ثسن اهلل الشحوي الشحین

طرح سازماوذهی تحقیقات پایاوی
در مذارس علمیه خًاهران استان مازوذران

هؼبًٍت پژٍّش حَصُ ػلویِ خَاّشاى استبى هبصًذساى
فشٍسدیي 6931

 .1مقذمه
ثش اسبس هبدُ  2اص آییي ًبهِ تحمیك پبیبًی :تحمیك پبیبًی ،یىی اص ػٌبٍیي هَاد دسسی دس سطغ  2ثطِ اسص

ٍ 9احطذ

دسسی است .ایي تحمیكً ،تیجِ تتجغ ػلوی علجِ دسثبسُ هَضَػی هشخض است وِ ثشاثش ضَاثظ ٍ صیش ًظش استبد ساٌّوب
دس هی آیذ.
ثش اسبس هبدُ  9اص آییي ًبهِ تحمیك پبیبًیّ :ذف اص تذٍیي تحمیك پبیبًی ،سٌجش هیضاى تَاًوٌذی علجِ ًسجت ثِ اًجبم
سٍشوٌ ذ یه تحمیك ػلوی دس حذ تتجغ ،ثب ثْشُ گیشی اص هٌبثغ ػلوی ثِ سٍ

وتبثخبًطِ ای ٍ اساهطِ گطضاس

تحمیطك دس

سبختبسی هٌسجن ٍ هٌغمی است.
 .2اوتخاب ياحذ تحقیق پایاوی
عالثی وِ ثب هذسن دیپلن پزیشفتِ شذُ اًذ ،پس اص گزساًذى ٍ 661احذ دسسی هجبص ٍ پس اص گزساًذى ٍ 691احذ دسس
هلضم ثِ اًتخبة هَضَع هی ثبشٌذ.
ثشای عالة پزیشفتِ شذُ ثب هذسن سیىل ثؼذ اص گزساًذى ٍ 681احذ دسسی هجبص ٍ ثؼذ اص گزساًذى ٍ 211احذ دسسی
هلضم ثِ اًتخبة هَضَع هی ثبشٌذ.
اهب ػلیشؿن اّویت ٍ ضشٍست پبیبىًبهِ ًَیسی ٍ ،استفبدُ اص یبفتِّبی پژٍّشی ایي تحمیمبت دس هتي جبهؼِ ،دس ؿبلطت
هَاسد تحمیمبت پبیبًی دس صهبى همشس اًجبم ًویگیشد ،یب اطالً ثِ سشاًجبم ًویسسذ ٍ ،یب ایٌىِ وبسثشد آى دس جبهؼِ هحل
تشدیذ است.
هَفك ًجَدى ثشخی اص تحمیمبت پبیبًی هؼلَل اهَسی است اص جولِ:
 .6ثش خالف تحمیمبت والسی ٍ همبالت ضوي آهَص  ،تذٍیي پبیبى ًبهِ ووتش دس وٌتشل هؼبًٍت پژٍّش هذاسس اسطت
صیشا اًتخبة هَضَع ،استبد ساٌّوبًَ ،شتي عشح اجوبلی ٍ عشح تفظیلی ٍ ،ثمیِ سیش تذٍیي تحمیك پبیبًی ثِ ػْذُ علجِ
ٍ ثب ًظبست استبد ساٌّوبست ٍ هؼبٍى پژٍّش هذسسِ ،ووتش دخبلتی دس ایي اهش هیتَاًذ داشت ثبشذ .ثطِ ّوطیي جْطت
هذیشیت تحمیمبت پبیبًی ثسیبس هشىل است ٍ دس ًتیجِ ؿبلت تحمیمبت پبیبًی یب ثِ سشاًجبم ًویسسذ ٍ یب ثب صهبًی ثیش
اص صهبى هجبص تذٍیي هیگشدد.
 .2ػلیشؿن ثشًبهِ ّبیی وِ هؼبًٍت پژٍّش هشوض هذیشیت حَصُّبی ػلویِ خطَاّشاى عطشحسیطضی ٍ اثطالؽ هطیوٌطذ ٍ
ّوچٌیي تال ّبیی وِ هؼبًٍیي پژٍّش هذاسس ثشای آهَص

پژٍّش داسًذ ،اهب ثِ ًظش هیسسذ وِ ٌَّص پطژٍّش تطب

حذ هغلَة فبطلِ ثسیبس داسد ٍ ؿبلت عالة ووتشیي آشٌبیی ثب پژٍّش سا ًذاسًذ .ثِ ّویي جْت ثِ تحمیك پبیطبًی وطِ
هی سسٌذ ،ثِ خبعش آشٌب ًجَدى ثب اطَل پژٍّش دچبس سشدسگوی ٍ دس ثشخی هَاسد دچبس اضغشاة هیگشدًذ .عشحی وِ
پیش سٍست ثشای حل ایي دٍ هشىل عشاحی گشدیذُ است .دس ایي عشح هیتَاى دس عَل یه سبل ثیش اص  81دسططذ
عالة ٍاجذ ششایظ ،تحمیك پبیبًی خَد سا دفبع وٌٌذ.

 .3اهذاف
ّذف اص ایي عشح ،ووه ثِ عالة ثشای تذٍیي دلیك ٍ استبًذاسد تحمیمبت پبیبًی دس هَػذ همشس هیثبشذ.
 .4جامعه هذف
عالة تشم دٍم اص پبیِ چْبسم هذاسس ػلویِ خَاّشاى استبى هبصًذساى
 .5پیشویازها
ثشای ششٍع فؼبلیت ،سِ پیشًیبص سا ثبیذ تْیِ شَد:
 . 6-5تْیِ لیستی اص هَضَػبت پژٍّشی :ثبیذ لیستی اص هَضَػبت پژٍّشی ثشای پیشٌْبد ثِ عالة آهبدُ گشدد.
دس اثتذای اًتخبة هَضَع ،ثبیذ گشٍُّبی ػلوی هشخض شَد .دس ػلَم حَصٍی 3 ،گشٍُ ػلوی ٍجطَد داسد :ادثیطبت،
اخالق ،تبسیخ ،تفسیش ،ػلَم حذیث ،فمِ ٍ اطَل ،والم ٍ ػمبهذ ،هٌغك ٍ فلسفِ ٍ ػلَم اًسطبًی هطشتجظ ثطب حطَصُ دیطي
(حمَق ،التظبد ،سٍاًشٌبسی ٍ  .)...ػالٍُ ثش ایي سشتِّب ،یه سشی گشایشّبیی است وِ الجبل عالة ثِ آًْب صیبد است
هبًٌذ هَضَػبت هشتجظ ثب حضشت صّشا (سالم اهلل ػلیْب) ،اهبم حسیي (ػلیِ السالم) ،هْذٍیت ،هغبلؼبت خبًَادُ ،تجلیطؾ،
التظبد همبٍهتی ٍ هبًٌذ آى.
الصم است وِ ثشای ایي گشٍُّب ٍ گشایشّب ،چٌذ هَضَع پژٍّش ثِ ػٌَاى یه لیست اٍلَیت پژٍّشی تْیِ وشد .ایطي
هَضَػبت سا هیتَاى اص هحَسّبی پژٍّشی دس ّوبیشّب ٍ وٌفطشاًسّطب ،هَضطَػبت همطبالت دس ًشطشیبت ػلوطی،
هَضَػبت پیشٌْبدی جشٌَاسُ سشذ ٍ حتی سبیتّبی ایٌتشًتی جوغآٍسی وشد ٍ .دس یه لیست آهبدُ اساهِ ثطِ عطالة
وشد.
هؼبًٍت پژٍّش حَصُّبی ػلویِ دس یه ثشًبهِ والى ،دس حبل جوغآٍسی هَضَػبت پژٍّشی است ٍ تب ثِ حبل دس 1
سشتِ ،هَضَػبت سا جوغآٍسی وشدُ ٍ آًْب سا دس وتبثی تحت ػٌَاى لیست اٍلَیتّبی پژٍّشی ثِ چبح سسبًذُ است.
ایي لیست سا هی تَاًذ هؼبٍى پژٍّش یىی اص هذاسس یب هؼبٍى پژٍّش حَصُ تْیِ وٌذ ٍ ثِ هؼبًٍیي پطژٍّش هطذاسس
اساهِ دّذ.
 .2-5تهیه لیست اساتیذ راهىمای مصًب
دس هشحلِ دٍم ثبیذ هذسسِ لیستی اص اسبتیذ ساٌّوبی هظَة ثشای پیشٌْبد ثِ عالة تْیطِ وٌطذ .ثطشای ایطي وطبس ثبیطذ
اسبتیذی وِ ٍاجذ ششایظ استبد ساٌّوب ّستٌذ شٌبسبیی شذُ ،ثب دسیبفت هذاسن ایشبى ٍ اساهِ ثِ شَسای پژٍّشی استبى،
همذهبت استبد ساٌّوب شذى آًْب سا آهبدُ وشد.

 .3-5تشکیل شًرای پژيهشی مذرسه
سَهیي پیش ًیبص اجشای ایي عشح ،تشىیل شَسای پژٍّشی هذسسِ است .هتأسفبًِ دس ثشخی هطَاسد ،اػضطبی شطَسای
پژٍّشی هذسسِ ،اص تسلظ وبفی ثش سٍ

پژٍّش ثشخَسداس ًیستٌذ .ثِ ّویي جْت ثبیذ دس شَسای پژٍّشطی هطذاسس

ثبصًگشی ایجبد شَد ٍ ّوچٌیي هذاسسی وِ فبلذ ایي شَسا ّستٌذ ،اشخبص ری طالح ثشای ایي اهش تؼییي گشدًذ.
 .6تهیه طرح اجمالی
آؿبص تذٍیي تحمیك پبیبًی ،اًتخبة هَضَع ٍ پیشٌْبد استبد ساٌّوبست .هؼبٍى پژٍّش هذسسِ ثبیذ ٍاجذیي شطشایظ سا
هشخض وشدُ ٍ ثب اساهِ لیست اٍلَیت ّبی پژٍّشی ٍ لیست اسبتیذ ساٌّوب ،یه ّفتِ ثِ علجِ فشطت دّذ تب هَضَع ٍ
استبد ساٌّوب سا اًتخبة وٌذ .هؼبٍى پژٍّش ثبیذ دس عَل یه ّفتِ یبد شذُ ،توبم تال

خَد سا ثشای پیگیشی عالة ثِ

وبس ثجٌذد ٍ ثب پیگیشی ،عالة سا دس اًتخبة هَضَع ٍ استبد ساٌّوب تشؿیت وٌذ.
پس اص پبیبى هْلت همشس یه دٍسُ وبسگبُ پبیبىًبهًَِیسی ثشگضاس گشدد .دس ایي وبسگبُ وِ دس سطِ جلسطس سطِ سطبػتِ
ثشگضاس هیگشدد ،هَاد عشح اجوبلی ثِ عالة آهَص

دادُ هیشَد ،ثذیي ششح:

جلسِ ًخست :عشاحی ػٌبٍیي پیشٌْبدی ثِ ّوشاُ عشاحی سؤال اطلی.
جلسِ دٍم :تششی چگًَگی ًَشتي ثیبى هسئلِ ثِ ّوشاُ وبسٍسصی ثیبى هسئلِ.
جلسِ سَم :تششی چگًَگی ًَشتي اّویت ٍ ضشٍست تحمیك ،ثِ ّوشاُ وبسٍسصی ضشٍست تحمیك.
ًىتِ هْن دس ایي وبسگبُ ایي است وِ دس جلسِ دٍم ٍ جلسِ سَمً ،جبیذ ًَشتي ثیبى هسئلِ ٍ ضشٍست تحمیك ثِ خطبس
اص والس هَوَل شَد .استبد وبسگبُ ثبیذ پس اص تششی ثیبى هسئلِ ٍ ّوچٌیي اّویت ٍ ضشٍست تحمیك ،فشططت وطبفی
ثشای ًَشتي ایي دٍ ثخش سا ثذّذ ٍ دس ّوبى والس اص عالة ثخَاّذ وِ ثیطبى هسطئلِ ٍ ضطشٍست تحمیطك سا دس فطشم
هخظَص ٍاسد وٌٌذ.
هؼبٍى پژٍّش ثبیذ پس اص پبیبى وبس عالة ،ثالفبطلِ شَسای پژٍّشی سا تشىیل دادُ ٍ عشحّبی اجوبلی سا دس شَسا
هغشح وٌذ.
دس طَست سد یب ًیبص ثِ اطالح عشحّبی اجوبلی ،اص استبد وبسگبُ دسخَاست هیشطَد وطِ سًٍطذ فطَق سا ثطِ ططَست
خظَطی ثب علجِ ّوشاُ ثبشذ تب عشح اجوبلی تظحی شَد .سپس ثالفبطلِ ثبیذ شَسای پژٍّشی تشىیل شَد ٍ عطشح
اجوبلی جذیذ ثشسسی گشدد.
 .7تهیه طرح تفصیلی
پس اص تظَیت توبهی عشحّبی اجوبلیًَ ،ثت ثِ تْیطِ عطشح تفظطیلی هطیسسطذ .ایطي هشحلطِ سطختتطشیي هشحلطِ
تحمیكپبیبًی است ،ثِ ّویي جْت ثبیذ ثب استفبدُ اص اسبتیذ هجشّص سٍ

تحمیك تذٍیي گشدد .ثٌبثش ایي ،دس ایي هشحلِ ثبیذ

شَسای پژٍّشی سا تشىیل داد ٍ اص علجِ ًیض دػَت وشد تب علجِ دس حضَس اػضبی شَسای پژٍّشطی ٍ ووطه ایشطبى
هَاد عشح تفظیلی سا ثٌَیسذ.
اگش ایي اهش هحمك شَد ،دس ّوبى جلسِ عشح تفظیلی تظَیت هیگشدد ٍ علجِ هیتَاًذ تذٍیي تحمیك پبیطبًی سا آؿطبص
وٌذ.
 .8تذيیه تحقیق پایاوی
دس ایي هشحلِ اص فشایٌذ تحمیك پبیبًی ،علجِ ثِ آهَصُّبیی احتیب داسد ،اص جولِ :اطَل فیشًگبسی ،تْیِ سیبِّ ًَشتِ
ٍ ًگبس

ػلوی .پس اص تظَیت عشح تفظیلی دس سِ وبسگبُ دٍ سبػتِ ،ایي سِ آهَصُ ثبیذ ثِ علجِ آهَص

دادُ شَد.

ثشای هذیشیت علجِ دس عَل دٍساى تذٍیي تحمیك پبیبًی ،ثبیذ اص اسبتیذ ساٌّوبی عالة خَاستِ شَد وِ یه سبػت دس
ّفتِ سا ثشای هشبٍسُ پژٍّشی ثِ عالثی وِ ثب آًْب تحمیك پبیبًی داسًذ ،اختظبص دٌّذ .هؼبٍى پژٍّش ًیض ٍظیفطِ داسد
هَاظجت وٌذ توبهی عالة ،دس سبػت همشس ثشای هشبٍسُ پژٍّشی حضَس پیذا وٌٌذ.
دس ایي طَست هی تَاى ثِ عَس هستوش ،تذٍیي تحمیك پبیبًی سا صیش ًظش گشفت ٍ ّوچٌیي ثِ علجِ اعویٌبى داد وطِ یطه
استبد ،لذم ثِ لذم ّوشاُ اٍ خَاّذ ثَد.
الجتِ ثشای علجِ خَة است یه سشی هجبحث همذهبتی ًیض آهَص
هغبلؼِ ٍ  ...وِ دس هذت هحذٍد تذٍیي تحمیك پبیبًی سفبس
آهَص

ثجیٌذ ،هبًٌذ :وتبثشٌبسی ٍ وتبثخبًِشٌبسی ،سٍ ّبی

ًویشَد .ایطي اهطَس ثبیطذ دس دٍساى تحظطیل ثطِ عطالة

دادُ شَد.

 .9جلسه دفاع
ثشگضاسی ایي جلسِ فشایٌذ خبص خَد سا داسد وِ ثٌبثش آییيًبهِ آهَصشی ثبیذ تشىیل شَد.
 .11اصالحیه
پس اص ثشگضاسی جلسِ دفبع ،دس طَستی وِ تحمیك پبیبًی ثِ اطالح ًیبص داشتِ ثبشطذ ،ثبیطذ ثطِ ووطه اسطتبد ساٌّوطب،
اطالحبت پیشٌْبدی سا اًجبم دّذ.
 .11استخراج مقاله از تحقیق پایاوی
دس پبیبى تذٍیي تحمیك پبیبًی ،دس یه وبسگبُ آهَصشیً ،حَُ استخشا همبلِ اص تحمیك پبیبًی ثِ علجِ آهَص
ٍ طذٍس هذسن هٌَط ثِ اساهِ همبلس هستخشَ اص تحمیك پبیبًی ثبشذ.
ثب استخشا همبلِ اص تحمیك پبیبًی ٍ طذٍس هذسن ،وبس ثِ سشاًجبم هیسسذ.

دادُ شَد

