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 چکيده
ای با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سابقهبطور سریع و بیحاضر ع عصر درحالیکه جوام

های آنها روبرو هستند، ضرورت بکارگیری تحقیقات وجه به زیرمجموعهتفرهنگی با 

گردد. در غیر این ای بیش از هر زمانی در گذشته احساس میاجتماعی بطور همه جانبه

یابد. توسعه صنعتی، گسترش ونی میاجتماعی هر چه بیشتر فز یهایدگیچیپ ، صورت

های گوناگون اجتماعی و گسترش شهرنشینی، تغییر سریع الگوهای خانواده، ظهور شبکه

سابقه آن، نزدیک شدن نقاط مختلف جهان به یکدیگر، روش زندگی جدید در اَشکال بی

هر  های اجتماعی هرچه بیشتر زنان و پیدایش انتظارات جدیدافزایش باسوادی، مشارکت

اند. از را به دنبال آورده ییک در جای خود پیامدهائی داشته و مسائل اجتماعی جدید

بایست ایفاء نقش نماید، و متعاقباً مستمر می یابه گونهاین رو، نظام تحقیقات اجتماعی 

ها و راهبردهای جدید ارائه گردد تا از آن طریق، رفاه اجتماعی بیشتری در جوامع حلراه

های اجتماعی، مطلوبیت کارکردهای ردد. به عبارت دیگر، اصالح شاخصحکمفرما گ

گردد که خود سرانجام به توسعه اجتماعی و اقتصادی اجتماعی و اقتصادی را موجب می

از تعصب خود به پویائی تحقیقات  فارغطرف و تربیت پژوهشگران بی .گرددمنجر می

گذاری بایست روی آن سرمایهتر میانجامد؛ یعنی فرآیندی که هر چه بیشاجتماعی می

 کرد.

 ها،گسترش شبکه گسترش شهرنشینی، ،اجتماعی تغییرات :واژگان کليدي

 .صنعتی شدن تحقیقات اجتماعی،

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
وم

س
)

 

ره 
ما

ش
10  /

ان
ست

تاب
  6

13
9

 
ص

 /
 

601- 841
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 در جوامع رو به توسعه  اجتماعیضرورت تحقيقات 
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 مقدمه
و به دنبال آن  ستا گذاری و مدیریت کشورها نقش مؤثری داشتهی بعد از جنگ جهانی دوم علوم اجتماعی در سیاستهاسالاز 

اظ روش شناسی . این علوم به لحستا کرده؛ یعنی تا حد زیادی و بتدریج اهمیت کاربردی پیدا ستا فزونی نیز پیدا کردهاهمیت روزا

الزم جهت  یهانهیمز. این علوم ستا افتهیاجتماعی دست  یهااستیسالزم جهت مطالعه، ارزیابی و تدوین  یهاشرفتیپ)متدولوژی( به 

. در این حرکت، محققین و پژوهشگران ستا آوردهجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم اجتماعی سریع و تغییرات ا -حرکت به سوی توسعه اقتصادی

و بدینگونه سعی در حل مسائل  اندپرداختهخود  یهایتوانائ، به ارزیابی مجدد اندافتهیبازاجتماعی نیز در جهان سوم موقعیت و نقش خود را 

خود را در حل مسائل هر چه  یهایتوانائخود را با نیازهای ملی هماهنگ نمایند،  ستیبایمعلوم اجتماعی . اندداشتهموجود در جوامع خود 

 بیشتر تنظیم و تقویت نمایند و آینده نگری تحلیلی خود را هر چه بیشتر توسعه دهند.

ته یا روند حرکتی آن از توسعه بازداش مختلف علوم اجتماعی در ایران هر یک در جای خود به نحوی جامعه را یهانهیزمضعف کاربرد 

نی از ساختار را کُند کرده است. مثالً، ضعف مطالعات جامعه شناسی در مناطق مختلف و در سطح ملی باعث گردیده است تا تصویر روش

عه را با ضعف روبرو ، و آن خود نظام برنامه ریزی جامآنطور که در جوامع صنعتی متداول است، نداشته باشیم جامعهاقتصادی  -اجتماعی

 یهاتیهواضمحالل  قومی و محلی باعث یهاارزش. همینطور، کمبود مطالعات فرهنگی و مردم شناسی، و کم بهاء دادن به مجموعه سازدیم

ذب فرهنگ ا به تدریج جهنصورت گرفته، بگونه ای که آ هافرهنگو در نتیجه نوعی استحاله فرهنگی در بسیاری از اقوام و  شدهمحلی و قومی 

فرهنگی  یهانهیگنجین قبیل فرهنگی در کشور، در حال از بین رفتن است. ا یهاراثیم. بدینگونه، بسیاری از اندشدهو مجموعه ارزشی غالب 

 عت گردشگری بسیارمنشاء غرور ملی، و به لحاظ اقتصادی و از طریق هدایت صن تواندیمدر صورتی که بنحو مناسبی حفظ و نگهداری شوند، 

الطبع عدم ارائه راهکارهای مناسب، و جابجائی های سریع جمعیتی از نقاط روستائی اقتصادی و ب -ایجاد درآمد نماید. کمبود مطالعات اجتماعی

. کم گرددیمز افزوده محیطی را به همراه آورده است که روز به روز به وخامت آن نی-و مشکالت زیست هاچالشبه مناطق شهری، بسیاری از 

سمی عمومی نفوس و مسکن در کشور ردور سرشماری  چندهای بدست آمده از دادن به مطالعات جمعیتی و تجزیه و تحلیلی ناچیز دادها به

ش یافته است. همینطور، عدم ارائه راهکارهای مناسب، جمعیت کشور طی پنجاه ساله اخیر به حدود چهار برابر افزای دنبالطی قرن اخیر، و به 

ن رو، محدودیت از ایمیلیون نفر افزایش خواهد یافت.  100به نزدیک شمسی  1400بعمل آمده این جمعیت تا سال  یهاینیباساس پیش ر ب

آن خود به مشکالت و  و ،تحقیقات اجتماعی در بسیاری از جوامع رو به توسعه از جمله ایران، تضادها و تنگناهائی را به دنبال خواهد آورد

 ی نیز منجر خواهد شد.بیشتر اجتماع یهابحران

 

 کاربرد علوم اجتماعی
. در این خصوص و جهت اثبات این نظریه، به دیدگاه ویلیام فیلدینگ شوندیمعلوم اجتماعی جهت حل مسائل اجتماعی بکارگرفته 

بنیادی است که به دنبال اینطور مطرح کرد که: اغلب مسائل اجتماعی ناشی از تغییرات  سال پیش 08استناد کرد. وی حدود  توانیم 1آگبرن

، مثالً، پیدایش اتومبیل باعث تحرک و جابجائی اقشار مختلف به نقاط شهری شد که خود پیآمدهای ردیگیمتغییرات تکنولوژیک صورت 

نی که خالفکار در نقاط شهری را به همراه داشت؛ یعنی جریا یهاگروهمربوط به ضعف و کاهش نیروی انسانی در نقاط روستائی و پیدایش 

 یهاحلکه تنها اقدامات مبتنی بر تحقیقات اجتماعی و ارائه راه  کندیمنتیجه شرایط اجتماعی نابسامان بود. آگبرن در این خصوص اضافه 

از سازمان  ییاد کرد )نظیر وضع قانون یا شکل جدید "2اختراع اجتماعی"کارساز باشد. آگبرن از آن بعنوان نوعی از  تواندیماجتماعی 

در  3، علوم اجتماعی کاربردی یا مهندسی اجتماعیدینمایمماعی(. از آنجا که گسترش تکنولوژی و تغییرات ناشی از آن اجتناب ناپذیر اجت

اجتماعی حل و رفع گردند. جهت تحقق این هدف، علوم اجتماعی اینگونه  یهایدگیچیپبکار گرفته شود، تا مسائل و  ستیبایمحد وسیعی 

 ت:پیشرفت داشته اس

از طریق  اخیر اعتقاد به علوم اجتماعی در مقایسه با علوم طبیعی افزایش یافته است و آن خود یهادههطی  -

 علمی به اثبات رسیده است. یهاروشهای دقیق کمی، کشف قوانین و بکارگیری گیریمشاهدات عملی، اندازه

بازیافته است.  بعین حال جایگاه علمی خود در کوتاه مدت خو گرچه علوم اجتماعی نسبتاً با تأخیر وارد عرضه علمی شده است، در 

 یستم در توسعه و تقویت این علوم نقشی مؤثر داشته است.ها طی قرن نوزدهم و بگسترش دانشگاه

                                                           
1- William Fielding Ogburn 
2- Social Invention 
3- Social Engineering  
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. گرچه این حرکت و تحول بدواً آوردیمعلوم اجتماعی ایده بهبود شرایط انسانی از طریق تحقیقات علمی را فراهم  -

از شده، ولی به تدریج به سایر جوامع نیز راه یافت. کاربردهای علوم اجتماعی برحسب وجود امکانات از اروپا آغ

 .باشدیمهائی متفاوت مطرح محققین اجتماعی و ... در مقیاس

 

 تاريخچه علوم اجتماعی
توسط پنج کشور: بریتانیا، ین علوم بدواً آن اساساً به قرن نوزدهم برمی گردد. مجموعه ا به مفهوم نوینعلوم اجتماعی تاریخچه پیدایش  

شناسی عمدتاً بعنوان یک فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا لمس و بکار گرفته شد. مشتقات این علوم به ویژه اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه

 واقعیت عملی در این جوامع مورد استفاده قرار گرفت.

تمامیت جهان نیست، اما اینطور عقیده داشتند که دنیای  "غرب"اجتماعی دریافتند که از همان بدو پیدایش علوم اجتماعی، علمای  

است، یعنی چیزی اصوالً متفاوت با دنیای غرب. پس از مدتی دانشمندان علوم اجتماعی براین عقیده شدند که با  "غیر مدرن" "غیرغرب"

شناخت و توصیف کرد و به همین خاطر، حتی قبل از گسترش علوم  توانیمو از طریق علوم اجتماعی، آنرا بهتر  "غیر غرب"مطالعه جهان 

 و ... مورد استفاده قرار گرفت. هاتمدناجتماعی، مردم شناسی، شرق شناسی، مطالعه 

به بعد مبنای و استراتژی علوم اجتماعی قرن نوزدهم را نیز تحت تأثیر قرار داد و این مجموعه علوم به  1945تحول جهان از سال  

اساس این علوم ر بگونه ای که از آن زمان به بعد، جوامع مختلف نوسازی و اصالح جوامع خود را ب تمامی نقاط جهان گسترش و اشاعه یافت،

 .اندکردهدنبال 

اد از امکانات سازگاری بشر، با وضعی که مخلوق قریحه و استعد ترعیسردر کشورهای صنعتی فنون و ابداعات ماشینی "در عین حال،  

از امکانات تولیدی و وسائل ارضای آن در حال ظهور است.  ترعیسر هایازمندینخود بشر است، در حال پیشرفت و در کشورهای غیرصنعتی 

، علوم 1363)نراقی. ال،  "جدید یهایازمندیندر نتیجه، عصر ما مقارن بروز دو انقالب است: یکی انقالب صنعتی جدید و دیگری انقالب در 

گیری از علوم اجتماعی، پژوهش و تحقیق بیش از هر زمانی از (. در چنین وضعیتی بود که نیاز بهره288و سیر تکوینی آن، ص  اجتماعی

 تداوم یابد تا فشار مسائل اجتماعی هر چه بیشتر کاهش و یا تعدیل یابد. ستیبایمگذشته حس شد. چنین حرکتی هر چه بیشتر 

و بسیاری  ،ریزی، توسعه، صنعتی شدن، حفظ توازن، رشد متوازن اقتصادی و ... شناخته شدهبرنامهنیمه دوم قرن بیستم بعنوان عصر  

. بررسی موقعیت و مواضع اندکردهاز جوامع جهت نیل به این مواضع و شرایط از علوم اجتماعی بگونه ای مناسب، معقول و منسجم استفاده 

 ، از اهمیت خاصی برخوردار است.شودیموم اجتماعی )جامعه شناسی( مربوط ایران تا جائی که به استفاده و بهره گیری از عل

مؤسسات به  ،در کنار پیشرفت و توسعه علوم اجتماعی در قرن اخیر، خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم، و تخصیص اعتبارات معتنابه 

ز جهان متمدن است، به این مسئله اساسی نیز توجه پژوهشی در سراسر جهان بویژه در کشورهای صنعتی، که نتیجه سیر تکاملی علوم و نیا

، که موجب افزایش روز افزون قدرت مادی و خارجی انسانیست، گردید که در قبال ترقیات شگرف ریاضیات و علوم طبیعیمبذول خاصی 

علمی که ناشی از رفتار  یهاتیوفقمانسان خود مواجه با مشکالت الینحلی شده است؛ یعنی آنطور که شایسته و الزم است نتوانسته به موازات 

 موفق آید، و آن خود نیازمند آسیب شناسی اجتماعی است.خود انسان است، 

 

 نگاهی کلی به موضوع
به وضعیت تحقیقات اجتماعی در جهان سوم بطور عام و ایران بطور خاص دارد. تحقیقات اجتماعی در عصر جدید  یااشارهاین بررسی  

جهت جمع آوری و تجزیه ز جدید نی یهاروشو  هاکیتکناز خود نشان داده است.  یامالحظهقابل  یهاشرفتیپپیش  در مقایسه با چند دهه

. استفاده وسیع و رو به گسترش از کامپیوتر و تسهیالت باشدیمو تحلیل اطالعات پیدا شده است که هر کدام در جای خود مکمل دیگری 

لوم اجتماعی در ابعادی جدید به وجود آورده است. اما، علیرغم این حقیقت که مردم در بسیاری از الکترونیک خود انقالبی در تحقیقات ع

بیشتری در این راستا  یهابودجهو مؤسسات دولتی و غیردولتی نیز  اندکردهجوامع جهان سوم نسبت به تحقیقات اجتماعی بیشتر آگاهی پیدا 

 ن حال وضعیت تحقیقات اجتماعی در این کشورها آنقدر دلگرم کننده نیست.، در عیاندگذاشتهدر اختیار محققین اجتماعی 

نیز  تردهیچیپدر چنین شرایطی عموماً ملل مختلف دنیا با مسائل جدی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبرو هستند که هر روز  

مورد بررسی دقیق قرار نگیرد، اداره کنندگان . در صورتی که این قبیل مسائل توسط محققین با صالحیت، مخلص و واجد شرایط گردندیم

مناسب را پیدا کنند.  یهاحلراه  توانندینممملکتی، سیاستمداران، اقتصاددانان، مصلحین اجتماعی و ... جهت حل مسائل پیش روی خود 

مختلف خود در گروِ  یهانهیزم. از این رو، هرگونه پیشرفت کارشناسان اجتماعی در گرددیمدر چنین شرایطی جامعه با بن بست مواجه 

 تحقیقات اجتماعی اصیل است.
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سیستماتیک، هوشیارانه و عملی دارند، و از این طریق است که رفتارهای غیرقابل پیش بینی و  یهاحل راهمسائل اجتماعی نیاز به  

اجتماعی به عنوان بخشی  یهاپژوهشحقیق در اندازه گیری، پیش بینی، ثبات و قوام بخشید. از این رو، روش ت توانیمرا  هاانسانمتغیر 

 الیتجزا، نقشی مؤثر دارد.

. ابدییمطی اعصار مختلف از طریق مطالعات اجتماعی تحقق  هاتیجمع، نحوه زندگی و معیشت هاتمدن، هافرهنگپیوستگی بین  

تحقیقات اجتماعی موجبات ارتباط "عبارت دیگر، است. ب هاپژوهشهمینطور، غنای فرهنگی نسل کنونی و ... همگی در گروِ عمق این قبیل 

فصلنامه علوم  1373)فرهادی.م،  "کندیم، و بدین گونه نسل حاضر با نسل قبل پیوند پیدا آوردیممختلف را فراهم  یهانسلفرهنگی بین 

 (.95اجتماعی، ص 

 

 تحقيقات اجتماعی در جوامع رو به توسعه
وامع رو به توسعه بیشتر ملموس است. در این کشورها به خاطر شرایط خاص اعی در جاجتمعلوم تحقیقات بر سر دوراهی بودن  

 ؛ این بدان خاطر است که:باشدیمدیگر است و با جوامع صنعتی کامالً متفاوت  یاگونهفرهنگی وضع به  -اجتماعی

 پیچیده هستند. الف: مسائل اجتماعی در جوامع رو به توسعه در مقایسه با جوامع صنعتی فراوان و بسیار 

دیگر  یهابخشاجتماعی تخصیص بودجه نماید، بدان لحاظ که صرف منابع مالی در  یهاپژوهشجهت  تواندینمب: جامعه به راحتی  

 .رسدیمزندگی بیشتر ضروری به نظر 

شکیل سرمایه و ... مربوط ون که تسلسل فقر تا جائی که به مالیات، تچج: اضافه کردن منابع مالی در این جوامع کار راحتی نیست  

 ، ریشه پیدا کرده است.شودیم

 پژوهشی عمالً زیربناء الزم جهت تربیت محققین با صالحیت را در زمانی کوتاه ندارند. یهاسازمانو  هادانشگاهد:  

 ر از حد مورد نیاز است.هـ: تعداد محققین اجتماعی با صالحیت، دوره دیده و با گذشت که بخواهند به مسائل اجتماعی بپردازند کمت 

 آنها در تحقیق صرفاً یهایگذارکه سرمایه  کنندیمو: در کشورهای رو به توسعه مردم معموالً هوشیاری پژوهشی ندارند و احساس  

 .گرددیماتالف منابع است. این خود بیشتر به این علت است که نتایج تحقیق بسیار کند مشخص 

 پژوهشی مجهز نیستند. یهاکیتکنه توسعه خیلی خوب به آخرین ز: اغلب محققین در جوامع رو ب 

در مؤسسات و  -2، هادانشگاهدر  -1، یعنی: ردیگیمپژوهش در کشورهای جهان سوم از جمله ایران به دو گونه صورت  ،بطور کلی 

ویان به عنوان کارهای دانشجوئی، قبولی در ؛ یعنی: توسط دانشجردیگیمتحقیق خود به دو صورت انجام  هادانشگاهپژوهشی: در  یهاسازمان

توسط اعضاء گروه آموزشی، دانشکده و ... باشد. قابل ذکر است که  ستیبایم ردیگیممقطع تحصیلی و ... و نوع دوم آن که بسیار کم صورت 

بیشتر علمی را نیز به دنبال  یهارفتشیپاگر اعضاء گروه آموزشی مسئله پژوهشی را عهده دار شوند و راه حل آن را بیابند، خود این حرکت 

خود بگذارند و آنها را در مقاطع مورد نیاز راهنمائی نیز  . انتظار این است که این گونه مؤسسات تسهیالت الزم را در اختیار اعضاءآوردیم

اکزی چون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که نهادها و مر گرددیم. در اینجا پیشنهاد خوردیمبنمایند، ولی چنین جریانی کمتر عمالً به چشم 

مختلف علمی داشته باشند، مشکالت مالی را برطرف نمایند و بدینگونه از  یهاگروهو  هابخشخود نظارت و حمایت مستمر و مسلط در 

 نقطه یا منطقه(.گسترده و غیرمتمرکز استفاده کنند )نه تنها متمرکز در یک  یاگونهبالقوه اعضاء هیئت علمی به  یهایتوانائ

اجتماعی در ایران مطرح است عبارت است از بکارنبردن نتایج تحقیقات کالن و مادر،  یهاپژوهشمسئله دیگری که درخصوص  

سال یکبار در سطح  5نپرداختن به تحلیل و تفسیر آنها و ... توسط خود علمای اجتماعی در کشور، مثالً طرح سرشماری نفوس و مسکن هر 

حاوی اطالعات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... نیز هست، ولی محققین اجتماعی به ندرت به آنها رجوع خود  ،ردیگیمکشور صورت 

 و ... کنندیم، روی آنها کار کنندیم

کشورهای  بر سر دوراهی بودن علوم اجتماعی بیشتر در جهان رو به توسعه مطرح است تا در جهان صنعتی. این بدان خاطر است که در 

نسبت به این امر اطمینان حاصل کنند؛ یعنی  ستیبایمپای مسائل اجتماعی دائم التزاید پیش بروند. آنها پابه ستیبایمرو به توسعه محققین 

 ستیابیمیا خیر؟ این در حالی است که سایر عوامل نیز  گرددیماینکه آیا پیشنهادات آنها نسبت به حل مسائل موجود با موفقیت مواجه 

خود نسبت به بسیاری از مسائل و پیامدهای اجتماعی و  یهاینیبمطلوب عمل کنند. در موارد زیادی محققین این قبیل کشورها در پیش 

. در بسیاری از جوامع رو به توسعه از جمله ایران محققین اجتماعی هنوز در موقعیتی نیستند که وضعیت را در آینده اندناموفقاقتصادی 

 ،یعنی بتوانند مشخص کنند که پیشرفت اجتماعی چیست ؛راحتی پیشگوئی و پیش بینی کنند، تصمیم بگیرند و ارائه نظریه کنند نزدیک به

اندازه گیری شود و چه راهکارهائی ارائه گردد. در این زمینه باید افزود که محققین اجتماعی با مطالعه کافی و مستمر در  ستیبایمچگونه 

اجتماعی، اقتصادی  یهابیآسبتوانند پیامدهای بسیاری از مسائل اجتماعی را پیش بینی کنند و نگذارند  ستیبایمالمانه زمینه کاری خود، ع

 و فرهنگی اثرات مخرب خود را برجای گذارند.
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گر قرار است روند ا، اکه تحقیقات اجتماعی بیشتر در جهان سوم بر سر دوراهی است تا در جوامع توسعه یافته. لذ مینیبیمبنابراین،  

قین اجتماعی خود ببرد، آن زنده بماند و بتواند انتظارات جامعه را پاسخگو باشد، و در صورتی که جامعه بخواهد حداکثر استفاده را از محق

 منابع بیشتر در اختیار بگذارد و موانع سر راه را در سطوح آکادمیک و اداری از میان بردارد. ستیبایم

ت تحقیق تا اندازه زیادی بستگی به شرایط زیربنائی پژوهش علوم اجتماعی دارد، در این خصوص بنیادهای الزم از آنجا که کیفی 

ایجاد و گسترش یابد؛ یعنی نیروی انسانی مورد نیاز، کادر با تخصص، نظارت و رهبری مناسب، هدف و تعهد مشخص نسبت به  ستیبایم

. جهت دستیابی به موفقیت، ضمن داشتن استقالل نیاز به انجام 4(357، سنت و توسعه، ص 1995تحقیق و کفایت در بودجه تحقیق )دوبه: 

نیز هست. بعضی از شکست های عمده تحقیق در جهان سوم را به انحرافات و کجروی های فرهنگ عامل در تحقیقات  و یکپارچگی بین اعضاء

شکل مجددی بدهد. علوم  تواندیمعی خوب صورت گیرد، به جامعه . در مقابل، در صورتی که تحقیقات اجتمادهندیماجتماعی نسبت 

اجتماعی در جهان سوم وضعیت خاص خود را دارد؛ در بسیاری از موارد آن خود نشأت گرفته از تفکرات خارجی و وارداتی است. علیرغم اینکه 

علوم اجتماعی خود را  یهاشاخها هنوز هم نتوانسته اند ، دانشمندان اجتماعی آنهاندشدهجوامع جهان سوم سالهاست که از یوغ استعمار رها 

 .گرددیمخارجی در این جوامع بدون تغییرات چشمگیری اقتباس و تقلید  یهامدلاستعمارزدائی کنند. در چنین شرایطی بسیاری از 

 يالديم 2016و  2000 يهاسال یجوامع روبه توسعه ط یبعض یاجتماع - یتيجمع يهاشاخص رييجدول تغ

 
Sources: World Population Data Sheet, 2000, Population Reference Bureau, Washington DC. 

World Population Data Sheet, 2016, Population Reference Bureau, Washington DC. 

  

کشورهای روبه توسعه به دنبال افزایش جمعیت خود و متعاقباً با ازدیاد جمعیت شهرنشین خود، با انواعی از مسائل اجتماعی خُرد و 

، که خود نیاز به تحقیقات مناسب و به موقع دارد. در غیر این صورت بار سنگین مشکالت جوامع یاد شده را از هرگونه انددهیگردکالن مواجه 

 .داردیمپیشرفتی باز 

 

                                                           
4- Dube, S.C., Traditional and Development, P.357.  

 2016سال  2000سال 

 

جمعیت 

)در 

 میلیون(

تعداد 

فرزندان 

 یک زن

نسبت 

جمعیت 

 ساله 15زیر

نسبت 

جمعیت 

 شهرنشینی

جمعیت 

)در 

 میلیون(

تعداد 

فرزندان یک 

 زن

نسبت 

جمعیت 

 ساله15زیر

نسبت 

جمعیت 

 شهرنشینی

 جوامع بیشتر

 یافته توسعه
1.184 1.5 19 75 1.254 1.7 16 78 

 جوامع کمتر

 یافته توسعه
4.883 3.2 34 38 6.164 2.6 28 49 

 77 16 1.7 11.2 __ 22 1.6 11.1 کوبا

 89 28 2.4 31 86 37 2.9 24.2 ونزوئال

 73 24 2.1 79.5 66 30 2.5 65.3 ترکیه

 33 29 2.3 1.328 28 36 3.3 1.002 هندوستان

 72 24 1.8 79.5 63 39 2.9 67.4 ایران

 39 36 3.7 203.4 33 43 5.6 150.6 پاکستان

 56 17 1.6 1.378 31 25 1.8 1.264 چین

 43 31 3.5 93.5 44 37 3.3 68.3 مصر

 65 30 2.4 55.7 45 34 2.9 43.4 آفریقای جنوبی

 48 43 5.5 186.5 36 44 6 123.3 نیجریه

 20 41 4.2 101.7 15 45 6.7 64.1 اتیوپی
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 انگيزه تحقيق
هی و نظیر عالقه افراد به دستیابی به دانش و آگا تواندیمیا نیروهای محرک تحقیقات اجتماعی در موارد زیادی  تحقیقهای انگیزه 

به خاطر دستیابی به علم و آگاهی باشد که خود بر  تواندیمموسوم است. از طرف دیگر، انگیزه  یاهیپاآن باشد که خود به تحقیق خالص یا 

و به خودی خود  آوردیمو آن به تحقیق عملی موسوم است. تحقیق خالص خود یک نوع رضایت به همراه  گرددیمکاربرد عملی پایه گذاری 

. او معموالً زمانی از تحقیق نگردیمدیگر  یهادگاهیدیک هدف است. از طرف دیگر، یک محقق در زمینه تحقیقات کاربردی به موضوعات از 

 یهاتیاولو، هنجارها و هاارزش. بدینگونه، محقق در قالب که تحقیقات کاربردی او عمالً موجب بهبودی در زندگی گردد گرددیمخود مسرور 

کنند، کاربردی یا خالص کار می. هر دو گروه علمای اجتماعی اعم از آنهائی که در زمینه ندنکیم، کار شوندیمه دست آورد نهائی او معینی ک

در راستای شناخت و حل مسائل اجتماعی قدم برمی دارند. از این رو، توانند از یک نوع اطالعات استفاده کنند. همچنین هر دو زمینه می

 و دوئیتی بین آنها وجود ندارد.چندان تضاد 

 

 مشکالت تحقيقات اجتماعی
ضروری است که اینگونه مسائل به عموماً بسیار پیچیده هستند و اگر انتظار داشته باشیم که پیشرفتی حاصل شود، اجتماعی مسائل  

. بعضی ردیگیماجتماعی سر راه قرار  یقاتخوبی شناسائی گردند. اما، مسئله به این سادگی هم نیست. در این حرکت، مشکالت زیادی در تحق

 از اینگونه مشکالت عبارتند از:

آن نسبت به کار عالقمندی داشته  مگر اینکه محقق ردیگینمتحقیقی با موفقیت صورت  گونهچیه مسئله يافتن پژوهشگر مناسب:-1

فرد دارای کارآیی کافی را برای  توانینمبه راحتی  یعنی ؛کندیمباشد. این موضوع به ویژه در مورد علوم اجتماعی بسیار مصداق پیدا 

یک زمینه خاص یافت؛ یعنی کسی که اجازه ندهد تعصبات او بر تحقیق و موضوع مورد مطالعه اثر بگذارد. این بدان مفهوم است که 

عمول و منقول است محققین یافت. م توانینمدنبال علت باشد و روحیه و غیرت مأموریتی داشته باشد به راحتی  رصددکسی را که صد

 تا به اطالعات دست اول دسترسی پیدا کنند. روندیمو کمتر به میدان تحقیق  پزندیماجتماعی بیشتر مواد و موضوع را 

 

مشکل دیگر تحقیقات اجتماعی ناشی از جمع آوری اطالعات است. در این قبیل تحقیقات پژوهشگر  :جمع آوري اطالعاتمسئله -2

یعنی اینکه یا به موضوع  ؛ندینماینممورد نظر را از قشرهای مختلف انسانی به دست آورد، که آنها عموماً همکاری  اطالعات ستیبایم

که از  کنندیمو فکر  رندیگیمعالقه ندارند، یا توجیهی برای فاش کردن اسرار ندارند، یا اینکه محققین را با مأموران دولتی اشتباه 

. همینطور، این موضوع نیز بارها به اثبات رسیده است که محقق در موارد ردیگیمنامناسب صورت  یاهاستفادهاطالعات مورد نظر 

که در هر دو صورت با این قبیل اطالعات بین عمل و  کندیمو یا در آن مبالغه  کندیمزیادی نظرات خود را همراه با تعصب اعالم 

 .شودیمشیده ، یعنی موضوع به انحراف کدیآیمهدف فاصله به وجود 

 

وابستگی به دیگران یکی دیگر از مشکالت تحقیقات اجتماعی شناخته شده است. از آنجا که محقق  مسئله وابستگی به ديگران:-3

به هر موضوعی بپردازد، او مجبور است از کسانی بعنوان پژوهشگر، جمع آوری کننده اطالعات و ... استفاده  تواندینماجتماعی خود 

؛ یعنی ممکن است وقت کافی صرف ننمایند، یا موضوع را ندینماینمه کافی همکاری زیادی این قبیل افراد به اندازکند. در موارد 

آنقدرها جدی نگیرند. همینطور، محقق مجبور است در مرحله استخراج، جدول بندی، تحلیل و تفسیر اطالعات متکی به دیگران باشد. 

 محقق جهت دستیابی به هدف کافی نیست. مجموعاً، تحت چنین شرایطی جدی بودن خود

 

. از آنجا که رسدینممسئله محقق اجتماعی به پایان  هادادهبا جمع آوری و به دست آوردن  مسئله تجزيه و تحليل اطالعات:-4

که  کندیماست، در موارد زیادی تجزیه و تحلیل کننده به میل و رضایت خود عمل  هادادهمحقق همیشه مبتنی بر تفسیر  یهاافتهی

 خالی از گرایش و تعصب تحلیل گر نیست.

 

مورد  یهاافتهییکی دیگر از مشکالت مربوط به تحقیقات اجتماعی ناشی از اغواشدن پژوهشگر یا محقق در تعمیم  تعميم نتايج:-5

یطی و ... وجود وسیعی بین عادات مردم تحت شرایط اجتماعی، مح یهاتفاوتیادآوری گردد که  ستیبایمتحقیق است. این موضوع 

 .ردیگیمصورت اطالعات را تعمیم داد، در صورتی که این جریان عمالً  توانینمدارد، و لذا به راحتی 
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 در ايران تحقيقات اجتماعی
که پیش نیاز هرگونه حرکتی در زمینه توسعه اجتماعی و صنعتی شدن تحقیقات اجتماعی است. در صورتی که این امر به  میدانیم 

افراد  یهایژگیوو  هاشیگرا. دسترسی پیداکردن به تمایالت، گرددیمبعدی با مشکل مواجه  یهاقدمموقع و به شکلی مقتضی صورت نگیرد، 

 .ندیآیماز عوامل عمده و بالفصل توسعه به حساب هت دادن به آنها، در جامعه و متعاقباً شکل و ج

همچون جامعه ما که در پی ساختن نظمی نو نقش مهمی در جوامع ایفاء کنند، خاصه در جوامعی  ستیبایمامروزه علوم اجتماعی " 

اشد، زیرا که ساختن یک نظام اجتماعی بهتر عظیم موجود در کشورهای شمال و جنوب ب یهاینابسامانکه عاری از  ستو فرهنگی نوین ا

و اقدامات درست و به موقع دارد، و این همه به اطالعات علمی معتبر در مورد ماهیت جامعه و قانونمندی  یگذارسیاست  7احتیاج به اهداف 

به دست آورد )پناهی،  توانینماجتماعی اجتماعی نیاز دارد. چنین اطالعاتی را جز از طریق علوم  یهاینابسامانحاکم بر آن و ابعاد و علل 

 (.6فصلنامه علوم اجتماعی، ص 1371م.ح، 

( هستند. این Welfare Stateمرفه یا ) یاجامعهدنبال دستیابی به به خیلی از جوامع رو به توسعه از جمله ایران در این سالها  

روانی غذا، پوشاک و مسکن داشته باشند. پیشنیاز تحقق  -زیستیکه همه مردم دسترسی کافی به سه عامل  دیآیموضعیت در شرایطی فراهم 

آتی است، که همه و همه در گروِ  یهانسلچنین امری خود تحقیقات اجتماعی، تناسب بین جمعیت و منابع و به نحوی حفظ آنها برای 

 روی آن به مفهوم تحقق اهداف توسعه است. ( و برنامه ریزی و عمل کردنیبردارعکساجتماعی، یعنی شناسائی، اندازه گیری ) یهاپژوهش

اجتماعی  یهاپژوهش، مطالعات و آوردیمهمانطور که شناسائی، تنظیم و رسیدگی به یک باغ، لطافت، زنده بودن و کارآئی بهتر آن را به دنبال 

 اقتصادی را به دنبال آورد. -وضعیت مناسب اجتماعی تواندیممناسب نیز 

اجتماعی دارد  یهاپژوهشیران جمعیت در اندازه و جای خود نیست، خود یک مسئله اجتماعی است که نیاز به مثالً، اینکه چرا در ا 

مهاجرت، بیکاری، رها شدن از مشاغل اجدادی و ... عدم دستیابی به آن پاسخ گویند. رشد جمعیت،  ستیبایمکه  اندیاجتماعو این محققین 

 به آن پاسخ گویند. ستیبایماجتماعی  یهاپژوهشا، از جمله مسائلی است که و شاید نیازه هاخواستهبه بسیاری از 

، بدینگونه که در سطح دانشجوئی در مقیاسی محدود و عموماً غیر علمی است. ردیگیمتحقیقات اجتماعی در ایران بسیار کم صورت  

کمتر مطرح . یعنی، شودیمل مختلف این جریان کمتر دنبال هیئت علمی نیز در حدی بسیار ناچیز تحت تأثیر عوام در سطح اساتید و اعضاء

فردی و شخصی، سنگین شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی و ... خود به عنوان عواملی بازدارنده  یهازهیانگکردن و بها دادن به آن، از بین رفتن 

و پیشرفت و توسعه را به  کنندیمد تنظیم طرح را دچار مشکل و ... نیز خو یابودجهاداری،  . از سوی دیگر، موانع بوروکراتیک،کنندیمعمل 

 .اندازندیمتأخیر 

 

 چه بايد کرد!
از طریق  ؛ یعنیمهم و ملموس تحقیق که نتایجی فوری و عملی نیز دارد، تحقیقات اجتماعی در سطح روستاهاست یهانهیزمیکی از  

علل جدائی آنها از ؛ یعنی از جمعیت کشور پرداخت  %25ه مسائل و نیازهای مطالعات و دنبال کردن جامعه شناسی روستائی شاید بتوان ب

عوامل اجرائی و تصمیم گیری را  ستیبایمکاربردی را توصیه کرد. از این طریق  یهاحلزندگی کشاورزی را پیدا کرد و به نحوی مقتضی راه 

 ند.الزم و عملی برنامه ریزی را فراهم کن یهانهیزمدر جریان گذاشت تا 

اداری عمل  -مسائل اجتماعی )وضعیت اجتماعی( و کارگزاران اجتماعیبین به مثابه پلی  ستیبایمکاربردی  -تحقیقات اجتماعی 

مختلف جوانان، اشتغال، زنان، کار، خانواده، جمعیت، سالمندان، کارگران، کارمندان و ... به شکلی  یهانهیزمکنند. تحقیقات اجتماعی در 

پشتوانه دولتی داشته و کاربری نتایج را نیز به دنبال  ستیبایمبطوری ادواری صورت گیرد. این قبیل تحقیقات  ستیبایمنه علمی و بیطرفا

 .گرددیمداشته باشد، در غیر این صورت تحقیق با یأس و دلسردی مواجه 

در جهت  توانیموستائی و کشاورزی اجتماعی، ر یهاپژوهشیکی از مشکالت عمده جامعه ما عدم ثبات قیمتهاست که از طریق  

پائین برای مصرف کنندگان شهری  یهامتیقمواد کشاورزی و  یهامتیقیعنی خود تولیدی غذائی، ثبات  ؛اصالح و تثبیت آن قدم برداشت

پیشرفت و  تواندیمود اجتماعی خ یهاپژوهشد. سرمایه گذاری در این زمینه و تداوم ندر گروِ مطالعات روستائی باش دنتوانیمو ... همگی 

آید، از طریق مطالعات جمعیتی مستمر و اجراء توسعه ملی را به دنبال داشته باشد. اصالحات جمعیتی نیز که زیربناء توسعه به حساب می

 خانواده قابل دستیابی است.های و سیاست هابرنامه

ف آنها، پرداخت آنها بطور پیگیر، تخصیص بودجه به به طور کلی، از طریق جهت دادن به تحقیقات اجتماعی، مشخص کردن اهدا 

 توانیمتحقیق، به وجودآوردن انگیزه و ...، تحقیقات اجتماعی را  یهاروش، ادبیات و هانهیزمارتباط داشتن با اندازه کافی، مطالعه دیگر جوامع، 

 نجات داد. "بر سر دو راهی بودن"به موفقت سوق داد و آن را از 
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شد. در تبیین نجات بخش جوامع با تواندیماجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همه جانبه، تحقیقات اجتماعی  یهایگوندگردر شرایط  

وزایش یا نوسازی ندر غرب رنسانس یعنی "اضافه کرد:  توانیماینطور  ،این موضوع و مقایسه تحقیقات اجتماعی در ایران و جوامع صنعتی

ی و تحوالت ی و اجتماعی صورت گرفته است. ولی نوسازی فرهنگی در غرب با تحقق انقالب صنعتاقتصاد یهاینوسازفرهنگی، مقدم بر 

رنسانس پدید آمده است،  همه جانبه پیدا کرد. اما در ایران، تغییرات فرهنگی که به عنوان نوعی یاهیمااجتماعی و تحقق دموکراسی پایه و 

شخصیتی  یهانظاممنگیر بحران عظیمی است که دا الشعاعتحتقرار گرفته است، و  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یهاتیمحدوددر تنگنای 

ض و تبعات فراوانی دارند اجتماعی در ایران شده و هم اینکه خود پایه بحران هویت جمعی را فراهم آورده است. هر سه مورد عوار یهانظامو 

امعه شناسی ایران، ج، نامه انجمن 79)عبداللهی، م، ص "نمودارهای آنهاست که جدائی اخالق نظری و عملی، هنجارشکنی، بی تعهدی و ... از

 دفتر اول(.

رار گیرد. از طریق مورد توجه وسیع محققین اجتماعی و جامعه شناسان ما نیز ق ستیبایمکشور هند بعنوان یک مصداق و نمونه بارز  

، اتکاء به نفس ملی ردیگیممعه توسط محققین و آکادمیسینهای بومی انجام و به دنبال تحقیقات وسیع اجتماعی، اقتصادی و ... که در آن جا

و غیره به شکلی  در آن کشور هر چه بیشتر تقویت شده، جمعیت روستائی در حد متناسب باقی مانده، تولیدات موادغذائی، صنعتی، فرهنگی

عه اجتماعی و اقتصادی . کالً، جریان توسگرددیمبه خوبی اجراء و توسعه اجتماعی، نوسازی اقتصادی و اجتماعی و ...  ردیگیممناسب صورت 

هش یابد و از طرف آن کشور مبتنی بر تحقیقات وسیع و همه جانبه آن، باعث گردیده است تا از یک طرف، میزان وابستگی به حداقل خود کا

 دیگر، در جامعه جهانی موقعیت و اعتبار علمی، اقتصادی و فرهنگی پیدا کند.

 

 گی ارتقاء تحقيقات اجتماعیچگون
براساس  تواندیم بهبود بخشید و آن خود توانیمبه دنبال ارتقاء علوم اجتماعی، تحقیقات اجتماعی را نیز به لحاظ کمی و کیفی  

 پیشنهادات و موارد زیر تحقق یابد:

، و روندیمانسان و جامعه بکار  از آنجا که علوم اجتماعی جهت حل مسائل :تالش در راه کاربردي کردن علوم اجتماعی -1 

اولیه زمینه توسعه مراحل بعدی و ثانویه را فراهم  یهانهیزمیعنی  ؛ابندییمهمینطور، از آنجا که این علوم بطور تسلسلی تقویت و بهبود 

ریزی اجتماعی به این حقیقت پی برده مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. نظام برنامه  هاافتهیو  هاروش، نظریه مربوط به بکارگیری آورندیم

 بین آنها است. 5است که موفقیت آن خود در گروِ کاربرد علوم اجتماعی و ایجاد یک نوع پیوند و یکپارچگی

 

نقاط ضعف و بن بست های با کاربردی کردن علوم اجتماعی،  رح نظرياتی که به بهبود و تسهيل شرايط زندگی بيانجامد:ط -2 

. شرایط سریع التغییر دیآیمو بدینگونه تغییراتی در نحوه زندگی اقشار مختلف در یک جامعه مورد نظر پدید  شوندیماجتماعی شناخته 

که  یاگونهماعی به . طرح علوم اجتگرداندیمزندگی عصر حاضر در صورتی که با تحقیقات اجتماعی همراه نباشد، جامعه را با سکون مواجه 

. گرددیمرایط زندگی منجر شنهایتاً به بهبود  ،معه را تحت تأثیر قرار دهد و تحول مترقی در آنها ایجاد نمایدافراد جا یهانگرشتلقیات و 

الب ساختارهای اجتماعی قنظریه نوسازی اجتماعی تأکید فراوان بر استفاده از علوم اجتماعی و کاهش اقتدار سنتی دارد. این تغییرات خود در 

 .گرددیمو اقتصادی مشاهده 

 

چون  ،رشد و توسعه نهادهای سیاسی بيين و تقويت هر چه بيشتر ابعاد سياسی، اجتماعی و فرهنگی علوم اجتماعی:ت -3

گسترش  وتوسعه و تقویت نوسازی فرهنگی، پذیرش عناصر فرهنگی جدید، افزایش  یاسیساحزاب، مجلس، انتخابات و توسعه هوشیاری 

. بدین گونه، در عصر جدید به دنبال توسعه جوامع، ابعاد مختلف باشندیموسعه و تنویر علوم اجتماعی عدالت اجتماعی و ... همگی تجلی تسواد،

 توسعه یابد. ستیبایمعلوم اجتماعی نیز به طور اجتناب ناپذیری 

 

تدریس  تدریس علوم اجتماعی امروزه مانند روش یهاوهیش، رویکردها، فنون و هاروش بهبود روش تدريس علوم اجتماعی: -4

. کامپیوتر و سایر ابزار الکترونیک همگی در تغییر 6(79، علوم اجتماعی، ص 1995سایر علوم عمدتاً در جوامع صنعتی متحول شده است )رائو: 

                                                           
5- Integration  
6- Roa, M.G.N., Social Science, P.79.  
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 8و روش کتاب درسی 7سنتی چون: روش سخنرانی یهاروشتدریس علوم اجتماعی نقش داشته و دارند، و این در حالی است که از  یهاروش

فهم مناسبی از درس داشته باشند و فهم و شناخت  ستیبایمآموزان و دانشجویان . در تدریس علوم اجتماعی دانشگرددیموسیعاً استفاده نیز 

تقویت گردد. ارائه مقدمه، اهتراز از جزئیات کم اهمیت، ابعاد عالقه و انگیزه در دانش آموزان و  تواندیممورد نظر به شیوه هائی توسط معلم 

نشجویان، ارائه راه کارهای تحقیقی برای ساعات خارج از کالس، ارائه توضیح کافی درخصوص اصالحات و مفاهیم مشکل و ... همگی کیفیت دا

 .دنکنیمروند تدریس را تقویت 

 

رود ین زنان و وطی نیم قرن اخیر به دنبال رشد سواد و آموزش ب تقويت هرچه بيشتر علوم اجتماعی با تأکيد بر زنان: -5

عی و بهداشتی خدمات اجتما خارج از خانه، آنها جایگاه مهمی در فرآیند اجتماعی کردن، تعلیم و تربیت، یهاتیفعالتدریجی آنها به مشاغل و 

تماعی روزه زنان بسیار مطرح اند؛ یعنی آنها با ایفاء نقش اجاجتماعی، ام -. جهت دستیابی به  اهداف توسعه اقتصادیاندکردهو نظیر آن پیدا 

 ترشرفتهیپدارند،  داشته باشند. امروزه جوامعی را که در آنها زنان مشارکت اجتماعی بیشتری توانندیمخود، سهم مهمی در تحقق توسعه 

ن ر یعنی استفاده از زنا، نسبت به این ام1995و پکن  1985یعنی نایروبی  چهارم جهانی مربوط به زنان نیز؛. در دو کنفرانس سوم و دانندیم

 اجتماعی و ... تأکید فراوان شده است. یهاتیفعالدر تحقیقات اجتماعی، 

 وتقويت و تأکيد بر زمينه هائی از علوم اجتماعی چون تعليم و تربيت، جامعه شناسی شهري، برنامه ريزي شهري -1

ه عنوان عامل زیربنائی امی و ... بنژادی، قومی، مر یهاتفاوتاشاعه آموزش و پرورش بین تمامی اقشار جامعه صرفنظر از  :يامنطقه

اختاری شهرها، توسعه مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. همچنین، با توجه به گسترش شهرنشینی، مهاجرت به شهرها و تغییر س

و راهبردهای  هاحل؛ یعنی راه گرددیمتوصیه  تقویت مطالعات شهری و نجات شهرها به وسیله علوم اجتماعی و در قالب آن، خود قویاً

 در پیشگیری از شرایط بحرانی بیشتر. شناسانهجامعه
 

 ستیبایمرا  یارشتهضمن اینکه این علوم رابطه بین  مختلف: يهابخشمختلف علوم اجتماعی در  يهاشاخهجهت گيري -2

تماعی و در ن علوم اجمواضع خود را تقویت نمایند. با تخصصی شد ستیبایمحفظ کنند، هر یک از علوم اجتماعی به طور مستقل 

، به پژوهش در استراتژی خاص خود را حفظ نماید ستیبایمعلوم اجتماعی  یهاشاخهشرایط پیچیده جوامع عصر حاضر، هر یک از 

رزبندی تخصصی امروزه مقلمرو خود بپردازد، و بدینگونه کارشناسان و اهل نظر مربوط به رشته خود را تربیت و تقویت نماید. اینگونه 

یز به خوبی حفظ ند تأکید فراوان محافل علمی قرار گرفته است. از این طریق، مجموعه ارزشی مختلف جامعه و نهادهای مربوطه مور

 .گرددیم
 

و  با جهانی شدن علوم تقويت مبادله مدرسين و محققين علوم اجتماعی بين کشورهاي مختلف جهت تعادل علمی بهتر:-3

. این جریان در دینمایمادله اعضاء هیئت علمی و اهل تفکر و تحقیق بین جوامع ضروری علمی، مب یهامشارکتحرکت بسوی آن، 

. گرددیمتجارب  که خود باعث ایست علمی و سستی در مبادله ردیگیمجوامع رو به توسعه از جمله ایران بسیار ضعیف و کند صورت 

له فرهنگی بین . قابل ذکر است که جریان مبادکندیممک مطالعاتی نیز به تحقق هدف مورد نظر ک یهافرصتفراهم کردن زمینه 

ه شرایط یاد شده ؛ امید است کردیگیم، در سطح نسبتاً باالیی صورت شودیمجوامع جهان اول تا جائیکه به علوم اجتماعی مربوط 

 را برای اساتید و اهل تفکر ایرانی نیز بتوان فراهم آورد.
 

خی و کمّی کردن فلسفی و تاری یهاقالبخارج کردن علوم اجتماعی از  علوم اجتماعی: کمّی و تکنوکراتيک کردن هر چه بيشتر-4

وین به حساب نیعنی ایجاد وفاق بین علوم اجتماعی و صنعت از جمله اهداف عمده جامعه شناسی  ؛و تلفیق آن با فن و تکنولوژی

ضر است. ساخت و لوم اجتماعی از ضروریات علمی عصر حا. استفاده از منابع آماری در اثبات نظریات و تحوالت مربوط به عدیآیم

 ستیبایمود را . از این رو، علوم اجتماعی حرکت خدهدیماجتماعی امکان ارزیابی بهتری به محقق اجتماعی  یهاشاخصمقایسه 

 به آن سمت و سو تنظیم و هماهنگ نمایند.
 

 یهاخواستگاهاره جوامع پیچیده عصر حاضر، پاسخگوئی به نیاز و اد استفاده از علوم اجتماعی بعنوان ابزار مهم اداره جامعه:-5

. مسائل جوانان، گرددیمآن و ... تسهیل  یهاحلمختلف اجتماعی عمدتاً با بهره گیری از علوم اجتماعی، راه  یهاگروهمختلف 

                                                           
7- Lecture Method  
8- Text- Book Method  
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لوب، توزیع جمعیت و حفظ تعادل ناشی از آن، برنامه ریزی اشتغال، تنظیم جمعیت و رساندن آن به حد تقریباً مط یهابحران

اجتماعی هستند که در صورت نپرداختن به آنها، اداره  یهادهیپدروستائی، گذراندن اوقات فراغت و ... همگی از  -جمعیت شهری

 .دهدیمکاربردی علوم اجتماعی مشکالت احتمالی را کاهش  یهاجنبه. از این رو، گرددیمجامعه با مشکالت و موانعی مواجه 
 

از نهادهای اجتماعی در یک جامعه و  یادهیچیپ 9ایجاد رابطه بین مجموعه لوم اجتماعی به عنوان ضامن نظم نوين اجتماعی:ع-6

دستیابی به نظم اجتماعی خود مستلزم استفاده مناسب از علوم اجتماعی، تحقیقات اجتماعی، نقد اجتماعی و ... است )کوپر:  متعاقباً

(. همچنین، از آنجا که دستیابی به روابط اجتماعی هماهنگ و از میان برداشتن تضاد و 800اجتماعی، ص علوم  المعارفدائره،1996

تنش بین هنجارهای اجتماعی پیش نیاز نظم نوین اجتماعی است، تحقق چنین امری خود در گروِ مطالعات اجتماعی و تحقیقات 

خطرناک و تهدید کننده ماعی؛ یعنی شرایط نامطلوب، غیرمنصفانه، است. بطور کلی، از میان برداشتن مسائل اجت شناسانهجامعه

 .ابدییم، با مطالعات اجتماعی تعدیل اندازدیمیعنی وضعیتی که سالمت و نظم جامعه را به خطر  درون جامعه؛
 

س تعصبات ذکر این حقیقت که صداقت و صحت علوم اجتماعی براسا :يامنطقهاز ميان برداشتن تعصبات و جانبداري ملی و -7

ه قرار گیرد. مورد توج ستیبایم، خود نکته مهمی است که گرددیمخدشه دار و منحرف  یامنطقهو جانبداری های ملی، محلی و 

ی را علوم اجتماع . از این رو، با تجدید نظر در این زمینه،گرددینمکه در خصوص علوم طبیعی اینگونه برخورد ت این در حالی اس

 شید.ارتقاء بخ توانیم
 

این چهار عامل شکل دهنده فوق در قالب علوم  اجتماعی، سياسی، اقتصادي و آموزشی: -توجه به چهار عامل فرهنگی-8

و در کنار یکدیگر  10گینبر توسعه اجتماعی دارند. تجمع فره یبسزائجهت گیری کنند. عوامل مورد نظر تأثیر  ستیبایماجتماعی 

و هنجارها را فراهم نیاورد، بستگی به توسعه،  هاارزشفرهنگی موجبات برخورد بین  یهااوتتفکه  یاگونهبه  هافرهنگقرار گرفتن 

 کند. محقق توانیمچنین هدفی را  "نظام مهندسی اجتماعی"نظارت و اشراف علوم اجتماعی در جامعه دارد؛ یعنی 
 

اجتماعی  تناسب توسعه صنعتی روی علومدر حالیکه در جهان صنعتی در حدی باال و به  سرمايه گذاري روي علوم اجتماعی:-9

که در آن  یعنی شرایطی ؛ردیگیمدر خصوص توسعه صنعتی صورت  هایگذار، در جهان سوم بیشتر سرمایه گرددیمسرمایه گذاری 

ود ر جهان سوم خو مطالعات اجتماعی بسیار ضعیف و کم اهمیت است. در هر حال، این محدوده از علوم اجتماعی متداول د هاطرح

در  ستیبایمی، . بنابراین، جهت تقویت علوم اجتماعگرددیمو بومی  کندیموارداتی است، و آن کم و بیش با محیط تطبیق پیدا 

 فکر ابتکارات خودی و ملی بود.
 

 دو جانبه کشورها از جمله جمهوری اسالمی ایران با سازمان یهایهمکارتقویت  :يامنطقهجهانی و  يهاسازمانهمکاري با -10

مختلف از جمله علوم اجتماعی و دریافت رهنمودها و  یهانهیزمو ... در  11هائی چون یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، اسکاپ

. سازمان هائی چون یونسکو منبع غنی از کندیمتجاربی در این خصوص، کشورها را در حل مسائل اجتماعی داخلی آنها کمک 

 تواندیموصیه هائی از این قبیل است، و خود در غنی سازی علوم اجتماعی جوامع مختلف اطالعات اجتماعی، تحقیقات اجتماعی و ت

 داشته باشد.ر نقش مؤث
 

برخی گمان دارند که محققان اجتماعی بیش از حد لزوم مشتاق بررسی هستند، و "حقیقات اجتماعی این نظریه وجود دارد که: در ت 

. این پردازندیمات مورد نیاز را جمع آوری، جداول را تنظیم و در پایان به تحلیل و تفسیر نتایج به میدان رفته، اطالع یامسئلهبه مجرد طرح 

، سبب اتالف وقت، بودجه و گردآوری اطالعات ناخواسته نامندیم 12بدون تعمق که برخی از جامعه شناسان آنرا تحقیق سرپائی یهایبررسنوع 

(. چنین جریانی فقر علوم اجتماعی و تحقیقات 3، روش تحقیق، ص1367)موزر، س.ک،  "دهدیمشده و در نهایت شک گرائی را افزایش 

 .گرددیمو مانع نوآوری، ابتکار، فکر جدید و ...  دهدیماجتماعی را در جوامع رو به توسعه گسترش 

                                                           
9- Adam Kuper and Others, Social Science Encyclopaedia.  
1 0- Cultural Pluraliam  
1 1- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)  
1 2- Door- Knocking Research  
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مله ایران بطور خاص، مشکالت از طرف دیگر، در تحقیقات اجتماعی به معنای عام و تحقیقات اجتماعی در جوامع رو به توسعه از ج 

در دنیای واقعی تعداد زیادی از متغیرها ارتباط درونی شدیدی با "، و آن ناشی از این است که کندیمو پیچیدگی هائی هنگام تحقیق بروز 

علت از معمول است. (، و این جریان عمدتاً ناشی از ضعف متمایز ساختن 25، مقدمه ای بر تحقیقات اجتماعی، ص1372)بالالک:  "هم دارند

نیز دستیابی به نتایج تحقیق واقعی و بیطرفانه در علوم اجتماعی را با عطف به جوامع جهان سوم  یاقهیسلبعالوه، اختالفات ایدئولوژیک و 

قبیل جوامع از نوع بیشتر، بسیاری از تحقیقات اجتماعی در این  یهایگرفتار. جهت گریز از این مشکل و رو برو نشدن با دینمایمبسیار بعید 

تحلیلی شناخت شبکه علّی وقایع و  یهاپژوهشپژوهشی که در آن برخالف "یعنی:  ؛( استDescriptive Researchتوصیفی )تحقیقات 

کاربردی و  یهاپژوهش(. در حالیکه در جهان پیچیده و سریع التغییر امروز، نیاز به 638، ص 1370)ساروخانی. ب:  "امور مطمح نظر نیست

منجر  تواندیمیعنی سلسله پژوهشهائی که به حل مسائل اساسی جامعه  ؛گرددیمبتنی بر واقعیات بیشتر از هر زمانی در گذشته احساس م

 اجتماعی است. -انسانی یهادانشگردد، این قبیل تحقیقات عمدتاً مبتنی بر 

هنگی پدید آمده در سراسر جهان، زمان حاضر بیش از هر در پایان باید اضافه کرد که با تغییرات گسترده اجتماعی، اقتصادی و فر 

فرهنگی، تضادهای فراوانی در این  -اجتماعی یهاشبکهزمانی در گذشته نیاز به تحقیقات اجتماعی و علوم اجتماعی دارد. با جهانی شدن 

یشتری یافته است، که بکارگیری هر چه فرهنگی بین فرهنگ مادی و معنوی گسترش ب یافاصلهظهور کرده است، و به دنبال آن  هانهیزم

 .دینمایمبیشتر تحقیقات اجتماعی را ضروری 
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 گيري نتيجه
. از آنجا که تغییرات اجتماعی دانندیمبسیاری از جوامع در عصر حاضر حل مسائل اجتماعی خود را منوط به تحقیقات اجتماعی  

صورت گیرد. گرچه از آغاز انقالب  ستیبایماجتماعی نیز هماهنگ با آن  ، مطالعاتردیگیمامروزه بیش از هر زمانی دیگر در گذشته صورت 

بیشتری نیز  یهایگذاراخیر سرمایه  ساله 70علوم طبیعی انجام شده است، ولی طی  یهانهیزمتحقیقات بیشتر در  ،صنعتی و توسعه جوامع

شد، به سایر جوامع رو به توسعه نیز راه یافته است. قرن بیستم  در زمینه تحقیقات اجتماعی صورت گرفته است. این حرکت گرچه از اروپا آغاز

خود در گروِ تحقیقات اجتماعی  نریزی، توسعه، صنعتی شدن و ... شناخته شده است، و تحقق این جریان در سطح کالبعنوان دوره برنامه

 است.

روی مسائل خود تخصیص بودجه  توانندینمدر حد کافی جوامع رو به توسعه با داشتن مسائل اجتماعی فراوان و پیچیده، به راحتی و  

از یوغ  هاستسالنمایند. این جوامع با کمبود پژوهشگران با صالحیت، با بسیاری از مسائل اجتماعی روبرو هستند. جوامع جهان سوم گرچه 

 نند، تحقیق کنند، راه حل ارائه دهند و ...، ولی دانشمندان اجتماعی آنها هنوز هم نتوانسته اند مستقل فکر کاندافتهیاستعمار رهائی 

فردی  یهازهیانگتحقیقات اجتماعی در ایران تحت تأثیر عوامل مربوط به کمبود تسهیالت، کم بهاء دادن به تحقیقات، از بین رفتن  

پشتوانه دولتی داشته باشد،  ستیبایم. ضمن اینکه تحقیقات اجتماعی ردیگیمو شخصی، موانع اقتصادی، اداری و ... بسیار محدود صورت 

تحقیقات اجتماعی، در صورتی که عمالً اینگونه نیست. در حالیکه در شرایط جهت دادن به صورت گیرد، ستیبایمکاربری نتایج نیز متعاقباً 

تحقیقات اجتماعی خود  فعال کرد. ارتقاء کیفیت توانیممشخص کردن اهداف آنها، بوجودآوردن انگیزه و ...، تحقیقات اجتماعی را در کشور 

 و جهت تحقق آن، پیشنهادات الزم نیز ارائه شده است. ،ردیگیمبه دنبال بهبود موقعیت علوم اجتماعی صورت 
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