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Abstract 

The aim of this study was to identify the problems of seminary and university 

communication and provide appropriate solutions. In this research, sequential 
exploratory combined research method has been used. In a quantitative part of the 

theory derived from the data and in the qualitative part, descriptive survey method 

has been used. The research instrument was semi-structured interview and a 

researcher-made questionnaire was made in the qualitative section. Purposive 

sampling method was used in the qualitative section. The number of samples in this 

study was 20 based on the principle of theoretical saturation, but to ensure more than 

the results of the interview, up to 25 people continued and validation was done 

through believability, transferability, reliability and verifiability. In a quantitative 

part, stratified random sampling was used and content method was used for validity 

of the questionnaire and Cronbach's alpha was calculated to be 0.91. The findings 

show that the main components of the problem are the relationship between the 

seminary and the university including conflict, epistemology, cognition and attitude. 
Also, the findings in the quantitative section show that from the perspective of the 

seminarians and the university, conflict is the most important cause of the problems 

of interaction between the seminary and the university. The most important factor in 

creating problems between the seminary and the university has been expressed from 

the perspective of the seminarians, the influence of the enemy in the university and 

the seminary, and the attempt to create divisions between the two groups and from 

the university's point of view, the lack of an atmosphere of convergence and lack of 

familiarity with each other's insights and attitudes. 
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 وحدت حوزه و دانشگاه با شناسایی عوامل مرتبط

 )رویکردی آمیخته(
 

 زاد دکتر علیرضا قاسمی
 72/99/11تاریخ دریافت: 

 93/30/11تاریخ پذیرش: 

 چکیده
مناسب است. در هدف این پژوهش، شناسایی مشکالت ارتباط حوزه و دانشگاه و ارائه راهکارهای 

استفاده شده است. در بخش کمی از نظریه برخاسته از  اکتشافی متوالی این تحقیق از روش پژوهش ترکیبی
 ها و در بخش کیفی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. ابزار تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته داده
گیری هدفمند، استفاده شد.  از روش نمونهدر بخش کیفی پرسشنامه محقق ساخته است. در بخش کیفی  و

 جیاز نتا شتریب نانیاطم یبرا ینفر بود ول 73 یها در مطالعه حاضر بر اساس اصل اشباع نظر تعداد نمونه
 ،یریپذ انتقال تیقابل ،یریباورپذ تیاز روش قابل یابیاعتبار و  کرد دایادامه پ و پنجم ستیمصاحبه تا نفر ب

استفاده و  ای طبقهروش تصادفی در بخش کمی از انجام شد.  یریپذ دییتأ تیو قابل یریپذ نانیاطم تیقابل
محاسبه  19/3برای روایی پرسشنامه نیز از روش محتوایی استفاده شده است و آلفای کرانباخ کلی پرسشنامه 

، های اساسی مشکل ارتباط بین حوزه و دانشگاه شامل تعارض دهد که مؤلفه ها نشان می یافته شد.
دهد که از دید  ها در بخش کمی نشان می باشد. همچنین یافته شناختی و شناخت و نگرش می معرفت

ترین  باشد. مهم ترین عامل مشکالت تعامل بین حوزه و دانشگاه می حوزویان و دانشگاه، مولفة تعارض مهم
و حوزه و تالش بر  عامل ایجاد مشکالت بین حوزه و دانشگاه از نظر حوزویان، نفوذ دشمن در دانشگاه

های  ها و نگرش اندیشی و عدم آشنایی با بینش ایجاد تفرقه بین دو قشر و از دید دانشگاه، کمبود فضای هم
 یکدیگر بیان شده است.

 

 .حوزه، دانشگاه، تعامل حوزه و دانشگاه ارتباط، :ها هکلیدواژ

 

 . استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی، کازرون، ایران 
Alireaghasemizad@gmail.com 
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 مقدمه
 ،فرهنگيی و سیاسيی  ، مختلف علميی های  های غرب در شاخه امروزه به دلیل مواجهه با هجمه

مغيز متفکير و قليب     عنيوان  بيه هيا   های علمیه و دانشيگاه  نیازمند وحدت ناگسستنی حوزه ازپیش یشب

ی  در حقیقيت در شيرایج جامعيه    (.9913گيرداب، هسيتیم ) جامعه و بازوان فرهنگی و علمی کشور 

 ،ر دو در یي  مسيیر  امروزی الزم است که بيین دانشيگاه و حيوزه تعاميل وجيود داشيته باشيد و هي        

وب، برای خود تعیین در جهت رسیدن به تعامل مطل و اهداف مشترکی را را انجام داده هاییفعالیت

و بيا هيم    بيه درسيتی هيم را شيناخته     ،که اگر ایين دو قشير   کنند. در این خصوص مفتح معتقد است

 گرایيان  چي  غرب و شرق زده از منافقيان و   های جناحتفاهمی عمیق و اساسی داشته باشند؛ دیگر، 

جدایی حوزه و دانشيگاه و   (. بنابراین9911زواره،  گلی) پرورانیدو... طمع تفرقه را در سر نخواهند 

 تواند ایجاد کند می آن زیادی برای جامعه و آینده فرهنگی بار یانزآثار  ،م جدیدوم دینی از علوعل

 .ددارن دت به یکدیگر نیازاین در شرایطی است که این دو به ش و

 «علمیيه »بيه معنيی قلميرو و محيدوده فعالیيت و       «حيوزه »ان حوزه علمیه با ترکیب دو واژه عنو

 شيود  ميی الت عالیه در فقه شیعی به کار برده لما درمجموع به مفهوم محل تحصیمنسوب به علم و ع

 دهييی سييازماننهيياد آمييوزش، تربیييت و  تييرین اصييلی، تييوان مييیعلمیييه را  حييوزه (.9919دانشييیار،)

ای تياریخی و  بيا پیشيینه   درواقيع و مبلغان اسيالمی در سيطوح مختليف معرفيی کيرد؛       نظران صاحب

و نقش و کارکرد درون اجتمياعی   سازوکاری  سازمان اجتماعی، دارای اهداف، ساختار،  منزله به

تيوان عنيوان   ف دانشيگاه ميی  ( همچنین در تعریي 9921سازمان تبلیغات اسالمی، ) استخاصی بوده 

 در آن آميوزش ای کيه  همؤسسيه اصيطالحا   ؛ جای عليم  و جای دانش ،محل دانش دانشگاه کهکرد 

(. در حقیقيت دانشيگاه   9922دهخدا، ) شودانجام  ادبیات و فلسفه و هنر، علوم و فنون درجات عالی

شيوند کيه   نی تربیيت ميی  ؛ تا جایی که در این نهياد دانشيجویا  آید مینهاد علمی به حساب  ترین مهم

ی کشور به تربیت صحیح و اصيولی ایين دانشيجویان بسيتگی     سازند و آیندهسرنوشت کشور را می

ها و اهداف دانشگاه با اصول اسالمی و جامعه همخيوانی  دارد؛ بنابراین الزم است که تمامی فعالیت

 .داشته باشد

جهيت  در قبل از پیروزی انقيالب اسيالمی    هاسال ،حوزه و دانشگاهدر حقیقت بحث وحدت 
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 ،هيدایت و رهبيری جامعيه    و هایی جدیدبرای رسیدن به افقو همراهی و همگامی حوزه و دانشگاه 

پس از پیيروزی انقيالب اسيالمی نیيز بيا نگياه       ( و 9917نبوی، ) شدطرح م ره() امامحضرت توسج 

ه تنظيیم و نشير   مؤسسه) دانستندمی پیروزی ترین بزرگراهبردی به وحدت حوزه و دانشگاه، آن را 

 ؛رهبری بوده و هسيت  معظم نیز بسیار مورد تأکید مقامدر حال حاضر  .(79 :9901آثار امام خمینی،

و  هيا هيا کيه بحيث   دامنه بحيث چنيان گسيترده اسيت کيه در طيول ایين سيال        که رسد اما به نظر می

هيایی وجيود   هنوز ناگفتيه  حال اینبا ؛شده مطرحتوسج اندیشمندان در مورد آن فراوانی  گفتگوهای

 .تواند به پیشبرد هدف وحدت حوزه و دانشگاه کم  کنددارد که می

سه به  ،اندهای فکری پرداختهدر این عرصه به بحث و چالشو اندیشمندانی که  نظران صاحب

 د: گروه اول معتقد است که ارتباط بین دانشگاه و حيوزه رونيد رو بيه رشيدی    گردنتقسیم می گروه

 اساسيا  گيروه دوم   .نسبت به آن امیدوار هستند ها وجود آن . بااینروند آن کند است اما ،کندطی می

هيای  معتقدند که وحدت حوزه و دانشگاه چیيزی فراتير از گنجانيدن درس اسيالمی در میيان درس     

اساسيا  ایين دو نهياد بسيان دو خيج       کيه  اعتقاد دارند طورکلی بهنیز  و گروه سوم باشددانشگاهی می

در  اکنيون  هيم  آنچيه گردنيد و  به هم نخواهند رسید و با یکدیگر منقطع نميی  گاه هیچموازی بوده و 

اسيت کيه    گرایانيه  آرميان در حقیقيت بحیيی    شيود خصوص انتظار وحدت حوزه و دانشگاه بیان می

شکاف در دو نهياد اسيت کيه    وجود همین چند گروه نشانگر نوعی  هرحال به .عینیت نخواهد یافت

بير فاصيله و   بسیاری از اندیشمندان اسيالمی  . سازد می دوچندانرا  اعتمادسازینیاز به ترمیم رابطه و 

شکاف میيان   ،معتقدند که یکی از مشکالت جامعهاند و شکاف بین دانشگاه و حوزه صحه گذاشته

حيدت یابنيد و متحيد شيوند،     این دو نهاد است و اگر علم و دیين درهيم ادغيام شيوند و در اصيل و     

زیرا علم بدون دین و معرفت ناقص بيوده و دیين بيدون    ؛ است حل قابلاری از مشکالت امروزه بسی

 .(9910شیرازی، ) نداردهم محل پیشرفت  معرفتعلم و 

ره( و ) خمینیامام  آن ارتباط مطلوبی که مد نظر رسد بین حوزه و دانشگاهبنابراین به نظر می 

(؛ در واقيع وحيدت هرچيه بیشيتر     9911؛ گليی زواره،  9917نبيوی،  ) ندارده، وجود شهید مفتح بود

تيوان بيه افيزایش    ایين نتيایج ميی    ترین مهم ازجملهحوزه و دانشگاه؛ نتایج فراوانی را به همراه دارد؛ 

تن بيه  پيرداخ ی علمی صيادقانه، همکياری خدادوسيتانه اشياره کيرد.      ، روحیهداری دینخداشناسی، 

 نویسيد  ( ميی 712: 9917) شيهید مطهيری  حوزه تا آنجا اهمیت دارد که  خصوصا مشکالت دانشگاه 
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درباره سيازمان   گاه هیچعدم عالقه و اعتقاد ممکن است  واسطه بهبرخی از اندیشمندان اجتماعی ما »

ن کوتياه  منيدا  که همه عالقيه  طوری هماننیندیشیده باشند،  ها آن حل راهروحانیت و مشکالت آن و 

منيدان   اميا عالقيه   ؛یابيد  شيان راه نميی   هيا در مغيز سياده    اندیشيه  گونيه  ایين  گياه  هيیچ نیز  خبر بیفکر و 

دارد، هميین   را به خيود مشيغول ميی    ها آنکه فکر  ترین موضوعات اسالم یکی از مهم اندیش روشن

و دانشگاه مشکالت ارتباط حوزه  که در همین راستا، مطالعه حاضر در پی آن است «.موضوع است

بنابراین هدف اصلی  ؛بندی کند و برای حل این مسائل راهکارهایی ارائه دهدرا شناسایی و اولویت

 مناسيب  یارتبياط حيوزه و دانشيگاه و ارائيه راهکارهيا      کنونی مشکالت تدوین الگویاین تحقیق، 

 است.

 

 پیشینه تحقیق
انجيام نشيده    قیدر مورد موضوع تحق یقاتیتحق ،در خارج از کشور رسد که محققا به نظر می

اگرچيه پژوهشيی کيه بيه روش      شيود.  ميی پرداختيه   یداخل قاتیفقج به تحق اینجادر  نیبنابرا ؛است

ایين  در اداميه بيه تعيدادز از    آمیخته به موضيوع پرداختيه بسيیار انيدد بيوده یيا منتشرنشيده اسيت.         

 شود: میاشاره  شده انجام های پژوهش

اهيداف مشيترد حيوزه و     نیيی تب»بيا عنيوان    یپژوهشدر ( 9910) لوو صحبت  یمحمد رزایم

استاد  تیجامعه، ترب موردنیازمتخصص و  نیروهای تیدو از جمله ترب نیاهداف مشترد ا «دانشگاه

جامعيه،   یدگسيازن  ،یو هنير  یادبي  ،یمختلف، اشاعه فرهنگ علم های دوره یبرا کارآموزم و معل

. انييد دادهقييرار  یو... مييورد بررسيي ینييیو توسييعه د نینييو یالگييو پييردازی نظریييه یتييالش در راسييتا

 نهیاست: استفاده کردن دانشگاه در زم قرار ازاینپژوهش  نیدر ا شده ارائه یو راهکارها شنهاداتیپ

از دانشيگاه، حضيور    دیي عليوم جد  نيه یشدن حوزه در زم مند بهرهحوزه،  اتیاز تجرب یشاگرد پرور

و  یتخصصي  هيای  همایش ،یآموزش های کارگاه یبرگزار در حوزه و دانشگاه، ونیو روحان دیاسات

 .مقاالت و کتب در مورد اهداف مشترد حوزه و دانشگاه تألیف

بيه   «بر وحدت حيوزه و دانشيگاه   یخیتار یلیتحل»با عنوان  ی( در پژوهش9910) محمدی گل

 هرچنيد احساس وحدت حوزه و دانشگاه، باالتر از متوسيج اسيت.    زانیکه م این نتیجه رسیده است

 انیاز احسياس وحيدت دانشيگاه    شیبي  یتا حد ینسبت به قشر دانشگاه انیاحساس وحدت حوزو
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نسيبت بيه هيم احسياس      یو دانشيگاه  یدو قشير روحيان   میاست و اگر بخيواه  ینسبت به قشر روحان

 هرگونيه از مداخليه و   د،یي جد های نسلشدن  یدر روند اجتماع دیبا ،داشته باشند یوحدت و همدل

 .کرد یریجلوگ رساند،یم بیاهداف فوق آس هکه ب یعمل ایسخن 

تحقيق   یبيرا  یحيوزه و دانشيگاه: ضيرورت    یيی همگرا»بيا عنيوان    یقی( در تحق9910) مجیدی

 یيی بيه همگرا  یابیدسيت  یبيرا  سيازوکارهایی  ودو نهاد پرداختيه   نیوحدت ا یبه بررس «یاهداف مل

 جياد یا ،یسند راهبيرد  هیبر پا کارکردگراییاز:  اند عبارت . این پیشنهادهاداده است شنهادیمطلوب پ

 هيای  ظرفیيت  افزایيی  هيم  ،یو محلي  یمشيترد در سيطوح ملي    یقيات یتحق های کارگروه ای ها ایستگاه

از  تير  مطليوب مشترد جهيت اسيتفاده    های برنامهو  المللی بیندر صحنه  مؤثرحضور  یبرا یپژوهش

 .یمجاز یفضا تیظرف

ميورد  را  «گریکيد ینسيبت بيه    انیو دانشيگاه  انیحوزو های نگرش»( 9912) افشانیو  یاحمد

. بودنيد  انیي نفير از حوزو  9333و  انینفر از دانشيگاه  1333 ایشان قینمونه تحق اند. قرار داده یبررس

 انیي حوزو درمجموع ،آن های یافته اساس و بر شده آوری جمعمصاحبه  قیپژوهش، از طر های داده

 انیو دانشيگاه  شيتر یب لیي تما انیي حوزو انیي م ایين  دردارنيد.   انیبه دانشيگاه  بتنس تری میبتنگرش 

و ارتبياط حيوزه و    ها همکاری. اند دادهاز خود نشان  گریشدن به نهاد د  ینزد یبرا یکمتر لیتما

 .است ادیز اریدو نهاد بس یاست و فاصله اجتماع ینییدانشگاه در سطح پا

 «ره()خمینيی اميام   دگاهیي را از ددانشيگاه  تحقق حوزه و  یمبان»( 9911) محمدیو  یدیجمش

که مشتمل بير شيناخت اهيداف،     ینشان دادند که امام )ره(، شناخت و آگاه ها آن. اند کرده یبررس

 معرفی کيرده و بير   وحدت یاجزا عنوان بهرا  باشد می ها تواناییو  نیروها، ابزارهارسالت، امکانات، 

 د،یي توح ویيژه  بيه اسيالم   یدتیارکان عق ت،ایبر معنو یو مبتن یو منطق یقالنع رتیو بص نشیب یرو

و اخيالق، ارتبياط بيا جامعيه و      تیي و معنو تیي و ترب هیي استقالل، آميوزش و پيژوهش هميراه بيا تزک    

 دیشيد  تأکیيد  کياری  محافظيه و  اندیشيی  جزمو  یاز تعصب افراط زیو پره شناسی دشمن ،داری مردم

 .رنددا

بيا  را  «حوزه و دانشگاه نیتحقق وحدت مطلوب ب یرونیو ب یموانع درون»( 9913) نژاد ستهیشا

و عواميل   یتیدو قشير از منظير درون شخصي    نیوحدت ا تیعوامل مزاحم تقو شناسی هدف آسیب

ه نشيان داد تحقیق ایشان  جینتا. قرار داده است موردبررسی دهنده سرعت راهکارهای نییو تب یرونیب
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 تیي تقو ت،یي فیتوجيه بيه ک   ،نگيری  سيطحی  از زیي پرههيایی چيون    ، مؤلفهکه دانشگاه از حوزه است

 دیي و فنيون جد  هيا  روش هيایی چيون   ، مؤلفيه حيوزه از دانشيگاه  همچنيین  و ... و  یمعنيو  های انگیزه

 یجامعيه همکيار   درو ظهور آثيار آن   ها آموختهکردن  یکاربرد یو هر دو براآموزش را برداشت 

 .کنند

وحيدت حيوزه و دانشيگاه در     یتئيور »خيود بيا عنيوان     قیي ( در تحق9917) آجرلوو  یکوشک

 افتنيد یدست  جهینت نیبه ا «یقدرت در حقوق عموم یبر استعاره معناگرا یافتیو ره یانقالب اسالم

بر تعاميل ارزش   یمبتن ،یحقوق عموم بازتعریف یو مبان یقدرت در انقالب اسالم دیتول هیکه نظر

شيور   ایشعار   یصرفا   گیرد، می معنا دیتول ندیوحدت حوزه و دانشگاه که با فرا البو دانش در ق

اسيت.   یانقيالب اسيالم   یاساسي  یبر مبان یو مبتن یاصل های استراتژیبلکه از  ؛ستین یخاص انقالب

 یآگاه بيوده و راهکارهيا   نهیزم نیحوزه و دانشگاه به رسالت خود در ا شمندانیپس الزم است اند

 قرار دهند. موردتوجه یبوم یپرداز یتئور یتر در راستا طورجدی بهو دانشگاه را  هوحدت حوز

 

 روش تحقیق
و عناصير   مسيائل های  توانند پیچیدگی نمی تنهایی بههای تحقیق کمی و کیفی  روش ازآنجاکه

ها ميورد   ترکیب این روش مورد مطالعه قرار دهند، سوگیریرا بدون  جامعه و سازماندهنده  تشکیل

(. ليذا در  9،7392ثيالر ) اسيت یق آمیخته یاد شيده  استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحق

این تحقیق با توجه بيه انجيام روش کیفيی و سيمس کمريی بيرای حمایيت از آن مرحليه از رویکيرد          

 ،هيا  دادهنظریه برخاسته از  یشیوه به در بخش کیفی ازآنجاکه .ه استاستفاده شد 7اکتشافی متوالی

ا رویکيرد  بي  اکتشيافی  متيوالی  هيای  طيرح  جزء آورد؛می دست به را مؤلفه سازنده های گویه و ابعاد

لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیيق  در بخش کمی این پژوهش به و باشد  میاستقرایی 

 .توصیفی و از نوع پیمایشی است

هيا،  کتياب ) پیشيینه بخش کیفيی شيامل    -9جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش است: 

کياربردی و   -های دولتی، آزاد، پیام نور و علمی دانشگاهها( و همچنین متخصصان مقاالت و سایت

 

1. Thaler 

2. Sequential exploratory 
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هيای دولتيی، آزاد اسيتان    بخش کميی شيامل اسيتادان دانشيگاه     -7؛ های علمیهاساتید برجسته حوزه

 یریي گ نمونيه  وهیاز شي در بخش کیفی . 9911-10های علمیه در سال فارس و کلیه روحانیون حوزه

 ، شاملیبر اساس اصل اشباع نظر که این جامعه استفاده شده است یدیافراد کل دکریرو با هدفمند

اعتبيار  و  کيرد  دایي ادامه پ بیست و پنجممصاحبه تا نفر  جیاز نتا شتریب نانیاطم یبرا، اما شد ینفر م 73

 یریپيذ  دییي تأ تیو قابل یریپذ نانیاطم تیقابل ،یریپذ انتقال تیقابل ،یریباورپذ تیاز روش قابل یابی

استفاده از  با نفر 173، ای طبقهتصادفی  گیری نمونهبا استفاده از روش هم در بخش کمی . انجام شد

 بودند. علمی هیئتنفر  233و تعداد  نفر روحانی 973فرمول کوکران انتخاب شدند که از این تعداد 

موانيع و   بيه  دسيتیابی  بيرای و نشيانگرها،   هيا  ميالد ، هيا  مقوليه در قسمت اول جهت اسيتخراج  

مرتبج بيا موضيوع    های سایتها، مقاالت و مربوط به وحدت بین حوزه و دانشگاه، کتاب مشکالت

، مصاحبه هدایت 9911در طول سال  نظران صاحبمورد کنکاش قرار گرفت و در ادامه با برخی از 

شيکالت  موانع و م»شامل اصلی طرح شده  سؤاالتبه عمل آمد. مصاحبه با  ساختاریافتهشده و نیمه 

مانع کيدام   نیتر مهماز بین این موانع، به نظر شما » «ارتباط حوزه و دانشگاه در حال حاضر چیست؟

مصياحبه بيرای    زمان مدت انجام شد.« راهکار ارتباط مناسب بین حوزه و دانشگاه چیست»و « است؟

بيرای اعتبيار   . دصدای آنيان ضيبج شي    ،دقیقه در نظر گرفته شد و با کسب اجازه از افراد 93هر فرد 

 های روشبيا  تواند میاین روش که استفاده شد؛  (تیلیث)سازی  سنجی این بخش از روش سه سویه

 را، هيا هيای گيردآوری داده  زیربنيایی پيژوهش، محقيق و روش    هيایترکیيب شيود، تئيوری دیگير

 کيرد بيرای اوليین بيار مطيرح     را ایين روش   9دنیيزل  دهيد.  میپیوند  هماهنگ با یکيدیگر صورت به

 شييامل سييازیسييویه  روش سييه( 7339) 9زعيييم ولکيييات بييه (.7332 ،7هامرسيييلی و آتکینيييسون)

 در کنيد. ميی  فادهییيد اطالعيات خيود اسيت    تأ و تکمیييل  بيرای ها آن از محقق که است هایی ی تکن

 ی  مورد در گر مشاهده چند یا دو حد چه تا که دارد این بستگی به درونی اعتبار ،کیفی تحقیقات

 سيه  گونياگون  یهيا  روش از درونيی  اعتبيار  و اعتمياد  قابلیيت  افيزایش  بيرای . دارنيد  توافيق  موضوع

 ميورد  در همگرایيی  کيه  یين ا تعیيین  برای اطالعات مقایسه از آن در که کنند یم استفادهسازی  سویه

 .(9913امین مظفری و شمسی، شود ) یم استفاده خیر یا دارد وجود مفهوم، ی 
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 یيد تائو تمام مراحل بيه   ه شداستفاد کدگذارهمچنین برای افزایش اعتبار درونی تحقیق از دو 

در سه مرحله ، ها دادهو اصالحات الزم انجام شد. با استفاده از نظریه برخاسته از  رسیدهاستاد رهنما 

کدگيذاری رونيد یيا فراینيدی اسيت کيه طيی آن        کدگذاری باز، محوری و گزینشيی انجيام شيد.    

کيه حاصيل ایين فراینيد بتوانيد       ای گونيه  بيه  شوند؛ می خام تفکی ، مفهوم بندی و ترکیب های داده

، 9اليری ) اسيت  «مفهيوم »کدگيذاری، واحيد تحلیيل     نهایی را ارائيه کنيد. در فرآینيد    ای زمینهنظریه 

ليه کدگيذاری محيوری، مقيوالت عميده      مفياهیم اولیيه، در مرح   باز، کدگذاریدر مرحله (. 7332

بایيد قيدرت تحلیليی داشيته باشيد و دیگير       « مقوله هسيته ». شوند می استخراج« مقولة هسته»همراه با 

 و کدبنيدی  ها دادهانتخابی که همراه با بررسی دقیق  کدبندیدر مرحله . مقوالت را نیز پوشش دهد

 کيه  ای نظریيه را در قالب  ها آنپرداخته و به تحلیل  ها دادهپژوهشگر در عمق  ،دو مرحله قبلی است

 دهييد ميی و هيدف اصيلی پييژوهش بيرای درد موقعیييت بيوده اسيت، ارائييه       ای زمینييههميان نظریيه   

مقيوالت   در این فرآیند پژوهشگر پس از تعیین مقوله محوری یا هسته، سایر ( که7332، 7)کرسول

 .کند میحول مقوله محوری را در قالب ی  مدل پارادایمی ترسیم 

، نظيران  صياحب نظرخيواهی از   منظيور  به ،شده کشفکیفی و مدل  های دادهپس از دستیابی به 

روایيی( و  ) اعتبيار تعیيین میيزان    منظيور  بهسمس، . طراحی شدپاسخ  -پرسشنامه محقق ساخته و بسته

نظيران قيرار   نفر از استادان و صاحب 73مطلوبیت، پرسشنامه در قالب فرم روایی محتوایی در اختیار 

 ،هيا  آننظيرات   بير اسياس  کیفی و کميی اخيذ و    صورت بهاصالحی آنان هم  یها دگاهیدگرفت و 

همچنین برای بررسی روایيی محتيوا بيه شيکل کميی از       .نقایص پرسشنامه برطرف و اصالح گردید

روایی مناسب  دهنده نشانکه  بود 12/3این ضریب  .( استفاده شدCVRمحتوا )ضریب نسبی روایی 

از متخصصيان درخواسيت شيد تيا هير       بیي ترت نیا به (.9،9113کریر، دالسیو و براوناست )سشنامه پر

ضيرورتی  »و « مفید است ولی ضرورتی نيدارد »، «ضروری است» یقسمت سهطیف  بر اساسگویه را 

، 9، متوسيج  7، کيم  9کيم    بسیار) کرتیل یا درجه 1بررسی نمایند و پرسشنامه در طیف « ندارد

آلفيای  ) درونيی جهت تعیین پایایی از روش همبستگی  ازآن پس( ساخته شد. 1زیاد  بسیار، 2زیاد 

پایایی درونی در ی  مطالعيه آزمایشيی، پرسشينامه     تأمین، برای کرانباخ( استفاده شد. بدین منظور
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و ضيریب آلفيای کرانبياخ محاسيبه گردیيد.       صورت تصادفی تکمیل اد نمونه بهنفر از افر 93 توسج

 آميده  دسيت  بيه محاسبه گردید. با توجه به اینکه مقدار  19/3برای کل پرسشنامه  آمده دست بهمقدار 

مقيدار آلفيا بيرای هير یي  از      تلقيی گردیيد.    قبول قابل گیری اندازهبود، پایایی ابزار  23/3بیشتر از 

 و 11/3 شيناختی  معرفيت ، 19/3مؤلفيه شيناخت و نگيرش     بيرای  آلفا مقدارنیز محاسبه شد.  ها مؤلفه

 محاسبه شد. 17/3تعارض 
 

 نتایج
 علميی  هیئيت مشکالت کنونی ارتباط حوزه و دانشگاه از دید روحيانیون و اعضيای    های مؤلفه

 استفاده شيد.  ها دادهاز نظریه برخاسته از  سؤالپاسخ به این  برای رسیدن به ها چگونه است؟دانشگاه

( کيه  9113و اسيتراس )  توسيج کيربین   شيده  ارائيه راهنميای   اساس برکیفی  های داده وتحلیل تجزیه

گزینشيی( اسيت؛   ) انتخابی کدگذاریمحوری و  کدگذاریباز،  کدگذاریشامل سه مرحله اصلی 

بياز   کدگيذاری شيده اسيت. در مرحليه     مشخص 9باز در جدول  کدگذاریاست؛ نمونه  شده انجام

 آميده  دسيت  بيه ولیيه  ا کيدهای مفهوم از مصاحبه با پژوهشگران و اساتید استخراج گردید.  71تعداد 

شامل کد اولیه، نگرش منفی، عدم تعریف وحدت، ارتباط مناسب و عمومی، جمود فکری، روحیه 

دشيمنان، تفياوت در    افکنيی  تفرقيه علمی، شناخت، عدم پایبندی عملی، نظيام آموزشيی، پيژوهش،    

، زبييان، انگیيزه، سيازمان، دوگيانگی حييوزه    اندیشيی  هيم نگيرش بيه مسيائل جامعيه، کمبييود فضيای      

، تفکر نوگرایانه، تز اسالم منهای روحانیت، کمبود نهياد، وجيود حاشيیه ایيی دیين،      شناختی معرفت

اهداف سیاسی و اجتماعی متفاوت، عدم پذیرش یکدیگر به عنوان همکار، عيدم تيوازن در کسيب    

سیاسی، تفسیر غلج از وحدت، عدم جدی  های بحثاجتماعی، توزیع و کسب قدرت و  های پایگاه

 شيیوة ؛ در جيدول زیير   باشيد  ميی وع وحدت، کمبود اساتید مشترد و تفاوت در فضيا  گرفتن موض

 مطرح شده است. اولیه کداستخراج 

اليب  باز( در ق کدگذاری) قبلدر مرحله  شده استخراجمحوری، مفاهیم  کدگذاریدر مرحله 

ری نسبت به این مقوالت عمده از لحاظ انتزاعی بودن در سطح باالت بندی شدند. مقوله عمده طبقه 9

شييناخت و نگييرش  -9 شييناختی معرفييت -7تعييارض  -9مفياهیم مرحلييه قبييل قييرار دارنييد و شيامل:   

 هيای  گيام یعنی کدگذاری انتخابی با توجييه بييه نتييایج     کدگذاریمرحله سوم  و در انتها .باشند می
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 .شيد  ميرتبج  هيا  مقوليه بييه سييایر    منيد  نظيام و بيه شييکلی    شده انتخاباصلی ة قبلی کدگذاری، مقول

. بیشيتر داشيتند، بهبيود یافتنيد    ة که نیاز به تصفیه و توسييع  هایی مقولهارتباطات اعتبار بخشیده شده و 

 هيای  گامبنابراین ؛ شوند میبرگشتی انجام  فيوق در فراینيدی رفيت و های گامالزم به ذکر است که 

فراینيد تعياملی،    یکدیگر مجيزا نیسيتند و از طریيق یي      انتخيابی بيه شيکل واضيحی از کدگذاری

 در ای زمینيه ایين مقيوالت یي  نظریيه      اساس بر شود میانجام  همراه با کدگيذاری بياز و محيوری

 .(9)شکل قالب مدل پارادایمی ارائه شد 
 

 شده استخراج های دادهباز از  کدبندی .9جدول 

 باز() کد اولیه محتوا() عبارت

 یهيا  چهيره  برخيی  هيای  یشهاند و افکار بر حاکم غلج و منفی یها نگرش و ها ینیبدب وجود

ی دینيی در  باورهيا گيروه، عيدم تیبیيت     دو بین حاکم قشر، بدبینی دو این میان در شاخص

 حوزویان از برخی دوری، مذهبی و دینی مسائل از دانشگاهیان از برخی دانشگاهیان، دوری

 .یکدیگر به اتهام واردکردنروز،  و علمی مسائل به نسبت

 نگرش منفی

 تعریفی نبود دانشگاه، و حوزه مستمر و شده ینهنهاد ارتباط برقراری چگونگی و تعریف عدم

 .دوحدت بین دو نها از یکسان
 عدم تعریف وحدت

 قشير  دو ایين  بین عمیق و مناسب ارتباط عدم، دانشگاه و حوزه ارتباط از طرفین تفهیم عدم

 دو بيین  یي  نزد ارتبياط  عدم و دوری، یکدیگر های یتفعال از کافی شناخت عدم نتیجه در

 .هدانشگا و حوزه نهاد

ارتباط مناسب و  ضعف در

 عمیق

 و حيوزه  افراد های یشهاند و افکار بر نابجا تعصب و( برگشتن عقب به و زدن جا درجمود )

 دانشگاه
 جمود فکری

گرایی حوزه و  مدرد بیرونی، و درونی نواقص و امتیازات بررسی برای علمی روح نداشتن

 هدانشگا
 روحیه علمی ضعیف

 بيرای  دانشيگاه  و حيوزه  در آن حيدومرز  و علميی  های یتفعال به نسبت کافی شناخت عدم

 د، عيدم طرفین از فضای علمی و معنوی در حوزه و دانشيگاه بيرای افيرا    شناخت عدم، افراد

 و هيم  به نسبت کافی شناخت عدم جامعه، در قشر دو این از ی  هر نقش از کافی شناخت

 هم مورد در دادن نظر

 مشکل شناخت

 برخی در ادب رعایت بهداشت، و نظافت پذیری، قانون ،کارها در انضباط به پایبندی عدم

 و دانشگاهی حوزوی افراد از
 عدم پایبندی عملی

 تفاوت نظام آموزشی های درسی و شیوه تدریس ، محتوای کتابینظام آموزش بودن متفاوت

 روحیه پژوهش علمی و ابزار پژوهش در بین این دو قشرعدم توجه به روش، نوع مواد 
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 باز() کد اولیه محتوا() عبارت

بر برخی افراد در دانشگاه و حيوزه و   دشمن نفوذافکنی برخی افراد سودجو و وابسته،  تفرقه

 رتالش بر ایجاد تفرقه بین دو قش
 افکنی دشمنان تفرقه

نسبت به  تفاوت در زاویه دید گیری سهل گیری و سخت تفاوت در نوع نگرش به مسائل جامعه،

 جامعه

 اندیشی کمبود فضای هم رهای یکدیگ ها و نگرش اندیشی و آشنایی با بینش فضای هم کمبود

 وجيود  عيدم  ،یدر مورد مسائل علمی و دین دانشگاه و حوزهو گفتمانی  زبانی وحدت عدم

 میال: فلسفه() ها در بعضی از حوزه و زبان مشترد بین این دو نهاد یممفاه
 مشترد ضعیف بودن زبان

 فقدان انگیزه دانشگاهیان و حوزویان میان در وحدت انگیزه و روحیه فقدان

 های نهادهای فرهنگی و دانشگاهی در زمینه وحدت کم بودن فعالیت فقدان سازمانی واحد،

 نهادهایی که مسئولیت وحدت را بر عهده بگیرند میل معاونت فرهنگی( و نبود)
 سازمان

 و گرایانيه  غيرب  تفکير  بير  دانشيگاه  بيودن  حوزه، مبتنيی  بودن بومی و دانشگاه بودن غربی

وم اسيالمی و تأکیيد دانشيگاه بير عليوم      علي  بير  حوزه دینی، تأکید مبانی بر علمیه یها حوزه

 ینیت و ذهنیت گرایی افراطی در دو قشرع ی،تجرب

 حوزه دوگانگی

 یشناخت معرفت

 تفکر نوگرایانه ید افراطیتائایران و رد یا  در( نوگرایی) یسممدرن اندیشه رواج

تفاوتی دانشجویان و دانشيگاهیان بيه دلیيل مشياهده      یبدانشگاه و  در دین ایی حاشیه وجود

 ها در جامعه یتواقع
 وجود حاشیه ایی دین

 دانشگاه علمی یئته اعضا شدن آلودهاهداف و تمایالت سیاسی متفاوت حوزه و دانشگاه،  

علمی دانشگاه و  اعضا هیئت متفاوت اجتماعی های یدها و ها آرماناهلل/  حزب به روحانیون و

 نروحانیو

اهداف سیاسی و اجتماعی 

 متفاوت

اجتماعی، به رسيمیت نشيناختن    های یتفعال انجام در همکار عنوان به همدیگر پذیرش عدم

 یسازمان برونیکدیگر درون و 

 عنوان بهعدم پذیرش یکدیگر 

 همکار

 کسب در توازن عدم ر.در جامعه توسج دو قش اجتماعی های یگاهپا کسب در توازن عدم احساس

 اجتماعی های یگاهپا

 بيا  حکوميت  هرحيال  بيه  ميا  جامعه در زیرا) یاندانشگاهدینی  حکومت موردی های یناکام 

دانشيگاهیان احسياس   ) یزدگي  یاسيت س و سیاسی های بحث (.است خورده پیوند روحانیت

سیاسيی عادالنيه نیسيت و ميیال  حوزویيان سيهم بیشيتری از        کنند توزیع قدرت و ارکان  می

 (قدرت دارند

 مجادالت سیاسی

 هيای  یاسيت س و راهکارهيا  ارایية  و دانشيگاه  و حيوزه  وحيدت  از افراطيی  و غلج یرهایتفس

 یاساس این تلقی افراط اجرایی بر
 تفسیر غلج از وحدت

 موضوع گرفتن جدی عدم مسئوالن از برخی توسج اجتماعی نخبگان وحدت موضوع گرفتن جدی عدم

 وحدت
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 باز() کد اولیه محتوا() عبارت

 مشترد کمبود اساتید دانشگاه که متمایل باشند و حوزه بین مشترد اساتید کم تعداد

 تفاوت در فضا هدانشگا و حوزه فرهنگی فضای نبودن یکسان، دانشگاه و حوزه معنوی فضای تفاوت

 
 . مدل موانع حوزه و دانشگاه9 شکل

 

 اسياس  بير پرسشينامه    یي )خبرگيان(،   نظيران  صاحباخذ نظرات  منظور بهو  یابیاعتبار  یبرا

 یمناسيب بيودن اجيزا    یبررسي  بيرای  شده است. یطراح ای گزینه 1قالب اعداد  در و کرتیل فیط

از  تر بزرگ) 1 تا 0 و)متوسج وکمتر( به مفهوم نامناسب 1 تا 9به دو بخش  ای گزینه 1 اسیالگو، مق

 توصيیفی  آميار هير گيروه محاسيبه شيد.      یصيد فراواني  و در بنيدی  دسيته مناسيب،   ممتوسج( به مفهو

. هسيتند  6/45از  تير  بيزرگ  نیانگیي م یداراها  سؤال نیاست که ا نیا انگریب الگو یابیارز های سؤال

 اند. کرده یابیالگو را مناسب ارز یرهایو متغ میمفاه نظران صاحب شتریب نیهمچن

 چیست؟ علمی هیئتتقویت ارتباط حوزه و دانشگاه از دید روحانیون و اعضای  کارهای راه

، نفير از اسياتید   93نفير از روحيانیون و    72تعيداد   بيا  شده گفته فرآیندهای و مراحل به توجه با

 شيده  گيردآوری  هيای  داده با نفر بیستم به بعد مصاحبه از اگرچه انجام شد. ساختاریافتهنیمه  مصاحبه

 پیيدا  اداميه  آخير در هير دو گيروه    نفير  تا ها مصاحبه بیشتر اطمینان جهت اما، رسیدند ظرین اشباع به
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ارزشيمندی شيده اسيت اميا هنيوز بسيیاری از موانيع و         کارهيای کرد. برای ارتباط حوزه و دانشگاه 

که ما در ابتيدای راه قيرار داریيم.    دهنده این است  قرار دارد نشانمشکالتی که بین این دو نهاد مهم 

به وحدت میان حوزه و دانشيگاه توسيج دو گيروه     یابی دستکه برای  راهکارهایی زیرمجموعهدر 

 راهکارها ارائه شده است. (7)و راهگشای باشد؛ در جدول  کننده کم  تواند میبیان شدند 
 

 علمی هیئتن و اعضای راهکارهای تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه از دید روحانیو. 9 جدول

 دیدگاه مشابه دیدگاه متفاوت

 حوزه دانشگاه حوزه دانشگاه

پوشيی از معایيب    چشم .9

یکييدیگر و نقييد منصييفانه 

صورت مسيتدل   طرفین به

 و علمی

پرهیز از هت  حرمت  .7

طييييرفین و اتهييييام بييييه   

 یکدیگر.

بازنگری در ارتباطيات   .9

 بین دو نهاد.

تعریف الگوی مطلوب  .2

 معیارهای آن.وحدت و 

بینانييه و  شييناخت واقييع .1

متقابل هر نهاد از وظایف 

 و کارکردها یکدیگر

برگيييزاری اردو بيييین   .9

 دانشجویان و روحانیون

هييای  تفکیيي  کييالس .7

دختر و پسير در دانشيگاه   

حتی جدا کردن دانشيگاه  

 آنان از هم

ایجييياد قيييوانین بيييرای  .9

وحدت و عمل بر اسياس  

 آن

هييای مشييترد   برنامييه .9

ت استفاده مطليوب از  جه

 های یکدیگر ظرفیت

. تيييدریس و تحصيييیل  7

روحييانیون در دانشييگاه و 

 دانشگاهیان در حوزه

. انجييييام تحقیقييييات و  9

 تألیفات مشترد

تشييييکیل کييييارگروه   .9

مشيييترد بيييرای یيييافتن  

های مشترد و کيار   نقطه

 بر روی آن.

جلسيات صيمیمی بييین    .7

 دانشگاهیان و حوزویان

تييييدریس بعضييييی از  .9

ی دانشيگاهی در  واحيدها 

 ها و بالعکس حوزه

پذیرش دانشجویان در  .2

حین تحصیل در حيوزه و  

آشيينایی آنييان بييا متييون    

 حوزوی

هيييای  تيييألیف کتييياب .0

 مشترد

 

 اميا  ميؤثرتر حيوزه و دانشيگاه ارائيه شيد؛     راهکارهای ارتبياط   آمده دست به های یافتهبر اساس 

 بینيی دو  آسیب جيدی وارد کنيد، خيودبزرگ   وحدت حوزه و دانشگاه به  تواند میپدیده اصلی که 

جدیيد بخصيوص در تحقیيق پافشياری دارنيد و فکير        هيای  روشان بیشيتر بير   دانشيگاهی  .قشر اسيت 

اسياتید دانشيگاه را فاقيد بیينش      ،حوزویيان کنند حوزویان این ویژگی را ندارند. از سویی دیگر  می
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 توانيد  ميی  قشير  دوشناختی بيین ایين   و  وحدت بینشی بنابراین دانند؛ میاسالمی الزم در امور علمی 

که حوزویان  شود میوحدت بینشی و شناختی زمانی حاصل  این مشکالت ارتباطی را کاهش دهد.

 غیررسيمی  های نشستتعامالت در سایه  این بیشتری داشته باشند. غیررسمیو دانشگاهیان تعامالت 

خيود را   هيای  اندیشهکرد  افراد سعی نخواهند غیررسمی های نشستاین  در صورت خواهد گرفت.

زمینيه  دیوار تفوق و برتری بین این دو قشر فرو خواهد ریخيت و   درنتیجهبه دیگری تحمیل کنند و 

 هم خواهد شد.تعامالت گسترده و رسمی فرا

ها دانشگاه علمی هیئت اعضایآیا وضعیت کنونی ارتباط حوزه و دانشگاه از دید روحانیون و 

، از تی ت  متغیره استفاده شد که نتایج در جيدول  سؤالاسخ به این پ برای در سطح مطلوبی است؟

 آورده شده است. (9)

 عیي از توز شيده  آوری جميع  های دادهمشخص شود که  دیابتدا با استنباطی برای استفاده از آمار

برای آزميون   شده، آوری جمع های داده عیدر صورت نرمال بودن توز ؟خیر اینرمال برخورداراست 

 هييای آزمييونبييودن از  نرمييال غیيير صييورت درو   یييپارامتر هييای آزمييوناز  تييوان مييی هييا فرضييیه

 .نرمال است ها داده مشخص کرده است که (9)استفاده کرد. جدول   یناپارامتر

 
 ها دادهنرمال بودن  رینرمال و غ نییتع .9 جدول

 سطح معناداری اسمیرنوف-کولموگروف توزیع

 /.237 11/3 موانع

 

از مقييدار خطيا    تر بزرگبرای موانع  داری معنیچون مقدار سطح  (9)جدول  جیبه نتا توجه با

 .باشد مینرمال  عیهای موانع دارای توز هیگو یفراوان عیتوز نیبنابرا ،است 31/3
 

 ارتباط حوزه و دانشگاه یکنون تیوضع .9ل جدو

 داری معنی t میانگین نمونه مؤلفه

 >39/3p 23/1 39/7 997 تعارض
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 >39/3p 12/9 91/9 997 شناسی معرفت

 >39/3p 19/9 11/9 997 شناخت و نگرش

پيس   ،است 31/3از  تر کوچ سطح معناداری  شود میدر جدول باال مشاهده  آنچه اساس بر

از  آميده  دسيت  بيه میيانگین   چيون  ،دیگر عبارت بهیا  شود میرد  فرض صفرنتیجه گرفت که  توان می

کمتير اسيت؛ وضيعیت کنيونی ارتبياط حيوزه و دانشيگاه از دیيد روحيانیون و اعضياء            9نقطه برش 

ها در سطح مطلوبی نیست و برای ارتبياط و وحيدت حيوزه و دانشيگاه موانيع و      دانشگاه علمی هیئت

 مشکالتی وجود دارد.
 

 هيا  دانشيگاه  علميی  هیئيت  یاعضا دیمشکالت حوزه و دانشگاه از د های مؤلفه بندی اولویت -

 چگونه است؟

 
 انیدانشگاه دیمشکالت حوزه و دانشگاه از د های مؤلفه بندی اولویت. 9جدول 

 ارزش خی سطح معناداری میانگین نمونه مؤلفه

 92/7 13 تعارض

39/3p< 
71/77 

 31/7 13 شناسی معرفت

  11/9 13 شناخت و نگرش

 

ميانع   تيرین  مهيم ، 92/7 نیانگیتعارض با م مؤلفه شود میدر جدول باال مشاهده  آنچه اساس بر

شناخت و  مؤلفهو  31/7 نیانگیبا م شناسی معرفت مؤلفهو  باشد میارتباط حوزه و دانشگاه  یبرقرار

 قرار دارند. یبعد های رتبهدر  انیدانشگاه دیاز د 11/9نگرش با 
 

 و تحلیل ها یافته

ی شامل سيه مقوليه   حوزه و دانشگاه مشکالت ارتباط های مؤلفه است که آن از حاکی ها یافته
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 «تعيارض »، ها در بخيش کیفيی  مطابق یافته شناختی و شناخت و نگرش است. معرفت کلی تعارض،

 دو قشير،  هيای  پایگياه ، احسياس عيدم تيوازن در کسيب     هيا  نگيرش در حقیقت به معنای تفياوت در  

 باشد.اه میبین حوزه و دانشگ مؤثرسیاسی متفاوت دو نهاد باعث عدم ارتباط  تمایالت

 یکدیگر ارتباط مطلوبی داشته باشيند کيه   با توانند میحوزه و دانشگاه زمانی  ،هایافته بر اساس

ند شرایج ارتباط گفتمانی، نهادهای مسيئول وحيدت، ایجياد نگيرش وحيدت سیاسيی و ایجياد        نبتوا

سيازنده   هيای  توصيیه اجتماعی دو قشر را فراهم کنند؛ در حقیقيت یکيی از اميور مهيم و      های پایگاه

(؛ در 733، آیيه  عميران  آل) اسيت بيا یکيدیگر    شيناس  حقیقتقرآن، ارتباط آگاهانه افراد آرمانی و 

 بيا و مناسيبی   ميؤثر ارتبياط   کيه  توانند در ی  مسیر قرار بگیرنيد  میحقیقت حوزه و دانشگاه زمانی 

انع برقيراری ارتبياط   مي  تيرین  مهيم تعارض  مؤلفهبه دست آمد،  آنچه اساس بر داشته باشند. یکدیگر

در حقیقيت تعيارض بيه عيدم      باشيد.  هيا ميی   علمی دانشگاه و هیئت روحانیون ازنظرحوزه و دانشگاه 

گيرفتن مسيئولیت وحيدت،     عهيده  بير ارتباط گفتمانی و زبيانی بيین دو قشير، نبيود نهادهيایی بيرای       

در اجتمياعی   هيای  پایگاهتمایالت سیاسی متفاوت حوزه و دانشگاه و احساس عدم توازن در کسب 

کالمی و گفتميانی   خصوص بهره( ارتباط ) امام حضرت نظربنا بر  جامعه توسج دو قشر اشاره دارد.

اميام   حضيرت  آثيار ه تنظيیم و نشير   مؤسسيه ) شيود  می ها کدورتو رفع  ها جداییسبب از بین رفتن 

ه باشيند؛ در  دانشگاه و حوزه با یکدیگر تعامل کالمی داشيت (؛ درنتیجه الزم است که 9921خمینی، 

اسيت و بيرعکس، وجيود     مؤثرها بسیار ها و عداوتحقیقت عدم ارتباط گفتمانی در تشدید جدایی

احميدی  ) کنيد  تير  واقعيی را بيه هيم نزدیي  و شيناخت افيراد را از قشير مقابيل         هيا  دل توانيد  میآن 

 فشيارکی احميدی   های بررسی(؛ نتایج این تحقیق در زمینه ایجاد تعامل گفتمانی با 9911فشارکی، 

ده اسيتنباط  مطاليب گفتيه شي    بنيا بير  ؛ راستاسيت  هيم ( 9910) ليو ( و میرزا محمدی و صحبت 9912)

که سيبب ایجياد عيدم تعاميل بيین       استعامل در بخش کمی و کیفی  ترین مهمتعارض  شود که می

 حوزه و دانشگاه شده است.

خت و نگيرش و  شينا  ةمولفي  ،تعيارض مؤلفية  بعد از  تایج این بررسی مشخص کرده است کهن

 مؤلفةبعد از  های بعدی قرار دارند. از دید دانشگاهیان در رتبه از دید حوزویان شناسی معرفت مولفة

اسياس   بير  بعيدی قيرار دارنيد.    هيای  رتبهشناخت و نگرش در  مؤلفهو  شناسی معرفت مؤلفهتعارض، 

تيالش بير    حيوزه و  نفيوذ دشيمن در دانشيگاه و   »به دست آمد، گویية   آنچه از نتایج در بخش کمی
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در هميین راسيتا   . باشيد مانع برقراری ارتباط حوزه و دانشگاه می ترین مهم، «ایجاد تفرقه بین دو قشر

روز مشيکالت دخیيل   در ب یقینا ما،  تقصیرهایقصورها و  اگرچه»معتقد است که مقام معظم رهبری 

کيه   دهد مینشان  و این سخن امام «دانم ا از عواملی اصلی مشکالت میاما دشمنان خارجی ر است،

 میه حفي  و تنظي  )مؤسسيه  اسيت ایجاد تفرقه بین این دو قشر سبب عدم تعامل دانشگاه و حوزه شده 

 دانشگاه در دشمن . نفوذکند می( همخوانی 9911( و با نظر شهید مطهری )9911 ،آثار رهبر انقالب

 ج این بررسی در بخيش کیفيی اسيت.   تایقشر یکی دیگر از ن دو بین تفرقه ایجاد بر تالش و حوزه و

 هييای تييالشدر حقیقييت بييرای نزدیيي  شييدن رابطييه بييین ایيين دو گييروه برجسييته اجتميياعی، بایييد   

وحييدت و اتفيياق و همچنييین عوامييل   هييای روشکارشناسييانه و علمييی صييورت گیييرد تييا بهتييرین  

عواميل تقریيب و   و اختالف انگیز شناسایی شود. هر دو گروه باید با عالقه به جستجوی  افکن تفرقه

ونيد، در جسيتجوی عواميل اسيتحکام و عليل      ند و با احساس ضرورت و نقيش ایين پی  دوستی برخیز

هيایی   برناميه الزم است کيه دانشيگاه و حيوزه     درنتیجه(؛ 9913شایسته نژاد، ) برآیندضعف وحدت 

 اهداف یگانه دانشگاه و حوزه در جامعه ایجاد کند. سازی فرهنگ برای

اط مناسيب و عمیيق   عدم ارتبي »و گویة « ت در نوع نگرش به مسائل جامعهفاوت»همچنین گویة 

 های بعيدی قيرار دارنيد. برخيی در زمینية      می، در رتبهاز دید حوزویان در بخش ک« بین این دو قشر

بيین حيوزه و    تبيع  بيه  و) دیين بيین عليم و   »معتقدنيد کيه    شگاهارتباط مناسب و عمیق بین حوزه و دان

 ميیال  بيوده اسيت.    غیرمنطقيی بلکه این ارتباط  ،ارتباط منطقی وجود نداشته است وقت هیچ (دانشگاه

« ارتباط منطقی بيین عليم و دیين نیسيت    ولی این  .که طبیب هم بوده است ایم داشتهعالم متقی دینی 

حيوزه و   ها بیانگر این موضوع است که اساسا  برخی اعتقاد دارنيد میيان   گفتهاین (؛ 9921میزگرد، )

عيدم اطيالع کيافی از وضيعیت     »رقرار نشده است و درنهایت گویية  ب مؤثرارتباطی  حال تابهدانشگاه 

 .آید به شمار می مانع از دید حوزویان ترین اهمیت کم «روز و اقتضائات آن توسج حوزویان علوم

نيوع   درواقيع  جامعه افراد تفاوت وجود دارد. مسائل به نگرش نوع ، درآمده دست بهنتایج  بنابر

. نگياه  کنيد  ميی افراد به مسائل خود و جامعه، نقش مهمی در ساختار فکری و عملی آنيان ایفيا   نگاه 

و  ، توجه به نقاط ضيعف و قيدرت دوسيتی و دشيمن    موقع بهمنصفانه به امور جامعه، انتقاد عادالنه و 

نقاط قوت یا ضعف بدون توجه بيه جنبيه    بر تکیهو  جانبه ی اما نگاه  ؛موجب اتفاق و همدلی است

یا مخالف بدون دلیل نسبت به افراد جامعه، موجب تیرگی روابيج و در هيم    داری جانبدیگر آن و 



 9911، بهار و تابستان 91پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال نهم، شماره  -دوفصلنامة علمی

911 

(؛ بنيابراین الزم اسيت کيه حيوزه و دانشيگاه نيوع نگياه        9913شایسته نيژاد،  ) استشکستن وحدت 

یکسانی به جامعه داشته باشند؛ تا از این طریق بتوانند بيه اهيداف از پيیش تعیيین شيده دسيت یابنيد.        

، یکيی از  «هيای یکيدیگر   هيا و نگيرش   یی بيا بیينش  و آشينا  اندیشی همکمبود فضای »گویة مچنین ه

ه و نهيادی  مؤسسيه در حقیقيت هيیچ    باشيد. ميانع برقيراری ارتبياط حيوزه و دانشيگاه ميی       تيرین  مهم

حيوزه و دانشيگاه   سيبب ایجياد عيدم تعاميل بيین       عهيده نيدارد، درنتیجيه    سئولیت این بخش را بير م

تباط گفتمانی و زبانی بین دو عدم ار»و « فاوت در نوع نگرش به مسائل جامعهت»های شود؛ گویه  می

بيین   متأسيفانه  هبعدی قرار دارند و این نتایج بیانگر آن است کي  های رتبهاز دید دانشگاهیان در  «قشر

منفيی و   هيای  داوری پيیش ایين امير    حوزویان و دانشگاهیان ارتباط مستقیم و رودررو وجود ندارد و

 اسيت سياخته   تير  ضخیمبدبینی و بدفهمی را  های پردهو  تر سنگینرا در اذهان دو طرف  دارانه انبج

تعاميل اصيولی و عمیيق     هيای  شیوه(؛ نتایج این بررسی در زمینه 9910میرزا محمدی و صحبت لو، )

( هيم  9913) نيژاد ( و شایسيته  9910) محمدی( و گل 9910) مجیدی های تحقیقدانشگاه و حوزه با 

بيا  « روز و اقتضيائات آن توسيج حوزویيان   عدم اطيالع کيافی از وضيعیت عليوم     »گویة  است.ستا را

 مانع از دید دانشگاهیان است. ترین اهمیت کم 29/7میانگین 

برخيی افيراد دو   آن در حوزه و دانشگاه برای  حدومرزعلمی و  های فعالیتهنوز نوع  متأسفانه

دسيتور صيریح    پژوهيی  دین های فعالیتاطالع ندارند که بسیاری از دانشگاهیان قشر ناشناخته است. 

الزم است کيه بيه    ای عده برخدا، تکلیف شرعی واجب کفایی است و  درراهقرآن، همسنگ جهاد 

حوزه  شناسی معرفت مطالعه این های یافته (. طبق977توبه، آیه ) ورزنداین امر اساسی و مهم اهتمام 

اشاره  این دو سازمان موزشبیشتر به تعریف وحدت، تفاوت در اهداف و شیوه آ درواقعو دانشگاه 

شامل عدم تعریف یکسان از وحيدت و نبيودن معیارهيای مناسيب      شناسی معرفتدر حقیقت،  دارد.

تيرین موانيع وحيدت     شيناختی از عميده   معرفتو همچنین دوگانه بودن حوزه  شود میبرای وحدت 

مورد تأکید قرار گرفته است و ایين دوگيانگی بيه معنيای آن      شونده مصاحبهکه از سوی افراد است 

. در زمینييه باشييد مييیاسييت کييه موضييوع حييوزه علييوم دینييی و موضييوع دانشييگاه علييوم تجربييی     

و  هيا  دانشيگاه  شيناختی  معرفيت دوگيانگی   تائیيد ره( ضيمن  )خمینيی اميام   شناختی، حضيرت  معرفت

و آن را عاميل   کننيد  ميی را مطرح  ها آنصله بین ، پیشنهاد تلفیق این دو فرهنگ یا کاهش فاها حوزه

، هيا  فاصيله . باید با تلفیق این دو فرهنيگ و کيم کيردن    دانند میذوب شدن حوزه و دانشگاه در هم 
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 گيردد  تير  وسيیع حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بسيج معيارف اسيالم    

عيدم وجيود معیيار مناسيب      شيناختی  معرفيت  هيای  مؤلفيه (؛ البته یکی دیگر از 9910گل محمدی، )

و  پیشرفت بین حوزه و دانشيگاه نیياز بيه ایجياد یکسيری ميالد       توان گفت که باشد. درواقع می می

موفيق شيدن ایين دو سيازمان بایيد در       جهت درکارکنان اصلی این دو نهاد معیارهای مناسب دارد؛ 

تمامی اعضيای ایين دو سيازمان     هایتدرنتا  یار و اهداف مشخصی را تعیین کنندتالش باشند که مع

 انجام دهند. های فعالیتدر مسیر تحقق این اهداف 

 

 گیری نتیجه
وضعیت کنونی ارتباط حوزه و دانشگاه از دید روحيانیون  از تحقیق نشان داد که  حاصل نتایج

ایين دو نهياد   و برای ارتبياط و وحيدت    قرار نداردها در سطح مطلوبی دانشگاه علمی هیئتو اعضاء 

سعی بر این بوده است تا کسانی که در آتیيه، حکوميت را بيه دسيت     موانع و مشکالتی وجود دارد. 

 طيور  بيه مطليق و اسيالم    طيور  بيه تربیت کننيد کيه از ادیيان     یا گونه بهاز کودکی تا جوانی  رندیگ یم

را عميال انگليیس در آن   و ایشان وده روحانیان و مبلغان متنفر ب ژهیو بهخاص و از وابستگان به ادیان 

کننيد  معرفيی   بعدازآنو ارتجاع و مخالف تمدن و تعالی در  خوار نیزمو  دار هیسرمازمان و طرفدار 

. از طرف دیگير بيا تبلیغيات سيوء، روحانیيان و مبلغيان و متيدینان را از دانشيگاه و         (9912عظیمی،)

ت بيا مظياهر اسيالم و ادیيان ميتهم      و مخالفي  یبنيدوبار  یبو  ینید یبدانشگاهیان ترسانده و همه را به 

عدم تعاميل بيین دانشيگاه و حيوزه     که  شود یمامام خمینی )ره( مشخص  یها گفته ؛ بنا بهنمودند یم

نتيایج ایين بررسيی در زمینيه     طبق  ان کرد کهعنو توان یمریشه در چه مسائلی داشته است؛ همچنین 

رو  باشد؛ ازایين  سازمان بسیار ضعف مین دو وجود ارتباطات و تعامالت حوزه و دانشگاه، روابج ای

 خيوانی  هيم ( 9910) رکنيی ( و 9912هيای احميدی و افشيانی )   یافته های این پژوهش با نتایج و یافته

مشکالت ارتباط حيوزه و   های مؤلفه ترین مهم توان مطرح کرد که شده می لب عنوانمطا بر بنا دارد.

. در حقیقت تعاميل  شناخت و نگرش استشناسی و  معرفتدر بخش کیفی شامل تعارض،  دانشگاه

 هيای  مقوليه زیير   ميؤثر  طيور  بيه بتواننيد   شيود کيه ایين دو نهياد     ه و حوزه زمانی برقرار میبین دانشگا

ین حيوزه  روابج ب توان عنوان کرد کهآنچه گفته شد، می بر بناهمچنین  را رعایت کنند. شده معرفی

بيین حيوزه و    اسيت کيه روابيج   ترین علت این موضيوع آن   مهمشاید  و دانشگاه بسیار ضعف است.
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در جهيت ایجياد    هيایی  همچنین برناميه و  باشد میدانشگاه در سطح گفتمانی و کالمی بسیار ضعیف 

عواميل متعيددی در    طيورکلی  بيه  .از دو سازمان انجام نشيده اسيت   کدام هیچتوسج  نیز چنین فضای

تعيارض،   هيای  مؤلفيه عاميل در بخيش کیفيی شيامل      نتری مهمایجاد چنین شرایطی حاکم است؛ اما 

 تيرین  مهيم  مولفة تعيارض  های ذکرشده، است. ر زیر مقولهو شناخت و نگرش و سای شناسی معرفت

 تيرین  مهيم . اسيت عدم رابطه حوزه و دانشگاه در بخش کمی از دید حوزویيان و دانشيگاه    در علت

تيالش بير ایجياد تفرقيه بيین دو قشير و       نفوذ دشيمن در دانشيگاه و حيوزه و     گویه از دید حوزویان،

یکدیگر  های نگرشو  ها بینشو آشنایی با  اندیشی همگویه از نظر دانشگاه، کمبود فضای  ترین مهم

را در جهيت   هيایی  برناميه ؛ الزم است که دانشگاه و حوزه، شده گفتهمطالب  بنابرمعرفی شده است. 

دو سيازمان وفياق نقشيی، وفياق منزلتيی، وفياق        بین این درنتیجهتا  ریزی کرده صالح شرایج برنامها

 معرفتی، وفاق فرهنگی و وفاق ارتباطی شکل گیرد.
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