر 

یـک از ده پژوهشـکده در اهداف  

ویـژه خـود نیز ایـن اهداف کالن 

را در نظـر دارنـد. و فعالیت هـای 

پژوهشـی را در راسـتای همـان 

اهـداف تنظیـم می نماینـد.

  اهداف سازمانی پژوهشگاه
تبییـن معـارف نـاب اسـالم 

از  دینـی  فرهنـگ  پاالیـش  و 

التقـاط:  و  جمـود  پیرایه هـای 

و  اسـالم  نظام منـد  تبییـن 

ارائـه الگوهـای کارآمـد فـردی و 

اجتماعی متناسـب با نیازهای جهان معاصر از 

طریـق توسـعه، تعمیـق و توان مندسـازی علوم 

اسـالمی. تأمیـن پشـتوانه های علمـی بـرای 

دینـی  حکومـت  وکارآمدسـازی  نظام بخشـی 

اسـالمی. وانقـالب 

مؤلفه دهم: ارتباط پیوستاری بخش های مختلف 
برنامه تربیت محققان علوم اسالمی

ضـرورت ایجـاد سـازمان پژوهـش و بسـته 

فعالیت هـای آموزشـی، پژوهشـی و تبلیغـی 

معطـوف بـه حـل مسـئله: 

در پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمی 

تمرکـز بـر پژوهش هایـی اسـت کـه نیـاز بـه 

بـا  پژوهـش  سـازمان  دارد.  ونظـام  سـازمان 

هـدف  اهتمـام بـه فعالیت هـا و پروژه هایـی 

اسـت کـه بـرای انجـام آن هـا، 

محققـان،  گروهـی  مشـارکت 

اسـاتید و متخصصـان مختلـف  

همـراه بـا پشـتیبانی های علمی 

و سـازمانی الزم دارد، به عنـوان 

دایرةالمعـارف  تولیـد  مثـال 

میسـر  محقـق  یـک  به وسـیله 

آن  بـرای  بلکـه  نمی باشـد، 

بایـد محققـان زیـادی مداخلـه 

وانـواع مختلفـی از حمایت هـا 

وپشـتیبانی ها را اعمـال نمـود. 

مسـئله  ضعـف کارآمـدی علـوم 

اسـالمی در پاسـخ بـه نیازهـا نیز 

از ایـن نوع پروژه ها می باشـد که 

ابعاد مختلفی از جمله آموزشـی 

براین اسـاس  دارد.  تبلیغـی   و 

تغییراتـی بایـد در نظام آموزشـی صـورت گیرد. 

پژوهـش و تبلیـغ تخصصی نیز باید معطوف به 

کارآمـدی  طراحـی و اعمـال شـود. در پروژهایی 

که به سـازمان پژوهش نیاز دارد باید بسـته ای 

از فعالیت هـای مرتبـط با هـم در ابعاد مختلف 

بـرای پاسـخ گویی بـه آن تعریـف شـود.

جذب قسمتی از نیروی پژوهشی از سیستم 

آموزشـی دفتـر تبلیغـات اسـالمی: از آن جـا که 

دانشـگاه باقرالعلوم در حوزه آموزشـی تربیت 

دفتـر  زیرمجموعـه  و  می دهـد  انجـام  نیـرو 

تبلیغات اسـالمی می باشـد، تعـدادی از نیروی 

در پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ 
اســالمی تمرکــز بــر پژوهش هایــی 
ســازمان  بــه  نیــاز  کــه  اســت 
ونظــام دارد. ســازمان پژوهــش 
بــا هــدف  اهتمــام بــه فعالیت هــا 
بــرای  کــه  اســت  پروژه هایــی  و 
گروهــی  انجــام آن هــا، مشــارکت 
محققــان، اســاتید و متخصصــان 
مختلــف  همــراه با پشــتیبانی های 
الزم  سـازمـانـــی  و  عـلـمـــی 
تولیــد  مثــال  به عنــوان  دارد، 
یــک  به وســیله  دایرةالمعــارف 
محقــق میســر نمی باشــد، بلکــه 
زیــادی  محققــان  بایــد  آن  بــرای 
از  مختلفــی  وانــواع  مداخلــه 
را  وپشــتیبانی ها  حمایت هــا 

نمــود. اعمــال 
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دانشـگاه  خروجـی  از  پژوهشـگاه  پژوهشـی 

تأمیـن و درواقـع خروجـی آموزشـی در بخـش 

پژوهـش بـه کار گرفتـه می شـود.

جـذب نیـروی پژوهشـی از حـوزه علمیـه: با 

توجه به این که پژوهشـگاه بخشـی از سیسـتم 

حـوزوی می باشـد، بـر اسـتفاده از خروجی های 

حـوزوی در رشـته های تخصصـی نیـز تأکیـد 

می شود. بر این اساس  بخش قابل مالحظه ای 

از اعضای هیئت علمی و محققان پژوهشـگاه، 

افـرادی هسـتند کـه رشـته های تخصصی حوزه 

را به صـورت خـاص طـی کرده اند.

ارتباط متعامل بخش های پژوهشی،آموزشی 

و فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی 

بر  تأکید  با  اخیر  سال های  در  یک دیگر:  با 

متعامل  و  متقابل  ارتباط  مسئله محوری، 

بخش های دفتر صورت گرفته، به گونه ای که 

قسمتی منابع انسانی پژوهشگاه از دانشگاه 

تأمین شده و خروجی های پژوهشگاه توسط 

معاونت فرهنگی و تبلیغی؛ و رسانه و فضای 

مجازی مورد استفاده قرار می گیرند.

معرفـی و آگاه سـازی جامعـه از محصـوالت 

توسـط بخـش ترویـج: بـا توجـه بـه این کـه در 

حـوزه ترویج و شناسـاندن محصـوالت تولیدی 

پژوهشـگاه ضعـف وجـود دارد، پیشـنهاد شـده 

اسـت که هر پژوهشـکده، بخش هـای مخاطب 

و مصرف کننـده خدمـات و محصـوالت خـود را 

شناسـایی نماینـد. پژوهشـگاه نسـخه هایی از 

هـر اثـر را در اختیـار پژوهشـکده ها قـرار داده 

و پژوهشـکده ها آثـار را بـه رایـگان بـرای اسـتاد 

ارسـال  پژوهشـکده  مرتبـط  یـا  اشـخاص  یـا 

می نمایـد. هم چنیـن در ایـن راسـتا مقرر شـده 

اسـت تـا در بعضـی از مراکـز علمـی کـه مرتبـط 

بـا حوزه هـای پژوهشـی پژوهشـگاه هسـتند، 

نشسـت های علمـی و در برخـی دانشـگاه هـا و 

مراکـز علمـی مرتبـط نمایشـگاه های تخصصی 

برگـزار گردد.

  عامل چهارم: ابعاد منابع انسانی )شاخص های 
فرآیندی تربیت محققان علوم اسالمی( 

مؤلفـه یازدهـم: روش هـای آموزشـی و پژوهشـی 
برنامه تربیت محققان علوم اسالمی 

دوره کارورزی تربیـت محقـق و نظریه پـرداز:  

پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمی بـه منزله 

بخـش پژوهـش و دانشـگاه باقرالعلـوم بـه 

منزلـه بخـش آمـوزش دفتـر تبلیغات اسـالمی 

می باشـد. در دانشـگاه باقرالعلـوم به طـور 

مشـخص  بـرای تربیـت محقـق علوم اسـالمی، 

ابتدا نظام آموزشی وجود نداشت، بنابراین برای 

تربیت محقق، دوره های کارورزی طراحی شـد. 

در دوره های کارورزی محقق در دوره کارشناسی 

از ترم سـوم تا زمان  فارغ التحصیلی و در دوره 

کارشناسـی ارشـد و دکتـری از تـرم اول، هر ترم 

دو واحـد بـه نـام کارورزی می گذرانـد کـه در آن 

یـک اسـتاد فقط بـه طالب، نحوه مقاله نویسـی 

را آمـوزش و افـراد به صـورت عملـی تمریـن 

انجـام می دادنـد و محقـق تـا پایان تـرم مراحل 

تحقیـق را از آسـان بـه پیچیـده فرامی گرفـت. 

در دوره هـای مذکـور، اسـاتید موضوعـی بودند، 

مثـاًل اسـتاد کارورزی علـوم سیاسـی با گرایش 

فلسـفه سیاسـی وجود داشـت و با وزارت علوم 

نیـز هماهنـگ و مجـوز خـاص بـرای برخـی 
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دروس گرفتـه شـده بـود. دوره کارشناسـی دوره 

انبوه خوانـی و شناسـایی نظریه هـا تعریف شـد 

تا فرد با انواع کتاب ها، مقاالت و ... آشـنا شـود 

و طراحـی، مطالعـه اکتشـافی و... را یـاد بگیرد. 

دوره کارشناسـی ارشـد دوره نقد نظریه ها و دوره 

دکتری دوره نظریه پردازی تعریف شـد و فرد در 

رسـاله خـود، نظریـه تولیـد می نمـود. دوره های 

کارورزی باعـث شـد دانش پژوهان در دانشـگاه 

باقرالعلـوم بیـش از واحدهای متعارف دوره 

کارشناسـی درس بخواننـد تا با نظریه های رایج 

در ایـن علم آشـنا شـوند.

اسـتاد  پژوهشـی  مهارت هـای  کارورزی 

محـور: پـس از جـذب محققـان و پژوهشـگران، 

درضمـن پژوهـش، نظـارت و ارزیابـی  صـورت 

مهارتـی  کاسـتی های  و  خأهـا  تـا  گرفتـه 

آن هـا مشـخص شـود. به عنـوان مثـال برخـی 

پژوهشـگران و اعضای هیئت علمی پژوهشـی 

اشـخاص فاضـل و دانشـمند و دارای کتـب 

متعدد  هسـتند، اما مقاالت علمیـ  پژوهشـی 

آن هـا کـم اسـت. ممکـن اسـت برخـی از ایـن 

محققـان اعتقـادی بـه نوشـتن مقالـه نداشـته 

باشـند، لیکن بعضی نیز در روش مقاله نویسـی 

ابهـام داشـتند؛ بـرای ایـن گـروه از محققـان 

کارگاه هـای متعـدد مقاله نویسـی، کارگاه هـای 

آموزشـی نرم افزارهـای جدیـد، روش تحقیـق و 

نـگارش برگـزار مـی شـود. حتـی در ایـن مـوارد 

بـرای ارتقـای توان منـدی آن هـا، آموزش هـای 

ضمـن خدمـت مهارتـی بـا جنبه هـای نظـری 

کمتـر انجـام شـده اسـت.

کرسی ترویجی نقد نظریه: یکی از روش های 

تربیـت محقـق بـه جـای  روش هـای آمـوزش 

محـور، برگـزاری کرسـی های نقـد نظریه اسـت. 

فرهنـگ نظریه پـردازی در میـان پژوهشـگران 

بـه دالیـل مختلـف ضعیف اسـت که بخشـی از 

آن دالیـل روان شـناختی )عدم اعتمـاد به نفس 

الزم( و بخشی از آن نیز دارای دالیل علمی )عدم 

آشـنایی محقـق بـا الزامات ارائـه نظریه یا تولید 

علـم و...( اسـت، کـه بـرای حـل آن در راسـتای 

برگـزاری کرسـی ها، پژوهشـگاه مقـرر نمـود هر 

یـک از پژوهشـکده ها نحـوه نظریه پـردازی در 

رشـته خـود را بحـث کنند. 

مؤلفـه دوازدهـم: اعتباربخشـی و صـدور مدارک 
علمی و تحصیلی برای محققان علوم اسالمی

اسـتفاده از آیین نامـه  و مدارک وزارت علوم: 

صـدور مـدرک برای اعضای پژوهشـگاه با تأیید 

و ازسـوی وزارت علـوم صـادر می گردد و مدارک 

و مـدارج اعضـای هیئـت علمی تفاوتی با نظام 

دانشـگاهی ندارد.

نمـودار شـماره 1: عوامـل، مؤلفه هـا و اجزای 

علـوم  محققـان  تربیـت  نظـام  در  مؤلفه هـا 

اسـالمی در پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ اسـت.
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پی نوشت:
1. گزارش نـگاری از پژوهـش »تولیـد گـزارش راهبـردی 
فرآیندهـا و مدل هـای تربیت، ارتقا و ارزشـیابی محققان 
علـوم اسـامی«، سـیدرضا مرویـان حسـینی؛ تنظیـم: 
سـیدمحمد رضی آصف آگاه، اسـتادیار پژوهشگاه علوم 

و فرهنـگ اسـامی.


