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  .............................................................................................................................سخن دبیر علمی همایش
  .........................................................................................................................دبیر علمی محور ویژه سخن

 بخش اول: محور عمومی و نشست هاي علمی
با نگاهی به (ي بهبود ها هها ورا چالش ارزیابی روندها،: ایران  مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی

  ....................... حسین ابراهیم آبادي، مرتضی بحرانی -)تجربه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  ..................................................................... پرویز اجاللی-ضعف عقالنیت اجتماعــی و شهر ایرانی امروز

اي بر مطالعه موردي تاثیر بازار سرمایه( :کارآمدي تحلیل فرهنگی بدون توجه به عوامل اقتصادي نا
  ..............................................................................................تقی آزاد ارمکی  - )تغییرات هنر خوشنویسی

مرتضی اسدي جعفر ابراهیمی  - آسیب شناسی فرهنگ گفت و گو در جامعه شناسی ایران
  .......................................................................................................................................................ازندریانی

  .............................................شهال اعزازي -ي انتشار یافته در مطالعات زنان ها نگاهی به محتواي کتاب
  .........................................منصوره اعالئی - فرهنگی -ي  اجتماعی ها برنامه ریزي  و دستاورد پژوهش  

افسر افشار -تاوانی که فرهنگ امروز جامعه ما براي نادیده گرفتن نیازهاي خانواده باید پرداخت نماید
  ..........................................................................................................................................................نادري 

سید مهدي آقا - اجتماعی دانشگاههاي کشور- هاي فرهنگی مدل فراتحلیلی راهبردي در بررسی شاخص
  ................................................................................................................................................................پور 

  ...............حسین ایمانی جاجرمی -ي ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه ها نقد طرح: و تهدیدهاي اتا  ها فرصت
حسین ایمانی جاجرمی،  سید  -بررسی تجارب شهرداران افتخاري محالت: مردم و اداره امور شهرها

  ..................................................................................................................................................حمید وقفی 
هاي  هاي ساماندهی و توانمندسازي سکونتگاه محوریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی در برنامه

سارا -)اسالم آبادغرب، استان کرمانشاه هاي غیررسمی شهر سکونتگاه: مطالعه موردي( غیررسمی شهري
  .................................................................................................راضیه وطن پرست  ، میرزا شفیع پور ، بامداد

  .......بخشیحامد -ي اجتماعی در ایران ها مدیریت زمان در پژوهش ۀمسال جمعیت شناسی مردم شناسانه؛
گیري اتحادیه بازیکنان فوتبال حرفه اي  بررسی نقش و جایگاه اعتماد و مشارکت اجتماعی  در شکل

  .................................................................................................................................منوچهر بهمنی  -ایران
حجیه بی بی رازقی نصرآباد، محمد جالل عباسی  -، مواد و روشها در جمعیت شناسیها هی دادارزیاب

  ..................................... ....................................................................................................................شوازي
با تاکید بر غیاب تفکر سیستمی در این :  لعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگیآسیب شناسی مطا

  ................. .........................................................................................سلیمان پاك سرشت  -نوع پژوهشها 
  ......................................................................ابوالقاسم پوررضا  -ابعاد و معیارها: پیرامون عدالت و سالمت

  ..................................................................نیر پیراهري -ي اجتماعی و فرهنگی در ایران ها موانع پژوهش
  ........................................علیرضا تاجداري - جتماعیهاي ا هاي پژوهش تأملی در باب کاربردپذیري یافته

سمیه  - شناسی و اقتصاد هاي جامعه اي در حوزه اندازهاي مطالعات بین رشته ها و چشم چالش
  ..........................................................................................................................................................توحیدلو

نمونه موردي طرح جامع شهر تهران مصوب (هاي توسعه شهري  ارزیابی تأثیرات اجتماعی ناشی از طرح
  ........................................................................................................داود حسن زاده ، حبیب جباري-)1386

  .................................................................................سعید خزایی ، علیرضا جلیلی فر-زن، گفتمان و رسانه
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  ................................................سارا جوان- بررسی تاثیر  سبک زندگی بر خرده فرهنگ تغذیه ورزشکاران
ي مردم نهاد  ها ي اجرایی به سازمانها هي پژوهشی و پروژ ها ارزیابی تحوالت نسبت واگذاري طرح

  .....................................................................................................فاطمه جوانی -هاي دولتی توسط دستگاه
علی -شناسی در عرصه بین المللی شناسی و جمعیت ایران در حوزه جامعهتحلیلی بر تولیدات علمی 

  ................................................................................................................................علی اکبر خاصه ، حاتمی
  ...........................................................................................نجفقلی حبیبی - »اجتماعی واخالق مسئولیت«

  عصمت -در ایران بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی استفاده از جوانان در مشاغل مدیریتی و کلیدي
  ...............................................................................................................................................سادات حسینی

حسین حیدري،  - شناختی هاي حوزه قومیت در ایران از منظر روش فراتحلیل و آسیب شناسی پژوهش
  ....................................................................................................................................فروزنده جعفرزاده پور

مجید حیدري  -ي اجراییها هي تحقیقات فرهنگی و اجتماعی در دستگاها هتاملی بر ضعف کاربست یافت
  ............................................................................................................................................................چروده
  .............دي خانیکی ها - و مطالعات نوین اجتماعی و فرهنگی ایران  ها از پژوهش "اخالق و رسانه"سهم 

  .....................................................................................محمد خبیري - ورزش مدیریت اخالق در اجتماع و
  ..............................................................................................................ابراهیم خدایی - ملی گرایی ورزشی

هاي اجتماعی و فرهنگی در توسعه ایران از توسعه دانش تا کاربست  ست گفتمان پژوهشچالشهاي کارب
  ..........................................................................رها خرازي آذر - مردم –دانش در توسعه ایران؛ نخبگان 

ي ها هو سیاست گذاري در دستگاپژوهش اجتماعی و مطالعات فرهنگی؛ حلقه مفقوده برنامه ریزي 
  .................................................................................................................................راضیه خزاعی -اجرائی

ید مج -ي پژوهشی، مورد مطالعه سازمان آموزش و پرورش خراسان رضويها هموانع کاربست یافت
  ............................................................................................................................................................دانایی

حوریه دهقان شاد، پریچهر نسرین پی،  -نگاه جامعه شناسان انسانگرا به آموزش مشارکت مدار کودکان
  ...............................زهرا عندلیبی، بهار زند رضوي، سارانوعی، شبنم صفایی، محمد اسماعیل حق پرست

غالمرضا ذاکر صالحی، فروغ صالح  -از مصونیت هویتی تا پنهان کاري: پژوهشهاي اجتماعی حساس
  .............................................................................................................................................................دیرین

  .....................................جبار رحمانی - ي فرهنگی ایران ها و اساطیر در پژوهش  ها نقدي بر مطالعات آیین
  ............................................................................محمد رضایی - رانیا در یشناس جامعه کار يدشوار

  ...............................................اهللا رضائینعمت  -هاي اجتماعی آوري داده نقش فناوري اطالعات در جمع
  ..................................ابوالفضل رمضانی، ابوذر رمضانی -چهار دهه نشر کتاب در زمینه مطالعات روستایی

  .....................................................رحیم رمضانی نژاد، سید محمد نیازي -وحدت تن، جان و خرد: پهلوانی
میزان دستیابی برنامه ورزشی نود به اهداف خود از دیدگاه  مدیران، کادر فنی و داوران فوتبال   ۀمقایس

  ...........................................................سجاد ابراهیم پور  ، رحیم رمضانی نژاد، ارسالن دمیرچی -لیگ برتر
 -روند، الگوها وگرایشهاي پژوهشی: 1380-91اجتماعی در ایران طی سالهاي  ۀ سرمایبررسی تحقیقات 

  .............................................................................................................................................محمدعلی زکی
تحلیل محتواي مقاالت پژوهشی طی سالهاي (ها  د، الگوها و گرایشرون: هویت پژوهی ملی در ایران

  ....................................................................................................................محمدعلی زکی - )  91-1380
  ............................................صالح زمانی -جامعه شناسی ایران ۀ جایگاه جامعه شناسی تاریخی در منظوم

همیرا زمانی  - بررسی  و ارزیابی جایگاه و بستر کمی و کیفی پژوهش در صنعت گردشگري ایران 
   .........................................................................................................................................................فراهانی

  68..............................................................................................ساعیمنصور -ورزش و سالمت اجتماعی
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  ...................سمانه سادات سدیدپور -ي مادي یا فرامادي؟ ها به سوي ارزش: انجمن جامعه شناسی ایران
  .......................................................................ااحمد سعیدنی - پیوند آموزش ،پژوهش و اجرا در شهر سازي

پیمان سالمتی، سهیل سعادت،  -بررسی میزان بروز مصدومیت ناشی از خشونت بین فردي در ایران
  ................ظی، وفا رحیمی موقرآفرین رحیمی موقر،  عباس متولیان، معصومه امین اسماعیلی،  میترا حفا

آموزش و پرورش : مورد مطالعه ۀ نمون(ي پژوهشی ها هي نوین کاربست یافتها هبررسی موانع و شیو
  ...................................................................................مهدي سلیمی نژاد، فرامرز نودهی -)خراسان رضوي

سعید  -براي حرفه اي شدن پژوهشگران اجتماعی درایراني پژوهشی مانعی  ها پراکنده کاري در فعالیت
  ........................................................................................................................................شریعتـی مزینـانی

  ....................................................شکرانی ابراهیم -هاي ورزشی تلویزیون بررسی وتحلیل محتواي برنامه
 تنگناها و( ي خانواده پژوهی در مطالعات معاصرساختارخانواده درایران ها مطالعه جامعه شناختی روش

  .......................................................................................................................عالیه شکربیگی - ) ها فرصت
نهادینه کردن پژوهش به عنوان حرفه در ایران با تاکید بر تجارب گروه علوم اجتماعی جهاددانشگاهی 

  ..................................................................................................................غالمرضا صدیق اورعی -شهدم
رضا  -ي پژوهش بر روي تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فرهنگی در ایران ها مسائل و چالش

  .............................................................................................................................................................صمیم
عباس  - ي مدنی مردم در ایران ها ترسیم افق راهبردي جامعه شناسی مردم مدار در افزایش مهارت

  .................................................................................................................................مریم ایرانخواه طاهري،
  ........................................مجتبی عبدي مرجان طباطبایی، - روش شناسی فمینیستی و مطالعات فرهنگی

  ..............................محمد عامریان -ي جامعه شناختی در حوزه آموزش زبان ها و موانع پژوهش  ها ظرفیت
ي فرهنگی و  ها ارزیابی نقش، جایگاه و دستاوردهاي مرکز تحقیقات استراتژیک در عرصه پژوهش

  ........................................................................................................................حسین عبدالملکی -اجتماعی
  ....................................................................................................عباس عبدي -یک کاال ۀ پژوهش به مثاب

  ....................................جلیل عزیزي - فرهنگی در ایران -ي اجتماعی ها چالش پارادایمی، ضعف پژوهش
-1380(آسیب شناسی اجتماعی زنان  ة هاي انجام شده در حوز لیل موضوعی و  فراتحلیل پژوهشتح

  ....................................................................................................سپیده اکبرپوران ، فاطمه عزیزي -)1390
مژگان  -اجرایی بر کاربست نتایج تحقیق اجتماعی در ایراني ها هتاثیر ساختار سازمانی دستگا

  ..............................................................................................................................................شمی ها عظیمی
  ................................مهدي حسین آبادي علومی،آرزو  - نقش سازمانهاي فرهنگی در تولید مفاهیم جدید

  .....................امید علی احمدي   - مفهوم سازي و گونه شناسی خانواده خطرتاب در مراحل چرخه زندگی
  ...........................................غالمرضا غفاري -پژوهش اجتماعی در سیاستگذاري اجتماعی ۀ کارکرد دوگان

  ....................................................................................رقیه فتاحی نیسیانی -ي اجتماعی ها ورزش و آسیب
  .................................سردار فتوحی -ي فراتحلیل در ایران ها بررسی عوامل مؤثر بر عدم توجه به پژوهش

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران : مورد مطالعه(اربست تحقیقات در یک سازمان اجرایی ک ة شیو
  ....................................................................................................سیمیـن فــروغ زاده   -)خراسان رضوي

  .................یاسر فروغی -با عطف به تحوالت دین در ایرانبازخوانی انتقادي مطالعات سنجش دینداري 
  .............................محمد فکري -در شهرداري تهران) اتا(هاي تحقیقات ارزیابی تاثیرات اجتماعی  چالش

  ..................ناصر فکوهی -ترویج و تخصص و گذار از دانش نهادینه به دانش خودمدار در علوم اجتماعی
  ...لیال فالحتی -رویکردي به کاربست مفاهیم اقتصادي در مطالعات جنسیت: مطالعات جنسیت و اقتصاد

نمونه موردي شهرداري : هاي ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی در ایران آسیب شناسی نهادي پژوهش
  99...................................................................................................................صالح الدین قادري - تهران 
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کاربرد پژوهش عملی مشارکتی به عنوان یک روش، رویکرد آموزشی در جامعه شناسی مردم مدار براي  
کودك  مطالعه موردي دو گروه از کودکان در مرکز دوستدار(توانمند سازي کودکان بازمانده از تحصیل 

  ..............................................................................................مریم خراسانی زاده زهرا قاسم زاده، -)مشتاق
محمد امین قانعی راد، فهیمه  -تدوین مدل چند ساحتی براي ارزیابی پژوهش اجتماعی و فرهنگی

  ............................................................................................................................................................نظري
  محمد امین قانعی راد، سعید یارمحمدي   - هاي ارزیابی علوم انسانی در ایران بررسی انتقادي شاخص

  ..............................................آرش قهرمان -ي پژوهشی درایران ها اربستی درتدوین پیشنهادمالحظات ک
  ..........................................................................................................ایرج کاظمی  -فوتبال و هویت قومی

، علی رضا کیانفر -ي اجتماعی ایران معاصر ها واقعیت ۀ روش کیفی در مطالعضرورتمندي کاربست 
  ..................................................................................................................................................عباس جنگ 

   .......................................................................شهال الهیجی- زنان مشکالت نشر کتاب در حوزه مطالعات
  ..................................محمد مهدي لبیبی -تحول ساختار خانواده در ایران با تاکید بر ارزشهاي خانوادگی

  .....................بختیار لطفی -دهۀ اخیــر درسه   ها نقش میدان آزادي تهران در راه پیمایی: کنشگري فضا
  ........................................مهدي متوسلی -ي کاربردي در حوزه مدیریت شهري ها آسیب شناسی پژوهش

محمد حسن محقق معین، عالیه  - پژوهشی زنان و زندگی شهري ۀ ارزشیابی فرایند و نتایج  اولیه برنام
  .....................................................................................................................................................شکر بیگی

  ....نجات محمدي فر، مریم پارسایی - بررسی مقایسه اي روش کمی و کیفی در مطالعات سیاسی ایران 
  ........................................احسان مردوخ روحانی  - در علوم اجتماعی ایرانیتنگناهاي معرفتی و پژوهشی 

سعید معیدفر، زهرا  - ي منتشر شده در حوزه بررسی مسائل اجتماعی ایران  ها فرا تحلیل کتاب
  ......................................................................................................................................................میرحسینی

ي علوم سیاسی و  جامعه  ها ي علوم انسانی با تاکید بر انجمنها هظرفیت تعامالت انجمنی در حوز
  ........................................................................................................منیره عرب مجتبی مقصودي، - شناسی

تحلیل کمی سرمایه و مصرف فرهنگی جوانان (ي هنريها هسرمایه فرهنگی و انتقال بین نسلی سلیق
  ..............................................................................................................مالکه رفیعی امیر ملکی،  -)تهرانی
  محمد منصورنژاد -تعریف غلط از ساختار نهادها و دستگاههاي پژوهشی: و تهدیدهاي تحقیق  ها فرصت

ي نظري و کاربردي  ها تداوم تعامالت  جامعه شناسی و برنامه ریزي  شهري بستر توسعه پژوهش
  ................................................................................................................................یعقوب موسوي - شهري

ي تحقیقاتی برون دانشگاهی توسط اعضاي هیات علمی کتابداري و اطالع ها هآسیب شناسی جذب پروژ
  ......................................................عاصفه عاصمی نجمه موهبت، - رسانی با توجه به عوامل دموگرافیک

  ....................................ت اهللا میرزایی، معصومه قاراخانیسید آی - اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران
 ....................................................................................محمد حسین نجاتیان -پدیده سالخوردگی جمعیت 

الهام  - ي اجتماعی و فرهنگی ها روش رئالیسم انتقادي در پژوهش) کاربردي - علمی(ظرفیت 
  .....................................................................................................................................................پور نصیري

  ..............................................................................................تکتم نعمتی - دن فعالیت بدنی و اجتماعی ش
  ................................................................................................حمیدرضا نواب پور -هاي آماري کیفیت داده

ي ها هتأثیر انجمن علمی کتابداري و اطالع رسانی ایران در تشکیل و تقویت سرمای بررسی میزان
  ...................حمیدرضا جمالی مهموئی ، یزدان منصوریان معصومه نوروزي،  -اجتماعی در میان کتابداران

مطالعات سیستمی : مطالعه موردي( "الزام یا انتخاب"ي آبریزها همنابع آب در حوض ۀ مدیریت یکپارچ
  127 ........................................رسول غفاري راد ثانی،  علی نوري - )آبریز کرخه از منظر اجتماعی ۀ حوض
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پارس  24و23، 22فازهاي: مطالعه موردي(هاي صنعتی در جوامع محلی   پیامدهاي اجتماعی بارگذاري
  ....................................................................معصومی، مریم نجیبی ربیعیکاوه   علی نوري ثانی،- )جنوبی

طرح سد : مطالعه موردي(اهمیت و نقش مطالعات اجتماعی و خسارت مخزن در بهگزینی رقوم نرمال
  .............................................................................................................علی نوري ثانی -)ونیروگاه سردشت

 منصور وثوقی، -موردي ایرانیان مهاجر کشورهاي عربی ۀ مهاجرت و معضل آمار؛ مطالع ة تحقیقات حوز
  ..................................................................................................................................................مجید حجتی

تأملی مردم شناختی بر پیوستاري از ژن به جامعه و : علوم اجتماعی، ژنتیک نو و بازي ژنتیکی شدن
  ..............................................................................................................................ابوعلی ودادهیر -فرهنگ

  ...............محمد معصومیان سمیه ورشوي، -نوعی استراتژي براي تغییر رفتار عمومی: بازاریابی اجتماعی
  .....مهدي عزتی ، بهجت یزدخواستی-هاي اجتماعیبندي در پژوهشرویکرد کمی، کیفی و تکنیک زاویه

نوید  -ي غیر پزشکیها هآموزش عالی با تاکید بر رشتبررسی آموزش اخالق پژوهشی در نظام 
  ....................................................................................................................................................زاده یعقوب

  ........................................علی یوسفی -ایران وارسی مدل نظري در تحقیقات تجربی اجتماعی در ۀ مسال
 -هاي موجود شناسی تأثیر مختصات منابع تاریخی ایران بر روش: شناسی تاریخی ایران گفتمان جامعه

  .......................................................................................................................................سید مهدي یوسفی
  ........................................................نریمان یوسفی -ي اجتماعی ها استفاده از آمارهاي رسمی در پژوهش

  .....................محدثه محب حسینی -هاي فرهنگی و اجتماعی در ایران هاي پژوهش ها و ظرفیت چالش
 دیتاکبا ( یفصل مهاجر کارگران نیب در پرخطر يرفتارها و یاجتماع يها بیآس يپولوژیت و يبند تیاولو
  ................................پروین، یحیی علی باباییستار  -)آن کاهش و یسامانده در يشهر تیریمد نقش بر
  

  محور ویژه :بخش دوم
  ..........اسمعیلیوحید  - جامعه شناسی مردم مدار و نقش آن در کاهش ناکارآمدي جامعه شناسی در ایران

هاي شناسان و گروههاي زبانیِ جامعههاي میان قالبمدار بررسی تفاوتشناسی مردمزبان و جامعه
  .......................................................................................................حامد باشه آهنگر ، کاوه اکبري  -مردمی

  ..........زهرا بهرامی نژاد - اسی مردم مدار و لزوم آموزش بینش جامعه شناختی در حوزه عمومیجامعه شن
شهروز فروتن  ، محمد پورترکارونی - جامعه شناسی سرمایه مدار سدي در راه جامعه شناسی مردم مدار

  ................................................................................................................................................................کیا
محمد اسماعیل  - ي جامعه شناسی مردم مدار ها در پژوهش "عکاسی مستند"و  "عکس"بررسی نقش 

  ....................................................................................................................................................حق پرست
 -رهایی بخش در دانش جامعه شناسی ایران- جامعه شناسی مردم مدار زمینه ساز تقویت الگوي انتقادي

  ...........................................................................ین حسین زاده،  اسحاق شهبازيعباس رضایی، علی حس
عباس رضایی،  -جامعه شناسی مردم مدار زمینه ساز تقویت تخیل جامعه شناسی در جامعه شناسی ایران

  ................................................................................................................اسحاق شهبازي ، کریم رضادوست
احمد  -مداراز منظر جامعه شناسی مردم) اتا( هاي شهريشناسی پیوست اجتماعی و فرهنگی پروژهآسیب

  ...........................................................................................................................دي برغمدي ها محمدزکی، 
اندازها و اصالح عمل اجتماعی ،تحلیل مدار در خدمت گسترش چشمنگاري مردمشناسی و روزنامهجامعه

بهار  - » شهروندان و مشارکت«ي و خبرنامه» بم شهري که آرزوي ماست«ي محتواي خبرنامه
  .......................................................................................................................زندرضوي، سیامک زندرضوي

  ..........................................................اي تقی سبزه محمد - ي عمومی در ایران شناسی با حوزه نسبت جامعه
  151..........سیدمهدي محسنی شاهاندشتی - ها یا تداوم نا کامی  ها تغییر نگرش: جامعه شناسی مردم مدار
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از “ دیگر“تالشی نظري براي طرح روایتی (مدار و حوزه عمومیشناسی مردم غرابت جامعه/ قرابت 
  ....................................................بهرنگ صدیقی -)مدار و شرایط امکان آن در ایرانجامعه شناسی مردم

  ...........................................وحید طلوعی - بیدارگران مشروطه، برکشندگان صداي امر اجتماعی در ایران
  ....................................................................وحید طلوعی - مددکاري اجتماعیجامعه شناسی مردم مدار و 

  .............................فیروز عسگري،  جابر موالیی - چیستی جامعه شناسی مردم مدار و کاربرد آن در ایران
روشنفکران حوزه عمومی و جامعه شناسی مردم بازپس گیري تخیل جامعه شناختی بررسی نسبت میان 

  ...................................................................................................................................محمود فرهادي -مدار
  ...................................................................طاهره مشایخ - گفتاري در باب زبان جامعه  شناسی مردم مدار

نسبت به سایر انواع   ها ي جامعه شناسی مردم مدار، با تاکید بر تمایز روش ها بررسی مفهوم و روش
  ..........................................................حمید رضا علی نیا، لیال عرب سرخی ، مریم مالیی - جامعه شناسی

ي جامعه شناسی مردم ها هي  اجتماعی، با تاکید بر دیدگا ها کاربردي پژوهش-قلمرو انتقادي زبان علمی 
  ...........................................................................................................یعقوب موسوي، سمیه کالنی -مدار

شکی زاهدان در قالب شی جامعه محور در دانشگاه علوم پزتاسیس یک مرکز پژوه حاصل از تجربۀ 
  .....................................محمدرضا ناصري نیا، فاطمه رخشانی،  علیرضا انصاري مقدم SWOT- جدول
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  سخن دبیر علمی همایش
شناسی ایران در چارچوب برنامه ملی بزرگداشت هفته پژوهش در ایران، با  انجمن جامعه

همکاري گسترده سایر نهادهاي علمی دولتی و غیر دولتی کشور، طی برگزاري دومین همایش 
ملی پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران، عهده دار و  میزبان دانشگاهیان، فرهیختگان، 

ویان و عالقمندان به موضوعات و مسائل اجتماعی و فرهنگی و پژوهشگران، دانشج
  . هاي کمی و کیفی است دستاوردهاي تحقیقاتی کشور حاصل  انواع پژوهش

توسط انجمن جامعه  "پژوهش هاي اجتماعی و فرهنگی"هاي دوساالنه  سنت  برگزاري همایش
هاي اجتماعی  مه پژوهشبا تاکید بر پیشینه و کارنا 1389شناسی ایران، نخست،  از سال 

هر دو سال یک بار در چارچوب برنامه قرار است فرهنگی در ایران آغاز گردید، و از آن پس، 
برگزار شود، در تالشی   -ملی بزرگداشت هفته پژوهش در ایران،  با محوریت موضوعی ویژه 

هایی که  هجمعی و مجدانه و با  نگاهی نقادانه به دستاوردهاي پژوهشی و تامالت و اندیش
توسط محققان و اندیشمندان مسائل روز جامعه ایران تولید شده است و این اهتمام 

هاي  ب نظران و پژوهشگرانی با خاستگاهجمعی، تنها درقالِب همکاري و همیاري صاح
این  .شود اي محقق می اي و چند رشته متنوع و متفاوت علمی و در واقع میان رشته

معطوف به  دستاوردهاي تحقیقاتی، مشکالت و مسائل تحقیق و موانع گردهمایی فراگیر علمی، 
هاي تحقق پژوهش ها بوده و به بررسی معیارها و اصول روش شناختی، و  یا تسهیل کننده

ها و  رویکردهاي متاخر و جاري و ساري در جریان پژوهش، و گستره تولید دانش، اعم از داده
ناخت و معرفت علمی و کاربردي در باب انسان و هاي کمی و کیفی منتهی به کسب ش یافته

  .تحوالت زندگی اجتماعی و فرهنگی او در سطح جامعه و فرهنگ ایرانی می پردازد
، انجمن خانه اندیشمندان علوم انسانی و حمایت مشارکتهمایش سال جاري، طی دو روز با 

ده مطالعات اجتماعی و شناسی ایران، مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار ایران، پژوهشک روان
هاي علمی  گروه فرهنگی وزارت علوم، جهاد دانشگاه مشهد و با حضور و همکاري فعال

شناسی ایران،  شناسی ایران، انجمن جمعیت تخصصی انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن انسان
 موسسه مطالعات و ،تباطات و مطالعات فرهنگیسیاسی ایران، انجمن ایرانی ار انجمن علوم

مراکز آموزشی و معاونت اجتماعی شهرداري تهران، و سایر تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 
ان علوم مندو اصحاب و عالق شود به صورت موازي برگزار می  سالنچند در  نهادهاي تحقیقاتی،

، یافته هاي به تبادل اطالعات ت هادر این نشس انشگروهپژید و ، دانشجویان، اساتاجتماعی
وسیعی از اعضا و  حضور فعال مجموعۀبی شک، . پردازند و نقد و نظر علمی می وهشیپژ

عالقمندان انجمن جامعه شناسی ایران و نمایندگان سایر نهادهاي همکار و حامی انجمن، و نیز 
هاي مختلف  ها و شهرستان داوطلبین مستقلِ مشارکت در این همایش که  از تهران، استان

ژه کشور به فراخوان این همایش با ارسال چکیده مقاالت خود براي محورهاي عمومی و وی
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اند، بر غناي این تجمع علمی ملی  شناسی ایران پاسخ مثبت داده همایش به دعوت انجمن جامعه
  .افزاید می

پژوهش هاي فرهنگی اجتماعی در ۀ هاي دوساالن مطابق با رویه جاري در برگزاري همایش
جامعه ایران، طی این همایش دو محور اصلی و فرعی به بحث و بررسی و تبادل نظر گذاشته 

  : شده است
ها  همایش که به طور پیوسته موضوع برگزاري این سلسله همایش محور عمومیدر مجموعه 

است از کلیه صاحب نظران و محققین و دانشجویان و دانشگاهیان دعوت شده بود تا در 
هاي  چارچوب محورهاي زیر به ارسال چکیده مقاالت خود جهت مشارکت در برنامه سخنرانی

 : مایندهمایش اقدام بفر
  شناخت نیازها، اولویت ها، نتایج و دستاوردهاي پژوهش اجتماعی و فرهنگی در ایران ·
هاي آموزشی، پژوهشی،  ظرفیت ها و موانع پژوهش اجتماعی و فرهنگی میان رشته اي در زمینه ·

  خدمات و مشاوره 
ها  گذاريبررسی جایگاه و کاربست پژوهش اجتماعی و فرهنگی و طرح هاي ملی در سیاست ·

  اقتصادي –هاي توسعه اجتماعی برنامه ریزي 
ارزیابی نقش و دستاوردهاي انجمن ها و نهادهاي علمی و اجرایی اثرگذار در عرصه پژوهش    ·

  اجتماعی و فرهنگی
  نقد و بررسی معیارهاي کمی و کیفی در ارزیابی پژوهش اجتماعی و فرهنگی ·
کمی، کیفی و تاریخی در پژوهش  ها و تناسب انواع روش هاي ظرفیت شناختیبازبینی روش ·

  اجتماعی و فرهنگی ایران
  ها و تهدیدهاي پژوهش اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر نقش بخش خصوصی و دولتی  فرصت ·

این همایش ملی، در سال جاري به یکی از رویکردهاي با سابقه اما   محور ویژهدر بخش 
شناسی  جدیدًا مورد استقبال واقع شده توسط  نسل جدید جامعه شناسان، یعنی رویکرد جامعه

مردم مدار، پرداخته شده است که با تالش پیگیر و نظارت دبیر محترم علمی این محور ویژه، 
هاي تخصصی این حوزه  ها و نشست سخنرانی ۀر قالب ارائجناب آقاي دکتر بهرنگ صدیقی، د

همایش با حضور پژوهشگران و نیز مدیران و دست اندرکاران اجرایی  ةدر بخش محور ویژ
  . هاي مردم مدارانه در سطح جامعه ایران، به ثمر نشسته است فعالیت

انشگاهی، و محققین با امید به این که با مشارکت فعال و حضور گسترده اعضاي جامعه علمی، د
هاي ارزنده علمی در عرصه آموزش و پژوهش، تولید و  و اندیشمندان فرهیخته ایران در فعالیت

هاي  جامعه ایران شاهد رونق و توسعه فعالیت ترویج علم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در 
ً توسعه پایدار و  همه جانبه در مربوطه و نهایتا علمی و فرهنگی در کشور و تقویت نهادهاي 
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عالقمندان  و نیز اعضاي انجمن جامعه شناسی ایران را به بهره گیري، حضور  ۀکشور باشیم هم
  . فعال، و  مشارکت در جریان برگزاري این همایش ملی دعوت می کنیم

 ۀهاي انجمن جامعه شناسی ایران، در قالب خبرنام مطابق با روال مرسوم برگزاري همایش
ها و  ملی، حاوي یادداشت ۀاي به مناسبت برگزاري این همایش دوساالن انجمن، ویژه نامه

هایی با برخی از اساتید و صاحب نظران علوم اجتماعی و انسانی در ایران،  حاوي نقطه  مصاحبه
هاي ایشان در ارتباط با امر پژوهش، مشکالت، دستاوردها، ایده ها،  ها، و برداشت نظرات، دغدغه
راهکارهایی براي ارتقاي کمی و کیفی پژوهش ها در کشور تهیه و منتشر  شده آینده نگري و 

  .است
همایش، ة برگزار کنندۀ الزم به ذکر است که علی رغم تالش هاي همه جانبه و مستمر مجموع

هایی در این ابعاد  ۀ همایشقطعاً وجود کمبودها و کاستی هایی در برگزاري شایسته و بایست
د، که امیدوار هستیم مشارکت کنندگان و مخاطبین این مراسم به تواند مشاهده شو می
ۀ خطاپوش به آنها نگریسته، و قصور را بر ما ببخشایند و در عین حال، ما را با ارائةدید

.   هاي آتی راهنمایی بفرمایند ها و کمبودها در برگزاري همایش پیشنهاداتی براي رفع کاستی
شود و امکان  ها حاصل می که از برگزاري این همایش هایی امید داریم کسب تجربه و درس

انجمن جامعه ۀ دریافت بازخورد از مشارکت کنندگان و مهمانان گرامی همایش، به ما در مجموع
هاي سودمندتر  و موفقیت آمیز تر آتی در این زمینه راهگشا و راهنما  شناسی ایران، براي تالش

  . باشد
ها، مراسم ویژه همایش  ها، نشست سخنرانی ۀه این که مجموعدر پایان به سهم خود، با امید ب

علمی و مدیریتی اساتید نام آور فقید و  نیز تجلیل از اساتید پیش ۀ مشتمل بر  مروري بر کارنام
و محتواي  کتاب چکیده مقاالت و  کسوت علوم اجتماعی ایران، کلیپ هاي تدارك دیده شده،

ت نسبی مخاطبین را جلب نماید،  الزم می دانم از  خبرنامه ویژه همایش در مجموع، رضای
همکاري ارزنده اولیاي خانه اندیشمندان علوم انسانی، جناب آقاي دکتر ضرغامی، و آقاي 

همچنین از تالش هاي جمعیِ . مهندس فرزام با انجمن جامعه شناسی ایران قدردانی کنم
هاي اعضاي محترم هیات  همراهیهمکاران ارجمندمان در شوراي علمی همایش، و پشتیبانی و 

مدیره انجمن جامعه شناسی ایران، به ویژه  رئیس هیات مدیره انجمن، جناب آقاي دکتر 
محمدامین قانعی راد، آقاي دکتر غالمرضا غفاري نایب رئیس محترم انجمن، سرکار خانم دکتر 

ش، جناب آقاي سوسن باستانی، خزانه دار محترم انجمن، دبیر محترم علمی محور ویژه همای
دکتر بهرنگ صدیقی، دبیر اجرایی تالشگر همایش جناب آقاي احمدمحمدزکی، مسئول محترم 
کارشناس علمی، سرکار خانم فاطمه جوانی و  همایش سرکار خانم سارا نادري،  ۀدبیرخان

جامعه شناسی ایران سرکار خانم طیبه انجمن  ن ایشان، مسئول محترم دفتر همکارا ۀمجموع
الش گران در حوزه فعالیت سایت و خبرنامه، و پوستر نظیر آقاي شایا شهوق، فاطمه کسرایی، ت



 12 ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران                                                              دومین همایش  

 

انجمن  کارکنان دفترعزلتی مقدم، آقاي رضا فضل اهللا نژاد، خانم فریده مقراضچی، و سایر 
هاي مختلف  جامعه شناسی ایران نظیر اقاي حمزه کشوري، و دانشجویان پرتالش از دانشگاه

  . رگزاري همایش در سطوح مختلف یاري کردند سپاسگزاري کنمتهران که ما را در ب
هاي اجتماعی  با امید براي دستیابی به رشد و اعتالي روزافزون علوم اجتماعی و پژوهش

  .فرهنگی در جامعه  ایران
  
  

  شیرین احمدنیا
 1391دي ماه 
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 دبیر علمی محور ویژهسخن 
 ایجاد هدف با گذشته سال چند در که است اي تازه هاي ایده جمله از مدار مردم شناسی جامعه ایده

 وسیعی هاي بازتاب و شده طرح شناسی جامعه المللی بین محافل در شناسی جامعه در مردمی چرخشی
 همه و شناسی جامعه دانش مشارکتی تولید: کند می دنبال را عمده هدف دو ایده این. است داشته
 هاي شیوه در جانبه همه بازبینی مستلزم هدف دو این تحقق. شناسی جامعه محصوالت کردن فهم

 عبارت سازد می عملی را مهم این آنچه اما. است شناسی جامعه علم ترویج و آموزش و تولید مرسوم
 میدان این در مدار مردم شناسی جامعه جایگاه تعیین شناسی، جامعه علم میدان بازصورتبندي: از است

 مدار، مردم شناسی جامعه تمرکز محورهاي و نقاط تشخیص شناسی، جامعه هاي صورت سایر حضور با
 در معمول هاي روش در بازبینی مردمی، متنوع هاي گروه با ارتباط براي شناسی جامعه زبان در بازبینی

 .مدار مردم شناسی جامعه مصادیق معرفی و ردیابی نیز و شناختی، جامعه هاي پژوهش
 ضمن ایران، شناسی جامعه انجمن و گرفته قرار توجه مورد نیز ایران در که است مدتی ایده این

 تشکیل با گذشته سال دو طی ایران، شناسی جامعه فضاي در آن به پرداختن ضرورت تشخیص
 بدو از کارگروه این. است برآمده آن گسترش و بسط صدد در مدار مردم شناسی جامعه کارگروه
 برگزاري: از اند عبارت ها آن جمله از که است کرده اجرا و تدارك متعددي هاي برنامه تاسیس
 شناسی جامعه مصادیق بررسی و نقد و شناختی، روش نظري، محورهاي حول تخصصی هاي نشست

 جهت ژورنالیسم و شناسی جامعه پیوند برقراري جهت تخصصی هاي کارگاه برگزاري مدار؛ مردم
 آشنایی براي تخصصی هاي کارگاه برگزاري عمومی؛ حوزه در شناسی جامعه حضور براي بسترسازي

 شناسی جامعه نشریه تاسیس پیشنهاد و طراحی ها؛ کشور دیگر در مدار مردم شناسی جامعه مصادیق با
 در تخصصی متون و ها کتاب تالیف و ترجمه مرتبط؛ متون و منابع گردآوري و شناساسی مدار؛ مردم
 بحث طرح و ارشد؛ شناسی کار سطح در مدار مردم شناسی جامعه رشته پیشنهاد و طراحی حیطه؛ این
  .عمومی هاي رسانه در
 تر گسترده فراخوانی به نیاز ایران در شناسی جامعه آکادمی در مدار مردم شناسی جامعه ایده بسط اما

 پژوهش ملی همایش دومین در شد مصمم ایران شناسی جامعه انجمن اساس، همین بر. داشت
 در که را نیروهایی تمام تا دهد اختصاص بحث این به را اي ویژه محور ایران در فرهنگی و اجتماعی

 تقویت امکان نظر تبادل طریق از و آورد هم گرد دارند همدلی نیز و تخصص خصوص این
 این در مدار مردم شناسی جامعه بحث زیرمحورهاي طراحی براي. سازد فراهم را ایده این هاي بنیان

 و بحث ها، کشور دیگر شناسی جامعه هاي انجمن در مشابه هاي همایش بررسی بر عالوه همایش،
 و بحث این هدف. گرفت صورت ایران شناسی جامعه انجمن در نظران صاحب با بسیاري هاي بررسی
 شناسی جامعه محلی مختصات با بودن جامع ضمن که بود مباحثی از فهرستی به دستیابی ها بررسی
 مدار مردم شناسی جامعه بحث ذیل نظر مورد زیرمحورهاي نهایت   در. باشد داشته همخوانی نیز ایران

  :شد بندي جمع زیر موارد در همایش این در
 ایران در مدار مردم شناسی جامعه دستاوردهاي و ها، نمونه پیشینه، -1
 مدار مردم شناسی جامعه منظر از ایران در شناسی جامعه شناسی آسیب -2
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 و سیاستی، اي، حرفه شناسی جامعه هاي سنخ سایر با و عمومی حوزه با شناسی جامعه نسبت -3
 ایران در انتقادي

 شناسی جامعه دانش ترویج و دانشگاهی آموزش مدار، مردم شناسی جامعه-4
 ایران شناسی جامعه در گفتگویی سنت-5
 مدار مردم شناسی جامعه در مطالعاتی قلمروهاي و شناختی روش شناختی، زبان مباحث -6
 

 و ها چکیده. بود کننده دلگرم ایران، در آن اندك سابقه وجود با بحث، این از استقبال خوشبختانه
 به نحوي به که گروهی هاي نشست و انفرادي موارد بر مشتمل همایش، در شده پذیرفته مقاالت
 در .دهند می پوشش را بخش این محورهاي تمامیکمابیش  اند، مرتبط مدار مردم شناسی جامعه

 هاي نشست تدارك به شناسی جامعه انجمن در آمده عمل به هاي بررسی و بحث حاصل نهایت،   
 شناسی جامعه هاي فرصت و ها چالش و چیستی به مشخصاً ها آن از یکی در که انجامید متعددي

 همایش عمومی محور به مربوط هاي نشست فرصت از البته. شد خواهد پرداخته ایران در مدار مردم
 رسد می نظر به ضروري ایران در مدار مردم شناسی جامعه براي که مباحثی دیگر طرح براي نیز

 رویکردهاي تا مدار مردم شناسی جامعه ایده حول نظري مالحظات از مباحث این. است شده استفاده
 که است توضیح به الزم. شوند می شامل خصوص این در را پژوهشی مصادیق و شناختی روش

 در اند شده طراحی گروهی هاي نشست قالب در که مدار مردم شناسی جامعه با مرتبط هاي چکیده
 را مقاالتی چکیده هژیو روحم بخِش در و اند شده آورده همایش عمومی محور هاي چکیده میان

   .اند کرده ارسال انفرادي صورت به پژوهشگران و اساتید که فرمایید می مالحظه
 همایش این برگزاري امکان که بوده ایران شناسی جامعه انجمن در ارجمند همکاران تالش تردید، بی
 دیگر و اجرایی، دبیر محمدزکی، احمد آقاي چون همراهی همکاران وجود بی. است آورده فراهم را

 آقاي و فالح اعظم و کسرایی طیبه و نادري سارا ها خانم جمله از همایش دبیرخانه در همکاران
 مهم این کردند ها کار پیشبرد به هایی کمک مسیر این در که دوستانی دیگر و کشوري علی حمزه
 رئیس راد، قانعی محمدامین دکتر ارجمند، استاد هاي همیاري و ها راهنمایی. رسید نمی انجام به قطعًا

 مدار مردم شناسی جامعه کارگروه هاي فعالیت تداوم و پاگیري که را ایران شناسی جامعه انجمن
 سپاس همایش علمی دبیر احمدنیا، شیرین دکتر محترم استاد از. دانم می قدر است ایشان مدیون
 و طراحی در را مدار مردم شناسی جامعه کارگروه مشارکت امکان مدبرانه و صبورانه که گزارم

 که همایش این علمی شوراي و برگزاري کمیته از همچنین. آوردند فراهم همایش این مدیریت
  .کنم می تشکر کردند یاري مسیر این در را ما همدالنه

 ایران شناسی جامعه براي مردمی مایه و پایه ایجاد براي تالش با همایش این امیدوارم نهایت،   در
 یاري ایم دلبسته آن به سخت ما همه که ایران، در شناسی جامعه بنیادهاي بیشتر چه هر تقویت به

   .رساند
  یصدیق بهرنگ         

1391دي ماه                      



 

  
  
  
  
  

  
  

  :بخش اول

    هاي علمی نشستو  عمومی محور
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 ها و ارزیابی روندها،چالش: ایران مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی
 هاي بهبود راه

  )با نگاهی به تجربه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی(
 **مرتضی بحرانی ، *سین ابراهیم آباديح

هاي متفاوت در حوزة  اي، برها و برش در این مقاله تالش شده است با ارائۀ تقسیم بندي زمانی پنجگانه
تبیین اهداف ایجاد و گسترش . مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی در ایران شناسایی گردد

. آید می مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی از دیگر دستاوردهاي مفهومی این تحقیق به حساب
در این راستا چهار هدف  

گیري نرخ رشد ثبت نام  و مراکز علمی و اوج  ها توسعه دانشگاه گسترش آموزش عالی و  رشد و .1
دانشجویی کشور با آغاز برنامۀ اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

)1372 -1368 (  
ي نوپدید علوم اجتماعی در توضیح نسبت میان توسعه  ها حرکت در جهت به کارگیري دانش .2

و ابعاد فرهنگی   ها ، پیامد ها جامعه و همچنین توصیف و تبیین زمینه آموزش عالی با فرهنگ و
   ها گسترش دانشگاه

یابی به نگاهی تازه، الگویی نوین و تحول آفرین در  انجام مطالعات حین عمل براي دست .3
 ریزي امور فرهنگی، دینی، هنري و اجتماعی دانشجویان  سیاستگذاري،مدیریت و برنامه

علوم رفتاري در پیشبرد روندها و فرایندهاي  وم انسانی، علوم اجتماعی وکمک و مساعدت عل .4
 توسعه علمی و فناوري

. به عنوان اهداف اصلی گسترش چنین رویکردي در تحققیات آموزش عالی مورد ارزیابی قرار گرفته است
نهاد متولی سپس از نظر تاریخی، تاسیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به عنوان 

یی بررسی شده و این نتیجه حاصل شده است که نیاز به دو تحول اساسی یکی؛  ها انجام چنین پژوهش
فرهنگ و تغییرات کمی وکیفی در آموزش عالی ایران که نیاز به  ي دانش و ها تحول مفهومی در حوزه

ضرورت توسعه تحقیقات کرد و دیگري؛  یک نهاد چابک وبارور مطالعاتی دراین باره را مطالبه می
اي و کیفی به منظور تبیین ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و دینیِ علم و فناوري ضرورت  رشته میان

نموده  می تاسیس نهادي با خصوصیات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم را تبیین
و اجتماعی آموزش عالی در ایران بر  در انتها نیز سعی شده است چشم اندازي از مطالعات فرهنگی. است

این چشم انداز ما را در . اساس تجربه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ارائه گردد
ِي پیش روي تحقیقات در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی  ها و چالش  ها بررسیِ فرصت
 .رساند می در ایران یاري

عات فرهنگی، مطالعات اجتماعی، آموزش عالی، ایران، پژوهشکده مطالعات مطال: واژگان کلیدي
  .ومفرهنگی و اجتماعی وزارت عل

                                                
   شناسی تربیتی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوماستادیار روان  *

H.Ebrahima@gmail.com  
 استادیار اندیشه سیاسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم **
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 ضعف عقالنیت اجتماعــی و شهر ایرانی امروز

  *پرویز اجاللی
شود  می گفته. عقالنیت به عنوان یک چارچوب نظري براي مطالعۀ شهرها امروز چندان مورد توجه نیست

دهد بیش از حد علم گرایانه و انتزاعی است و به  می عقالنیت را به عقالنیت ابزاري تقلیلکه این دیدگاه 
به جاي آن امروزه نقطه تاکید براي شناخت . ابعاد واقعی افتصادي و اجتماعی  حیات شهري توجه ندارد 

ست بودن شهرها اقتصاد سیاسی است که تاثیرات عمیق و واقعی بر محیط زیست و به طورکلی  قابل زی
اما در . در این مقاله من هم با این دیدگاه همراه هستیم و هیچ مخالفتی با آن نداریم.  گذارد می شهرها

این مقاله به ضعف عقالنیت اجتماعی به عنوان یک معضل اجتماعی در حیات شهرهاي کشور خودمان 
مسئله ) و نه فردي( به سخن دیگر ضعف عقالنیت اجتماعی. شود می هجري شمسی نگاه 1390دهۀ  در

 .مورد نظر است و چارچوب نظري نمی باشد
در این مقاله به تعریف عقالنیت اجتماعی و ابعاد آن مثل  دانش کاربردي، مدیریت و برنامه ریزي دانایی  

: محور، فرهنگ برنامه ریزي  پویا، سرمایه اجتماعی و همچنین نهادهاي  به وجود آورندة آن مثال
نهادهاي مدنی، مدیریت  و برنامه ریزي شهري پویا  مستقل و با کیفیت، تکنوکراسی  توانا،ي  ها دانشگاه

  .اشاره خواهد شد و پس از آن به ارزیابی وضعیت کنونی شهرهاي مان پرداخته خواهد شد... و
 شود  کشف پدیدة عقالنیت نا به هنگام است که از سویی می یکی از نتایجی که از  این مقاله استخراج

کار مدیران عالقمند به رفع مشکالت شهري را بسیار دشوار ساخته است و از سوي دیگر بر سر راه شکل 
 گیري فرهنگ همکاري و قانون مداري و شهروندي در شهرهاي ما  همچون مانع همه جا حاضري عمل

  یابد می یی براي تخفیف این بحران دیرپا پایان ها کند  مقاله با توصیه می
  

  . عقالنیت، عقالنیت اجتماعی، پدیده عقالنیت نا به هنگام: یديگان کلواژ
  
 

   

                                                
  P_ejlali@yahoo.comعضو هیئت علمی موسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي  *
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  :کارآمدي تحلیل فرهنگی بدون توجه به عوامل اقتصادي نا
 )اي بر تغییرات هنر خوشنویسیمطالعه موردي تاثیر بازار سرمایه( 

  **فائزه کثیر ،*تقی آزاد ارمکی
توانـد بـه دامـن زدن بـه توجیهـات فعـاالن صـنعت        نادیده گرفتن عوامل اقتصادي در تحلیل اجتماعی می 

اي بـر هنـر   در این تحقیق با بررسی تاثیر بـازار سـرمایه  . هاي اقتصادي بیانجامدفرهنگ در انکار سودجویی
در بررسی تغییـرات ایـن هنـر مشـاهده     . هاي موجود بر این موضوع نقد خواهد شدخوشنویسی سایر تحلیل

داري، هنرهاي بومی نیز تغییـر  رهاي اقتصادي بر فرهنگ و گسترش سرمایهکنیم که با افزایش نفوذ بازامی
هاي اخیر شاهد تحـوالتی در  تاریخی خوشنویسی و قواعد مشخص آن در دهـه ۀ با وجود پیشین .پیدا کردند

هـاي  هـاي دولتـی، توجـه بـه فـروش از طریـق گـالري       اما امروزه با وجود حمایـت . ایماین هنر ایرانی بوده
بنابراین تغییراتی هم به لحاظ فرم و اندازه آثار، . ها در میان این هنرمندان بیشتر شده استو حراج خصوصی

ریچـارد   ۀ مورد استفاده در این کـار نظریـ   ۀ نظری .هم به لحاظ وسایل مورد استفاده در کارها ایجاد شده است
اي نر خوشنویسی در بـازار سـرمایه  در این تحقیق از نظریه پیترسون براي تحلیل تغییرات ه. پیترسون است

دو تکنیک مصاحبه، تحلیـل   در این تحقیق از. روش مورد استفاده، روش کیفی است. هنر استفاده شده است
گیري افتراقـی  روش نمونه. ي  انجام شده نیمه ساخت یافته استهاعموم مصاحبه. ثانویه استفاده شده است

دهد کـه یـک    می نشان  ها یافته .گذاري محوري انجام شده استهاي این پژوهش از طریق کدو تحلیل داده
. گیـرد دارها قرار می اي نیست و به دالیل مختلف کمتر مورد توجه مجموعهاثر خوشنویسی کاالیی سرمایه

تـر اسـتفاده   ي بـادوام  هـا  و مرکـب   ها از ورق ،اي هنربه این ترتیب خوشنویسان براي تطبیق با  بازار سرمایه
خـط کـه بـراي     -نویسند و از طرف دیگر  به هنري ماننـد نقاشـی   می هایی با دانگ بزرگ تربا قلم کرده و

توان نتیجه گرفت که بـازار  بنابراین می. آورنداي و بین المللی شناخته شده تر است روي میي منطقه ها بازار
 .است اي بر هنر بومی خوشنویسی به عنوان یک محصول فرهنگی تاثیر گذاشتهسرمایه

  
 .بازار. اقتصاد، تحلیل اجتماعی، هنر بومی، سرمایه، خوشنویسی: واژگان کلیدي

   

                                                
      tazad@ut.ac.ir استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران*

  مطالعات جوانان دانشگاه تهران دانشجوي کارشناسی ارشد **
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  آسیب شناسی فرهنگ گفت و گو در جامعه شناسی ایران
   **جعفر ابراهیمی ازندریانی، *مرتضی اسدي

حاصل یک فرایند دیالکتیک و گفت و گویی مداوم میان  "گفتمان"و  "پارادایم"دو مفهوم کلیدي 
ي مختلف علمی و  ها دانشمندان و نظریه پردازان است، که در تاریخ علم موجب حرکت و گسترش شاخه

ي این دو ي گفت و گو به عنوان برسازندهاز اینرو مسئله. رسیدن آنها به موضع کنونی در جهان است
یند را به ویژه این فرا. ي جدید داشته است ها مفهوم کلیدي نقشی اساسی در شکل گیري و ایجاد نظریه

ي دیگر،  ها اما علوم اجتماعی در ایران، جداي از چالش. توان با شواهد بسیاري نشان داد می در غرب
ي علمی را در نسبت با بسیاري دیگر از نقاط توان گفت این شاخه می ي آنگرفتار آسیبی است که بر پایه

ي  ها گفت و گو میان صاحب نظران در شاخهعدم برقراري  ۀ جهان، از تحرك بازداشته است، و آن مسئل
مختلف علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی است؛ مسئله اي که خود عامل شکل گیري مسائل دیگري 

این پژوهش با آسیب شناسی این مسئله    بر آن . است که  امروز جامعه شناسی ایران به آنها مبتالست
-کنند؛ یکی مسئله می یش این آسیب نقش عمده اي بازياست تا نشان دهد که دو عامل اساسی در پیدا

وگو در میان ایرانیان فرهنگ گفت  ۀ ي نگرش به جامعه شناسی و تولید نظریه، و دیگري مسئلي نحوه
ي شواهد ي حاضر حاوي دو بخش است که در هر کدام به یکی از این عوامل با ارائهبنابراین مقاله. است

اي است که به ش مورد استفاده در این پژوهش، روش اسنادي و کتابخانهرو. پردازدو مستندات می
وگو، مروري بر آثار جامعه شناختی  ي فرهنگ گفتي آن ضمن طرح بحث در خصوص مسئلهواسطه

 .ایرانی خواهیم داشت
  

  . فرهنگ گفت و گو، جامعه شناسی، تولید نظریه، پارادایم، گفتمان: واژگان کلیدي
   

 
  

   

                                                
  mz.asadi57@gmail.com  کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی *

  کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی **
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  ي انتشار یافته در مطالعات زنان ها محتواي کتاب نگاهی به
  *شهال اعزازي

ي   ها و همچنین مطرح شدن مسایل زنان در سایر رشته  ها مطالعات زنان در دانشگاه ۀ پس از تاسیس رشت
 در این مقاله سعی. دانشگاهی تاکنون هر ساله با تعداد زیادي از عناوین مربوط به زنان رو به رو هستیم

و بخصوص تاثیري که از لحاظ دادن اگاهی و شناخت زنان از خود دارند،   ها که به محتواي کتاب شود می
انتشار عناوین متعدد، تا چه اندازه با توجه به مسایل و مشکالت امروزي جامعه . نگاهی انداخته شود

اخیر مورد بررسی  ي انتشار یافته در ده سال ها شوند، و اهمیت آن براي زنان در چیست؟ کتاب می نوشته
یی که صورت گرفته به نکات مثبت و  ها قرار گرفته و با استفاده از طبقه بندي عناوین و نتایج  داوري

  . شود می معایب آنان اشاره
  :مطالعات زنان به شرح زیر است ة ي حوز ها اشاره به برخی از مشکالت کتاب

ودن مطالب کتاب، انتشار پایان نامه بدون تکرار مضامین مشابه از طرف نویسندگان مختلف، سطحی ب 
ایجاد تغییرات مناسب براي چاپ کتاب و بخصوص تداوم نداشتن فعالیت نویسندگانی که اثار خوبی ارائه 

  .داده اند
ي مفید در زمینه  ها توان در نظر گرفت که هر ساله از تعداد کتاب می با توجه به نکات مطرح شده 

 یی با محتواي نه چندان تاثیر گذار و اگاهی دهنده افزایش ها و چاپ کتاب شود می مطالعات زنان کاسته
  . یابد می
  

  .مطالعات زنان، محتوا ي کتاب، آگاهی و شناخت زنان ة ي حوز ها مطالعات زنان، کتاب: واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                
 shahla_ezazi@yahoo.com    مدیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران  *
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  فرهنگی -ي  اجتماعی ها برنامه ریزي  ودستاورد پژوهش
  *منصوره اعالئی

  ها واطالعات بنیادین به منظور تخمین برآوردها و پیش بینی  ها ریزي  در کلیت خود نیازمند داده برنامه
برنامه ریزي با توجه به سطوح . است؛ و بدون وجود اطالعات زمینه اي این اقدام  سودمند نخواهد بود

 ل و مواد خود راي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، متریا ها کالن، میانی و خرد و با توجه به بخش
ي خود اقدامات  ها ي گوناگونی در جامعه به منظور دست یابی به خواسته ها ونهاد  ها سازمان. طلبد می

شهرداري تهران از جمله سازمانی است که این . رسانند می پژوهشی را در راستاي اهداف خود به انجام
ي شهر تهران که در فاز  ها نیم رخ محله طرح. دهد می ي گوناگون خود انجام ها تحقیقات را در معاونت

 1390محله شهر تهران در سال  374و اطالعات محله در میان   ها اول اجرایی خود به گردآوري داده
در این پژوهش، هدف دست یافتن به این نکته است که . ست ها پرداخت نمونه اي از این پژوهش می

ي محله توسط مدیریت  ها تهران و در برنامه ریزي 16در شهرداري منطقه   ها نتایج حاصل از این پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه با . تا چه حد مورد بهره برداري قرار گرفته است  ها محله

تهران و استفاده از پرسشنامه براي پرسش از شهروندان محالت به  16منطقه  ۀ مدیران محالت نه گان
 .باشد می سی میزان رضایت از امکانات اجتماعی وفرهنگی محالت و مدیریت محلهمنظور برر

  
برنامه ریزي اجتماعی، پژوهش فرهنگی،  پژوهش اجتماعی،  نیاز سنجی، کیفبت : واژگان کلیدي

  .زندگی
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
   

                                                
  کارشناسی ارشد برنامه ریزي رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی *

mansoureh_alaie@yahoo.com   
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تاوانی که فرهنگ امروز جامعه ما براي نادیده گرفتن نیازهاي خانواده باید پرداخت 
  نماید

  *افسر افشارنادري
کنیم دیگر از نهادي نمی گوییم که چون گذشته ماواي امنی براي ساکنان  می امروز وقتی از خانواده یاد

آن بود تا کودکان حاصل از آن آینده اي را بسازند که اجتماع از آن منتفع گردد، پدر و مادرهایی که در 
بودند، و ... ضامن جمع و  ، ت، بقاي نسل، وفادار به عهداین نهاد عهده دار پرورش فرزندان، حالل مشکال

  .داد می اینگونه جامعه با اطمینان به بقاي خود ادامه
کند، این نگرانی بی دلیل نیست، خانواده ترس از  می امروز جامعه با چشمی نگران به آینده خود نگاه

یا تنبیهی از طرف جامعه این  فشار ساختاري مانع از این است که دیگر تشویق و. تشکیل شدن دارد
نسلی که  ۀ خانواده از ادام. اعطا کند  ها ترس را از میان برداشته و دوباره آینده اي پر امید را به خانواده

کند، که نه تنها بقاي جامعه  می عاقبت آن نامعلوم و بی ثبات است، طفره رفته و عناصري را جایگزین آن
  .دهد می آینده اي پر ابهام را به ساکنان آن هشداراندازد، بلکه  می را به خطر

ي مربوط به خانواده دیگر نباید علل رسیدن خانواده به این نقطه را بررسی کند، بلکه باید نشان  ها پژوهش
توان  می چگونه. توان در چنین شرایط و در این دوران، خانواده را پا برجا نگاه داشت می دهد چگونه

ي آنرا در این دوران بنا نهاد؟  ها بازتعریف نمود و ساختار آنرا دوباره تجدید کرد و ستونخانواده را دوباره 
نبوده و شویم که به آسانی تحت کنترل  می کنیم یعنی شرایطی را یادآور می وقتی بر دوران اشاره

 ما نمی دانیم اساس فکري یک پسر و دختر اگر. نمی توان مشخص ساخت عناصرش را همچون گذشته 
بر چه معیاري در جامعه استوار است؟ نفع فردي و یا منفعت جمعی؟ و  تازه براي ازدواج تصمیم بگیرند،

خواهند مشکالت را از سر راه خود بردارند؟ جامعه  می زندگی با هم چیست؟ چگونه ۀ منظورشان براي ادام
داشته باشد؟ امروز باید بدین فکر تواند به آنها کمک کند و از آنها براي بقاي خود انتظار  می تا چه حد   

بود که چگونه مشکالتی را که بر سر راه تشکیل خانواده است، از میان برداشت؟ چگونه جامعه را در 
جهتی هدایت کرد که تنها بر روي خانواده به عنوان نهاد آینده ساز نگاه نکند، بلکه امروز را به درستی به 

ند، جامعه امروز در راه تامین نیازهاي این نهاد پر اهمیت قصور کرده و سر برد تا فردا را بر مبناي آن بنا ک
  .حاال باید تاوانی سخت براي این قصور پرداخت کند

  
  .نسل، ارزش فرهنگی، معیار ازدواج ۀ پژوهش خانواده، فشار ساختار، ادام: واژگان کلیدي

  
  
  
  

                                                
 کاربردي                                    -دانشگاه علمی 31امور فرهنگی واحد  مدیر گروه رشتۀ   *

os_naderi@yahoo.com 
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انشگاههاي اجتماعی د-هاي فرهنگی مدل فراتحلیلی راهبردي در بررسی شاخص
  کشور

  *سیدمهدي آقاپور
هـاي فرهنگـی و انسـانی     اقتصادي و اجتماعی به منظور پیشرفت جامعه و ارتقاء شـاخص  ۀ شک توسع بی

در این راسـتا توجـه بـه دانشـگاهها و رسـیدن بـه       . باشد هاي جهان می کشور ۀ هدف عمومی و اصلی هم
دانـایی   ۀ فناوري نقش اساسی دارد؛ به طوریکه توسعدانش و پژوهش و  ۀ هاي قابل قبول در زمین استاندارد

مـدت جامعـه مـورد پـذیرش اغلـب       انداز تحـوالت بلنـد   هاي کالن و چشم محور و دانش بنیان در برنامه 
امروزه جایگاه دانشـگاهها  . پردازان و دولتمردان قرار گرفته، و  به یک باور عمومی تبدیل شده است نظریه

گیـرد؛ امـا میـزان     بندي قرار می کمی مورد ارزشیابی و تعیین سطح و رتبه هاي و آموزش عالی با شاخص
هـاي متغیـر، پیچیـده، غیـر      فرهنگی به دلیل ویژگـی  -هاي کیفی و اجتماعی بخشی و کارآیی شاخص اثر

دانشگاهها و ابعاد زیرساختی آن، کمتر محـل بحـث و    ۀ اي خویش براي ارتقاء و توسع  شفاف و چند سویه
  .است بررسی بوده

هاي کیفـی   در این مقاله که با روش اسنادي و نظري تهیه شده است، بر ضرورت بررسی و ارتقاء شاخص
هـا و روابـط و    ها، رفتارهـا، رویکردهـا، فرآینـد    ها، انگیزش ها،  نگرش فرهنگی نظیر گرایش -و اجتماعی

راهبردي  به عنوان مدلی مؤثر دانشگاهها وآموزش عالی، تأکید و مدل فراتحلیلی  ۀ مناسبات مؤثر بر توسع
  .راهکارهاي قابل قبول معرفی شده است ۀ ها و ارائ و کارآمد براي شناخت و ارزشیابی آن

هـا و   دهـی، اسـتخراج و تلخـیص همگرایـی      سـنجی، وزن  این مدل کـه بـا تکنیـک  غربـالگري، اعتبـار     
هاي کیفـی   شاخص ۀ اثر در زمین 6000پایان نامه و  تحقیق از میان  300هاي نتایج مطالعات حدود واگریی

فرهنگی دانشگاهها و ارزیابی میزان انطباق و همخوانی یا ناهمخوانی نتایج واحـد و جمعـی    -و اجتماعی
هـاي رسـمی اجـرا شـده اسـت، قابلیـت خـود را بـراي ارزشـیابی وضـعیت            هـا و راهبـرد   ها با سیاست آن

  .آن به اثبات رسانده است فرهنگی و فرآیندهاي مربوط به-هاي کیفی واجتماعی شاخص
فرهنگـی دانشـگاهها بـا    -نتایج بررسی نشان می دهدکه مدل فراتحلیلی راهبردي از وضـعیت اجتمـاعی  

هاي دقیق داراي اعتبار باال بوده و استفاده  هاي قابل اجرا، مراحل منطقی و تکنیک چارچوب معین، ویژگی
  ریز فرهنگی بـراي شـناخت،   یاستگذار و برنامههاي س اندیش و نهاد از آن توسط پژوهشگران دقیق و ژرف

هاي مطلوب در جهت بهبـود   ریزي فرهنگی و انجام برنامه-هاي کیفی واجتماعی کنترل و هدایت شاخص
  .نماید پایدار را توصیه می ۀ و ارتقاء آنها در روند دانشگاهها  به عنوان محور توسع

  
  .سنجی، توسعه آموزش عالی کیفی، اعتبارهاي  مدل فراتحلیلی راهبردي، شاخص :واژگان کلیدي

  
  

  

                                                
  پژوهشگرفرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران *
 aghapour@ut.ac.ir  
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  ي ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه ها نقد طرح: و تهدیدهاي اتا  ها فرصت
  *حسین ایمانی جاجرمی

ة شوراي اسالمی شهر تهران در دستور کار ادار ۀ ي اتا چند سالی است که بر اساس مصوب ها انجام طرح
ي  ها براي بسیاري از پروژه  ها آن. تهران قرار گرفته استکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداري  

عمرانی انجام شده در سطح شهر تهران مانند احداث بزرگراه، خیابان، پل، پارك، سراي محله و نظایر 
توانند نقش مهمی در  می در صورت انجام به شکل درست و مناسب  ها این طرح. به اجرا درآمده اند  ها این

، ظرفیت سازي محلی و سازمانی، بسط دانش جامعه  ها شهروندي، افزایش اثر بخشی پروژهافزایش قدرت 
با این . ي عمرانی داشته باشند ها و مسائل ناشی از پروژه  ها شناسی از منظر کاربردي و کاهش آسیب

که  ي انجام شده نشان دهنده وجود مسائل اساسی است ها وجود نگاهی به فرایند انجام و محتواي طرح
و به دانش   ها تواند صدمات جدي به این دسته از پژوهش می در صورت نادیده گرفتن و عدم اصالح

) اتا(» ارزیابی تاثیر اجتماعی«این مقاله حاصل نظارت بر بیش از پانزده طرح . جامعه شناسی وارد کند
این مقاله  در. است که از سوي پژوهشگران براي مناطق مختلف شهرداري تهران تهیه شده است

ي اتا وجود دارند با ذکر نمونه مورد مطالعه و تحلیل قرار  ها مهمترین اشتباهات و مسائلی که در طرح
  ها ي اتا و بحث و تحلیل گزارش ها و بیرونی گزارش) محتوایی(روش انجام کار نقد درونی . گرفته است

در پایان نیز . عات توسعه بوده استدر قالب کارگاه آموزشی با شرکت دانشجویان کارشناسی ارشد مطال
  .ارائه شده است  ها و تداوم انجام آن  ها پیشنهاداتی براي افزایش کیفیت این طرح

  
  . ارزیابی، تاثیرات، اجتماعی، طرح، پروژه، شهرداري، اجتماع محلی: واژ گان کلیدي

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

                                                
  گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران *
 imanijajarmi@ut.ac.ir  
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  محالتبررسی تجارب شهرداران افتخاري : مردم و اداره امور شهرها
  **سید حمید وقفی،*حسین ایمانی جاجرمی

ي نوینی در اداره امور  ها خورشیدي، تشکیل شوراهاي شهر سبب شد تا تجربه 1370در اواخر دهه 
مدیریت شهري که تا پیش از این زمان همواره امري دولتی بود و شهردار که . شهرهاي کشور بدست آید

شد، بدل به مقامی شد که  می یا وزیر کشور انتخابمهمترین مقام شهري است از سوي استاندار 
تعدادي از شوراهاي شهر هم در . کردند می نمایندگان مردم عادي شهر یعنی اعضاي شوراها او را انتخاب

شهرهایی مانند تربت حیدریه، زاهدان، تهران و سنندج به سوي نوعی از مدیریت محله اي حرکت کردند 
این اتفاقات در درون نظامی . محله بر عهده نمایندگان ساکن محله گذاشته شدکه بر اساس آن اداره امور 

ي پس از انقالب سال  ها در نخستین سال  ها از مدیریت شهري صورت گرفت که سواي برخی تجربه
حضور مردم عادي در سطح تصمیم گیري شهر . داشتدیوان ساالري ، ماهیتی دولت ساالر و 1357

ائلی شد از جمله بی تمایلی بیشتر مدیران و کارکنان دولتی و محلی در موجب تشخیص و وضوح مس
، دور بودن ساختار اداري و  ها سطوح ملی، استانی و شهري به حضور شوراي شهر و نمایندگان محله

حقوقی مدیریت شهري از موضوع مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، ریسک باالي سیاسی و 
و   ها ي تصمیم گیري براي مدیران عالقمند به مشارکت مردمی، نگرش ها رصهاداري حضور مردم در ع

ي حضور مردم در  ها در این نوشتار تجربه.  ها ي متفاوت از حضور مردم در اداره امور و مانند این ها برداشت
عرصه مدیریت شهري و پیامدهاي مثبت و منفی آن براي اداره امور شهر و براي مردم عادي بررسی 

  . واهد شدخ
  

  .شوراهاي شهر، مدیریت شهري، مدیریت محله :واژگان کلیدي
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  دانشگاه تهرانعضو هیئت علمی  *
 imanijajarmi@ut.ac.ir  

   ها عضو شوراي اسالمی شهر تربت حیدریه و نماینده خراسان رضوي در شوراي عالی استان **
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هاي ساماندهی و توانمندسازي  محوریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی در برنامه
  هاي غیررسمی شهري سکونتگاه

  )هاي غیررسمی شهر اسالم آبادغرب، استان کرمانشاه سکونتگاه: مطالعه موردي(
  ***پرست راضیه وطن ، **میرزا شفیع پور، *سارا بامداد

هاي خودرو،  آنچه که امروزه از آن با عناوینی همچون حاشیه نشینی، اسکان غیررسمی، سکونتگاه
هاي  ي جهان بوجود آمد و با صدور برنامه پیشرفتهشود، در کشورهاي  ثال آن یاد مینشینی و ام زاغه

در . کشورهاي جهان سوم و توسعه نیافته گسترش یافتاقتصادي اینگونه کشورها تحت نام نوسازي، در 
هاي ناکارآمد در خصوصی  داري وابسته، جهانی شدن شهرها و اقتصاد جهانی، سیاست واقع، رشد سرمایه

تر از  هاي الزم و مهم ، کمبود منابع و سرمایه90و  80هاي اقتصادي در دهه  سازي و آزادسازي فعالیت
ف در زمینه مدیریت شهري در شهرهاي کشورهاي در حال توسعه همه فقدان سیاست روشن و شفا

 2001موجب بروز این پدیده شد؛ تا جایی که بر اساس آمار مرکز اجرایی کمیسیون اسکان بشر در سال 
در محالت فرودست شهري ) درصد از جمعیت شهري جهان 6/31(جمعیتی قریب به یک میلیون نفر 

است تا گذار شهري ناشی  داري وابسته باعث شده ورود و استقرار سرمایه در ایران نیز. اند کرده زندگی می
آن  ۀ نسبتًا کوتاه در مقایسه با جهان اول رخ دهد، که نتیج ة از شهرنشینی ناقص و شتابان در یک دور

ي فرودست و  ها سکونت اقشار پایین جامعه در فضاهاي نابرابر و نامناسب زندگی و رشد محدوده
  .است تنها در شهرهاي بزرگ بلکه در شهرهاي متوسط و حتی کوچک کشور بوده  فقیرنشین نه

جویی مشکل اجتماعات برآمده از اسکان غیررسمی بنا بر آخرین اسناد و تجارب جهانی،  به منظور چاره
این راهبرد یک . است حل پیشنهاد شده عنوان بهترین راه براي کوتاه و میان مدت راهبرد توانمندسازي به

سازي در اجتماعات، براي حل مشکل  ایی از پایین به باال است؛ و در پی ظرفیت ي توسعه اهبرد و برنامهر
بنابراین، مطالعات اجتماعی و فرهنگی به منظور شناسایی . آنان با اندیشه، منابع و بازوي خود آنان است

شهراسالم . بود ین راهبرد خواهدایی براي ا هاي این اجتماعات، اصل زیربنایی و پایه ها و قابلیت ظرفیت
اخیر رشد قابل توجهی داشته و فقر شهري موجب  ۀ آباد غرب از توابع استان کرمانشاه طی چند ده

هدف از این مقاله نشان دادن نقش محوري . است  فقیرنشین در این شهر شده ۀ گیري چندین محل شکل
روش . است نمندسازي براي این محالت بوده هاي توا برنامه ۀ ها و مطالعات اجتماعی در ارائ پژوهش

و ) 1385نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال (ایی  تحقیق در این مطالعه اسنادي یا کتابخانه
انتخاب  ة ایی نشان دهند نتایج این تحقیق، بصورت عمده. است بوده) 1390گیري در سال  نمونه(پیمایشی 

  .هاي اجتماعی و فرهنگی ساکنان این محالت است اساس ویژگی برنامه، راهبرد و استراتژي مداخله بر
 

عی و فرهنگی هاي اجتما هاي غیررسمی، راهبرد توانمندسازي، ویژگی سکونتگاه: واژگان کلیدي
  محالت اسکان غیررسمی

  
                                                

  شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران کارشناس ارشد جمعیت *
.sa_bamdad@yahoo.com  

  نشگاه آزاد اسالمی واحد اراكکارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دا **
  شناسی دانشگاه تهران کارشناس ارشد جمعیت ***
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  جمعیت شناسی مردم شناسانه؛
  ي اجتماعی در ایران  ها مدیریت زمان در پژوهش ۀ مسال

  *حامد بخشی
 ي کارفرمایی این است که معموال از زمان بندي پیش بینی شده عقب ها مشکالت اکثر طرحیکی از 

برد، موجب نارضایتی کارفرما  ي تحقیق را براي محقق باال می ها این امر عالوه بر آنکه هزینه. مانند می
مراحل تحقیق در این مقاله بر آنیم تا مشخص سازیم تاخیر از زمان بندي عمدتا در کدام . شود می نیز

  افتد و علل اصلی این تاخیر چیست؟ می اتفاق
نفر از پژوهشگران گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد  13براي این منظور با 

نتایج تحقیق . به حد اشباع نظري رسید  ها ي نیمه ساختار یافته انجام شد؛ به گونه اي که پاسخ ها مصاحبه
ان بندي عمدتا در تدوین مبانی نظري تحقیق و سپس در بخش گردآوري دهد تاخیر از زم می نشان
علت تاخیر در تدوین مبانی نظري بیشتر به عدم برآورد اولیه صحیح از منابع تحقیق . افتد می اتفاق  ها داده

تحقیق  ۀ محققان به دلیل عدم آشنایی با موضوع تحقیق برآوردي از وضعیت منابع و پیشین. گردد می بر
کشد و یا منابع گردآوري شده  می رند، به گونه اي که گاه جستجوي منابع بیش از پیش بینی طولندا

، بخشی از تاخیر به عدم  ها در فاز گردآوري داده. بیش از میزانی هستند که محقق تصور میکرده است
به هماهنگی الزم توسط کارفرما در تسهیل شرایط الزم براي گردآوري اطالعات و بخشی دیگر 

در . مربوط است  ها و موانع پیش بینی نشده در هماهنگی با پاسخگویان یا جمع آوري داده  ها دشواري
نهایت، بر اساس علت یابی تاخیر در زمان بندي پیشنهاد شده تا در زمان نگارش طرح نامه جستجوي 

شناسان و دست با مشارکت جدي کار  ها جامعی در پیشینه نظري تحقیق انجام شود و گردآوري داده
  . مربوطه انجام شود ة اندرکاران حوز

  
  .طرح نامه پژوهشی ، ي کارفرمائی ها طرح ، مدیریت زمان: واژگان کلیدي 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  استادیار گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد *
 social@hbakhshi.com 
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اعتماد و مشارکت اجتماعی  در  بررسی نقش و جایگاه
  اي ایرانگیري اتحادیه بازیکنان فوتبال حرفه شکل

  *منوچهر بهمنی
اي برخوردار ساالري از جایگاه و اهمیت ویژهجامعه بشري بعنوان نماد مردمهاي مردم نهاد در تشکل 

هاي هاي غیردولتی و فعالیتگیري مشارکت و چگونگـی عضویـت افراد جامعه در تشکـلباشد، شکلمی
یافته تحت تأثیر عوامل متعددي است، این مطالعه به دنبال ضرورت وجود تشکیالت جمعی سازماندسته

زیکنان فوتبال و میزان تأثیرگذاري آن بر روند تحوالت ورزش فوتبال و اعتماد اجتماعی بر صنفی با
هاي مختلف در حوزه مشارکت و اعتماد یافته افراد است، بدین منظور با بررسی نظریهمشارکت سازمان

ده در فوتبال هاي خردکننپردازد که از عوامل بروز آشفتگـی و ایجاد حاشیـهاجتماعی به ذکر عناصري می
گیري اتحادیه نماید با بیان و توصیف شواهد موجود دالیل عدم شکلکشور را در پی دارد و تالش می
  . بازیکنان فوتبال ایران را بیان نماید

رغم دهد باوجود گذشت قریب به هفتاد سال از پیدایش فوتبال در ایران و علی می این بررسی نشان
سال از انقالب شکوهمند اسالمی جامعه بازیکنان فوتبال ایران هنوز سپري نمودن قریب به سی و سه 

ها و احقاق فاقد تشکیالت صنفی جهت مشارکت اجتماعی و مدنی در راستاي تحقق بخشیدن به آرمان
عدم .  باشند که نگارنده به اختصار دالیل این مساله را مرور کرده استحقوق حقه و صنفی خویش می

اي توسط بازیکنان فوتبال ایران، اجتماعی و مدنی خود در عرصه فوتبال حرفه شناخت جامع از حقوق
اي فدراسیون فوتبال ایران، دولتی بودن و نگاه ساختار ناهمگون و غیرمتعارف و درعین حال غیرحرفه

کامًال سیاسی به جریانات حاکم بر فضاي فوتبال،  فقدان پیشینیه تشکیالتی و صنفی و عدم اخذ تجارب 
ها و انجمن توسط بازیکنان گذشته و حال،  پایین بودن سطح سواد و عدم ها، اتحادیهگونه گروهاین در

ها، توجه دادن جامعه و بازیکنان ها و اتحادیهدرك منافع ناشی از مشارکت فردي و اجتماعی در گروه
، مکتوب و شنیداري، از هاي دیداريها و ایجاد انحراف در افکار عمومی تـوسـط رسانهفوتبال به حاشیه

رویه بین رفتن همبستگی بازیکنان فوتبال به علت حاکمیت عناصر منفعت طلب و توسـعه و گسترش بی
رویه، گیران این رشته در کشور، تزریق بینگري مسؤوالن  و تصمیمپدیده داللیسم به علت بخشی

- مصرفی و خرج پول دولتی در باشگاههدف اعتبارات دولتی و نهایتاً حاکم شدن فرهنگ غیرمتعارف و بی
هاي فوتبال ایران، عدم وجود یک اراده و سیاست معین در درك و ضرورت بوجود آوردن تشکیالت 

هاي صنفی هاي اجرایی نظام ورزشی در عرصه تشویق و ایجاد تشکلصنفی و نیز روشن نبودن سیاست
هاي رماندن جامعه فوتبال از ارزشاجرایی به بخش فرهنگی ورزش و دو - توجهی عملیو مردمی، بی
اهمیت شدن کارکردهاي اجتماعی فرهنگی و هاي تربیتی و اخالقی و اجتماعی ورزشی، بیحاکم بر جنبه

هاي بدنی، مهارتی و قهرمانی، ساختار ناکارآمد، غیرمتعارف و سیاسی وزارت تربیتی در مقابل کارگروه
هاي انداز و دورنماي سیاستشخص نبودن روند و چشمورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال، معین و م

هاي صنفی در تحوالت میزان تأثیرگذاري تشکل نظام ورزشی کشور در عرصه فوتبال و عدم درك 

                                                
  اهواز عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران*
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هاي ایجاد، توسعه و فعالیت اتحادیه بازیکنان در ادامه بر ضرورت. این رشته توسط مسؤوالن مربوطه
  .شود می فوتبال ایران تاکید

  
  بازیکنان فوتبال هاي غیردولتی،اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سازمان: کلیديمفاهیم 
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  ها در جمعیت شناسی  ، مواد و روش ها ارزیابی داده
   **محمد جالل عباسی شوازي، *حجیه بی بی رازقی نصرآباد

  
، مواد و روش پرداخته و پس از بحث در  ها این مقاله به ارزیابی جمعیت شناسی کالسیک از منظر داده

مورد چالشهایی که جمعیت شناسی با آن روبرو است، رویکرد جدیدي مبتنی بر اقتران جمعیت شناسی و 
تبیین از نظر طرفداران این رویکرد . کند شناسانه معرفی می شناسی مردم مردم شناسی با عنوان جمعیت

جمعیت شناسی مدرن است، با  ۀ معیتی که مشخصعمیق دالیل، پیامدها و چگونگی ویژگیهاي ج
مرور امتیازات و محدودیتهاي بکارگیري این رویکرد در . شناسانه ممکن است بکارگیري روشهاي مردم

جمعیت شناسی بیانگر این است که اگر چه رویکرد جمعیت شناسی مردم شناسانه بیش از هر رویکردي 
هاي مهمی در مورد بازنگري وقایع  هاي علوم اجتماعی اخذ شده است، با این حال ایده از دیگر حوزه

تواند تا حد زیادي به سواالت و محدودیتهاي  میدهد و  نها پیشنهاد میجمعیتی، فرهنگ و تعامل بین آ
 .جمعیت شناسی کالسیک پاسخ دهد

 
  .شناسی کالسیک شناسی مردم نگارانه و جمعیت کالدول، وقایع جمعیتی، جمعیت :واژگان کلیدي

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

                                                
اجتماعی و جمعیتی دانشگاه استاد گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران، و محقق در موسسه مطالعات  *

  hrnrazeghi@yahoo.comملی استرا لیا
  استادیار مرکز مطالعات و پژوهشهاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیه **
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بر غیاب تفکر با تاکید :  شناسی مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگیآسیب
  هاسیستمی در این نوع پژوهش

  *سرشت سلیمان پاك
برخالف . اند طی چند سال اخیر مطالعات ارزیابی تاثیر اجتماعی گسترش کمی قابل توجهی پیدا کرده

ي کمی این مطالعات را در نهایت موجب ارتقاي کیفیت این مطالعات تلقی  انتظار کسانی که توسعه
آمیز گاه به گاه  هاي موفقیت اند و تالش ز حیث طراحی و اجرا به تکرار مبتال شدهکردند، این مطالعات ا می

هاي موثر نیز کمک چندانی به تغییر روند حاکم بر این  برخی از محققان خبره براي اجراي پژوهش
 توان مسئول عدم توفیق مورد انتظار این در این بین عوامل و شرایط مختلفی را می. مطالعات نکرده است
هاي این مطالعات  رسد آنچه بیش از همه در این میان در بروز آسیب اما به نظر می. مطالعات قلمداد کرد

ي گذشته، به طور کلی  موثر بوده است، بروز تدریجی همان نقایص و خالءهایی است که طی چند دهه
هاي  نظریه و قالب ي روش و تکنیک بر محتوا و غیبت اند و آن غلبه مطالعات اجتماعی را تضعیف کرده

هاي اساسی و مورد  مطابق یک تصور رایج در بین محققان، مهارت. تحلیلی در هدایت این مطالعات است
هاي نظري و تحلیلی در طراحی و هدایت این مطالعات، بلکه تسلط بر تکنیک و  نیاز محققان نه بینش

از پژوهش است که انتخاب  تقلیل پژوهش به تکنیک ناقص، دریافتی. شناختی است ابزارهاي روش
مطالعات . کند شناسانه و تحلیلی محقق قلمداد می گیري معرفت ابزارهاي پژوهشی را مسبوق به موضع

ارزیابی تاثیر اجتماعی به طور ماهوي بر دریافتی سیستمی از جامعه و عناصر آن و به طور خاص تغییرات 
تعریف مفاهیم، : هایی چون طالعات در بخشدر این گفتار مسایل این نوع م. اجتماعی مبتنی هستند

ي فقدان تفکر سیستمی تحلیل خواهد  شناسایی و برآورد تاثیرات و تعیین راهبردهاي اصالحی به واسطه
  .شد
  

  .ها، ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی، تفکر سیسمتیچالش :واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  

                                                
  s_pakseresht@yahoo.com استادیار دانشگاه بوعلی سیناي همدان *
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  ابعاد و معیارها: پیرامون عدالت و سالمت
  *ابوالقاسم پوررضا

ها بوده  عدالت موضوع بسیار پیچیده، جنجالی، چند بعدي، اما همیشه مطرح در زندگی اجتماعی انسان
عدالت چه به عنوان یک فضیلت واال و سازنده و چه به عنوان یک ابزار و ارزش مخرب و ویرانگر، . است

اجتماعی و اقتصادي بوده، و به شکل  فیلسوفان، الهیون، و اندیشمندان علوم ۀ مورد گفتگو و مباحث
سیاست و مدیریت اجتماعی جوامع شده  ۀ هاي علمی وارد عرص اي پس از ظهور سوسیالیست گسترده

هم در  سالمت، آن ۀ هاي مربوط به حیط هاي اخیر این مفهوم و این پدیده در بحث در سال. است
رنگی را به خود اختصاص داده و به نظر  داري، بخش قابل مالحظه و پر کشورهاي توسعه یافته سرمایه

اي یافته و در واقع  هاي بهداشتی سراسر جهان، جایگاه ویژه رسد که امروزه در اقتصاد و مدیریت نظام می
اما واقعیت این است که مفهوم عدالت همانند دیگر مفاهیم . گیر تبدیل شده است به یک موضوع همه

هاي روشن و با قابلیت اجرایی رنج برده است  دقیق با چارچوب کالن ارزشی همواره از فقدان یک تعریف
  .اند و رویکردهاي اجرایی ناظر به آن، به همین دلیل، چندان کامیاب نبوده

سازي ابعاد مختلف آن، توجه به چند سوال اساسی و  تر مفهوم عدالت و شفاف براي تحلیل دقیق
چه نیازي به عدالت وجود دارد؟ نیاز به . رسد نظر میها ضروري و یا حداقل، روشنگر به  پاسخگویی به آن

عدالت از کدام دسته نیازهاست؟ عدالت با توسعه، با حق، و با قانون چه نسبتی دارد؟ آیا عدالت ناظر به 
کند؟ و آیا در رفع  مورد نظر را نیز تعقیب می ۀ سازي آحاد جامع رفع تبعیض است یا برابري و یکسان

هاي اجتماعی را نیز مد نظر دارد؟  پردازد یا اشکال گوناگون تبعیض درآمدي میتبعیض فقط به تبعیض 
ریزي  آن پی ۀ عدالت با کارایی چگونه است؟ آیا محدودیت منابع که مدیریت و اقتصاد بر پای ۀ رابط
ین کند؟ و آیا به توجه به ا ها را مخدوش نمی اند، اقدامات ناظر به عدالت را محدود و یا گاهًا آن شده

اي جامع است و فقط از ویژگی وجود یا  توان از عدالت نسبی حرف زد؟ یا این که عدالت پدیده موضوع می
عدم برخوردار است؟ و به فرض این که اقدامات ناظر به عدالت یکبار به ثمر بنشیند، آیا دوام و پایداري 

ماندگاري اقدامات الزم و ضروري آن مورد نیاز نخواهد بود؟ و چه چیزهایی، چه متغییرهایی براي حفظ و 
است؟ و نهایتاً این که عدالت در سالمت چه سیمایی دارد؟ کدام بعد از ابعاد عدالت در کدام وجه از وجوه 

گیري نمود؟  حداقل در سه مقوله مهم  توان آن را اندازه سالمت قابل بحث و بررسی است و چگونه می
  :هاي عدالت محور مشخص نمود اي برنامههایی را براي شناسایی و اجر توان عرصه می

  :منابع
تـر بـر دوش    بـار سـنگین  (صـعودي اسـت   ) هـا  مـثالً مالیـات  (آیا این مبنـا  : اساس تامین منابع مالی ·

  ؟)تر بر دوش خانوارهاي فقیرتر است بار سنگین( یا نزولی ) خانوارهاي ثروتمند است
  شود؟ صرف بهداشت و درمان میخانوارها ) پس از کسر مالیات(چه نسبتی از درآمد خالص  ·
مـثالً  (، داروهـا، و غیـره وجـود دارد    )ها ویزیت(پرداخت بابت دستمزدها ) مالی(آیا مواردي از ناتوانی  ·

                                                
  abolghasemp@yahoo.com علوم پزشکی تهراناستاد دانشکده بهداشت دانشگاه  *
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قرض گرفتن، استفاده نکردن از خدمات، راهکارهاي جایگزین، مانند خود درمانی یا استفاده از طـب  
 ؟)سنتی

هـاي بهداشـتی سـطح اول، دوم، و سـوم      ن مراقبتگذاري عمومی بی هماهنگی و تناسب در سرمایه ·
 چگونه است؟

 هاي بهداشتی چگونه است؟ توازن و تناسب بین تأمین مالی، خصوصی و دولتی در مراقبت ·
 گیرد؟ آیا تخصیص منابع بین مناطق براساس نیازها صورت می ·
اي کارآمد به سوي  نههاي متفاوت دیگر، به گو هاي معافیت براي دارو، دستمزد، یا هزینه آیا مکانیسم ·

 شود؟ ها هدایت می نیازمندترین گروه
 :زیرساخت

شود، یا توزیع آن بر اساس نیـاز صـورت    آیا خدمات در نقاط مختلف کشور به طور مساوي توزیع می ·
  گیرد؟ می

 آیا کیفیت خدمات در مناطق مختلف یکسان است؟ ·
 موجود و در دسترس است؟ )عادالنه(آیا ملزومات، دارو و نیروي انسانی، به طور برابر  ·

 :سالمت/ وضعیت بهداشتی
هاي مختلف درآمدي، جنسی و قومی یا دیگر  هاي سالمت بین گروه داري در شاخص آیا تفاوت معنی ·

  هاي مشخص وجود دارد؟ گروه
ها و تضادها تعریف کنیم، عدالت، به ویژه عدالت توزیعی، معنی و محتوایی  اگر توسعه را کاهش فاصله

عدالت براي سنجش  ة هاي ویژ هاي عام توسعه، شاخص بنابراین عالوه بر شاخص .کند پیدا میمشابه آن 
مثالً براي سنجش دسترسی به خدمات سالمت، توزیع ارائه کنندگان منفرد . کند آن ضرورت پیدا می

و نسبت ...) ها و  کلینیک ها، پلی مانند بیمارستان(کنندگان سازمانی  یا ارایه...) مانند پزشکان و ماماها و (
یا میزان منابع صرف شده براي خدمات مختلف، یا . تواند نقش اساسی داشته باشد ها با جمعیت می آن

در . هاي ملی سالمت داشته باشند تواند انعکاسی در حساب می... و هاي مختلف تولید سالمت،  بنگاه
تواند به نحوي در این  تماعی میاج- اقتصادي  ۀ هاي کالن توسع ها و داده کارگیري شاخص هرحال به

  .عرصه نیز کار ساز باشد
  

جمعیت، هاي بهداشتی، خدمات،  مراقبتعدالت، توسعه، سالمت، جامعه، کارایی،   :واژگان کلیدي
  هاي ملی سالمت حساب
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  ي اجتماعی و فرهنگی در ایران ها موانع پژوهش
  *نیر پیراهري 

در قرن بیست و یکم کشورهاي مختلف جهان بطورفزاینده اي به سمت پیشرفت و توسعه گام برمی   
این درحالی . ربایند می ي توسعه یافتگی از یکدیگر ها دارند و هر روز گوي سبقت را در کسب شاخص

. قرارگرفته استاست که کشور ما در بسیاري ازمعیارهاي تعیین کننده در امر توسعه در وضعیت نامطلوبی 
هرچند به . دانند می ي توسعه یافتگی را میزان توجه به تحقیق و سرمایه گذاري درآن ها یکی از  شاخص

ي صنعت وتکنولوژي و علوم پایه است که بطور مستقیم نتایج خود را  ها نظرمی رسد که تحقیقات درزمینه
داده است که حتی اگر بودجه و امکانات دهد؛ اما تجربه نشان  می نشان   اقتصادي و صنعتی ۀ در توسع

علوم پایه و فنی در نظر گرفته شود، بدون تمهیدات ساختاري در  ۀ کافی درجهت تحقیق و توسع
ي اجتماعی وانسانی و اتخاذ راهکارهاي مناسب سیاسی، حقوقی و اخالقی، این امکانات نمی  ها عرصه

بسیاري از . پایدار و همه جانبه درپی داشته باشند ۀ توانند بازدهی و بهره وري مورد انتظار را در توسع
توانند مشکالت اجتماعی  می کارشناسان و صاحبنظران معتقدند، تحقیقات اجتماعی و فرهنگی هستند که

ي مناسب براي زدودن آنها را به کارگزاران، مسئولین و رهبران سیاسی و  ها راشناسایی نموده و راه حل
شود به بررسی وضعیت تحقیقات به ویژه تحقیقات  می در این مقاله سعی لذا. اجتماعی نشان دهند

در این پژوهش از روش کتابخانه اي . اجتماعی ـ فرهنگی و موانع موجود بر سر راه آنها پرداخته شود
ي اجتماعی و فرهنگی قبل و  ها وضعیت پژوهش: استفاده شده و مباحث ذیل مورد بحث قرار گرفته است

ي اجتماعی و فرهنگی، موانع   ها ي مختلف پژوهش ها ي انقالب اسالمی، متولیان بخشبعد از پیروز
 . ي اجتماعی و فرهنگی و ارائه راهکارها ها پژوهش

 
  .ي اجتماعی و فرهنگی، موانع پژوهش، متولیان پژوهش ها پژوهش، پژوهش :واژگان کلیدي

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                
  n_pirahari@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار  *
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  اجتماعیهاي  هاي پژوهش تأملی در باب کاربردپذیري یافته
  *علیرضا تاجداري

کنندگان مالی تحقیقات اجتماعی با این سؤال روبرو شده  امروزه علوم اجتماعی در ایران از سوي تأمین
است که چرا با وجود تحقیقات گسترده، اغلب مشکالت اجتماعی همچنان پابرجاست؟ و چرا تحقیقات 

کنند که از تحقیقات  هم شکایت میاز سوي دیگر محققان اجتماعی . اجتماعی کاربردي نیستند؟
این مقاله قصد دارد نشان دهد باید . خورند ها خاك می ي کتابخانه شود و در گوشه شده استفاده نمی انجام

از یک . جستجو کرد» گذاري اجتماعی هاي تحقیقی و سیاست ي یافته رابطه«مشکل را در هر دو سر 
هاي  براي استفاده از یافته  یافته شخص و سازماناي م گذاري اجتماعی اراده طرف، در بخش سیاست

گذاري اجتماعی  اي براي سیاست یافته ي سازمان به عبارت دیگر، یا اساسًا حوزه. پژوهشی وجود ندارد
هاي پژوهشی نیاز  گذاري به یافته وجود ندارد یا اگر وجود دارد آنقدر دقیق و علمی نیست که براي سیاست

شوند هم، دچار  یگر، آنچه تحت عنوان تحقیقات اجتماعی کاربردي انجام میداشته باشد؛ و از سوي د
کنند و معموالً در حد مطالعات کارشناسی و  آنها طرح کاربردي مشخصی را دنبال نمی. مشکل هستند

 .کنند که در کاربست دچار مشکل هستند هایی را تولید می نتیجه اینکه، آنها یافته. آمارگیري هستند
اول اینکه، از آنجا که بخشی از مشکل . پردازد ي حاضر به چند موضوع اصلی می ستا، مقالهدر این را

هاي پژوهشی است، براي رفع ابهام  ناشی از ابهام و عدم توافق در معناي کاربرد یا استفاده از علم و یافته
بتوان کاربرد یا عدم  شود تا هاي پژوهشی ارائه می بندي از معانی کاربرد یا استفاده از یافته یک دسته

هاي تحقیقی  در قسمت دوم انواع طرح. تري بررسی کرد هاي پژوهشی را به طور مشخص کاربرد یافته
ناپذیري  کند تا معلوم شود استفاده هاي متفاوت حاصل از آنها را معرفی می واقعًا کاربردي، و یافته

. تحقیقی و غیر کاربردي بودن آنهاست هاي اجتماعی تا حدي ناشی از اشکال در طرح هاي پژوهش یافته
ي عمل مشخص براي کاربست  شود نبود حوزه سومین موضوع مرتبط که در این مقاله به آن پرداخته می

هاي دیگر، مثل مددکاري، که  نسبت به رشته. شناختی است هاي تحقیقات اجتماعی، به ویژه جامعه یافته
توانند براي آنها اطالعات علمی تولید کنند،  ت میي عمل براي کارورزي دارند و تحقیقا یک حوزه

در پایان مقاله به . هایش ندارد هاي پژوهش ي عمل مشخصی براي استفاده از یافته شناسی حوزه جامعه
گذارند،  هاي پژوهشی، به عنوان یک متغیر وابسته، تأثیر می اي از عوامل که بر کاربرد یافته مجموعه

 .اي خواهد شد اشاره
 

هاي پژوهش اجتماعی، سیاست اجتماعی، تحقیق کاربردي، تحقیق  کاربرد یافته: ن کلیديواژگا
  .   ارزیابی، سیاست مبتنی بر دانش

  
  

  

                                                
  شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار جامعه *

artajdari@yahoo.com   
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  شناسی و اقتصاد هاي جامعه اي در حوزه اندازهاي مطالعات بین رشته ها و چشم چالش
  *سمیه توحیدلو

تلفیق و ائتالف . اي است ردهاي بین رشتهامروزه یکی از اصول مهم و مورد توجه در جوامع علمی رویک
چینش  ة ها از دو یا چند رشته تخصصی، و نحو ها، مفاهیم و نظریه ها، ابزار، نگرش ها، روش اطالعات، داده

علی رغم . ها در فرایند حل مسئله از نکات مورد توجه این رویکرد بوده است بخشی به رشته  و اولویت
ز این رویکرد از سالیان گذشته، در بین علوم انسانی این ارتباط علیرغم ي دیرین علوم تجربی ا استفاده

دچار گسست شده است؛ و روي کار آمدن مبانی نظري جدید در  -ها در بین کالسیک- ارتباطات اولیه 
در . هاي زیرشاخه علوم انسانی و فرهنگی نشان از تمایل بیش از پیش به این رویکرد است برخی از رشته

هایی  و تأسیس کرسی 1اي شناسی نیز این رویکرد در ابتدا با گسترش رویکرد میان رشته معهي جا حوزه
هاي  کار نمود و با گسترش روش  آغاز به... ها، تاریخی و  شناسی سیاسی، اقتصادي، سازمان چون جامعه

مفاهیم و  گیري از دیگر سو شکل .نیز مورد توجه قرار گرفت 2اي رشته محور، رویکرد بین نظري مسئله
هاي مرتبط با هم توانایی برطرف نمودن مشکالت پیشین را از سر راه  هاي نظري جدید در رشته بنیان

ي علمی با سرعت چشمگیري در  اما علیرغم این تمهیدات که در جامعه. این دسته از مطالعات برداشت
طور  رویکرد، و همینحال پیشرفت است، در مطالعات ایرانی همچنان به دلیل عدم آشنایی با این 

محورانه،   هاي مسئله ها، و نیز به دلیل مرسوم نبودن نگاه نیازي نسبت به استفاده از مفاهیم دیگر رشته بی
شناسی و اقتصاد و توجه به برخی از  در این مقاله با اشاره به علم جامعه. این رویکرد کم رونق است
و مطالعات تاریخی تالش خواهد شد به برخی از اقتصاد مثل نهادگرایی  ة رویکردهاي جدید در حوز

 . اي در این دوحوزه پرداخته شود رشته هاي مطالعه بین چالش
 

  .مطالعات بین رشته اي، جامعه شناسی، اقتصاد، نهادگرایی :واژگان کلیدي
  
 
  
  
  
  
 
 

   

                                                
  smtohidlou@gmail.com شناسی اقتصاد و توسعه از دانشگاه تهران دکتري جامعه *
 

1. transdisciplinary 
2. interdisciplinary  



 37 ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران                                                              دومین همایش  

 

نمونه موردي طرح جامع (هاي توسعه شهري  ارزیابی تأثیرات اجتماعی ناشی از طرح
  )1386تهران مصوب شهر 

  **زاده داود حسن، *حبیب جباري
هاي آن که مستقیمًا با  و راهبردها و سیاست) جامع یا ساختاري ـ راهبردي(هاي توسعه شهري  طرح

آتی شهر را  ۀ شود، هدایت روند توسع هاي اجرایی که از طریق ضوابط طرح تفصیلی اعمال می مکانیزم
پذیري فرایند  تواند مانع از آسیب هاي شهري و کنترل مداوم آنها می برنامهها و  ارزیابی طرح. برعهده دارد

یابد که روندهاي گذشته بدون توجه و حساسیت  این موضوع زمانی اهمیت می. پایدار شهري شود ۀ توسع
یکی از . بوده است... رویه از زمین، و  نسبت به مسائل مهمی چون فقر شهري، نابرابري، استفاده بی

ریزي شهري و کاربري زمین، مطرح شدن  دهاي مؤثر در جهت اصالح فرایندهاي موجود برنامهرویکر
طی دهه اخیر . هاي اجتماعی در اهداف توسعه شهري است کیفیت زندگی و دخالت دادن شاخص

نقش مهمی در ) CDS(هایی چون استراتژي توسعه شهري  هاي اجتماعی درقالب برنامه شاخص
هاي اجتماعی در  از تأثیرات مهم بکارگیري شاخص. هري پیدا کرده استریزي توسعه ش برنامه
تر در مورد شناخت و ارزیابی نیازهاي فضایی است  ریزي کاربري زمین، دستیابی به معیارهاي جامع برنامه

ي  ها با این حال در ایران هنوز طرح .کاربري زمین دارد ۀ تري از استانداردهاي سران که کاربردهاي وسیع
ي اجتماعی و فرهنگی بویژه  ها وسعه شهري به روال سنتی تهیه می گردند و رویکردها و ارزیابیت

  . پیشگیرانه در آنها کمرنگ می باشد
ي اجتماعی و فرهنگی در حوزه شهري را در دستور کار قرار  ها در چند سال اخیر شهرداري تهران ارزیابی

انسانی و علمی در این عرصه بوده و مطالعات متعددي را ي نهادي،  ها داده و به دنبال ظرفیت سازي
و   ها ، سیاست ها عمدتًا پروژه محور بودند و طرح  ها با این حال این ارزیابی. حمایت مالی کرده است

دستاوردهاي حاصله سمت  ۀ بنابر این با مالحظ. شهري کمتر طرف توجه بوده است ۀ ي توسع ها برنامه
  .  مورد اشاره ضروري است گیري اتا به سوي سطوح

مصوب (هاي طرح جامع شهر تهران  ها، و برنامه پژوهش حاضر به ارزیابی اهداف، راهبردها، سیاست
دهی مجدد به نحوه توزیع قشربندي اجتماعی  و تأثیرگذاري آن از منظر عدالت اجتماعی و شکل) 1386

بندي طرح جامع که با استفاده  نظام پهنه این ارزیابی از طریق بررسی. در سطح شهر تهران پرداخته است
آمار و اطالعات بدست  ۀ هاي ساختمانی در سطح شهر تهران و تحلیل ثانوی از ضوابط تعیین ضرایب تراکم

سازي، و  سازي و برج دهد که تداوم اعمال سیاست انبوه نتایج حاصله نشان می. آمده، صورت گرفته است
از طرحهاي ارتقاء سایر تسهیالت شهري موجب بروز و تشدید در نهایت باال بردن تراکم، مستقل 

قدرت انحصاري  ۀ در سای. مشکالت ساکنین محالت مسکونی در دسترسی به کیفیت زندگی شده است
هاي کنترل بر بخش  گذاري در بخش مسکن و ضعف سیاست درصد سرمایه 95بخش خصوصی با حدود 

لی شهر تهران بیشتر با رویکرد منفعت طلبانه صرف سازي در نواحی شما سازي و لوکس خصوصی، برج

                                                
    jabbari.habib@gmail.com شناسی و توسعه اقتصادي و مدرس دانشگاه دکتراي جامعه *
  ریزي رفاه اجتماعی عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور آراز کارشناس ارشد برنامه **
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تر شده است، و الگوي  اقتصادي این بخش، تفاوت میان مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران عمیق
ها در  سازیهاي لوکس بخش اعظم برج. دسترسی به مسکن را تابع مستقیمی از سطح درآمد کرده است

در کنار افزایش قابل توجه قیمت زمین و مسکن به  نواحی شمالی شهر صادر شده است که این موضوع
از بعد اجتماعی . تشدید شکاف طبقاتی شمال ـ جنوب و توزیع قشربندي اجتماعی نابرابر دامن زده است

هاي اجتماعی را  هاي رشد انواع ناهنجاري این روند در چنین شرایط نامساعدي، زمینه ۀ نیز استمرار و ادام
هاي توسعه مسکن مهر نیز نتوانسته نقشی در کاهش توسعه  اینکه سیاستضمن . فراهم نموده است

  . نابهنجار شهر تهران ایفا کند
  

طرح جامع شهر تهران، تراکم ساختمانی، قشربندي اجتماعی، شکاف طبقاتی، ارزیابی  :واژگان کلیدي
  .تأثیرات اجتماعی
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  زن، گفتمان و رسانه
  **سعید خزایی، *فر علیرضا جلیلی

صحیح استفاده از زبان در ارتباط با نوع خاصی از  ة از دیدگاه تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادي ژانر شیو
اي در بقا و پایداري جوامع  محاورات ایفاگر نقش عمده). 1990سویلز، (شود  رفتار اجتماعی محسوب می

و درخواست یاري از  پذیري، همکاري محاوره به زبان دوم مستلزم فرهنگ ۀ گفتمانی هستند و الزم
مدار  -در جهت برداشت گامی نو براي آموزش ژانر). 2000کامینگ، (اعضاي جوامع گفتمانی خاص است

ههاي خبري  گا ها و وب گفتمانی زنان مسلمان را با خبرنگاران روزنامه ۀ پژوهش حاضر ژانر گفتگوي جامع
هاي قدیمی و  ان مسلمان، به عنوان رسانهزن ۀ گاه اتحادی زنان مسلمان و وب ۀ بین المللی همچون مجل

هاي ژانر بتوان گامی نو در جهت  مشخصه ۀ دهد؛ تا با مقایس جدید، در دو نوع رسانه مورد بررسی قرار می
هاي نوین و در نتیجه تقویت کمی و کیفی روابط  گیري از رسانه مدار گفتگوها با بهره - آموزش ژانر

فرهنگی با تعریف ژانر از  از آنجا که ژانر گفتگوهاي بین. ی برداشتالملل اعضاي این جامعه در سطح بین
مکتوب از گفتگوهاي زنان مسلمان به زبان انگلیسی از  ۀ نمون 100مطابقت دارد، ) 1990(دیدگاه سویلز 
آرایش  ة به منظور بررسی، شیو. میالدي جمع آوري شد 2012تا  2002هاي  در بین سال  گاه روزنامه و وب

کاربرد زبان، واژگان و نکات دستوري در مکاتبات تمامی واژگان موجود در آنها به صورت دستی  محتوا،
وانی  گر آن است که در این دو رسانه میان توزیع فرا ها و شواهد آماري بیان بررسی. شمارش شدند

در ژانر  الفظی از زبان مادري، کمیت و کیفیت متن و تکرار ها، ترجمه تحت فرایندهاي کاربرد نشان
گاه  گیري از نقاط قوت ژانر موجود در وب رو بهره از این. فرهنگی محاورات، تفاوت معناداري وجود دارد

هاي جدید و  در جهت  مدار مکاتبات به زبان انگلیسی با استفاده از رسانه -تواند سرآغاز آموزش ژانر می
 .اشدتقویت ارتباطات زنان مسلمان و تحکیم جایگاه آنان در جهان ب

  
  .مدار، جامعه گفتمانی، رسانه، زن مسلمان، روابط اجتماعی -آموزش ژانر :واژگان کلیدي

 
  
  
  
  

  
 
 
 

                                                
  دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران *

ar.jalilifar@gmail.com  
  دانشجوي دکتري رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران  **
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  بررسی تاثیر  سبک زندگی بر خرده فرهنگ تغذیه ورزشکاران 
  سارا جوان

امروزه پژوهشگران در تالشند تا با تحقیقات خود عالوه بر گسترش معرفت به منظور شناخت هرچه 
یی براي  ها ي فرهنگی بهتر و در مواقعی زمینه ها پیرامون، راهکارهایی نیز براي برنامه ریزيبیشتر محیط 

علوم اجتماعی امروزه این توانایی را دارد تا بتواند گامی . تولید هرچه دقیق تر محصوالت فراهم نمایند
چرا که اگر . رضه نمایدي نظري گوناگون بگذارد و کارکرد خود را در جامعه ع ها فراتر از بحث در زمینه

بخواهیم ازمنظر کارکردگرایان به مساله گسترش علوم اجتماعی در ایران بپردازیم، باید بیان کنیم که 
  .تواند گره از مشکالت بگشاید می علوم اجتماعی براي جامعه بسیار مفید است و

ند سبک زندگی و خرده در این راستا در این مقاله سعی شده است تا نشان دهیم که مفاهیم نظري مان
ي  ها از آنجایی که ورزشکاران آموزش. فرهنگ چگونه بر مسایلی نظیر تغذیه ورزشکاران تاثیرگذار است

توان مدعی  می بینند و شرایطی که در آن قرار دارند از نظر ساختاري بر آنها تاثیر گذار است، می خاصی
شود که باالطبع  می اره خاصی در ورزشکارانشد که این شراط ساختاري معین باعث پدید امدن عادت و

توانیم در نظر  می ذائقه خاصی را به همراه دارد که در نهایت سبک زندگی خاص را براي ورزشکاران
  . بگیریم

ي مصرف غذایی نیز ازین مقوله جدا نیست،  ها کند و الگو می سبک زندگی بصورت الگوهاي مصرف بروز
البته باید توجه کرد که نمی توان بسادگی مدعی وجود . شود می محسوبزیرا غذا پدیده اي فرهنگی 

این مقاله تنها فتح بابی براي تحقیقات . چنین رابطه اي بین سبک زندگی ورزشکاران و تغذیه شان شد
  .ي فرهنگی و برنامه ریزي استفاده کرد ها بعدي است تا بتوان از ارتباط این دو در زمینه

  
  .زندگی، عادت واره، ذائقه، فرهنگ، خرده فرهنگ، فرهنگ تغذیه ورزشکارانسبک : واژگان کلیدي
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ي اجرایی به  ها ي پژوهشی و پروژه ها ارزیابی تحوالت نسبت واگذاري طرح
  ي مردم نهاد توسط دستگاههاي دولتی ها سازمان

  *فاطمه جوانی 
ي دولتی و کاهش  ها گريدر عصر حاضر سیر رویدادها و تحوالت جهانی به سمت کاهش تصدي 

روند که  مدیریت دولتی پیش می رود و به جاي مفهوم دولت خدمت رسان ،جوامع به سمتی پیش می
ي داوطلبانه خود را کارسازتر و موثر تر نشان می دهد در پی  ها ایده توانمند سازي جامعه مدنی و سازمان

اقتصادي و فرهنگی مردم و  ، تماعیجمهوري اسالمی ایران مشارکت سیاسی اج مقدس استقرار نظام
 . شهروندان مورد عنایت قرار گرفته و راه کارها و مجراهایی نیز براي  آن تعبیه و در نظر گرفته شده است

برنقش مردم در اداره امور کشور و تعامل  اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران با تاکید 8بند  
حدود قوانین  دولتها را موظف نموده است تا در ، عالیه نظام اسالمیجهت رسیدن به اهداف  ، دولت و ملت

زمینه مشارکت عامه مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و  ، و مقررات جاري کشور
ي دولت و  ها قانون اساسی بر کاهش تصدي گري 44و همچنین اصل . فرهنگی  خویش فراهم کنند
  . ید داردسپردن به بخش خصوصی تاک

ي غیر دولتی در امو رکشور باید گفت در  ها براي پی بردن به اهمیت و ضرورت جایگاه و نقش سازمان
اجتماعی و  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و سند چشم  ، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي

طور ملموس تر و عینی تر به ي استراتژیک کشور می باشند به  ها انداز بیست ساله که مهمترین برنامه
ي غیر دولتی  ها ي غیردولتی پرداخته شده است و اهمیت خاصی به سازمان ها و تشکل  ها مباحث سازمان

ي بیشتر به آنها در فرایند توسعه  ها داده شده است و بخش دولتی را مکلف به تقویت و تفویض نقش
  . نموده است 

ي پژوهشی به روند تحوالت نسبت  ها تندات موجود و یافتهپژوهشگر با مرور بر مس ، در این پژوهش
هاي دولتی  ي مردم نهاد توسط دستگاه ها ي اجرایی به سازمان ها ي پژوهشی و پروژه ها واگذاري طرح
  . پرداخته است

  
  هاي دولتی   دستگاه ، ي پژوهشی ها طرح ، ي مردم نهاد ها سازمان:  کلیديواژگان 

  
 
  
  
  
  

  

                                                
  ي بین المللی وزارت کشور  ها کارشناس ارشد جامعه شناسی و کارشناس سازمان*

 javanifatima@gmail.com 
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شناسی در عرصه شناسی و جمعیتتولیدات علمی ایران در حوزه جامعهتحلیلی بر 
  المللی بین

  **علی اکبر خاصه ، *علی حاتمی
آي به بررسی روند وضعیت تولیدات .اس.ي پایگاه اطالعاتی آي ها در این پژوهش با استفاده از نمایه نامه

پژوهش . پرداخته شده است 2010تا  1980جامعه شناسی و جمعیت شناسی از سال  ۀ علمی ایران در رشت
جامعه شناسی و  ة پژوهش را مقاالت ایران در حوز ۀ حاضر از نوع مطالعات علم سنجی بوده و جامع

 .دهند می آي تشکیل.اس.جمعیت شناسی در پایگاه اطالعاتی آي
-2010نی زما ۀ آي در فاصل.اس.نتایج بررسی نشان داد که تولید علمی ایران در پایگاه اطالعاتی آي

جامعه  ۀ مربوط به رشت) درصد 10/0(مدرك  77باشد که از این میان تعداد  می مدرك 72229تعداد  1980
جامعه شناسی و جمعیت شناسی بیشترین میزان  ة پژوهشگران ایرانی حوز. شناسی و جمعیت شناسی است

و مهریار هر یک، با تولید  انیآقاجان. همکاري علمی را با همتایان خود در کشور ایاالت متحده داشته اند
از . روند می جامعه شناسی و جمعیت شناسی به شمار ۀ مدرك پرکارترین نویسندگان ایران در زمین 5و  6

و موسسات برتر مشخص نمود که دانشگاه تهران، دانشگاه   ها ي مربوط به دانشگاه ها جانب دیگر، یافته
ة مدرك، از نظر میزان تولیدات علمی در حوز 6، و 18، 22با شیراز، و دانشگاه تربیت معلم تهران، هر یک 

 . ي اول تا سوم قرار دارند ها جامعه شناسی و   جمعیت شناسی به ترتیب در رتبه 
ي  ها جامعه شناسی و جمعیت شناسی نشان داد که در سال ة ي مربوط به روند تولیدات علمی حوز ها یافته

ت شناسی بسامد و پژوهش پیرامون جامعه شناسی و جمعیمیالدي نگارش  2008، و 2009، 2007
 SOCIALو  JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCEي  ها مجله. بیشتري داشته است

INDICATORS ESEARCH  ة بیشترین سهم را در انتشار مقاالت حوزمدرك  9با چاپ هر یک
 The politics of population" ۀ همچنین مقال. جامعه شناسی و جمعیت شناسی ایرانی داشته اند 

policy in the Islamic Republic of Iran"  استناد، پراستناد ترین و به عبارتی  18با دارا بودن
 . رود می جامعه شناسی و جمعیت شناسی به شمار ۀ مقاله ایران در زمین تاثیرگذارترین

  
هاي آي، نمایه نامه.اس.آيجامعه شناسی، جمعیت شناسی، تولید علمی، علم سنجی، : واژگان کلیدي

 .استنادي علوم، ایران
  
  

 
 
  
  

                                                
 Alihatami80@gmail.com )ایسپا(عضو هئیت علمی جهاد دانشگاهی  *
  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور  **
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  اجتماعی واخالق مسئولیت
  *نجفقلی حبیبی

ونیز پیوندآن با اخالق ولوازم این پیوند یا گسستگی » اجتماعی مسئولیت«در این مقاله تحول معنایی 
ومدنی است  گفتند انسان موجودي اجتماعی می روزگاري که بزرگانی چون ابن سینا. شود می بررسی

مقصودشان این بود که در جامعه هر کس باید کاري کند و هیچکس حق ندارد بیکار بگردد و از زحمات 
هر کسی درست » کار«بود و براي این که » اجتماعی مسئولیت«دیگران ارتزاق کند ودر واقع این یک 
  .کردند می انجام شود با قواعد اخالقی آن را تنظیم

با پیدایش نظریه : توسعه پیدا کرده است» اجتماعی مسئولیت«رسد مفهوم  می نظراما در روزگار ما به 
اصالت فرد ،که تقریبًا مکتب مسلط امروز جهان است، از یک طرف این دیدگاه قوت گرفت که هر عملی 
که آزادي فرد را نقض کند غیر اخالقی است، از طرف دیگر دیدند که کلیت این موضوع، نه تنها زندگی 

 مسئولیت«این بود که . اندازد می کند بلکه منافع فردي را نیز به شدت به خطر می را مختل جمعی
  ها را با مفهومی خاص مطرح کردند به این معنی که صاحبان شرکتها وکارگاهها وتجارتخانه» اجتماعی

 مسئولیترخانه وامثال اینها اگر بخواهند موفق باشند الزم است در قبال جامعه محیط کاري خود مثًال کا
درستکاري، پرهیز از رفتارهاي غیر اخالقی :  ي اجتماعی عبارتند از ها مسئولیتبرخی از این . داشته باشند

پذیري در کار، مهربانی با همکاران، توجه به کارگران و متعهد بودن در قبال  مسئولیتدر شغل، تعهد و 
در قبال  مسئولیتاجتماعی را گسترش دادند و مسئولیتبعدها مفهوم . باشد می مشتریان وامثال اینها

اجتماعی با همان تکیه گاه  مسئولیتاین بدان معنی است که اگر . جامعه را نیز در مفهوم آن گنجاندند
اخالقی مورد توجه قرار نگیرد، به زودي دروغ، فریبکاري، تقلب، بی اعتمادي، نفاق، ظلم و بی عدالتی و 
. قهرًا تعارضات اجتماعی، و در نتیجه از هم پاشیدگی بنیانهاي اجتماعی وسقوط جامعه رخ خواهد داد

را فرا اخالق بدانیم یا عین آن، در هر » جتماعیا مسئولیت«همچنین شایان ذکر است که بپرسیم چه 
هاي  مسئولیت«امروزه اجراي بخشی از . کند می اجتماعی، با اخالق معنی واستمرار پیدا مسئولیتحال 

اما اعتبار . سازند می را از طریق تبدیل برخی قواعد اخالقی به قوانین با ضمانت اجرا، عملی» اجتماعی
به این است که از سر باور اخالقی و نه زور قانونی، حاکم باشند » اجتماعی مسئولیت«احکام اخالقی در 

هاي اخالقی مسئولیت. و در این صورت است که اطمینان بخش تر، کم هزینه تر، وهم مؤثر تر خواهند بود
به » اخالقی توحیدي«یعنی پیروي از مسلک (با درك جایگاه معنوي انسان واعتقاد او به خداوند مهربان

گیرد  می جاي  ها آسان تر در ذهن) معنی که عزت وقدرت آن خداوند است وهر چه هست از او است این
شود مثالً وقتی کسی اعتقاد دارد که عزت وقدرت از آن خداوند است،وهیچ کس چیزي  می وقابل اجرا تر

هتر تملق خواهد و در این صورت براي کسب موقعیت ب می از خود ندارد، پس هر چیزي را فقط از خدا
کار خالف اخالقی دیگر مرتکب نمی شود وبه   ها نمی گوید وبراي کسب درآمد بیشتر دروغ نمی گوید وده

  .ورزد می هاي اجتماعی خود اهتماممسئولیت
 اجتماعی و مسئولیتاجتماعی،  مسئولیتاجتماعی، اخالق، تحول معناي  مسئولیت: واژگان کلیدي

  . اخالق، توحید واخالق

                                                
  عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی اخالق در علم وفناوري  *
 nhabibi@ut.ac.ir 
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 اثرات اجتماعی و فرهنگی استفاده از جوانان در مشاغل مدیریتی و کلیدي دربررسی 
  ایران

  *سادات حسینیعصمت
پژوهش حاضر به بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی استفاده از جوانان در مشاغل مدیریتی و کلیدي، 

آنچه مسلم . است با توجه به نیاز اشتغال جوانان در حال حاضر، و اولویت دادن به این نیاز پرداخته
کنونی کشور عزیزمان ایران، جوانان این مرز و بوم  ۀ هاي جامعاست این است که، یکی از اولویت

-بر این اساس، در تمام برنامه. هستند؛ چرا که این قشر، آمار باالیی از افراد جامعه را در بردارد
یکی از . ها مهم استآنهاي اجتماعی و فرهنگی، اولولیت این قشر و شناخت نیازهاي  ریزي

ۀ هاي اجتماعی جامعبا توجه به این نیاز،  یکی از سیاست. نیازهاي قشر جوان، نیاز به اشتغال است
 .کنونی استفاده از این قشر در مشاغل مدیریتی و کلیدي جامعه شده است 

سیل باال آنچه مسلم است، از سویی، جوان از نیرو و انرژي مضاعفی برخوردار است؛ که این پتان
تواند در پیشبرد اهداف جامعه بسیار مفید و کار ساز باشد و از سوي دیگر، جوان خام و کم تجربه  می

است؛ و این خامی و کم تجربه بودن، ممکن است ضررهاي جبران ناپذیري به پیشبرد اهداف جامعه 
جربه و ماهر، در کنار جوانان کم، استفاده از افراد با ت ۀ هاي جبران خامی و تجربیکی از راه. وارد کند

توان از تجربه مفید، در کنار پتانسیل پژوهش حاضر با طرح این سوال اساسی که چگونه می. است
جا خواهد  جوانی استفاده کرد؟ و عدم استفاده از این تجربیات چه اثرات اجتماعی و فرهنگی به

ن در مشاغل مدیریتی و کلیدي، در گذاشت؟ به بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی استفاده از جوانا
 .کنونی ایران پرداخته است ۀ جامع

امید است که این مقاله بتواند ضمن بررسی نقش تجربه در کنار پتانسیل جوانی با استفاده از 
 .فرهنگ احترام به بزرگتر در جامعه ایران راهگشایی در این زمینه باشد

  
 .، فرهنگ احترام، سیاست اجتماعیپتانسیل جوانی، تجربه، مهارت :واژگان کلیدي

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                

 es_h2000@yahoo.com .کارشناس پژوهشگري اجتماعی *
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  هاي حوزه قومیت در ایران  فراتحلیل و آسیب شناسی پژوهش

  1شناختی از منظر روش
  ** پور جعفرزاده فروزنده، *حیدري حسین

. اي در این ارتباط آغاز شد گذشته، مطالعات گسترده ۀ با توجه به اهمیت دوباره موضوع قومیت در دو ده
ها و مراکز پژوهشی  هایی در دانشگاه ي راهبردي تاسیس و یا دپارتمان ها مطالعاتی و پژوهشکدهموسسات 

به موضوع قومیت و چشم انداز آن پرداختند و پژوهشگرانی موضوع قوم، قومیت و هویت قومی را در 
ت و هاي پژوهشی، مقاال پایان نامه، طرح. دستور مطالعات و تحلیل و تفسیرهاي خود قرار دادند

ها موضوع قومیت و  به طوري که در طول این سال. هاي زیادي در این زمینه به رشته تحریر درآمد کتاب
بررسی مسائل و واکاوي هویت قومی و ابعاد آن، به یکی از موضوعات اصلی و محوري علوم اجتماعی و 

شت قابل توجه تحقیقات انجام با توجه به انبا. انسانی تبدیل و ادبیات قابل توجهی در این زمینه تولید شد
تواند ما را در  ها از نگاهی کالن و فراتحلیل آنها می شده در این حوزه، بازبینی و بررسی این پژوهش

  . یابی به تصویري شفاف از این حوزه یاري کند دست
پژوهشی، قومیت در قالب طرح  ة هاي انجام شده در حوز نمونه از پژوهش 22در این پژوهش با فراتحلیل 

ها مورد  شناختی اتخاذ شده در این پژوهش پایان نامه و مقاله، تالش شده است تا رویکردهاي روش
دهد که بیشتر مطالعات انجام شده در این حوزه  نتایج به دست آمده نشان می. بررسی و واکاوي قرار گیرد

هاي  ولی استفاده از روش انداز روش پیمایش براي بررسی موضوع موردنظر سودجسته) درصد 65حدود (
آماري  ۀ جامع. شود نیز در مطالعات این حوزه دیده می... تحلیلی، تاریخی، تحلیل محتوا، اسنادي و 

نبود ابزار سنجش استاندارد و . هاي انجام شده غالبا محدود به دانشگاه، شهر و یا استان هستند پژوهش
ها  توجهی به تفاوتتوجهی به ابعاد فرهنگی اقوام، کمهاي غیرقابل تعمیم، کم مورد اجماع، انتخاب نمونه

هاي غیرعلمی در و شرایط منحصر به فرد و ویژه هر یک از اقوام، در نظر داشتن مالحظات و حساسیت
  .هاي حوزه قومیت هستند هاي شایع در پژوهش موضوع از جمله آسیب ۀ مطالع
  

  .اتحلیلشناسی، فر ایران، قومیت، پژوهش، روش :واژگان کلیدي
  

                                                
است که در پژوهشگاه علوم انسانی » بررسی و سنجش هویت قومی ایرانیان«این مقاله برگرفته از نتایج طرح  -  1

 .و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اجرا شده است

کارشناسی ارشد توسعه اجتماعی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  *
  Hs.heidari@gmail.comجهاددانشگاهی 

دکتراي جامعه شناسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  **
  forouzj@yahoo.co.inجهاددانشگاهی

  



 46 ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران                                                              دومین همایش  

 

هاي هاي تحقیقات فرهنگی و اجتماعی در دستگاهتاملی بر ضعف کاربست یافته
  اجرایی

                 *مجید حیدري چروده
نامه دکتري است که با هدف تبیین ضعف کاربست نتایج تحقیقات حاضر بخشی از نتایج پایان ۀ مقال

. و مصاحبه گروهی متمرکز در حال انجام است ي اجرایی به روش کیفی ها اجتماعی و فرهنگی در دستگاه
اندك فعالیت پژوهشی، تجربیات منفی و  ۀ نتایج تحقیق نشان داد که عالوه بر عوامل متعددي نظیر سابق

دیربازده بودن نتایج، دخالت عوامل مزاحم و دشواري کنترل آنها، دو عامل اصلی  ، اعتماد ضعیف کاربران،
در مقایسه با علوم پزشکی و فنی و (وهشی تحقیقات علوم انسانی هاي پژدر ضعف کاربست یافته

بدین . میگرددعامل نخست به نقش کاربران نتایج تحقیقات در این علوم بر. کندنقش بازي می) مهندسی
ي اجرایی،کاربرانی که نتایج تحقیقات در اختیار  ها معنا که در تحقیقات علوم انسانی انجام شده در دستگاه

کارشناسان مزبور جامعه هدف این قبیل . ي اجرایی هستند ها گیرد عمدتا کارشناسان دستگاهار میآنها قر
تحقیقات محسوب نمی شوند، بلکه در حکم کاربران واسطه ا ي هستند که باید نتایج تحقیقات را به 

هدف  ۀ ه زبان جامعاغلب آنها از یک سو انگیزه، آکاهی و مهارت انتقال نتایج ب. هدف منتقل نمایند ۀ جامع
اي بر عهده آنها اي تعریف کرده اند که وظیفهرا ندارند؛ و از سوي دیگر نقش شغلی خود را به گونه

ضمنا ضعف کنترل سازمانی بر این کارشناسان نیز از شرایطی است که امکان کاربست نتایج در . نیست
مهندسی،  -ایج تحقیقات پزشکی و فنیدر حالیکه کاربران اصلی نت. سازد می این حوزه را بسیار ضعیف

زیرا زبان . باشند؛ و نیاز به ترجمه دانش در آن حوزه بسیار اندك استهدف این تحقیقات نیز می ۀ جامع
تحقیقات علوم انسانی با  ۀ از دیگر نتایج مقایس. تخصصی پژوهشگران براي کاربران بسیار آشناست

در تحقیقات علوم . نیاز جامعه هدف این دو حوزه اشاره نمودتوان به ادراك مهندسی می - پزشکی و فنی
هدف بسیار پایین است، بلکه ابراز این نیاز از  ۀ انسانی نه تنها سطح ادراك نیاز به پژوهش در جامع

شود، امري ضدارزش تلقی  می هدف و ناتوانی آنها در حل مساله ۀ دانشی جامعآنجایی که حمل بر کم
مهندسی نه تنها سطح ادراك نیاز باالست بلکه ابراز آن امري ضد - پزشکی و فنی  ةاما در حوز. شودمی

) نقش کاربران و ادراك نیاز(عالوه بر تاثیرات اصلی، اثر متقابل این دو عامل . ارزش محسوب نمی شود
ایی هاي اجري تحقیقات علوم انسانی در دستگاه ها کاربست یافته ۀ سازد که زمینشرایطی را فراهم  می

 .بسیار ضعیف باشد
  
 .ادراك نیاز پژوهشی ، کاربران تحقیق ، کاربست  تحقیق: واژگان کلیدي  
  

   

                                                
پژوهشگر گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد و دانشجوي دکتري جامعه شناسی اقتصادي و توسعه  *

   charvadeh@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد
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  و مطالعات نوین اجتماعی و فرهنگی ایران  ها از پژوهش "اخالق و رسانه"سهم 
  *هادي خانیکی

ورود به عصر در فرایند  "ي نوین ها رسانه "به لحاظ موضوعیت و محوریت یافتن "پژوهش در ارتباطات"
ي فرهنگی و اجتماعی را  در ایران  ها اطالعات و شکل گیري جامعه  شبکه اي، بخش مهمی از پژوهش

پژوهش در ارتباطات حوزه اي پر دامنه، پر رونق، اما جوان است که عالوه . به خود اختصاص داده است
ارتباطات و "به نسبت میان پرداختن . بر روش و فن، نیازمند نظر ورزي و تامل در مفاهیم نیز هست

نمی تواند مستقل از   ها مثل همه پژوهش "پژوهش در ارتباطات". ست ها از جمله همین نیاز "اخالق
هم  "اخالق و ارتباطات"مورد مطالعه قرار گیرد، اما عالوه بر آن موضوع دیگري چون  "ژوهش اخالق پ"

و  "اخالق و ارتباطات".ایگاه ویژه اي بیابدي فرهنگی و اجتماعی سهم و ج ها هست که باید در پژوهش
ي نظري مطرح است،  ها در حوزه "اخالق و رسانه"به طور مشخص بخشی از آن که اکنون تحت عنوان 

و  "تاثیر رسانه بر اخالق" ، "تاثیر اخالق بر رسانه ": به سه موضوع کلی ولی قابل تفکیک می پردازد
  ".اخالق رسانه اي"

له در ایران اگر چه هنوز در مراحل آغازین است، اما هر یک از این سه حوزه مباحث پرداختن به این مقو
  .گوناگون فلسفی، اجتماعی و ارتباطی  را به خود اختصاص داده است

ي انجام گرفته در این سه زمینه به  ها این مقاله با مروري بر منابع عمده نظري و کاربردي و پژوهش
و  طبقه بندي رویکردهاي مطرح می پردازد و در نهایت چگونگی تغییر   ها ، تعریف مقوله ها تدقیق پرسش

اخالق "و ضرورت توجه به  "نهاد"به "فرد"هسته مرکزي مطالعه اصول اخالقی رسانه را در ایران از 
  .بررسی می کند"اخالق شناسی حرفه اي"در قالب  "کاربردي

  
  کاربردي، اخالق شناسی حرفه اياخالق،اخالق رسانه اي، اخالق :  واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                
  عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی *
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  مدیریت اخالق در اجتماع و ورزش

  *محمد خبیري

آنچه امروزه در اجتماع ورزش در جهان مشهود است سوء رفتارهاي اخالقی در تعامالت اجتماعی در 
مدیران  در کشور ایران، نیز سوءرفتارهاي اخالقی در بین ورزشکاران، مربیان،. باشدهاي ورزشی میمحیط

باید نسبت به آن اقدامی عاجل کرد که اندرکاران رسانه به کرات وجود داشته و به نحوي میو کلیه دست
الخصوص در سطوح مدیریت اخالقی در اجتماع ورزش، علی. برخود فرآیندي است بسیار پیچیده و زمان

  . پرداخته خواهد شد مدیریت کالن ورزش، امري است ضروري که به برخی از اصول آن به شرح زیر
ها براي هدایت رفتارها در تشکیالت ورزشی اعم از بندي ارزشمدیریت اخالق در واقع شناسایی و اولویت

هاي ورزشی در کلیه شهرهاي هاي ورزشی و کلیه هیئتوزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون
مدیریت اخالق به . مدیریت نمایند توانند اخالقیات را در محیط کارباشد که میبزرگ و کوچک می

رسانند تا در شرایط آشفته، عملکرد اخالقی خود را حفظ نموده و با نیازهاي تشکیالت ورزش یاري می
  .جامعه و تشکیالت تغییر کنند

  :توانند در مدیریت اخالق در تشکیالت به کار گرفته شوند شاملبرخی از اصول اخالقی که می
امی که پیامبران الهی در برابر افراد گمراه و مشرك، مأمور به نرمی و مالیمت هنگ: نرمی و مالیمت -1

چگونگی برخورد . شوند، تکلیف ما مدیران معمولی در برابر برادران و خواهران دینی امري است روشنمی
- مدیران و مربیان با ورزشکاران از یک سو و تعامالت اداري در درون تشکیالت ورزش از سوي دیگر می

  .توانند جملگی از مصادیق نوع نرمی و مالیمت ما تلقی شوند
تواضع و . هاي دینی اصل تواضع و فروتنی به کرات سفارش شده استدر آموزه: تواضع و فروتنی -2

فروتنی در برخورد با مردم و نیز اجتناب از کبر، غرور و خودخواهی نه تنها اموري است دینی بلکه در 
  .اتب غیرالهی عمل به آن توصیه شده استتمامی ادیان الهی و مک

هاي جوانان و به طور کلی گویی به خواستههاي ورزشی و پاسخپذیرش مسئولیت: صبر و شکیبایی -3
مردم در طول روز البته خسته کننده خواهد بود و در این حالت داشتن صبر و حوصله و رعایت آن از جمله 

  .گرددمهمترین اصل در مدیریت اخالقی تلقی می
الخصوص ارباب رجوع رعایت اصل عدل و انصاف در برخورد با ارباب رجوع، علی: عدل و انصاف -4

توانند بسیاري از معضالت ورزش می. گرددجوان، ازجمله اصول مورد قبول تمام جوامع بشري تلقی می
  .ند بودتر نمایان گردد که در نهایت قابل حل شدن خواهدر سایه عدل و انصاف به شکل ساده

ها با هاي موجود در ورزش کشور آن گونه نیست که نتوان نسبت به آنبدي: خوبی در برابر بدي -5
قرآن کریم و روایات از معصومین عمل به خوبی در برابر بدي توصیه و . نرمی و مالیمت پاسخ داده شود

شایسته در برابر بدي سفارش شده است و براي مدیریت اخالق رعایت ادب و احترام و برخورد نیک و 
  .باشددیگران امري بایسته می

                                                
  عضوهیئت علمی دانشگاه تهران*
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گفتمان نیکو . گرددهاي ورزشی تلقی مییکی دیگر از اصول مدیریت اخالق در سازمان: گفتار نیکو  -6
اي مناسب با استفاده از فرهنگ در بین مربیان و ورزشکاران از یک سو و از سوي دیگر ارتباطات رسانه

هاي بهتري را براي ارباب جراید و مسئولین و توانند زمینهها جملگی میانمالیمت در این گونه گفتم
  .کادر فنی فراهم نمایند

توانند با اشاره به باشند که هر کدام میاصول اشاره شده در باال داراي ابعاد بسیار گسترده عملیاتی می
  .هاي اجرایی مناسبی را ارایه  نمودمصادیق منفی آن راه

  
  محیط ورزشی، مدیریت اخالقی، مدیریت ورزشی: کلیدي واژگان
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  ملی گرایی ورزشی
  *ابراهیم خدایی

سیاسی، یکی از مفاهیم محوري در در این نوشتار با مرور برخی منابع جامعه شناسی ورزش و علوم 
گیرد که در تحقیقات ایرانی معموال مفقود و مغفول  می مطالعه اجتماعی ورزش مدرن مورد معرفی قرار

مفهومی است که از آن  -"میهن پرستی ورزشی"و به بیانی دیگر – "ملی گرایی ورزشی". مانده است
شود؛ از یک سوي ورزش مدرن همیشه میدان  می براي بیان و بررسی پیوند ورزش مدرن و ملیت استفاده

مناسبی براي نماد سازي، بیان، تقویت و نمایش ملی گرایی بوده است و از سوي دیگر عالقه و توجه 
داشته است، بنابراین از   ها ي ورزش مدرن نقشی اساسی در تکامل ورزش ها ي ملی به این قابلیت ها دولت

 ي ملی و هم در بررسی تاریخ تکوین ورزش مدرن ها ین دولتاین مفهوم هم در بررسی تاریخ تکو
ي آن مثل  ها مفهوم ملی گرایی ورزشی را نباید منحصر به زیر مجموعه. توان بهره برداري نمود می
ملی گرایی ورزشی منحصر به ملی . و امثال آن نمود "ي ملی ها تیم"، "ي ملی ها رقابت"، "ورزش ملی"

گیرد،  می را هم در بر  ها و قوم گرایی  ها رسمی نیست بلکه همچنین محلی گراییي  ها گرایی مستقرّ دولت
 گاهی یک جنبش گریز از مرکز یا تجزیه طلب ورزش مدرن را بستر مناسبی براي بیان و تقویت خویش

رسد در کارنامه ملی گرایی ورزشی نسبت به ملی گرایی سیاسی خشونت  می مجموعا به نظر. یابد می
 -1998در جام جهانی (از رویارویی ایران و آمریکا . ده و ملی گرایی افسار گسیخته کمتر باشدکنترل نش

توان به عنوان دو نمونه حاد  می )معروف به فالکلند دو - 1986جام جهانی (و آرژانتین و انگلیس ) فرانسه
به نظر نگارنده . رفتي بین المللی فوتبال دانست که مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گ ها از رقابت

منجر به مغفول ماندن  "ملی گرایی ورزشی"این جستار، عدم استفاده محققان فارسی زبان از مفهوم 
  .ي قابل مطالعه مهمی از پدیده ورزش مدرن در علوم اجتماعی ایران شده است ها جنبه

  
ورزش  کوینتملی گرایی ورزشی، میهن پرستی ورزشی، ملی گرایی سیاسی، تاریخ : کلیدي واژگان

  .مدرن، تیم ملی فوتبال
  

 

 
  
  
  
  

                                                
  brahimkhodaee@ut.ac.ir دانشجوي کارشناسی ارشد انسان شناسی، دانشگاه تهران*
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  هاي اجتماعی و فرهنگی در توسعه ایران هاي کاربست گفتمان پژوهش چالش
  مردم - از توسعه دانش تا کاربست دانش در توسعه ایران؛ نخبگان 

 *رها خرازي آذر
Ø  ها و  پژوهشهاي اجتماعی و فرهنگی ایران در برنامه ریزيجایگاه نتایج و گفتمان حاصل از

 کشور چیست؟ ۀ سیاستگذاریهاي توسع
Ø ایران چیست؟ ۀ ها و سیاستگذاریهاي توسع چالشهاي به کارگیري این گفتمان در برنامه ریزي  
Ø  زیربناهاي کاربردي الزم براي پژوهشهاي اجتماعی و فرهنگی تا چه اندازه با هدف ایجاد

  شوند؟  می کشور طراحی و اجراء... روندهاي توسعه اقتصادي، تجاري، سیاسی، آموزشی و 
Ø گفتمان دانش مدار توسعه به گفتمان قابل  ۀ نهادهاي موجود و نهادهاي الزم براي ترجم

 کنند؟ می  براي مردم در ایران چگونه عمل درك و اجرائی
Ø پژوهشهاي اجتماعی و فرهنگی جاري کشور، نتایج حاصل از  چالش ارتباطات میان

 فرهنگی کشور چیست؟ - پژوهشهاي پیشین و طراحی چشم انداز آینده پژوهشهاي اجتماعی
Ø تهاي توسعه به عهده چه کسانی است و این  و سیاس  ها گفتمان دانش توسعه به برنامه ۀ ترجم

 کند؟ می چرخه چگونه عمل
Ø اي اجتماعی و فرهنگی حاصل نخبگان فکري، طی چه فرایندي و نتایج دانش مدار پژوهشه

شوند؟ به بیان دیگر،  می چگونه به الگوهاي عملیاتی براي نخبگان ابزاري و مردم، تبدیل
هاي اجتماعی و فرهنگی در ایران چگونه از دانش به روندهایی اجرائی براي  گفتمان پژوهش

  شوند؟ می گروههاي مختلف اجتماع تبدیل
Ø ها در  مردم، نخبگان فکري، نخبگان ابزاري، نهادها، موسسات تحقیقاتی و دانشگاه چینش

 ي توسعه مدار کشور از چه مدلی تبعیت ها فرهنگی تا برنامه -مسیر پژوهشهاي اجتماعی
  کند؟ می
Ø  جایگاه پژوهشهاي اجتماعی و فرهنگی در تولید علوم انسانی مرتبط با ایران چیست؟ معیار

  از این پژوهشها در کشور چیست؟ سنجش علوم ناشی
ۀ زمین ة طرح پرسشهاي فوق و یافتن پاسخ آنها در مقاله پژوهشی حاضر، تالشی است فراهم آورند

  . هاي اجتماعی و فرهنگی در توسعه کشور کاربست گفتمان پژوهشهاي  گفتگویی درباره چالش 
 

نخبگان فکري و ابزاري، برنامه فرهنگی، -گفتمان توسعه مدار پژوهشهاي اجتماعی: واژگان کلیدي
 .ریزیها و سیاستگذاریهاي توسعه ایران

  
  

                                                
واحد علوم  - عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی  دانشگاه آزاد اسالمی -دکتراي علوم ارتباطات *

  و تحقیقات تهران 
raha_sphere@yahoo.com 
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گذاري در ریزي و سیاستاجتماعی و مطالعات فرهنگی؛ حلقه مفقوده برنامه پژوهش
  هاي اجرائیدستگاه

  *راضیه خزاعی
علمی  امروزه در فضاي. رابطه بین پژوهش و مدیریت اجرائی کارآمد و علمی، فرضیه اي تاییدشده است

هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ریزيها و برنامهمحور جهانی، موفقیت سیاستگذاري- و پژوهش
واحد پژوهش . هاي اجتماعی و انجام مطالعات فرهنگی دارندوابستگی غیرقابل انکاري با انجام پژوهش

ها با ازماناي تحقیقاتی، کاربردي و عملیاتی است که سدر تعریف مجموعه R&Dسازمانی یا واحد 
گیرند، اما هدف گسترش دامنه نفوذ خود در جامعه و فضاي بیرونی و بهبود عملکرد خود از آنها بهره می

ها در ریزيها  و برنامهاي متقابل و عینی بین جامعه و سیاستگذاريتواند رابطهدر عمل و در واقعیت می
وري دستگاه اجرائی و آن توسعه کارآمدي و بهرههاي اجرائی تولید کند؛ رابطه متقابلی که نتیجه دستگاه

  .  هاستهاي اجرائی و عملیاتی در سازمانریزيپیوند و ارتباط هرچه بیشتر جامعه با برنامه
هاي اجرائی است، فقدان این مقاله که نتیجه نزدیک به یک دهه فعالیت و حضور مستقیم در دستگاه

توجهی به مطالعات فرهنگی به عنوان پیش نیاز ي اجرائی، و کمهاها و دستگاهمتولی تحقیقات در سازمان
تجربه . داندهاي اجرائی در سطح جامعه میترین دالیل ابترماندن سیاستگذاريریزي را یکی از مهمبرنامه

هاي اجرائی، توجهی به تحقیقات کاربردي و بنیادي و مطالعات فرهنگی در دستگاهنشان داده است کم
ها هاي و سیاستگذاريریزيهاي فرهنگی جامعه را در برنامهه معیارها، الزامات و ضرورتعالوه بر آنک

ها بر اساس روایات مختلف و مبتنی بر حدس و گمان گیريشود تا تصمیمگذارد، موجب میمغفول می
 گیري آگاهانه در امرکننده خواهد بود و در نهایت به کندي و ضعف تصمیمباشد که عمدتا گمراه
  . شودسیاستگذاري منجر می

توجهی به انجام مطالعات توجهی یا کمهاي بیترین آسیببر اساس نتایج این مطالعه، یکی از مهم
هاي اجرائی، عدم شناخت صحیح ریزي و سیاستگذارينیاز برنامهفرهنگی در سطح جامعه به عنوان پیش

هاي اجرائی هستند، اربران اصلی سیاستگذاريجامعه و ناآشنایی با نیازهاي فرهنگی افراد جامعه که ک
شود که با هایی در سطح کالن و میانی میها و سیاستگذاريخواهد بود؛ آسیبی که منجر به تدوین برنامه

  . داري داردهاي واقعی جامعه فاصله معنینیازها و ضرورت
مطالعات فرهنگی در شناسی کیفی فرایند تحقیقات اجتماعی و در این مقاله و طی فرایند آسیب

هاي اجرائی و دستگاههاي اجرائی، عواملی از قبیل محدود بودن حوزه تحقیق و توسعه در دستگاه
ها به تحقیقات فنی و نادیده گرفتن ضرورت مطالعات فرهنگی و اجتماعی، فقدان ممیزي و نبود سازمان

هاي وال مانع از درك صحیح آسیبها پس از اجرا که معمفرایندهاي عملیاتی نقد و بررسی سیاستگذاري
هاي اجرایی براي ، کم حوصله بودن کارفرمایان و دستگاهشودتوجهی به مطالعات فرهنگی میناشی از بی

بر و دیر بازده هستند، ضعف مندي از نتایج پژوهش اجتماعی و مطالعات فرهنگی که عمدتا زمانبهره
شود درك صحیحی از ضرورت مطالعات فرهنگی و  -هاي اجرائی که موجب میدانشی مدیران دستگاه

                                                
  دانشجوي دکتراي جامعه شناسی دانشگاه شیراز، خزانه دار انجمن انسان شناسی ایران *

gkhazaie@gmail.com 
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ي اجتماعی  ها اي و تجملی بودن پزوهشهاي اجرائی شکل نگیرد، و کلیشهپژوهش اجتماعی در دستگاه
  .و مطالعات فرهنگی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

   
  .پژوهش، واحد تحقیق و توسعه، مطالعات فرهنگی، پژوهش اجتماعی، دستگاه اجرائی :واژگان کلیدي
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ي پژوهشی، مورد مطالعه سازمان آموزش و پرورش خراسان  ها یافته کاربست موانع
  رضوي

  *مجید دانایی
هدف از انجام . توجهی داشته است ي مختلف رشد قابل ها ي اخیر تحقیقات کاربردي در سازمان ها در دهه

این تحقیقات رفع مشکالت سازمانی و    بهره گیري از نتایج تحقیقات براي طراحی سازمانی بهینه بوده 
یی در مورد  علت عدم  ها است؛  اما با عدم کاربردي شدن نتایج براي اصالح و طراحی سازمانی، دغدغه

سازمان آموزش و پروش با توجه به .  ه وجود آمده استب  ها ي پژوهشی در سازمان ها کاربست یافته
دهد  می ي قابل توجهی را در این زمینه انجام ها اهمیتی که پژوهش در طراحی این سازمان دارد و هزینه

در این نوشتار با استفاده از روش مروري نظام مند . با مشکالتی در زمینه کاربست نتایج مواجه شده است
یی  ها با توجه به ابهام. ه گیري در مورد علت عدم کاربست نتایج پرداخته شده استبه جمع بندي و نتیج

که روش مروري نظام مند در نتیجه گیري و تحلیل دارد از تکنیک تحلیل تماتیک براي نتیجه گیري 
ن با داخلی یا خارجی بودن،زمان انتشار مقاله و ارتباط آ( با توجه به طرح نمونه گیري. نهایی استفاده شد

ي ارائه شده در  ها با توجه به این که یافته. مقاله در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است 20) آموزش
ي  ها مقاالت پژوهشی از نظر علمی داراي مقبولیت است، نتایج ارائه شده در مقاالت با استفاده از تکنیک

را به صورت   ها اربست نتایج پژوهشدهد که موانع ک می نشان  ها یافته. کیفی، مقوله بندي شده اند
تمامی موارد بیان شده در مقاالت مورد بررسی، در ده مقوله دسته بندي . فرایندي مورد واکاوي قرار داد

شود،  می شده اند که هر کدام از مقوالت استخراج شده در فرایندي که به عدم کاربست نتایج  منتهی
ضعف در نیازسنجی و مساله یابی، ضعف در تربیت : د ازي محتوي عبارتن ها این واحد. سهیم هستند

پژوهشگر ماهر، نگرش منفی کارکنان نسبت به تحقیقات در سازمان، عدم استفاده از پژوهش توسط 
ي باالي سازمان، عدم ساختار سازمانی متناسب با پژوهش، عدم حمایت سازمانی از پژوهش، ضعف  ها رده

نتایج و ضعف در نظارت  ۀ ضعف تعامل پژوهشی در سازمان، ضعف در ارائ،  ها نظام مند یافته ۀ در اشاع
هسته ضعف عقالنیت سازمانی، مانع  ۀ با انتزاع از مقوالت استخراج شده  مقول. سازمانی و نقد مدل

  .ي پژوهشی  بدست آمد ها کاربست یافته
  

  . سازمانیکاربست نتایج تحقیق، موانع کاربست نتایج، ضعف عقالنیت : واژگان کلیدي
 
  
  
  

                                                
علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد و دانشجوي دکتري جامعه عضو نیمه وقت گروه پژوهشی  *

  شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 majid.danaee@gmail.com 
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  نگاه جامعه شناسان انسانگرا به آموزش مشارکت مدار کودکان
  ،****بهار زند رضوي، ***زهرا عندلیبی، **پریچهر نسرین پی، *حوریه دهقان شاد 

  *******محمد اسماعیل حق پرست، ******شبنم صفایی، *****سارانوعی
هاي تجربی، مطالعات  هاي انسان در آزمایش ها و دغدغه رویکرد تمرکز بر تواناییتوان  را میگرایی  نسانا

گرایی نظامی فکري است که به موجب  انسان". دانستهاي فلسفی و خلق آثار هنري  اجتماعی، پژوهش
علم جامعه شناسی نگاهی خاص و   ".هاي انسان در درجه اول اهمیت قرار دارند آن تمایالت و ارزش

از تمام علوم به مفهوم انسان دارد؛ که در بین جامعه شناسان کالسیک و نو، متفاوت و گاه متفاوت 
ها را همخوان با مفاهیم  توان بخشی از تفکرات آن پارامترهایی می ۀ اما د ر این بین با ارائ. متناقض است

شناسان انسان گرا که  جامعه. رایج انسانگرایی خواند؛ که بر اصول اموزش مبتنی بر مشارکت تاکید دارند
ي زندگی،  ها جامعه شناسی متاخر قرار می گیرند؛ تاکیدي بر  ایجاد هویت، انتقال مهارت ۀ در دست
نگارندگان با مطالعه تطبیقی . ي شهروندي و مهارت گفتگو، دارد ها ي تعامالت اجتماعی، مهارت ها مهارت

. اي جامعه شناسی براي آموزش کودکان پرداخته اندآرا جامعه شناسان از ابتدا تاکنون، به بررسی راهکاره
ي انسانگراي آرا اندیشمندان جامعه شناسی مورد توجه قرار  ها همچنین در طول این بررسی شاخص

ي نظري و پشتیبان نقش تعقل در آموزش  ها گرفته و استخراج شده است؛ و از این آرا به عنوان پایه
  . کودکان استفاده کرده اند

ه به دنبال پاسخ به این سوال است که اندیشمندان جامعه شناسی چگونه به آموزش نگاه می این مقال
. ي براي آموزش کودکان ارائه می دهد ها کنند؟ و در نهایت جامعه شناسی انسان گرا چه شاخص

ي انسانگراي از طریق  ها همچنین در پایان نگارندگان به دنبال معرفی راهکارهاي عملی کردن اندیشه
نگارندگان  .ي آموزشی، به خصوص آموزش کودك در این مقاله هستند ها جامعه شناسی در سیستم

براساس مطالعات گروهی خود معتقدند آموزش کودك در مدلی مبتنی بر گفتگو و مشارکت در بستر 
  .محله، خانواده و محیط آموزش می تواند فرایند مناسبی را ایجاد کند

  
  .ی انسانگرا، آموزش مشارکتی، گفتگو، کودكجامعه شناس :واژگان کلیدي

                                                
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي *
  پژوهشگر کودکان از موسسه پژوهشى کودکان دنیا**

  کودکان از موسسه پژوهشى کودکان دنیاپژوهشگر  ***   
  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ****
  پژوهشگر کودکان از موسسه پژوهشى کودکان دنیا *****

 پژوهشگر و مربی کودکان از موسسه پژوهشى کودکان دنیا  ****** 
  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی *******
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  از مصونیت هویتی تا پنهان کاري: پژوهشهاي اجتماعی حساس
  **فروغ صالح دیرین، *غالمرضا ذاکر صالحی

در این نوع . هاي خاصی برخوردارندهاي اجتماعی به دلیل نوع آزمودنی و محیط تحقیق از پیچیدگی پژوهش
یابی به بست و امتناع از دستهاي تحقیق به بنرود که محدودیتپیش می مطالعات گاهی مشکالت تا بدانجا

از قبیل مطالعه  1این نکته در مورد پژوهشهاي اجتماعی داراي موضوعات حساس. شوندحقیقت تبدیل می
ومی و مـذهبی و عدالتی و فساد اداري، مسایل حقـوق بشر، مسائل زنان و اقلیتهایی چون بیپدیده  ...هاي ـق

 .شودتر میبرجسته
، 2در فرآیند این پژوهشها مراعات مسائلی چون محافظت از تمامیت و یکپارچگی روانی و جسمی پاسخگویان

از . از سوي پژوهشگر اهمیت دارد 4آنان به عنوان یک هنجار علم 3چنین حفظ گمنامی و مصونیت هویتیهم
یک ضد هنجار   5کاريسوي دیگر از جانب آزمودنی نیز عدم همکاري و مشارکت در یک فعالیت علمی وپنهان

اطالعات مفید  ۀ هرچند این خصلت به عدم ارائ. کندعلم تلقی شده و پژوهش را با محدودیت و مانع روبرو می
کند؛ اما هاي موثق خلل ایجاد میاشتراك گذاشتن دانش و کشف یافته به ۀ به پژوهشگر منجر شده و در مرحل

هاي اجتماعی حساس ،پژوهشگر در برابر این واقعیت اجتماعی باید سیاست صبر و مدارا پیشه در مورد پژوهش
به کشف  6تا جایی که ممکن است این خصلت را یک ضد هنجار علم تلقی نکند و از طریق همدلی. کند

هایی پیرامون نگارندگان در فرآیند انجام پژوهش. از حقیقت و تکمیل تدریجی پازل خود اقدام کندهایی گوشه
با شواهد » هاي کاريخشونت پنهان علیه زنان در محیط«و » راهبردهاي مبارزه با فساد اداري در ایران«

  . اندمنظمی از مراعات یا نقض گریزناپذیر هنجارهاي علم  مواجه شده
ها مدون و در اختیار سایر  حاضر این است که این تجارب عملی و شواهد حاصل از این پژوهش هدف مقاله

 .پژوهشگران علوم اجتماعی قرار گیرد
هاي ارتباطی و فردي محقق و سوابق و شخصیت وي نقش در این میان مهارت: دهدهاي کیفی نشان مییافته

ارتباط معکوس با درك آزمودنی از حفظ » پنهان کاري«ر از سوي دیگر ضد هنجا. اي داردبسیار تعیین کننده
اي که اعتماد به مراعات هنجار اخیر از سوي پژوهشگر موجب باال به گونه. گمنامی و مصونیت هویتی خود دارد

این مسأله درمورد سازمانها و نهادها با ورود  .شودها در تحقیق میرفتن میزان همکاري و مشارکت آزمودنی
  .شودتر میدیگر چون ترس از دست دادن شغل یا منصب و یا سیاسی شدن فرآیند تحقیق پیچیده هايمؤلفه

                                                
  Grsalehi1@yahoo.com ریزي آموزش عالیعلمی مؤسسه پژوهش و برنامهعضو هیأت  *
 عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسالمی **

 
1 - Sensitive social research 
2 - protection of psycho- physical integrity of respondents 
3 - Anonymity of respondents 
4 - Scientific norm 
5 - secrecy 
6 - Empathy 
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- هاي ناگوار و برخالف پیشهاي اجتماعی حساس معموًال با تعدیلچنین نشان داد در پژوهشاین مطالعه هم
نتیجه کاهش سطح ، اهداف، سئواالت و فرضیات و باالخص کاهش حجم نمونه و در 1بینی در طرح تحقیق

  .ایمپذیري مواجهتعمیم
 

هاي اجتماعی حساس، هنجارهاي علم، مصونیت هویتی، پنهان کاري، فساد اداري، پژوهش  :واژگان کلیدي
  .خشونت علیه زنان

 
  

   

                                                
1 - Research design 
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  رانیا یفرهنگ ي ها در پژوهش ریو اساط  ها نییآ مطالعات بر ينقد
   *یجبار رحمان  

اهداف  يکه اساسا برا  ها کنش يبه عنوان مجموعه ا  ها نییآ و فرهنگ،  منشور مثابه به يریاساط نظام
 ي ها مجموعه ر،یو اساط  ها نییآ. دارند یفرهنگ هر اتیح در يدیکل نقش شوند، یاجرا م یخاص نینماد
 و حال تیوضع گرید يسو از و دارند گذشته  در شهیر کسوی از که هستند یفرهنگ هر در یکانون نینماد

 يریاساط و ینییآ ي ها نظام گرید عبارت به. شود یم داده شکل آنها ي ها امکان خالل از جامعه ندهیآ
 ي ها پژوهش در يدیکل تیاهم لیدل نیهم به هستند، یفرهنگ هر در يدیکل ییمعنا منبع و کانون
در  نییمطالعات اسطوره و آ يو نظر یروش شناخت یمبان ،يانتقاد یمقاله با نگاه نیدر ا. دارند یفرهنگ

و  یعوامل علم ریو اسطوره، تحت تاث نییمطالعات آ خیتار رانیدر ا. قرار خواهند گرفت یمورد بررس رانیا
 بر یقاتیتحق حوزه نیا در یخاص ي ها يبند میتقس سبب که دارد یخاص ي ها یژگیو ،یاسیس – یاجتماع
 جادیا سبب ي ها يبند میتقس نیا یموضوع لحاظ از. است شده قیتحق قلمرو و کردیرو موضوع، اساس
 رانیا محققان. است شده پژوهشگران ي ها يبند گروه و یمطالعات ي ها حوزه یبرخ ناگفته و یضمن

 دوران محققان گرید يسو از. اند کرده دیتاک باستان رانیا ي ها و اسطوره  ها نییآ بر باستانگرا، و شناس
 را آن تینها در و کرده زیپره یاسالم فرهنگ در یشناس اسطوره ي ها پژوهش از ینوع به زین یاسالم

 نییآ مطالعات انیم یعمل کیتفک ینوع نیا بر عالوه. اند کرده محدود یعرفان نینماد ریاساط به محدود
 لحاظ از. اند کرده یبررس يگرید از مجزا بطور را هرکدام و داشته وجود محققان انیم اسطوره و

 در لذا است، بوده نییآ بر اسطوره تقدم ، ها طهیح نیا محققان شتریب مفروض عموما  ،يکردیرو
 مناسک قات،یتحق نیا شتریب در. اند دانسته یم ریاساط یعمل يبازنما را مناسک تینها در قاتشانیتحق
 که برخورد یقاتیتحق به توان یم ندرت به. اند شده فیتعر فرهنگ يبازنما آنها يدو هر و ریاساط تابع

. قرار داده باشد دیمورد تاک یرانیرا در برساختن فرهنگ و مذهب جامعه ا  ها نییآ باالخص و ریاساط نقش
 یباستان و در مواقع رانیکننده مطالعه فرهنگ ا یتداع نییعموما مطالعات اسطوره و آ زیاز لحاظ قلمرو ن

در قلمرو عرفان و تصوف  تیمطالعات در نها نیا زین یدر دوران اسالم. فرهنگ عامه بوده است زین
 ینییآ مطالعات است الزم فرهنگ، کی در نییآ و اسطوره یکانون گاهیجا به توجه با. است شده یم فیتعر

فرهنگ و  کیدر برساختن   ها مولفه نیا یکانون نقش بر دیتاک با و گریکدی با تعامل در یشناس اسطوره و
 يمجزا  را در کنار هم قرار داد و شناخت بهتر یپژوهش يسنتها نیتا بتوان ا ردیآن، انجام گ یینظام معنا

  . افتیدست  رانیاز فرهنگ ا
 
  یرانشناسیا ،یفرهنگ، پژوهش فرهنگ ن،ییآ اسطوره،: يدیکل واژگان

  
  

                                                
   استادیار انسان شناسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم*

Rahmani@iscs.ac.ir 
 



 59 ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران                                                              دومین همایش  

 

  رانیا در یشناس جامعه کار يدشوار

  *ییرضا محمد
 امـر  بـا  آن نسـبت  و یشناسـ جامعـه  به شدنیبوم و يسازیبوم مفهوم دو منظر از شد یسع مقاله نیا در

ـ ا بـه  نسـبت  مـا  موضـع  شـدن  روشـن  با که شودیم استدالل. شود پرداخته یبوم  یبرخـ  مفهـوم  دو نی
.  شـود یمـ  فراهم یشناسجامعه یینازا از خروج يبرا یراه و گشوده یشناسجامعه در مهم يهایفروبستگ

 یتیمـاه  نیچن که است دانش از ياکرهیپ يزیربرنامه یپ در که شد ریتعب مهندسانه یعمل به يسازیبوم
ـ  از اهـداف  فیتعر حوزه دو يجداساز ،یشناسجامعه از یدرک نیچن یاصل یژگیو. تابدیبرنم را  و سـو کی

 ینـوع  ،یشناسـ جامعـه  بـا  يامواجهه نیچن جهینت. است گرید يسو از »یشناسجامعه کار ای عمل« حوزه
امـا، در نگـاه بـه    . در بعد ابزارهاست انهیتکثرگرا استیبه س قیاهداف و تشو فیدر تعر مونولوگ استیس

 يرییـ تغ بر یشناسکار جامعه. است تیدر اولو یشناسجامعه کار  شدن،یبوم مفهوم منظر از یشناسجامعه
 ادشدهی روند ن،یا وجود با. است شده شروع رانیا یشناسجامعه در شیپ هامدت از که دارد اشاره کیارگان

 استدالل مقاله نیا در. است گذارانهاستیس مداخالت و يزیربرنامه ازمندین که است یسرعت رییتغ ازمندین
 نیا يبرا. است یشناسجامعه خود در شدنیبوم يسو به یشناسجامعه يریگجهت آغاز نقطه که شودیم

. شـوند  حذف حالت نیبهتر در ای لیتعد دیبا هايانگاردوگانه یبرخ بهتر، انیب به ای زاتیتما یبرخ منظور
جامعه  یو متوجه مسئله درون ردیشکل بگ يشتریبا سرعت ب یشناسجامعه کار شودیم سبب هاتالش نیا
  . گردد رانیا

 کـه  شـود یمـ  سـبب  را) یرآکادمیغ( يروشنفکر و) یآکادم( یدانشگاه کار نوع دو ییجدا ز،یتما نینخست
 ــ یمعلمـ  يخنثا يباز يگرید و فکرانهروشن یافراط يباز: شودیم شناسانهجامعه يباز نوع دو به منجر

دوگانـه   نیـ از دوسـر ا  کیـ هـر  . است جامعه ـدولت دوگانه بر ناظر گرید زیتما. شناسانهجامعه ینیسیتکن
ـ  دوگانـه  خـود  سـترون  شکل در که گرددیم یتلق یشناسجامعه يبرا یمرجع . کنـد یمـ  دیـ بازتول را یقبل
. اسـت  شناسـانه جامعـه  مولـد  روح فاقد که شوندیم ییهاطرح انجام ریدرگ دولت، بر یمتک شناسانجامعه

 گـر، ید يسـو  از. کنـد ینمـ  دیـ تول درخور یسخن که اند»یستیویتیپوز یتنبل« گرفتار قاتیتحق نیا شتریب
) مـردم ( جامعه سخن به یشناسجامعه لیتبد يبرا يازهیانگ به آن با تقابل بهتر، انیب به ای دولت از يدور

 انیم کیشد با تفک یمقاله، سع نیدر ا. دهدیم آن به یستیپوپول و کیدئولوژیا ياچهره که زندیم دامن
. با دولت مطرح شود» تقابل« يبه جا» خواست گفتگو« ،یدوم بر دیتاک و ،يسودمند و قتیحقدو مفهوم 
 در کـه  ردیـ گیم صورت ییسازوکارها قیطر از موثر یدانش به یشناسجامعه لیراه تبد ده،یا نیبراساس ا

  .است شده ادی »دولت تیترب« به مقاله نیا
  .  یشناختجامعه کار دولت، تیترب ،يسازیبوم شدن،یبوم ران،یا یشناسجامعه: يدیکل واژگان

    
                                                

)                                                                                  دانشگاه علم و فرهنگ( ییرضا محمد *
velashedi@gmail.com        
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  هاي اجتماعی آوري داده نقش فناوري اطالعات در جمع
 *نعمت اهللا رضائی 

از مهمترین و . گردند آوري، پردازش و ارائه می هاي مختلفی جمع  هاي آماري به روش دانیم داده می
ولی بایستی به این نکته . ها اشاره نمود هاي آماري و سرشماري طرحتوان به  ها می ترین روش متداول

هایی هستند که بایستی بهنگام بوده تا بتوان با استفاده از  هاي اجتماعی از جمله داده اشاره داشت که داده
. بود بر فعلی  طوالنی و زمان ها با فرآیند  توان منتظر نتایج سرشماري ها سریعًا به تصمیم رسید و نمی آن

هاي متولی  دستگاه ة در شرایط فعلی عمد. باشد ها می هاي ثبتی دستگاه لذا بهترین روش استفاده از داده
ۀ ها در حین ارائ امور اجتماعی سعی در الکترونیکی کردن خدمات خود دارند، به همین دلیل عمالً دستگاه

ها ي متولی آمار در کشور ملزم به راه  تگاهاز طرفی دیگر دس. نمایند ثبتی می ة خدمات اقدام به تولید داد 
. اند؛ و خوشبختانه قوانین و مصوبات انجام این شبکه نیز فراهم شده است ملی آمار شده ۀ اندازي شبک 

هاي الزم  توان با استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات نسبت به فراهم نمودن سیستم بدین ترتیب می
عاریف و مفاهیم یکسان در سطوح جغرافیاي مختلف اقدام به پردازش اقدام نمود و ضمن استفاده از ت

هاي اجتماعی را در  ریزان بخش هاي موجود نمود و آمار و اطالعات مورد نیاز پژوهشگران و برنامه داده
هاي الزم براي استفاده از فناوري اطالعات را به اختصار  زمینه. ترین زمان ممکن فراهم نمود کوتاه 

هاي سخت افزاري و نرم افزاري و نیروهاي متخصص این بخش دانست، که در  امل زیرساختتوان ش می
ۀ هاي متولی زمین این خصوص مقدمات کار فراهم شده و بایستی با همکاري و هماهنگی بین دستگاه

اي ه ها را فراهم نمود تا استخراج اطالعات از داده هاي اطالعاتی دستگاه الزم جهت ارتباط بین پایگاه 
 .ثبتی به عنوان بهترین روش ممکن عملیاتی گردد

  
هاي ثبتی،  هاي آماري و سرشماري، داده طرح  ها، آوري داده هاي آماري، جمع داده  :واژگان کلیدي

 . هاي اطالعاتی پایگاه
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 ne_rezaee@yahoo.com فناوري اطالعات مرکز آمار ایرانرئیس مرکز   *
  



 61 ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران                                                              دومین همایش  

 

  چهار دهه نشر کتاب در زمینه مطالعات روستایی
  **ابوذر رمضانی، *ابوالفضل رمضانی

وضعیت و عامالن انتشار ، موقعیت موضوعات مختلف، حدود موضوعی، توسعه ۀ تاریخچدر این مطالعه 
در این . بررسی شده است مطالعات روستایی ۀ در زمین -یعنی ترجمه و تالیف بودن کتاب -نوع تولید کتاب

روستا اشاره شده بود و کتاب از کتابهایی که در عنوان آنها به  254اطالعات کتابشناسی توصیفی تحقیق 
تحلیل . روش تحقیق از نوع کتابسنجی است .یا با مسائل روستایی مرتبط بودند مورد تحلیل قرار گرفت

ي دولتی  ها نشان داد که مطالعات روستایی پاسخی به تحوالت سیاسی و اجتماعی مرتبط با برنامه  ها داده
ۀ ي روستایی، ده ها گسترش تعاونی ۀ چهل، ده ۀ هد. روستایی در سالهاي گذشته بوده است ۀ براي توسع

ۀ هفتاد، ده ۀ مهاجرت روستایی و ده ۀ شصت، ده ۀ مواجهه با پیامدهاي اصالحات ارضی، ده ۀ پنجاه، ده 
هفتاد عوامل زیربنایی توسعه، مثل تاسیسات  ۀ در ده. روستایی به همراه پیامدهاي آن بوده است ۀ توسع 

  . ی موثر مثل آموزش، زنان و فقر مورد توجه قرار گرفته اندزیربنایی و عوامل انسان
  

  .کتابسنجی، تحوالت سیاسی اجتماعی، توسعه روستاییمطالعات روستایی،  :واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

    

                                                
  دانشجوي دکتري مسائل اجتماعی ایران *

am.ramezani@gmail.com  
  کارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی **
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  وحدت تن، جان و خرد: پهلوانی
 **سید محمد نیازي،  *درحیم رمضانی نژا

ۀ مفهوم پهلوانی در تاریخ ورزش ایران، فراتر از اخالق ورزشی، بازي جوانمردانه یا داشتن روحی 
 پهلوانی، آمیخته اي متعادل و متوازن از نیروي جسمانی، تربیت نفس و خردورزي .ورزشکاري است 

لیسم، ناتورالیسم ي تربیتی مانند ایده الیسم، رئا ها این مفهوم عمیق و پرمعنا بر خالف فلسفه. باشد می
 ي ایرانیان را نشان 2تربیتی کل نگرانه ۀ ارزشی وموضوعی نیست؛ بلکه فلسف 1وغیره داراي دوگانه نگري

بر . در پهلوان پیوندي ناگسستنی با هم دارند) بدن، ذهن و روان(اساسی وجود ۀ دهد که در آن سه جنب می
اگر چه این مفهوم تا . لمانه در تعارض نیستاین اساس، نیرومندي جسمانی با یک زندگی عابدانه و عا

بیان شده است، ولی  3جسمانی ة حدي در آرمان و اهداف تربیت بدنی و ورزشی با عبارت فرد تربیت شد
ورزش و در اکثر  ة چنین آرمانی است، بلکه در خارج از حوز ۀ پهلوانی نه فقط الگو و نماد تحقق یافت

  .اجتماعی به یک الگوي کامال کاربردي و دست یافتنی تبدیل شده استي زندگی روزمره و  ها فرایند
تئوریک و نظري، کارآمدي این سیستم  ۀ ي تربیتی از جنب ها تربیتی پهلوانی با سایر فلسفه ۀ فلسف ۀ مقایس

و از طرف دیگر، در متون . رساند می ي جدید روانشناسی و جامعه شناسی به اثبات ها تربیتی را با یافته
ي واقعی و عملی  ها به ویژه اینکه نمونه. تربیتی مورد توجه قرار گرفته است ۀ ظم و نثر فارسی این فلسفن

. خورند می بسیار زیادي از پهلوانان و قهرمانان ورزشی با این سیستم تربیتی در تاریخ ورزش به چشم
سه بعد اساسی از بنابراین پهلوانی در سه سطح فلسفی، فرهنگی و عملی به خوبی وحدت تربیت 

  .دهد می شخصیت افراد را به وسیله ورزش نشان
  

 .ي تربیتی، فرهنگ ورزشی و اخالق ورزشی ها پهلوانی، فلسفه: واژگان کلیدي
  
  

  

  

  

  

                                                
  rramzani@guilan.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت *
   استادیار دانشگاه گیالن **

1. dualism 
2. holism 
3. physically educated person 
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  میزان دستیابی برنامه ورزشی نود به اهداف خود ۀ مقایس
 از دیدگاه  مدیران، کادر فنی و داوران فوتبال لیگ برتر 

  ***سجاد ابراهیم پور ، **ارسالن دمیرچی ، *رحیم رمضانی نژاد     
ورزشی نود به اهداف خود از دیدگاه مدیران،کارشناسان  ۀ میزان دستیابی برنام ۀ هدف تحقیق حاضر مقایس

کادر فنی و کادر  نفر داور، 116از تعداد . است  87 -  88و داوران فوتبال لیگ برتر ایران در سال 
ۀ از پرسشنام. در این تحقیق شرکت کردند) درصد 62(نفر 72ي حاضر در لیگ برتر،  ها تیم مدیریتی

براي اندازه ) 5الی  1از بسیار کم تا بسیار زیاد، نمره (ارزشی لیکرت  5سؤال  41محقق ساخته اي با  
ش آگاهی هدف اصلی حرفه اي کردن فوتبال، فرهنگی کردن فوتبال، نظارت بر لیگ برتر، افزای 5گیري 

ة تربیت بدنی در بار ۀ نفر از اساتید رشت 5پس از آن، . فوتبالی مخاطبان و سرگرمی بینندگان تهیه شد
محتواي صوري پرسشنامه اظهار نظر کردند و پس از اعمال نظرات تخصصی آنان، ثبات درونی  

استفاده از آزمون کرونباخ با نفر از داوران و کارشناسان فوتبال و با  18سوال روي  39نهایی با  ۀ پرسشنام
ي   ها ي تحقیق از آزمون ها به دلیل غیر طبیعی بودن توزیع  داده. محاسبه گردید 88/0ضریب  

نتایج تحقیق نشان داد که از . استفاده شد  P≥/.05ویلکاکسون و یومن ویتنی در سطح معنی داري 
سرگرمی، هدف افزایش آگاهی مخاطبان،  نود به ترتیب، به هدف ۀ ي تحقیق، برنام ها دیدگاه آزمودنی

هدف نظارت برنامه بر لیگ فوتبال، هدف حرفه اي کردن فوتبال و در آخر هدف فرهنگی دست یافته 
اهداف تفاوت معنی داري داشت، و در مورد سایر  ۀ ضمنأ اولویت هدف سرگرمی با اولویت کلی. است

ترتیب بر اولویت هدف فرهنگی و هدف حرفه اهداف نیز فقط تفاوت اولویت هدف آگاهی مخاطبان به 
رسد که  می نود، به نظر ۀ بنابراین با توجه به اهداف برنام. نود معنی دار بود ۀ اي کردن فوتبال در برنام

  .سایر اهداف برنامه، به ویژه هدف فرهنگی وحرفه اي کردن فوتبال باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد
        

هدف فرهنگی، هدف حرفه اي کردن  تلویزیونی نود، هدف سرگرمی، ۀ فوتبال، برنام: واژگان کلیدي
  .فوتبال

  
 
  
  
  
  

                                                
 rramzani@guilan.ac.ir عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن  *

  عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن **
  کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ***
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  اجتماعی در ایران ۀ بررسی تحقیقات سرمای
  :1380-1391اي ه طی سال 

 هاي پژوهشی  گرایش روند، الگوها و
  *محمدعلی زکی

مفهومی  ۀ اخیر بوده؛ که به مثاب ۀ اجتماعی از مشهورترین مفاهیم جامعه شناختی در دو ده ۀ سرمای 
به گونه اي که شناسایی میزان و روند ؛ کلیدي در ادبیات جامعه شناسی ایران معاصر محسوب شده است

تواند کمک زیادي به شناسایی روند تحوالت فرهنگی و اجتماعی  می سرمایه اجتماعی در هر جامعه اي
  .آن جامعه کند

ۀ رایج در جامعه شناسی ایران معاصر است که موج اول آن در اواخر دهاجتماعی یکی از مفاهیم  ۀ سرمای 
ي  ها موج دوم آن شامل فعالیت. ، اختصاص به ترجمه آثار کلمن، پاتنام و فوکویاما داشته است1370 

چشمگیر چاپ مقاالت در مجالت  ة شاهد رشد فزایند 1380- 90که طی سالهاي  ؛متعدد پژوهشی است
شد چشمگیر انگیزه اي براي بررسی وضعیت تحقیقات سرمایه اجتماعی در ایران را پژوهشی بوده؛ این ر

که در این خصوص به سه جهت گیري روند، مشارکت پژوهشی و هم چنین گرایشهاي ؛ فراهم نمود
مقاله، همکاري  ة مقاله، پدیدآورند ة مشارکت پژوهشی بر حسب تعداد نویسند. پژوهشی توجه شده است

. پژوهشی مورد سنجش قرار گرفته است ۀ حجم کمی مقاله، سال انتشار و نوع مجلعلمی زنان، 
گرایش پژوهشی تعریف گردیده  ۀ محققان که موجب انجام پژوهش شده به مثاب ۀ موضوعات مورد عالق

پیشایندهاي سرمایه : است که با توجه به مدلهاي نظري، گرایشهاي پژوهشی شامل چهار دسته تحقیقات
منافع، اثرات، کارکردها و پیامدها ( ، پسایندهاي سرمایه اجتماعی )عوامل موثر در شکل گیري ( اجتماعی

ي سرمایه اجتماعی و هم چنین کلیات و تعیین وضعیت سرمایه اجتماعی در سطح ملی طبقه  ها ، همبسته)
بر روش تحلیل براي این هدف تحقیقی از نوع استفاده از اطالعات موجود و با تکیه . بندي گردیده است

مقاله پژوهشی مجالت ثبت شده در پایگاه اطالع رسانی مرکز اطالعات علمی جهاد  281محتوا در باره 
چارچوبی پیشنهادي در قالب نتیجه گیري نهایی تحقیق، . انجام گردید 1391دانشگاهی تا پایان تابستان 

هاي پژوهشی پنجگانه سرمایه مدل دو بعدي براي تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران بر اساس گرایش
  .اجتماعی و انواع ده گانه سرمایه اجتماعی تنظیم و ارائه داده است

 
  .سرمایه اجتماعی، مقاالت مجالت علمی پژوهشی، تحلیل محتوا: واژگان کلیدي

  
 
 
 
 

                                                
  )ع(دانشیار جامعه شناسی دانشگاه امام حسین *
. mazaki42@yahoo.com  
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  هویت پژوهی ملی در ایران
  ) 1380-91تحلیل محتواي مقاالت پژوهشی طی سالهاي ( 

  گرایشهاروند، الگوها و 
 *محمدعلی زکی

هویت ملی از مباحث مهم، شایع و برجسته در جامعه شناسی ایران معاصر است که نیاز به آن و احساس 
هویت  .ایران محسوب می شود ۀ ي انکارناپذیر در جامع ها تعلق، وفاداري و گرایش به سمت آن از ضرورت

ي  ها اجتماعی است که بر کلیه حوزه ي ها ملی فراگیرترین و مهم ترین سطح هویت در تمام نظام
ي  ها هویت ملی ازعوامل اصلی پایداري نظام. فرهنگ، اجتماع، سیاست و حتی اقتصاد تاثیرگذاراست

سیاسی و اجتماعی است و این امر مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی در هر نظام 
هر یک از . ، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی استهویت ملی داراي ابعاد جامعه اي، تاریخی. اجتماعی است

ي مهم هویت و از  ها هویت ملی از مهمترین مقوله. ي خاص می باشند ها و شاخص  ها ابعاد داراي مولفه
ابزار تمایز و تشابه، به  ۀ هویت به منزل .شود می منابع مهم تشکیل دهنده هویت افراد هر جامعه محسوب

ي گوناگون در  ها ه دلیل مدنی الطبع بودن، ناگزیر از پذیرش هویتهر فرد ب. دهد می شناخت جهت
ي فراملی و فروملی دیگر،  ها هویت فردي، هویت قومی، هویت ملی، و هویت. سطوح مختلف است

  .سلسله مراتب مدارهویتی فرد را می سازند
اصلی انجام  ۀ زمینتاکنون  1380هویت ملی طی سالهاي  ة ي پژوهشی در حوز ها فعالیت ة رشد فزایند

پژوهش حاضر را فراهم نموده که بر این اساس تحقیق، به تحلیل محتواي مقاالت پژوهشی منتشرشده 
در پایگاه اطالع رسانی اینترنتی  1391تا پایان شهریور) مقاله  120تعداد ( در مجالت علمی ثبت شده 

: جهت گیري پژوهشی عبارتند از سه. خواهد پرداخت) SID.IR( مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 
)  2چگونه است؟  1380- 91روند تحقیقات هویت ملی در مجالت علمی پژوهشی ایران طی سالهاي ) 1

الگوهاي مشارکت پژوهشی مقاالت هویت ملی در ایران بر اساس نوع تحقیق، تعداد نویسنده، مشارکت 
) 3رافیایی تحقیقات چگونه است؟ علمی زنان، حجم کمی مقاالت، مشارکت علمی مجالت، توزیع جغ
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   mazaki42@yahoo.com )ع(دانشیار جامعه شناسی دانشگاه امام حسین*
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  جامعه شناسی ایران ۀ جایگاه جامعه شناسی تاریخی در منظوم
  *صالح زمانی

آثار . آید می ي مطرح در جامعه شناسی به شمار ها تاریخی یکی از جنجالی ترین حوزهجامعه شناسی 
در واقع جامعه شناسی تاریخی به . شناخته شده و بعضا مرجع در جامعه شناسی، مربوط به این حوزه است

ی به این حوزه اگر چه با تاریخ فاصله دارد اما متک. دنبال کشف الگوهاي اجتماعی در بطن تاریخ است
در ایران، خصوصا در . اجتماعی دارد ۀ تحوالت رخ داده در تاریخ است و تمایل به علت کاوي مسال

ي اخیر مجادالت نسبتا زیادي در فضاهاي آکادمیک نسبت به جامعه شناسی تاریخی وجود داشته  ها سال
اروپا و آمریکا و آن به هر حال این ادعا ي بی پایه اي نخواهد بود که جامعه شناسی تاریخی در . است

در حقیقت یکی از . هم در قرن اخیر مسبب انباشت تولید بسیاري از مفاهیم جامعه شناختی بوده است
ي رشد دانش جامعه شناسی، جامعه شناسی تاریخی بوده است؛ که البته تا به امروز در  ها مهم ترین کانون

گردد که  می اصلی به این باز ۀ حال مسال. ي سیاسی و اجتماعی قابل مشاهده است ها بسیاري از پژوهش
ي در اختیار، در کدام نقطه از جامعه شناسی ایران قرار  ها جامعه شناسی تاریخی با حجم وسیعی از ظرفیت

کیفی و (ي روش شناختی موجود  ها بی شک بررسی این وضعیت باید با اشراف به چارچوب. گرفته است
جامعه شناسی ایران، ) کمی یا کیفی(ي مسلط روش شناختی  ها در واقع آیا سرمشق. حاصل شود) کمی

تواند ما را با  می  ها تاثیري در حضور یا غیبت جامعه شناسی تاریخی داشته است؟ پاسخ به این سوال
ي مطلوب در این حوزه را هم معرفی نماید تا  ها مهم بیشتر آشنا سازد و همینطور روش ة برکات این حوز

  .ی به روز شده از جامعه شناسی در ایران برداشته شودقدمی به سوي دانش
  

  .ي کمی و کیفی ها اجتماعی، روش ۀ جامعه شناسی تاریخی، مسال: واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 szamani@vub.ac.be دانشجوي دکتري جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد بروکسل *
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  بررسی  و ارزیابی جایگاه و بستر کمی و کیفی پژوهش در صنعت گردشگري ایران
 *همیرا زمانی فراهانی

ي الزم و   ها و بازاریابی صنعت گردشگري نیازمند بستر سازي سیاست گذاري، برنامه ریزي، مدیریت
در این . یابد می ي مرتبط تحقق ها و اطالعات مورد نیاز است که از طریق انجام پژوهش  ها دریافت داده

زمانی  ة مقاله نگارنده به بررسی سیر تکوینی و تکاملی پژوهش در صنعت جهانگردي  ایران درمحدود
،   ها ، پروژه ها ي انجام  شده را که  در قالب طرح  ها پردازد و در طی آن پژوهش می بیست سال اخیر

 مواردي از این قبیل تبلور یافته است، مورد بررسی و ارزیابی قرار تحقیقات دانشگاهی، مقاالت، کتب و 
این مقاله به آن  راهکارها و پیشنهادات الزم در این راستا از دیگر موضوعاتی است که در ۀ ارائ. دهد می

  .شود می پرداخته
  

صنعت جهانگردي ایران، پژوهش، تحقیقات دانشگاهی، مقاالت گردشگري، کتب : واژگان کلیدي
 .جهانگردي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                
 استادیار  رشته جهانگردي و مدیر گروه  جهانگردي و هتلداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب *

Dr.zamani.farahani@gmail.com 
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  ورزش و سالمت اجتماعی
  *منصور ساعی

ي اجتماعی  ها به عنوان ارزیابی فرد از کیفیت روابط خود با خانواده، دیگران و گروه» سالمت اجتماعی«
سنجد که نشانگر رضایت و خشنودي یا عدم رضایت فرد  می تعریف شده است و بخشی از سالمت فرد را

نسبت به ) احساس، تفکر و رفتار(ي دورنی فرد  ها واقع شامل پاسخ از زندگی و محیط اجتماعی است و در
  ).1996:183 ،الرسون(محیط پیرامونی خود است 

سالمت فیزیکی و جسمی افراد در ایران، به ابعاد سالمت اجتماعی نظیر میزان با وجود توجه نسبی به 
خشنودي از زندگی، افسردگی، امید به زندگی، میزان بیکاري، میزان طالق، میزان قتل وخودکشی،جرائم 

و انحرافات، مصرف سیگار، افت تحصیلی و ترك تحصیل، مصرف مواد   ها کیفري و مالی، بزهکاري
واقعیت تحوالت اجتماعی گویاي . ي اجتماعی توجه کافی نشده است ها وسیگار و سایر آسیبمخدر، الکل 

ي و اختالالت در حال دگرگونی است و پدیده انتقال اپیدمیولوژیک در حال  ها آن است که  چهره بیماري
ي  اه منشأ بر هم زنندة سالمت در جهان، اختاللت و بیماري 2020وقوع است، به نحوي که تا سال 

ي  ها ي اجتماعی، عضویت در گروه ها مهارت). 2039: 1385مرندي، (روانی، رفتاري و اجتماعی خواهد بود
اجتماعی، نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی رفتارهایی هستند که فرد را قادر به 

  .ي و اجتماعی افراد استنماید و بیانگر سالمت رفتار می ي نامطلوب ها تعامل موثر و اجتناب از پاسخ
گذاران و  امروزه کارکرد ورزش در حوزه سالمت اجتماعی روز به روز بیشتر مورد توجه سیاست

ورزش ضمن ایجاد آمادگی و سالمت بدنی و ایجاد . ریزان بخش کالن سالمت قرار گرفته است برنامه
شاط  روحی و ایجاد مقاومت در فرد ي  فیزیکی  قادر است به ایجاد ن ها تندرستی براي مقابله با بیماري

ورزش  نقش غیر قابل انکاري در ایجاد، . کند می ي روحی و روانی را فراهم ها براي ابتال به بیماري
ي اجتماعی، افسردگی اجتماعی،  ها کاهش ویا افزایش مسائلی مانند نشاط اجتماعی، استرس و تنش

  . دارند  ها کاهش جرائم و بزهکاري
موضوع باال برخی دیگر از موضوعات مرتبط با ابعاد اجتماعی و فرهنگی ورزش که در کنفرانس عالوه بر 

نقش و جایگاه ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی و کاهش افسردگی اجتماعی، : قابل ارائه هستند عبارتند از
ی و فرهنگی ستاره ،  پیامدهاي اجتماع)با تاکید بر جوانان(جایگاه و سهم ورزش در اوقات فراغت ایرانیان 

  ي جمعی، موانع و راهبردهاي نهادینه سازي ورزش همگانی در ایران ها سازي ورزشی در رسانه
  

  ي اجتماعی ها سالمت اجتماعی، سالمت فیزیکی، کارکردهاي ورزش، آسیب: کلیدي واژگان
 

  

                                                
مدیر مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و  *

  جهاددانشگاهی
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  ؟مادي یا فرامادي  يها به سوي ارزش: انجمن جامعه شناسی ایران
 *سدیدپورسمانه سادات 

شناسی از طریق طرح مسائل اساسی جامعه و کوشش در جهت  از آنجایی که کاربردي کردن جامعه
ي انجمن جامعه شناسی ایران است؛ بررسی نگرش این  ها توصیف، تبیین و حل آنها یکی از  سیاست

 یی که ارائه  ها حلنگاه آن بر راه  ة ي مادي و فرامادي به علت تأثیرگذاري نحو ها انجمن نسبت به ارزش
ي رونالد اینگلهارت به  ها دگرگونی ارزش ۀ بدین منظور با بهره گیري از نظری. دهد، ضرورت دارد می

ي فرامادي بازتاب  ها به نظر اینگلهارت ارزش. پردازیم می ي مادي و فرامادي در مقاالت ها بررسی ارزش
به تدریج افراد  چنین وضعیتی است کهدر بر این مبنا، . شکل گیري شخصیت فرد هستند وجود امنیت در

ي اجتماعی، آزادي بیان، زیباسازي شهرها و ایجاد جوامع انسانی و عقالنی گرایش  ها به سمت مشارکت
  .خواهند کردپیدا 

ۀ مطالعات اجتماعی ایران و مجل ۀ در راستاي نیل به  شناخت نگرش انجمن جامعه شناسی ایران، دو مجل
خود در نظر گرفته، و بررسی خواهیم کرد که  گرایش  ۀ شناسی ایران را به عنوان محور مطالع جامعه 

علت ). ي مادي یا فرامادي ها ارزش(موضوعات محوري مطالعه شده در این دو مجله به کدام سمت است؟
جهانی، معرف  مهم و نسبتا شناخته شده در عرصه ۀ انتخاب ما این بود که این دو مجله به عنوان دو رسان

برقراري ارتباط میان کارشناسان و جامعه را  ۀ جامعه شناسی و انجمن جامعه شناسی هستند و وظیف ۀ رشت
تفکر انجمن و چه بسا تفکر جامعه شناسی ایران، قلمداد  ۀ لذا تفکر مسلط بر آنها، به منزل. بر عهده دارند

 . خواهد شد
ي فرامادي و حرکت  ها جامعه شناسی ایران بدنبال ترویج ارزش ۀ ي ما بیانگر آن است که مجل ها یافته

ي فرامادي در این مجله  ها در نظر گرفتن موضوعاتی با ارزش. است  ها دادن جامعه به سوي این ارزش
این است که تنها مادیات ذهن جامعه شناسان معاصر ایران را در اختیار ندارد؛ بلکه  ة نشان دهند

اگرچه . رسیدن به یک جامعه ایده آل از این مسیر، بیشتر  مورد توجه ایشان استي فرامادي و  ها ارزش
مطالعات اجتماعی ایران شرایطی  ۀ در خصوص مجل. این مجله  هنوز به روند ثابتی دست نیافته است

توجه این مجله  بیشتر به مظاهر مادي و مسائل ملموس تر براي مردم، عوامل و . شود می دیگر دیده
ي فرامادي نیز توانسته اند بتدریج جایگاهی  ها ي اخیر ارزش ها البته درشماره. اي آن بوده استپیامده

  . براي  خود پیدا کنند
   

 .جامعه شناسی ۀ انجمن جامعه شناسی ایران، ارزش مادي، ارزش فرامادي، رشت :واژگان کلیدي
  
  
  

                                                
   )س(دانشجوي کارشناسی ارشد پژوهشگري علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا*

Sama.sadid@gmail.com 
 



 70 ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران                                                              دومین همایش  

 

  پیوند آموزش ،پژوهش و اجرا در شهر سازي
  *احمد سعیدنیا

طرحی پژوهشی است که به سفارش معاونت شهرسازي وزارت راه و  از این مقاله برگرفته موضوع
آغاز و در  1390شهرسازي توسط مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازي و معماري انجام شده و از سال 

  .باشد می به پایان رسیده است و اکنون در دست بررسی و ارزیابی 1391مهرماه 
طرح شناسایی عوامل و آسیب شناسی پیوند میان آموزش و پژوهش واجرا در هدف از انجام این 

ي آموزش، پژوهش و  ها دهد که هر یک حوزه می نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان. شهرسازي است
هر چند در زمینۀ . و نقاط ضعفی است که در هر یک به درجات مختلف وجود دارد  ها اجرا داراي کاستی

گیرد و در زمینۀ پژوهش تا کنون صدها طرح پژوهش انجام پذیرفته،  می ت مداوم صورتآموزش اقداما
اما این دو جداي از یکدیگر به پیش رفته و متوجه نیازهاي بهم پیوسته همدیگر نیستند و از آن وخیم تر 

هم بنابراین این سه از . ي آموزش و پژوهش به مسایل اجرایی توجهی ندارند ها هیچ یک از فعالیت
باشند و همین ضعف  می در عین حال هر یک نیز داراي ضعف و نواقص ساختاري. گسسته و بی پیوندند

  .گردد می درونی آنها سبب گسیختگی بیشتر میان اهداف و وظایف آنها
ي آن مورد تحلیل و بررسی  ها و ضرورت  ها است که ویژگی "سازمان یادگیرنده "راه حل پیشنهادي   

  . تقرار خواهد گرف
  

برنامه ریزي شهري،  ، سیاستگذاري شهري, پژوهش شهري , آموزش مطالعات شهري : واژگان کلیدي
  سازمان یادگیرنده ، ي مجري ها سازمان ،  ها وطرح  ها اجراي سیاست

  
  
  
  
  

  
 

  

  

  
 
  

                                                
 شهر ساز و عضو هیئت علمی پردیس کیش دانشگاه تهران*

saeidnia@saeidnia.com 4 
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  بررسی میزان بروز مصدومیت ناشی از خشونت بین فردي در ایران
معصومه امین  ، ****عباس متولیان ، ***آفرین رحیمی موقر ، **سهیل سعادت ، *پیمان سالمتی 

  *******وفا رحیمی موقر ، ******میترا حفاظی ، *****اسماعیلی
در ایران  بوده و خشونت یکی از دالیل ایجاد  1مهمترین علت بار بیماري  ها مصدومیت :طرح مسأله

  .باشد می مصدومیت در کشور ما
  . هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان بروز مصدومیت ناشی از خشونت بین فردي در ایران بود :هدف

جمعیت هدف عبارت .  بود 1390در سال  2 این مطالعه بخشی از   پیمایش  ملی سالمت روان: روش 
به روش  خانه به نمونه گیري . کردند می ایرانی که در کشور ایران زندگی ۀ سال 64تا  15بودند از افراد 

  :خانه و در سه مرحله  به شرح زیر انجام شد
خانوار بودند  با روش نمونه  30یی که حداقل شامل  ها بلوك از بلوك 1500در مرحله اول : اول ۀ مرحل

مرکز آمار  1385ي سرشماري نفوس و مسکن سال  ها ، از بانک داده3گیري با احتمال متناسب با اندازه
  . دندایران استخراج ش

خانوار با روش  6در این مرحله کل خانوارهاي ساکن هر بلوك شمارش شده و ازبین آنها : دوم ۀ مرحل
  . تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند

خانوار به ترتیب از مسن  ۀ سال 64تا  15سوم در داخل هر خانوار فهرست اعضاي  ۀ در مرحل: سوم ۀ مرحل
  .انتخاب شد Kish gridاعضاي خانوار با روش  ترین به جوان ترین مرتب شده و یکی از

پرسشگر منتخب که همگی بومی و یا مسلط بر منطقه بودند برگزار  200کارگاه آموزشی چهار روزه براي 
  . شد

مصدومیت و  یا جراحت در طول  ۀ سابق%) 21( نفر 1656.نفر پرسشگري به عمل آمد 7883از  :ها یافته
بروز . مورد مصدومیت ناشی از دعوا و یا نزاع  گزارش شد 20در مجموع، . ماه گذشته داشتند 3

                                                
  دانشگاه علوم پزشکی تهران -پزشکی اجتماعی مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینادانشیار  *
  psalamati@tums.ac.ir 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار اپیدمیولوژي مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا **
  دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار روان پزشکی  مرکز تحقیقات ایدز ایران***

  دانشگاه علوم پزشکی تهران -تادیار اپیدمیولوژي دانشکده بهداشتاس ****
 دانشگاه علوم پزشکی تهران -استادیار اپیدمیولوژي دانشکده بهداشت *****
  دانشگاه علوم پزشکی تهران -استادیار روان پزشکی مرکز تحقیقات ایدز ایران ******
  دانشگاه علوم پزشکی تهران- و جراحی سینا دانشیارجراحی مغز و اعصاب مرکز تحقیقات تروما *******

  
1. burden of disease 
2 .National Mental Health Survey   
3.probability proportional to size sampling   
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با (مورد در هزار نفر جمعیت   2.54) 1.43  - 3.65(مصدومیت ناشی از خشونت بین فردي در کشور 
    .برآورد شد) درصد 95حدود اطمینان 
ي جمع آوري داده و حجم نمونه بزرگتر  ها ي ملی ادواري مشابه  با سایر روش ها پیمایش: نتیجه گیري

 .شود می توصیه 
  

  .خشونت بین فردي، مصدومیت، نزاع و دعوا: واژگان کلیدي
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 1ي پژوهشی ها ي نوین کاربست یافته ها بررسی موانع و شیوه
  )آموزش و پرورش خراسان رضوي: مورد مطالعه ۀ نمون(

 **فرامرز نودهی، *نژادمهدي سلیمی 
 قرن اواسط از حداقل سیاست، و بین تحقیق شکاف کردن پر یا» عمل« و» پژوهش «پیوند فکر

 و  ها کاربست یافته آنها مهم ترین که از شده مطرح مختلفی عناوین با فرآیند این و قدمت دارد؛ بیستم
اصالح مشکالت آموزش و پرورش  ي تحقیقات آموزشی در ها با وجود اینکه یافته. دانش است ترجمان

نقش اساسی دارد لکن تصمیم گیران آموزشی هنوز در مورد جایگاه و نقش پژوهش در تدوین 
این موضوع بیانگر آن است که موانع زیادي در اجرایی شدن . و اجراي آن تردید دارند  ها سیاست

ي  ها اي مناسب جهت اجراي یافتهراهه ۀ ي پژوهشی وجود دارد و یکی از این موانع عدم ارائ ها یافته
(خواهیم بود که  ها لذا در این مطالعه به دنبال پاسخ گویی به این پرسش. پژوهشی است موانع ) 1: 
ي نوین  ها شیوه) 2(ي آموزش و پرورش خراسان رضوي کدامند؟  ها در پژوهش  ها کاربست یافته
  کدامند؟  ها وهچه هستند و در عمل مناسب ترین این شی  ها کاربست یافته

اسنادي  ۀ باشد و براي گردآوري اطالعات از مصاحبه عمیق و مطالع می روش انجام تحقیق کیفی
آماري تحقیق، پژوهشگران و کارشناسان آموزش و پرورش استان، اسناد و  ۀ جامع. استفاده خواهد شد

 . باشد می نمونه گیري غیراحتمالی هدفمند ة مدارك موجود و شیو
ي مصرف  ها ، مدیریت اقتدار گرا در سازمان ها دهد که مهم ترین مانع کاربست یافته می نشان  ها یافته

ي پژوهشی براي مدیران،  ها کننده دانش است و براي رفع این موانع برگزاري جلسات معرفی یافته
حاصل از  ي ها و مقاله  ها ي پژوهشی، اصالح فرمت پروپوزال ها دخالت دادن مدیران در تصویب اولویت

 .گردد می پیشنهاد  ها ي پژوهشی و تشکیل کمیته کاربست یافته ها طرح
  

  ها ي پژوهشی، مدیریت اقتدارگرا، جلسات معرفی یافته ها موانع اجرایی شدن یافته: واژگان کلیدي
 .براي مدیران

  
  
  
  

  

                                                
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با کارفرمایی و حمایت معاونت پژوهشی سازمان آموزش و پرورش خراسان  - 1

  .باشد رضوي می
   mehdi.saliminejad@yahoo.comپژوهشگر وکارشناس ارشد علوم اجتماعی *

 دانشجوي دکتري جامعه شناسی توسعه ـ دانشگاه فردوسی مشهد **
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ي پژوهشی مانعی براي حرفه اي شدن پژوهشگران  ها پراکنده کاري در فعالیت
  اجتماعی درایران

  *سعید شریعتـی مزینـانی
کند، همان که  می اي از آن نظر اي و زاویه علم مدرن چون چاقویی با برش زدن در واقعیت، تنها به گوشه

به   ي کلی علم ها تقسیم شدن قلمرو. گرایی در علم جدید از آن یاد شده است با عنوان تخصص
سلسله مراتبی از کل به جز به معناي همین   این روند ۀ ادام ي ریزتر و ها و سپس به شاخه  ها زیرشاخه

گردد و به این ترتیب  می انباشت علم و معرفت علمی در پرتو همین فرایند محقق. تخصص گرایی است
از علم به » انباشتی«درك  .علمی در یک جامعه است ۀ تخصص گرایی در کار علم و پژوهش شرط توسع

ي دریایی،  ها اسفنج. ي دریایی، رشد می یابند ها ي علمی هم چون اسفنج اه ما نشان می دهد که یافته
اي آن تمام شد، الیه بعدي و بر سنگ  قبلی که کامل شد و رشد مرحله ۀکنند و الی الیه به الیه رشد می

بر هم می شوند و استحکام و » انباشته«به همین گونه   ها بناي الیه قبلی شروع به رشد می کند تا الیه
پژوهشی زمانی انباشتگی پیدا  ۀ ي علمی و نتایج برنام ها یافته. شوند ي دریایی را باعث می ها سختی اسفنج

  . و نتایج هر پژوهش علمی، سنگ بناي یک پژوهش بعدي می شود  ها می کند که تجربه
تخصصی  ۀ رود کار خود را بر یک زمین ، از پژوهشگران انتظار میبر اساس چنین دریافتی از کار علمی

ها  ها در دانشگاه این روند سال محدود متمرکز سازند و بالطبع در همان زمینه رشد کنند و متخصص شوند
اي است که هر  و مراکز آموزشی و پژوهشی جوامع پیشرفته اعمال شده و در حال حاضر وضعیت به گونه

) ها( خاص و محدود به فعالیت اشتغال دارد و در همان زمینه ۀ د در یک یا حداکثر دو زمینمؤسسه یا هر فر
هاي پژوهشی و تولید علم در آن جوامع از  به همین دلیل، فعالیت. شود نظر می نیز متخصص و صاحب

  . پیشرفت قابل توجه برخوردار است
ن ایرانی به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی ي پژوهشی بسیاري از محققا ها در مقابل، نگاهی به فعالیت

موردي در گروه علوم  ۀ در این بررسی از طریق یک مطالع. کاري و تفرق است حاکی از نوعی پراکنده
ي اجتماعی استان،  ها پژوهش ة اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد به عنوان یک کانون قابل اعتنا در حوز

نتایج . ایم مدعاي اثر را مستند سازیم، و در عین حال علل و دالیل آن را نیز آشکار کنیم تالش کرده
  : مطالعه حاکی از آن است که

  .اوال درصد اندکی از پژوهشگران فعال با عالئق یا گرایش پژوهشی مشخصی وارد این حوزه شده اند
شاهد پراکنده کاري و فقدان یک برنامه یا ثانیا در کارهاي اکثریت قابل توجهی از محققان مورد بررسی، 

به عبارت دیگر بیش از آنکه محققان به سراغ کار پژوهشی بروند . مطالعاتی مشخص هستیم ۀ مسئل
  .کارهاي پژوهشی به سراغ آنان آمده است

  
  .پراکنده کاري، تخصصی شدن فعالیت پژوهشی، حرفه اي شدن محقق:  واژگان کلیدي

  

                                                
  عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگري جهاد دانشگاهی مشهد *

 saeedshariatim@yahoo.com 



 75 ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران                                                              دومین همایش  

 

  هاي ورزشی تلویزیون برنامهبررسی وتحلیل محتواي 
  *ابراهیم شکرانی

هاي از پیش تعیین  ورزشی تلویزیون بر اساس مقولههاي  هدف از این تحقیق، تعیین مدت زمان پخش برنامه
هاي ورزشی که در  در این مقاله، ابتدا عناوین کل برنامه .باشد تحلیل محتوا می با استفاده از روش  شده

هاي  شدند، از طریق سایت اطالع رسانی سیما و سایت از تلویزیون پخش  1390هفته اسفند ماه  4طول 
شبکه  8هاي پخش شده توسط  سپس برنامه. مستند استخراج شدو  1،2،3،4،5،6هاي  رسانی شبکه اطالع

شبکه تلویزیونی  16از ) کردند هایی که برنامه ورزشی پخش می شبکه(جم  ، مستند و جام1،2،3،4،5،6
در پایان، . ها ثبت گردید هفته به عنوان نمونه مشاهده شد و زمان و مدت پخش آن 4موجود، در طول 

هاي از پیش تعیین شده ورزش همگانی، ورزش قهرمانی،  مدت زمان اختصاص یافته به هر یک از مقوله
، ورزش پایه، ورزش بانوان، ورزش باستانی، آموزش ورزشی، علوم ورزشی، ورزش فوتبال اي ورزش حرفه

هاي ورزشی مشاهده شده از طریق  در برنامه) ها و غیره موسیقی، خواندن نامه(و موارد غیر مرتبط 
نتایج بررسی نشان داد که علیرغم وضعیت رو به رشد در مدت زمان پخش . تلویزیون، مشخص شد

هاي مختلف وجود  اي ورزشی در تلویزیون، هنوز مدیریت مناسبی در مدت زمان پخش مقولهه برنامه
هاي ورزشی تلویزیون به نمایش رشته ورزشی فوتبال و یا  بدین ترتیب که؛ اکثر زمان برنامه. ندارد

ر هاي ورزشی اختصاص دارد و مدت زمان اختصاص یافته به سای اي سایر رشته مسابقات قهرمانی و حرفه
ها مثل ورزش پایه، ورزش بانوان، ورزش باستانی، علوم ورزشی و آموزش در ورزش بسیار کم است  مقوله

ها و راهبردها مبنی  و این وضعیت، نشان دهنده روند مناسبی نبوده و علیرغم تأکیدهایی که در سیاست
در ایفاي نقش و ملی   ها شده، همخوانی ندارد و رسانه بر توسعه و گسترش زمان پخش این مقوله

قهرمانی و  وظایف خود در ورزش  چندان موفق نبوده و نتایج این مقاله حاکی از رویکرد مسلط ورزش
، ورزش بانوان، علوم )آموزي دانش(همگانی، ورزش پایه توجه کافی تلویزیون به ورزش اي و عدم حرفه

  .باشدورزشی و ورزش باستانی و پهلوانی می
  

  ش، تلویزیون، رسانه، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، ورزش دانش آموزيورز: کلیديواژگان 
  

  
  
  
  
  

  

                                                
   shokrani.ebrahim@yahoo.com کارشناس ارشد تربیت بدنی *
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در مطالعات معاصرساختارخانواده  ي خانواده پژوهی ها مطالعه جامعه شناختی روش
  درایران

    )اه تنگناها وفرصت(
 *عالیه شکربیگی

هاي تکثرگرایی روش شناسانه به دلیل تنوع موضوعات مطالعاتی در نهاد خانواده باعث وضعیت چالش
هاي تحقیقاتی کیفی، هرچند روش. هاي تحقیق بیش از حد زیادندکه درآن گزینهدشواري شده است 

به حاشیه   اه ها وفصلنامهو در ژورنال) 1999گیلگان،(ها دارند سنتی غنی ومهم در مطالعه بر روي خانواده
هایی اي ناگهانی در روشامادر طول دهه گذشته شاهد ظهور عالقه .)1985لوروسا و وولف،(اند رانده شده
رسالۀ تحت عنوان )  Deniz and Lincolns(ایم که در موفقیت کتاب دنزین ولینکولنز کیفی بوده

کیفی درزمینۀ تحقیقات شناختیاست ومختصري از کارهاي غنی روشآشکار) 2000b( تحقیقات کیفی
تحلیل مباحثات، تحقیق مشارکتی، تحقیق گروه :  شوندباشند که شامل این موارد می می مورد بررسی

شناسی مبتنی بر نظریه که شناسی مردم نگارانه، مردم نگاري، تحلیل داستان  و روشمتمرکز، روش
بپردازند،امروزه بر اساس نظرات  توانند به مطالعات کیفی مسائل ومشکالت خانواده می موارد فوق

صاحبنظران وکارشناسان، مطالعات نهاد خانواده در صورتی راه حل مشکالت خود را پیدا خواهد کرد که 
هاي پژوهشی تحلیل روش دراین مقاله به مطالعه، توصیف و ي کیفی حرکت کند، ها بتواند به طرف روش

اي براي ،هنجارها وترجیحات زمینه ها اندازها، ارزشاي ازچشم بازتاب دامنهموجود خواهیم پرداخت که
دانیم،هدف نخستین پژوهش  می .باشندهاي نظري و روش شناسانه در مطالعات خانواده میانتخاب

از جمله وقایعی که در جامعه بایستی به پژوهش و شناخت  .اجتماعی ورفتاري،درك وقایع جامعه است
پژوهش اجتماعی در باره مطالعات  نهاد خانواده در ایران است، هرچندپیرامون آن باید پرداخت، تحوالت 

ممکن است پژوهش وتحقیق  به عبارتی از نگاه عامیانه، نهاد خانواده درایران نادیده گرفته شده است و
حوالت هنجاري  درحالی که بر اساس شواهد،ت. درباره خانواده نوعی اتالف وقت و بیهودگی به نظرآید

ي   ها تغییربه قدري سرعتش در نهاد خانواده باال گرفته که اگر به موقع با انجام پژوهشوضرب آهنگ 
کیفی ،علمی ودقیق در مسیر دستیابی به راهکارهاي استراتژیک براي برون رفت نهاد خانواده از وضعیت 

ارائه دهیم کنونی نباشیم،نمی توانیم مسائل ومشکالت این نهاد رابه موقع بررسی وراهبردهاي الزم را 
انجام .در ایران برسیم) به گفته کارشناسان(ودر نتیجه ممکن است به مرحله فروپاشی وخط قرمز این نهاد
 "ي پژوهش ویا خانواده پژوهی ها روش "پژوهش دقیق ودرست در مطالعات خانواده نیازمند شناخت

ي پژوهشی درمطالعات  ها وشاز اهداف اصلی این مقاله، شناخت انواع ر.ودوري از تکثرگرایی روشی است
خواهیم پرداخت ودر  "ترکیبی ي کمی،کیفی و ها انواع روش "خانواده است که در این مقاله به مطالعه

 یی ها ي پژوهشی درمطالعه نهادخانواده شامل چه روش ها مهمترین روش:واقع مهمترین سواالت عبارتنداز
- اسنادي "کدام است؟قابل ذکر است که روش تحقیق ومعایب آنها در مطالعه خانواده  ها باشند؟مزیت می

هاي کیفی و کمی وترکیبی را به منظور ارائۀ روش: همچنین قابل ذکر استباشدو  می  "تحلیلی

                                                
   ستادیاردانشگاه آزاداسالمی دانشگاه زنجان واستاد مدعوواحد تهران مرکزا *

a_shekarbeugi@yahoo.com  
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 در هاي متعدد رانظر در باب تعامالت و تضادهاي زندگی خانوادگی در خانواده ایرانی را از طریق عدسی
  .داداین مقاله موردبررسی قرارخواهیم 

  
 ي ترکیبی ها روش ي کیفی، ها روش ي کمی، ها روشي پژوهش،  ها روش: واژگان کلیدي
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با تاکید بر تجارب گروه علوم اجتماعی  نهادینه کردن پژوهش به عنوان حرفه در ایران
  جهاددانشگاهی مشهد

 *غالمرضا صدیق اورعی 
عمدتا یک فعالیت فرعی برخی از اعضاي هیات ، "پژوهش اجتماعی"ي اولیه دهه شصت،  ها در سال

تحصیلی و وجود برخی مسایل اجتماعی در جامعه و تلقین حاصل از  ۀ عالقه به رشت. بود  ها علمی دانشگاه
پژوهشگري  ۀ عنوان رشته، موجب شد عده اي از فارغ التحصیالن پژوهشگري علوم اجتماعی پیگیر حرف

راهی طی شد و امروزه افرادي فعالیت حرفه اي و . پستی نبود شوند ولی در هیچ سازمان دولتی چنین
را براساس تحلیل  "فرایند طی شده"نوشتار حاضرچگونگی. شغل شان، پژوهشگري اجتماعی است

پست . کند می پژوهشی پژوهشگران اجتماعی در جهاد دانشگاهی  مشهد گزارش ۀ روایتی تجارب زیست
نبود، پس باید به عنوان یک شغل آزاد   ها لتی و در دانشگاهي دو ها پژوهشگري اجتماعی در سازمان

ي دولتی  ها شد  ولی بخش خصوصی مشتري آن نبود، پس باید خدمت یادشده به سازمان می تعریف
لذا باید احساس نیاز در مدیران و اعتماد آنان بطور . شد می براي ادامه، باید کارفرمایی پیدا. شد می عرضه

اجتماعی و شناخت  ۀ این امر به درك حداقل یک مسال. شد می ر غیر مستقیم جلبمستقیم و اغلب بطو
آن دسته از دانشجویان و فارغ . سازمان دولتی مرتبط با آن، و کانال گفتگوي اعتمادآفرین نیاز داشت
اجتماعی  ۀ ي پس از آن سرمای ها التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد که در فرایند انقالب اسالمی و سال

 خواستند و هم می پژوهشگري بودند، اولین کسانی بودند که هم ۀ بیشتري داشتند، و عالقمند به حرف
افزایش فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد این جریان را . را بردارند و برداشتند  ها توانستند اولین گام می

ش به چند مدیریت در گاهی یک پیشنهاد پژوه. فرم پیشنهاد پژوهش، تدوین و اصالح شد. تشدید کرد
چند پیشه بودند   ها اولین. شد تا شاید یکی از آنها در یک سازمان تصویب شود می چند وزارتخانه فرستاده

اگر . کردند می اول، با همکاري پژوهشی آغاز ة ملحق شدگان به رد. و اال یاراي مقاومت اقتصادي نبود
رسید،  می ه یا چهار طرح با زمان بندي یک سالهي مصوب کسی در یک دوره سه ساله به س ها تعداد طرح

ثابت ماهیانه اي به  ۀ گاهی اینگونه مجریان حق الزحم. همکار پژوهشی او شغل پژوهشی یافته بود
ۀ گاهی به پشتوانه بودج. ي پژوهشی خودگردان تشکیل داد ها جهاد دانشگاهی گروه. دادند می همکار

ري یا همکار او حکم و حق الزحمه ثابت ماهیانه و حق بیمه مصوب یک یا چند طرح پژوهشی، براي مج 
اقتصادي پژوهشگر براي دریافت نوبتی حق التحقیق و مدیریت مالی و مصرفی  ۀ حوصل. فراهم شده است

  .پژوهشگر بر حق التحقیق خود امر ضروري دیگري بود که پژوهشگران تجربه کردند
  

  . پژوهش اجتماعی، نهادینه کردن پژوهش، حرفه پژوهش: واژگان کلیدي
  

                                                
شناسی دانشگاه  عضو گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد و مربی جامعه*

  Sedighouraee@gmail.com فردوسی مشهد
    



 79 ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران                                                              دومین همایش  

 

ي پژوهش بر روي تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فرهنگی در  ها مسائل و چالش

  ایران

  *رضا صمیم
ي اجتماعی و فرهنگی در ایران، در  ها با توجه به کاربرد روزافزون رویکرد مطالعات فرهنگی در پژوهش

از پیش بر مطالعه تولید و مصرف فرهنگی از طریق پژوهش بر رويِ  ، پژوهشگران بیش ها این سال
ۀ الگوها و پیشین ۀ نیز بر پای  ها این پژوهش ة عمد. تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فرهنگی پرداخته اند

ۀ یی است که غالبا در بسترهایی با مختصات فرهنگی و اجتماعیِ متفاوت با جامع ها پژوهشیِ پژوهش 
در این مقاله تالش بر این است با معرفی رویکردهاي پژوهشیِ اصلی در . رت پذیرفته استایران صو 

ي موجود، به تطبیق  ها مطالعه بر روِي تولید کنندگان و مصرف کنندگان فرهنگی بر اساس تقسیم بندي
کرد را با شرایط آنها با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی پرداخته و بهترین و مناسب ترین روی

معرفیِ رویکردهاي اصلی پژوهش بر روي تولید . ایرانی معرفی نماییم ۀ توجه به خصوصیات جامع
يِ صورت گرفته در  ها کنندگان و مصرف کنندگان فرهنگی را از طریق بررسیِ شاخص ترین پژوهش

ه بر رويِ ِي ایرانِی انجام شد ها سپس با نگاهی به برخی از پژوهش. غرب به انجام رسانده ایم
و مسائِل پژوهشی موجود در این   ها تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فرهنگی، برخی از مهمترین چالش

را از منظر همان رویکردها مورد بررسی قرار داده ایم و از این طریق تالش نموده ایم تا از دِل   ها پژوهش
اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی  رویکردهاِي معرفی شده، گونه اي تلفیقی را که بیشتر با شرایط

همخوان است ارائه کرده و نشان دهیم انجام پژوهش بر اساِس رویکرد پژوهشی تلفیقِی ارائه شده، 
ي کمتري در پژوهش بر روي تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فرهنگی در جامعه  ها مسائل و چالش

  .ایرانی به بار خواهد آورد
  

ی، مصرف فرهنگی، تولیدکنندگان فرهنگی، مصرف کنندگان فرهنگی، تولید فرهنگ: واژگان کلیدي
  . رویکرد پژوهشی

  
  
  
  

 
 
 
 

                                                
 استادیار جامعه شناسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم *
. Reza.samim@iscs.ac.ir  
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هاي مدنی مردم در شناسی مردم مدار در افزایش مهارتترسیم افق راهبردي جامعه

 ایران

  **، مریم ایرانخواه*عباس طاهري

در  انسانی کارکردي این دانششناسی و احساس خأل آکادمیک رشته جامعه ۀ گسترش روزافزون حیط
ۀ در راستاي ایجاد رابط. کردشناسی مردم مدار را ایجاب زندگی مردم، نیازي بود که پیدایش جامعه

تحقق هدف آموختن و آموزاندن میان  شناسی دور مانده از اصل خویش و مردم، ودیالکتیک بین جامعه 
ایجاد تحول در زندگی اجتماعی و شخصی مردم شناسی جهت این دو، بررسی انواع راهبردهاي جامعه

هاي پیشین بررسی پژوهش بر این اساس، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که با. نمایدامري ضروري می
با تمرکز بر راهکارهاي ارتباطی به  -و استفاده از روش فراتحلیل، به تطبیق راهبردهاي این حیطه 

هاي مدنی، با جامعه ایران زش و افزایش سطح مهارتجهت آمو -هاي عمومی خصوص از طریق رسانه
  .بپردازد
  

شناسی مردم مدار، دستاوردهاي مدنی شناسی مردم مدار، کارکردهاي جامعهجامعه :واژگان کلیدي
  . هاي مدنی مردمشناسی مردم مدار، ارتقاء مهارتجامعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                

  zhandark.ario@gmail.com دانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان  *
  شناسی دانشگاه خوارزمیدانشجوي کارشناسی ارشد جامعه **
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 شناسی فمینیستی و مطالعات فرهنگیروش

  **مجتبی عبدي، *طباطباییمرجان 
شناسی شده و این ي جامعهصورت جدي وارد عرصهایران طی چند سال اخیر به ۀ در جامع مطالعات زنان

اجتماعی و مطالعات فرهنگی حضوري برجسته و پررنگ یافته است؛ چنانچه در هاي علومدر حوزه رشته
زنان شکل گرفته و پژوهشگرانی در این حوزه هاي مختلف مطالعات هاي ایران، گرایشبرخی از دانشگاه

به معناي  فمینیسم کهاز آنجایی. کنند تا زندگی و روابط اجتماعی مربوط به زنان را ترسیم کنندسعی می
افشاي این ظلم و  بوده و کار پژوهشگر فمینیستیظلم و ستم و استثمار زنان در طول تاریخ اعتقاد به 

ب باید این پژوهشگران را افرادي رسالتمند دانست که پژوهش را به ترتیستم تعریف شده است، بدین
  .دهند منظور ایجاد تغییر انجام می

هاي صورت گرفته در این حوزه، بر مبناي این مقدمه در این نوشتار تالش خواهیم کرد با بررسی پژوهش
هاي بدین منظور، پژوهش .ممورد اشاره، مورد ارزیابی و سنجش قرار دهی نسبت این مطالعات را با رسالت

مدرس و تهران، بر اساس روش نمونه گیري  مطالعات زنان در دو دانشگاه تربیت ۀ صورت گرفته در رشت
روش پژوهش نیز با استفاده از تحلیل . مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت غیراحتمالی هدفمند،

شناسی هاي روشو کشف داللت و موف الکالهاي صورت گرفته بر مبناي تئوري گفتمان پژوهش
همچنین چارچوب نظري بر اساس مفاهیم و نظریات فمنیستی . ها در این رشته استفمینیستی درآن

هاي پژوهش ي اصلی بر این رویکرد استوار خواهد بود که میاندر نهایت اینکه، فرضیه. تدوین خواهد شد
این امر  دارد که فاصله وجودپژوهشگر این عرصه صورت گرفته در رشته مطالعات زنان و رسالتمندي 

آن از نگاه مرد ساالرانه  ۀ شناسی فمینیستی و تبیین جانبدارانمتأثر از درك نادرست از مبانی و اصول روش
  . بوده است

  
  .شناسی فمینیسم، تحلیل گفتمان، پراگسیسمطالعات زنان، روش: واژگان کلیدي

  
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                
 کارشناس ارشد جامعه شناسی  *

Tabatabaee.marjan@gmail.com  
  کارشناس ارشد جامعه شناسی  **
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  ي جامعه شناختی در حوزه آموزش زبان ها و موانع پژوهش  ها ظرفیت

  *محمد عامریان
ي جامعه شناختی در عرصه آموزش زبان  ها و موانع انجام پژوهش  ها این مقاله به بحث پیرامون ظرفیت

ي بدیعی را در  ها جامعه شناسی و مطالعات اجتماعی با توجه به ماهیت خود، فرصت. پردازد می در ایران
در این بین، انجام مطالعات بین رشته اي میان آموزش . دهند می ي مطالعاتی دیگر قرار ها اختیار حوزه

زبان و علوم اجتماعی، ضمن توصیف اثرگذاري و اثرپذیري متقابل جامعه و تحوالت زبانی، امکان 
محیط آموزش و اجتماعی -و تهدیدهاي فرهنگی  ها ،   فرصت ها ارزشمندي را جهت آگاهی از پس زمینه

ي  ها متاسفانه یکی از مهمترین مشکالت در جهت انجام پژوهش. گذارد می یادگیري در اختیار پژوهشگر
اجتماعی در محیط آموزش و یادگیري زبان در ایران، طرز تلقی جامعه آماري مورد نظر - فرهنگی

این مهم . یی است ها ین پژوهشبا چن  ها از مطالعات جامعه شناختی و نوع برخورد آن) فراگیرندگان زبان(
نه تنها در میان فراگیرندگان زبان که در اغلب افراد حاضر در حوزه علوم انسانی که شناخت کمی از علوم 

بسیاري از مباحث خاص که مورد هدف پژوهشگر میان رشته اي در این . شود می اجتماعی دارند، دیده
، با تصورات )از سوي نگارنده "دین داري"یا  "تابو"مینه از جمله مطالعات پیشین در ز(باشد  می  ها حوزه

ي نه چندان منطقی و تابوانگاري از سوي جامعه شرکت کننده  ها ي بی دلیل، معذوریت ها نادرست، اجتناب
رو به رو شده و عمال اگر امکان انجام پژوهش مستقیم را به حداقل نرساند، سیر و نتیجه طبیعی و درست 

اگرچه از نظر رفتارشناسی، دالیل مختلف فرهنگی، مذهبی، . نماید می دي مخدوشآن را تا حد زیا
یی قابل طرح است، از آنجا که انجام مطالعات اجتماعی در حوزه  ها اخالقی و سیاسی براي چنین واکنش

رسد آشنا کردن  می آموزش زبان پیوند ناگسستنی با توسعه کمی و کیفی نظام آموزش دارد، به نظر
ي جامعه شناسی و  ها با اهداف و زمینه) و به طور کل، افراد حاضر در علوم انسانی(ندگان زبان فراگیر

تواند تا حد قابل توجهی در این زمینه راهگشا بوده و موجب افزایش  میفرهنگی - ي اجتماعی ها پژوهش
  .  مطالعات این چنینی و به تبع آن، توسعه هرچه بیشتر آموزش و پرورش گردد

  
ي محیط  ها و تهدید  ها پژوهش جامعه شناختی، آموزش زبان، نظام آموزش، فرصت: کلیدي واژگان
  .آموزش

  
  
  
  
  

  

                                                
  mamra2006@yahoo.comکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی  *
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دستاوردهاي مرکز تحقیقات استراتژیک در عرصه  ارزیابی نقش، جایگاه و

  هاي فرهنگی و اجتماعی پژوهش
  *حسین عبدالملکی

راهبردي مهم، درعرصه تدوین و تنظیم مرکز تحقیقات استراتژیک به عنوان یکی از مراکز پژوهشی 
ي فرهنگی و  ها رود که معاونت پژوهش می استراتژي براي جمهوري اسالمی در ابعاد گوناگون بشمار

باشد که در جهت بررسی  عوامل تهدیدکننده کارآمدي و  می اجتماعی یکی از شش معاونت این مرکز
به تبع آن ارایه راهکارها و  راهبردهایی به یکپارچگی نظام اسالمی در حیطه اجتماعی و فرهنگی و 

هدف از این پژوهش آن . پردازد می ي احتمالی فراروي نظام در این زمینه ها منظور رویارویی با چالش
ي فرهنگی واجتماعی در ابعاد مختلف آن به  ها ي معاونت پژوهش ها است که ضمن واکاوي فعالیت

درنظر گرفته شده براي آن پرداخته وبه ارزیابی نقش، جایگاه با اهداف   ها بررسی انطباق این فعالیت
روش . ي فرهنگی و اجتماعی بپردازد ها ودستاوردهاي این معاونت و میزان توفیق آن در عرصه پژوهش

این مقاله مبتنی بر روش کیفی بوده و در آن از مطالعه اسنادي ومصاحبه با کادر علمی این  معاونت 
براین اساس در این مقاله ضمن نگاهی کوتاه به شرح وظایف و . اده شده استوسایر صاحبنظران استف

ي فرهنگی و اجتماعی و ارزیابی فعالیت  ها اهداف مرکز تحقیقات استراتژیک وبه تبع آن معاونت پژوهش
یی چون انطباق با اهداف موردنظر، میزان توفیق در نیل به اهداف تعیین  ها این معاونت براساس شاخصه

ي انجام شده در این معاونت و توفیق در ارایه راهکارهاي مناسب  ها ، میزان کاربردي بودن پژوهششده
ي انجام شده در این  ها و مقاالت و پژوهش  ها براساس دیدگاه صاحبنظران، کیفیت وکمیت کتب، گزارش

مرکز در حوزه پرداخته تا از این راه ضمن نشان دادن منظري کلی از دستاوردهاي این ... معاونت و
ي فرهنگی و اجتماعی درجهت ارایه راهبردهایی درزمینه توفیق هرچه بیشتر آن درابعاد  ها پژوهش

  . مختلف گام برداشته شود
  

ي فرهنگی و اجتماعی، نگرش استراتژي  ها مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش: واژگان کلیدي
  ي راهبردي  اه محور،  مسائل کالن فرهنگی و اجتماعی، پژوهش

  
  
  
  
  
  

                                                
  Abdolmaleki22@gmail.com مدرس دانشگاه، کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران *
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  یک کاال ۀ پژوهش به مثاب

  *عباس عبدي
توانیم  می براي دستیابی به تصویري دقیق از وضعیت و جایگاه پژوهش اجتماعی و فرهنگی در ایران،

یی که بر میزان و کیفیت تولید یک  ها عوامل و زمینه ۀ پژوهش را به مثابه یک کاال در نظر گرفته و کلی
عناصر متعددي . خودمان نیز بررسی کنیم ۀ در مورد پژوهش فرهنگی و اجتماعی جامع کاال موثر است را

از جمله وضعیت عرضه و تقاضا، نیروي انسانی تولید، عمومی یا خصوصی بودن این کاال، نیاز و مطلوبیت 
) جمله نقداز (مصرف کنندگان به این کاال، مصرف کنندگان بالقوه و بالفعل، عوامل نظارتی و کنترل کیفی

هاي تولیدي، رسمی یا غیر رسمی تلقی شدن این کاال و امثال آنها در مقاله  تولید این کاال، وضعیت بنگاه
  .حاضر مورد بررسی قرار خواهند گرفت

  
 .یک کاال ۀ پژوهش، عوامل موثر بر میزان و کیفیت کاال، پژوهش به مثاب :واژگان کلیدي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  پژوهشگر مسائل اجتماعی  *
  abb_abdi@yahoo.com  
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 فرهنگی در ایران - ي اجتماعی ها ی، ضعف پژوهشچالش پارادایم

  *جلیل عزیزي
فرهنگی، یکی از مهمترین مفروضات و مقدمات روش  -ي اجتماعی ها رعایت اصول پارادایمی در پژوهش

ي چهارگانه اثباتی،  ها پارادایم. باشد که بایستی توسط کنشگران این عرصه رعایت گردد می شناختی
با نگاهی . توان ابزار بسیار مهمی در تنظیم فکر محقق قلمداد نمود می مدرن راتفسیري، انتقادي و پست 

 - مطالعات اجتماعی ة ي تحصیالت تکمیلی انجام شده در حوز ها به انبوه مطالعات، تحقیقات و پایان نامه
رسد،  می به نظر. آگاه شد  ها توان به راحتی از ضعف آگاهی پارادایمی حاکم بر این پژوهش می فرهنگی،

فرهنگی، اغلب دچار عدم آشنایی یا خلط پارادایمی در  - ي اجتماعی ها پژوهش ۀ کنشگران فعال در عرص
حاضر، ضمن اشاره اي کوتاه و گذرا بر مباحث نظري پارادایم شناسی در  ۀ مقال. باشند می  ها انجام پژوهش

روش مورد استفاده . نموده استفرهنگی، اقدام به شناسایی دالیل این ضعف  - مطالعات اجتماعی ة حوز
ۀ جامع. باشد که در دو مرحله انجام پذیرفت می روش کیفی و تکنیک مورد بهره برداري، تکنیک دلفی

نفر  40اجتماعی فعال در کشور بوده، که از این بین  - اساتید و محققان فرهنگی ۀ آماري این پژوهش، کلی 
نتایج به دست آمده نشان از ضعف پارادایمی . ار گرفتندبه عنوان نمونه آماري انتخاب و مورد بررسی قر

پژوهشگران دارد؛ و از جمله مهمترین دالیل آن را عدم آشنایی و تسلط کنشگران پژوهشی بر اصول 
  .پارادایمی و همچنین ضعف سواد  فلسفی و نظري این دسته از پژوهشگران عنوان نموده اند

  
  .یري،  انتقادي،  پست مدرن، دلفیپارادایم،  اثباتی، تفس: واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                
  دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان -دانشجوي دکتري جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران *

Azizi_Research@Yahoo.Com 
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آسیب شناسی اجتماعی  ة هاي انجام شده در حوز تحلیل موضوعی و  فراتحلیل پژوهش
  )1390- 1380(زنان 

  **سپیده اکبرپوران، *فاطمه عزیزي
عنوان هاي مهم در تحقیقات اجتماعی تبدیل شده و به  هاي اخیر به یکی از حوزه زنان در سال ۀ مسئل

ضرورت . است یکی از موضوعات قابل بحث در مجالت تخصصی علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته
مسائل اجتماعی در معناي وسیع آن سبب شده در بین تحقیقات مربوط به زنان، تحقیقات  ة تحقیق دربار

هاقرار گذاريسیاستها و ریزي شناسی اجتماعی حجم وسیعی را اشغال کنند و بعضاً مبناي  برنامه آسیب
  .گیرند

هاي انجام گرفته در این حوزه مورد نقد و بررسی نماید پژوهشبا توجه به حجم این مقاالت ضروري می
هاي جدید هموارتر ، راه براي پژوهش تصویر روشنی از آنچه که تا کنون انجام یافته ۀ قرار گیرد تا با ارائ

  .گردد
شناسی اجتماعی  آسیب ة شده در حوز یل موضوعی مطالعات انجامبا این اوصاف تحقیق پیش رو به تحل

هایی از مقاالت موجود در این حوزه در مجالت تخصصی علوم  به این منظور نمونه. پردازد زنان می
انجمن جامعه شناسی، زن در توسعه و سیاست، زن در فرهنگ و  ۀ اجتماعی نظیر نامه علوم اجتماعی، نام

و   ها ، مدل ها و تکنیک  ها چارچوب نظري، روش. گیرد می مورد مطالعه قرار... اعی و علوم اجتم ۀ هنر، مجل
وجهه در بحث از روش به دو . گیرد رویکردهاي مطالعاتی و متغییرها در این مقاالت مورد بررسی قرار می

مورد تحقیق را فراهم آورده  ۀ هایی که زمین شناسی توجه شده و پیش فرض هستی شناسی و معرفت
فراتحلیل نتایج به دست آمده و تحلیل آنها از جمله اهداف این پژوهش همچنین . گیرد می مداقه قرار
  .خواهد بود

  
  .فراتحلیل، روش شناسی، آسیب شناسی اجتماعی، پژوهش اجتماعی،مسائل زنان :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  fo.azizi@gmail.com  کارشناس ارشد مطالعات زنان*

  کارشناس ارشد جامعه شناسی  **
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  تحقیق اجتماعی در ایراني اجرایی بر کاربست نتایج  ها تاثیر ساختار سازمانی دستگاه
  *شمی ها مژگان عظیمی

. است متعددي فرآیندهاي مدیریت و مستلزم شناسایی نهادي، یا تحقق اثر بخشی در هر سازمان
مندي از پژوهش اجتماعی در راستاي مدیریت دانایی محور است، همچنین هر سازمانی که طالب بهره 

را به  -گیرندکار می براي شناخت و حل مساله به را منابعی که - هاي پژوهشی ضرورت دارد که فعالیت
 که است مستمري کنترل فرآیندگرا، دیدگاه هايمزیت از یکی. مورد توجه قرار دهند فرایند عنوان یک

 .شودمی اعمال سیستم در درون فرآیندها تک تک بین ارتباط روي بر
ي  ها و حل مسائل دستگاه) توصیف و تبیین(هاي کاربردي با هدف شناخت به رغم آنکه پژوهش 

ها با انتظارات سفارش دهندگان سازگاري گیرد، اما در بسیاري از موارد خروجیسفارش دهنده صورت می
مسلما در این . سازدهاي اجتماعی بی اعتماد یا کم اعتماد مینداشته و آنان را نسبت به اثربخشی پژوهش

دانش، مهارت، هوش، خالقیت، مدیریت زمان و هزینه توسط (هش نتیجه هم عوامل درون سیستم پژو
و هم عوامل مربوط به سیستم ...) پژوهشگران و ساختار نظارتی و مدیریتی موسسات پژوهشی و

مورد  ۀ مسئل. باشدپژوهش و در نهایت روابط بین این دو، تاثیرگذار      می ة ي سفارش دهند ها دستگاه
از منظر (پژوهش  ة دهندي سفارش ها نقد و بررسی ساختار سازمانی دستگاهتاکید در این نوشتار به 

ي  ها به عبارتی مدعاي نگارنده آن است که ضعف در کاربست نتایج پژوهش. اختصاص دارد) فرایندي
کارفرمایی با فرض کنترل عوامل پیش گفته مربوط به درون سیستم پژوهش، تا حد زیادي تابع ضعف در 

بررسی حاضر با اتکاء به . هاي متقاضی پژوهش اجتماعی استت فعالیت پژوهشی در دستگاهفرایند مدیری
در انجام بیش از ) در شهر مشهد(پژوهشگران گروه پژوهشی علوم اجتماعی  ۀ گردآوري و تحلیل تجرب

هاي مورد نظر را در چند بخش واکاوي ي فرایندي دستگاه ها دویست طرح پژوهشی کارفرمایی، ضعف
پژوهشی توسط کنشگران سازمانی و تدقیق  ۀ این موارد شامل سازوکارهاي تشخیص مسئل. نمایدمی

انتظارت پژوهشی، سفارش موضوع پژوهش و درخواست تنظیم پیشنهاد به پژوهشگران و فرایند توجیه 
ي پژوهشی و بررسی صالحیت پژوهشگران،  ها پژوهشگر در خصوص مسئله تشخیصی، انتخاب پیشنهاد

  . باشدها در جهت بهره برداري از نتایج پژوهش میبر اجرا و تحویل کار و در نهایت پردازش یافته نظارت
  

ي  ها ي کارفرمائی، ضعف ها پژوهش ، ، ساختارسازمانی پژوهش ها کاربست یافته:  واژگان کلیدي
  .فرایندي

 
  
  
  
  

                                                
  گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهدپژوهش  استادیار *

mozhgan.azimi@yahoo.com   
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  نقش سازمانهاي فرهنگی در تولید مفاهیم جدید
  آبادي مهدي حسین، آرزو علومی

 - بر ارزشهاي جامعه، از طریـق تولیـد مفـاهیم اجتمـاعی      هاي فرهنگی این مقاله به بررسی تاثیر سازمان
فرهنگـی و   -ي اجتمـاعی  هـا  جامعه شناسی مردم مدار را توصیف پدیـده  ۀ وظیف. پردازد می فرهنگی جدید

ارزشـهاي واالي انسـانی را بـراي جوامـع     آنها تعریف کرده اند، به گونه اي که نیل بـه   ة دانش دربار ۀ ارائ
جز ازطریق زبان، شـدنی نیسـت، توانمنـدي     -و هرگونه انتقال دانش-ازآنجا که این وظیفه. ممکن سازد

... زبانی که جامعه شناسی مردم مدار به کار میگیرد تا ارزشهایی مانند برابري، توسعه، سـعادت همگـانی و  
مردم مدارانه  اسـت و مفـاهیم آن،    ۀ آن زبان، که تکیه گاه اندیشچنانچه . محقق شوند، اهمیت بسیار دارد

نتوانند بین مردم مقبولیت و به تبع آن تسري یابند، ابزاراصلی جامعه شناسی مـردم مـدار بـراي نیـل بـه      
 .شود می آرمانها به پرسش کشیده

گسـترش  . سـت به باور زبانشناسان اجتماعی، مفهوم سازي، شیوه اي بـراي گسـترش دانـش درجامعـه ا    
  هـا  ازسطوح پایین، مانند تسـري واژه   ها واژه ۀ یکی   اشاع:  مفاهیم جدید، با دو روش متفاوت میسر  است

،  ها بین مردم عادي، و انتقال به سطوح باالتر یا رسمی تر جامعه؛ و دوم تسري مفاهیمی که نهادها، رسانه
بحث اصلی مقالـه،  . میکنند» تزریق«فرهنگستانها و سازمانهاي فرهنگی مفهوم ساز به مردم پیشنهاد، یا 

  . بررسی روش دوم است که گاه تغییرات  ارزشی را  در پی دارد
 -به نظرمی رسد در ایران، سازمانهاي فرهنگی معدودي هستند که بتوانند هـم مفـاهیم جدیـد اجتمـاعی    

سـازمانهاي مفهـوم   «اگـر . کنند و هم آن مفاهیم، ریشه درفرهنگ بومی داشـته باشـند    فرهنگی پیشنهاد
فرهنگ و  ۀ مفاهیم برگرفته از دانش غربی در زمین ۀ به معناي اصلی هم فعال باشند، عمدتا به ترجم»ساز

بـا  درنتیجه، مفاهیم صرفا برگردان شـده، هرچنـد از مبـدأ علمـی باشـند، گـاه       . پردازند می علوم اجتماعی
فرهنگ بومی نامأنوسند،  یا دست کم برگرفته  از فرهنگ و پیشینه اي مغایر با فرهنگ ایرانی، جامعـه را  

  .گیرند در برمی
چگونگی عملکرد سازمانهاي فرهنگی و تأثیرآنها برجامعه براساس رویکرد تغییـر ارزشـی     پژوهشگر درپی

و از آن —مفاهیم جدیـد ) تولیدکننده(سازنده   آن است که سازمانهاي  پرسش اصلی. رونالدانگلهارت است
دهند و به ویژه، به  می چگونه با کارخود به تغییرات فرهنگی جوامع سرعت—میان، نهاد نمایندة یونسکو

  .است  و مطالعه اسنادي  روش پژوهش مقاله، روش کیفی. تغییر ارزشی درجامعه ایران کمک میکنند
  

  .شناسی سازمان، مفهوم سازي، تغییرفرهنگی، مفاهیم جدیدسازمان فرهنگی، جامعه : واژگان کلیدي
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  مفهوم سازي و گونه شناسی خانواده خطرتاب در مراحل چرخه زندگی
 *امید علی احمدي   

ایـن  . خانواده خطرتاب به عنوان یک مفهوم جدید، به سه دیدگاه اساسی در جامعه شناسی وابسـته اسـت  
خطـر،   ۀ جامعـ . نظامهاي اجتماعی و نظریـه سـاختاریابی   ۀ خطر، نظری ۀ جامع ۀ نظری: سه دیدگاه عبارتند از

خطر را پیرامون سه فرایند کلیدي  ۀ الریش بک نظریه جامع. جامعه مدرن و مسایل اساسی آن است ۀ نظری
تالکوت پارسونز همه جوامع . باز توزیع ثروت و خطر، فردي شدن و استانداردزدایی از کار طرح کرده است

کند که هریک از چهار خرده نظام اقتصادي، سیاسی، اجتماعی  می ي اجتماعی توصیف ها به عنوان نظام را
بـر اسـاس دیـدگاه گیـدنز کـنش اجتمـاعی و       . و فرهنگی تشکیل شده و هر کدام کارکرد ویژه اي دارند

 ي اجتمـاعی سـاخته   هـا  ساختار، رابطه اي متقابل و دیالکتیکی با هم دارند که در این فرایند تمامی پدیده
  .شوند می

تواند با ترکیب سه دیدگاه فوق مفهـوم سـازي و در    می بر اساس مفروضات این تحقیق خانواده خطرتاب 
معرف  براسـاس تعریـف عملیـاتی در     30براي مقیاس سازي و اندازه گیري این مفهوم . نظر گرفته شود

ي مورد بررسی به وسیله تحلیل عاملی و تحلیل خوشه اي بـه   ها و خانواده  ها نظر گرفته شده و این معرف
بر این اساس گونه شناسی جدیدي از خـانواده بـه تفکیـک    . دسته بندي شده اند spssوسیله نرم افزار 

  .زندگی خانواده قابل ارایه است ۀ مراحل چرخ
و اطالعات . بوده استخانواده ساکن در پنج منطقه شهر تهران  600جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق، 

  .بوسیله پرسشنامه جمع آوري شده است 1389تحقیق در زمستان سال 
مهمترین نتیجه و دستاورد این تحقیق این بوده است که خـانواده خطرتـاب داراي چهـار بعـد اقتصـادي،      

ه ي ویـژه اي از ایـن ابعـاد بـ     هـا  در صورتی که خانواده واجد صـورت . مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی است
  .تواند در مقابل تهدیدها و خطرات مقاومت نماید می تفکیک مراحل چرخه زندگی باشد

  
ایرانی، خانواده خطرتاب، مراحل چرخه زندگی خانواده، تهدیدهاي خانواده، گونه  ة خانواد: واژگان کلیدي

  . شناسی خانواده
 
  
  
  
  
  

  

                                                
  استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان *
 omidaliahmadi@gmail.com 
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  پژوهش اجتماعی در سیاستگذاري اجتماعی ۀ کارکرد دوگان
  *غفاري غالمرضا

ي پایه به عنوان شرطی کلیدي براي ورود به امر سیاستگذاري اجتماعی  ها از دیر باز برخورداري از داده  
یی که مراکز آماري  ها طرح. شوند می ي ملی حاصل ها داده ایی که اصوال از طرح. شده است می تلقی

ي به اصطالح سخت و پایه،  ها عمدتا مبتنی بر تولید داده  ها این نوع طرح. کشور متولی آنها بوده اند
ي کالسیک و محدود  ها جمعیتی و بیشتر اقتصادي تا اجتماعی بودند؛ که در چارچوب رویکرد

جدید  ة لیکن در دور. شدند می ي اساسی بودند تعیین و تعریف ها سیاستگذاري اجتماعی که معطوف به نیاز
علوم اجتماعی که  ة صل شده در جوامع و نیز تحوالت فکري و نظري حوزحا ة به تبع تغییرات فزایند

ي مختلف از جمله سیاستگذاري اجتماعی  ها ي مفهومی و نظري نسبتا وسیع در شاخه ها موجد چرخش
ي الزم براي امر  ها تولید داده ة ي ملی که با کار ویژ ها شده است، مراکز پژوهشی متولی طرح

ي ملی محدود  ها دیگر نمی توانند خود را محدود به طرح ، کنند می ود را تعریفسیاستگذاري اجتماعی خ
ي زمانی  ها ي متنوع، بازتر و در بازه ها ي سرشماري کنند، بلکه نیازمند داشتن پیمایش ها چون طرح

اینکه . ي پایه براي سیاستگذاري را فراهم سازند ها کوتاهتر، در مقیاس سالیانه هستند، تا بتوانند داده
مبنایی براي تصمیم سازي در فرایند سیاستگذاري و برنامه ریزي باشند بیانگر کارکرد معینی است   ها داده

ي تولید شده و در اختیار، بیشتر نقش اثباتی را  ها دور مورد نظر بوده است و در این وجه داده ۀ که از گذشت
ي محدود  ها ي ملی فراتر از پیمایش ها پیمایش جدید با بهره گیري از ة در دور. داشتند تا نقش انتقادي

ي پیمایشی ملی متصور شده اند که مهم  ها ي جدیدتري را براي طرح ها کارویژه)  ها سرشماري(جمعیتی
  ها به همین دلیل در برخی از کشور. ي اجرا شده است ها و سیاست  ها ترین آن نقد و وارسی تصمیم گیر

ي ملی که با کارکرد  ها کند از پیمایش می ي آماري در اختیار خود حمایت ها دولت به میزانی که از پیمایش
 در این مقاله تالش. شوند حمایت نمی کند می ي توسعه اي تعریف ها نقد وضع موجود و پیامد برنامه

ي ملی و سودمندي این  نوع  ها شود تا کارکرد اثباتی و انتقادي پژوهش اجتماعی در قالب پیمایش می
 .را  در فرایند سیاستگذاري اجتماعی نشان دهیم   ها طرح

  
  .ي نرم، دولت ها ي سخت، داده ها سیاستگذاري اجتماعی، پیمایش ملی، داده: واژگان کلیدي

  
 
 
 
 
 

   

                                                
  دانشیار گروه برنامه ریزي اجتماعی، دانشگاه تهران *
 ghaffary@ut.ac.ir   
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  ي اجتماعی ها ورزش و آسیب
  *رقیه فتاحی نیسیانی

. گرفته است اثر ورزش و میزان انحرافات اجتماعی و بزهکاري صورت ة تحقیقات زیادي دربار
پژوهشگران حوزه  جامعه شناسی ورزش  معتقدند که در هر جامعه با هر نظام اجتماعی، ورزِش پایه و 

در مقابل، ورزش . همگانی مفید بوده و کارکردهاي مثبت بسیاري براي ورزش در این سطح قائل هستند
اثر ورزش . دانند می بل بحثقهرمانی را چون افراطی و بازتاب سیاست، اقتصاد و فرهنگ جامعه است قا

  .در این بخش به نوع جامعه و ساختارهاي اجتماعی بستگی دارد، ممکن است باعث تشدید انحرافات شود
در زمینه ارتباط بین ورزش و بزهکاري تئوریهاي روانشناختی مانند تکرار، زیادي انرژي و شخصیت و 

تئوري مالمت، پیوند اجتماعی هیرشی، تئوري  همین طور تئوریهاي جامعه شناختی مانند خرده فرهنگها،
 بر ي بر ارتکاب رفتارهاي بزهکارانه فشار وجود دارند که پرداختن به ورزش را عامل بازدارنده ا

شوند که با وجود  می شکلهاي فعالیت جسمانی باعث ۀ به باور طرفداران ورزش، هم. شمارند می
ي  ها بازي و پیگیري. هیجان خود را جستجو کنندي محیطی فرد بتواند سطح مطلوبی از  ها محرك

  .باشد می بازتوانی و ورزش یک روش جایگزین بادوام براي بزهکاري
در این مقاله . در کشور ایران درباره ارتباط ورزش و بزهکاري تحقیقات زیادي صورت نگرفته است 

یان با فعالیتهاي ورزشی ارتباط پاسخگو ة تالش شده بر اساس پیش فرض میزان ورزش و شدت و گستر
و مدت زمان اختصاص یافته فرد به ورزش، سهم آن را در پیشگیري از انجام رفتارهاي نابهنجار و 

با روش پیمایش و با تکنیک . ي اجتماعی در میان جوانان مشخص نماید ها بزهکاري و گسترش آسیب
رف مواد مخدر و استعمال سیگار و ي ورزشی و انحرافات اجتماعِی مص ها بین فعالیت ۀ پرسشنامه رابط

غیر تربیت بدنی دانشگاه ن دانشجویان رشته تربیت بدنی و  رابطه نامشروع با جنس مخالف را  در میا
  . دهد می تهران مورد بررسی قرار

ورزشکار بودن خود داراي بار ارزشی مثبتی در جامعه است، بنابراین برچسب منفی گرایش به بزه در میان 
ورزش وقت و انرژي زیادي فرد را به خود اختصاص داده و توجه . به راحتی صورت نمی گیرد ورزشکاران

دهد، البته تا جایی که به هر قیمتی به دنبال عرضه اندام خویش  می به بدن را از بعد مثبت گسترش
ي  ها ي ورزشی و همبستگی گروهی در پی انجام بازي ها تعلق گروهی فرد در پی عضویت در تیم. نباشند

خود کم بینی و عدم اعتماد به نفس که از دالیل گرایش به . دارد می گروهی و جمعی، فرد را از بزه دور  
 ي ورزشی تبدیل به عزت نفس و افزایش اعتماد به نفس ها شوند، در پی انجام فعالیت می بزه برشمرده

  .شود می
الیتهاي  ورزشی جمعی در جلوگیري از بدین ترتیب با بررسی انجام شده نیروي بازدارنده ورزش و فع

ي اجتماعی  روز بروز بیشتر  خودنمایی کرده و مسئوالن و برنامه ریزان را به تالش  ها بزهکاري و آسیب
بیشتر در گسترش امکانات ورزشی و از آن مهمتر نهادینه کردن فرهنگ توجه به سالمتی بدن و انجام 

  .نماید می ورزش راهنمایی
  

  هاي اجتماعی، بزهکاري آسیبورزش، انحرافات اجتماعی،  :واژگان کلیدي

                                                
  m_fatahi_n@yahoo.com کارشناسی ارشد مطالعات جوانان دانشگاه تهران *
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  هاي فراتحلیل در ایرانبررسی عوامل مؤثر بر عدم توجه به پژوهش
  *سردار فتوحی

هایى که  در فرا تحلیل به ترکیب نتایج تحقیقات مختلف و استخراج نتایج جدید و منسجم در پژوهش
هاي خارج از کشور، به شود؛ که در پژوهشپرداخته میاند،  یک عنوان خاص به عمل آمده ة همه دربار

شناسی، هاي مختلف علمی از قبیل تعلیم و تربیت، رواني حوزهویژه در کشورهاي توسعه یافته، در همه
شود، اما در داخل کشور چنین پژوهشی به ندرت صورت بسیار مشاهده می... شناسی، مدیریت و جامعه

بدین سان هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل . ي بر آن دخیل هستندگرفته است، که عوامل زیاد
  .باشد می هاي فراتحلیل در ایرانموثر بر عدم توجه به پژوهش

ة نفر از پژوهشگران در اولین کنگر 100روش پژوهش به کار گرفته شده پیمایشی، و حجم نمونه شامل 
ها به صورت پوستر یا شفاهی ارائه شده و در مقطع بین المللی اعتیاد در شهر ارومیه است، که مقاالت آن 

، با استفاده از نرم افزار  ها پس از استخراج نتایج پرسشنامه. اندبوده تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا
SPSS دهد که  می نتایج تحقیق نشان. میان متغیرها انجام شد ۀ محاسبات آماري براي یافتن رابط

هاي متعدد در یک موضوع خاص اثرات مستقیم، و ناشناخته بودن روش تحصیالت و عدم انجام پژوهش
فراتحلیل و سختی روش فراتحلیل اثرات معکوس بر انجام روش فراتحلیل دارند، و این فرض که عدم 

  .معناداري با انجام پژوهش فراتحلیل دارد، رد شده است ۀ هاي موجود رابطاعتبار پژوهش
  

  .بین المللی اعتیاد ة کنگر، اعتبار پژوهش، فراتحلیل :واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  

                                                
  شناسی دانشگاه خوارزمی تهران  کارشناسی ارشد جامعه  *

fotohis@yahoo.com  
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سازمان بنیاد شهید و امور : مورد مطالعه(کاربست تحقیقات در یک سازمان اجرایی  ة شیو
 )ایثارگران خراسان رضوي

 *سیمیـن فــروغ زاده        
است که نتایج ) شده برنامه ریزي(ي پژوهشی، نوعی تغییر عمدي  ها تحقیقاتی از جنس کاربست یافته

به . شود می گیري و اقدامات اجرایی براي مدیران تجویزهاي عملی، تصمیم ۀ حاصل از آن منجر به ارای
چارچوب ) هاي تغییر علت تغییر، کارگزار تغییر، اهداف تغییر،کانالها، استراتژي(زعم فیلیپ کوتلر پنج عامل

کاربست تحقیقات در یک  ة نوشتار معرفی شیو هدف این. دهد می تغییر برنامه ریزي شده را تشکیل
سازمان اجرایی است که براي اثبات یا امکان پذیري آن، مورد انجام شده در بنیاد شهید خراسان رضوي 

در تحقیق مزبور علت تغییر، وجود سه مشکل شناسایی شده در . شود می معرفی 1به عنوان شاهد مثال
بی .  2س ناامنی اجتماعی و خانوادگی همسران شهید وجانباز،احسا. 1(ي شهید و جانباز  ها خانواده

کارآفرینی در بین  ۀ تضعیف روحی.3عالقگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر به درس و رشته تحصیلی، 
کارگزار تغییر . بود، که طی مراحل اسنادي و دلفی و میدانی بدست آمد) دانشجویان شاهد و ایثارگر

. ن رضوي بودند که قصد تغییر وضع موجود را در زندگی گروه هدف داشتندمدیران بنیاد شهید خراسا
ي یاد شده در  ها راهکارهاي اجرایی براي رفع کامل یا تقلیل مشکالت موجود در حوزه ۀ اهداف تغییر، ارائ

ها اعم از شخصی و جمعی، راههاي نفوذ و ارتباطی بودند، که توسط  زندگی گروه هدف بود وکانال
ة هاي تغییر هم در برگیرند استراتژي. شد می بکارگرفته  ها ن براي رفع مشکالت این خانوادهکارگزارا

ي کوتاه نوشت تنظیم شد، تا کارگزاران براي رفع یا تقلیل  ها ي کاربردي بود که درقالب فرم ها برنامه 
ۀ اجرایی براي تقویت روحیرهنمود  27 ۀ تحقیق، ارائ ۀ نتیج. آن را بکارگیرند  ها مشکالت در خانواده

ارتباط  ۀ اجتماعی افراد و ایجاد زمین ۀ نظیر گسترش شبک(کارآفرینی در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر بود 
بین افراد ایده پرداز ،ایجاد نگرش به خویش فرمایی و حتی کارفرمایی به عنوان یک ارزش نسبت به 

س ناامنی اجتماعی و خانوادگی همسران شهید و جانباز راهکار نیز براي کاهش احسا 26... .)کارمندي و
ازدواج و خانواده براي همسران شهید، پیگیري امور اداري  ة نظیر همسر یابی و مشاور(تدوین شد 

راهکار هم براي افزایش عالقه دانش  16...)جانبازان به منظور کاهش حجم و و ظایف همسران جانباز و
نظیر برگزاري آزمون علمی و عملی براي سطح بندي (ه تحصیلی تعیین شدآموزان شاهد و ایثارگر به رشت

دانش آموزان مدارس شاهد،گزینش کیفی و نظارت مستمر بر فعالیتهاي مدیران و معلمان مدارس شاهد 
گیرد که براي رفع یا تقلیل مشکالت  تحقیق با اتکا به جهت گیري نظري تغییر اینگونه نتیجه می... ). و

آموزان، دانشجویان، همسران شهید و  دانش(هدف ۀ ، نه تنها تغییر در رفتار جامع ها خانواده یاد شده در
نظیر واحدهاي مختلف در (هدف  ۀ بلکه تغییر در رفتار گروه مرتبط با جامع) خرد ة حوز(الزم است) جانباز

ازمان از نوع مشارکتی و عالوه برآن تغییرات ساختاري در س...) بنیاد شهید نظیر واحد مددکاري،آموزش و
انجامد نیز ضرورت  ي اجرایی سازمان می ها و آمرانه که به تغییر، تکمیل و اصالح در قوانین و دستورالعمل

  .دارد
  .ي پژوهشی، سازمان اجرایی، بنیاد شهید خراسان رضوي ها کاربست یافته :واژگان کلیدي             

                                                
  جهاد دانشگاهی مشهدگروه علوم اجتماعی  عضو هیات علمی  *

Foroughzadeh.simin@gmail.com  
1  . Proof of Concept 
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 بازخوانی انتقادي
  با عطف به تحوالت دین در ایرانمطالعات سنجش دینداري 

  *یاسر فروغی
شناسان دین در رصد تحوالت دین در هاي اخیر جامعههاي مهم دههسنجش دینداري به یکی از سوژه 

- هاي شصت و هفتاد میالدي تمام فکر و ذهن جامعهاین مسأله خصوصاً در دهه. جامعه تبدیل شده است
هایی به صورت جسته پنجاه کوشش ۀ در ایران نیز از ده. داشتشناسان را در جهان غرب به خود مشغول 

رفته ي ملی کالن آغاز شد، و رفته ها سنجش دینداري ایرانیان در غالب پژوهش ۀ گریخته در زمین
اما چقدر این دسته از . ظهور رسید ۀ ها به منصتري از این دست از پژوهشمطالعات عمیق تر و منسجم

ها و وضعیت دینداري در ایران را به شکل کارآمدي بازنمایی کند؟ چه ضعفمطالعات توانسته است 
هاي تحقیقاتی بر روي این مطالعات خالء و نارسایی ها عارض است؟ نگاهی ژرفمشکالتی بر آن

این مقاله در صدد است تا با تمرکز بر روي مطالعات صورت گرفته سنجش . سازدرا هویدا می بسیاري
ها بپردازد و در ضمِن یک مطالعه انتقادي با در نظر ي اخیر به فراتحلیل این پژوهش ها دینداري در دهه

و حیات دینی در  مند و تحوالت گفتمانی موجود در ساختار خرد و کالن جامعه ایرانیداشتن شرایط زمینه
اي مفقود و ههاي موجود در این مطالعات دست زند؛ و حلقهها و نارساییایران، به رمزگشایی از ضعف

پویش جهت  ۀ این تالش امیدوار است که زمین. خالءهاي تحقیقاتی موجود در این مطالعات را بازیابی کند
  .   شناسانه دین در ایران فراهم سازدهاي کارامد را در تمرکز بر روي مطالعات آتی جامعهگذاريسیاست

  
 .گذاري فرهنگیمانی، سیاستدین، سنجش دینداري، فراتحلیل، تحوالت گفت: واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
 
 

  

                                                
  yaser.fouroughi@gmail.com شناسی دانشگاه تهرانکارشناس ارشد جامعه *
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 در شهرداري تهران) اتا(هاي تحقیقات ارزیابی تاثیرات اجتماعی  چالش
 *محمد فکري

اي و عمرانی رشدي  هاي توسعه و برنامه  ها طرح) اتا(در چند سال اخیر تحقیقات ارزیابی تاثیرات اجتماعی 
ي تحقیقاتی در ایران و جهان محدود به  ي این حوزه هرچند سابقه. اند سریع و گسترده در ایران داشته

گرفت؛ اما پس از آنکه شوراي  شود و پیش از این نیز، هم چنین تحقیقاتی صورت می چند سال اخیر نمی
هاي  ي طرح اي براي الزام تهیه پیوست اجتماعی براي کلیه ، مصوبه1386شوراي شهر تهران در سال 

کل  ة ادار. ي تحقیقاتی در ایران رشد شتابانی گرفت عمرانی شهرداري تهران تصویب کرد؛ این حوزه
چندین  ۀ مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران اقدامات بسیاري از قبیل سفارش تالیف و ترجم

براي ترویج این ... آموزشی، برگزاري همایش ملی ارزیابی تاثیر اجتماعی و   هها کارگا کتاب، برگزاري ده
این اقدامات پدید آمدن صدها گزارش ارزیابی تاثیرات اجتماعی  ۀ نتیج. تحقیقاتی انجام داده است ة حوز

هاي  هاي مختلف تحصیلی براي طرح است؛ که همه ساله توسط پژوهشگران رشته) پیوست اجتماعی(
 .شود شهرداري تهران نوشته میمختلف 

تحقیقاتی کاربردي را به فال نیک گرفت اما رواج اتا در  ة هرچند باید توجه شهرداري تهران به این حوز 
ها به پژوهشگران  واگذاري این طرح ة هایی در نحو چالش. شهرداري تهران عاري از چالش هم نبوده است
م شده، صالحیت و توان علمی پژوهشگران و ناظران، متقاضی، کیفیت پایین برخی از تحقیقات انجا

هاي تحقیقات فعلی اتا در  از جمله چالش... هایی که اساسا نیازي به اتا ندارند، و  انجام اتا براي طرح
 .پردازد ها می شهرداري تهران است که این مقاله بدان

 
  .تهران، موانع تحقیقات اجتماعیارزیابی تاثیرات اجتماعی، پیوست اجتماعی، شهرداري : واژگان کلیدي

  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  

    

                                                
       m.fekri@yahoo.com شناسی  کارشناسی ارشد جامعه  *
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ترویج و تخصص و گذار از دانش نهادینه به دانش خودمدار در علوم 
  اجتماعی
   *ناصر فکوهی

علوم اجتماعی در چارچوب تفکر اوگوست کنت در قرن نوزدهم و امیل دورکیم  و ماکس وبر در ابتداي  
اي به وجود آمدند که با پیدایش و پی آمدهاي انقالب قرن بیستم و براي پاسخگویی به نیازهاي تازه 

از همین رو و از همان ابتدا این علوم  در برابر و . شهري ظاهر شده بودند» جامعه«صنعتی و پدیده جدید 
گرفتند که عمري چند هزار  می به نوعی در تفکیکی روشن با تفکر اجتماعی یا فلسفه اجتماعی اي قرار

در این مقاله  مولف بر . وما حوزه اندیشه و عرصه کنش با یکدیگر گرد نمی آمدندساله داشت و در آن لز
که مهم ترین خصوصیاتش در سرمایه » جامعه اطالعاتی«آن است که نشان دهد، انقالب اطالعاتی و 

عمومی جهان و تخریب تمرکزهاي مبتنی بر دانش و ) و در واقع حسی شدن(اي شدن  داري متاخر، رسانه
تواند بدون   است، نمی) دانشگاه و دولت(صورت نهادهاي تصاحب شده از دوران پیش صنعتی  ثروت به

هدف ما آن است که با .کنشگر اجتماعی انجام بگیرد - دانشمند -مثلث سیاستمدار تغییراتی رادیکال در
تراکم  /تخصص در انطباقش با دو گانه دانش پهنه گرا/ رویکردي ساختاري نشان دهیم که دوگانه ترویج

و  مفاهیم علمی خود دارد تا قادر باشد با جهان جدید   ها اي در روش شناسی نیاز به بازنگري گسترده 1گرا
کنشگران اجتماعی هر چه کمتر و کمتر آمادگی دارند . پیوند خورده و در آن به مشروعیت و پایداري برسد

ه این تخصص را مدیون قدرت پشت که نظام اندیشه جامعه مدار خود را به متخصصانی تفویض کنند ک
بدین ترتیب جامعه . سر خود هستند، تا سپس به جاي آنها درباره زندگی اجتماعی آنها تصمیم گیري کنند

جدید نه تنها بدان گرایش دارد که مشروعیت سیاسی مبتنی بر تفویض اختیار و دموکراسی نمایندگی را 
ر کند، بلکه  همین گرایش را درباره  مشروعیت علمیِ به زیر سئوال برده و سیاست سیاسی را بی اعتبا

بدین ترتیب  . مبتنی بر تخصص گرایی دانشگاهی،  فن ساالران جدید از جمله در علوم اجتماعی نیزدارد
توزیع و مصرف دانش  ظاهرا چاره اي جز آن ندارند که بر اساس سازوکارهاي متفاوتی به  ، تولید، انباشت

این امر در اینجا در بعد نظري . سازوکارهاي معادل در جهان صنعتی انطباق ندارند حرکت در بیایند که بر
شود تا به این پرسش پاسخ دهیم که  چگونه رویکرد بین رشته اي و روش شناسی مردم  می آن بررسی

شدن  یی باشند که در برابر احتمال بالقوه  سطحی ها شاید تنها راه حل 3و استوار بر دانش مردمی 2نگارانه
جهان  4ي ترویجی و پهنه گرا اما با قابلیت درك واقعی و کل گراي ها دانش تولید و مصرف شده در قالب

است در برابر تولید و مصرف تحصصی و تراکم گرایی با احتمال بالقوه عمیق شدن دانش تولید و توزیع 
ي روش شناختی و   ها اه حلعدم توانایی در تلفیق و یافتن ر. شده اما  ناتوان از درك کل گراي جهان

نظري در این زمینه راه را براي تخریب گروه دوم به وسیله گروه نخست، دانش  نخبگان به وسیله دانش 

                                                
   استادیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران *

nasserfakouhi@gmail.com  
1 extensive- intensive 
2 ethnographic 
3 ethno science 
4 holistic 
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ایجاد کند  گروه نخست  1گشابد بدون آنکه چشم اندازي واقعی براي  گریز از خود ویرانگري می مردمی،
 –علمی نخبه گرا دولتی - و در نهایت بدون آنکه ضمانتی براي از میان رفتن یک اقلیت گرایی سیاسی

در نهایت . ایجاد کند 2ترویجی عامه گراي تخریب گرا - دانشگاهی به سود یک اکثریت گرایی سیاسی
تخصص و سلسله /  تنها راه حل به نظر گذاربسیار  تدریجی اما موثر از مرزهاي سست شده ترویج

ي کنش و  ها ي اجتماعی و الکترونیکی است که  در جهان امروز مکان ها ي آن از خالل شبکه ها مراتب
  .   نامید 4دانش -به خود 3توان گذار از دانش می دهند یا آنچه می حافظه  جهان کنونی را تشکیل

  
علوم اجتماعی، دانش رشته  تخصص در علوم اجتماعی، ترویج ، انسان شناسی دانش: يکلیدواژگان 

  اي و بین رشته اي، روش شناسی، قدرت و دانش
  

    

                                                
1 -autodestruction 
2- subversive 
3 -science 
4- auto-science 
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رویکردي به کاربست مفاهیم اقتصادي در مطالعات : مطالعات جنسیت و اقتصاد
  جنسیت
  *لیال فالحتی

پژوهشهاي مرتبط با مسائل زنان و جنسیت در سطح آکادمیک همواره از جایگاه ویژه اي برخوردار بوده 
گونه اي که این مطالعات عامل ایحاد تغییرات عمده در وضعیت زنان و در نتیجه خانواده بوده است به 

از سوي دیگر نگاهی اجمالی به پژوهشهاي صورت گرفته در این حوزه بیانگر این واقعیت است که . است
پیوند با  ي اجتماعی و فرهنگی بوده و کمتر این مطالعات در ها این مطالعات بیشتر متمرکز بر آسیب

مطالعات اقتصادي به دلیل خصلت محاسباتی و . ي دیگر به ویژه اقتصاد صورت پذیرفته است ها حوزه
کالن خود بسیار مجزا و فراتر از محدوده مطالعات زنان و جنسیت بنظر میرسد، و آن دسته از مطالعاتی 

سازي اقتصادي به معناي افزایش  که با رویکرد اقتصادي صورت گرفته اند تنها متمرکز بر مفاهیم توانمند
مهمترین آسیب این مطالعات عدم توجه به سنجش سطح دانش، مهارت، . سطح درآمدي زنان بوده اند

ي توانمند سازي  ها نگرشها و رفتارهاي اقتصادي زنان مورد مطالعه بوده و همین آسیب بسیاري از برنامه
ي اقتصادي زنان مشارکت  ها سطح دانش و مهارتبطوریکه عدم توجه به  سنجش . را ناکام نموده است

ي توانمندسازي و ناتوانی آنان در مدیریت مالی عمال آنان را از کنترل درآمدها محروم  ها کننده در برنامه
این مقاله به بررسی نحوه کاربرد مطالعات جنسیتی در مطالعات اقتصادي پرداخته و نتیجه . ساخته است

  . نماید می ي توانمند سازي زنان مطرح ها و سیاست  ها برنامه این پیوند را در اثربخشی
  

مطالعات جنسیت، مطالعات اقتصادي، رفتارهاي اقتصادي، توانمندسازي اقتصادي،  :واژگان کلیدي
  مطالعات کاربري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  Falahati@gmail.comاستادیار مطالعات زنان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  *
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نمونه : هاي ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی در ایرانآسیب شناسی نهادي پژوهش
  شهرداري تهرانموردي 

  *صالح الدین قادري
ة به طور خاص حوز) اتاف(هاي ارزیابی تاثیر به طور کل و ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی پژوهش

پژوهشی میان رشته اي است که با محوریت رشته علمی جامعه شناسی در یکی دو دهه اخیر در حوزه  
شهر و  ة هاي اتاف حوزترین حوزهیکی از اصلی .بین المللی و در ایران مورد توجه قرار گرفته است

با همت برخی از مدیران شهرداري و شوراي شهر  1388شهرداري تهران از سال . مدیریت شهري است
هاي هاي مختلف شروع نموده است و به سرعت روند تولید ادبیات و پژوهاین مطالعات را در بخش

ها در شهرداري تهران به مانند هر اجراي این نوع پژوهش فرایند. اجرایی را در این حوزه به پیش برد
  .پژوهشی دیگري با موانعی بر سر راه نهادینه شدن مواجه بوده است ة حوز

این نوع ) گذاري و تدوین ادبیاتاجرا، نظارت، سیاست( هاي مختلفهاي نگارنده در بخشبراساس فعالیت
این نوع مطالعات در شهرداري تهران وجود دارد، ترین موانعی که سرراه ها، یکی از اصلیپژوهش

این ساختارها از یک . ساختارهاي ذهنی و عینی موجود در سطوح میانی در نهادي مانند شهرداري است
سو به علت قدرتی که در ادغام و طرد دارند و از سوي دیگر به منظور حفظ بقا و بازتولید خود، 

طی زمان اصول و قواعد خود را بر هر امري خارجی مسلط  اند که درفرایندهایی را رسمیت بخشیده
  .نمایند و به نوعی آن را در خود ادغام کند

ها منجر هاي اتاف در شهرداي تهران این آسیبهاي مختلفی از فرایند انجام پژوهشمتاسفانه در بخش
شود حاضر سعی می ۀ در مقال. هاي اتاف شده یا در حال انحراف این مطالعات استبه انحراف پژوهش

ساختارهاي ذهنی و عینی را که در نهاد شهرداري بر سر راه نهادینه شدن مطالعات اتاف قرار دارند مرور 
هاي اتاف پیشنهادهایی براي کاهش و گردد و به منظور جلوگیري از چیره شدن این ساختارها بر پژوهش

  .یا تضعیف این ساختارها ارائه گردد
  

  .شناسی، موانع نهادي، اتاف، شهرداري تهرانآسیب :واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد   *

salahaldin_gh@yahoo.com 
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کاربرد پژوهش عملی مشارکتی به عنوان یک روش، رویکرد آموزشی در جامعه 
  شناسی مردم مدار

  براي  توانمند سازي کودکان بازمانده از تحصیل
  )مطالعه موردي دو گروه از کودکان در مرکز دوستدار کودك مشتاق(

  **خراسانی زاده مریم، *زهرا قاسم زاده
آموزش کودکان بازمانده از تحصیل عمدتا به دلیل اشتغال و ساعات کار طوالنی شان همواره  یک  ۀ مسئل

  ها همانظور که در نوشته. ي احتمالی است ها پژوهش عملی مشارکتی یکی از راه حل. معما مانده است
  .یشنهاد شده استآمده است، این روش رویکرد براي آموزش عمومی توسط کن آداس پ
و به ) سال 10- 15(و ) سال 8- 11(در این مقاله گزارش فعالیت دو گروه از کودکان بازمانده از تحصیل 

  . آموزش متکی بر مشارکت ارائه شده است ۀ نفر، بر پای 26نفر و  40ترتیب 
ي  ها از فعالیتاهداف آموزشی دوره ابتدایی، مجموعه اي  ۀ ، بر پای)1391مهر (از ابتداي سال تحصیلی 

در این فرایند کتاب درسی به معنی . مشارکتی در قالب رویکرد پروژه اي با کودکان طراحی شده است
رایزنی دو تسهیل گر با کمک دانش آموزان به  ۀ اهداف آموزشی بر پای. معمول آن  وجود ندارد

، )نفر 4تا  2(ي انتخابی  ها گروهاین فرایند در . شود می ي آموزشی قابل اجرا و مشارکتی تبدیل ها فعالیت
 این امر کمک. آیند  می با پشتیبانی  چند دانشجوي داوطلب توسط کودکان به اجرا در) نفر 8تا  6(

. کند صداي کودکان مذکور شنیده شده، توانمند شوند و در روند آموزش خویش مشارکت داشته باشند می
  .گزارش شده استدر این مقاله دستاوردهاي  مقدماتی این فرایند 

  
  .پژوهش عملی مشارکتی، اهداف آموزشی، مرکز دوستدار کودك مشتاق: واژگان کلیدي

  
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                
  دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات کرمان *

Baghini112@yahoo.com  
  دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان **

  



 101 ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران                                                              دومین همایش  

 

  تدوین مدل چند ساحتی براي ارزیابی پژوهش اجتماعی و فرهنگی
 **فهیمه نظري، *محمد امین قانعی راد

وجود دارد و به طور خاص  امروزه توافق اندکی در مورد معیارهاي ارزیابی پژوهش اجتماعی و فرهنگی
ي گوناگون جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، مطالعات زنان، مطالعات پسامدرن، مطالعات پسا  ها رشته

به حدي است که حتی   ها تنوع دیدگاه. کنند می ي متفاوتی را مطرح ها در این مورد دیدگاه... استعماري و
ي گوناگون نظري مشاهده  ها یارها را در بین گرایشتوان تفاوت مع می جامعه شناسی نیز ۀ در خود رشت

ي علمی گوناگون، ارزیابی اعضاي هیئت  ها در سازمان  ها از سوي دیگر نهادینه شدن این رشته. کرد
و موسسات   ها در مراحل استخدام و ارتقاء و ارزیابی عملکرد دانشگاه) اساتید و پژوهشگران(علمی 

 پژوهشی به منظور رتبه بندي این نهادها و تخصیص منابع و اعتبارات آموزشی و پژوهشی را ضروري
  .سازد می

و   ها ي مورد قبول در رشته ها توان بین معیارها و شاخص می اکنون این سوال وجود دارد که آیا
ایی و سازگاري ایجاد کرد و یا در ي گوناگون، براي ارزیابی  پژوهش اجتماعی و فرهنگی، همنو ها گرایش

این مطالعه براي پاسخگویی به سوال باال . رضایت داد» تکثر سازش ناپذیر«این مورد باید به وضعیت 
این بررسی مفهومی و نظري . دهد می ي گوناگون را مورد بررسی قرار ها ي متنوع در رشته ها ابتدا دیدگاه

گام دیگر این پژوهش . کند می هش اجتماعی و فرهنگی کمکي گوناگون ارزیابی پژو ها به طراحی مدل
. باشد می ي گوناگون از نظر اساتید و پژوهشگران اجتماعی و فرهنگی ها سنجش امکان سازگاري مدل

ي چند ساحتی و  ها هدف نهایی این مطالعه تدوین مدل ارزیابی پژوهش اجتماعی و فرهنگی با ویژگی
شود که بتواند تنوع معیارها و  می ن مطالعه به گونه اي طراحیمدل مطلوب ای. انعطاف پذیر است

از حیث روش، مفهوم، انگیزه و عالئق شناختی را در نظر گرفته  و   ها و گوناگونی انواع پژوهش  ها شاخص
  .غناي پژوهش را فداي معیارهاي صوري ارزیابی نسازد

  
مدل سازي ارزیابی، معیارها و  پژوهش اجتماعی و فرهنگی، ارزیابی پژوهشی،: واژگان کلیدي

 . ، گوناگونی پژوهش ها شاخص
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  هاي ارزیابی علوم انسانی در ایران بررسی انتقادي شاخص
   **سعید یارمحمدي، *محمد امین قانعی راد

  
شناختی  هاي فلسفی، تاریخی و جامعه هاي گوناگون علمی از دیدگاه پژوهی به معناي مطالعه رشته علم

سنجی قرار دارد که در پی سنجش کمی و کیفی  پژوهی، دانش علم هاي گوناگون علم بین رشته در. است
پژوهی در بسیاري از  در حال حاضر این رشته از علم. درون دادها و برون دادهاي علوم مختلف است

سنجی اغلب  علم. دهد هاي علمی را  تشکیل می اي ارزیابی فعالیت کشورها و از جمله در ایران الگوي پایه
هاي  ها و براي ارزیابی پایگاه علوم در رشته براي سنجش میزان موفقیت، کارایی و اثربخشی دانش

 .دهد اي را ارائه می هاي یگانه متفاوت دانش، معیارها و شاخص
هاي  هاي گوناگون و تفاوت سنجی باید تنوع رشته حاضر در پی طرح این ایده است که الگوهاي علم ۀ مقال

اي براي ارزیابی علوم مختلف به  دیدگاه یگانه ۀ ی بین آنها را در نظر بگیرد و به جاي   ارائفرهنگ
با کاربرد مفهوم فرهنگ . هاي ماهوي بین آنها توجه کند هاي دانش و تفاوت هاي هر یک از رشته ویژگی
ی و اجتماعی از توان از تفاوت بین فرهنگ علوم و مهندسی از یک سو و فرهنگ علوم انسان اي می رشته

هاي معرفتی و کاربرد معیارها و  هاي فرهنگی حاکم بر رشته توجهی به تفاوت بی. سوي دیگر سخن گفت
فرهنگی یا استعمار  ۀ ها به سلط خاص در مورد سایر رشته ۀ هاي متناسب براي یک رشت شاخص
توجهی که غالباً با به  این بی. انجامد اي خاص می اي متفاوت توسط یک فرهنگ رشته هاي رشته فرهنگ

هاي ارزیابی علوم و مهندسی براي سنجش علوم انسانی و اجتماعی همراه است،  کارگیري شاخص
ارزیابی نادرست علوم انسانی را در پی داشته و به قضاوت غیر اصولی در مورد کارایی و موفقیت علوم 

ارزیابی علوم انسانی، در  ة هاي ویژ این مطالعه با توجه به ضرورت تدوین شاخص. انسانی منجر شده است
هاي  هاي نیمه ساختار یافته، شاخص هاي مطالعه اسنادي و مصاحبه تالش است که با کاربرد روش

هاي  متداول در الگوهاي ارزیابی علوم انسانی را به طور نقادانه مورد بررسی قرار داده و با  کسب دیدگاه
ها و راهبردهاي  هاي موجود، سیاست رد معیارها و شاخصهاي مختلف علوم انسانی در مو اساتید حوزه

 .مورد نیاز براي تدوین نظام ارزیابی علوم انسانی را مطرح کند
  

اي، تفاوت فرهنگی در  هاي ارزیابی، علوم انسانی، فرهنگ رشته سنجی، شاخص علم :واژگان کلیدي
  .علم، استعمار فرهنگی در علم
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  ي پژوهشی درایران ها پیشنهادمالحظات کاربستی درتدوین 
 *آرش قهرمان

مالحظاتی است که در هنگام تدوین پیشنهاد پژوهشی باید درنظر گرفته شود،  ۀ هدف از این نوشتار ارائ 
این نوشتار با .  یی اجرایی و  قابل کاربست  براي بهره برداران باشد ها تا پژوهش منتج از آن داراي یافته

ي  ها اثر پژوهشی و به منظور بررسی علل ضعف در کاربست یافته 12بر روي روش  بررسی  موردي و  
مدعاي این نوشتار بر این است که سنگ بناي یک پژوهش قابل . پژوهشی مذکور انجام شده است

باید در عنوان پژوهش دقت نمود، زیرا مفاهیم به کار . شود می کاربست، در تدوین پیشنهاد طرح گذاشته
مدل، الگو، راهکار، راهبرد، پیشنهاد و رویکرد . ي متفاوتی را ایجاد نماید ها است تلقیبرده شده ممکن 

همه و همه عناوینی هستند که در عناوین پژوهشی  فراوان به کار می روند و گاهی انتظارات متفاوتی 
ک همچنین چون هدف اصلی یک  طرح پژوهشی  خدمت به ی. رابراي  بهره برداران ایجاد می نمایند

لذا توجه به . سازمان است، بهتر است ماموریت اصلی و اهداف توسعه اي سازمان هدف شناسایی شود
همچنین . ي اصلی بهربرداران الزم است مورد توجه قرار گیرد ها شناسایی معیارهاي واقعی و دغدغه

و آثار   ها از یافته به گونه اي که در آن روشهاي بهره برداري  ها اهتمام پژوهشگران به جهت دهی پیشنهاد
بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت آنها توضیح داده شده باشد، گامهاي اساسی در راهبردي نمودن 

در این . شود می ي پژوهش است که سنگ بناي آن از ابتداي نوشتن پیشنهاد پژوهشی آغاز ها یافته
در قالب   ها براي مدیران، تبدیل یافتهي تفکیکی  ها شرح  یافته ۀ تهی: خصوص نکاتی چند قابل اشاره است

ي جدید قابل توجه  ها براي پیشنهاد  R.F.P ۀ نرم افزار، تهیه پوستر از مهمترین یافتهاي طرح و تهی
افزون بر آن، شناخت نیازهاي اصلی و جدي سازمان  بهره بردار ومعرفی این که  طرح چگونه به . است 

نکاتی است که یک محقق حرفه اي در تدوین پیشنهاد پژوهشی   ةبهره وري سازمانی می انجامد، در زمر
موارد مذکور ـ به رغم پراکندگی که دارد ـ همه و همه وجوه تمایز یک محقق حرفه اي . باید دقت نماید

دانش است ولی محقق  ة محقق صرفا آکادمیک عمدتا تولید کنند. از یک محقق آکادمیک محض است
ست؛  به گونه اي که بهره بردار را قانع نماید  ـ بر اساس اعتمادي که به حرفه اي فروشنده آن  نیز ا

  .کاربست پژوهش دارد ـ به پژوهش منتج از آن اعتماد نماید
  

  .پیشنهاده پژوهشی، کاربست، تحقیقات اجتماعی، مدیریت پروژه :واژگان کلیدي
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  فوتبال و هویت قومی
  *ایرج کاظمی

ورزش در فرهنگ جوامع بشري در دنیاي امروز جایگاه ویژه ایی کسب کرده است به نحوي که جمعیت  
در ارتباط ... ي گوناگون مثل کنش مستقیم یا تماشاگري و  ها بزرگی از کشورهاي مختلف با آن به شیوه

، در بین )تورکیهویت (این مقاله به بررسی نسبت پدیده اجتماعی ورزش فوتبال و هویت قومی  . هستند
یی مانند شکل گیري احساس  ها ي کیفی فرایند ها پردازد و با روش می هواداران تیم تراکتورسازي تبریز

ي  ها ي اساسی زایش و تقویت هویت ها مایی و دیگر بودگی و شکل گیري احساس تعلق که از شرط
  .کند می اجتماعی است را بررسی

د جهانی شدن محسوب شود، عالقه مندان زیادي را در کشورمان گسترش فوتبال که  از  نمادهاي فراین
شوند و در سنین هویت یابی  می شامل جوانان و  نوجوانان  ها به خود جلب کرده است که اغلب آن

باشد چرا که مسیله هویت و  می اجتماعی این پدیده مورد  توجه این مقاله-ي فرهنگی ها هستند،  پیامد
  .و کنش آنها موثر باشد  ها تواند در جهت گیري می کنند می دریافت معنایی که افراد از آن

این مقاله با وجود عناصري مانند همبستگی جمعی، استفاده از زبان و نمادهاي مشترك، همبستگی 
ي هویت محور و نظریه دیانی  ها و با توجه به نظریه... جمعی، آگاهی قومی، استفاده از عنصر اعتراض و 

 ي اجتماعی، بخشی از یک جنبش اجتماعی را در بدنه فوتبال بررسی ها در زمینه جنبشو دالپورتا 
  .کند می
  

  فوتبال، هویت، هویت اجتماعی، احساس تعلق، هویت قومی، گفتمان تورکی: واژگان کلیدي
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  ي اجتماعی ایران معاصر ها واقعیت ۀ مطالع کاربست روش کیفی در ضرورتمندي
  **عباس جنگ ، *کیانفرعلی رضا 

میان این سه مقوله، خاصه ارتباط موضوع و روش،  ۀ موضوع، نگرش و روش و هم چنین رابط ۀ سه گان
محقق با واکاوي و انکشاف موضوع  و . بسیاري از مسایل  در هر پژوهش اجتماعی است ة تعیین کنند

قدم در میدان مباحث هستی  مواجهه با سه پرسش چیستی، چرایی و چگونگی، خواسته یا ناخواسته
گذارد و در عین حال با به میان آمدن چگونگی و کیفیت بررسی موضوع، ناگزیر درگیر  می شناختی
ي هستی شناختی و معرفت شناسانه  ها از بررسی پیش فرض. شود میاختی نیزي معرفت شن ها پرسش

اما هستی شناسی امر . بندد می است که پژوهشگر دستگاه روش شناسی مطلوب را یافته و آن را به کار
  گیرد؟ می اجتماعی  در چه نسبتی با معرفت شناسی آن قرار

هستی شناسی و معرفت , در این نوشتار متمرکز بر نمایش ارتباط دیالکتیکی میان موضوع و روش
معرفت شناسی، با اهتمام بر منطق نظرگاهی جامعه شناسی تاریخی و با تمرکز بر آنالیتیک جامعه شناسی 

مقاله برآنیم که در باب رشد عقالنیتی منحصر به فرد و اینجایی شده، مدرنیته و  در این. هستیم
. مدرنیسمی خاص و ایرانیزه، به بحث بنشینیم که موجب پیدایش و رشد طبقه اي دگرگونه گردیده است

ۀ ي تکین ها ویژگی طبقه اي با تمامی. نام نهاده ایم متوسط نوین ۀ طبقه یا قشري که ما آن را طبق
این مقاله  ۀ در ادام. تاریخی و منحصر به فرد بودگی اش که داراي سطح تعین و تاثیر گذاري باالیی است 

 اجتماعی، گونه اي خاص  از هستی شناسی و معرفت شناسی را ة همچنین نشان خواهیم داد که این پدید
ر بوده و به طبع آن نیز روش شناسی را خواهان ي اجتماعی ایران معاص ها طلبد که متناسب با واقعیت می

ي  ها ي کیفی، پدیداري و ژرفانگر در برابر روش ها است که متضمن باز اندیشی و به کارگیري بیشتر روش
      .باشد می کمی، تحصلی و پهنانگر

  
ي  ها روش ،طبقه متوسط نوین ،مدرنیته و مدرنیسم ،معرفت شناسی ،هستی شناسی: واژگان کلیدي

  .و کیفی کمی
 
  
  
  
  
  

  

                                                
   علوم اجتماعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مطالعات جوانان دانشکدة  *

Alireza_kianfar@yahoo.com  
  علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکدة  **
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  مشکالت نشر کتاب در حوزه مطالعات زنان
 *شهال الهیجی

حتی براي انتشار بدیهی ترین . ي زنان دچار مشکالت فراوانی شده است  ها ي اخیر انتشار کتاب ها در سال
مناسب یی  ها در مواقعی اجبارا از پذیرش کتاب. مطلب مربوط به زنان با  مشکالت فراوانی وجود دارد  

بدین . زیرا تقریبا این اطمینان وجود دارد که اجازه چاپ داده نخواهد شد   ، شود می براي انتشار خود داري
زیرا با نبود اجازه . شود که پایانی ندارد  می ترتیب مسایل مربوط به زنان در یک دایره شوربختی  گرفتار

شود نیز وجود ندارد و نمی  می اد از ان چه که بیانعقاید و نظرات امکان انتق ، چاپ  و بیان ازادانه افکار
 . توان در باره صحت یا عدم صحت ان بحث  کرد 

  .علت مقاومت براي چاپ و علت ندادن اجازه براي  مطالب حوزه زنان براي ناشرین نامشخص است
در حال حاضر  حتی فعالیت در عرصه ادبیات زنان و اثار شعر و رمان نیز مشکالتی وجود دارد، هر چند که

  . تاکید بر روي ادبیات زنان گذاشته شده است 
رسد که در چند سال اخیر مراکز مطالعات زنان  چه در بخش  می با وجود مشکالت فوق اما به نظر

. رسانند  می دانشگاهی و چه در بخش غیر دانشگاهی برخی از مقاالت قابل تفکر و مناسب را به چاپ
هر چند که در زمینه  ، دهند می و مطالعات جدي در زمینه نظري انجام  ها تالشگران مستقل نیز فعالیت

در هر صورت اثاري با کیفیت باال چه چاپ شوند و در .شوند  می چاپ اثار خود با مشکالتی رو به رو
دسترس عموم قرار گیرند و یا چاپ نشوند  به افزایش سطح مطالعات زنان در میان فعاالن خواهد 

  . انجامید 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان *
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 تحول ساختار خانواده در ایران با تاکید بر ارزشهاي خانوادگی
  *محمد مهدي لبیبی

ي اخیر با تحوالتی بنیادین روبرو  شده  ها در این موضوع تردیدي نیست که ساختار خانواده در طی دهه 
نتایج  خاصی نیز  هاي گوناگونی این پدیده را تحلیل نموده و به صاحبنظران نیز با دیدگاه. است
هاي خانوادگی در ایران به شدت  در برخی از مطالعات بر این موضوع تأکید شده که ارزش. اند یافته دست

تضعیف شده و ساختار و ماهیت خانواده را از بنیان دچار فروپاشی ساخته و در برخی دیگر بر کم اهمیت 
این است تا با نگرشی علمی ابتدا ماهیت در این مقاله سعی بر . بودن این تغییرات تأکید شده است

هاي خانوادگی و عوامل اصلی آنرا مورد شناسایی قرار دهیم و سپس به این موضوع بپردازیم که  ارزش
  .اند این عوامل تا چه حد بر تحوالت خانواده در ایران تأثیر گذاشته

ي ایرانی  ها هد بخشی از خانوادهخانواده در ایران نشان مید ۀ بررسی مطالعات پیشین انجام شده در زمین
تحت تاثیر عوامل و پارامترهاي ناشی از جهانی شدن و تبادالت فرهنگی با تحوالتی مانند تاخیر در سن 

همچنین برخی از . ازدواج فرزندان و کاهش فرزند آوري و همچنین افزایش نرخ طالق روبرو شده اند 
ر از تحوالت ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی جامعه تغییرات فرهنگی داخلی که میتوان آنها را متاث

ۀ در هریک از مطالعات انجام شده در زمین. دانست نیز بر ماهیت و ساختار خانواده موثر واقع شده اند 
اما بنظر میرسد براي . خانواده در ایران برخی از این تغییرات بعنوان مهمترین عامل قلمداد گردیده است 

  .باشیم می تحوالت پیش آمده در سالهاي اخیر نیازمند تحقیقی جامع در این زمینهدریافت فهم علمی از 
نفر در شهر تهران و با روش پیمایش و به کمک نرم افزار لیزرل  700این تحقیق با انتخاب نمونه آماري 

  .انجام شده است
رار گرفته که عبارتند ایرانی تحت تأثیر شش عامل مهم ق ة دهد خانواد نتایج تحقیق انجام شده نشان می

الگوهاي جدیدي همسرگزینی،  ۀ تغییر معناي سنتی زندگی خانوادگی، باور به تمایزات جنسیتی، غلب :از
تفکر فردگرایی در کنار  ۀ تضعیف فضاي گفتگو و تعامل، تضعیف باورهاي دینی و اعتقادات مذهبی و غلب

این نتیجه رسیدیم که برخی از این عوامل هاي آماري به  پس از انجام تحلیل. ضعف باورهاي اخالقی
دار در  اند، در حالیکه برخی دیگر فاقد تأثیر معنی تأثیرات عمیقی بر تحوالت ارزشی خانواده در ایران داشته

ایران در زمینه  ۀ هاي موجود در جامع تواند تصویر روشنی از واقعیت نتایج این تحقیق می. اند این مورد بوده
  .نماید خانواده را ارائه

  
ساختار خانواده، ارزشهاي خانوادگی، تبادالت فرهنگی، تغییرات فرهنگی داخلی،  :واژگان کلیدي
  .تمایزات جنسیتی

  
  

                                                
  شناسی از دانشگاه عالمه طباطبائی و مدیر کل پژوهشهاي رادیو دکتري جامعه .  *

Labibi_ mehdi@yahoo.com 
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  درسه دهۀ اخیــر  ها نقش میدان آزادي تهران در راه پیمایی: کنشگري فضا
  *بختیار لطفی

محور  فراتر از تعاریف رایج انساناست که پا را » فضا«و » کنشگري«اي از  درك ویژه» کنشگري فضا«
هاي اجتماعی و  کنشگري گذاشته و بر آن است تا چگونگی تاثیرگذاري و کنشگري معماري را در زمینه

براي توضیح نقش کلیدي میدان آزادي » کنشگري فضا«در این مقاله از مفهوم . سیاسی توضیح دهد
  .استفاده شده است هۀ اخیرسه د هاي پیمائی و راه 1357تهران در تظاهرات انقالب 

محور کنشگري اشاره شده و سپس بر روي نظریات  هاي انسان هاي نظریه در این مطالعه به محدودیت
. شود تمرکز می» کنشگر ـ شبکه«در زمینه نظریه ) شناس فرانسوي شناس و انسان جامعه(برونو التور 

یرانسانی نقد کرده و سعی در ارائه نظریه هاي رایج کنشگري را به کنشگران غ اعتنایی نظریه التور بی
اي  تري از کنشگري دارد که بر پیوندهاي کنشگران انسانی و غیرانسانی در قالب یک نظام شبکه جامع

پیوندي ویژه کنشگران انسانی و  در هم» کنشگري فضا«در این چارچوب نظري، . ویژه مبتنی است
از » کنشگري فضا«به عبارت دیگر، . یابد اري تجلی میدر یک پروژه معم) غیرانسان/ انسان(غیرانسانی 

  . تواند به تاثیرگذاري یا تغییر منجر شود شود و می طریق یک پروژه معماري، سازماندهی می
بر مبناي چارچوب نظري یادشده، در مطالعه موردي میدان آزادي تهران، شناسایی کنشگران انسانی و 

ارتباط آنها در جریان تظاهرات، به عنوان موضوع اصلی پژوهش  پیوند و ردیابی چگونگی غیرانسانی هم
به  1357غیرانسانی در تظاهرات انقالب / براي ردیابی کنشگران انسانی. در دستور کار قرار گرفته است

براي . نگاران و مدارك تصویري آن دوره مراجعه شده است هاي روزنامه منابع بایگانی شده، گزارش
نگاران،  هاي روزنامه هاي انجام شده با مردم، گزارش نیز از مصاحبه سه دهۀ اخیرهاي  پیمائی مطالعه راه

طور از منابع  هاي اجتماعی و همین ها و به خصوص رسانه ها، مطالب مندرج در وبالگ مقاالت، یادداشت
. ها استفاده شده است هاي راهپیمائی ها، و نقشه هاي تلویزیونی، ویدئوها، عکس تصویري از جمله برنامه

دهند که میدان آزادي تهران به عنوان یک پروژه معماري،  اي به دست آمده از منابع فوق نشان میه داده
واجد خصوصیات منحصر به فردي است که توانسته است با سازماندهی کنشگران انسانی و غیرانسانی 

  .داشته باشد اخیر سه دهۀهاي  و راهپیمائی 1357نقش بسیار مهم و تاثیرگذاري در روند تظاهرات انقالب 
  

  .شبکه، هم پیوندي کنشگران انسانی و غیر انسانی -نظریه کنشگر ، کنشگري فضا :واژگان کلیدي
  

  
 
  
  

  

                                                
  Bakhtyar_lotfi@yahoo.com پژوهشگر شهري ومعمار *
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  ي کاربردي در حوزه مدیریت شهري ها آسیب شناسی پژوهش
  *مهدي متوسلی

نتایج سرشماري ي ابتدائی این قرن آغاز گردیده و بر اساس  ها شهرنشینی در کشور از دهه ة رشد فزایند
با توجه به . درصد کل جمعیت رسیده است71.5، هم اکنون جمعیت مناطق شهرنشین به 1390سال 

این رشد . اینکه مشکالت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و محیطی متعددي در شهرهاي کشور وجود دارد
ان به انواع ازجمله مشکالت شهرنشینی می تو. فزاینده نیز موجب پیچیدگی مسائل شهري شده است

ي اجتماعی، بی نظمی و کمبود امکانات و تجهیزات در  ها و ناهنجاري  ها ي محیطی، آسیب ها آلودگی
به هر حال تنها راه رفع این مشکالت بررسی . کالبد و فضاهاي شهري ومشکل ترافیک اشاره کرد

. ی خواهد بود ي مناسب مدیریت ها ي مختلف جهت تصمیم گیري ها تحلیلی مسائل و انجام پژوهش
ي  ها ي کار آمد، مورد توجه سند چشم انداز، قوانین و برنامه ها خوشبختانه ضرورت تحقیق و اجراي برنامه

وظایف و اختیارات شوراها به ضورت بررسی مسائل و  2به طور مثال در بند . توسعه کشور می باشد
ي اشاره شده است؛ که این مهم بدون و پیشنهادات کاربرد  ها طرح ۀ ي مختلف شهري و تهی ها نارسائی

  .انجام مطالعه و پژوهش میسر نیست
امروزه سیاست گذاران و برنامه ریزان مدیریت شهري توجه بیشتري را در مقایسه با گذشته، نسبت به 

. یی را نیز در این خصوص انجام می دهند ها ي مطالعاتی وتحقیقاتی دارند وسرمایه گذاري ها انجام پروژه
زیادي دارد ولی می توان امیدوار بود که این توجه بیشتر همراه  ۀ این میزان تا سطح مطلوب فاصل هرچند

ي مختلف تاثیرات گسترده اي را در رفع  ها ي کاربردي در حوزه ها با تحلیل کمی وکیفی پژوهش
 توجه به این نکته ضروري است که تحقیق در این حوزه با. مشکالت مدیریت شهري داشته باشد
آنها می توان به کم توجهی مدیران به ضرورت انجام مطالعه و  ۀ مشکالت خاصی همراه است که از جمل

پژوهش، عدم نیاز سنجی صحیح وعلمی تحقیقات، عدم انجام مناسب تحقیق توسط پژوهشگران، عدم 
رگیري مدیریت و نظارت مناسب در روند انجام تحقیق توسط دستگاههاي مرتبط با مدیریت شهري و بکا

به هر حال در این مطالعه تالش می شود که با استفاده . نامناسب نتایج پژوهش در تصمیمات اشاره کرد
ي کیفی و استفاده از روشهاي تحلیلی، مسائل ومشکالت پژوهش  ها ازنظرات صاحبنظران، انجام بررسی

حوزه، راهکارهاي  ي این ها در حوزه مدیریت شهري شناسایی شده و با توجه به ظرفیتها ومحودیت
  .اجرایی مناسبی جهت رفع این مشکالت ارائه گردد

   
  . ها ، ظرفیتها و محدودیت  مدیریت شهري، پژوهش کاربردي، آسیب شناسی: واژگان کلیدي

  
 
 

  

                                                
 )برنامه ریزي شهري(مدیر پژوهش پژوهشکده مدیریت شهري و روستایی و دانشجوي دکتراي جغرافیا  *

mehdimotevaseli@yahoo.com  
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  پژوهشی زنان و زندگی شهري ۀ برنام اولیه ارزشیابی فرایند و نتایج 
  **عالیه شکر بیگی، *محمد حسن محقق معین

پژوهشی زنان و زندگی شهري را تدوین  ۀ تهران با همکاري انجمن جامعه شناسی ایران، برنام شهرداري
اي نوین  شیوه ۀ این برنامه با سه هدف اجرایی، علمی و عملیاتی، تالش در تجرب. و به اجرا گذاشته است

ي  ها در قلمروي علمی براي نزدیک تر کردن علم و عمل، تدوین و تجمیع دانش  ها در برگزاري همایش
  ها حضور و  زندگی زنان در شهر و نیز توانمند سازي مدیران شهرداري به منظور تدوین و اجراي سیاست

ي علمی و دریک کالم کارکردي کردن چرخه نظریه پردازي،  ها ي کارآمد بر مبناي نظریه ها و بر نامه
 .محله و خانه داردتر زنان در شهر، سیاستگذاري و مدیریت شهري براي حضور موثر

ي پژوهشی تدوین و  ها ي اجرایی و علمی پیش بینی، رویه ها انجام چنین کاري ساختاربراي 
حاصل این اقدامات حدود بیست مقاله است که بر روي وب سایت . برگزار شده است یی ها گردهمایی

پژوهشی به اشتراك   ۀ برنامه براي جلب نظر ذینفعان و تکمیل اقدامات در جهت تحقق اهداف برنام
براي تکمیل اقدامات برنامه، فراخوان پژوهشی دیگري عالوه بر اقدامات ذکر . عمومی گذاشته شده است

ۀ پژوهشی زنان و زندگی شهري براي ارائ ۀ و مقرر شده که اولین همایش برنام یافته شده، انتشار
 .برگزار گرددي مرحله اول اجراي آن  ها دستاورد 

ندگان این مقاله که خود از جمله ذینفعان این برنامه  و نیز انجمن جامعه شناسی هستند؛ بنا دارند نویس
که به منظور بهبود این برنامه حین اجرا و نیز مستند سازي و سنجش  برون دادها و نتایج این تجربه، آن 

 :ي اصلی این ارزشیابی عبارتند از ها پرسش. را ارزشیابی نمایند
پژوهشی زنان و زندگی شهري به لحاظ علمی و اجرایی تا چه حد مطلوب است و تا چه  ۀ برنام .1

 میزان اجرا شده است؟
 پژوهشی موفقیت داشته است؟ ۀ انجمن جامعه شناسی ایران تا چه حد در تدوین و اجراي برنام .2
 دستاوردهاي علمی برنامه پژوهشی زنان و زندگی شهري تا این مرحله  چیست؟ .3

. باشد می پژوهش این مقاله، کیفی و از نوع تحلیل محتواي کیفی با استفاده ازفن  دلفايروش انجام  
قابل ذکر است مواد خام مورد مطالعه در این مقاله عبارتند ازبرنامه پیش بینی شده در کلیه کارگروهها که 

 .در سایت همایش ارائه شده است
  

پژوهشی، شهرداري، توانمند سازي، امنیت شهري، ارزشیابی، انجمن علمی، برنامه :واژگان کلیدي
زنان، اقتصاد شهري، فضاهاي عمومی شهري، محیط زیست و سالمت شهري، فرهنگ شهري، سرمایه 

  .اجتماعی، مدیریت شهري وحقوق شهروندي
  
  

                                                
  کارشناس ارشد جامعه شناسی   *

 mmoein@gmail.com 
   ھیأت علمی دانشگاه آزاداسالمی ** 
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  بررسی مقایسه اي روش کمی و کیفی در مطالعات سیاسی ایران
 **مریم پارسایی ، *نجات محمدي فر

. باشد می ي مهمی که در مطالعات سیاسی ایران جنبه کاربردي دارد بحث روش تحقیق ها حوزهیکی از 
تنوع و کثرت موضوعات و مسائل اجتماعی ـ سیاسی موجب شده است پژوهشگران روشهاي متعدد و با 

ي مختلفی بوجود آمده که هر یک در  ها کاهش خطاي بیشتري را تجربه کنند؛ به همین سبب روش
  . ز تحقیقات کاربرد دارندنوعی ا

به دو گروه کمی و کیفی قابل تقسیم هستند که هر یک به تناسب موضوع تحقیق   ها در حالت کلی روش
روشهاي کمی قابلیت تعمیم بیشتري دارند ولی نتایج آن منطقًا چندان پذیرفته شده . اي دارند کاربرد ویژه

د بیشتري دارند ولی از لحاظ تعمیم پذیري در عوض روشهاي کیفی از لحاظ قابلیت اعتما. نیست
در این پژوهش از زوایاي مختلف این دو نگرش مورد بازنمایی و مقایسه قرار . توان بر آن اتکا کرد نمی

ي مورد استفاده در تحقیقات اجتماعی ـ سیاسی معرفی، و کابرد  ها همچنین ابزارها و تکنیک. گرفته است
ها، نقاط  در پایان به ویژگی. می و کیفی مورد بررسی قرار گرفته استآنها نیز در هریک از تحقیقات ک

  .پرداخته شده است) کمی و کیفی(ضعف و قوت هریک از دو نگرش 
  

  .روش تحقیق، روش کمی، روش کیفی، مطالعات سیاسی :واژگان کلیدي
  

  
 
 
 

  

                                                
                              nmohammadifar@yahoo.comمدرس دانشگاه پیام نور کاشان  *

  دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان            **
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 تنگناهاي معرفتی و پژوهشی در علوم اجتماعی ایرانی
  *روحانیاحسان مردوخ

شناسی، پارادایم نظران جامعهعلم و صاحب ۀ حاضر در صدد آن است که با بررسی آراي فالسف ۀ مقال 
ۀ علوم اجتماعی را مشخص، و تنگناهاي معرفتی و پژوهشی آن را در پدید آوردن نظری ة غالب در حوز

م اجتماعی ایرانی به باور محقق تنگناي اول در علو. مستقل خاص علوم اجتماعی در ایران بررسی نماید 
مربوط به حاکمیت پارادایم واقعیت اجتماعی و متاثر از آن دو مکتب نوسازي و مکتب کارکردگرایی 

اند و در تحول از متاثر از این دو سنت، جوامعی مانند ایران هنوز مسیر توسعه را نپیموده. ساختاري است
مدرنیته هستند و مشکالت و  ۀ مرحلسنتی گذشته و در حال گذار به  ۀ سنت به مدرنیسم، از مرحل

ایرانی متاثر از همین وضعیت معلق و در حال گذار است و تمایزیابی نهادي در آن حالت  ۀ تنگناهاي جامع
متاثر از این پارادایم، تنگناي معرفتی علوم اجتماعی ایرانی اکتفا به استفاده از نظریات غربی . ناقصی دارد

با این محدودیت، . هاي جدید مختص به جامعه ایرانی استجاد نظریهو به کنار نهادن تالش براي ای
از  - که مشترك در میان همه جوامع است - هاي اجتماعیتواند در وجه عام پدیدهعلوم اجتماعی  تنها می

 .پردازي  ندارداجتماعی امکان نظریه ة هاي غربی استفاده کند و در وجه خاص پدیدنظریه
ة متاثر از پارادایم واقعیت اجتماعی و شیو. پژوهش است ة ناي دیگر، مربوط به حوزپس از این تنگنا، تنگ

شود و محقق هاي خارجی استفاده میقیاسی در علوم اجتماعی ایران در جریان تحقیق از همان نظریه 
ین شیوه ا. کندنهایتا با آزمون تجربی نظریه یا نظریات خارجی آنها را در میدان تحقیق رد و یا تایید می

پردازد و هاي اجتماعی میداراي چند ایراد است؛ نخست اینکه تنها به وجوه ساختاري و ایستاي پدیده
جدید را  ۀ ثانیا امکان رسیدن به نظری. هاي اجتماعی را نداردتوان پرداختن به سطح کنشگر و پویاي پدیده

د شده و تحقیقات بنیادین کمتر مورد کاربردي محدو ة ثالثا بیشتر تحقیقات به حوز. گیرداز محقق می
 .گیردتوجه قرار می

که  -شودافزون بر این در نظام آموزش دانشگاهها، از رویکرد کیفی یا ترکیبی به تحقیق غفلت می 
پردازي و یا ترکیب بیشتر معطوف به سطح کنشگر و یا هر دو سطح تحقیق هستند و به  فرآیند نظریه

 .-شودتوجه می پردازيسازي و نظریهنظریه
که گرایش جدید و به تدریج غالب در علوم  -پیشنهاد محقق در این مقاله توجه به تحقیقات ترکیبی

ۀ جامع ة با اتکا بر ترکیب پارادایمها و توجه بیشتر به تحقیقات بسترمند و بنیادین در حوز -اجتماعی است
شوند و هم فرآیند یق تري بررسی میهاي اجتماعی در سطح عمدر این صورت هم پدیده. ایرانی است 

 .آوردهاي جدید و مستقل را براي محقق فراهم میاستقرایی تحقیق امکان پروردن نظریه -قیاسی
  

در حال  ۀ کارکردي، جامع- نوسازي، مکتب ساختی ۀ پارادایم واقعیت اجتماعی، نظری: واژگان کلیدي
  .گذار، رهیافت ترکیبی

 

                                                
  دوره دکتري علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوي *

 shebnaj@yahoo.com  
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  شده در حوزه بررسی مسائل اجتماعی ایراني منتشر  ها فرا تحلیل کتاب
  **زهرا میرحسینی، *سعید معیدفر 

بررسی مسائل اجتماعی است که در  ة یکی از مهمترین مباحث کاربردي علم جامعه شناسی در ایران، حوز
اخیر مورد توجه بسیاري از محققین و کارشناسان علوم اجتماعی قرار گرفته است؛ و تحقیقات و  ۀ دو ده

ولی با این حال موفقیت چندانی در ساماندهی، . ي بسیاري را به خود اختصاص داده است ها پژوهش
از این رو به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت این دسته از . تشخیص و حل مسائل اجتماعی نداشته است

حلیل مجدد تحقیقات و همچنین شناسایی نواقص و معایب ساختاري و محتوایی آنها نیازمند ارزیابی و ت
 .باشیم می این آثار

بررسی مسائل اجتماعی ایران به  ة ي انتشار یافته در حوز ها این تحقیق بر آن است تا با فراتحلیل کتاب
و   ها فرا تحلیل روشی است براي تحلیل مجدد مجموعه اي از پژوهش. اقدام نماید  ها ارزیابی این پژوهش

به جمع بندي و نتیجه   ها ردن نقاط قوت و ضعف پژوهشنقدي بر آنچه انجام شده، که ضمن بر شم
 . پردازد می ي کارشناسان و متخصصان ها گیري نهایی از نظرات و دیدگاه

 ي حاصل از این فراتحلیل که در دو سطح فراتحلیل ساختاري و محتوایی ارائه شده است نشان ها یافته
 1380ي  ها بررسی مسائل اجتماعی ایران در سال ۀ ي منتشر شده در زمین ها دهد که بیشتر کتاب می

اجتماعی نظیر فقر و نابرابري،گرانی، تورم،  –نوشته شده، که از نظر نویسندگان مسائل اقتصادي 1385تا
اول و سپس مسائل جوانان نظیر اعتیاد، عدم اشتغال و بیکاري مهمترین  ۀ فساد اداري وغیره در وهل

همچنین از نظر این محققین، بیشترین علت رخ داد این مسائل نیز در  .باشند می مسائل اجتماعی ایران
 .شود می نحوه عملکرد نظام اجتماعی و همچنین پیامدهاي گذار از سنت به مدرنیته خالصه

  
  .فراتحلیل، بررسی مسائل اجتماعی ایران، عملکرد نظام اجتماعی: واژگان کلیدي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران *

smoidfar@ut.ac.ir  
  دانشگاه تهران دانشجوي دکتري بررسی مسائل اجتماعی ایران، **
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  ي علوم انسانی ها ظرفیت تعامالت انجمنی در حوزه
  ي علوم سیاسی و  جامعه شناسی ها با تاکید بر انجمن

  **منیره عرب، *مجتبی مقصودي
مطالعات بین رشته اي به عنوان رویکردي علمی همزمان با ضرورت بررسی موانع و پاسخگویی به    

هدف این . ي مختلف علوم قرار گرفت ها مشکالت ناشی از گسترش تخصصی گرایی مورد توجه حوزه
ي نظري بین رشته اي بود که در نتیجه تخصصی شدن علوم و نادیده  ها رویکرد توجه و شناخت حوزه

  .یی از مسایل مورد بررسی دقیق و جامع قرار نمی گرفت ها گرفته شدن برخی از ابعاد و جنبه
 خاصي علمی و مطالعاتی در حوزه اي  ها در حالی که تخصصی شدن علوم سبب ایجاد جریان   
علمی و حذف  ۀ یی را در راستاي توسع ها عرصه العات میان رشته اي شرایط وشود، ترویج مط می

کند، که اگر چه داراي کارکردهاي قابل تأملی در  می ي ناشی از تخصصی گرایی ایجاد ها محدودیت
میان  ۀ ایجاد رابطي اصولی در  ها ي مختلف علوم انسانی است، اما نیازمند تدبیر و اتخاذ خط مشی ها حوزه

ي مشترك پژوهشی و تبیین راهکارهاي علمی مسایل، با دیدگاهی جامع نگر به  ها مفاهیم نظري، عرصه
ي الزم به منظور ایجاد تعامالت علمی در  ها ي علمی از قابلیت ها در این میان انجمن. موضوعات است

ي نوینی در  ها الگوها و چارچوب ۀ را ملزم به ارای  ها مطالعات بین رشته اي برخوردارند؛ امري که انجمن
  . سازد می ي آموزشی، علمی و پژوهشی ها عرصه

ي مختلف  ها ي علوم سیاسی و جامعه شناسی داراي وجوه مشترکی در حوزه ها از آنجایی که رشته  
ۀ در هر دو رشت اجتماعی هستند و جامعه و شرایط تأثیرگذار بر حیات فردي و اجتماعی از زوایاي مختلف

ۀ ي قابل توجهی در زمین ها و ظرفیت  ها گیرد، لذا این دو انجمن از قابلیت می مورد مطالعه و پژوهش قرار 
ي مشترك  ها ي تشکیل کارگروه ها تقویت زمینه. مطالعات بین رشته اي و ایجاد تعامالت علمی برخورداند 

ي علمی در  ها فعالیت ۀ ي توسع ها مختلف، ایجاد کمیتهي  ها به منظور بهره گیري از نیروهایی با تخصص
ي  ها ي علمی و بسط و گسترش عرصه ها علوم سیاسی و جامعه شناسی، برگزاري نشست ة هر دو حوز

مسایل و موضوعات مشترك و  ۀ علمی و پژوهشی در راستاي کاربردي کردن تحقیقات نظري در زمین
ي علوم سیاسی و جامعه شناسی  ها یی است که انجمن ها فعالیتتسري آن به نیازهاي اجتماعی، از جمله 

  .توانند انجام دهند می به منظور تعامالت میان رشته اي
یی در  ها ي علمی از چه ظرفیت ها این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که انجمن  

میان انجمن علوم سیاسی و جامعه علوم انسانی برخوردارند و در این  ة تعامالت میان رشته اي در حوز
  شناسی از چه جایگاهی برخوردارند؟

ي علوم سیاسی و جامعه شناسی به دلیل  ها بر این اساس فرضیه نگارندگان آن است که انجمن 
ي بسیاري در  ها ي مختلف علمی و پژوهشی از قابلیت ها برخورداري از موضوعات مشترك در حوزه

  .علوم انسانی برخوردارند ة تعامالت انجمنی در حوز

                                                
  maiemail627@yahoo.com واحد تهران مرکزي - دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی *
  کارشناس ارشد روابط بین الملل ** 
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  ها علمی و شناخت آسیب ۀ در این پژوهش ضمن بررسی اجمالی نقش مطالعات بین رشته اي در توسع   
ي علوم سیاسی و جامعه شناسی در تعمیق و گسترش تعامالت  ها ي آن به بررسی نقش انجمن ها و چالش

  .مطالعات بین رشته اي خواهیم پرداخت ة انجمنی در حوز
  
  .   علوم انسانی، مطالعات بین رشته اي، انجمن علوم سیاسی، انجمن جامعه شناسی :ژگان کلیدي وا
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  ي هنري ها سرمایه فرهنگی و انتقال بین نسلی سلیقه
  )تحلیل کمی سرمایه و مصرف فرهنگی جوانان تهرانی(

  **مالکه رفیعی، *امیر ملکی
کاالهاي فرهنگـی، بخـش اساسـی و جـدایی      ة گسترش فزایندامروزه مصرف فرهنگی و هنري به دلیل 

این امر  تفحص  در عوامل اجتماعی موثر بر نـوع مصـرف فرهنگـی و    . شده است  ها ناپذیر زندگی انسان
ي مختلف جامعه و خاصه جوانان را، به یکی از محوري ترین موضوعات  ها ي هنري گروه ها ساختار سلیقه

ـ . دل کـرده اسـت  ي جامعه شناختی ب ها پژوهش ۀ حاضـر در همـین راسـتا و بـه پیـروي از نظریـ       ۀ مطالع
پـردازد تـا نشـان     مـی  ي هنري جوانان ها فرهنگی و سلیقه ۀ هومولوژي پیربوردیو، به بررسی ارتباط سرمای 

و سالیق زیبایی شناختی   ها ي فرهنگی بر کیفیت انتخاب ها دهد چگونه دسترسی افتراقی به انواع سرمایه
تحقیق با روش پیمایش و استفاده از تکنیک پرسشنامه بـر روي نمونـه اي   . گذارد می جوانان تاثیر متمایز

ي حاصل از تحقیـق مویـد    ها یافته. ساکن شهر تهران صورت پذیرفته است ۀ سال 15-29معرف از جوانان 
 جوانـان  فرهنگی داراي نقش مثبت و معناداري در شکل دهی به نوع مصرف فرهنگـی  ۀ آنست که سرمای

ي فرهنگـی پیوسـته از کیفیـت متعـالی ترجیحـات       ها باشد؛ چنانچه بهره مندي اندك از انواع سرمایه می
 ایشان را به انتخاب ژانرهاي هنري عوامانـه و مشـغول کننـده محـدود     ۀ کاهد و سلیق می فرهنگی جوانان

طریق ایجاد نوعی عـادت واره یـا   فرهنگی، از  ۀ این در حالی است که بهره مندي بیشتر از سرمای. کند می
در . دهـد  مـی  منش زیبایی شناسانه، جوانان را به سمت و سوي مصرف آثار فرهنگی نخبه گرایانـه سـوق  

و سالیق متمـایز جوانـان، موجبـات      ها فرهنگی با  انتقال بین نسلی و جهت دادن به منش ۀ نتیجه سرمای
  .آورد می شکل گیري الگوهاي مصرفی متنوعی را فراهم

  
فرهنگی  ۀ فرهنگی نخبه گرایانه، سلیق ۀ فرهنگی، مصرف فرهنگی، منش، سلیق ۀ سرمای: واژگان کلیدي

  .   عوامانه
  

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 a_maleki@pnu.ac.ir نور امیپ دانشگاه اریدانش *

  کارشناس ارشد جامعه شناسی **
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  تعریف غلط از ساختار نهادها و دستگاههاي پژوهشی: و تهدیدهاي تحقیق  ها فرصت

  *محمد منصورنژاد
) ساختار غلط دستگاههاي پژوهشی، ج) مقدمه، ب) الف: نوشتار حاضر تحت عناوین زیر سامان می یابد

  نتیجه گیري
در آسیب شناسی پژوهش نکته اي که مورد غفلت قرار می گیرد آن است که آیا در  :طرح مساله: یک

، مبناي معقول و موجه اي مبنا قرار گرفته ...تقسیم بندي رسمی موسسات پژوهشی به مردمی و دولتی و
  است یا خیر؟ 

اما اگر . پژوهشگران است ۀ اقلی می داند که پژوهش درست، محصول آزادي اندیشاز طرفی، هر ع
موسسات غیر دولتی به گونه اي تعریف شوند که  به حاکمیت وابسته بمانند، آیا توان آن را دارند که حق 

  .پژوهش در یک موضوع را آن چنان که الزم است ادا کنند؟
پژوهشی این مرز و بوم  -و تقسیم بندي دستگاههاي فرهنگیتامل حاضر تمرکز اصلی را بر نقد ساختار 

داشته، و نشان می دهد که از بعد ساختاري که بر اساس مفهوم بندي غلط بنا شده، نهادهاي پژوهشی 
این  ۀ نتیج. به حاشیه رانده می شوند 1مردمی چگونه حساب شده و یا حداقل بر اساس اشتباه مقوله اي

دالیل مهم ضعیف و کوچک بودن بودن دستگاههاي مردمی پژوهشی را  تجزیه نوشتار به خوبی یکی از 
  .و تحلیل می کند

  :سوال اصلی و فرضیه 
  :با این وصف سوال اساسی و فرضیه نوشتار به قرار زیرند

کشور بر اساس مفهوم بندي درستی ) دولتی و غیر دولتی( آیا ساختار نهادهاي پژوهشی: سوال اصلی
  تاسیس شده است؟

  .ساختار نهادهاي پژوهشی کشور بر اساس تعریفی نادرست بنیاد نهاده شده است: رضیهف
  :رویکرد  و رهیافت تحقیق

تحلیلی  ۀ رویکرد اصلی تحقیق که می تواند مبانی نظري تامل حاضر را توجیه و تفسیر کند، مباحث فلسف
جایگاه دستگاهها و نهادهاي به عبارت واضح تر .  رهیافت نوشتار حاضر نیز سیستمی است. زبان است

  .پژوهشی کشور تحلیل خواهد کرد - پژوهشی دولتی و غیر دولتی را در میان سیستم فرهنگی
  

 -تقسیم بندي رسمی موسسات، نقد ساختار و تقسیم بندي موسسات، سیستم فرهنگی: واژگان کلیدي
  .پژوهشی کشور

  
   

                                                
 dr.mansoornejad@gmail.comدکتراي علوم سیاسی دانشگاه تهران  *

1  .category mistake 
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ي  ها بستر توسعه پژوهشتداوم تعامالت  جامعه شناسی و برنامه ریزي  شهري 
  نظري و کاربردي شهري

 *یعقوب موسويسید
ارتباط بین جامعه شناسی و برنامه ریزي و شهري از موارد بسیار مهم و کلیدي در حل و فصل مسائل و 

له اي از شک و تردید در قبال  ها براي مدتهاي طوالنی برنامه ریزي شهري در. مشکالت شهري است
با افزایش دامنه مشکالت  در قلمرو نظام شهري بویژه . برده است می سی به سردستاوردهاي جامعه شنا

در کالن شهرها به تدریج کسانی که با برنامه ریزي شهري و ابعاد عملی و تجربی آن سرو کار داشتند به 
و تجربیات جامعه   ها نظریه, ضرورت توجه واقعی به سایر ابعاد شهرسازي از جمله بسط و گسترش مفاهیم

شناسی و استفاده از روشهاي روبه رشد آن پی برده در صدد ایجاد مناسبات تئوریکی و عملی بدان 
از سوي دیگر در میان جامعه شناسان بویژه آن دسته که شهر را نه تنها از منظر توسعه و رشد . برآمدند

وجه قرار می دادند موضوع برنامه بلکه به عنوان مکان مطلوب و طراحی شده مسکونی مورد مداقه و ت
با این وجود برنامه ریزي شهري . ریزي و بسط روشها و دیدگاههاي شهرسازي را مورد عنایت قرار گرفت

گهگاه تفاوت در . و جامعه شناسی پیوسته در یک متن مشترك از همکاري و توسعه قرار نداشتند
. ها موجبات جدایی آنها را فراهم میگردانیدي تخصصی هر یک از آن ها و روشها و یا جاذبه  ها نگرش

 . سرنوشت این پیوست و گسست فنی و تجربی و نیز نظري خود تاریخ مبسوطی را شامل می گردد
در یک بررسی شتابان می توان به پیوندهاي منطقی و کاربردي این دو حوزه مهم علمی و فنی و پی 

نظام شهري در کشور ما در شرایط کنونی . ه نمودآمدهاي فراوان آن در فرایند توسعه دانش شهري توج
به ویژه جامعه . نیاز به بهره گیري مستمر از تجربیات علوم جدید در تمام حوزه مرتبط بیکدیگر است

شناسی و جامعه شناسی شهري که حامل انبوه فراوان از مطالعات شهري در سطح جهان است می تواند 
و مدیریت شهري نوین و توجه به جهات مغفول آن بنیادهاي در تقویت مبانی و اصول برنامه ریزي 

از این رهگذر بسیاري از شکافهاي موجود در رویکردهاي مدیریت . نظري و تجربی خوبی را تدارك بیند
شهري بویژه در پرداخت به حل و فصل مسائل اجتماعی موجود در کالن شهرها کاهش یافته و زمینه 

  . ایدار شهري فراهم میگرددي عملی پ ها براي تحقق برنامه
ي  گوناگونی را در حوزه مسائل مربوطه تجربه  ها ي فوق فرایندها وروش ها می توان گفت هر یک از حوزه

امروزه انبوهی مشکالت شهرنشینی و افزایش حجم مسائل نوعا اجتماعی اجراي طرحها و . کرده اند
ي معاصر به  ها به نظر می رسد تلقی از کالن شهر .ي شهري را با موانع مختلف روبرو کرده است ها برنامه

و دیدگاهها بیشتر فراهم می   ها ي چند وجهی زمینه را براي ایجاد پیوند با سایر روش ها عنوان پدیده
بر خالف آنچه که    تاکنون تصور می شده است شهرها کالبدهاي بی روح و غیر متحرکی . گرداند

هر نوع مدیریت شهري پویا و پایدار . ي ثابت را طراحی نمود ها و مدل  ها نیستند که بتوان براي آنها قالب
مستلزم بهره گیري از انواع مختلف معارف موجود از جمله و مهتر  جامعه شناسی بویژه جامعه شناسی 

ي گسترده علمی و بازکاوي  بنیادي مسائل  ها زمینه و   ها دانش فوق با طرح عرصه. شهري است

                                                
 ymousavi90@yahoo.com دکتراي برنامه ریزي شهري و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا *
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راي هر نوع مدیریت و برنامه ریزي شهري در جهت انعکاس بهتر مسائل و مشکالت این امکان را ب
امروزه سهم مطالعات اجتماعی بعنوان . فراهم و پشتوانه اساسی در اجراي موفقیت آمیز آن خواهد بود

چرایی و چگونگی تعامل جامعه شناسی و مدیریت شهري . بخش انفکاك ناپذیر از مدیریت شهري است
ي شهري دارد و نیز چشم انداز موفقیت طرحهاي  ها و برنامه  ها دانش فوق در تعیین اولویت و نقشی که

ي توسعه اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در نظر است مورد بررسی  ها اداره شهر منضم به طرح
  .قرار گیرد

  
ي  ها پژوهش, ي اجتماعی ها پژوهش, برنامه ریزي شهري, جامعه شناسی شهري :يدیکل واژگان
  رونق شهري   , شهري
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ي تحقیقاتی برون دانشگاهی توسط اعضاي هیات علمی  ها آسیب شناسی جذب پروژه
 کتابداري و اطالع رسانی با توجه به عوامل دموگرافیک

  **عاصفه عاصمی ، *نجمه موهبت
و اطالع رسانی در پژوهش حاضر با هدف بررسی وجود تفاوت بین نظرات اعضاي هیات علمی کتابداري 

اجتماعی با  -امکاناتی و فرهنگی - اجرایی، وسایل - اقتصادي، اداري - آسیب شناسی فردي، مالی ۀ زمین
  .توجه به عوامل دموگرافیک انجام شده است

پیمایشی بوده و براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه محقق  -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی
اعضاي هیات  ۀ آماري این پژوهش شامل کلی ۀ جامع. استفاده شده است ساخته بر اساس تحقیقات قبلی

ي ایران بوده، که اطالعات  ها در دانشگاه 1390- 91علمی کتابداري و اطالع رسانی در سال تحصیلی 
آنها در بانک اطالعات جامع دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی علوم کتابداري و اطالع رسانی ایران 

پس از تایید . نفر به صورت نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند 132نفر،  547از تعداد  .موجود بوده است
با نرم افزار   ها سپس داده. برآورد گردید/. 943روایی پرسشنامه، پایایی آن بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ 

ۀ و ارائ ها جداول توزیع فراوانی داده شامل( در دو سطح آمار توصیفی ) 16ویرایش ( SPSSآماري 
 Tتک نمونه اي جهت بررسی فرضیات، آزمون  Tشامل آزمون ( و آمار استنباطی ) نمودارهاي مربوطه 

دو نمونه اي براي بررسی آزمون برابري میانگین دو گروه مستقل، آزمون آنوا براي بررسی وجود تفاوت 
گی پیرسون براي بررسی بین متغیرها، آزمون توکی براي مقایسه زوجی متغیرها و آزمون ضریب همبست

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) ارتباط بین دو متغیر 
آسیب شناسی  ۀ نتایج نشان داد که بین نظرات اعضاي هیات علمی کتابداري و اطالع رسانی در زمین

اجتماعی با توجه به عامل جنس،  - امکاناتی و فرهنگی -اجرایی، وسایل - اقتصادي، اداري -فردي، مالی
به عبارتی اعضاي هیات علمی کتابداري و اطالع رسانی . کار و ساعات کار تفاوتی وجود ندارد ۀ سابقسن، 

همچنین در بین متغیرهاي مختلف مورد بررسی . با توجه به عوامل یاد شده از نظرات یکسانی برخوردارند
ه عنوان متغیرهاي تحصیلی، مرتبه علمی، نوع استخدام و نوع دانشگاه ب ۀ در پژوهش، متغیرهاي درج

تاثیرگذار بر نظر اعضاي هیات علمی کتابداري و اطالع رسانی در رابطه با موانع مورد بررسی شناخته 
 .شدند

  
آسیب شناسی، عوامل دموگرافیک، پروژه تحقیقاتی، اعضاي هیات علمی، کتابداري و  :واژگان کلیدي

  .اطالع رسانی، طرح برون دانشگاهی
 
  

                                                
 دانشجوي کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه اصفهان *

mohebat2007@gmail.com  
 عضو هیات علمی گروه کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه اصفهان **
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  اجتماعی ایران اخالق پژوهش در علوم
  **معصومه قاراخانی  ، *سید آیت اهللا میرزایی

هاي اخالقی بیشتري  هاي اخیر همزمان با رشد شتابناك و کمی علم در ایران، شاهد هنجارشکنی در سال
هاي  در این مقاله در توجه به ضرورت و اهمیت رعایت اخالق علمی به موضوع هنجارشکنی. نیز هستیم

هاي  رواج هنجارشکنی. پردازیم گران اجتماع علمی علوم اجتماعی در ایران میاخالقی در میان کنش
تواند به سلب اعتماد عمومی نسبت به اجتماع علمی و دانشمندان منجر  اخالقی در علم از یک سو می

نماید و موجب ممانعت از تشکیل اجتماع  علمی را دچار اختالل  ۀ شود، و از سوي دیگر بنیادهاي اندیش
شود و در نهایت پراکندگی کنشگران علوم اجتماعی ایران  به عنوان یک اجتماع علمی اخالقی می علمی

اي از قواعد و ضوابط ایجابی و  اخالق پژوهش مجموعه. و سرخوردگی و دلسردي آنان را در پی دارد
ز از بی اي مورد توافق اجتماع علمی است که پژوهشگران را ملزم به رعایت اخالق و پرهی سلبی حرفه

تجربیات گزارش شده کتبی  ۀ در این پژوهش بر پای. نماید اخالقی در فرایند پژوهش علم اجتماعی می
به ) مصاحبه با پژوهشگران علوم اجتماعی و استفاده از تجربیات آنان(و شفاهی) اسناد و مدارك موجود(

گردد با  تالش می. شود ته میایران پرداخ ي احتمالی رایج در پژوهش علوم اجتماعی در ها  هنجارشکنی
هاي  شناسی هنجارشکنی هاي پژوهش یک الگوي راهنما براي کشف گونه بندي یافته تحلیل و مقوله

 . زمانی مورد مطالعه طرح شود ة اخالقی در پژوهش علوم اجتماعی ایران در محدود
  

  . اجتماعی اخالق علمی، اجتماع علمی، علوم اجتماعی، اخالق پژوهش علوم: واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  *

ayat@Ihcs.ac.ir   
    garakhanim@gmail.com  دکتراي جامعه شناسی**   
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 پدیده سالخوردگی جمعیت

  *محمد حسین نجاتیان
ــا   ــارغ از میــزان پدیــده ســالخوردگی جمعیــت امــري اســت محتــوم کــه دیــر ی زود در کلیــه جوامــع ف

توسعه یـافتگی پدیـدار خواهـد شـد البتـه سـرعت پیشـرفت آن در کشـورهاي در حـال توسـعه کـه بـه             
  . اند بیشتر خواهد بود تازگی قادر به کنترل سطح مرگ و میر شده

هاي متفـاوتی عرضـه شـده اسـت کـه عمومـاً بـر پایـه تعـداد جمعیـت            براي سنجش این پدیده شاخص
کشـوري کـه در جهـان     10کشـور از   7در حـال حاضـر   . شـوند  اله و باالتر در جامعـه تعریـف مـی   س 60

در کشـور مـا   . میلیـون نفـر سـالمند اسـت جـزو کشـورهاي در حـال توسـعه هسـتند          10داراي بیش از 
ــت  ــاالتر کــه در ســال   60ایــران، تعــداد جمعی ــر بــوده اســت در   7/2تنهــا  1365ســاله و ب میلیــون نف

  . میلیون نفر رسیده است 1/5میلیون و  4به ترتیب به  1385و  1375سال 
سالخوردگی جمعیت در واقع یـک پیـروزي بـراي بشـریت اسـت چـرا کـه افـزایش طـول عمـر انسـان            

آیـد ایـن دسـتاورد محصـول برخـورداري       هـاي اخیـر در جهـان بـه شـمار مـی       یک دستاورد بزرگ سال
تــر، مــداواي مــوثرتر و  تــر و امــن ســالم تــر، محــیط زیســت مــردم از تغذیــه بهتــر، بهداشــت مناســب 

 80کشـور بــه بــاالي   33در حــال حاضــر امیـد زنــدگی در  . تحصـیالت و رفــاه اقتصـادي بیشــتر اسـت   
کشـور بـه ایـن سـطح از امیـد زنـدگی        19سـال قبـل فقـط     5سال رسیده است در حالی که تـا همـین   

  . دست یافته بود
ســال رســیده 70ســال بــه بــاالي  50از حــدود تـاکنون   1345در کشـور مــا نیــز امیــد زنــدگی از ســال  

رود نسـل کنـونی کشـور     بـه طـوري کـه انتظـار مـی     . است و ایـن رونـد افزایشـی همچنـان ادامـه دارد     
  . سالگی را نیز تجربه کنند 90یا حتی  80سنین باالي 

توانـد ایجـاد کنـد بـه همـان انـدازه قابـل مالحظـه اسـت           هایی که این تحول دموگرافیـک مـی   فرصت
  . تواند عرضه کند هاي افراد فعال از نظر اقتصادي در یک جامعه سالم می هات و کمککه توج

ــالش  ــال چ ــت در عــین ح ــاعی، اقتصــادي و    ســالخوردگی جمعی ــه مســائل اجتم ــز در زمین هــایی را نی
شـود و کـل جامعـه را در بـر      فرهنگی به دنبال خواهـد آورد کـه بـه گـروه سـنی سـالمند محـدود نمـی        

تـر از هـر گـروه     یـده سـالخوردگی جمعیـت تعـداد افـراد سـالمند در جامعـه سـریع        بـا رشـد پد  . گیرد می
یابـد و مسـلمًا مالحظـاتی در مـورد ظرفیـت جامعـه بـراي پـرداختن بـه ایـن            سنی دیگـر افـزایش مـی   

  . بخشد پدیده را الزام می
تــر از ایــن پدیــده  اي روشـن  شــود بــا کمــک اطالعـات موجــود چهــره  در گـزارش حاضــر کوشــش مـی  

اي کـه بتوانـد    شـود تـا بـه دنبـال آن راه کارهـاي پـرداختن بـه سـالخوردگی جمعیـت بـه گونـه           ترسیم 
  . هایی براي زندگی بهتر تبدیل کند ارائه گردد هاي یاد شده را به فرصت چالش

  

                                                
  مدرس دانشگاه و محقق و پژوهشگر اجتماعی

*  m_n_nejatian@yahoo.com 
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 .سالخوردگی، توسعه یافتگی، مرگ و میر، چالش، جمعیت  :واژگان کلیدي
ي اجتماعی و  ها در پژوهش روش رئالیسم انتقادي) کاربردي - علمی(ظرفیت 

  فرهنگی
  *پورالهام نصیري

چون هاي متعددي همها و مسائل مختلف در حوزهتوصیف، تبیین و ارزیابی انتقادي از پدیده
ۀ هدف مطالع... سیاست، فرهنگ، خانواده، آموزش و پرورش، علم و صنعت، اندیشه و

در تولید و گسترش معرفت علمی از   ها پارادایمدر این میان جایگاه . اندیشمندان اجتماعی است 
علمی کشور ما به صورت جدي و مؤثر به بحث  ۀ اهمیت بسزایی برخوردار است، ولی جامع

ي علمی و کاربردي  ها پیرامون آنها نپرداخته یا با توجه کردن به یک پارادایم خاص، ظرفیت
واقع، عدم برخورد صحیح و فعال با در . ي پژوهش را مورد غفلت قرار داده است ها سایر روش

و گزینش پارادایم متناسب با مقتضیات نظري و عینی جامعه، منجر به برخوردي قالبی   ها پاردایم
ي فرهنگی و اجتماعی جهت تولید و گسترش معرفت علمی شده است؛ که این  ها در پژوهش

. سازد می ی در کشور روبه روامر ما را با رکود علوم انسانی و عدم توانمندي علم و معرفت علم
از چه روشی «بدین ترتیب، در این مقاله در پی پاسخگویی به سواالتی از این قبیل هستیم که 

ي فرهنگی و اجتماعی استفاده نمائیم؟ آیا در  ها توانیم براي شناخت و بررسی پدیدهمی
اي دستیابی به بدین منظور و بر» ي فرهنگی و اجتماعی روش واحدي وجود دارد؟ ها بررسی

شناختی موجود در هاي روشتحلیلی، ضمن بررسی پاردایم - پاسخ، با استفاده از روش توصیفی
کاربردي سه پاردایم  - هاي علمیهاي فرهنگی و اجتماعی، به مقایسۀ تطبیقی ظرفیتپژوهش

د و شو می و رئالیسم پرداخته) نسبی گرایی(غالب علوم اجتماعی یعنی پوزیتیویسم، هرمنوتیک 
سرانجام ظرفیتهاي پنهان روش رئالیسم انتقادي که تا حدي مورد بی مهري اندیشمندان 

  .گردد می اجتماعی قرار گرفته است، آشکار
  

گرایی، رئالیسم، شناختی، پوزیتیویسم، نسبیشناسی، پارادایم روشروش: واژگان کلیدي
 .رئالیسم انتقادي

  
  
  
 
 
  
 

   

                                                
  مدرس دانشگاه و جامعه شناس *
 el_nasiry@yahoo.com  
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  فعالیت بدنی و اجتماعی شدن
  *نعمتی تکتم

یکی پیش آیندهاي شرکت در . اغلب مطالعات اجتماعی شدن در ورزش حول دو مساله متمرکز بوده است
ورزش یعنی اینکه چگونه و تحت چه شرایطی شـخص بـه ورزش رو مـی آورد و دیگـري پـی آینـدهاي       

دن در ایـن دو فرآینـد را اجتمـاعی شـ    . شرکت در ورزش یا نتایجی که از شرکت در ورزش عاید می شود
لذا در اغلب منابع دوجنبه مـرتبط  . نقش اجتماعی و اجتماعی شدن از طریق نقش اجتماعی نیز نامیده اند

اجتماعی شدن در داخل ورزش که عوامل موثر بر مشارکت ورزشـی افـراد را   : با اجتماعی شدن وجود دارد
ابـرروي افـراد بررسـی    بررسی می کند و اجتماعی شدن از طریق ورزش که تاثیرات مشارکت در ورزش ر

  .می نماید
مطالعات نظري و تجربی مربوط به اجتماعی شدن در ورزش به دنبال آن بوده است که چگـونگی کسـب   

امـا اجتمـاعی شـدن از    . ي اساسی الزم براي ورزشکار شدن را معلوم نماید ها وگرایش  ها ،دانش  ها مهارت
،شـکل گیـري شخصـیت ،توسـعه مهـارت        ها رشطریق ورزش عبارت است از تاثیر ورزش بر باورها، نگ

  .وخودپنداره
هرچند شرکت در ورزش فواید معینی را به ارمغان می آورد، اما ما هنگام مطالعه و اظهار نظر درخصـوص  
آثار مثبت ورزش در اجتماعی کردن باید کمی با احتیاط قضاوت کنیم، زیرا ایـن احتمـال وجـود دارد کـه     

براي مثال ترك ورزش به علت انتخاب نشدن .فی هم، از ورزش کسب کنندکودکان ونوجوانان تجارب من
  ).83،ص1386عبدلی،.(در تیم از جمله این موارد است

جامعه شناسان ورزشی دو دیدگاه را درمورد رقابت مطرح می کنند، یک گروه معتقدند که ورزش به ویـژه  
امـا گـروه دیگـراز جملـه     ) 1386ی ، عبـدل 1996، دانـیش  1998دروي .(رقابت ،سازنده صفات فردي است

ي ورزشی که در بردارنده همکـاري و روابـط متقابـل دوسـتانه بـا هـدف        ها آهوال براین باورند که فعالیت
  .مشترك باشد از لحاظ روان شناسی سالم تر از اعمالی است که براساس رقابت پایه ریزي شده باشد

خـانواده  (در جوانـان، عوامـل اجتمـاعی شـدن      عالوه بر تاثیر مشارکت شخصی یا تجارب تماشـاگربودن 
وچـه    ها نقش مهمی را درشکل گیري تماشاگر وحاالت روانی اوچه درمورد بچه) ،دوستان ،مدرسه وجامعه
  .بزرگساالن بازي می کند

  
  نقش اجتماعی، اجتماعی شدن از طریق ورزش، اجتماعی شدن در داخل ورزش: کلمات کلیدي

 
  
  
  
  

  

                                                
  وزارت آموزش وپرورشعضو هیئت علمی  *
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  آماريهاي  کیفیت داده
  *حمیدرضا نواب پور

به صورت گسترده در ) ها گیري ها و نمونه  سرشماري(ها  هاي حاصل از آمارگیري امروزه داده
ها و عملکردها، تخصیص منابع، تخصیص  اي، ارزیابی سیاست هاي توسعه ریزي ها، برنامه سازي تصمیم
رو در  یناز ا. گیرند مورد استفاده قرار می... هاي اجتماعی و  ها، پژوهش هاي مجلس به استان کرسی

ها را کم دقت  هاي کاربردهاي آن هاي آماري از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشند، نتیجه صورتی که داده
به عنوان مثال . اي جامعه شود هاي توسعه ناپذیري متوجه حرکت هاي جبران کرده و ممکن است خسارت

هاي  ساخته شده از نتیجه هاي هاي جمعیتی نادقیق باشند، چارچوب هاي حاصل از سرشماري اگر نتیجه
گیري متکی به این  هاي نمونه و تمامی طرح) پوششی پوششی و بیش  کم(ها را کم دقت کرده  آن

هاي جمعیتی بین دو سرشماري نادقیق شده  بینی به عالوه تمامی پیش. کنند ها را نااحتماالتی می چارچوب
بنابراین . کنند دقت می ها را کم متکی بر آن هاي ریزي ها و برنامه گیري ها، براوردها، تصمیم و پژوهش

این توجه هم باید قبل از اجراي آمارگیري . ها ضروري است هاي آماري در آمارگیري توجه به کیفیت داده
مرتبط بودن، : هاي هاي آماري با مؤلفه معموالً کیفیت داده. ها صورت گیرد و هم پس از گردآوري داده

در این مقاله ضمن . شود گویی کم سنجیده می ي، انسجام و بار پاسخپذیر درستی، روزآمدي، دسترس
  . گیرند ها نیز مورد بررسی قرار می هاي سنجش آن ها و اثرهاي هر یک، شیوه تشریح این مؤلفه

  
پاسخی، مدیریت شواهد مبنا،  گویی، بی هاي آماري، بار پاسخ آمارگیري، کیفیت داده  :واژگان کلیدي

 .بینی جمعیتی پیش
  
 

    

                                                
  H.navabpour@srtc.ac.ir دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی *
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بررسی میزان تأثیر انجمن علمی کتابداري و اطالع رسانی ایران در تشکیل و تقویت 
 ي اجتماعی در میان کتابداران ها سرمایه

  ***حمیدرضا جمالی مهموئی، **یزدان منصوریان ،*معصومه نوروزي
فرهنگی و علمی،  ۀ الزم براي توسع ۀ سرمایه اجتماعی ثروتی ارزشمند ولی نامرئی است که زمین 

این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر انجمن علمی . سازداجتماعی جوامع انسانی را فراهم می
. هاي اجتماعی در میان کتابداران انجام شده استرسانی ایران در تشکیل سرمایهکتابداري و اطالع

نیمه ساختار یافته و  ها از مصاحبهپژوهش حاضر از نوع کاربردي و پیمایشی است و براي گردآوري داده
ۀ جامع. هاي انجام شده استخراج شد، استفاده شده استاي که از مصاحبهنیز پرسشنامه محقق ساخته

 4659رسانی ایران است، که این پژوهش، تمام اعضاي انجمن علمی کتابداري و اطالع ۀ مورد مطالع 
-ها از روش نمونههدفمند و در پرسشنامهها از روش نمونه گیري گیري در مصاحبهبراي نمونه. عضو دارد

 .گیري در دسترس استفاده شده است
% 68گیري و تقویت روابط در میان کتابداران با نمره هاي پژوهش سهم انجمن در شکلبا توجه به یافته

% 59.41، خوب و در مشارکت با نمره %58.67انجمن براي اعتماد سازي با  ة نمر. خوب برآورد شده است
متوسط در % 42.94متوسط، در حمایت از کتابداري و کتابداران با % 43.5در ایجاد همکاري با  خوب،

سهم کلی انجمن در ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی . خوب بوده است% 62.16ایجاد هویت جمعی با 
که  هاي پژوهش حاکی از آن استهمچنین نتایج یافته. در میان کتابداران در سطح مطلوبی بوده است

هاي اجتماعی در میان کتابداران با سه رسانی ایران در تشکیل سرمایهانجمن علمی کتابداري و اطالع
مجزاي کوچک و بزرگ که شبکه کوچک  ۀ ایجاد دو شبک: که عباتند از. مشکل اساسی روبه روست

بزرگ  ۀ جامعبزرگ،  ۀ ها هستند و شبکاعضاي هیأت مدیره و تعدادي کمی از افرادي که همیشه با آن
دومین مشکل . کتابداري کشور است، و مشکل در شکافی است که بین این دو شبکه ایجاد شده است

هاي استانی انجمن و مشکل سوم شناخت ناکافی افراد از ریزي براي اعضاي شهرستانی و شاخهبرنامه
 .رسانی ضعیف انجمن استانجمن و اطالع

 
ن علمی کتابداري و اطالع رسانی ایران، اعتماد سازي، سرمایه اجتماعی، انجم: واژگان کلیدي

  .مشارکت، ایجاد همکاري، هویت جمعی
 
  
  

  

                                                
  norowzi.mn90@gmail.com کارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی *

  عضو هیأت علمی گروه کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه خوارزمی  **
  خوارزمیعضو هیأت علمی گروه کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه   ***
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  ي آبریز ها منابع آب در حوضه ۀ مدیریت یکپارچ
 "الزام یا انتخاب"

  )آبریز کرخه از منظر اجتماعی ۀ مطالعات سیستمی حوض: مطالعه موردي(
  **رسول غفاري راد، *ثانی علی نوري

آن در مقیاس جهانی بصورت کاهش امکانات  ۀ اخیر، تشدید بحران آب و گسترش دامن هاي طی دهه
کنندگان،  عرضه و افزایش تقاضا و تشدید رقابت و بروز تعارضات ملی، منطقه اي و محلی میان استفاده

 منابع سطحی و زیرزمینی، کارایی نامطلوب اقتصادي و وجود بی عدالتی در توزیع و ۀ آلودگی بی سابق
جو در قالب مدیریت  محور و مشارکت انسان ۀ موجب شده تا رویکرد مبتنی بر توسع... مصرف آب و

. هاي آبریز به پارادایم غالب مدیریت آب در جهان معاصر بدل گردد منابع آب در سطح حوضه ۀ یکپارچ
اي براي هاي آبریز بعنوان پشتوانه  در همین راستا ضرورت انجام مطالعات سیستمی در سطح حوضه

ۀ مدیریت یکپارچ. ریزان قرار گرفته است تصمیم گیري و نیل به مدیریت یکپارچه، مورد توجه برنامه
نامطلوب از این منابع، توجه به  ة منابع آبی و جلوگیري از استفاد ۀ منابع آب، سعی در تخصیص بهین 

هدف اصلی از مطالعات بنابراین . هاي طبیعی دارد هاي آینده و حفظ و حراست از اکوسیستم نسل
و اختیارهایی براي مدیریت اراضی و منابع آب   ها منابع آب تشخیص و تعیین انتخاب ۀ مدیریت یکپارچ

و ) در سطوح ملی، میانی و منطقه اي(این مدیریت به ابعاد مختلفی از نهادها و ارگانهاي دولتی . است
جه دارد؛ پس ضرورت جامع نگري و نیز تو) انسانی واقع در سطح حوضه(مردم و فرهنگ جوامع 

هاي مطالعات سیستمی کرخه،  بر این اساس یکی از جنبه. باشد آن، اجتناب ناپذیر می ۀ بررسی یکپارچ
کرخه، به بررسی مهمترین چالشها  ۀ هاي اجتماعی است که ضمن شناسایی ذیمدخالن در حوض بررسی

 . پردازد آب در آن حوضه میبرداري از منابع  ناشی از بهره ۀ و تعارضات شکل گرفت
هاي کشور  آبریز کرخه، از لحاظ تقسیمات سیاسی و اداري، هفت استان از استان ۀ گفتنی است حوض

را تحت پوشش خود قرار ) استانهاي کرمانشاه، همدان، لرستان، مرکزي، کردستان، ایالم و خوزستان(
کانون شهري از  56و ) داراي سکنه(سکونتگاه روستائی  4775شهرستان،  31در مجموع . داده است

کرخه با داشتن امکانات  ۀ عالوه بر این، حوض. استانهاي مذکور در این محدوده استقرار یافته است
کشاورزي، داراي بیش از یک میلیون هکتار اراضی قابل آبیاري است و دستیابی به رشد و  ۀ توسع ة بالقو

ی و کشاورزي این حوضه مستلزم رفع محدودیتها و توسعه در حد ظرفیت منابع تولید انرژي برقاب
تنگناهاي موجود از یک سو و برنامه ریزي در استفاده بهینه از منابع آب و خاك آن، از سوي دیگر 

 .باشد می
 

  .پایدار، پایداري اجتماعی، ذیمدخالن ۀ آبریزکرخه، توسع ۀ مدیریت یکپارچه، حوض :واژگان کلیدي
   

                                                
     مدیر گروه و کارشناس مطالعات اجتماعی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس *
 Alinourisany@gmail.com 

  قدس  شرکت مهندسی مشاور مهاب مدیر گروه و کارشناس مطالعات  اجتماعی **
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  هاي صنعتی در جوامع محلی  پیامدهاي اجتماعی بارگذاري
  )پارس جنوبی  24و23، 22فازهاي: مطالعه موردي( 

  ***مریم نجیبی ربیعی، **کاوه معصومی ،*علی نوري ثانی
آیند که ساختارهاي اجتماعی کهن با  صنعتی اغلب در مناطقی به اجرا در می ة مناطق ویژ ۀ هاي توسع طرح

مستحکم و عمیق، قومیت همگن و تعلق محیطی باال از یکسو، و تحصیالت و  روابط اجتماعی
این در حالی است که . از سوي دیگر وجود دارند... ها و  ي فنی اندك ساکنین، ضعف زیرساخت ها مهارت

هایی به نیروهاي متخصص و کارگران ماهري نیازمند است که امکان تامین آنها از منطقه  چنین طرح
گفته، ساختاري غیربومی شکل  ي پیش ها بدین لحاظ در کنار ساختار بومی منطقه با ویژگی. وجود ندارد

هاي ناهمگن تشکیل شده و پیوندهاي  هاي فنی باال، از قومیت گیرد که در کنار تحصیالت و مهارت می
هد که د اقتصادي و صنعتی نشان می ة پیشین ایجاد مناطق ویژ ۀ تجرب. ضعیف اجتماعی با منطقه دارد

هاي اجتماعی،  گیري تنش چنین همجواري بدون در نظر گرفتن فرایندهاي طرد و ادغام، اغلب به شکل
افزایش   منطقه، ۀ در قبال طرح و توسع منافع متضاد، کنش بازدارنده  ۀ بی اعتمادي، تعامل بر پای

انجام ارزیابی اجتماعی  اي، در چنین زمینه. انجامد هویتی و از خودبیگانگی می هاي اجتماعی، بی آسیب
تواند با شناسایی آثار محتمل، راهکارهایی براي تبدیل  قبل، حین و بعد از اجرا، راهبردي است که می

همجواري مکانیک و مخرب ساختارهاي بومی و غیربومی به همجواري ارگانیک مبتنی بر روابط 
یکپارچه و متوازن منطقه  ۀ راستاي توسعمنافع مشترك، کنش خالق در  ۀ اعتمادآمیز متقابل، تعامل بر پای

  . هر یک از کنشگران، بیانجامد  آفرینی متناسب در ساختار فضایی جدید با حفظ هویت و نقش
پارس جنوبی مورد بحث قرار گرفته و بر  24و23، 22حاضر آثار و پیامدهاي اجتماعی فازهاي  ۀ در مقال

 .    گردد گفته راهکارهاي کاهش آثار ارائه می مبناي رویکرد پیش
 

 . پیامد اجتماعی، بارگذاري صنعتی، همجواري مکانیک، همجواري ارگانیک: واژگان کلیدي
  
 
  
  
  
  
  
  

                                                
  اسکان مجدد مهندسی مشاور مهاب قدسمدیر گروه تعیین وجبران خسارت و جابجایی و  *

alinourisany@gmail.com  
  هاي اجتماعی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس مدیر بخش بررسی **
  کارشناس مطالعات اجتماعی مهندسی مشاور مهاب قدس***
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اجتماعی و خسارت مخزن در بهگزینی رقوم نرمالاهمیت و نقش مطالعات   

  )طرح سد ونیروگاه سردشت: مطالعه موردي(
 *ثانی علی نوري

اي به تحلیل هزینه  سنجی اجراي یک طرح توسعه ها و تحت تاثیر رویکردهاي سازه محور، مزیت تا مدت 
این طرز تلقی  ة ناخوشایند و غیرمنتظرپیامدهاي . شد هاي اقتصادي محدود می آن با توجه به مدل ة و فاید

اي نشان داد که توجه صرف به معیارهاي فنی و اقتصادي در  هاي توسعه در طراحی و اجراي طرح
ها  تواند پاسخگوي نیاز به انطباق محیطی این طرح اي نمی هاي توسعه سنجی و پیامد سنجی طرح مزیت
ي  ها تاکید بر آن دارندکه از طریق انجام بررسیامروزه رویکردهاي نوین به طرحهاي سد سازي . باشد

باخت تعریف  - جامع، برخورد با ذي مدخالن داخل مخازن سدها نبایستی در چارچوب یک وضعیت برد
شود؛ بلکه الزم است از شرایط پدید آمده حداکثر استفاده را براي اعتالي شرایط زندگی خسارت دیدگان 

به موضوع الزم است در جریان  جبران خسارات وارده و جابجایی براساس یک چنین نگرشی .  بعمل آورد
بارز این  ۀ نمون. جمعیت داخل مخزن، وضعیت جوامع خسارت دیده از نظر اقتصادي و اجتماعی بهبود یابد

ۀ ي طرح در مطالعات سد و نیروگاه سردشت تا حدودي به منص ها طرز تلقی نسبت به برخورد با خسارت
که در بهگزینی رقوم نرمال طرح، درکنار معیارهاي فنی و اقتصادي، معیارها و ظهور رسید، بطوری 

واقع شدن شهرك . ي اجتماعی اثر گذار بر طرح، نقش موثر و تعیین کننده اي بر عهده گرفتند ها شاخص
نالس به همراه امکانات  زیربنایی آن و همچنین اراضی کشاورزي و باغات آن موجب شد رقوم نرمال 

گفتنی است این طرح در شهرستان سردشت از . توجه به معیارهاي اثرگذار اجتماعی تعیین گرددسد با 
هکتار از اراضی به همراه  1820استان آذربایجان غربی و در غرب ایران واقع شده است که با اجراي آن 

رار خواهند نفر تحت تاثیر ق 14000روستاها با جمعیتی بالغ بر  31تاسیسات زیر ساختی غرقاب شده و 
 . گرفت

  
  .مطالعات اجتماعی، جبران خسارت، ذي مدخالن، پایداري اجتماعی، رقوم نرمال :واژگان کلیدي

 
  
 
  
  
   

                                                
   مهندسی مشاور مهاب قدسمدیر گروه و کارشناس مطالعات اجتماعی شرکت  *

Alinourisany@gmail.com   
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  موردي ایرانیان مهاجر کشورهاي عربی ۀ مهاجرت و معضل آمار؛ مطالع ة تحقیقات حوز
  **مجید حجتی ، *منصور وثوقی 

. ي مهم پژوهشگران علوم اجتماعی است ها یکی از دغدغهدسترسی به آمار و اطالعات نزدیک به واقعیت 
 مشخص ارائه ة ي مختلف آمارها و گزارشات متفاوتی در یک حوز ها بسیاري از اوقات، مراجع و سازمان

 .نماید می کنند که این موضوع پژوهشگر را دچار سردرگمی می
 عموماً مشاهده. مهاجرت بین الملل است ة ي مورد بحث، آمارها ي پیرامون پدید ها یکی از این حوزه

کنند و خود آن  می ي بین الملل در باب مهاجرین کشورها آمارهایی را اعالم ها شود که سازمان می
 این موضوع در مورد دو کشور مبدأ و مقصد مهاجرین نیز پدید. کشورها ارقام دیگري را مورد تأکید دارند

 .کنند می دو، بر مبناي تعریف خود، آمارهاي متفاوتی را برآوردبدین ترتیب که هرکدام از این . آید می
 مهم دیگر در این باب، وجوه انبوهی از مهاجرین غیرقانونی در سطح جهان است که پژوهشگر ۀ نکت
چنین مسائلی البته در کشورهاي . را نیز برآورد نماید تا به واقعیت نزدیکتر گردد  ها بایست آن گروه می

 .خورد می توسعه نیافته بیشتر به چشم درحال توسعه و
آمارهاي مختلف پیرامون مهاجران ایرانی حاضر در  ة در این مقاله برآنیم چنین  مسائلی را در بار

روش بکار گرفته شده در این تحقیق، اسنادي و نیز بهره گیري . کشورهاي عربی مورد بررسی قرار دهیم
 .محققین و مدیران، در این حوزه خواهد بوداز تکنیک مصاحبه با مطلعین، اعم از 

 
ي بین الملل، مهاجرین  ها ي داخلی، آمار سازمان ها مهاجرت بین الملل، آمار سازمان: واژگان کلیدي

  .غیرقانونی، مهاجرین ایرانی در کشورهاي عربی
  
 
  
  
  

    

                                                
  استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران *
  .پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشجوي رشتۀ  **

  m.hojjati@srbiau.ac.ir  
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از ژن شناختی بر پیوستاري تأملی مردم: علوم اجتماعی، ژنتیک نو و بازي ژنتیکی شدن
  به جامعه و فرهنگ

  *ابوعلی ودادهیر
ي بالقوه آنها  ها در حالی که پژوهشگران علوم اجتماعی معموالً از پرداختن به بیولوژي و ژنتیک و پتانسیل

، این مقاله به سهم خود بر مناسبات بین )نوعی بیوفوبیا(کنند  می فرهنگی پرهیز-جستارهاي اجتماعی در
هاي مختلف موضوع، این مقاله در میان ساحت. کند می ی و ژنتیکی تصریحعلوم اجتماعی و علوم زیست

. فرهنگی آن دارد- ي خاص اجتماعی ها فناوري ژنتیک نو و اهمیت و داللت شناختی بر علمتأملی مردم
فرهنگی ژنتیک نو، -این مقاله ضمن بازنگري در بدنه دانش و پیشینه پژوهشی مربوط مطالعات اجتماعی

اجتماعی کانادایی، در پی واکاوي در -ابی لیپمن متفکر زیستی "ژنتیکی شدن"گیري از مفهوم و با وام 
این مقاله در . ماهیت برساخت گرایانه، تعریف محور، قدرت محور و بازي گونه این مفهوم یا فرایند است

ه شمار سه دهه گذشت- نشان دهد که چگونه در دو "سؤاالتی از جنس چگونگی"پی آن است تا با طرح 
ي  ها شدند و یا در ساحت می زیادي از مسائل، تجربیات انسانی و وقایعی که زمانی نرمال و عادي تلقی

هاي شدند، وارد قلمرو تعریف، اقتدار و مداخله می فرهنگی، سیاسی و رفتاري تعریف و مدیریت-اجتماعی
نامیده شده  "ن جامعه و فرهنگژنتیکی شد"بیولوژیک و ژنتیک نو شده اند؛ فرایندي که در این مقاله 

ي  ها فناوريافزون بر این، مفهوم ژنتیکی شدن بر این امر داللت دارد که با توسعه ژنتیک نو و علم. است
ها، هاي ژنتیکی به معیار یا مبنایی براي تمایزات اجتماعی انسانها یا داشته، ویژگیDNAمربوط به 

 "بازي ژنتیکی شدن"ر نهایت، این مقاله براي اولین بار مفهوم د. انداجتماعات و جوامع انسانی بدل شده
محور فرایند ژنتیکی شدن و گرایانه و تعریفرا با هدف ترسیم تصویري راستین از ماهیت برساخت

  .  برد می فرهنگی آن بکار- ي خاص اجتماعی ها و داللت  ها ویژگی
      

ژنتیکی شدن، ژنتیک نو، بازي ژنتیکی شدن، رابطه علوم اجتماعی و ژنتیک، ژنتیکی  :کلیدي واژگان
  شدن فرهنگ

  
  
  
  

    

                                                
  vedadha@ut.ac.ir عضو هیأت علمی گروه مردم شناسی دانشگاه تهران*
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  نوعی استراتژي براي تغییر رفتار عمومی: بازاریابی اجتماعی
  **محمد معصومیان، *سمیه ورشوي

تجاري، اهداف و  کوشد با استفاده از فنون بازاریابیبازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو جدیدي است که می
هاي بازاریابی شکل گرفته در بخش بازاریابی اجتماعی کاربرد فناوري. مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد

به عبارتی دیگر،  .اصلی تغییر رفتار است ۀ تجاري، براي حل مشکالت اجتماعی است که در آنها مسئل
ي بخش تجاري؛ براي ایجاد تغییر در انواع هاي اثبات شدهبازاریابی اجتماعی با استفاده از مفاهیم و روش

ة این رویکرد، نیروي عظیمی براي تاثیرگذاري بر مسائل عمد. رودرفتارهاي مهم اجتماعی به کار می
هدف . کنددهد تاکید میاجتماعی دارد؛ به طوریکه بر روي رفتار به عنوان مبناي هر کاري که انجام می 

اي مشتري محور بلکه به شکل متعصبانه. دادن آگاهی یا نگرش نیستبازاریابی اجتماعی نیز فقط تغییر 
بازاریابی . است و هدف و مقصد واالتري دارد و آن تاثیرگذاري بر اعمال و رفتار افراد در اجتماع است

برد، عواملی که قابل قیاس با چهار عامل اجتماعی ترکیبی از عوامل اثرگذار را براي ایجاد تغییر به کار می
در این رویکرد، بازاریابان اجتماعی به . هستند) محصول، قیمت، مکان و تبلیغ(هور در بخش تجاري مش

اي رفتار کردن با بازارهاي آنها به جاي توده. پژوهش کردن در تمام مراحل تاثیرگذاري نیز تعصب دارند
یز خواهان این است که بین بازاریابی اجتماعی ن ۀ از سوي دیگر، فلسف. کنندبندي میهدف، آنها را تقسیم

هاي اقتصادي توازن ارضاء منافع مشتریان، ارضاء منافع بلندمدت جامعه، ارضاء اهداف سازمانها و بنگاه
. هدف اصلی این مقاله نیز نشان دادن اهمیت بازاریابی اجتماعی در تحقیقات اجتماعی است. ایجاد نماید

شود لذا ماعی در جامعه از مسائل بسیار با اهمیت تلقی میبا توجه به این موضوع که تغییر رفتارهاي اجت
توان با استفاده از تکنیک بازاریابی اجتماعی به عنوان یک تکنیک عملی و کارا نتایج مثبتی را در می

شود به مؤثر و کارا بودن این رویکرد بنابراین، در این مقاله سعی می. زمینه تغییرات اجتماعی انتظار داشت
 .تغییر رفتارهاي اجتماعی با استفاده از تکنیک بازاریابی اجتماعی پرداخته شود به منظور

  
  .بازاریابی اجتماعی، تکنیک بازاریابی اجتماعی، تغییر اجتماعی، تغییر رفتار عمومی :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  

  
 

                                                
  دانشجوي دکتراي جامعه شناسی اقتصادي و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد *

s.varshoe@gmail.com  
  کارشناسی ارشد مددکاري اجتماعی**
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  هاي اجتماعیبندي در پژوهشرویکرد کمی، کیفی و تکنیک زاویه
  مهدي عزتی ، *بهجت یزدخواستی

ترین ها، از مهمهاي تحقیق علمی و مهارت آنان در اجراي دقیق این روشآشنایی محققان با روش
ي اجتماعی عمدتا دو رویکرد اصلی  ها در پژوهش. شودهاي پژوهشی محسوب میعوامل موفقیت طرح

هاي کمی پژوهش. یفیرویکرد ک) رویکرد کمی، ب)  الف: اند ازاین دو رویکرد عبارت. شوداستفاده می
گرایی و رویکرد مبتنی بر پارادایم اثبات گرایی است؛ و در مقابل، رویکرد کیفی ریشه در ضد اثبات

کنند و بعضی هاي کمی را نفی میشود برخی پژوهشگران روشاغلب مشاهده می. پدیدارشناسانه دارد
   .دهندهاي کیفی پژوهش را آماج انتقادات خود قرار میدیگر روش

هاي هاي کمی و کیفی از جنبههاي روشهدف از نگارش این مقاله این است که ضمن بررسی ویژگی
ي هاي مفهومی دربارهگوناگون و بیان انتقادات حاکم بر هریک از این دو رویکرد، سرانجام دوگانه

این دوجریان هاي کمی و کیفی پشت سر گذاشته و این دیدگاه فروتنانه ارائه شود که هر یک از پژوهش
توانند کنار هم قرار که در مقابل یکدیگر قرار بگیرند، مینقاط قوت خاص خود را دارند و به جاي این

گرفته و به صورت موازي و مکمل تحت لواي تکنیک زاویه بندي در پژوهش اجتماعی با یکدیگر حرکت 
  .  کنند

اي مورد بررسی قرار رونیک و کتابخانهبراي رسیدن به اهداف این پژوهش مقاالت مرتبط درمنابع الکت
هاي تحقیق کیفی، تحقیق کمی، ي کلید واژههاي مختلف با ارائهبدین صورت ابتدا در پایگاه. گرفته است

مقایسه تحقیق کمی با تحقیق کیفی، تحقیق کمی در برابر تحقیق کیفی و رویکردهاي تلفیقی در 
و سپس مقاالتی که با موضوع ارتباط بیشتري دارند  هاي چاپ شده مروري اجتماعی مقاله ها پژوهش

-اي هم کتب و مجالت مرتبط با پژوهشدر منابع کتابخانه. ي دقیق قرار گرفتندانتخاب و مورد مطالعه
  .هاي کمی و کیفی مورد کنکاش قرار گرفته است

  
  .بنديروش تحقیق، رویکرد کمی، رویکرد کیفی، تکنیک زاویه: واژگان کلیدي

  
  
  

 
 
 

  
  
  
  

                                                
  شناسی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه اصفهاندکتراي جامعه *
  B.yazdkasti@ltr.ui.ac.ir  
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ي غیر  ها بررسی آموزش اخالق پژوهشی در نظام آموزش عالی با تاکید بر رشته
 پزشکی
  *زاده نوید یعقوب

فرد دیگري به نام خود توسط معاون اسبق آموزشی یکی از واحدهاي  ۀ پس از کشف استفاده از مقال
مدرسین پیرامون  دانشگاهی و فرو نشستن شوك حاصل از آن، تا مدت زیادي یکی از بحثهاي اساتید و

دالیل شکل گیري چنین پدیده اي بود که با توجه به اهمیت موضوع و شکل گیري بارش مغزي در 
در این گفتگوها یکی از دالیل . فضاي گفتمان، رئوس اصلی آن توسط نگارنده در همان زمان ثبت گردید

ا نگارنده با رویکرد کیفی لذ. اصلی چنین ناهنجاریی عدم وجود آموزش در زمینه اخالق پژوهش ذکر شد
و با استفاده از روش تحلیل محتوا، سعی خواهد نمود تا کتابهاي منتشره با موضوع روش تحقیق را که 

آموزشی به دانشجویان داشته را بررسی نموده و میزان توجه به اخالق پژوهشی را در آنها مشخص  ۀ جنب
با توجه به برد موثر آن بر دانشجویان و (ست سال اخیرکتابهاي منتشره در بی ۀ براي این منظور کلی. نماید

روش پژوهش و دروس همانند، نظیر تحقیق در عملیات بررسی شده؛ و  ۀ در زمین) دانش آموختگان فعلی
با توجه به اهمیت منابع کتبی در نظام . گردد میزان توجه به اخالق پژوهشی در این کتب تعیین می

خود روش تحقیق، می توان برآورد نسبتا مناسبی از وضعیت جامعه آموزش عالی کشور و همچنین در 
از این طریق پاسخ به سوال اصلی تحقیق مبنی بر میزان تاثیر آموزش بر اخالق . مورد نظر را بدست آورد

  .ي غیر پزشکی بدست خواهد آمد ها پژوهشی براي رشته
  

  . ي غیرپزشکی ها آموزش، اخالق پژوهشی، نظام آموزش عالی، رشته :واژگان کلیدي
  

  
  

                                                
  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان *
 .yaghoubzadeh@gmail.com 
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  وارسی مدل نظري در تحقیقات تجربی اجتماعی در ایران ۀ مسال
 *علی یوسفی

عینیت . ي اجتماعی به روش عینی، منظم و گزینشی است ها واقعیت ۀ اجتماعی، مطالعتجربی تحقیق 
توصیفات واقع نگار ازموضوع تحقیق، منظم  ۀ محقق و ارائتحقیق از  ۀ تحقیق بر حسب استقالل نظری

بودن تحقیق برحسب رعایت ضوابط شناخته شده علمی در فرایند انجام تحقیق، و گزینشی بودن تحقیق 
تحقیق اجتماعی دراین معنا . شود می بر حسب تاکید بر وجه یا وجوه خاصی از موضوع تحقیق حاصل

ي جامعه شناختی براي  ها چارچوبی که درآن مجموعه اي از گزاره برچارچوب نظري معینی استواراست؛
تبیین واقعیت اجتماعی مورد مطالعه، صورت بندي گردیده و هدف اساسی تحقیق نیز وارسی تجربی 

  .و اثبات مدعاي محقق است) مدل نظري(همین چارچوب 
. ي معتبراست ها وري دادهاول مستلزم سنجش مفاهیم مربوط و گردآ ۀ وارسی مدل نظري تحقیق در وهل

انتخاب نامناسب . و وارسی مدل نظري به انتخاب تکنیک تحلیل داده، بستگی دارد  ها تشخیص اعتبارداده
ي غیرمعتبر در تحقیق بینجامد و امروزه  ها تواند به نتایج و یافته می یا کاربرد نابجاي تکنیک تحلیل داده

جتماعی ایران، عدم تناسب منطقی تکنیک تحلیل داده با یکی از مهمترین خطاهاي رایج در تحقیقات ا
این درحالی است که امروزه   .مدل نظري تحقیق و نادیده گرفتن الزامات مربوط به این تناسب است

ي پیشرفته آماري و نرم افزارهاي تخصصی مربوط، شرایطی را براي محققین اجتماعی فراهم  ها تکنیک
  .تواننداز تکنیک مناسب خود بهره بگیرند می وضعیت تحقیقآورده که متناسب باهرمساله و 

هدف نوشتار حاضر  بررسی تناسب منطقی تکنیک تحلیل داده با مدل نظري تحقیق درگزارشات و 
گزارش و مقاله پژوهشی انتشاریافته  30نتایج بررسی بیش از. پژوهشی درایران است ۀ مقاالت انتشاریافت

  :دهد که می ي نظري معین بوده نشان ها یات و مدلکه هدف اساسی آنها وارسی فرض
ي تحقیق، غالبا مالحظات منطقی از جمله تناسب مفهومی بین  ها صورت بندي فرضیات یا گزارهدر اوال

فرضیات؛ ربط منطقی بین فرضیات مختلف؛ تناسب صورت بندي فرضیات با  "پس"و   "اگر"قسمت 
  . رعایت نمی گردد 1نمودار مدل نطري تحقیق و نظام عالمتی

ي  ها از جمله تعیین تکلیف داده  ها وارسی تجربی، اغلب تحلیل اکتشافی و آماده سازي داده ۀ ثانیا درمرحل
  .  و اعتباریابی آنها انجام نمی گیرد و یا پرابهام است) شاخص سازي( ها تبدل و ترکیب داده ، دورافتاده

ازجمله . ، رعایت نمی گردد ها تحقیق و تکنیک تحلیل دادهثالثا و مهمتر، غالبا تناسب منطقی مدل نظري 
 ي تحلیل، عدم کنترل مفروضات تکنیک تحلیل، ها نابجا از تکنیک ة خطاهاي رایج دراین مرحله، استفاد

ي  ها ي تحلیل یگانه و چندگانه در وارسی یک مدل، نادیده انگاري تکنیک ها استفاده همزمان از تکنیک
  .   ست ها و تفسیر نامعتبر خروجی) تحلیل همزمان بیش از یک متغیروابسته(تحلیل  چندمتغیره 

 

  . وارسی تجربی، تناسب منطقی ، تحقیق تجربی اجتماعی، تکنیک تحلیل:  واژگان کلیدي
   

                                                
  دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد *
  yousofi@um.ac.ir  

1.  Notation 
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تأثیر مختصات منابع تاریخی ایران بر : شناسی تاریخی ایران گفتمان جامعه
  هاي موجود شناسی روش

  *سید مهدي یوسفی
ي جغرافیایی مشخصات و مختصاتی دارند که بر هر نوع پژوهش تاریخی  منابع تاریخی در هر نقطه

عالوه بر این منابع دست دوم و تفسیري هم گذشته از اینکه خود تحت تأثیر خصلت منابع . اثرگذار است
تمان پژوهش کنند که بر کلیت گف بندي کرده و تحلیل می تاریخی هستند، به نوعی این منابع را دسته

هاي خاص خود  شناسی هاي تاریخی نیز روش در این میان هر یک از دانش. گذارند تاریخی اثر معینی می
هاي  روش. گیرند ها در هر گفتمانی به نوعی معین مورد فهم و استفاده قرار می شناسی را دارند و این روش

شناسی امروز ایران معنا و  فتمان جامعهنگاري به نوعی خاص در گ شناسی تاریخی و تاریخ گوناگون جامعه
. ي خود را دارا است ها در این گفتمان وجوه مشخصه اند و میزان استفاده و کاربست این روش فهم شده

شناسی تاریخی در ایران وجود دارد که  هاي جامعه اي دو طرفه میان منابع و روش در واقع رابطه
در این بررسی تالش ما بر این خواهد . ان بخشیده استشناسی تاریخی ایر هاي معینی به جامعه خصلت

هاي تاریخی در علوم  ي تصویري از تاریخ پژوهش ي دوطرفه و ارائه بود که با بازخوانی این رابطه
  .شناسی تاریخی معین کنیم اجتماعی ایران، نقش و مقتضیات منابع تاریخی را در گفتمان جامعه

  
ي خام  شناسی تاریخی، ماده نگاري، روش صحیح متون تاریخی، تاریخآرشیو، بازیابی و ت :واژگان کلیدي

  .تاریخی
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ي سیاسی دانشگاه تهران دانشجوي دکتراي اندیشه  *

s.m.yousefi@gmail.com 
  



 137 ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران                                                              دومین همایش  

 

  هاي اجتماعیاستفاده از آمارهاي رسمی در پژوهش
  *نریمان یوسفی

هاي جمعیتی و این مقاله بر استفاده از آمارهاي رسمی از منابع اداري، آمارهاي حیاتی، سرشماري 
شود آمارهاي رسمی به اطالعاتی گفته می. هاي اجتماعی متمرکز استپژوهشهاي اجتماعی در پیمایش

شوند و محققین از این اطالعات به آوري و تولید میها جمعها یا مراکز وابسته به آنکه توسط دولت
  . نمایندهاي ثانویه استفاده میعنوان داده

هایی در قلمرو علوم اجتماعی شکل ن دادههاي اخیر انتقاداتی جدي به استفاده از چنیهرچند در سال 
هاي مالی و زمانی، دسترسی و گستردگی گرفته است، بااین حال، تأمل بر عواملی همچون صرفه جویی

ثورن  ها هایی همچون اثرها در مقابل عدم مزیتهاي این گونه دادهبه عنوان مزیت... پوشش موضوعی و 
گیري آمارهاي رسمی کننده به خدمتآن تعیین ۀ وضوع تحقیق و دامن، در کنار م...و اثر توده یخ شناور و 

  . هاي اجتماعی استدر پژوهش
  

  .هاي اجتماعی، مزایا، معایبهاي ثانویه، پژوهشآمارهاي رسمی، داده :واژگان کلیدي
   

                                                
  رییس گروه آمارهاي نیروي انسانی مرکز آمار ایران و مدرس دانشگاه *
 nyosofi@yahoo.com  
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  هاي فرهنگی و اجتماعی در ایران هاي پژوهش ها و ظرفیت چالش
  *محدثه محب حسینی

هاي فرهنگی و اجتماعی در جامعه  گذشته، مباحثات زیادي پیرامون نقش و جایگاه پژوهش طی دو دهه
یکی از مهم ترین سواالت این است که یا در عصر حاضر که درگیر تحوالت سریع . مطرح شده است

ها همچنان باید نقش نظریه پردازي و توصیفی خود را ادامه دهند یا اینکه نقش اجتماعی است، پژوهش
هاي سایر علوم در جستجوي استفاده عملی و کاربردي در تري ایفا نموده و مانند پژوهشاالنهفع

  .هاي اجتماعی باشندگذاريها و سیاستریزي برنامه
هاي خود را در راستاي شناخت انسان در هاي فرهنگی و اجتماعی این ظرفیت را دارند که قابلیتپژوهش

هاي فرهنگی و اجتماعی در  براي شناخت وضعیت پژوهش. دهند فضاي جدید مورد بهره برداري قرار
عصر حاضر، در ابتدا باید کارکردهاي علوم اجتماعی در جامعه را مشخص کرد چرا که ارزیابی تحقق آنها، 

اجتماعی در جوامع مختلف را نشان  - هاي فرهنگی هاي پژوهش ها را مشخص کرده و ظرفیت چالش
ایجاد مفاهیم کلیدي و : کردها که در اکثر جوامع عمومیت دارند، عبارتند ازبرخی از این کار. خواهد داد

هاي تجربه مدار، انباشت دانش مورد نیاز حهت  مدلهاي انتقادي براي تشریح واقعیت اجتماعی، تولید یافته
هاي مناسب از پدیده هاي اجتماعی، ارزیابی موضوعات اولویت دار در  توصیف، تفسیر و توسعه تحلیل

  .امعه و مشارکت در تصمیم گیري و اداره مشکالت پیچیده اجتماعی ج
هاي  هاي کاربست پژوهش جامعه، چالش یگ نگاه گذرا به این کارکردها و وضعیت علوم اجتماعی در

توان آنها را در سطح فردي، سطح  سازد که جهت مطالعه دقیقتر، می فرهنگی و اجتماعی را مشخص می
در در سطح فراگیر اجتماعی این . اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار دادسازمانی و سطح فراگیر 

هاي پژوهشی، پایگاه  سیاست: ها از چند بعد قابل بررسی هستند که به طور خالصه عباتند از چالش
نهادي پژوهشگران فرهنگی و اجتماعی، هدفمند بودن آموزش و پژوهش در علوم اجتماعی، مناسبت بین 

  .گی و اجتماعی توصیفی و پژوهشهاي کاربرديهاي فرهن پژوهش
در این مقاله، در ابتدا کارکردهاي پژوهش در حوزه علوم اجتماعی در جامعه ایران و برخی کشورها مطرح 

هاي فرهنگی و اجتماعی در جامعه در سطوح ذکر شده ها و وضعیت پژوهشسپس چالش. شده است
هاي فرهنگی و اجتماعی  ئی براي بهبود و کارآمدي پژوهشمورد تحلیل قرار گرفته و در خاتمه راهکارها

  .در ایران ارائه شده است
  

هاي پژوهشی، پژوهش کاربردي، ظرفیت هاي کارکردهاي علوم اجتماعی، سیاست :واژگان کلیدي
  .هاي پژوهشی پژوهشی، چالش

  
  

                                                
 mohebhosseini@irunesco.org کمیسیون ملی یونسکو –استادیار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري  *
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 کارگران نیب در پرخطر يرفتارها و یاجتماع يها بیآس يپولوژیت و يبند تیاولو
  یفصل مهاجر

  )آن کاهش و یسامانده در يشهر تیریمد نقش بر دیتاکبا (
 **ییبابا یعل ییحی، *نیپرو ستار

کارگران  نیآن در ب يپولوژیپرخطر و ت يو رفتارها یاجتماع يها بیآس وعیش یحاضر به بررس ي مطالعه
. پردازد یم - آن کاهش و یسامانده در يشهر تیریمد نقش بر دیتاک با–در شهر تهران  یمهاجر فصل

 يها بیآس وعیش زانیم و يبند تیاولو جهت شیمایپ( یکم يها روش از یبیترک قیتحق روش
 از یبخش نیهمچن باشد، یم )یاجتماع يها بیآس يپولوژیت جهت يموردمطالعه ( یفیک و) یاجتماع

 نیتر مهم ق،یتحق جینتا اساس بر. است شده احصا ياکتابخانه -ياسناد يۀمطالع قیطر از اطالعات
 مواد به ادیاعت ان،یقل و گاریس مصرف: از عبارتند یفصل مهاجر کارگران نیب در عیشا یاجتماع يها بیآس

 يها بیکه آس دهد ینشان م قیتحق يها افتهی گرید نیهمچن. يو ورق باز يد یفروش س و مخدر
، )بیکارگران مستعد آس(یتفنن یاجتماع يها بیآس پیبه سه ت توان یرا م یکارگران مهاجر فصل

کارگران (یقربان يدارا یاجتماع يها بیو آس) ریپذ بیکارگران آس(یبدون قربان یاجتماع يها بیآس
با وجود  يشهر تیریآن است که تاکنون مد يایگو جینتا ن،یعالوه بر ا. کرد يبند میتقس) زا بیآس

محوله  فیعدم انجام وظا: مانند یملعوا لیدر شهر تهران به دل یکارگران فصل یمراکز سامانده جادیا
و  یو سازمان آموزش فن یانتظام يروین ،یمسئول مانند وزارت کار و امور اجتماع يتوسط دستگاه ها

و  یافغان ةریکار ذخ يرویوجود ن ،یرانیاز کارگران ا مانکارانیو پ انیکارفرما يعدم استفاده  ،يحرفه ا
و در  یکارگران فصل یدر سامانده يطرح، نتوانسته است اقدام موثر یمبهم بودن اثرات مثبت و منف

  .ها به انجام برساند آن نیپرخطر در ب يو رفتارها یاجتماع يها بیکاهش آس تینها
  
 ،يپولوژیت پرخطر، يرفتارها ،یاجتماع يها بیآس ،یفصل مهاجر کارگران مهاجرت،: يدیکل گانژوا
  .يشهر تیریمد

  
  
  
  
  
  
   

                                                
 ییطباطبا عالمه دانشگاه یاجتماع علوم دانشکده اریاستاد *
 تهران دانشگاه یاجتماع علوم دانشکده اریدانش **

 



 

  

  

  

  

  

  :بخش دوم

    ویژهمحور 
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 شناسی در ایرانشناسی مردم مدار و نقش آن در کاهش ناکارآمدي جامعه  جامعه
  *وحید اسمعیلی

شناسی معرفتی در دوران  اجتماعی از جمله موضوعات مهم جامعه پیدایش، تحول و توسعه علومشناخت  
ساختار درونی این علوم و بسترهاي اجتماعی در چند دهه اخیر در کانون مطالعات . گردد جدید تلقی می

یا عدم توسعه این علوم در جامعه ما بدون دریافت درك سیر توسعه و . شناختی قرار گرفته است جامعه
شرایط عمومی اجتماعی و معرفتی که این علوم در کلیت تاریخی با خود طی نموده و یا همراه دارند 

نیافتگی و نهادینه نشدن علوم اجتماعی  هدف این مقاله بررسی علل توسعه. خواهد بود  ناممکن و یا ناقص
سعی شده است جامعه شناسی مردم مدار به عنوان راه حلی براي برون رفت  در این مقاله. در ایران است

عدم توسعه سیاسی، . از بحران موجود در جامعه شناسی و عدم کارایی این رشته در ایران پیشنهاد شود
گسستگی و عدم انسجام نظري، عدم ارتباط انداموار علوم اجتماعی با امور اجتماعی و فرهنگی، عدم 

بررسی مسائل موجود در جامعه و تولید نظري نازل از عواملی هستند که باعث ایجاد این موفقیت در 
 تواند با توجه به ماهیتی که بوراووي براي آن در نظر می جامعه شناسی مردم مدار. ناکارآمدي شده اند

جامعه  .تواند عاملی براي افزایش کارایی جامعه شناسی و حل بحران جامعه شناسی باشد می گیرد، می
شناسی در ایران که محکوم به نادیده گرفتن شرایط و مسائل محسوس جامعه است و خود را به 

ي ساختار علمی و دانشگاهی محدود کرده است پس ایجاد بستر الزم براي جامعه شناسی  ها چارچوب
. افزایش دهد تواند براي بیان حقیقت و شفاف سازي، آگاهی مردم را در مورد مسائل جامعه می مردم مدار

ي مسائل جامعه ایران از همان مسئله عدم ارتباط جامعه شناسی با مردم و عدم  ها بی توجهی به اولویت
شود؛ موضوعی که در کانون توجه و هسته اصلی جامعه  می پیوند با مسائل و مشکالت جامعه ناشی

ار در پی آن است که فضا ـ جامعه شناسی مردم مد. دهد می شناسی مردم مداري است که بوراووي ارائه
و   ها زمانی را پدید آورد که مشوق گفتگو و بحث آزاد باشد و از کشیدن دیوارهاي فکري میان گروه

علوم اجتماعی باید بتواند با زندگی اجتماعی و مردم عادي . ي گوناگون فکري خودداري کند ها گرایش
فصل مسائل و مشکالت درگیر و پاسخ به نیازهاي ارتباط برقرار کند و این ارتباط جز از طریق شناخت بال

  .پذیر نخواهد بود آنی و بلند مدت اجتماعی امکان
  .ناکارآمدي جامعه شناسی، جامعه شناسی مردم مدار، بسترهاي سیاسی و اجتماعی: واژگان کلیدي

  
 

 

                                                
v.esmaili1987@yahoo.com*    ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندرانکارشناس  
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مدارشناسی مردمزبان و جامعه  
  هاي مردمیشناسان و گروههاي زبانیِ جامعههاي میان قالببررسی تفاوت

  **، حامد باشه آهنگر*کاوه اکبري
ها با مخاطبانی از بستان دانش و تجربهمدار برقراري ارتباط، گفتگو و بده شناسی مردماگر هدف جامعه

ۀ مثابابزار ارتباط، چه به ۀ مثابشود؛ چه بههاي مختلف مردمی است، زبان داراي اهمیتی چندباره میگروه
ي واژگان، پیچیدگی هاي میان دایرهتفاوت. سازدجهانی که براي ما برمی ۀ مثاباندیشه، و چه به ابزار 

دستوري، منطق استداللی، و عقالنیت حاکم بر زبان اعضاي گوناگون جامعه نه تنها گفتگو با آنان را بر 
ها را از این موضوعات ي اندیشیدن و درك آنکند، بلکه تفاوت میان شیوهسر مسایل اجتماعی دشوار می

  . کندمدار بدل میشناسان مردمبه چالش مهمی براي جامعه
رود که زبان طبقات برنشتاین پیش می» هاي زبانیقالب«ي این مقاله بیش از همه، با نگاه به نظریه

و  ها، مفاهیمکند، که اولی براي بیان اندیشهمتمایز می» محدود«و » مبسوط«مختلف را در دو قالب 
ها و بدیهیاتی فرضتر است، و دومی زبانی عینی و وابسته به بافت، و مملو از پیشروابط انتزاعی مناسب

-گذاري این دو قالب میبندي از ارزشگرچه که این تقسیم. است که گوینده انتظار دارد دیگران بدانند
  .داندگر و مطلع میسشتر پرتر پیچیده، و کاربران آن را کمپرهیزد، اما زبان محدود را کم

هاي زبانی دیگر، هایی از جامعههایی از اهالی علوم اجتماعی و نمونهما نخست با تحلیل کالم نمونه
ها را در طیفی از زبان مبسوط تا محدود مشخص سنجیم و مختصات آنها را میهاي این قالبتفاوت

هاي پردازیم تا ویژگیي امروز ایران میعههاي زبان در جامسپس به برخی از مسایل و بحران. کنیممی
ها و مسایلی کشیدن پرسشاین جستار با پیش. تر شودمان روشنها و ظرایف بحثبومی و برخی دشواري

ي زبان پایان مدار براي پرداختن به مسالهشناسی مردمنهادهایی به جامعههاي آتی و پیشبراي پژوهش
  .پذیردمی
  

  . هاي زبانیهاي مردمی، قالبهاي زبانی، گروهمدار، جامعهشناسی مردمجامعه :واژگان کلیدي
    

                                                
  کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی *

kavehdarastaneh@yahoo.com  

  شناسیکارشناس ارشد زبان** 
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 جامعه شناسی مردم مدار و لزوم آموزش بینش جامعه شناختی در حوزه عمومی
  *زهرا بهرامی نژاد 

این تعریف . تعریف کرده است "و جوامع انسانی  ها مطالعه زندگی اجتماعی گروه"گیدنز جامعه شناسی را 
: علمی که از نظر گیدنز داراي چهار اهمیت عملی است. داند می جامعه شناسی را علمی آکادمیک

) 4(   ها ارزیابی نتایج سیاستگذاري) 3(ي فرهنگی  ها آگاهی از تفاوت) 2(ي اجتماعی  ها درك وضعیت)1(
شناس به عنوان یک پژوهشگر است که براي رسیدن به این این وظیفه جامعه . افزایش خودشناسی

اما آیا این کافی است؟ آیا . کند می اهداف تحقیق نموده و نتایج تحقیقات خود را به دنیاي بیرون عرضه
جامعه شناسی توانسته است صرفا با انجام کارهاي آکادمیک و روشمند بر مشکالت اجتماعی فایق آید؟ 

دهد که  جامعه شناسی مردم مدار  می ما را به حوزه اي از جامعه شناسی سوق پاسخ منفی به این پرسش
 یعنی همان جایی که جامعه شناسی از عرصه خصوصی خارج شده و وارد عرصه عمومی. نام دارد

مشکالتی از قبیل عدم ثبات نظام سیاسی، نبود قانون، عدم وجود دموکراسی و حمالت بیگانگان . شود می
ل گیري بی اعتمادي اجتماعی در سطح کالن و عدم شکل گیري شجاعت اخالقی، عدم و در نتیجه شک

در سطح خرد در طول تاریخ اجتماعی  "فرهنگ اعتراض "و عدم رشد  "نه گفتن"توانایی در بیان 
این مقاله ریشه . دهد این مشکالت در ناخود آگاه جمعی فرهنگ ما ریشه گرفته است می ایرانیان نشان

داند و راه حل را در توجه و توسعه بینش  می فکر کردن افراد جامعه "تفریدي"اجتماعی را در ي  ها آسیب
بیند و به حوزه جامعه شناسی مردم دار به  می جامعه شناختی در سطح جامعه از طریق نظام آموزشی

 . کند می عنوان چارچوبی که ظرفیت بالقوه اي براي انجام این مهم داراست نگاه
 

  .جامعه شناسی مردم مدار، بینش جامعه شناختی، حوزه عمومی، آموزش  :کلیديواژگان 
  

                                                
مدرس دانشگاه  - دبیر آموزش و پرورش  -دانش آموخته  کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه چمران اهواز *

  bano_bahrami@yaho.com آزاد دزفول
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 جامعه شناسی سرمایه مدار سدي در راه جامعه شناسی مردم مدار
  شهروز فروتن کیا ،*محمد پورترکارونی

ي آن،  ها ي سازمان اجتماعی و ویژگی ها ي اخیر از جنبهوضعیت جامعه شناسی ایران در چند دهه
ها، شکل مقاالت علمی و روابط منطقی معیارهاي روش شناختی و نظري و از جمله کاربردي بودن آن

اجتماعی و فرهنگی دانش  ۀ ي اجتماعی نیز از نظر دو جنب ها میان اجزاي آن و همچنین در برخی تحلیل
خیر توجه برخی ي ا ها یی که در سال ها اما یکی از جریان. جامعه شناسی مورد تامل قرار گرفته است

شناسی مردم مدار است که از جامعه شناسان را در فضاي جامعه شناسی ایران به خود معطوف کرده جامعه
ي مردمی و  ها نظر مایکل بوراووي، آغازگر سیستماتیک این جریان، علمی است که دغدغه اش گروه

امعه شناسی به عنوان یکی از در این تحقیق با پذیرفتن این گونه از ج. روش اش آمیختن با آنان است
انواع مختلف جامعه شناسی از زمان شکل گیري جامعه شناسی تاکنون به یکی از موانع شکل گیري این 

گیري جامعه شناسی مردم مدار را در فضاي علمی این تحقیق یکی از موانع شکل. جریان توجه شده است
در این تحقیق با تکیه بر . داند می عرصه علمی جامعه شناسی ایران سرمایه مداري کارگزاران آن در این

داند، نشان داده ایم که در  می ي طبقاتی ها آراي بوردیو، که فرهنگ را برساخته فرهنگی و موضع سیاست
با توجه به . ي طبقاتی حاکم است ها فضاي علمی نیز به همان اندازه ساختار طبقاتی یا دست کم نزاع

اشتغاالت فرهنگی داراي  ة از نظر بوردیو، میدان علمی نیز به همان اندازشناختی علم چشم انداز جامعه
تضاد است و هیچ کس  ۀ ساختار طبقاتی است و از آنجا که علم یک امر کامالً اجتماعی است، عرص

حقیقتاً به دنبال فهم حقیقت دنیاي اجتماعی نیست و هیچ کس نفع چندانی در باز شدن حقایق دنیاي 
ي جامعه شناسی در تالش هستند تا در میدان و فضاي و افراد یعنی کارگزاران عرصه اجتماع ندارد

در این تحقیق . بپردازند  -ي نمادین، اجتماعی و فرهنگی ها منظور سرمایه - اجتماعی به کسب سرمایه
شناسی جامعه شناسی پرداخته شده است که در فضاي جامعه شناسی ایران نگاه این گونه به آسیب

ي کامال از هم ي غالب این میدان علمی بوده و کارگزاران جامعه شناسی به شیوهیه مدارانه چهرهسرما
ي مختلف نظیراقتدار و شهرت بوده اند و نگاه مردم مداري و در آمیختن  ها گسیخته در پی کسب سرمایه

انع شکل گیري این جریان تواند به عنوان یکی از موي اجتماعی را وانهاده اند؛ که این امر می ها با گروه
  .جامعه شناسی در حیات جامعه شناسی ایران گردد

  
  .جامعه شناسی مردم مدار، بوراووي، سرمایه فرهنگی، بوردیو :کلیدي واژگان

 
  
  

                                                
*   mohamadtarkarani@gmail.com کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  
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  مدارجامعه شناسی مردم   ها در پژوهش "عکاسی مستند"و  "عکس"بررسی نقش 
 * محمد اسماعیل حق پرست

. هاي جامعه شناسی مردم مدار است نقش موثر عکاسی مستند در روش پژوهشاین مقاله به دنبال تبین 
چگونه عکس به عنوان یکی از "در حقیقت این مقاله به دنبال پاسخی به این پرسش خواهد بود که 

  ."ابزارهاي پژوهش مردم مدار به کمک محقق خواهد آمد؟
 ي مردمی استفاده ها اط برقرار کردن با گروهي مبتنی بر گفتگو و ارتب ها جامعه شناسی مردم مدار از روش

عکاسی . می پردازد... کند و از جمله به بهره گیري از ابزارهایی چون سینما، عکاسی، مطبوعات و  می
کوشد از  کند و می رخدادهاي پیرامونش را ثبت می عکاس است که در آن عکاسی اي از مستند، شاخه

تصویر در عکاسی . و راستگو ارائه دهدنما  ، واقعگرا واقعیت عکسی طرفانه، بی) عموما مردم(موضوع، 
شناسانه و هنري،  هاي مستند، در کنار محسنات زیبایی عکس. آید مستند یک سند تاریخی به حساب می

گیرند چراکه واقعیت را  برداري قرار می بیشتر به منظور ثبت تحوالت اجتماعی و سیاسی مورد بهره 
هاي مستند، از فرهنگ و سیاست و  ز طریق عکسبیننده، ا. رسانند همانطور که هست به ثبت می

تر، در این نوع  به عبارت ساده. آورد هاي اجتماعی سایر مردم  اطالعات درستی به دست می موقعیت
  . عکاسی تصویر نقش یک شاهد و مدرك را براي اثبات وجود یک وضعیت خاص به عهده دارد

بزارهاي خود را عکس انتخاب کرده اند باید محققان جامعه شناسی مردم مدار که یکی از مهمترین ا
در این مقاله به . متوجه باشند که از چه عکسی استفاده کنند و در چه ژانري باید از عکس بهره ببرند

پردازیم و در نهایت نقش موثر این نوع از عکاسی را در  می توضیح کامل چرایی بهره گیري عکس مستند
 .کنیم می با کارشناسان و به کمک منابع کتابخانه اي تبینجامعه شناسی مردم مدار در مصاحبه 

  
  . عکس، عکاسی مستند، پژوهش در جامعه شناسی مردم مدار :واژگان کلیدي

                                                
  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی *

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات پردیس یزد
Haghparast2006@gmail.com.   

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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رهایی بخش در دانش - جامعه شناسی مردم مدار زمینه ساز تقویت الگوي انتقادي
  جامعه شناسی ایران

  ***شهبازياسحاق ، **علی حسین حسین زاده ، *عباس رضایی
جامعه شناسی علم  ة یکی از جدي ترین نقدهاي وارد بر جامعه شناسی ایران، از سوي صاحب نظران حوز

بر مبناي   فقدان یا ضعف عالیق شناختی ۀ در ایران، ضعف کیفیت الگویی آن است؛ به ویژه در زمین
دانش به سه    تقسیم بندي، مبنی بر »معرفت و عالیق انسانی«برماس، در اثر معروفش  ها چارچوب نظري

 الگوي فنی، هرمنوتیکی و انتقادي، که به ترتیب متناظر با عالیق شناختی ابزاري، تفهمی و رهایی بخش
انتقادي بیش از عالیق   ة دراین میان فقدان و ضعف عالیق شناختی رهایی بخش در حوز. باشند می

رهایی بخش در جامعه - وین الگوي انتقاديمربوط به دو الگوي دیگر مشهود است، که از موانع عمده تک
زعم نگارندگان، بسط و توسعه جامعه شناسی مردم مدار به دالیلی نظیر ارتباط با   به. شناسی ایران است

ي حوزه عمومی در جهت رهاندن حوزه عمومی از کژدیسگی ارتباطات، برخورداري ازخصلت  ها ارزش
بازاندیشی و قابلیت شناخت بازاندیشانه، می تواند از    پتانسیلاي و گفتگویی،  پارتیزانی، پتانسیل مفاهمه

 .رهایی بخش در دانش جامعه شناسی ایران باشد -راهکارهاي عمده تقویت الگوي دانش انتقادي
  

جامعه شناسی مردم مدار، جامعه شناسی ایران، الگوي رهایی بخش، کیفیت الگویی،  :واژگان کلیدي
 .عالیق شناختی

 

                                                
  دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز *
 abbas_rezaii25@yahoo.com  

  دانشیارگروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز**
 چمران اهواز دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه شهید ***
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شناسی مردم مدار زمینه ساز تقویت تخیل جامعه شناسی در جامعه شناسی جامعه 
 ایران

 ***اسحاق شهبازي، **کریم رضادوست، *عباس رضایی
جامعه شناسی ایران عدم توانایی در مساله یابی متناسب  ۀ یکی از مشکالت و موانع عمده بر سر راه توسع

است؛ ) فقدان مساله محوري(خالقانه  ۀ طرح مسال ایران و ضعف در ۀ با مشکالت عینی و انضمامی جامع
ضعفی که، به بیان میلز، فقدان وجود تخیل جامعه شناسانه است که از رهگذر فهم گرفتاریهاي شخصی 

به زعم نگارندگان، جامعه شناس مردم مدار به دلیل پیوند مستقیم و . و مسایل عمومی حاصل می آید
. مومی داراي توانایی قوي جهت شناسایی مسایل و مساله یابی استي مردمی و حوزه ع ها گفتگو با گروه

ي شخصی با مسایل عمومی می تواند یکی از  ها همچنین، بدین واسطه، با پیوند زدن گرفتاري
شکل گیري و تقویت تخیل جامعه شناسانه در زیست جهان دانشوران علوم اجتماعی  ة راهکارهاي عمد

 . جامعه شناسی ایران باشد ۀ ایران و از این رهگذر توسع
  

جامعه شناسی مردم مدار، تخیل جامعه شناسانه، مساله یابی، مسایل عمومی، جامعه :واژگان کلیدي
 .شناسی ایران

 

                                                
  دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز *
 abbas_rezaii25@yahoo.com  

  دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز **
  دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز***
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)اتا(هاي شهريشناسی پیوست اجتماعی و فرهنگی پروژهآسیب  
  مدارشناسی مردماز منظر جامعه
  **دي برغمدي ها  ،*احمد محمدزکی

ي اتا کدامند و از مدارانهحاضر در پی آن است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که وجوه مردمي مقاله  
 پیوست اجتماعی و فرهنگی به چه نحو بهره گرفته شده است؟  یابی به اهدافاین وجوه دردست

ت پژوهش از نظر مسیر توصیفی ـ تحلیلی، و از نظر هدف کاربردي بوده و براي گردآوري اطالعا این   
هاي صورت پذیرفته توسط در این پژوهش برخی از ارزیابی. نیز از روش اسنادي استفاده گردیده است

ها نیز از روش براي تحلیل یافته. ي مجدد قرار گرفته استي اتا مورد مطالعهپژوهشگران اجتماعی حوزه
  .تحلیل محتوا بهره گرفته شده است

از وجوهی ) گذارشناسی سیاستبه عنوان نمود جامعه(ه اتا هاي پژوهش گویاي آن است که گرچیافته   
مند است، اما به بهره) تحت عنوان ذینفعان متاثر از اجراي پروژه(هاي مردمی چون درآمیختن با گروههم

ي بهینه نشده ها براي به سرانجام رسیدن اتا استفادهرسد از این وجوه جهت مشارکت این گروهنظر می
هاي موجود گویاي آن است که دامن زدن به ظهور فضاي گفتگویی، دیگر یافته به عبارت. است

هاي مردمی گرچه از جمله دهی به گروهگردآوردن افراد حول یک موضوع یا مساله مشترك و شکل
-ي مشارکت فعال و واقعی گروهها زمینهي اتا بوده است، اما این ارزیابیمدارانهدستاوردها و وجوه مردم

ها اجرا شده ردمی را فراهم نیاورده است، چراکه در برخی موارد، با وجود مخالفت شهروندان پروژههاي م
ي پیوست اجتماعی و فرهنگی اقدام شده است و در سایر موارد نظرات و یا بعد از اتمام پروژه به تهیه

ها در جداول ن نظرات آنتاثیري نداشته و به بیا هاي عمرانی هیچارائه شده از سوي شهروندان بر پروژه
هاي شهري این موارد گویاي این واقعیت است که پیوست اجتماعی پروژه. توصیفی اکتفا شده است

-ي اینمدارانهي وجودي و مردمامري که با فلسفه. پسنددمی "حاشیه"هاي مردمی را در همچنان گروه
- کارهایی نشان داده خواهد شد که با بهرهاهي ردر انتها با ارائه. ها در تناقضی آشکار استگونه پیوست

گونه ي اتا همراه با بازنگري در روند اجراي اینمدارانهگیري از وجوه گفتگویی، مشارکتی، انتقادي و مردم
ي هاي مطالعاتی را متوقف و با برجسته کردن سویهگونه پروژهتوان روند رو به شکست اینها میپیوست

 .هاي شهري را تضمین کردهاي اجتماعی و فرهنگی، موفقیت پروژهبیي ارزیامدارانهمردم
  

شناسـی  مـدار، جامعـه  شناسـی مـردم  ، جامعـه )اتـا (ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگـی : واژگان کلیدي
 .هاي شهريگذار، تحلیل محتوا، پروژهسیاست

  

                                                
  ریزي شهريارشد جغرافیا و برنامهکارشناسی *

A_Mohammadzaki@Yahoo.com                                                
  شناسی توسعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشجوي دکتراي جامعه **
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و اصالح  اندازهامدار در خدمت گسترش چشمنگاري مردمشناسی و روزنامهجامعه
 عمل اجتماعی

شهروندان و «ي و خبرنامه» بم شهري که آرزوي ماست«ي تحلیل محتواي خبرنامه
  » مشارکت

  **سیامک زندرضوي، *بهار زندرضوي
شناس و اجتماع مدار ارگانیک را به عنوان فرآیند متقابل کار جامعهشناسی مردمبوراووي جامعه  

شناسی مناسب این داد و ستد روش. داندا آموختن متقابل میکند و نتیجه آن رپیرامونش معرفی می
اي از این پژوهش است که و، به طورخاص، نوع ویژه2مشارکتی -دائمی عبارت است از پژوهش عملی

: از جمله نکات مورد توجه در پژوهش قدرشناسانه عبارت اند از. شودنامیده می 1پژوهش قدرشناسانه
ها و هایی که باید با هدف گسترش افقاالجرا، و نخستین گامهاي الزمطرحانداز پیش رو، اکتشاف، چشم

استمرار این فرآینده،ا در عمل، مستلزم حضور . اصالح عملکرد اجتماعی به صورت مداوم برداشته شوند
مدار و نگاري مردمها است، که به طور کلی روزنامهنگاري از طریق رسانهرویکرد خاصی در روزنامه

  . شودخوانده می 2محلی
اند، نشان در این مقاله، با تحلیل محتواي کیفی دو خبرنامه که در بم، پس از زلزله چاپ و منتشر شده   

توان افقی را ترسیم و براي رسیدن هاي موجود در یک شهر میشود که چگونه با تکیه بر ظرفیتداده می
  .امور اقدام کردهایی را تعریف کرد و در عمل به اصالح به آن قدم

  
مشارکتی، پژوهش قدرشناسانه،  - شناسی مردم مدار ارگانیک، پژوهش عملیجامعه: واژگان کلیدي

  .مدار و محلینگاري مردمروزنامه
 

                                                
  b.zandrazavi@hotmail.com دانشجوي کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی  *
  کرمانعضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر   **

1  - Appreciative Inquiry 
2  - Public and Community Journalism 
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 ي عمومی در ایران شناسی با حوزه نسبت جامعه
  *اي تقی سبزه محمد

شناختی  عمومی به مفهوم جامعه ي آیا در ایران حوزه: هدف مقاله حاضر پاسخ به دو پرسش اصلی است
تواند داشته باشد؟ از آن جا که  ي عمومی می شناسی ایرانی چه نسبتی با حوزه آن وجود دارد؟ جامعه

شناسی غرب است، الزم است قبل از پاسخ  ي عمومی داراي سنت طوالنی در ادبیات جامعه مفهوم حوزه
هاي  ي عمومی چیست و مؤلفه حوزه: ده شودبه دو سئوال فوق به یک سئوال مقدماتی دیگر پاسخ دا

  ها هستند؟ ي آن کدام دهنده اساسی تشکیل
تاریخی تهیه شده است، ابتدا  - براي پاسخ به سئواالت فوق، در این مطالعه که به روش اسنادي

اند، سپس با خوانش  نظران معاصر علوم اجتماعی بررسی شده ي عمومی از نگاه صاحب هاي حوزه تئوري
ي مدنی ایرانی  ي عمومی جامعه هاي حوزه ها و مؤلفه ي تاریخ معاصر ایران ویژگی ساله پنجاه و صد یک

شناسی  شناسایی و تعریف و روند تغییر و تحول آن بررسی و تحلیل شدند و در نهایت، نسبت جامعه
  .شناختی گردید ایرانی با  آن بررسی و تحلیل جامعه

اقتصادي از اواخر دوران -ي اجتماعی معه ایران بر اثر فرایند توسعهدهد که جا نتایج این مطالعه نشان می
هاي اجتماعی در  گیري تدریجی نظام پارچگی خارج شده و با شکل قاجاریه به تدریج از حالت کلیت و یک

و ) ي عمومی حوزه(ي مدنی  دیگر، یعنی دولت، جامعه حال حاضر به سه خرده نظام نسبتًا مستقل از یک
ي عمومی که مورد مطالعه این مقاله است، به تدریج در جامعه ایران  حوزه. مل یافته استاقتصاد تکا

این حوزه نقش بسیار مهمی در تاریخ . شکل گرفته، تقویت شده و روز به روز در حال تکامل است
مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقالب اسالمی،   تحوالت اجتماعی گذشته، یعنی در انقالب

رسد که در آینده نیز در  و سایر وقایع پس از آن داشته است و به نظر می 1377نبش دوم خرداد جنگ، ج
  . اي داشته باشد کننده گذار دموکراتیک نقش تعیین

اي براي طرح  تواند موضوعی براي مطالعه، حوزه شناسی ایرانی می ي عمومی براي جامعه حوزه
سازي و ارتقاي فرهنگ  گذاري بر افکار عمومی و فرهنگاي براي تأثیر فکري، حوزه هاي روشن گفتمان

گري در  اي براي مداخله اي براي طرح مسایل اجتماعی و انعکاس آن به دولت، حوزه عمومی کشور، حوزه
  .گیري جامعه در برابر تصمیمات دولت باشد هاي دولتی و موضع گیري ها و تصمیم تدوین سیاست

  
   شناسی، جامعه مدنی، تحوالت اجتماعی ایران ت، جامعهي عمومی، دول حوزه :واژگان کلیدي

  

                                                
   moh_sabzehei@yahoo.com  ي علوم اجتماعی دانشگاه رازي شناسی دانشکده استادیار جامعه*
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ها تغییر نگرش: جامعه شناسی مردم مدار ها یا تداوم نا کامی     
  *سیدمهدي محسنی شاهاندشتی

از زمان شکل گیري جامعه شناسی تا به امروز یکی از اصلی ترین و مهمترین انتقادهاي منتقدان جامعه 
در واقع، همانطور . واقعی این رشته در عرصه عمومی و اجتماعی بوده است شناسی به این رشته نبود تاثیر

که منتقدان جامعه شناسی ابراز داشته اند، اکثر جامعه شناسان ایران چنان از توده مردم و عرصه عمومی 
یشان  ها که سبب شده تحلیل) و از گفتگویی دوطرفه بین خود و مردم اجتناب کرده اند(کناره گرفته اند 

در مورد وضعیت اجتماعی مردم و شرایط معیشتی و فرهنگی آنان و نیز اوضاع سیاسی و اقتصادي تا 
حدود زیادي از واقعیت جاري در جامعه به دور باشد؛ و این خود سبب شده است مشروعیت و محبوبیت 

نه چندان نسبت به گذشته اي (جامعه شناسی در ایران نزد دانشمندان و متفکران و بخصوص مردم آگاه 
  .، تا حدود زیادي از دست برود)دور

جامعه  ۀ ي موجود در جامعه و در بدن ها و محدودیت  ها به باور نگارنده، با توجه به تمام معذورات و کاستی
توان امید آن را داشت که جامعه شناسی ایران تولدي ققنوس وار یابد و این بار بر خالف  می شناسی،

مردم و با ایجاد ارتباط و تاثیر و تاثر متقابل در میان  ة و متفاوت در میان تودگذشته، با حضوري دگرگون 
  .آنان، با ندایی جرس گونه طنینی باشد بر بیداري توده مردم

در این پژوهش، هدف بر آن است تا با نگاهی به رویکردهاي جامعه شناسی در کشورهایی چون 
ي جامعه شناسی در ایران، به چرایی این  ها با رویکرد  ها آن ۀ هندوستان و کشورهاي شرق دور، و مقایس

نقشی شایسته و در خور ) جز در برهه اي کوتاه( مسیله بپردازیم که چرا جامعه شناسی نتوانست در ایران 
ي جامعه  ها و مهم تر آنکه با توجه به ضعف غیر قابل کتمان در دیگر قالب. مردم ایفا کند ة در میان تود

آیا جامعه شناسی مردم مدار قادر به تداوم و ) اي، سیاست گذار و به خصوص انتقاديحرفه (شناسی 
کسب موفقیت در ایران هست؟ و آیا این رویکرد از جامعه شناسی نوید نگاهی نو و رویکردي مردمی و 

  ي گذشته؟ ها توده اي در ایران است یا تداوم نا کامی
  

  .مردم ة ردم مدار، تودجامعه شناسی، جامعه شناسی م: واژگان کلیدي
  

                                                
   smms747@gmail.com  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران*
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مدار و حوزه عمومیشناسی مردم غرابت جامعه/ قرابت  
مدار و شرایط امکان از جامعه شناسی مردم“ دیگر“تالشی نظري براي طرح روایتی (

  ) آن در ایران
  *بهرنگ صدیقی

از این  یی باید داشته باشد؟ طرح این پرسش هنجاري ها جامعه شناسی مردم مدار در ایران چه ویژگی
اما پاسخ . کند می بابت اهمیت دارد که جامعه شناسی مردم مدار در ایران مراحل اولیه صورتبندي را طی

ي حوزه عمومی در ایران است، چرا که به ادعاي این  ها به این پرسش تا حد زیادي وابسته به ویژگی
الش براي پرداختن به این پرسش اما ت. مقاله پایه و مایه جامعه شناسی مردم مدار در حوزه عمومی است

توان ضمن  می پس از آن. در وهله نخست مستلزم جد و جهدي نظري در چیستی حوزه عمومی است
ي حوزه عمومی در ایران طرحی براي شرایط امکان جامعه شناسی مردم مدار در ایران  ها بررسی ویژگی

لب در خصوص چیستی حوزه عمومی مرور و در این مقاله، ابتدا به لحاظ نظري، رویکردهاي غا. درانداخت
ي روایت غالب  ها در حین این مرور نظري ویژگی. برماس و آرنت از آن جمله است ها شوند؛ رویکرد می نقد

شود و  با  می از جامعه شناسی مردم مدار، یعنی روایتی که بوراووي از آن به دست داده است، نیز بررسی
از جامعه شناسی مردم مدار پیش  "دیگر"شود روایتی  می ی تالشتکیه بر روایت آرنت از حوزه عموم

ي حوزه عمومی در ایران پرداخته خواهد شد و مصادیق آن، در  ها پس از آن به مرور ویژگی. نهاده شود
ي پیش  ها شود و نسبت هر یک از این مصادیق با روایت می ي نهادي و غیرنهادي آن، پرداخته ها شکل

این مقاله، از جمله مدعی است که مختصات حوزه عمومی در ایران . شود می عمومی بررسیگفته از حوزه 
از این رو، مسیري که پیش روي جامعه . برماسی از آن ها با روایت آرنت همخوانی بیشتري دارد تا روایت

ب شناسی مردم مدار در ایران قرار دارد باید ضمن بررسی مختصات این حوزه عمومی به نقد و آسی
ي حوزه عمومی در ایران، طرحی اولیه براي  ها در انتهاي مقاله، با تکیه بر ویژگی. شناسی آن نیز بپردازد

شود و محورهاي نظري، روش شناختی، و  می صورتبندي جامعه شناسی مردم مدار در ایران به دست داده
  .پژوهشی آن برشمرده خواهد شد

  
مدار، نهادهاي مدنی، مراوده، شناسی مردم، جامعهمدنی ۀ عمومی، جامع ة حوز :واژگان کلیدي

  .خودانگیختگی، تکثر
  
 
  

                                                
  استادیار دانشگاه آزاد رودهن*

behsad1@gmail.com  
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 بیدارگران مشروطه، برکشندگان صداي امر اجتماعی در ایران
  *وحید طلوعی

بیدارگران مشروطه با رویکردي که به تغییرات در ایران داشتند، هرچند به دنبال تغییراتی سیاسی و 
اگر بپذیریم که . همان نسبت نیز به برآمدن امر اجتماعی کمک کردند تحدید حدود قدرت شاه بودند، به

امر اجتماعی حاصل پیوند امر شخصی و محیط اجتماعی است، آنگاه کار بیدارگران مشروطه در پرتو این 
آنان به تاثیر از علم غرب که چندي بود به . اي معرفت اجتماعی استگذاري گونهفهم در اساس پایه

هایی آن نوعی تجدد بومی در حال شکل گرفتن بود، آغاز به بررسی ۀ فته بود و به واسطایران راه یا
رساالت و مکتوبات آنان در اصل حاصل به . تحلیلی و تطبیقی کردند که منجر به قوام مفهوم جامعه شد

بی، پیوند اش، ولو به تأسی از فهم غرفرد در این رساالت با متن اجتماعی. صدا درآمدن امر اجتماعی بود
باید در نظر ایشان راجع به ارتباط با مردم دید که با پذیرش روش طبیعی هاي آن را مینمونه. خوردمی

شود که در آن نقش این امر به وجه مشترکی تبدیل می. تغییر در اجتماع در پی فهم قانونمندي آن بودند
گیري شکل. شودعام آن دوره بیان میهاي مردم در سازمان اجتماعی و حدود اعمال این نقش در رسانه

نوشتند و ترجیح ها میهایی که مردم به این روزنامهشد و نامهخوانی میفضایی که در آن روزنامه
هاي متعدد در دوره مشروطه، همه حاصل تالش گیري انجمنمطبوعات مقدس و در پی آن شکل

قایع از منظري فردي دور شوند و در امر آموختند از نگریستن به وبیدارگرانی است که به مردم می
در این مقاله با بررسی آثار بیدارگران مشروطه در ایران . اجتماعی صداي خود را بیابند و به گوش برسانند

شناسان ایرانی نه در آکادمی یا شناسی در پی آنیم تا نشان دهیم اولین جامعهآنان با آباي جامعه ۀ و مقایس
این . پیوند درك جریانات فکري و قبول امر اجتماعی پدیدار شدند ۀ که در نتیجبر سر سفره حکومت، بل

-نوعی جامعه: گفتندشناسی نیز از آن سخن میشناسان همان مسیري را رفتند که آباي جامعهجامعه
  .نامیممدار میشناسی که امروز آن را مردم

  
 ،)گريحکومت(امر اجتماعی، حکمرانی  مدار، بیدارگران مشروطه،شناسی مردمجامعه: واژگان کلیدي

  .امر فردي
  

                                                
  شناسی نظري فرهنگی دانشگاه تهران دکتراي جامعه **
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 جامعه شناسی مردم مدار و مددکاري اجتماعی
  *وحید طلوعی

اجتماع گرا و  ۀ در این مقاله نشان داده ایم که مددکاري اجتماعی در هر سه سطح خرد بینافردي و میان
براي نشان دادن این امر ابتدا  .کالن سیاست گذارانه با رویکردهاي جامعه شناسی مردم مدار همنواست

به کردار مشابه مددکاران و مردم مداران در مقام تعلیم دهندگان و تعلیم گیرندگان، رهایی بخشان و به 
در عین حال در بعد نظري نیز به معضل . صدادرآوران خاموشان و سخنگویان بی صدایان توجه کرده ایم

دیگر به تناقض درونی حکومت و بعد آگاهی بخشانه توجه  کار با دولت در مقام منبع از سویی و از سوي
پیوند امر فردي به "یی انتزاعی مانند  ها کرده ایم تا در عمل راهی براي به اجرا درآوردن مفاهیم و توصیه

 "تاریخی کردن امر فردي"و در نهایت  "نگریستن به فرد در متن محیط اجتماعی"و  "امر اجتماعی
یی را براي انضمامی  ها اشاره کرده ایم که مددکاري اجتماعی در سطح خرد چه رسانهدر ادامه . بیابیم

گذارد و، در عین حال، توسعه اجتماع گرایانه در مقام مددکاري اجتماعی  می کردن این انتزاعات در اختیار
ي علوم  ها تهبه منظور فراهم آوردن زمینه کاربست یاف  ها سطح میانه از چه ابزارهایی براي آموزش گروه

مددکاري اجتماعی در  ۀ سیاست گذاران ۀ برد؛ و در نهایت، چگونه مداخل می اجتماعی و جامعه شناسی بهره
پی حل تناقض درونی علوم اجتماعی در جوامعی است که در آنها فرایندهاي برخاسته از علوم اجتماعی 

ي این دو،  ها است که با تکیه بر مشابهتدر این مقاله تالش نویسنده بر این بوده . وابسته به دولت اند
  .ي علوم اجتماعی پیش نهد ها راهی براي هم افزایی به منظور مردم مدار کردن هر چه بیشتر یافته

  
جامعه شناسی مردم مدار، مددکاري اجتماعی، نظریه و کردار، امر فردي، امر اجتماعی،  :واژگان کلیدي

  .تاریخی کردن
  

                                                
  دکتراي جامعه شناسی نظري فرهنگی *

vahid.tolooei@gmail.com   
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مردم مدار و کاربرد آن در ایرانچیستی جامعه شناسی   
  **جابر موالیی، *فیروز عسگري

ي مختلف علوم اجتماعی، بابی به نام جامعه  ها براي همه فهم کردن مسایل اجتماعی در میان حوزه
و گفتارهایی را که در جامعه شناسی حرفه اي   ها کوشد تحلیل می شناسی مردم مدار بوجود آمده است که

سی رایت میلز، از جمله متفکرانی که در سنت جامعه شناسی . مردم قابل فهم کند ة وجود دارد براي تود
شود، پیوند میان مسایل شخصی با مسایل عام اجتماعی و رایج کردن چنین  می مدار به آن توجه  مردم

جامعه شناسی مردم مدار . داند می ترین اهداف جامعه شناسی مردم مدارباور داشتی را براي مردم از مهم 
و نه براي نقد آثار علمی، بلکه براي توجه مستقیم به   ها دانش را نه براي آکادمی، نه براي دولت

  .داند می ي مردمی ها گروه
ۀ د آن در جامعدر این مقاله به بررسی جامعه شناسی مردم مدار و تعریف مفهومی آن و همچنین کاربر

جامعه شناسی مردم مدار به  ة در حوز. پردازیم می ایران با توجه به مسایل اجتماعی موجود در کشور 
  .شود می ي مردمی و حل مسایل اجتماعی از مجراي غیر رسمی پرداخته ها ارتباطات کالمی بین گروه

  
  .جامعه شناسی مردم مدار، مسایل اجتماعی ایران، جامعه شناسی حرفه اي :واژگان کلیدي

  

                                                
  مدرس دانشگاه پیام نور مرکز آبدانان *
. asgarifirooz@yahoo.com   

  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز آبدانان**
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  بازپس گیري تخیل جامعه شناختی 
  بررسی نسبت میان روشنفکران حوزه عمومی و جامعه شناسی مردم مدار

 *محمود فرهادي
کار برد و ، مفهوم تخیل جامعه شناختی را به 60 ۀ سی رایت میلز، جامعه شناس برجسته آمریکایی در ده

به . بایست چونان وجدان اخالقی جامعه عمل نمایند می بر این باور بود که جامعه شناسان و روشنفکران
ي  ها توان میان جامعه شناسان مردم مدار و روشنفکران حوزه عمومی هم پوشانی می رسد که می نظر

اسان به کرات کوشیده اند تا در طول تاریخ مدرن ایران نیز روشنفکران و جامعه شن. مهمی مشاهده کرد
گاه روشنفکران از زبان جامعه شناسی بهره گرفته اند و گاه جامعه . به جاي یکدیگر ایفاي نقش نمایند

این مقاله بر آن است تا با بهره گیري از روش . شناسان کوشیده اند تا در نقش روشنفکر ظاهر شوند
م مدار با گفتمان روشنفکري را در تاریخ تحلیل گفتمان تفاوت میان گفتمان جامعه شناسی مرد

براي انجام تحلیل گفتمان . مورد بررسی قرار دهد 1390تا  1340ي  ها روشنفکري این سرزمین در سال
جالل ( از این رو، شاخص ترین روشنفکران پنج دهه . از چارچوب نظریه الکال و موفه استفاده شده است

برگزیده شده اند و کوشش شده است تا با بررسی آراء و آثار ) آل احمد، علی شریعتی، عبدالکریم سروش 
ي جامعه شناسی مردم مدار مقایسه شود و  ها با مولفه  ها ي هر یک از این جریان ها آنان مهم ترین مولفه

نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که به رغم حضور جامعه شناسان . مورد بررسی قرار گیرد
وشنفکران در حوزه عمومی، و با وجود تاکید بوراووي بر گستردگی مفهوم تخیل جامعه مردم مدار و ر

در انواع مختلف جامعه شناسی، مرزهاي مهمی میان این دو قشر وجود دارد که در این مقاله به  شناختی
  . آنها پرداخته شده است

  
گفتمان، تخیل جامعه  جامعه شناسی مردم مدار، روشنفکران حوزه عمومی، تحلیل :واژگان کلیدي

  . شناختی
  

                                                
  دانشجوي دکتراي جامعه شناسی *

mahmoud_farhadi@yahoo.com   
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 گفتاري در باب زبان جامعه  شناسی مردم مدار
  *طاهره مشایخ

. ي مردمی و روش آمیختن با آنان است ها جامعه شناسی مردم مدار آن علمی است که دغدغه اش گروه 
متفاوت مردمی را ي  ها چنین جامعه شناسی اي باید راهی به بیان مردم بیابد و شرایط گفتگو با گروه

در واقع جامعه شناس مردم مدار براي . براي برقراري این ارتباط، نیاز به ابزار زبان است. ایجاد کند
برقراري ارتباط با مخاطبان اصلی خود که مردم و اقشار مختلف جامعه هستند، باید از زبانی که نه تنها با 

به . فهم و نزدیک به زبان روزمره باشد استفاده کندآن بتوان به خوبی مفاهیم را انتقال داد، بلکه همه 
عبارت دیگر جامعه شناسی مردم مدار باید در خدمت مردم و جامعه مدنی باشد و براي آنان و به کمک 

ي  ها این مقاله تالش دارد تا با نگاهی زبان شناختی ویژگی. آنان به تولید دانش جامعه شناسی بپردازد
  .دار را مورد بررسی و توصیف قرار دهدزبان جامعه شناسی مردم م

  
  .  جامعه شناسی مردم مدار، زبان روزمره، زبان عامیانه، زبان علم: واژگان کلیدي

  

                                                
  کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی *

 tmashayekh@yahoo.com  
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نسبت   ها ي جامعه شناسی مردم مدار، با تاکید بر تمایز روش ها بررسی مفهوم و روش
 به سایر انواع جامعه شناسی

  ***عرب سرخیلیال ، **حمید رضا علی نیا، *مریم مالیی
 دهه 2به طور کلی از زمان مطرح شدن جامعه شناسی مردم مدار در کنار انواع دیگر جامعه شناسی تقریبا 

مقصود از جامعه شناسی مردم مدار آن علمی است که «. گذرد و این اصطالح جدید و نو ظهور است می
پس به بیانی دیگر ). 1387:168بوراووي، (»دغدغه اش گروههاي مردمی و روشش آمیختن با آنان است

آن چنان که در نام جامعه شناسی مردم مدار نهفته است، این نوع از جامعه شناسی در ارتباطی تنگاتنگ و 
 جامعه شناسی مردم مدار، مردم ۀ در واقع به نوعی هدف و وسیل. گیرد می قرار "مردم"دو سویه با 

 تعامل و گفتگو با مردم است که جامعه شناس ۀ باشند که هم مخاطب آن هستند و هم به وسیل می
به طور کلی این نوع از جامعه شناسی با مفاهیمی نظیر همنشینی، . تواند یک پدیده را بررسی کند می

مشارکت در تجربه زیسته مردم در اقشار مختلف، دسترس پذیري، گفتگوي دو طرفه و مواردي از این 
  .قبیل در ارتباط است

پردازیم و به کمک  می ررسی مفهوم جامعه شناسی مردم مدار در آثار مایکل بوراوويدر این مقاله به ب
جامعه ": ي اصلی این مفهوم را بیان خواهیم کرد؛ از جمله این آثار عبارت اند از ها و شاخص  ها مولفه  ها آن

جهان "،2"تناقضات، مسایل و امکانات:جامعه شناسی مردم مدار"،1"شناسی مردم مدار و اجتماع محلی
جامعه شناسی مردم مدار "،4"ي جامعه شناسی مردم مدار ها نزاع"،3"جامعه شناسی مردم مدار را نیاز دارد

سپس نگاهی اجمالی بر نظر جامعه شناسان داخلی که نسبت به این موضوع نظریه . 5"در مقیاس جهانی
ر دیدگاه آنها در شرایط فعلی ایران پردازي کرده اند خواهیم داشت و کاربرد این نوع از جامعه شناسی را د

ي معرفت شناختی و روش شناختی  ها حاضر توضیح و تبین تفاوت ۀ هدف اصلی مقال. بررسی خواهیم کرد
از خالل . است) آکادمیک، انتقادي، سیاستگذار(بین جامعه شناسی مردم مدار با سایر انواع جامعه شناسی 

  .شناسان داخلی به این مساله پاسخ خواهم دادمطالعه و بررسی آثار بوراووي و جامعه 
  .جامعه شناسی مردم مدار، آثار مایکل بوراووي، معرفت شناسی، روش شناسی :واژگان کلیدي 
  

                                                
   مدیریت توسعه دانشگاه تهران -دانشجوي کارشناسی ارشد توسعه روستایی*

mollaie.maryam@yahoo.com   
  دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران **
  اجتماعی دانشگاه تهران توسعۀ  -دانشجوي کارشناسی ارشد توسعه روستایی ***

1 - Sociologies And The Grass Roots Public 
2 - Public Sociologies: Contradictions, Dilemmas, and Possibilities 
3  - The World Needs Public Sociology 
4 - The Public Sociology Wars 
5 - Public Sociology On A Global Scale 
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ي  ها ي  اجتماعی، با تاکید بر دیدگاه ها کاربردي پژوهش-قلمرو انتقادي زبان علمی
 جامعه شناسی مردم مدار

  **سمیه کالنی،  *یعقوب موسويسید
ي  ها در واقع شیوه و امکان. ي علمی در ارتباط با اجتماع است ها بی تردید زبان ابزار اولیه تمامی حوزه

ي علوم را در بین بهره وران و یا  ها زبان در علوم مختلف واسطه و یا ابزاري است که شرایط انتقال یافته
دیگر زبان ویژه اي را در اشاعه و جامعه شناسی نیز مانند هر علم . گرداند می ي آن فراهم ها مخاطب

دانش فوق با توجه به مفروضات نظري و عملی اش اقدام به . گسترش دستاوردهاي خود دارا است
. دهد می ي خود را در اختیار مخاطبان و بهره وران قرار ها پژوهش اجتماعی کرده و سرانجام نتایج و یافته

تفکر اجتماعی در گذشته جامعه شناسی از آغاز تا  ة زبر خالف رویکردهاي غیر کاربردي و انتزاعی، حو
شناخت اجتماعی  ۀ ي عمومی در جامعه و کمک به افرایش دامن ها کنون هدف اولیه خود را ورود به حوزه

ضرورت برخورداري از یک ساختار و امکان ارتباطی ممکن در این . داند می به منظور کاهش آالم مردمان
به زعم بوراووي در میان انواع مختلف از رویکردهاي معرفتی . لش بوده استعلم پیوسته محل بحث و چا

و تحلیلی جاري، جامعه شناسی مردم مدار تاکید بیشتري بر رودررویی مستقیم و تاثیر گذار با مردم و 
  . دارد  ها آن ۀ زیست ۀ شرایط ادراك تجرب

تخصصی جامعه شناختی و تاخیر در انتقال از جمله محورهاي مورد نظر در این رویکرد نقد ساختار زبان 
. ي اجتماعی مخاطب است ها ي مردم و یا آحاد جامعه و گروه ها ي علمی و پژوهشی آن به توده ها یافته

ي مختلف جامعه و نیز کمک به  ها ي خود در درون الیه ها یافته ۀ جامعه شناسی براي اشاعه و توسع
می نیاز دارد تا با بازخوانی زبان فنی و علمی کنونی ضمن مردم از نتایج عل ۀ ادراك و شناخت عام
و موانع، قلمرو مخاطبان را وسیع تر و شرایط بهره وري از آن را مساعد تر   ها انکشاف از محدودیت

ي رسیدن به زبان  ها گذشته از انجام تحقیق و مطالعه پیرامون این موضوع ضروري است راه. گرداند
 به نظر. نیز مورد توجه قرار گیرد) دون هر نوع گسست اندیشه اي و علمیب(جایگزین جامعه شناسی 

زبان شناختی جامعه  ة ي فنی و علمی در حوز ها رسد آن چه که در خصوص مشکالت و محدودیت می
ي اجتماعی در قالب آثار تالیفی، ترجمه،  ها شناسی وجود دارد در استخراج و انعکاس دستاوردهاي پژوهش

چنانچه به نظر برخی از منتقدان از جمله . ي طرح تحقیق نمایان است ها علمی و گزارش تولید مقاالت
ي نظري و علمی جامعه شناسی و تجربه عملی و کاربردي آن در سطح  ها موجود میان یافته ۀ دالیل فاصل

که در (ي این علم  ها یی است که در انتقال یافته ها جامعه موضوع فرهنگ زبان جامعه شناسی و دشواري
البته این به . (و افراد عالقمند و مخاطب در جامعه وجود دارد) سرشت خود ماهیت کاربردي اجتماعی دارد

  .) معناي عرفی کردن جامعه شناسی و دور کردن ان از زبان علمی اش نیست

                                                
  دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهراء *
 y.mousavi@alzahra.ac.ir  

      ymousavi90@yahoo.comکارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه الزهراء **
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وي و گانز مطرح ي بدیلی از سوي جامعه شناسان مردم مدار از جمله بوراو ها ي اخیر دیدگاه ها در سال
اما . کاربردي مدد رسان باشد-این معضل نظري ۀ تواند ما را در مطالع می شده است،که توجه به آنها

دیدگاههاي جامعه  ۀ مهم در اینجا چگونگی تعریف زبان دوم براي جامعه شناسی است که در حیط ۀ مسال
ن تخصصی و علمی جامعه شناسی، این موضوع نیاز به بررسی زبا. شناسی مردم مدار سنتی قرار دارد

دارد؛ و پس از موفقیت در   ها ، روش، دستاوردهاي پژوهشی جامعه شناسی و به چالش کشیدن آن ها نظریه
ضروري است به این موضوع پرداخته شود که با اتخاد کدام رویکرد ) تعریف زبانی سهل و ممتنع(این راه 

ي  ها ي پیش روي پژوهش ها در مطالعه پیرامون چالش. ابدتواند گسترش ی می این زبان  ها و روش یا روش
ي تاریخی، موانع سازمانی،  ها اجتماعی در بعد زبان کاربردي تاثیر عواملی همچون قدرت، زیرساخت

نوشتار تحقیقی مورد نظر در اینجا . توان مورد بحث و بررسی قرار داد می الگوي نظري و فقر روشی را نیز
ي زبان مورد  ها ازخوانی رویکرد جامعه شناسی مردم مدار شرایط کنونی دشواريدر صدد است به کمک ب

  . ي کاهش آن را مورد بررسی قرار دهد ها ي اخیر در ایران و روش ها کاربرد در تحقیقات اجتماعی سال
  

 هاي کاربردي، پژوهشزبان جامعه شناسی، جامعه شناسی مردم مدار، جامعه شناسی : واژگان کلیدي
  .اجتماعی، موانع ساختاري
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 شکیزتاسیس یک مرکز پژوهشی جامعه محور در دانشگاه علوم پ حاصل از  ۀتجرب
 SWOTزاهدان در قالب جدول 

  ***علیرضا انصاري مقدم، **فاطمه رخشانی، *امحمد رضا ناصري نی
امري دیر بازده و  ي اخیر در کل جهان نشان داده که ارتقاء سالمت بدون دخالت جامعه ها تجربیات دهه

ي پژوهش است  ها یکی از راههاي شناخت عوامل موثر بر سالمت استفاده از متدولوژي. هزینه بر است
  ها اینگونه پژوهش%  90دهد که  می آمار نشان. شود می انجام  ها آکادمیسین صورت سنتی توسطه که ب

این معضالت باعث شده . دهد می ارهدف را مد نظر قر ۀ از مشکالت واقعی سالمت در جامع%  10فقط 
ي مشارکتی در امر سالمت راه حلی براي رفع این نقیصه در نظر گرفته  ها تا در جهان امروز پژوهش

اجتماعی و ارتقاء سالمت با تاکید بر همین  ۀ مرکز تحقیقات توسع  88-84سالهاي  ۀ درفاصل. شوند
 SWOTاده از تجربیات آن دوره و در قالب جدول در این مقاله با استف. رویکرد در زاهدان تاسیس شد
  . این تجربه توصیف شده است

در این بررسی توصیفی، با استفاده از مدارك و مستندات موجود، همچنین پرسشنامه اي نیمه ساختاریافته 
که در مصاحبه با افراد کلیدي این پروژه در سه سطح مدیریت، شرکاء فرآیند و نیروهاي مردمی تکمیل 

بر اساس فراوانی هر داده در زیر مجموعه اجزاء   ها داده. شده براي توصیف موضوع استفاده شده است
 .آورده شده اند SWOTتشکیل دهنده جدول 

انتخاب منطقه و تعداد جمعیت تحت پوشش مرکز  بر چه  ة دهند که نحو می مدارك و مستندات نشان
  ها مردمی و سایر شرکاء فرآیند براي مدیریت پژوهشسازماندهی نیروهاي  ة اساسی بوده است و نحو

در قدم بعدي عوامل خارجی موثر بر کارکرد مرکز با عنوان تهدید و فرصت و عوامل . چگونه بوده است
استخراج و با مدارك و مستندات موجود تلفیق و   ها درونی تحت عنوان قدرت و ضعف از  پرسشنامه

 .گزارش شده است
ي مشارکتی به علت ضرورت حضور نهادهاي مختلف اداري و  ها داد که پروژهنتایج حاصل نشان 

اجتماعی حتی در بحث پژوهش نیازمند یک مدیریت واحد است؛ که در این پروژه هیچ نهادي مدیریت 
نبود انگیزه و سود مناسب براي محققان دانشگاهی براي ورود به اینگونه . نهاد دیگر را سر بر نمی تافت

ي مردم نهاد که با انگیزه ترین  ها از بین رفتن سازمان. از دیگر عوامل بازدارنده بوده استفعالیتها 
باشند و همچنین فقدان الگوي بومی از عوامل مهمی بوده اند که  می  ها نهادهاي مدنی در اینگونه فعالیت

یس چنین مرکزي اینها فرد محور بودن تاس ۀ در کنار هم. مرکز موصوف را با چالش مواجه کرده بود
اما  اعتقادي که . این ماکز  نیز به دست فراموشی سپرده شود ۀ باعث شد تا با رفتن فرد مذکور، هدف اولی

داد و از دل این پروژه بیرون آمد باعث شد تا رویکرد  می پژوهشی نشان ۀ اصل حضور مردم را در هر برنام

                                                
  nasserinia2002@yahoo.comمدیر اجرایی مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت زاهدان*

  ر کل آموزش و ارتقاء سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمدی **
  رئیس مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت زاهدان ***
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رآیند و نه بعنوان مدیر و عامل انجام عنوان شریک ف هپژوهش جامعه محور به معناي حضور مردم ب
  . عنوان یک دستاورد مهم حفظ و ادامه یابد هپژوهش همچنان در مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ب

  
  .SWOTپژوهش جامعه محور، سالمت، جدول  :واژگان کلیدي
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	چالشهای تکثرگرایی روش شناسانه به دلیل تنوع موضوعات مطالعاتی در نهاد خانواده باعث وضعیت دشواری شده است که درآن گزینههای تحقیق بیش از حد زیادند. هرچند روشهای تحقیقاتی کیفی، سنتی غنی ومهم در مطالعه بر روی خانوادهها دارند (گیلگان،1999) و در ژورنالها وفصلنامهها به حاشیه رانده شدهاند (لوروسا و وولف،1985). امادر طول دهه گذشته شاهد ظهور علاقهای ناگهانی در روشهایی کیفی بودهایم که در موفقیت کتاب دنزین ولینکولنز (Deniz and Lincolns ) تحت عنوان رسالۀ تحقیقات کیفی (2000b) آشکاراست ومختصری از کارهای غنی روششناختی درزمینة تحقیقاتکیفی مورد بررسی میباشند که شامل این موارد میشوند:  تحلیل مباحثات، تحقیق مشارکتی، تحقیق گروه متمرکز، روششناسی مردم نگارانه، مردم نگاری، تحلیل داستان  و روششناسی مبتنی بر نظریه که موارد فوق میتوانند به مطالعات کیفی مسائل ومشکلات خانواده بپردازند،امروزه بر اساس نظرات صاحبنظران وکارشناسان، مطالعات نهاد خانواده در صورتی راه حل مشکلات خود را پیدا خواهد کرد که بتواند به طرف روشهای کیفی حرکت کند، دراین مقاله به مطالعه، توصیف و تحلیل روشهای پژوهشی موجود خواهیم پرداخت کهبازتاب دامنهای ازچشم اندازها، ارزشها،هنجارها وترجیحات زمینهای برای انتخابهای نظری و روش شناسانه در مطالعات خانواده میباشند. میدانیم،هدف نخستین پژوهش اجتماعی ورفتاری،درک وقایع جامعه است. از جمله وقایعی که در جامعه بایستی به پژوهش و شناخت پیرامون آن باید پرداخت، تحولات نهاد خانواده در ایران است، هرچند پژوهش اجتماعی در باره مطالعات نهاد خانواده درایران نادیده گرفته شده است و به عبارتی از نگاه عامیانه، ممکن است پژوهش وتحقیق درباره خانواده نوعی اتلاف وقت و بیهودگی به نظرآید. درحالی که بر اساس شواهد،ت حولات هنجاری وضرب آهنگ تغییربه قدری سرعتش در نهاد خانواده بالا گرفته که اگر به موقع با انجام پژوهشهای  کیفی ،علمی ودقیق در مسیر دستیابی به راهکارهای استراتژیک برای برون رفت نهاد خانواده از وضعیت کنونی نباشیم،نمی توانیم مسائل ومشکلات این نهاد رابه موقع بررسی وراهبردهای لازم را ارائه دهیم ودر نتیجه ممکن است به مرحله فروپاشی وخط قرمز این نهاد(به گفته کارشناسان) در ایران برسیم.انجام پژوهش دقیق ودرست در مطالعات خانواده نیازمند شناخت" روشهای پژوهش ویا خانواده پژوهی" ودوری از تکثرگرایی روشی است.از اهداف اصلی این مقاله، شناخت انواع روشهای پژوهشی درمطالعات خانواده است که در این مقاله به مطالعه" انواع روشهای کمی،کیفی و ترکیبی" خواهیم پرداخت ودر واقع مهمترین سوالات عبارتنداز:مهمترین روشهای پژوهشی درمطالعه نهادخانواده شامل چه روشهایی میباشند؟مزیتها ومعایب آنها در مطالعه خانواده کدام است؟قابل ذکر است که روش تحقیق" اسنادی-تحلیلی"  میباشدو همچنین قابل ذکر است: روشهای کیفی و کمی وترکیبی را به منظور ارائۀ نظر در باب تعاملات و تضادهای زندگی خانوادگی در خانواده ایرانی را از طریق عدسیهای متعدد را در این مقاله موردبررسی قرارخواهیم داد.




