Scientific Journal Research in Islamic Education Issues

Explaining the Process of Employing Teachers in Qom's Old
Seminary System:, A Qualitative Study

Hadi Mossadegh 1 | Wajihe Sadat Hosseini

2

54
Vol. 30
Spring 1401

Abstract
The purpose of this study was to describe the process of employing teachers in the
educational system of the former seminaries of Qom. So the purpose of the study
investigated by thematic analysis method and structured interviewing tool. The
statistical population consisted of all school principals of brothers and teachers of
the Qom Seminary who were selected by purposeful sampling. Purposeful
sampling was done in a way that after 23 experts' opinions, the research reached
theoretical saturation. The face and content validity of the interview questions
were confirmed by experts and the reliability of the analyzes was confirmed by
test-retest reliability (91%) and inter-coder reliability (82%). The research
findings were outlined in five sections. The first part covers the areas of the
seminary (including: teaching is wat not subject matter, the freedom of the
students to choose the lesson and teachers, education is worship, and the financial
system of the schools), the second part of human resource planning (including:
program review Upcoming school year, school needs assessment, discovery of
young and talented students, flexible maximization of classes), third part of
recruiting (including: job description, job analysis, identifying prospective
students, and listing potential applicants), The fourth part of the selection phase
(including: Admission and Interview, Written and Verbal Examination, Local
Investigation, Background Check, Interview with Freelance , Receiving teaching
tapes, making final decisions, performing the Ekhtebar phase) and the fifth part,
which is the appointment stage (an oral and interim contract).
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چکيده
تبیین فرایند بهکارگیری مدرسان در نظام آموزشی حوزههای علمیه قدیم شهر قم ،هدف این تحقی ق

مقاله پژوهشی

بود .بدین منظور با روش تحلیل مضمون و با ابزار مصاحبه پاره ساختاریافته ب ه بررس ی ه دف تحقی ق
پرداخته شد .جامعه آماری عبارت بود از کلیه مدیران مدارس برادران و مسئوالن حوزه علمیه شهر قم که
با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند ،انتخاب شدند .نمونهگیری هدفمند به شیوهای انجام شد که پ
از بررسی نظرات  23نفر از متخصصان ،تحقیق به اشباع نظری رسید .روایی صوری و محتوایی س ااالت
مصاحبه توسط متخصصان و پایایی تحلیلها از روش پایایی ب ازآزمون ( )%91و پای ایی ب ین کدگ رران
( )%82تأیید گردید .یافتههای تحقیق در پنج بخش مورد اشاره ق رار گرف
موجود در حوزه علمیه (شامل :تدری
مدرس ،عبادت بودن تعلیموتربی

طریق

 .در بخ ش اوم زمین هه ای

دارد نه موض وعی  ،آزادی ط بب در انتخ اب درس و

و سیستم مالی م دارس ح وزه) ،در بخ ش دوم برنام هری زی نی روی

انسانی (شامل :بررسی برنامههای سام تحصیلی آینده ،برآورد نیازهای مدرس ه ،کف ط ط بب ج وان و
مستعد ،برنامهریزی حداکثری کبسها به شکل منعطط) ،بخش سوم که نیرو یابی اس
شغل مدرس ،تعیین شرایط احراز شغل ،شناسایی مدرسان و تعیین فهرس

(ش امل :ش ر

احتم الی متقاض یان) ،بخ ش

چهارم که مرحله انتخاب (شامل :پریرش و مصاحبه ،آزمون کتبی و ش فاهی ،تحقیق ات محل ی ،بررس ی
سوابق ،مصاحبه با مرتبطین فرد ،دریاف

نوارهای صوتی ت دری  ،تص میمگی ری نه ایی ،انج ام مرحل ه

اختبار) و بخش پنجم که مرحله انتصاب (یک قرارداد شفاهی و موق ) اس

را در برمیگیرد.

کليدواژهها :حوزه علمیه قدیم قم؛ مدرسان؛ طبب.
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مقدمه و بیان مسئله
حوزه علميه نامي است که به مراکز آموزشي ديني در جهان اسالم و بههويهژه در ميهان شهيايان
اطالق ميشود .بهعبارتديگر حوزه علميه ياني دانشگاه فراگيري تااليم قهرآن و سهنت مامهومي
عليهمالسالم  ،اي نهاد علمي داراي کارکردهاي آموزشي ،تربيتي و مديريتي اسهت کهه در گسهتره
ملي و فرا ملي فااليهت دارد و از حيهع عملدهرد داري سه و سياسهتگهااري ،قهانونگهااري و
اجرايهي در حي هه کههارکرد هوي

اسهت ،دانه آمو تگهان ايه مراکههز په

از پوشهيدن لبهها

روحانيت ،روحاني و شاغلي به تحميل طلبه ناميده مي شوند .هرچند اي اص ال متأ ر است امها
اولي حوزههايي که در اسالم شدل گرفت حوزه مده و مدينهه بهود .حهوزه مدينهه په

از رسهو

اکرم(ص) ،مرکزيت علمي ود را حفظ کرد و در عمر امام باقر و امام صادق عليهمالسالم رونه
جدي يافت .کوفه نيز از شهرهايي بود که در صدر اسهالم در آن مسهدد نشه

مدرسهه را داشهت،

بر پا بهوده اسهت .و بههتهدريج مهدار

و دارالالهمهها بنيهاد

البته در کنار مساجد در مناز نيز در

گرديد (ويدي شياه به نشل از صافي .)1395 ،و در برههاي از عمر لفاي عباسي ،بغداد مشر يدهي
از بزرگتري حوزههاي علمي شياه بود .دانشمنداني چون شيخ مفيد و کليني از استادان اي حوزه
بودند .اي حوزه از سا  ۲۶۰تا  3۲۷قمري تحت نظارت نواب ارباه قرار داشت .په

از بهه آته

کشيدن کتابخانه دارالالم در سا  ۴51قمري و مهاجرت شيخ طوسهي بهه نده  ،ايه شههر مرکهز
علمي شياه شد .در کنار حوزه ند
تأسي

حوزه ديگري به نام حهوزه علميهه حلهه در شههر حلهه عهراق

شد و براي مدتي مرجايت علمي حوزهها را در دست گرفت و عالمان بزرگي چون عالمهه

حلي ،محش حلي و اب فهد حلي را پروراند .در اي دوره حوزههاي سياري نيز تحهت نظهر عالمهه
حلي فاّاليت داشتند (ويدي شياه به نشل از تاريخ الدايتو.)1395 ،
حوزه علميه قم در قرن دوم ،و به احتمالي در نيمۀ دوم قهرن دوم تأسهي

شهد و تابههحها بهه

موجوديت ود ادامه داده است .با اقامت شيخ عبدالدريم حائري در سا  13۴۰قمري در قم ،ايه
شهر مرکز حوزههاي ايران شد .و پ
پ

از اقامت آيت اهلل حسي بروجردي شهرت جههاني يافهت .و

از رحلت ايشان بزرگتري حوزه علميه شياي گرديد (ويدي شياه به نشهل از صهافي.)1395 ،

حوزه علميه قم ،يدي از قديميتري نظامهاي آموزشي کشور نيز اسهت .سيسهتمي کهه زمهاني تنهها
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نظام آموزش رسمي کشور بوده و تفاوتهاي بنيادي سيستمي با نظام آموزشي دانشگاههاي کشهور
دارد (کريمي ،نمر اصفهاني و حاجي احمدي .)۶۶:138۴ ،اي تفاوت بنيادي  ،امدان بالشوه مشايسه
و الگوبرداري دوطرفه را ايداد مهيکنهد ،بههنحهويکهه محششهان دانشهگاهي مهيتواننهد ،در هال
تحليلهاي ود از مشدالت دانشگاهي و درحاليکه ازيکطرف بهه دانشهگاهههاي برتهر دنيها نظهر
دارند ،از طرفي ديگر به نظام آموزشي حوزه علميه قم نظر داشته و با مشايسه ،اقدام به الگهو گيهري
در حوزههاي مختل

کند .با لحاظ اي ندته ،مشاله در پي آن است که به ذکهر يدهي از مشهدالت

کنوني نظام آموزش عالي اشارهکرده و در ادامه به تبيي الگوي حوزه علميه در آن مشدل بپردازد.
چند سهالي اسهت کهه بحهع نحهوه بههکهارگيري اسهتادان در دانشهگاههها (شهيوهههاي جهاب
هيئتعلمي) مورد بحع و بررسي محششان است و يدي از مسائل مهم نظهام آموزشهي کشهور را بهه
ود ا تماص داده است ،بهنحويکه اسناد باالدستي آموزش عالي کشهور نيهز کهه در چنهد سها
ا ير به تمويب شوراي عالي انشالب فرهنگي رسيده ،نيز بر اي امر تأکيد ميکند ،بهه طهو ملها ،
بند  ۲۲از راهبرد ملي چهارم ،ذيل راهبرد کالن ششم اي گونه بر اي امر تأکيد شده است:
"طراحي و استفاده از سازوکارهاي انگيزشي مناسب براي جاب اعضاي هيئتعلمي متاههد و
نخبه".
همچني سند دانشهگاه اسهالمي ممهوب ،جلسهه  ۷35شهوراي عهالي انشهالب فرهنگهي ،مهور
 ،139۲/۴/۲5نيز در بندهاي ود به اهميت تدوي سياستهاي مناسهب بهراي جهاب هيئهتعلمهي
تأکيد کرده است ،ازجمله :اقدام  8-۲از راهبرد هشتم ذيل نظام آموزشي سند ،اي گونهه بيهانشهده
است:
"تشويت و بهروزرساني سامانه هوشمند ملي و من شههاي جهاب اسهتادان متخمه
توزيع آنها بر اسا

سند آماي

و متاههد و

و نششه جامع علمي کشور"؛

و يا اقدام  9-1از راهبرد نهم ذيل نظام آموزشي:
"بازنگري و ارزيابي دورهاي شا

ها ،ضوابط و مشررات جاب اعضاء هيئتعلمي"

و درنهايههت ايهه موضههو در جلسههات مختلهه

شههوراي عههالي انشههالب فرهنگههي مههورد

بحههع و بررسههي قههرار گرفههت و ممههوباتي را بههه ههود ا تمههاص داد (ممههوبات جلسههه ۶۰8
مههور  8۶/۴/19شههوراي عههالي انشههالب فرهنگههي در مههوص نحههوه جههاب هيئههتعلمههي
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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دانشههگاههههاي کشههور) ،همچنههي محششينههي ازجملههه ممههدق ( ،)1395مردانههي،حديم و الشيههان
(( ،)139۲ابراهيمههههي ،)1385 ،مهههههدر

هاشهههههمي ( ،)1391فراسهههههتخواه ( ،)138۲جهههههاوداني

( ،)1391رحيمههي( )13۷۷و گراونههد ( )139۰بههه ايهه موضههو پردا تههه ،بهها بيههان آسههيبهههاي
کنوني نظام جاب هيئتعلمي در کشور ،به ارائه راهدارهاي ود پردا تهاند.
ندته مهم آن است که در تمامي بررسيها و تحشيشاتي که اندام شده ،فرآيندهاي دانشگاهههاي
ارجي مورد بررسي و الگو گيري قرار گرفته است ،لد فرآينهد بههکهارگيري مدرسهان در نظهام
آموزشي حوزه علميه ايران که يدي از قديميتري نظامهاي آموزشي کشهور اسهت ،مهورد غفلهت
قرار گرفته است .ازاي رو مراجاه و استخراج متدها و روشهاي عملدردي حوزه علميه قهديم قهم،
بهعنوان اسالميتري نظام آموزشي ميتواند اف هاي جديدي را در اصو حاکم بر دانشگاههاي ما
فراهم آورد .از اي رو در اي تحشي به بررسي اي فرايند در نظام آموزشي قديم حوزه علميه شههر
قم پردا ته شده است.
براي تبيي مد به کارگيري مدرسهان حهوزه علميهه قهم ،بها دو رويدهرد مواجهه بهوديم ،يدهي
رويدرد حوزههاي علميه قديم قم ،که سابشه اصلي آن به قبل از آغاز به کار شوراي مديريت حوزه
علميه (اي شورا در سا  1359تأسي

و در سا  ،13۷1به شوراي عهالي حهوزه و مرکهز مهديريت

حوزه تفديک گرديد) برميگشت ،و ديگري رويدرد اکلر مدار

علمي حوزههاي علميه کنهوني

که ترکيبي از نظام قديم و مدموعهه قهواني جديهد شهوراي عهالي حهوزهههاي علميهه قهم و مرکهز
مديريت حوزه است .قوانيني که در بسياري از امور الهام گرفته و يا تشليدشده از نظامهاي آموزشي
دانشگاهي است.
با توجه به آنده در اي تحشي به دنبا بررسي نحوه بهکارگيري مدرسهان در نظهام حهوزهههاي
علميه بودهايم ،نظام حوزههاي علميهه قهديم قهم ،مهدنظر قهرار گرفهت کهه ههم از قهدمت بهاالتري
بر وردار است و هم فرآيندهاي آن مستشل بوده و با فرآيندهاي دانشهگاهي ترکيهب نشهده باشهد.
همچني در ابتدا به بررسي کلي مد هاي جاب و استخدام پردا ته شده است.
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مبانی نظری
 -1بررسی مدلهای جذب و استخدام

1

مديريت منابع انساني در دهه  198۰ظهور کرد و توسط طرفداران آن بهعنهوان فمهل جديهدي
در مديريت نيروي انساني تدامل يافت .اکنون ايه توافه وجهود دارد کهه مهديريت منهابع انسهاني
جايگزي مديريت کارکنان نمي شود بلدهه بهه فراينهدهاي مهديريت کارکنهان از منظهري جهامعتهر
مينگرد (آرمسترانگ .)33 :1993 ،۲تااري

مختل

و متاددي از مديريت منابع انساني ارائههشهده

است که با بررسي آنها ميتوان به بر ي از مههم تهري اقهدامات رايهج در مهديريت منهابع انسهاني
دستيافت .جزني ( )1391با نگاهي جامع به ايه تاهاري  ،وظهاي

مهديريت منهابع انسهاني را بهه

حوزههاي فااليت هفتگانه زير دستهبندي کرده است:
 -1سازماندهي (طراحي سازمان ،طراحي شغل ،تدزيهوتحليل شغل ،طبشهبندي مشاغل)
 -۲جاب منابع انساني (برنامهريزي ،کارمند يابي ،انتخاب ،انتماب)
 -3توساه و منابع انساني (مديريت عملدرد ،آموزش)
 -۴مديريت پاداش (حشوق و دستمزد ،ارزشيابي مشاغل ،پاداش ،مزايا)
 -5روابط کارکنان (روابط صناتي ،مشارکت ،ارتباطات)
 -۶بهداشت ،ايمني و رفاه
 -۷امور اداري استخدام و کارکنان (چارچوب قانوني و مشهررات دولتهي ،رويهههها و اقهدامات
استخدام ،سيستم اطالعاتي منابع انساني)
با توجه به اي که در پژوه

حاضر به حوزه دوم ياني جاب منابع انساني تأکيهد شهده اسهت،

لاا ضرورت دارد که مراحل آن تشريح شود.

1. Employment

2. Armstrong
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

97

تبیین فرایند بهکارگیری مدرسان در نظام آموزشی حوزههای علمیه قدیم شهر قم ،یک مطالعه کیفی

همههانطههور کههه در فههوق مشههاهده م هيشههود ،جزنههي اي ه حههوزه از منههابع انسههاني را بههه چهههار
مرحلهه (برنامههريهزي ،کارمنهد يهابي ،انتخهاب ،انتمههاب) تشسهيمبنهدي کهرده اسهت .ديهدگاهههاي
ديگههر متخممههان منههابع انسههاني نيههز همههي تشسههيمبنههدي را بيههان کههردهانههد ،بهها اي ه تفههاوت کههه
اکلههرام مرحلههه انتخههاب و انتمههاب را بهههعنههوان يههک مرحلههه لحههاظ کههردهانههد ،ازجملههه سههاادت
( ،)1389حههاجي کريمههي و رنگريههز ( ،)1389قربههاني ،صههابر مشههدم و جههاغرق ( ،)1391ايههران
نههژاد پههاريزي ( ،)1393سههيد جههوادي ( )139۲و رسههولي و صههالحي ( .)1393تشسههيمبنههدي سههه
يهها چهههار مرحلهههاي ايه حههوزه ،چنههدان تفههاوت نمهيکنههد ،ازايه رو در ايه تحشيه بههراي دقههت
عمههل بيشههتر از تشسههيمبنههدي چهههار مرحلهههاي جزنههي( )1391اسههتفادهشههده ،گههامهههاي هههر مرحلههه
اسهههتخراج و در جهههدو شهههماره يهههک بههههصهههورت الصهههه جمهههعبنهههدي شهههده اسهههت .بهههراي
جمهعبنههد ي کامههل از ديههدگاه متخممهان مختله
مراحل چهارگانه ،بهصورت مختمر تاري

اسههتفاده شههده اسهت .در ابتههدا نيههز هههر يههک از

شده است.

مرحله اول :برنامهریزی نیروی انسانی

1

برنامهريزي نيروي انساني فرايندي است که بهوسيله آن سازمان ماي ميکند که بهراي نيهل بهه
اهداف ود به چه تاداد کارمند ،با چه تخم
نياز دارد .بنا به تاري
کي

و مهارتهايي ،براي چه مشاغلي و در چه زمهاني

ديگر برنامهريزي نيروي انساني فرايندي است که بهوسيله آن نخست کهم و

نيازهاي سازمان به نيهروي انسهاني تدزيههوتحليهل مهيشهود و سهپ

بها اتخهاذ سياسهتهها و

رويههههههاي مناسههب و بهها طراحههي سيسههتمههها و سههازوکارهايي ،ايهه نيازههها رفههع مههيشههود".
(ساادت)58 :1389 ،
مرحله دوم؛ نیرو یابی (کارمند یابی)
پ

2

از برنامهريهزي و پهي بينهي نيهروي انسهاني موردنيهاز ،فراينهد نيهرو يهابي آغهاز مهيشهود،

پ ازايندهه مهدير اجهازه يافهت افهرادي را اسهتخدام نمايهد ،گهام باهدي ايه اسهت کهه داوطلبهان
1. Manpower Planning
2. Recruitment
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را مشههخ

کنههد ،کههه احتمههاالم ايهه کههار را از طريهه شناسههايي افههراد واجههد شههرايط از ميههان

کارکنههان (منبههع دا لههي) و يهها از منههابع ههارجي اندههام واهههد داد .ازآنجهههت نيههرو يههابي
(شناسههايي افههراد واجههد شههرايط) اهميهت دارد کههه هرقههدر تاههداد داوطلبههان کسههب شههغل افههزاي
يابد ،مدير ح گزين

بيشتري واهد داشت (دسلر.)۷1 :138۶ ،

مرحله سوم :انتخاب

1

حاجي کريمي و رنگريز فرآيند انتخاب را اي گونه مارفي کردهاند:
"فراينههد گههزين

مناسههبتههري افههراد از يههک گههروه متشاض هيان کههار بههراي پسههتهههاي بههال

تمهدي در سهازمان ،انتخههاب نهام دارد .بههعبههارتديگهر انتخهاب مرحلهههاي اسهت بهراي تشههخي
و مشايسه شهرايط متشاضهيان شهغلي بها شهرايط احهراز مشهاغل بههمنظهور انتخهاب بهتهري داوطلهب
از ميههان داوطلبههان مههوردنظر بههراي تمههدي شههغل مربوطههه" (حههاجي کريمههي و رنگريههز:1389،
.)1۷9
مرحله چهارم :انتصاب

2

عمههل انتمههاب (بهههکارگمههاري يهها بههه کههار گمههاردن و يهها کههار سههپاري) عبههارت اسههت از بههه
کارگمههاردن موقههت يهها دائههم داوطلههب شههغل مههوردنظر کههه بههر مبنههاي اطالعههات بهههدسههتآمههده
متناسههب بهها آن شههغل تشههخي

داده شههده اسههت .در اغلههب سههازمانههها ،انتمههاب بههدوام ،جنبههه

موقههت دارد و پ ه ازايندههه مسههتخدم جديههد يههک دوره ماههي را بهههعنههوان دوره آزمايشههي طههي
کههرد ،درصههورتيکههه شايسههتگي و عالقهههمنههدي او طههي آن دوره بههه سبههوت رسههيد ،مرحلههه
انتمههاب ق اههي و دائههم در مههورد او اجههرا واهههد شههد .بههدي ترتيههب انتمههاب بههه دو صههورت و
در دو مش ع اندام ميپايرد :موقت و دائم.

1. Selection
2. Appointment
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدو  .1مراحل چهارگانه جاب نيروي انساني و گامهاي آن
مراحل

منبع

گامهای هر مرحله
تعیین موجودی نیروی انسانی در سازمان
مطالعه و بررسی اهداف آتی سازمان
برآورد نیاز سازمان به نیروی انسانی
(تقاضا برای نیرو ،با توجه به اهداف آتی)

برنامهریزی نیروی

برآورد عرضه نیروی انسانی

انسانی

(از منابع داخلی و خارجی)

(سعادت)58-71 :1389،

مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انسانی و تعیین
سیاس های کارکنان سازمان بر اساس آن
اخر مجوزهای الزم برای استخدام از مراجع
باالدس

(حاجی کریمی و رنگریز،
.)178-179 : 1389

تعیین تعداد و نوع نیروی موردنیاز سازمان
نوشتن شر شغل (وظایط ،مساولی ها ،مفخصات
و ویژگیهای اصلی شغل موردنظر)
تعیین شرایط احراز شغل برای فرد (جسمانی،
مدارک ،تجربیات ،عبئق و انگیزهها ،محل سکون ،
سن ،جن  ،نژاد ،ملی  ،توانایی خاص)
کارمند یابی
(نحوه شناخ

اولیه

افراد موردنظر)

شناسایی مراکز و منابع کارمند یابی
(منابع داخلی و خارجی)
انتخاب روش کارمند یابی (اعبم عمومی ،استفاده از
ماسسات کارمند یابی ،استفاده از انجمنهای
حرفهای ،معرفی توسط افراد همکار و )...
بررسی فرم های درخواس

کار

برگزاری مصاحبه مقدماتی
تهیه فهرستی از افراد واجد شرایط
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مراحل

منبع

گامهای هر مرحله
پریرش و مصاحبه مقدماتی
آزمونهای استخدامی
مصاحبه استخدامی
تحقیقات محلی و بررسی سوابق
معاینات پزشکی

انتخاب

(جزنی.)274 : 1391،

مصاحبه سرپرستان
مرور واقعی شغل(اجرای عملی شغل توسط فرد و
بهصورت آزمایفی ،این اجرا برای مدرسان به شکل
اجرای یک تدری

میتواند باشد).

تصمیم استخدامی
اطبعرسانی به کاندیدای ناموفق
انتصاب

انتصاب موق

(پیمانی)

انتصاب دائم (رسمی)

1

ریبور ()2009
(جزنی ،1391 ،ص )281

روش تحقیق
اي تحشي ازنظر هدف ،با توجه به ايه کهه بهه دنبها اسهتخراج و تبيهي الگهوي بههکهارگيري
مدرسان حوزه علميه قديم شهر قم بوده است ،در حي ه تحشيشات کهاربردي طبشههبنهدي مهيشهود.
ازلحاظ رويدرد ،کيفي و ازنظر نحوه گردآوري دادهها از مماحبههاي پاره سا تاريافته و ازلحهاظ
روش تحليل ،از روش تحليل مضمون استفاده گرديده است .جاماه آماري اي تحشي عبهارت بهود
از کليه مديران مدار

برادران و مسئوالن حوزه علميه شهر قم که با استفاده از روش نمونههگيهري

هدفمند ،که بهطور بالشوه ميتوانستند بيشتري اطالعات را در زمينهه ههدف مهوردنظر ارائهه دهنهد،
انتخاب شدند .نمونهگيري هدفمند بهه شهيوهاي اندهام شهد کهه په

از بررسهي نظهرات  ۲3نفهر از

متخممان ،به اشبا نظري رسيده شد .براي دستيابي به نمونهههاي مهوردنظر نيهز از روش گلولهه
برفي و امدان دسترسي به افراد ،استفاده گرديد.

1. Rebore
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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با توجه به اينده هدف تحشي شناسايي و تبيي فرآيند موجود و همچني استخراج اقدامات اي
فرايند بود ،راهبرد اي تحشي از نو تحليل مضمون بوده است .که در اي روش ،مسئله و يا مشدل
تحشيشي از درون و توسط افرادي که آن را تدربه کردهانهد موردبررسهي و م الاهه قهرار مهيگيهرد
(بازرگان )139۰ ،و (محمد پور .)139۲ ،تالش محش در اجراي هر مماحبه بر آن متمرکز بوده تها
دادههاي کيفي بهصورت مستشل و اکتشافي به دست آيد و نتهايج آن بهدون دسهتکهاري ذهنهي و
ارائه الگوي اصي مورد تحليل قرار گيرد .ابزار گردآوري دادهها در اي مشاله مبتني بهر ممهاحبه
پاره سا تاريافته بود که بر اسا

تدربه محش و همچني م الاه ادبيات استخراج شهده بهود .بهراي

تأييد روايي 1صوري و محتوايي سؤاالت مماحبه ،سه ت از مدرسان حوزه و افراد مرتبط با مسهئله
به بررسي و اصال سؤاالت پردا تند .و براي تأييد روايي مراحل کار کيفي (محمد پهور،)139۲ ،
نهايت دقت در هفت مرحله (انتخاب موضو  ،طراحي ،ممهاحبه ،نسهخهبهرداري ،تحليهل ،تائيهد و
گزارش دهي) اندام گرفت .همچني براي افزاي

روايي تأييهد پهايري ،۲کليهه مراحهل تحشيه بها

جزئيات موردنظر سبت گرديده (محمد پور )139۲ ،و عالوه بر آن از روش ت بيه توسهط اعضهاء

3

(کرسو و ميلر )۲۰۰۰ ،۴نيز استفاده گرديد که بدي منظور مشولههههاي اسهتخراجشهده سهه ته از
مماحبهشوندگان به آنها ارائه گرديد و مورد تأييد آنها قرار گرفت.
براي سند

پايايي ،پايايي موقايت ممهاحبه ،پايهايي نسهخهبهرداري و پايهايي تحليهل م هر

ميگردد (بيابانگرد )138۷ ،که براي رسيدن به پايايي م لوب در پايايي موقايت مماحبه ،از روش
واحد و مشخ

و از قبل تدوي شهدهاي اسهتفاده گرديهد ،و ترتيهب سهؤاالت ممهاحبه نيهز تشريبهام

يدسان مورد بررسي قرار گرفت ،بهراي رسهيدن بهه بهاالتري سه ح پايهايي نسهخهبهرداري ،تمهامي
مماحبهها ضبط و پيادهسازي گرديد و براي رسيدن به پايهايي تحليهل محتهوا نيهز از روش پايهايي
بازآزمون( 5تحليل مددد سه مماحبه باد از بيست روز) و پايايي بي کدگهااران( ۶کدگهاار دوم:
يدي از فارغالتحميالن دوره دکتري مديريت آموزشهي) اسهتفاده گرديهد (بيابهانگرد .)138۷ ،کهه
1. validity
2. Confirmability
3. Member Checking
4. Creswell & Miller
5. Test-retest
)6. intercoder reliability (ICR
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ضريب في براي پايايي باز آزمون  ۰/91و ضريب پايايي بي کدگااران (مبتني بر فرمو اسهدات)
 %8۲به دست آمد .که با توجه به اينده اي مشادير از  ۰/۷بيشتر است ،از م لوبيهت الزم بر هوردار
است (همان).
کليه مماحبههاي پيادهسهازي شهده تحليهل و کدبنهدي گرديهد .کهه روش کدگهااري آن بها
الگوبرداري از ف کدگااري مورداستفاده در نظريهه زمينههاي (بازرگهان )139۰ ،صهورت گرفهت.
بهعبارتديگر دادهها در سه مرحله کدگهااري بهاز ،محهوري و انتخهابي تحليهل شهدند .قسهمتي از
کدگااري باز در جدو شماره دو نشان داده شده است.
جدو  .۲يک نمونه از کدگااري باز بر اسا

بخشي از يک مماحبه
کدهای باز استخراجشده

بخفی از متن یکی از مصاحبهها
حوزه ،تمایزاتی را با مراکز دیگر آموزش ی دارد .ک ه از جه ات مختل ط ای ن
تفاوت نمود دارد و آثار و تمایزهای منحصربهفردی را ایجاد میکند .در ح وزه
علمیه به تدری

نگاه معیفتی نیس  .بلکه نگاهی راهبردی اس  .طلبه حتی با

گرراندن یکپایه ،تدری
میکند  .تدری

(همان دروس خواندهشده در پای ه قبل ی) را ش روع

در رشد و بارور کردن علمی طبب تأثیر بسزایی دارد .چراک ه

فراگیری علم و تدری

آن ،افقهای جدیدی را پیش روی انسان باز میکند که

مطالعه و تحقیق هم بهپای آن نمیرسد.

تمههايز بهها ديگههر نظههامهههاي
آموزشي
نگاه راهبردي به تدري
همزماني طلبگي و تدري
تدري

زمينهه رشهد علمهي

ود فرد

براي استخراج کدها ،در ابتدا تمامي مماحبهها بهدقت م الاه شد تا مانا و مفاهيم اصلي در آن
بهصورت دقي مشخ

شود و سهپ

در مرحلهه باهد بهه تحليهل کهدهاي بهاز پردا تهه و کهدهاي

محوري استخراج گرديد .مماحبهها تا جايي ادامه پيدا کرد که تدرار کدهاي استخراجشهده زيهاد
شده و محش به اشبا نظري رسيد .کدهاي استخراجشده يا باز (مدموعام  ۴3کد باز) پ

از بازبيني

و غربا هاي اندامگرفته بر روي آنها و حاف مفاهيم تدراري و ادغام مفاهيم مشابه درنهايهت در
تاداد  19کد محوري دستهبندي گرديد (براي هر مشوله يا کد محوري حهداقل سهه کهد بهاز و يها
يک کد باز با تدرار سه بار مالک انتخاب بود) و در گام بادي  19کد محوري موجود در پنج کد
انتخابي دستهبندي گرديد .که به دليل محدوديت فضا امدان ارائه تمامي کدهاي باز و نحوه تبديل
به کدهاي محوري و انتخابي مسهتخرج از آن نبهود ،و لهاا صهرفام بهه يافتهههها (کهدهاي محهوري و
انتخابي) و نتايج تحشي پردا ته شده است.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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سال تحقیق
فرايند بهکارگيري مدرسان در نظام آموزشي حوزههاي علميه قديم شهر قم چگونه بوده است؟
یافتهها
سؤال :فرايند بهکارگيري مدرسان در نظام آموزشي حوزههاي علميه قهديم شههر قهم چگونهه
بوده است؟
قبل از اينده مستشيم به پاسخ سؤا تحشي بپردازيم ،ذکر يک مشدمه با چههار ندتهه کلهي الزم
است:
ال ) حوزههاي علميه قم عمدتام به شدل مدار

مختل

فااليت ميکنند (مدرسهه مامهوميه،

مدرسه آيتاهلل بروجردي و  ،)...بنابراي در يافتهها منظور از مدار  ،همان حهوزهههاي علميهه قهم
هستند.
ب) ويژگيهايي که در ادامه براي حوزههاي علميه قديم قم به کار ميرود ،لزومام به ماناي نفي
وجود همه اي ويژگيها ،در نظام کنوني حوزههاي علميه نيسهت ،بلدهه صهرفام بهه بيهان مختمهات
حوزههاي علميه قديم پردا ته است ،که طبياي است بسياري از آن ويژگيها در حوزههاي علميهه
کنوني نيز پابرجا باشد ،لد چون موضو تحشي نبوده ،به آن پردا ته نشده است.
ج) تبيي مد بهکارگيري مدرسان در حوزه علميه قديم شهر قم بها دو مشهدل اساسهي روبهرو
بود:
او تنو گسترده روشها و فرآيندهاي عملدرد مدار

مختل

حهوزهههاي علميهه از ابتهداي

شدلگيري تاکنون ،که امدان تاميم دادن يک فرايند واحهد بهه همهه مهدار

را سهلب مهيکهرد.

دومي مسئله ،متفاوت بودن بر ي از بخ هاي فراينهد بههکهارگيري مدرسهان در سه و مختله
حوزه (از مشدماتي تا در

ارج) است .ازاي رو با لحهاظ کهردن ايه دو ندتهه سهاي شهده اسهت

کليت فرايند حاکم بر حوزههاي علميه قديم ،تبيي گردد .و مشخ

است که مدار

بر ي جزئيات با يدديگر تفاوتهايي داشتهاند که در اي مشاله از آن عبور شده است.
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د) همههانطههور کههه در مشدمههه بيههان شههد ،متخممههان حههوزه منههابع انسههاني ،فراينههد چهههار
مرحلهههاي جههاب يهها اسههتخدام 1را ايهه گونههه بيههان و تبيههي کههردهانههد کههه شههامل مراحههل.1 :
برنامههههريهههزي نيهههروي انسهههاني  .۲کارمنهههد يه هابي (نيه هرو يه هابي)  .3،انتخهههاب (گهههزين ) و .۴
بهههکارگمههاري (انتمههاب) مههيشههود (جزنههي .)1391 ،ازايهه رو در تحليههل ممههاحبهههها ،از ايهه
الگو و تشسيمبندي الههام گرفتهه شهده اسهت و يافتهههها و نتهايج در پهنج بخه  :اله ) زمينههههاي
موجههود ب) نحههوه برنامهههري هزي ،ج)نحههوه ني هرو ي هابي ،د)نحههوه انتخههاب و ه)نحههوه انتمههاب .بههر
نحوه بهکارگيري مدر

در مدار

حوزه علميه قديم پردا ته شده است.

مختل

 -2زمینههای موجود در حوزه علمیه
 -1-2در حوزه علمیه تدریس عمدتاً طریقیت دارد نه موضوعیت
تههدري

عمههدتام بهههعنههوان بخشههي از فااليههت علمههي فههرد بههراي رشههد علمههياش اسههت

(طريشههت دارد) ،نههه هههدف و نههه شههغل (نههه موضههوعيت) ،و بههراي همههي نيههز بسههياري از افههراد
بادازآندههه چنههد سهها دروسههي را تههدري
در

و بههاوجود اصههرار طلبههههههاي مختله

کردنههد ،در اوج محبوبيههت و تسههلط نسههبت بههه آن
بههراي ارائههه آن در

توسههط فههرد مههوردنظر ،شههخ
و

از ارائههه مدههدد آن ههودداري م هيکنههد ،چراکههه ماتشههد اسههت کههه تدههرار مدههدد ايهه در

بحههع و بررسههي آن بهها طلبهههههها  ،ديگههر داشههته علمههي جديههدي بههراي وي بههه بههار نخواهههد آورد،
بنههابراي تهههدري

مباحهههع و درو

ديگهههر و جديهههدتر را بهههر ارائهههه مدهههدد آن در

تهههرجيح

م هيدهههد .مگههر در شههراي ي کههه بههر فههرد سابههت شههود کههه فههرد ديگههري صههالحيت ت هدري
در

را نههدارد و اکنههون ،وظيفههه دينههي فههرد اسههت کههه مدههددام در

را ارائههه کنههد .البتههه ايهه

مسههئله يههک امههر فرهنگههي بههوده و آنچههه م ههر شههده فرهنههگ حههاکم بههر فضههاي مههدار
قههديم بههوده اسههت .و البتههه کههه مشههخ

آن
علميههه

اسههت کههه هميشههه اسههتلناهايي نيههز بههوده و اسههت .لد ه

فرهنگ عمومي اي گونه بوده است.
1. Employment

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

105

تبیین فرایند بهکارگیری مدرسان در نظام آموزشی حوزههای علمیه قدیم شهر قم ،یک مطالعه کیفی

 -2-2آزادی عمل طالب در انتخاب درس و مدرس
زمينه داشته است:

اي آزادي ريشه در ش

 -1-2-2اول ارائه دروس مختلف توسط مدرسان مختلف و در زمانهای مختلف

که کميت اي مسئله در مدار

مختل  ،بسته به امدانات و شرايط و ميزان تشاضاي افراد تا حدي

متفاوت بوده است ،همچني در س و باالتر حوزه به موص س ح ارج ،اي مسئله بيشتر ديده
ميشده است .اي اقدام ود مندر به ايداد رقابت سالم بي استادان مختل

ميگرديد.

 -2-2-2دوم عدم محدود کردن طالب به یک مدرسه و یا چند مدرس خاص

اي مسئله نيز در نظام آموزشي قديم حوزه بسيار پررنگ بوده ،و طالب مختار بودهاند ،که هر
درسي را در هر مدرسهاي که مي واهد بگاراند.
 -3-2-2فراگیری مباحث بهصورت حضوری یا غیرحضوری

طالب آزادند که بهصورت حضوري يا غيرحضوري (بهصورت م الاه شخمي يها اسهتفاده از
نوار در

(بهاص ال شو ي :آيتاهلل انواري) يا روشهاي مرسوم ديگر) مباحع را فراگيرند.

 -4-2-2عدم اهتمام جدی به حضوروغیاب

در نظام آموزشي قديم حضوروغياب وجود نداشت ،و اگر حضوروغيابي بود براي جويا شدن
حا و احوا و وضايت طالب بوده است.
 -5-2-2وجود کالسهای تدریس غیررسمی یک یا چند نفره

عالوه بر کال هاي درسي رسمي که توسط مدار

تشديل ميشهد ،کهال ههاي غيررسهمي

ديگري نيز بهصورت مداوم و عموم ما توسهط طهالب سه و بهاالتر بهراي طهالب سه و پهايي تهر
برگزار ميشد .و بدي گونه بستر مناسبي براي يادگيري طالب جوانتر فراهم ميگرديد .اي بسهتر
ميتوانست همچون رقيبي براي کال هاي رسمي عمل کند.
انگيزههاي برگزاري اي گونه کال ها موارد زير بوده است:
 اعتشاد به حديع شري

"زکاه الالم نشره" و احاديع فراوان ديگر در موص وظيفه ديني

تالم ديگران و همچني اجر مانوي تاليم و تالم.
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 اي واقايت که تدري

مندر به باروري ذه

ود مدر

و بهتر يادگرفت همان در

نيز

ميشود.

 به دست آوردن تدربه تدري

و مارفي شدن به جاماه طالب

 -6-2-2زمینه ششم

عدم وجود محدوديت در تاداد حداکلر طالبي که مهيتواننهد در درسهي هاص و يها کهال
مدر

ويژهاي شرکت کنند.

 -3-2تعلیم و تعلم ،عبادت است
اي فرهنگ که تاليم و تالم از بزرگتري عبادتها بوده و در حا حاضر بهعنوان يک وظيفه
ير بر عهده همه طالب و فضالي حوزههاي علميه است ،فرهنگ حاکم بر حوزه علميه قديم قم
بوده است ،بهنحويکه م الاه و آموزش مباحع ديني ،بهعنوان سربازي امام زمان بهحساب
ميآمده است.
 -4-2سیستم مالی مدارس حوزه علمیه قدیم قم
مدار

حوزههاي علمي قديم از استشال مالي بر وردار بودند ،بدي ماني که کليه هزينهها و

درآمدهاي مدرسه ،توسط مدير و توليت مدرسه تأمي ميشده است ،که عمده منابع مالي اي
مدار

شامل موارد زير بوده است:

 وجوهات :که شامل م

و زکات و ف ريه ميشود و به مراجع تشليد و يا نمايندگان

ذيصال وي و مدير مدرسه ،تحويل داده ميشود ،که مديران مدرسه با اجازه از مراجع
تشليد و يا نمايندگانشان ،بخشي از مبالغ دريافتي را براي پردا ت شهريه طالب و همچني
ح الزحمه مدرسان ،هزينه ميکنند.
 موقوفات اص مدار
هزينههاي جاري مدار

ديني :که در ا تيار بزرگان حوزه بوده و از عوايد آن براي
استفاده ميشود.

 کمکهاي مردمي :کمکهايي که بر ي يري براي بسط انديشههاي ديني در ا تيار
مراجع و بزرگان ديني قرار ميدهند.
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 ح التدريسي که توسط ود طلبهها به مدر

پردا ت ميشود که البته اي مورد بسيار

نادر بوده است.

 بر الف اکلر دانشگاههاي ارجي ،و بر ي دانشگاههاي دا لي که ميزاني از هزينههاي
ود را از شهريههاي رسمي دانشدويان (که در ابتداي ترم ا ا ميشود) تأمي ميکنند،
اي مسئله در حوزه علميه تاري

نشده است.

حا که زمينههاي کلي حاکم بر فضاي حوزه علميه ،م ر

گرديد ،بهبيانديگر يافتههاي

مماحبهها در ذيل چهار مرحله برنامهريزي منابع انساني پردا ته شده است:

بخش دوم :برنامهریزی بهکارگیری استادان
در مرحله برنامهريزي بهکارگيري استادان  ،به ندات زير توجه ميشده است:
 -1م الاه و بررسي برنامهها و کال هاي سا آينده تحميلي بهطور جداگانه در هر مدرسه
 -۲برآورد تاداد نياز مدرسه به استادان موردنظر
 -3برنامهريزي حداکلري کال ها ،به شيوه منا
برنامهريزي بر اسا

حداکلر تاداد کال

استادان مختل  ،در زمانهاي مختل  ،درو

و قابلحاف:

که امدان برگزاري را داشته ،اندام ميشده و توسط
به طالب ارائه ميشده است .ولي لزومام تمامي ايه

کال ها داير نميشده ،چراکه اي طالب بودند که با توجه به شرايط ودشان و همچني بررسهي
مدر

مربوطه ،به انتخاب درو

در يک کال

در

ميپردا تند .و با توجه به اينده براي تاداد افراد شهرکتکننهده

هيچ حداقل و حداکلري وجود نداشت ،ممد بود در

لوت (در بر ي موارد مندر به تا يلي در
شلوغ ميگرديد (منا

ميشد (قابلحاف)) و در

يک مدر

بسهيار

مدرسهي ديگهر بسهيار

در تاداد طالب)  ،بهنحويکه براي ادامه جلسات ،باالجبار به مدانههاي

بزرگتري همچون شبستان مسدد محل مراجاه ميشده است .با توجه به عدم محدوديت در تاداد
افراد شرکتکننده در ههر کهال  ،درصهورتيکهه ميهزان تشاضها بيشهتر از عرضهه کهال هها بهود،
کال هاي موجود با تاداد باالتري تشديل ميگرديد و بنابراي مشدلي ازلحاظ کمبود مدر
نميداد ،البته ناگفته مشخ
کاه
108

ر

است که تاداد باالي افراد شرکتکننده در هر کهال  ،ودبهه هود

کيفيت را به همراه داشته است.

سال سیام | شماره پنجاه و چهارم | بهار 1401

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

در موص تاداد جلسات درو
نظر مدر

نيز ذکر اي ندته الزم است که تاداد آنها ،کامالم بر اسا

و به ميزان احتياج طالب براي فهم در

بوده است و محدوديتي نداشته است (منا

در تاداد جلسات).

بخش سوم :نیرو یابی
باد از برنامهريزي براي تدوي کال هاي درسي و بهکارگيري استادان موردنظر ،نوبت به مرحله
نيرو يابي ميرسد ،که منظور ،نحوه جستدوي مدر

مربوطه و پيدا کردن فرد صالحيتدار است

که براي اي هدف ،مراحل زير در هرکدام از مدار

حوزههاي علميه اندام ميپايرفته است:

کردن شر شغل مدر

 .1مشخ

مربوطه (وظاي  ،مسؤوليتها و انتظاراتي که از مدر

مربوطه ميرفته است)
 .۲تايي شرايط احراز شغل (جسماني ،مدارک ،تدربيات و ديگر صالحيتهاي موردنياز براي
تدري )
سه ندته:




دو اقدام فوق توسط هر مدرسه بهصورت جداگانه م ر ميگرديد و هر مدرسه استانداردها
و مالکها و اولويتهاي ود را داشته است.
ماموالم هيچ مدرکي بهعنوان پي شرط تدري
ميتوانسته براي تدري

در

موردنظر در واست دهد.

بررسي صالحيتهاي افراد ،صرفام در موص يک يا چند در
تايي کلي صالحيت فرد براي همه درو

.3

لحاظ نميشده است ،و هر شخمي
مشخ

بوده است و نه

يک رشته اص.

شناسايي افراد داراي صالحيت و تايي فهرست احتمالي متشاضيان:
براي اي هدف از روشهاي زير استفاده ميشده است:
شناسايي توسهط مهدير يها ديگهر مسهئولي مدرسهه ،مشهاوره از علمهاي حاضهر ،مارفهي توسهط

همداران ،مارفي توسط طالب ،تشاضاي ود مدر  ،مشاوره از مدرسان مدار

گوناگون ،اعالم

عمومي بهصورت محدود و در بر ي مدانهاي اص و بر ي مدار .
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حداکلري و

ندته :لزومام همه روشهاي فوق اندام نميگرديده ،و درواقع هيچ اصراري بر کش

شدلگيري فهرست متشاضيان 1نبوده است ،بلده زماني که مدير مدرسه در موص صالحيت
فردي به اطمينان ميرسيد ،عمالم نيازي به استفاده از روشهاي ديگر وجود نداشت.
بخش چهارم :مرحله انتخاب
انتخاب مدر

در دو مرحله مدزا و توسط دو گروه اندام ميشده است:

ال ) انتخاب ،قبل از شرو سا تحميلي و توسط مسئولي مدرسه:
براي انتخاب فرد موردنظر ،مههمتهري مسهئله احهراز صهالحيت فهرد توسهط مهدير يها شهوراي
مديريت مدرسه بوده است (که البته نظر علماي عمر نيهز بههصهورت غيرمسهتشيم بهر نظهر مهدير يها
شوراي مديريت مدرسه مؤسر بوده است) .بنهابراي عمهدتام ،احهراز صهالحيت بهدون گهار از ههيچ
مرحلهاي  ،و فشط متدي به شنا ت ود مدير مدرسه و يا مارفهي يدهي از علمها و يها افهراد ماتمهد
ديگر اندام ميپايرفته است ،و اي مسئله کامالم رايج بوده است.
در بر ي موارد نيز هنگاميکهه مهديران بها تاهداد در واسهتههاي بهاال بهراي تهدري

مواجهه

ميشدند بهطور جداگانه از طري اي مراحل بهه رتبههبنهدي و احمهاء صهالحيت و انتخهاب افهراد
ميپردا تند:
 .1پايرش و مماحبه مشدماتي
 .۲آزمون شفاهي و باضام کتبي از همان در

اص که شخ

متشاضي تدري

آن بوده است.

 .3تحشيشات محلي غيررسمي ،از محل زندگي فرد و صالحيتهاي عمومي وي
 .۴بررسي سواب کاري متشاضي
 .5مماحبه با مرتب يم فرد که شامل استادان وي و همچني مدار

قبلي که وي با آنها همداري

داشته است.
 .۶دريافت نوارهاي صوتي تدري

وي و بررسي آن

 .۷تمميمگيري نهايي

1. Applicants pool
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در بررسيها و تمميمگيري نهايي اي دو ندته اهميت داشته است:
 برتري مالک کيفي (ازجمله مماحبه و شنا ت قبلي و غيره) بر مالکهاي کمي
 تمميمگيري نهايي احراز صالحيت توسط مسئولي مدرسه و عمدتام مدير مدرسه اندام ميشده است.
ب) انتخاب توسط طالب و باد از شرو سا تحميلي:
دوره ا تبار :تشخي
از انتخاب مدر

پ

صالحيت علمي و عمومي مدرسان ،توسط ود طالب
موردنظر و آغاز کال هاي در  ،طالب در يک دوره (بي يک هفته تا

يک ماه) ،به بررسي توانايي علمي و عمومي استادان پردا ته و درنهايت چنانچه مدرسي
نميتوانست ،رضايت طالب را به دست آورد ،با همه صالحيتهايي که براي وي احراز شده بود،
در

کال

وي با عدم استشبا طالب مواجه شده و بهکارگيرياش ودبه ود لغو ميگرديد.

قابلذکر است که ،کال هاي درسي در حوزه علميه بر الف دانشگاه (که بهصورت هفتهاي
يکبار و يا حداکلر دو بار برگزار ميشود) بهصورت عمومام روزانه و يا هفتهاي چند بار برگزار
ميشد .اي مسئله مندر به پربار شدن دوره ا تبار شده ،زمينه شنا ت دقي تر طالب از مدر
مربوطه را فراهم ميآورد.

بخش پنجم :انتصاب
حالتهای بهکارگیری (انتصاب) مدرس
براي حالتهاي استخدامي و انتماب افراد ،در ادبيات تحشي مواردي همچون استخدام موقت
يا دائم ،پارهوقت يا تماموقت بيان ميشود (ممدق ،)1395 ،لد در حوزههاي علميه قديم نههتنهها
هيچگونه راب ه استخدامي برقرار نبوده ،بلده اساس ما بها توجهه بهه آندهه تهدري
موضوعيت ،ن گاه درآمدي و شغل به آن نيز نبوده است ،بلده تدري

طريشهت داشهته نهه

وظيفه ديني عهالم و طريشتهي

براي رشد علمي وي بوده است .و اساسام مرحله انتماب به ماناي کنوني و صهدور حدهم اسهتخدام
موضوعيت نداشته است ،و نحهوه همدهاري مهدر  ،صهرفام بههصهورت موقهت و بهراي يهک دوره
تدري

بوده ،عمدتام بهصورت قرار شفاهي با مدير مدرسه اندام ميگرفته است.
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111

تبیین فرایند بهکارگیری مدرسان در نظام آموزشی حوزههای علمیه قدیم شهر قم ،یک مطالعه کیفی

نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسي يافته هاي تحشي نشان داد که شباهتها و تفاوتهايي بي نظام به کارگيري در حوزه هاي
علميه قديم و روشهاي م ر در حوزه منابع انساني وجود دارد که براي مشايسه دقيشتر ،اي مشايسه
در جدو شماره سه اندام شده است.
جدو  .3مراحل چهارگانه جاب نيروي انساني و گامهاي آن و مشايسه با يافتههاي تحشي
گامهای هر مرحله بر اساس ادبيات

مراحل

اجرا یا عدم اجرا در حوزه علميه

منابع انسانی

انجام میگردید.

تعیین موجودی نیروی انسانی در سازمان

بهصورت رسمی و ب هعن وان ی ک تحقی ق
مطالعه و بررسی اهداف آتی سازمان

جداگانه نبوده ،بلکه بیف تر برداش

ه ای

م دیر مدرس ه و گ روه هم راهش مبن ای
تصمیمگیری بود.
انجام میگردید و همانطور که در یافته ها

برآورد نیاز سازمان به نیروی انسانی (تقاضا برای
نیرو ،با توجه به اهداف آتی)
برنامهریزی
نیروی انسانی

نیز بیان شده ،به صورت بیفینه و حداکثری
برآورد میگردید و کبسه ای مختل ط و
زیادی تفکیل م یش د ک ه ط بب امک ان
انتخاب راح تری داشته باشند.

برآورد عرضه نیروی انسانی (از من ابع داخل ی و
خارجی)
مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انس انی و تعی ین
سیاس های کارکنان سازمان بر اساس آن

انجام میگردید.
انجام میگردید.
با توجه ب ه اس تقبم هرک دام از م دارس،
نیازی به اخر مجوز از مراجع باالتر نبود .و

اخ ر مجوزه ای الزم ب رای اس تخدام از مراج ع

نکته دیگر آنکه عم با اس تخدام ب ه ش کل

باالدس

رسمی نبود و هر نوع بهکارگیری به ش کل
موق

بوده اس

و بنابراین نیازی به اخ ر

مجوزهای بلندمدت استخدام نبود.
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گامهای هر مرحله بر اساس ادبيات

مراحل

اجرا یا عدم اجرا در حوزه علميه

منابع انسانی

انجام میگردید.

تعیین تعداد و نوع نیروی موردنیاز سازمان

انجام میگردید ،البته نه به شکل دانفگاهی
و دق

کنونی .و مهم تر آنکه ش ر ش غل

نوش تن ش ر ش غل (وظ ایط ،مس اولی ه ا،

ب رای چن د درس م وردنظر(ص رفاا ام ور

مفخصات و ویژگیهای اصلی شغل)

آموزشی) تدوین م یش ده ن ه ب رای ی ک
پس

سازمانی با مجموعه وظایط مختلط

آموزشی و پژوهفی و خدمات اجتماعی.
تعیین شرایط اح راز ش غل (جس مانی ،م دارک،
تجربیات ،عبئق و انگیزه ها ،محل سکون  ،سن،
جن  ،نژاد ،ملی  ،توانایی خاص)
شناس ایی مراک ز و من ابع کارمن د ی ابی
کارمند یابی

(منابع داخلی و خارجی)

انجام میگردید ،البته نه به شکل دانفگاهی
و دق

کنونی.

انجام میگردید.

انتخ اب روش کارمن د ی ابی (اع بم عم ومی،

انج ام م یگردی د ،البت ه عم دتاا از روش

اس تفاده از ماسس ات کارمن د ی ابی ،اس تفاده از

یکسان معرفی توسط اف راد معتم د انج ام

انجمنهای حرفهای ،معرفی توسط اف راد همک ار

میپ ریرف  .و روشه ای مط ر ش ده در

و )...

ادبیات تحقیق چندان کاربرد نداشته اس .
با توجه به آنکه اس تفاده از اع بم عم ومی
چندان مرسوم نبوده اس  ،بنابراین عم دتاا

بررسی فرم های درخواس

کار

فهرس

درخواس تی بلن دی نی ز وج ود

نداشته اس  .بلکه افراد شناساییشده و ی ا
معرفیشده مورد بررسی قرار میگرفتند.
برگزاری مصاحبه مقدماتی
تهیه فهرستی از افراد واجد شرایط

انجام میگردید.
با توجه به آنکه اعبن عمومی نبوده اس ،
فهرس

افراد نیز بسیار محدود بوده اس .

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مراحل

گامهای هر مرحله بر اساس ادبيات
منابع انسانی
پریرش و مصاحبه مقدماتی

اجرا یا عدم اجرا در حوزه علميه
انجام میگردید.
به ش کل آزم ون ه ای اس تخدامی کن ونی
مرسوم نب وده اس

آزمونهای استخدامی

 .بلک ه مص احبه ه ای

استخدامی مبنای تصمیم ب وده اس

و در

برخی موارد آزم ون کتب ی از هم ان درس
موردتقاضا.
انجام میگردید.

مصاحبه استخدامی
انتخاب

بررسی سوابق و تحقیقات بیفتر از استادان
تحقیقات محلی و بررسی سوابق

فرد و همحجرهایهای وی و استماع
نوارهای صوتی تدری

ایفان ،بوده اس .

معاینات پزشکی

-----------

مصاحبه سرپرستان

انجام میگردید.

مرور واقعی شغل

-----------

تصمیم استخدامی

انجام میگردید.

اطبعرسانی به کاندیدای ناموفق

انجام میگردید.
هیچگونه رابطه استخدامی وجود نداش
صرفاا همکاریهای موق

و

و برای یک یا

چند درس موردنظر بوده اس  .این
انتصاب

انتصاب موق

(پیمانی)

همکاری ممکن بود در همان هفته اوم
سام لغو شود(با توجه به استقبام یا عدم
استقبام طبب) و یا آنکه تا چند سام ادامه
یابد.

انتصاب دائم (رسمی)
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همانطور که دريافته ها و در جدو فوق نيز بيان شده ،شباهتها و تفاوتهايي بي روشهاي
مرسوم در سازمانها و روش حوزه علميه قديم قم بوده است .مشايسه اقدامات بيانشده را مهيتهوان
در سه بخ
بخ

ديد:
او  :مدموعه اقداماتي که ت اب نسبت ما کامهل و يدسهاني بها يدهديگر داشهته اسهت :ايه

اقهدامات شهامل مهوارد " تايهي موجهودي نيهروي انسهاني در سهازمان " "،بهرآورد عرضهه نيهروي
انساني" " ،مشايسه عرضه و تشاضاي نيروي انساني و تايي سياستهاي کارکنان سازمان بهر اسها
آن "" ،تايي تاداد و نو نيروي موردنيهاز سهازمان" " ،شناسهايي مراکهز و منهابع کارمنهد يهابي"،
"برگههزاري ممههاحبه مشههدماتي"" ،ممههاحبه اسههتخدامي"  " ،ممههاحبه سرپرسههتان"" ،تمههميم
استخدامي" و"اطال رساني به کانديداي ناموف " بود که هم در ادبيات موجود ،مهورد اشهاره قهرار
گرفته است و هم در روش بهکارگيري استادان حوزه علميه قديم به آن توجه ميشده است.
بخه

دوم :مدموعهه اقههداماتي اسهت کهه ازنظههر اسهمي ت هاب داشههته ،لده ازنظهر محتههوايي

و نحههوه عمههل تفههاوتهههايي بهها يدههديگر داشههتهانههد :ازجملههه "م الاههه و بررسههي اهههداف آتههي
سههازمان " کههه مههورد اشههاره ادبيههات تحشي ه اسههت ،در حههوزههههاي علميههه بهههصههورت ضههمني و
توسههط مههدير مدرسههه و گههروه همههراه

تبيههي م هيشههده اسههت و نههه مبتنههي بههر يههک م الاههات

منسههدم و برنامهههريهزي راهبههردي .و يهها"بههرآورد نيههاز سههازمان بههه نيههروي انسههاني" کههه در ادبيههات
تحشي ه بهههعنههوان يههک ابههزار مناسههب بههراي دسههتيابي بههه تاههداد دقي ه نيههروي انسههاني مورداشههاره
قههرار م هيگي هرد ،ولههي در نظههام حههوزههههاي علميههه قههديم ،ايهه بههرآورد بيش هينهاي بههوده اسههت،
بهنحهويکهه باضهام تاهداد کهال هها در يهک در

واحهد ،چنهد برابهر نيهاز موجهود بهوده ،و ايه

سياسههت هدفمندانههه و بهههقمههد ايدههاد فرصههت بههراي انتخههابهههاي دقي ه تههر و راحههتتههر طههالب
بههوده اسههت .بهههنحههويکههه در ابتههداي سهها تحمههيلي ،طههالب بههه يههک يهها چنههد مههورد از ايهه
کههال ههها مراجاههه مههيکردنههد و پهه

از گارانههدن تدربههه چنههد جلسههه ،کههال

يهها اسههتاد

مههوردنظر ههود را انتخههاب مههيکردنههد ،و ردههههايي کههه بهها اسههتشبا کمههي مواجههه مههيشههد،
ودبه هود تا يهل مهيشهد .در اقهداماتي چهون " نوشهت شهر شهغل" و " تايهي شهرايط احهراز
شههغل" نيههز ايهه اقههدامات اندههام مههيگرفههت ،ولههي نههه بهههصههورت يههک کههار کههامالم علمههي و
منسدم ،بلدهه بيشهتر ديهدگاهههاي مهدير مدرسهه و گهروه همهراه

بهوده اسهت ،آنههم محهدود
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يهها دروسههي کههه شههخ

بههه در

مههوردنظر بههراي تههدري

درحههاليکههه در نظههامهههاي کنههوني ،شههر شههغل بههراي يههک نشه

آن بههه کههار گرفتههه مههيشههد.
سههازماني بهها وظههاي

مشههخ

متنههو (آموزشههي ،پژوهشههي و ههدمات اجتمههاعي) نوشههته م هيشههود .و نظههام ارتشههاء نيههز بههر آن
مترتههب م هيگههردد .درحههاليکههه در حههوزههههاي علميههه قههديم ،تمرکههز مههدير مدرسههه صههرفام بههر
توانههاييهههاي آموزشههي مههدر
و بههر اسهها

بههوده اسههت ،و فاالي هتهههاي پژوهشههي فههرد ،اقههدامي ودجههوش

عالئهه شخمههي شههدل مههيگرفتههه و کامههل مههيشههده اسههت .در "انتخههاب روش

کارمنههد يههابي" "،بررسههي فههرم هههاي در واسههت کههار " و " تهيههه فهرسههتي از افههراد واجههد
شههرايط" نيههز اگرچههه ايهه اقههدامات در حههوزههههاي علميههه نيههز اجههرا مههيشههده اسههت ،لدهه
بههصهورت کههامالم محهدود و من شههاي و بهها روشههاي کههامالم سهنتي همچهون (اطههال بهه مههديران
مههدار

ديگههر يهها همدههاران باسههابشه) بههوده اسههت ،و ازاي ه رو کههه اعههالن عمههومي آن گسههترده

نبوده است ،عموم ما نيهز بها فهرسهت مفمهلي همهراه نبهوده اسهت .لهاا فهرسهت تهيههشهده از افهراد
نيههز بسههيار محههدود بههوده اسههت .در اقههدام "تحشيشههات محلههي و بررسههي سههواب " اي ه مههورد در
حههوزههههاي علميههه محههدود بههه تحشيشههات از اسههتادان فههرد ،و همچنههي هههمحدههرهايههها و هههم
مباحلهايهاي وي و درنهايت گوش دادن به نوارهاي صوتي فرد متشاضي بوده است.
بخ ه

سههوم مدموعههه اقههداماتي اسههت کههه تفههاوت واضههح بههي نظههام حههوزههههاي علميههه و

ادبيههات تحشي ه بيههان شههده را نشههان م هيداده اسههت .بهههنحههويکههه در اقههدامات "ا هها مدوزهههاي
الزم بهههراي اسهههتخدام از مراجهههع باالدسهههت"" ،انتمهههاب موقهههت و دائهههم" و "آزمهههونههههاي
اسههتخدامي" بههه دليههل ايندههه اساسههام هههيچگونههه راب ههه اسههتخدامي تاريهه نشههده بههود ،و نههو
همدههاريههها صههرفام بههه شههدل ح ه التدريس هي بههوده اسههت ،ه هيچکههدام از ايه اقههدامات بيهانشههده
نيههز ،در مراحههل بهههکههارگيري افههراد مشههاهده نشههده اسههت .همچنههي اقههدامات "مههرور واقاههي
شهههغل" و "مااينهههات پزشهههدي" نيهههز موردتوجهههه نبهههوده اسهههت ،چراکهههه عهههدم وجهههود راب هههه
اسههتخدامي ،نيههاز بههه "مااينههات پزشههدي" را برطههرف مههيکههرد ،و سياسههت ا تيههار کههه قههبالم
توضيح داده شد ،نياز به "مرور واقاي شغل" را برطرف مينمود.
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بر اسا

يافتههها و نتهايج تحشيه مهيتهوان پيشهنهادههاي کهاربردي ذيهل را بهراي دانشهگاههها

بيان نمود:
 -1تفديههک وظههاي

مههورد انتظههار هيئههتعلمههي بههه وظههاي

اجتمههاعي و بهههکههارگيري افههراد صههرفام بههر اسهها
درو

آموزشههي ،پژوهشههي و ههدمات

توانههاييهههاي آموزشههي آنههها و مخههت

بههه

موردتوجه و نه مدموعه تواناييهايشان.

 -۲حرکههت بههه سههمت اسههتفاده از ظرفيههت بهههکههارگيري افههراد بههه شههدل ح ه التههدري (با لحههاظ
حشوق مدفي) بهجاي استخدام هيئتعلمي.
 -3ايدههاد ظرفيههت برگههزاري چنههدي کههال
براي بررسي و انتخاب نهايي کال

در

بههراي هههر مبحههع و دادن ا تيههار بههه دانشههدو

موردنظر(ا تبار).

 -۴اع اء ا تيارهاي بيشتر به دانشگاهها براي انتخاب نحوه بهکارگيري افراد.
 -5ايدههاد زمينههه اسههتشال مههالي دانشههگاهههها ،جهههت افههزاي

مسههئوليتپههايري مههديران در

تمميمگيريهايشان به موص در انتخاب مدرسان.
 -۶تشويهههت انگيهههزه ودشهههدوفايي و اعتشهههادي افهههراد ،جههههت اهميهههت بيشهههتر بهههه علهههم و
جايگههاههههاي علمههي و تههالش بههراي ارتشههاء ديههدگاه افههراد بههه مههؤسر بههودن تهها سههودآور بههودن
شغل.
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مجلة البحث العلمي في قضايا التربية اإلسالمية

شرح عملية توظي المعلمين فی المنظومة التربوية للحوزات العلمية القديمة
لمدينة الق  ،دراسة کيفية

5٤

2

هادي المصدق | 1وجيهة السادات الحسيني

المجلد 30
ربيع ١٤٤3

الملخص
ورقة البحث

الغرض من هذه الدراسة هو شرح عملية توظي المعلمين فی النظام التعليمی للحوزات العلمية القديمة فی
مدينة الق لهذا الغرض ،ت التحقيق فی الغرض من البح

الواردة:

باستخدام طريقة تحليل المحتوى وأدوات المقابلة

المنظمة ت و المجتم اإلثصائی من جمي مديرع مدارس اإلخوة وم ؤولی الحوزة العلمية فی مدينة ق

 ٢٢محرم ١٤٤١

الذين ت اختياره بوريقة أخذ العينات هادفة ت ججراا أخذ العينات الهادفة بوريقة تصل البح

 ١3محرم ١٤٤٢

النظرع بعد فحص آراا  23خبيراً ت تأکيد صحة الوجه والمحتوى ألسئلة المقابلة من قبل الخبراا وت تأکيد

المقبولة:
صص93- ١١9 :

جلى التشب

موثوقية التحليالت من خالل موثوقية جعادة االختبار ( )٪ 91وموثوقية المبرم الداخلی ( )٪ 82ت عرض
نتائ البح

فی خم ة أق ام فی الجزا األول المجاالت الموجودة فی الحوزة (بما فی ذلک :التدريس طريقة

و ليس ذات موضوعية ،وثرية الوالب فی اختيار المادة الدرسی و المدرس ،وعبادية التعلي و التربية والنظام
المالی لمدارس الحوزة) ،فی الجزا الثانی ،تخويط القوى العاملة االن انية (بما فی ذلک :مراجعة برام العام
الدراسی القادم ،وتقيي اثتياجات المدرسة ،واکتشاف الوالب الشباب و الم تعدين ،وتخويط االکثرع للصفوف
بصورة منعوفة) ،والجزا الثال

وهو است شاف العمال (بما فی ذلک :توصي

وظيفة المعل  ،وتحديد شروط

التأهيل للشغل ،تعرف المعلمين وتحديد قائمة المتقدمين المحتملة) ،الجزا الراب وهو مرثلة االختيار (يشمل:
القبول والمقابلة ،االختبار ال تابی والشفهی ،البح

المحلی ،التحقيق من الخلفية ،مقابلة األشخاص ذوع الصلة،

اخذ اشرطة الصوتية التعليمية ،القرار النهائی ،اتمام مراثل االختبار) والق

الخامس وهو مرثلة انتصاب (عقد

شفهی ومؤقت).
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