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بررسی مسائل بررسی مسائل : : عنوان درس عنوان درس 
ایران ایراناجتماعی اجتماعی ایراناجتماعی ایراناجتماعی

  گروه علوم اجتماعیگروه علوم اجتماعی

نظری نظری   33::تعداد واحدتعداد واحد
ايران::منبعمنبع اجتماعی مسائل ايرانبررسی اجتماعی مسائل بررسی ن::بعبع ير ی  ج ل  ی  نبرر ير ی  ج ل  ی  برر
گروه مولفانگروه مولفان: : مولفمولف

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور: : انتشاراتانتشارات وررر م ورپي م پي
13851385: : چاپ سوم چاپ سوم 
13851385تابستانتابستان

شهناز صداقت زادگان گروه علوم اجتماعی شهناز صداقت زادگان گروه علوم اجتماعی 



ايران اجتماع مسائل بررس درس ايرانمعرف اجتماع مسائل بررس درس معرفی درس بررسی مسائل اجتماعی ايران معرفی درس بررسی مسائل اجتماعی ايران معرف

بررسی مسائل اجتماعی ايران از دروس اصلی و الزامی بررسی مسائل اجتماعی ايران از دروس اصلی و الزامی ••
پيش نياز اين درس روش تحقيق پيش نياز اين درس روش تحقيق . . رشته علوم اجتماعی استرشته علوم اجتماعی است

در اين درس دانشجو در اين درس دانشجو . . استاست  22و نظريه های جامعه شناسی و نظريه های جامعه شناسی 
. . با نحوه طرح مسئله در حوزه اجتماع آشنا می  گرددبا نحوه طرح مسئله در حوزه اجتماع آشنا می  گردد

همچنين  برخی از عمده ترين مسائل اجتماعی جامعه ايران همچنين  برخی از عمده ترين مسائل اجتماعی جامعه ايران 
مطرح می شود و از اين طريق دانشجو  شاهد کاربرد بحث مطرح می شود و از اين طريق دانشجو  شاهد کاربرد بحث 

های نظری رشته جامعه شناسی در تحليل مسائل جامعه های نظری رشته جامعه شناسی در تحليل مسائل جامعه 
. . خود خواهد بودخود خواهد بود



در::11مقالهمقاله اجتماعی مسائل درطرح اجتماعی مسائل طرح طرح مسائل اجتماعی در طرح مسائل اجتماعی در ::11مقالهمقاله
ایرانایران
  دمحم عبدالهیدمحم عبدالهیالال



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

شناخت راههای تشخيص مساله اجتماعی شناخت راههای تشخيص مساله اجتماعی 1.1.

یبررسی ويژگی های مسئله اجتماعیبررسی ويژگی های مسئله اجتماعی2.2. ج ی ی ويژ ی یبرر ج ی ی ويژ ی برر

نحوه طرح مساله اجتماعی نحوه طرح مساله اجتماعی 3.3.



اجتماع مسئله اجتماعشناساي مسئله شناسايي مسئله اجتماعي شناسايي مسئله اجتماعي شناساي

::مسئله اجتماعي از سه طريق شناسايي مي شودمسئله اجتماعي از سه طريق شناسايي مي شود••
. . مسئله اي كه مانعي بر سر راه توسعه باشدمسئله اي كه مانعي بر سر راه توسعه باشد•• ب و ر ر بر ي بي و ر ر بر ي ي
. . مسئله اي كه انديشمندان اجتماعي آن را مانع توسعه بدانندمسئله اي كه انديشمندان اجتماعي آن را مانع توسعه بدانند••
دهد•• تشخ ئله ا آن دهدفاق تشخ ئله ا آن فاق ..وفاق جمعي آن را مسئله تشخيص دهدوفاق جمعي آن را مسئله تشخيص دهد••



اجتماع مسئله اجتماعمفاهي مسئله مفاهيم  مسئله اجتماعي مفاهيم  مسئله اجتماعي مفاهي

::وجوه توسعه وجوه توسعه   --  11••
ي. . توسعه داراي دووجه است وجه ارزشي و وجه اثباتيتوسعه داراي دووجه است وجه ارزشي و وجه اثباتي•• ب وج و ي رز وج ووج ي ر يو ب وج و ي رز وج ووج ي ر و

. . شناخت مسائل اجتماعي موكول به اين دو وجه استشناخت مسائل اجتماعي موكول به اين دو وجه است
ها•• مطلوب كمال و اهداف پي در هنجاري ارزشي هاوجه مطلوب كمال و اهداف پي در هنجاري ارزشي وجه وجه ارزشي هنجاري در پي اهداف و كمال مطلوب ها وجه ارزشي هنجاري در پي اهداف و كمال مطلوب ها ••

. . استاست
ت•• ا هدف به يدن پ د اق اثبات ته ا هدف به يدن پ د اق اثبات ه .  .  وجه اثباتي و واقعي در پي رسيدن به هدف استوجه اثباتي و واقعي در پي رسيدن به هدف است••
  



اجتماع مسئله مفاهي اجتماعادامه مسئله مفاهي ادامه مفاهيم  مسئله اجتماعي ادامه مفاهيم  مسئله اجتماعي ادامه

::اهداف توسعه اهداف توسعه ––22••
اهداف عام  منبعث از ارزش هاي عام و فراگير اهداف عام  منبعث از ارزش هاي عام و فراگير . . الف الف ••

چون دانايي ، خردگرايي ، صداقت و عدالت كه در بين همه چون دانايي ، خردگرايي ، صداقت و عدالت كه در بين همه گگ
.  .  مشترك استمشترك است

گگ اهداف خاص مرتبط با ارزش هاي خاص گروهها ، اهداف خاص مرتبط با ارزش هاي خاص گروهها ، ..بب••
. . طبقات ، شهر و روستا متفاوت استطبقات ، شهر و روستا متفاوت است

شناخت مسائل اجتماعي موكول به شناخت نظام ارزش ها و شناخت مسائل اجتماعي موكول به شناخت نظام ارزش ها و ••
. . اهداف توسعه و موانع تحقق اين اهداف استاهداف توسعه و موانع تحقق اين اهداف است



اجتماعالفالف مسئله هاي اجتماعيژگ مسئله هاي يژگ وي ژگي هاي  مسئله اجتماعي وي ژگي هاي  مسئله اجتماعي ..الفالف

مسئله اجتماعي محصول حيات اجتماعي مسئله اجتماعي محصول حيات اجتماعي : : اجتماعي بودن اجتماعي بودن ••
. . شامل طبقات، ايل ، قشر ، شهر ، روستا و غيره استشامل طبقات، ايل ، قشر ، شهر ، روستا و غيره است

در همه جوامع با كميت و كيفيت متفاوت در همه جوامع با كميت و كيفيت متفاوت : : عمومي بودن عمومي بودن ••
..اين مسائل مشاهده مي شوداين مسائل مشاهده مي شود و ي وين ي ين

طي يك فرايند تاريخي به وجود مي آيند و ابتدا به طي يك فرايند تاريخي به وجود مي آيند و ابتدا به : : تاريخي تاريخي ••
نيستند نيستندساكن . . ساكن نيستندساكن نيستندساكن



اجتماع مسئله هاي يژگ اجتماعادامه مسئله هاي يژگ ادامه ويژگي هاي مسئله اجتماعي ادامه ويژگي هاي مسئله اجتماعي ادامه

.  .  طبق تجربه مي توان به وجود آن پي بردطبق تجربه مي توان به وجود آن پي برد: : واقعي بودنواقعي بودن••
مسئله يابي مسئله يابي . . مسئله يابي با مسئله آفريني فرق داردمسئله يابي با مسئله آفريني فرق دارد

موضوعي است كه قبال رخ داده است اما مسئله يابي در موضوعي است كه قبال رخ داده است اما مسئله يابي در 
.  .  آينده ممكن است مسئله شودآينده ممكن است مسئله شود

اعمال خالف اعمال خالف . . مسئله اجتماعي با آسيب اجتماعي فرق داردمسئله اجتماعي با آسيب اجتماعي فرق دارد••
. . قانون و اخالق جزء آسيب هاي اجتماعي تلقي مي شوندقانون و اخالق جزء آسيب هاي اجتماعي تلقي مي شوند و ي ي ي ج ي يب جز ق و وون ي ي ي ج ي يب جز ق و ون



اجتماع مسئله هاي يژگ اجتماعادامه مسئله هاي يژگ ادامه ويژگي هاي مسئله اجتماعيادامه ويژگي هاي مسئله اجتماعيادامه

هوارد بكر به تعاريف هوارد بكر به تعاريف : : بعد كيفي و ربط ارزشي داشتنبعد كيفي و ربط ارزشي داشتن••
پس بايد محقق به پس بايد محقق به . . ذهني از شرايط عيني اشاره مي كندذهني از شرايط عيني اشاره مي كند

زيرا دولت ها و طبقات مسلط معموال زيرا دولت ها و طبقات مسلط معموال . . افراد مراجعه كند افراد مراجعه كند 
عوامل تهديد كننده منافع خود را به عنوان مسائل اجتماعي عوامل تهديد كننده منافع خود را به عنوان مسائل اجتماعي 

..مردم معرفي مي كنندمردم معرفي مي كنند
.   .   راه حل انتخاب جامعه به عنوان واحد تحليل استراه حل انتخاب جامعه به عنوان واحد تحليل است•• ي و ن و ب ج ب ير و ن و ب ج ب ر



اجتماع مسئله هاي يژگ اجتماعادامه مسئله هاي يژگ ادامه ويژگي هاي مسئله اجتماعيادامه ويژگي هاي مسئله اجتماعيادامه

مسائل اجتماعي بر حسب زمان و مكان مسائل اجتماعي بر حسب زمان و مكان : :   متغير و نسبيمتغير و نسبي••
هر چه از واحد بزرگتر به سمت واحد كوچك هر چه از واحد بزرگتر به سمت واحد كوچك . . فرق دارندفرق دارند

. . تر مي رويم مسئله خاص تر مي شودتر مي رويم مسئله خاص تر مي شود
اجتماعي ، اجتماعي ، ––در ابعاد مختلف فرهنگيدر ابعاد مختلف فرهنگي::تكثر و تنوعتكثر و تنوع•• وع و وعر و ير ر ب ير ر ب ير يج ج

سياسي ، زيست محيطي ، ديني، هنري و غيره مي توان سياسي ، زيست محيطي ، ديني، هنري و غيره مي توان 
..مسائلي را يافتمسائلي را يافت ي ر يي ر ي



اجتماع مسئله هاي يژگ اجتماعادامه مسئله هاي يژگ ادامه ويژگي هاي مسئله اجتماعيادامه ويژگي هاي مسئله اجتماعيادامه

ريشه در سطوح مختلف خرد و كالن و يا در فرهنگ ريشه در سطوح مختلف خرد و كالن و يا در فرهنگ   ::كثير االبعاد كثير االبعاد ••
، اجتماع، سياست و حتي نظام جهاني ريشه دارد و يافتن راه حل ، اجتماع، سياست و حتي نظام جهاني ريشه دارد و يافتن راه حل 

ت ا ختلف ا ت از ختلف ا اف كا ن از ن ز تن ا ختلف ا ت از ختلف ا اف كا ن از ن ز .  .  نيز نيازمند همكاري افراد مختلف از دسته هاي مختلف استنيز نيازمند همكاري افراد مختلف از دسته هاي مختلف استن
قابل اصالح هستند به شرط شناخت ريشه ها و قابل اصالح هستند به شرط شناخت ريشه ها و : : قابل كنترل بودنقابل كنترل بودن••

دت لند دت ان دت تا ك ز ه دتنا لند دت ان دت تا ك ز ه ازنا خ ه ازنان خ ه نان چنانچه برخي از چنانچه برخي از . . برنامه ريزي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدتبرنامه ريزي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت
مسائل اجتماعي ذاتي نظام اجتماعي غالب باشد مردم به انقالب و مسائل اجتماعي ذاتي نظام اجتماعي غالب باشد مردم به انقالب و 

كنند مي پيدا گرايش موجود نظام كنندتحول مي پيدا گرايش موجود نظام ي تحول ا  رايش پي وجو  م  ي ول  ا  رايش پي وجو  م  . . ول 



شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعيشرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي  - - بب
) ) وجود يك واحد تحليل اجتماعي مشخصوجود يك واحد تحليل اجتماعي مشخص  - -   11((
وجود يك واحد تحليل اجتماعي مشخص به عنوان واحد وجود يك واحد تحليل اجتماعي مشخص به عنوان واحد   ●●

تحليل كه مي تواند يك گروه ، قشر ، طبقه و يا اجتماع ملي تحليل كه مي تواند يك گروه ، قشر ، طبقه و يا اجتماع ملي 
اعضاي هر واحد داراي اهدافي مشترك اعضاي هر واحد داراي اهدافي مشترك . . و بين المللي باشدو بين المللي باشد

اگر براي رسيدن به اهداف با مانع روبرو شوند اگر براي رسيدن به اهداف با مانع روبرو شوند . . هستند هستند 
مسائل اجتماعي بر اساس واحدهاي مسائل اجتماعي بر اساس واحدهاي ..مسئله ايجاد مي شودمسئله ايجاد مي شود

همبستگي قومي براي يك قوم عادي همبستگي قومي براي يك قوم عادي . . اجتماعي متغيرند اجتماعي متغيرند 
..است اما براي كل جامعه مي تواند مانع انسجام باشداست اما براي كل جامعه مي تواند مانع انسجام باشد



شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعيشرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي  - - بب
))محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختيمحقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختي  - -   22((

..وجود محقق آشنا با بينش و روش هاي جامعه شناختيوجود محقق آشنا با بينش و روش هاي جامعه شناختي••
فلسفه پيدايش جامعه شناسي پاسخ گويي علمي فلسفه پيدايش جامعه شناسي پاسخ گويي علمي ::دارندورفدارندورف•• ور ورر ير ويي خ پ ي ج يش يپي ويي خ پ ي ج يش پي

. . به مسائل اجتماعي از جمله نابرابري هاي اجتماعي استبه مسائل اجتماعي از جمله نابرابري هاي اجتماعي است
زيكي از مشكالت اساسي بشر نداشتن تصويري روشن از يكي از مشكالت اساسي بشر نداشتن تصويري روشن از  ن رو ويري ن ر ب ي ز ي زي ن رو ويري ن ر ب ي ز ي ي

آينده ، عدم  ارزيابي دقيق مقدورات و محدوديت هاي گذار آينده ، عدم  ارزيابي دقيق مقدورات و محدوديت هاي گذار 
. . از وضع موجود به مطلوب استاز وضع موجود به مطلوب است وب ب وجو ع و وبز ب وجو ع و ز



شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي    شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي      --بب
)  )  ادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختيادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختي––22((

ديدگاه نظم و ثبات جامعه را تركيب متعادل عناصر و مبتني ديدگاه نظم و ثبات جامعه را تركيب متعادل عناصر و مبتني ••
هر آنچه اين نظم و هر آنچه اين نظم و . . بر وفاق ارزشي ،  هنجاري مي داند بر وفاق ارزشي ،  هنجاري مي داند 

. . تعادل را بر هم زند مسئله اجتماعي استتعادل را بر هم زند مسئله اجتماعي است
ييمرتن به الگوهاي تطابق ناهمنوايانه مانند مناسك گرايي مرتن به الگوهاي تطابق ناهمنوايانه مانند مناسك گرايي •• ر ي و بق ي و ب ن يير ر ي و بق ي و ب ن ر

بدعت ، واپس گرايي و شورش را ناشي از ناهماهنگي بدعت ، واپس گرايي و شورش را ناشي از ناهماهنگي   ،،
.  .  كاركرد دو عنصر ساختاري فرهنگ و اجتماع مي داندكاركرد دو عنصر ساختاري فرهنگ و اجتماع مي داند ي ع ج و ر ري ر و ر ير ع ج و ر ري ر و ر ر



شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي    شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي    --بب يبب ج يص ز و ي ير ج يص ز و ي ر
))ادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختيادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختي––22( ( 

پارسنز كاركردهاي اصلي جامعه را تطابق ، هدف يابي ، پارسنز كاركردهاي اصلي جامعه را تطابق ، هدف يابي ، ••
هر آنچه مانع كاركرد عناصر هر آنچه مانع كاركرد عناصر . . يگانگي و ثبات مي داند يگانگي و ثبات مي داند 

. . اساسي شوند مسئله اجتماعي ايجاد مي كننداساسي شوند مسئله اجتماعي ايجاد مي كنند



شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي    شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي      --بب
))ادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختيادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختي––22((

ديدگاه تضاد و تحول تاكيد بر عوامل اقتصادي و سخت ديدگاه تضاد و تحول تاكيد بر عوامل اقتصادي و سخت ••
افزاري است كه زمينه تحول سياسي و فرهنگي را در افزاري است كه زمينه تحول سياسي و فرهنگي را در 

هر آنچه مانع تحول و تطابق روابط هر آنچه مانع تحول و تطابق روابط ..روبنا ايجاد مي كندروبنا ايجاد مي كند
توليد مناسب با سطح رشد نيروهاي مولد و روبنا با زير توليد مناسب با سطح رشد نيروهاي مولد و روبنا با زير 

. . بناي اقتصادي باشد مسئله اجتماعي ايجاد مي كندبناي اقتصادي باشد مسئله اجتماعي ايجاد مي كند



شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي   - - بب
))ادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختيادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختي––22((

::ديدگاه كالن ديدگاه كالن ••
جواقعيت گرا و ساخت گرا با روش علت كاف بدون مراجعه واقعيت گرا و ساخت گرا با روش علت كاف بدون مراجعه •• ر ون ب روش ب ر و ر ي جو ر ون ب روش ب ر و ر ي و

به افراد با مشاهده واقعيت هاي اجتماعي عيني و خارجي به افراد با مشاهده واقعيت هاي اجتماعي عيني و خارجي 
..به كشف و تبيين قانونمندي ها مي پردازدبه كشف و تبيين قانونمندي ها مي پردازد ز پر ي ي و بيين و زب پر ي ي و بيين و ب

دوركيم در نظريه آنومي و خودكشي و مرتن در بحث دوركيم در نظريه آنومي و خودكشي و مرتن در بحث ••
ديدگاه ها نابرابري بحث در آلتوسر و اجتماعي ديدگاهانحرافات ها نابرابري بحث در آلتوسر و اجتماعي انحرافات اجتماعي  و آلتوسر در بحث نابرابري ها ديدگاه انحرافات اجتماعي  و آلتوسر در بحث نابرابري ها ديدگاه انحرافات

. . كالن دارندكالن دارند



شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي    شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي      --بب
))ادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختيادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختي––22((

::ديدگاه خردديدگاه خرد••
شامل شامل . . رواني  مي دانند رواني  مي دانند ––الگوي رفتار را تابع تمايالت زيستي الگوي رفتار را تابع تمايالت زيستي ••

.  .  جامعه شناسي زيستي ،  روانشناسي مردمي و ديدگاه مبادله استجامعه شناسي زيستي ،  روانشناسي مردمي و ديدگاه مبادله استگگ
هومنز درنظريه مبادله جامعه را بازاري مي داند كه افراد مشتريان هومنز درنظريه مبادله جامعه را بازاري مي داند كه افراد مشتريان ••

آآآ ك ا ل ا ا ا آك ك ا ل ا ا ا ك هر كس سعي دارد وارد معامله اي شود كه سودآور هر كس سعي دارد وارد معامله اي شود كه سودآور ..آن هستندآن هستند
.  .  استاست

نظ ن ا اف فتا ل ا ت ا ا گا نظا ن ا اف فتا ل ا ت ا ا گا ا در اين ديدگاه پديده هاي اجتماعي محصول رفتار افرادند و نظم در اين ديدگاه پديده هاي اجتماعي محصول رفتار افرادند و نظم ••
.  .  مبتني بر تعامالت افرادمبتني بر تعامالت افراد



شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي    شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي      --بب
))ادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختيادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختي––22((

::ديدگاه تركيبيديدگاه تركيبي••
نمورد تاكيد دارندورف ، هابرماس ، گيدنز ، كوهن ، مورد تاكيد دارندورف ، هابرماس ، گيدنز ، كوهن ، •• و ز ي س بر ور ر ي نور و ز ي س بر ور ر ي ور

.  .  الكساندر و ديگران استالكساندر و ديگران است
اجتماعي•• شرايط به مقيد افراد واختيار آزادي ديدگاه اين اجتماعيدر شرايط به مقيد افراد واختيار آزادي ديدگاه اين در در اين ديدگاه آزادي واختيار افراد مقيد به شرايط اجتماعي در اين ديدگاه آزادي واختيار افراد مقيد به شرايط اجتماعي ••

.  .  نگريسته مي شودنگريسته مي شود



شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي    شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي      --بب
))ادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختيادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختي––22((

برقراري تعامل صحيح و مناسب بين محققان و اعضاي برقراري تعامل صحيح و مناسب بين محققان و اعضاي ••
::واحد ذي ربطواحد ذي ربط

افراد عادي به ويژه در جهان سوم از تبيين عوامل اساسي افراد عادي به ويژه در جهان سوم از تبيين عوامل اساسي ••
..عاجز اندعاجز اند جزجز

محققي كه تحت تاثير القائات سياسي قرار گيرد در محققي كه تحت تاثير القائات سياسي قرار گيرد در : : فانونفانون••
شود مي مشكل دچار مسئله شودتشخيص مي مشكل دچار مسئله ..تشخيص مسئله دچار مشكل مي شودتشخيص مسئله دچار مشكل مي شودتشخيص



شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي    شرايط و استلزامات تشخيص مسائل اجتماعي      --بب
))ادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختيادامه محقق آشنا با بينش هاي جامعه شناختي––22((

سي رايت ميلز معتقد است مردم عادي فاقد بينش جامعه سي رايت ميلز معتقد است مردم عادي فاقد بينش جامعه ••
بنابراين قادر به تميز مشكالت خرد خويش و بنابراين قادر به تميز مشكالت خرد خويش و . . شناختي اندشناختي اند

. . مسائل اجتماعي عام نيستندمسائل اجتماعي عام نيستند
يوظيفه جامعه شناسي شناخت ريشه هاي ساختاري مسائلي وظيفه جامعه شناسي شناخت ريشه هاي ساختاري مسائلي •• ري ي ري ي ج ي يو ري ي ري ي ج ي و

مردم را از مردم را از . . است كه مانع رشد و توسعه استعداد ها استاست كه مانع رشد و توسعه استعداد ها است
ريخموانع تكامل حيات خود آگاه نموده آنان را درساختن تاريخ موانع تكامل حيات خود آگاه نموده آنان را درساختن تاريخ  ن ر ر ن و و ي ع ريخو ن ر ر ن و و ي ع و

. . و تكامل بخشيدن به حيات خود راهنمايي مي كندو تكامل بخشيدن به حيات خود راهنمايي مي كند



فضاي فكري و اجتماعي الزم براي طرح فضاي فكري و اجتماعي الزم براي طرح – – ج ج 
مسائل اجتماعي مسائل اجتماعي 

پس نيازمند حوزه پس نيازمند حوزه . . علوم اجتماعي ماهيتي انتقادي داردعلوم اجتماعي ماهيتي انتقادي دارد••
. . مستقلي از وابستگي سياسي ، قومي و ايدئولوژيك استمستقلي از وابستگي سياسي ، قومي و ايدئولوژيك است

بايد به اتكاي خرد جمعي به وفاق نسبي در مورد مسئله بايد به اتكاي خرد جمعي به وفاق نسبي در مورد مسئله   ••
ياجتماعي دست يابند و از طريق همايش ها و كارگاه هاي اجتماعي دست يابند و از طريق همايش ها و كارگاه هاي  ر و يش ريق ز و ب ي ي يج ر و يش ريق ز و ب ي ي ج

.  .  تخصصي ترويج نمايندتخصصي ترويج نمايند



ادامه فضاي فكري و اجتماعي الزم براي ادامه فضاي فكري و اجتماعي الزم براي – – ج ج 
طرح مسائل اجتماعيطرح مسائل اجتماعي

مردم و مسوالن را در به كارگيري يافته هاي علمي ياري مردم و مسوالن را در به كارگيري يافته هاي علمي ياري ••
. . برسانندبرسانند

نتايج حاصل  را ارزشيابي نمايند و سپس با  بازنگري نتايج حاصل  را ارزشيابي نمايند و سپس با  بازنگري ••
حمباني نظري و روش شناختي زمينه علمي را براي اصالح مباني نظري و روش شناختي زمينه علمي را براي اصالح  ي بر ر ي ي ز ي روش و ري ي حب ي بر ر ي ي ز ي روش و ري ي ب

.  .  برنامه ريزي هاي اجتماعي فراهم سازدبرنامه ريزي هاي اجتماعي فراهم سازد



اهداف مورد توجه در طرح مسائل اجتماعي اهداف مورد توجه در طرح مسائل اجتماعي 
))تيپولوژیتيپولوژی. . الفالف((

::تيپولوژي و توصيف مسائل، انواع تيپولوژي تيپولوژي و توصيف مسائل، انواع تيپولوژي .  .  الفالف••
11
ضعف خالقيت فكري و توليد انديشه و يا ضعف خالقيت فكري و توليد انديشه و يا : : مسائل فرهنگي مسائل فرهنگي ••

فرهنگي وفاق و ورزي خرد فرهنگيضعف وفاق و ورزي خرد ضعف خرد ورزي و وفاق فرهنگيضعف خرد ورزي و وفاق فرهنگيضعف
تعدد، تعارض و ابهام الگوهاي نيل به تعدد، تعارض و ابهام الگوهاي نيل به : : مسائل اجتماعي مسائل اجتماعي ••

يت ه عا د ت ف ض اي گ خا يتاهداف ه عا د ت ف ض اي گ خا اهداف ، خاص گرايي و ضعف تعهد جمعي عام ، هويت اهداف ، خاص گرايي و ضعف تعهد جمعي عام ، هويت اهداف
جمعي و اعتماد جمعي عام جمعي و اعتماد جمعي عام 



اهداف مورد توجه در طرح مسائل اهداف مورد توجه در طرح مسائل 
))تيپولوژیتيپولوژی..الفالف((اجتماعياجتماعي

تمركز قدرت ، ضعف مديريت و مشاركت تمركز قدرت ، ضعف مديريت و مشاركت : : مسائل سياسي مسائل سياسي ••
جمعي عام در جهت تحقق اهداف جمعي و ضعف مردم جمعي عام در جهت تحقق اهداف جمعي و ضعف مردم 

ساالري ساالري 
ضعف عقالنيت ابزاري ، ضعف توليد و ضعف عقالنيت ابزاري ، ضعف توليد و ::مسائل اقتصاديمسائل اقتصادي•• ويي ي و ري بز وي ي و ري بز ي

... .... .بهره برداري از منابع وبهره برداري از منابع و
محيطي•• زيست محيطيمسائل زيست مسائل مسائل زيست محيطي مسائل زيست محيطي ••



اهداف مورد توجه در طرح مسائل اهداف مورد توجه در طرح مسائل 
))تيپولوژیتيپولوژی..الفالف((اجتماعياجتماعي

22
شامل مسائل فكري ، فرهنگي و شامل مسائل فكري ، فرهنگي و : : حوزه نرم افزاريحوزه نرم افزاري•• ري ز رم ريوز ز رم ووز ي ر وري ي ر ري

. . اجتماعي استاجتماعي است
افزاري•• سخت افزاريحوزه سخت گيرد::حوزه مي بر در را مسائل گيردبقيه مي بر در را مسائل بقيه . . بقيه مسائل را در بر مي گيردبقيه مسائل را در بر مي گيرد::حوزه سخت افزاري حوزه سخت افزاري ••



اهداف مورد توجه در طرح مسائل اهداف مورد توجه در طرح مسائل 
))تيپولوژیتيپولوژی..الفالف((اجتماعياجتماعي

علوم اجتماعي مسائلي را دنبال مي كند كه از نوع نرم علوم اجتماعي مسائلي را دنبال مي كند كه از نوع نرم ••
افزاري است و الزمه آن شناخت ديدگاههاي جامعه شناختي افزاري است و الزمه آن شناخت ديدگاههاي جامعه شناختي 

. . استاست
بديدگاههاي جامعه شناسي شيوه نگرش محققان را به مسائل ديدگاههاي جامعه شناسي شيوه نگرش محققان را به مسائل •• ر ن رش يو ي ج ي ه بي ر ن رش يو ي ج ي ه ي

. . اجتماعي تعيين و راه شناخت آنها را مشخص مي كنداجتماعي تعيين و راه شناخت آنها را مشخص مي كند



اهداف مورد توجه در طرح مسائل اهداف مورد توجه در طرح مسائل 
))تيپولوژیتيپولوژی..الفالف((اجتماعياجتماعي

33
يبر اساس ارتباط با نظام ارزش ها و كمال مطلوب هاي بر اساس ارتباط با نظام ارزش ها و كمال مطلوب هاي •• وب و رزش م ب ب ر س يبر وب و رزش م ب ب ر س بر

طبقه بندي مسائل اجتماعي  بر اساس پديده هاي طبقه بندي مسائل اجتماعي  بر اساس پديده هاي : : مردم مردم 
تعهد و فضيلت تعهد و فضيلت تهديد كننده ارزش هاي ذاتي مانند معرفت ،تهديد كننده ارزش هاي ذاتي مانند معرفت ، ر ي ي رزش ي ره ي ي رزش ي يه و يه و ه

.  .  صورت مي گيردصورت مي گيرد



اهداف مورد توجه در طرح مسائل اهداف مورد توجه در طرح مسائل 
) ) تحليل و ريشه يابی  مسائلتحليل و ريشه يابی  مسائل. . ب ب ((

معنا کاو به معنای استفاده از مصاحبه های عميق و معنا کاو به معنای استفاده از مصاحبه های عميق و ––11••
مشاهدات توام با مشارکت برای درک پنداشت مردم از کم مشاهدات توام با مشارکت برای درک پنداشت مردم از کم 

..و کيف مسائل و مشکالت،و کيف مسائل و مشکالت،
رعلت کاوبه معنای انجام مطالعات تاريخی تطبيقی در علت کاوبه معنای انجام مطالعات تاريخی تطبيقی در --  22•• ی بي ی ري م ج ی روب ی بي ی ري م ج ی وب

. . ارتباط با شرايط  و عوامل عينی و ساختاری استارتباط با شرايط  و عوامل عينی و ساختاری است



اهداف مورد توجه در طرح مسائل اهداف مورد توجه در طرح مسائل 
))ادامه تحليل و ريشه يابی  مسائلادامه تحليل و ريشه يابی  مسائل. . ب ب ((

عينی و عينی و ––واقعيت گرا به معنای تحليل عوامل اجتماعی واقعيت گرا به معنای تحليل عوامل اجتماعی ••
.  .  ساختاری مسائل اجتماعی در سطح کال ن استساختاری مسائل اجتماعی در سطح کال ن است

نمادگرا بيشتر به مبانی ذهنی و الگوی کنشی افراد توجه نمادگرا بيشتر به مبانی ذهنی و الگوی کنشی افراد توجه ••
..می کنندمی کنند یی



اهداف مورد توجه در طرح مسائلاهداف مورد توجه در طرح مسائل
))ارائه راه حل ارائه راه حل . . ج ج ((

نتايج حاصل از تيپولوژی هر اندازه علمی تر باشد راه حل نتايج حاصل از تيپولوژی هر اندازه علمی تر باشد راه حل ••
. . های مناسب تری ارائه می شودهای مناسب تری ارائه می شود

در بحث ارائه راه حل ها بايد چند نکته مورد توجه قرار در بحث ارائه راه حل ها بايد چند نکته مورد توجه قرار ••
::گيردگيرد يرير

جامعيت  راه حل ها اهميت دارد زيرا مسائل اجتماعی جامعيت  راه حل ها اهميت دارد زيرا مسائل اجتماعی   ..  11  
دارند ذهنی و عينی های ريشه و ند االبعاد دارندکثير ذهنی و عينی های ريشه و ند االبعاد . . کثير االبعاد ند و ريشه های عينی و ذهنی دارندکثير االبعاد ند و ريشه های عينی و ذهنی دارندکثير



اهداف مورد توجه در طرح مسائلاهداف مورد توجه در طرح مسائل
))ادامه ارائه راه حل ادامه ارائه راه حل . . ج ج ((

اعتبار علمی تحقيق به پشتوانه زمينه نظری افق وسيع اعتبار علمی تحقيق به پشتوانه زمينه نظری افق وسيع ––22••
تری را در مقابل مردم و مسوالن می گشايد و زمينه را تری را در مقابل مردم و مسوالن می گشايد و زمينه را 

برای تدوين برنامه های بلند مدت و اقدامات اساسی فراهم برای تدوين برنامه های بلند مدت و اقدامات اساسی فراهم 
.  .  می آوردمی آورد

بايد تبديل به بايد تبديل به . . ارزش عملی راه حل ها مهم استارزش عملی راه حل ها مهم است––33••
رراهبرد عملی شود که با همکاری از نزديک و مستمر راهبرد عملی شود که با همکاری از نزديک و مستمر  و ي ز ز ری ب و ی بر رر و ي ز ز ری ب و ی بر ر

محققان ، مسوالن ، مديران و کارشناسان بخش های محققان ، مسوالن ، مديران و کارشناسان بخش های 
..قانونگذاری و اجرايی امکان پذير استقانونگذاری و اجرايی امکان پذير است ير پ ن يی ر و ری يرو پ ن يی ر و ری و



ضرورت و اهميت طرح مسائل اجتماعی  ضرورت و اهميت طرح مسائل اجتماعی  

ايجاد وفاق فکری ميان انديشمندان كه بستر مناسبي براي ايجاد وفاق فکری ميان انديشمندان كه بستر مناسبي براي ••
ا ا ش ا ا ا ل كا ال ا اق ا ش ا ا ا ل كا ال ا تقويت تعامالت و همكاري علمي بين اصحاب انديشه ايجاد تقويت تعامالت و همكاري علمي بين اصحاب انديشه ايجاد ق

. . مي نمايدمي نمايد
پاسخ به نيازهای اجتماعی و توليد يافته های علمی براي پاسخ به نيازهای اجتماعی و توليد يافته های علمی براي ••

بخش هاي قانونگذاذري سياست گذاري و برنامه ريزي و بخش هاي قانونگذاذري سياست گذاري و برنامه ريزي و 
. . اجرا استاجرا است



اجتماع مسائل طرح اهميت رت ضر اجتماعادامه مسائل طرح اهميت رت ضر ادامه ضرورت و اهميت طرح مسائل اجتماعیادامه ضرورت و اهميت طرح مسائل اجتماعیادامه

مسئوالن نهادها و مردم براي ايجاد مسئوالن نهادها و مردم براي ايجاد , , تعامل انديشمندان تعامل انديشمندان ••
.   .   وفاق بين مردم و نخبگان بر سر مسائل اساسي استوفاق بين مردم و نخبگان بر سر مسائل اساسي است

توسعه و بهبود حيات اجتماعی و تالش براي پيش گيري و توسعه و بهبود حيات اجتماعی و تالش براي پيش گيري و ••
.   .   رفع موانع عقب ماندگي  استرفع موانع عقب ماندگي  است ي ب ع و ع ير ب ع و ع ر



تحول جمعيتی  و پيامدهای مسئله تحول جمعيتی  و پيامدهای مسئله : : 22مقاله مقاله 
آن آنآف آفرین آنآفرین آنآف

    حبيب هللا زنجانیحبيب هللا زنجانی



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

تحليل پيامدهای افزايش جمعيت در دهه های اخيرتحليل پيامدهای افزايش جمعيت در دهه های اخير1.1.

نبررسی  بيکاری به عنوان مسئله جمعيت ايران  بررسی  بيکاری به عنوان مسئله جمعيت ايران  2.2. ير ي ج ن و ب ری بي ی نبرر ير ي ج ن و ب ری بي ی برر



مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

: : دو نظريه نا موفق جمعيت در مورد جمعيت و افزايش آندو نظريه نا موفق جمعيت در مورد جمعيت و افزايش آن••
رنظامهای نا برابری  يا نظريه سوسياليستی که همه چيز را نظامهای نا برابری  يا نظريه سوسياليستی که همه چيز را 1.1. چيز ی ي ي و ري ي بری بر ی ره چيز ی ي ي و ري ي بری بر ی ه

.  .  در گروی اقدامات دولتی قرا رمی دهددر گروی اقدامات دولتی قرا رمی دهد
کنترل22 طريق از کرد می تصور که مالتوس کنترلنظريه طريق از کرد می تصور که مالتوس نظريه نظريه مالتوس که تصور می کرد از طريق کنترل نظريه مالتوس که تصور می کرد از طريق کنترل 2.2.

جمعيت جامعه ای مرفه به وجود خواهد آمد جمعيت جامعه ای مرفه به وجود خواهد آمد 



مقدمه مقدمهادامه ادامه مقدمهادامه مقدمهادامه

گذشت زمان سوسياليست ها را به اتخاذ سياست های گذشت زمان سوسياليست ها را به اتخاذ سياست های ••
مالتوسی  واداشت اما ترکيب دو نگرش هم چاره ساز نشد مالتوسی  واداشت اما ترکيب دو نگرش هم چاره ساز نشد 

ضعف هر دو ديدگاه نگرش ايستا به مسائل اقتصادی و  ضعف هر دو ديدگاه نگرش ايستا به مسائل اقتصادی و    ••
..اجتماعی  استاجتماعی  است ی یج ج

پا به پای تحول جمعيت مسائل جديدی ايجاد می شود که پا به پای تحول جمعيت مسائل جديدی ايجاد می شود که ••
می تر پيچيده مسائل به تبديل نگيرد قرار توجه مورد میاگر تر پيچيده مسائل به تبديل نگيرد قرار توجه مورد اگر مورد توجه قرار نگيرد تبديل به مسائل پيچيده تر می اگر مورد توجه قرار نگيرد تبديل به مسائل پيچيده تر می اگر

. . شودشود



مفاهيم جمعيت شناسی که با مسائل مفاهيم جمعيت شناسی که با مسائل 
اجتماعی رابطه متقابل دارند اجتماعی رابطه متقابل دارند 

..جمعيت در حال گذار با مسائل عظيمی روبرو استجمعيت در حال گذار با مسائل عظيمی روبرو است••
است•• جمعيت گذار مرحله در استايران جمعيت گذار مرحله در بهايران رسيدن بههدف رسيدن هدف هدف رسيدن به هدف رسيدن به ..ايران در مرحله گذار جمعيتی استايران در مرحله گذار جمعيتی است••

. . تعادل آگاهانه استتعادل آگاهانه است
کش•• دت از د ناف که ت ا ت ه دن کشهدف دت از د ناف که ت ا ت ه دن هدف هدف رسيدن به جمعيتی است که منافع دراز مدت کشور هدف رسيدن به جمعيتی است که منافع دراز مدت کشور ••

.  .  را تامين کند و با توسعه منطقی و پايدار همگام باشدرا تامين کند و با توسعه منطقی و پايدار همگام باشد



ادامه مفاهيم جمعيت شناسی که با مسائل اجتماعی ادامه مفاهيم جمعيت شناسی که با مسائل اجتماعی 
رابطه متقابل دارندرابطه متقابل دارند

در مسئله اثر گذاری و اثر پذيری جمعيت از تحول در مسئله اثر گذاری و اثر پذيری جمعيت از تحول ••
اجتماعی مسائلی هم چون ازدواج،  تغيير شکل خانوار ، اجتماعی مسائلی هم چون ازدواج،  تغيير شکل خانوار ، 

مهاجرت داخلی ، تحوالت قومی ، اشتغال و بيکاری ، مهاجرت داخلی ، تحوالت قومی ، اشتغال و بيکاری ، 
.  .  توزيع جمعيت و شهر نشينی وجود دارندتوزيع جمعيت و شهر نشينی وجود دارند

در همه اين زمينه ها آن چه اهميت دارد پاسخگويی به در همه اين زمينه ها آن چه اهميت دارد پاسخگويی به ••
منيازهايی است که شناخته نشده اند يا در گذشته اهتمام نيازهايی است که شناخته نشده اند يا در گذشته اهتمام  ر ي يی ز مي ر ي يی ز ي

. . کمتری برای رفع آنها صورت گرفته استکمتری برای رفع آنها صورت گرفته است



ايران ايرانجمعيت ))لل((جمعيت ))ميليونميليون((جمعيت ايرانجمعيت ايران

سال          جمعيت             خانوار           واحد مسکونیسال          جمعيت             خانوار           واحد مسکونی
13351335                1919                                --                                                  --
13751375                    6060                        281/12281/12                          77/1077/10
د دط داد7575تاتا4545الهاله3030ط ت تغي د دادشکاف ت تغي د شکاف شکاف دو متغير تعداد شکاف دو متغير تعداد 7575تاتا4545ساله ساله 3030طی دورهطی دوره

. . خانوار و واحد مسکونی به  يک سوم رسيدخانوار و واحد مسکونی به  يک سوم رسيد
ک گا ا کا گا ا ا  ،برنامه ريزی در زمينه مدرسه ، درمانگاه، مرکز خريد، برنامه ريزی در زمينه مدرسه ، درمانگاه، مرکز خريد

..حمل و نقل و آب و گاز  ضرورت داردحمل و نقل و آب و گاز  ضرورت دارد



ط ايران جمعيت ل طتح ايران جمعيت ل سالسال4040تح سال سال   4040تحول جمعيت ايران طیتحول جمعيت ايران طی

، ، 60/660/6، جمعيت فعال ، جمعيت فعال 9/59/5ميليون، شاغلينميليون، شاغلين  99    13351335در سال در سال ••
هزار هزار 3232و افراد دارای تحصيالت عالیو افراد دارای تحصيالت عالی  7/67/6جمعيت غيرفعال جمعيت غيرفعال 

..نفر بوده استنفر بوده است
، واحد ، واحد 82/1282/12ميليون ، خانوار ميليون ، خانوار   6060جمعيت به جمعيت به   13751375در سال در سال ••

، ،   2/162/16، جمعيت فعال ، جمعيت فعال 5/145/14، شاغلين، شاغلين77/1077/10مسکونیمسکونی
و افراد دارای تحصيالت عالی به و افراد دارای تحصيالت عالی به   8/288/28جمعيت غير فعال جمعيت غير فعال 

2 467 7772 467 ..رسيدرسيد7772،467،7772،467،777
تفاوت تعداد شاغلين و فعاالن مضر به حال بازار رسمی تفاوت تعداد شاغلين و فعاالن مضر به حال بازار رسمی ••

..کاراستکاراست



ايران در جمعيت ل تح مسئله ايرانريشه در جمعيت ل تح مسئله ريشه مسئله تحول جمعيت در ايرانريشه مسئله تحول جمعيت در ايرانريشه

ترک سياست ها ی جمعيتی توسط دولت و ايجاد مسئله ترک سياست ها ی جمعيتی توسط دولت و ايجاد مسئله ••
بزرگ بيکاریبزرگ بيکاری

نياز نياز   6565--7575هزار شغل و بين هزار شغل و بين   418418نياز  به  نياز  به      4545--6565بين بين ••
اما در پايان جنگ دولت اما در پايان جنگ دولت ..هزار شغل وجود داشتهزار شغل وجود داشت771771بهبه وجوبب ر وجوز ر وز ج ن ي پ ور ج ن ي پ ر

متوجه بيکاری شد  و اقدام به  تشکيل کميته ای متشکل از متوجه بيکاری شد  و اقدام به  تشکيل کميته ای متشکل از 
. . وزير نمود ولی تداوم نيافتوزير نمود ولی تداوم نيافت55 ي وم ی و و يوزير وم ی و و وزير

مسئله اشتغال تحصيالت  پايين  و  مهارت اندک نيروی مسئله اشتغال تحصيالت  پايين  و  مهارت اندک نيروی ••
است استکار ..کار استکار استکار



ايران در جمعيت ل تح مسئله ريشه ايرانادامه در جمعيت ل تح مسئله ريشه ادامه ريشه مسئله تحول جمعيت در ايرانادامه ريشه مسئله تحول جمعيت در ايرانادامه

هزار شاغل بخش صنعت هزار شاغل بخش صنعت   25522552در بين در بين   13751375در سال در سال ••
راهنمايی راهنمايی % % 3/223/22ابتدايی ، ابتدايی ، % % 6/346/34بی سواد ، بی سواد ، % % 1/141/14
..تحصيالت عالی داشتندتحصيالت عالی داشتند% %   2/32/3و تنها و تنها 

یبخش قابل توجهی از  تحصيالت عالی نيز د ر رشته های بخش قابل توجهی از  تحصيالت عالی نيز د ر رشته های •• ر ر يز ی ي ز وجهی ب ش یب ر ر يز ی ي ز وجهی ب ش ب
.  .  غير فنی استغير فنی است



ايران در جمعيت ل تح مسئله ريشه ايرانادامه در جمعيت ل تح مسئله ريشه ادامه ريشه مسئله تحول جمعيت در ايرانادامه ريشه مسئله تحول جمعيت در ايرانادامه

یبررسی آمار و ارقام سال بيانگر افزايش تعداد افراد دارای بررسی آمار و ارقام سال بيانگر افزايش تعداد افراد دارای •• ر ر يش ز ر بي م ر و ر ی یبرر ر ر يش ز ر بي م ر و ر ی برر
..تحصيالت عالی استتحصيالت عالی است

به•• که است نيافته تحول آن موازات به اشتغال بازار بهاما که است نيافته تحول آن موازات به اشتغال بازار اما اما بازار اشتغال به موازات آن تحول نيافته است که به اما بازار اشتغال به موازات آن تحول نيافته است که به ••
معنی هدر دادن منابع کشور و پيچيده تر کردن مسئله معنی هدر دادن منابع کشور و پيچيده تر کردن مسئله 

است آموزش و استاشتغال آموزش و . . اشتغال و آموزش استاشتغال و آموزش استاشتغال



ار خان جمعيت ل تح ارمسائل خان جمعيت ل تح مسائل تحول جمعيت و خانوار مسائل تحول جمعيت و خانوار مسائل

. . پا به پای تحول جمعيت نهاد خانواده نيز متحول می شودپا به پای تحول جمعيت نهاد خانواده نيز متحول می شود••
پ•• در را سال ک فرزندان تعداد کاهش باروی پکاهش در را سال ک فرزندان تعداد کاهش باروی کاهش کاهش باروی   کاهش  تعداد فرزندان کم سال را در پی کاهش باروی   کاهش  تعداد فرزندان کم سال را در پی ••

همين طور افزايش اميد به زندگی و سالمت در پی همين طور افزايش اميد به زندگی و سالمت در پی . . دارددارد
..دارددارددارددارد

اوقات فراغت و اوقات فراغت و , , ازدواج ازدواج , , حاصل تغيير در سه زمينه حاصل تغيير در سه زمينه ••
ت ا گ تالخ ا گ ..سالخوردگی استسالخوردگی استالخ



ار خان جمعيت ل تح مسائل ارادامه خان جمعيت ل تح مسائل ادامه مسائل تحول جمعيت و خانوارادامه مسائل تحول جمعيت و خانوارادامه

در مورد ازدواج کاهش عموميت ازدواج ، افزايش ميانگين در مورد ازدواج کاهش عموميت ازدواج ، افزايش ميانگين ••
سنی ازدواج ، تک زيستی و انزوا به دنبال دارد که ريشه سنی ازدواج ، تک زيستی و انزوا به دنبال دارد که ريشه 

. . روان پريشی اجتماعی استروان پريشی اجتماعی است
نافزايش سن ازدواج بخصوص در مورد زنان فاصله افزايش سن ازدواج بخصوص در مورد زنان فاصله •• ز ور ر وص ب ج و ز ن يش نز ز ور ر وص ب ج و ز ن يش ز

چنانچه راهی چنانچه راهی . . فراغت از تحصيل و ازدواج را باال می برد فراغت از تحصيل و ازدواج را باال می برد 
نبرای گذران اوقات فراغت نباشد مسائل خاص دوران برای گذران اوقات فراغت نباشد مسائل خاص دوران  ور ص ب ر و ن ر ی نبر ور ص ب ر و ن ر ی بر

.  .  جوانی را افزايش می دهدجوانی را افزايش می دهد



ریشه یابی علل غيراقتصادی نابسامانی ریشه یابی علل غيراقتصادی نابسامانی : : 33مقالهمقاله
ا ااق ا((اق ا اآ ا ))آ ))در آستانه برنامه سومدر آستانه برنامه سوم((اقتصادیاقتصادی

علی صادقی تهران علی صادقی تهران     



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

بررسی نقش حقوق در رشد اقتصادی بررسی نقش حقوق در رشد اقتصادی 1.1.

یشناخت نقش خصوصی سازی در ايران بر نابسامانی شناخت نقش خصوصی سازی در ايران بر نابسامانی 2.2. ب بر ن ير ر زی ی و یش ب بر ن ير ر زی ی و ش
اقتصادی اقتصادی 



مقدمه مقدمه مقدمهمقدمه

رشد سريع و متوازن تجربه شد اما رشد سريع و متوازن تجربه شد اما   13421342--5252بين بين ••
..برنامه پنجم بلند پروازانه بودبرنامه پنجم بلند پروازانه بود

پس از انقالب برنامه اول و دوم سازندگی توام با سياست  پس از انقالب برنامه اول و دوم سازندگی توام با سياست    ••
. . تعديل که  مديريت نا سالم  داشتتعديل که  مديريت نا سالم  داشت

در آستانه برنامه سوم رکود توام با تورم و سنگينی در آستانه برنامه سوم رکود توام با تورم و سنگينی ••
بازپرداخت بدهی های خارجی به همراه کاهش شاخص بازپرداخت بدهی های خارجی به همراه کاهش شاخص 

ا ظ ل ا اق اا ظ ل ا اق های عمده اقتصادی تحولی عظيم در برنامه ريزی های عمده اقتصادی تحولی عظيم در برنامه ريزی ا
. . اقتصادی کشور را الزامی می نمايداقتصادی کشور را الزامی می نمايد



مقدمه مقدمهادامه ادامه مقدمهادامه مقدمهادامه

))هزار لایرهزار لایر((درآمد سرانه واقعی درآمد سرانه واقعی         توليدهای واقعی    توليدهای واقعی            سال   سال         ••
309309%                                %                                12.412.4                  5858قبل از قبل از 

68688/78/7%%33%%154154                         154154%                            %                            33وو8/78/7%%                                  6868    
      7070                                        9/109/10                                   %                                   %--  

77778/18/1%%2/2222/222     7777                                      8/18/1                                 %                                 %2/2222/222

کاهش بهره وری نيروی کار با افزايش رفاه عمومی و رشد کاهش بهره وری نيروی کار با افزايش رفاه عمومی و رشد ••
د ب همراه مصرف دتمايالت ب همراه مصرف ..تمايالت مصرفی همراه  بودتمايالت مصرفی همراه  بودتمايالت



مقدمه مقدمهادامه ادامه مقدمهادامه مقدمهادامه

درآمد سرانه ايران بيش از دو برابر ترکيه درآمد سرانه ايران بيش از دو برابر ترکيه   13521352در سال در سال ••
.  .  پس از انقالب معکوس شدپس از انقالب معکوس شد. . ، سوريه و کره جنوبی بود ، سوريه و کره جنوبی بود 

اوضاع نگران کننده ذکر شده ساماندهی اقتصادی را حياتی اوضاع نگران کننده ذکر شده ساماندهی اقتصادی را حياتی   ••
..نمودنمود وو



امنيت امنيت 

..ساماندهی اقتصاد مطرح شدساماندهی اقتصاد مطرح شد  7777در سال در سال ••
در  اولين مبحث تامين اشتغال و کاهش بيکاری هدف شد در  اولين مبحث تامين اشتغال و کاهش بيکاری هدف شد ••

.  .  بودبود% % 66که الزمه آن رشد ساالنه که الزمه آن رشد ساالنه 
اولين قدم در پی کاهش تصدی گری دولت آزاد کردن اولين قدم در پی کاهش تصدی گری دولت آزاد کردن ••

.  .  قيمت کاالها و خدمات برای تشويق به سرمايه گذاری بودقيمت کاالها و خدمات برای تشويق به سرمايه گذاری بود و ر ي ر ويق ر و وي ر ي ر ويق ر و ي

    
    



امنيت امنيتادامه ادامه امنيتادامه امنيتادامه

در مبحث دوم سياست افزايش مشارکت مردمی در مبحث دوم سياست افزايش مشارکت مردمی ••
برای فعال نمودن بخش خصوصی مورد توجه قرار برای فعال نمودن بخش خصوصی مورد توجه قرار 

.  .  گرفتگرفتگگ
تعرض•• از مصونيت و ها قيمت کردن آزاد از تعرضپس از مصونيت و ها قيمت کردن آزاد از رض پس ز  ي   و ي  و  ن  ر ز  ز   رض پس  ز  ي   و ي  و  ن  ر ز  ز   پس 

. . سرمايه و سود حاصل از فعاليت قانونی الزم بودسرمايه و سود حاصل از فعاليت قانونی الزم بود
فعال•• حضور برای امنيت تامين به سوم برنامه در فعالاما حضور برای امنيت تامين به سوم برنامه در اما اما در برنامه سوم به تامين امنيت برای حضور فعال اما در برنامه سوم به تامين امنيت برای حضور فعال ••

..نشدنشدمردم پرداخته مردم پرداخته 



بخش خصوصی در برنامه سوم بخش خصوصی در برنامه سوم 
در برنامه سوم دولت امتيازات خود را واگذار کرد تا کارآتر در برنامه سوم دولت امتيازات خود را واگذار کرد تا کارآتر 

اما هدف کمی الزام آوری پيش رو ندارد تا اما هدف کمی الزام آوری پيش رو ندارد تا . . شودشود
ل لل . . عملکردش قابل ارزيابی کمی باشدعملکردش قابل ارزيابی کمی باشدل

بايد حمايت دولت به همراه مشارکت مردم ساالرانه به بايد حمايت دولت به همراه مشارکت مردم ساالرانه به 
لل ..بماندبماند% % 5/125/12شغل بيانجامد تا ميزان بيکاری شغل بيانجامد تا ميزان بيکاری 765000765000

بهبود شرايط اشتغال نيازمند رشد باالتر است اما حاصل بهبود شرايط اشتغال نيازمند رشد باالتر است اما حاصل ••
..خصوصی سازی بيکاری استخصوصی سازی بيکاری است

    



س برنامه در ص خص بخش سادامه برنامه در ص خص بخش ادامه بخش خصوصی در برنامه سومادامه بخش خصوصی در برنامه سومادامه

گگ عالوه بر خصوصی نمودن واحدهای دولتی سرمايه گذاری عالوه بر خصوصی نمودن واحدهای دولتی سرمايه گذاری ••
انبوه داخلی و خارجی در پروژه های جديد الزم است تا انبوه داخلی و خارجی در پروژه های جديد الزم است تا 

طل طلاشتغال . . اشتغال به حد مطلوب برسداشتغال به حد مطلوب برسداشتغال
زيرا خريد واحدهای دولتی نه تنها به سرمايه گذاری زيرا خريد واحدهای دولتی نه تنها به سرمايه گذاری ••

افزا ا کا لکه ش افزان ا کا لکه ش .  .  محسوب نمی شود بلکه بر بيکاران می افزايدمحسوب نمی شود بلکه بر بيکاران می افزايدن
وابستگان به جناح قدرت با بهره گيری از رانت سياسی وابستگان به جناح قدرت با بهره گيری از رانت سياسی ••

ت ق ل خ خش لت از تشه ق ل خ خش لت از هميشه از دولت و بخش خصوصی ملی قوی تر و در هميشه از دولت و بخش خصوصی ملی قوی تر و در شه
. . صحنه تصميم گيری و تحرک اقتصادی رها تر بوده استصحنه تصميم گيری و تحرک اقتصادی رها تر بوده است



س برنامه در ص خص بخش سادامه برنامه در ص خص بخش ادامه بخش خصوصی در برنامه سومادامه بخش خصوصی در برنامه سومادامه

دولت مردان اقتصادی  موجب فاسد سازی ساختار دولت مردان اقتصادی  موجب فاسد سازی ساختار ••
..اقتصادی  می شوند اقتصادی  می شوند 

..تامين جانی مقدم بر تامين مالی است تامين جانی مقدم بر تامين مالی است ••
بود•• عملکرد سنجش برای کمی اهداف فاقد سوم برنامه بوداما عملکرد سنجش برای کمی اهداف فاقد سوم برنامه اما . . اما برنامه سوم فاقد اهداف کمی برای سنجش عملکرد بوداما برنامه سوم فاقد اهداف کمی برای سنجش عملکرد بود••
بدون قانون بدون قانون . . اهميت اهداف ناکامام مانده قديمی متکی بود اهميت اهداف ناکامام مانده قديمی متکی بود ••

کا ت د د ب نا ديد ق ق ازی ت ب ه نا کاب ت د د ب نا ديد ق ق ازی ت ب ه نا برنامه بسترسازی حقوقی جديد و مناسبی در دستور کار برنامه بسترسازی حقوقی جديد و مناسبی در دستور کار ب
. . باشدباشد



تضاد درونی نظام تامين حقوق تضاد درونی نظام تامين حقوق 
عمل به مصلحت در ايران تاريخ ديرينه دارد که به معنای عمل به مصلحت در ايران تاريخ ديرينه دارد که به معنای ••

..عدم مسئوليت است و فرار مغزها و سرمايه در پی داردعدم مسئوليت است و فرار مغزها و سرمايه در پی دارد ر پی ر ي ر و ز ر ر و ي و رم پی ر ي ر و ز ر ر و ي و م
حقوق فردی در شرايط بين المللی جديد معانی وسيع تری حقوق فردی در شرايط بين المللی جديد معانی وسيع تری ••

دارد گذشته دارداز گذشته . . از گذشته دارداز گذشته دارداز
ايران تنها کشور جمهوری قانونی است که ميزان در آن ايران تنها کشور جمهوری قانونی است که ميزان در آن ••

دارد را نسلل همين ب مص ن قان است ملت داردرای را نسلل همين ب مص ن قان است ملت .  .  رای ملت است و قانون مصوب همين نسلل را داردرای ملت است و قانون مصوب همين نسلل را داردرای



ق حق تامين نظا ن در تضاد قادامه حق تامين نظا ن در تضاد ادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه

اما در ايران قانونگذاری به استناد مصلحت حتی اگر خالف اما در ايران قانونگذاری به استناد مصلحت حتی اگر خالف ••
. . قانون اساسی باشد ، قانونی استقانون اساسی باشد ، قانونی است

آميزش و پيوند انديشه سياسی سنتی با نظام مدرن جمهوری آميزش و پيوند انديشه سياسی سنتی با نظام مدرن جمهوری ••
يجمجموعه ای با تضاد درونی و بن بست های آشکار ايجاد مجموعه ای با تضاد درونی و بن بست های آشکار ايجاد  ر ی ب بن و ی رو ب ی و يجج ر ی ب بن و ی رو ب ی و ج
کرده است که متن قانون اساسی تا شهر و روستا را تحت کرده است که متن قانون اساسی تا شهر و روستا را تحت 

. . تاثير قرار دادتاثير قرار داد ر ر رير ر ير



ق حق تامين نظا ن در تضاد قادامه حق تامين نظا ن در تضاد ادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه

تا قبل از تشکيل مجمع تشخيص مصلحت قوانين مصوب تا قبل از تشکيل مجمع تشخيص مصلحت قوانين مصوب ••
اگر مغاير با قانون اساسی و يا شرع مقدس بود در شورای اگر مغاير با قانون اساسی و يا شرع مقدس بود در شورای 

. . نگهبان متوقف می شدنگهبان متوقف می شد
ناگر مجمع تشخيص مصلحت نبود مجلس و شورای نگهبان اگر مجمع تشخيص مصلحت نبود مجلس و شورای نگهبان •• هب ی ور و س ج بو يص ع ج نر هب ی ور و س ج بو يص ع ج ر

با تحول در تفکر فقهی و قدرت انطباق مصالح جامعه با با تحول در تفکر فقهی و قدرت انطباق مصالح جامعه با 
. . اصول قانون اساسی حل می شداصول قانون اساسی حل می شد ی ی ون یو ی ون و



ق حق تامين نظا ن در تضاد قادامه حق تامين نظا ن در تضاد ادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه

به اين ترتيب روحيه مدرسه ای اعضای شورای نگهبان و به اين ترتيب روحيه مدرسه ای اعضای شورای نگهبان و ••
يا مصلحت سنجی های ناپخته نمايندگان ارتقای کيفی می يا مصلحت سنجی های ناپخته نمايندگان ارتقای کيفی می 
يافت و يا در نهايت تغيير در قانون اساسی ضرورت می يافت و يا در نهايت تغيير در قانون اساسی ضرورت می 

. . يافتيافت
پس پس . . در ايران حکومت دينی با قانون اساسی معتبر دارددر ايران حکومت دينی با قانون اساسی معتبر دارد••

. . عمل بر اساس مصلحت به معنای نظام سکوالر استعمل بر اساس مصلحت به معنای نظام سکوالر است ر و م ی ب س ربر و م ی ب س بر



ق حق تامين نظا ن در تضاد قادامه حق تامين نظا ن در تضاد ادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه

زيرا قانونا می تواند هر چه را مصلحت می بيند قانونی زيرا قانونا می تواند هر چه را مصلحت می بيند قانونی ••
. . کندکند

در حکومت سکوالر دولت و نمايندگان می توانند با در حکومت سکوالر دولت و نمايندگان می توانند با ••
یتشخيص عقاليی خود رای دهند نه الزاما مطابق با فتاوای تشخيص عقاليی خود رای دهند نه الزاما مطابق با فتاوای  و ب بق ز ی ر و يی یيص و ب بق ز ی ر و يی يص

فقهی فقهی 



ق حق تامين نظا ن در تضاد قادامه حق تامين نظا ن در تضاد ادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه

اما در حکومت های سکوالر متعهد به تبعيت از قانون اما در حکومت های سکوالر متعهد به تبعيت از قانون ••
اساسی اند و در صورت رسيدن به بن بست های ناشی از اساسی اند و در صورت رسيدن به بن بست های ناشی از 

قانون اساسی تغيير در قانون اساسی را به ملت پيشنهاد می قانون اساسی تغيير در قانون اساسی را به ملت پيشنهاد می 
. . کنندکنند

عدم پايبندی به ميثاق های عمومی ناتوان از تامين پايدار عدم پايبندی به ميثاق های عمومی ناتوان از تامين پايدار ••
..مصونيت جان و مال استمصونيت جان و مال است و ن ج ي وو ن ج ي و



ق حق تامين نظا ن در تضاد قادامه حق تامين نظا ن در تضاد ادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه

فعاليت مجمع تشخيص مصلحت  به معنای رهايی نمايندگان  فعاليت مجمع تشخيص مصلحت  به معنای رهايی نمايندگان  ••
..مجلس از قانون اساسی و از قيود شرعی استمجلس از قانون اساسی و از قيود شرعی است

در چنين شرايطی نفع سرمايه گذاران خارجی به اقدام در در چنين شرايطی نفع سرمايه گذاران خارجی به اقدام در ••
..پس حمايت دولت هايشان  استپس حمايت دولت هايشان  است ن ي و ي نپس ي و ي پس

حاصل اين اقدام  بد بينی فرهنگی  به سرمايه گذاران حاصل اين اقدام  بد بينی فرهنگی  به سرمايه گذاران ••
است بيگانه قدرت دعوت با توام زيرا است استخارجی بيگانه قدرت دعوت با توام زيرا است .  .  خارجی  است زيرا توام با دعوت قدرت بيگانه است خارجی  است زيرا توام با دعوت قدرت بيگانه است خارجی



ق حق تامين نظا ن در تضاد قادامه حق تامين نظا ن در تضاد ادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه تضاد درونی نظام تامين حقوقادامه

جذب سرمايه های خارجی نيازمند امنيت در فضای قانونی جذب سرمايه های خارجی نيازمند امنيت در فضای قانونی ••
. . و قضايی استو قضايی است

در غير اين صورت سرمايه و دانش خود را همراه با نفوذ در غير اين صورت سرمايه و دانش خود را همراه با نفوذ ••
. . سياسی و قدرت نظامی به بهای سنگين می فروشندسياسی و قدرت نظامی به بهای سنگين می فروشند رو ی ين ی به ب ی ر و ی روي ی ين ی به ب ی ر و ی ي

بنابراين حل مشکالت اقتصادی مستلزم ايجاد بسترهای الزم بنابراين حل مشکالت اقتصادی مستلزم ايجاد بسترهای الزم ••
که دارند اقتصادی غير ماهيت مشکالت،عموما و کهاست دارند اقتصادی غير ماهيت مشکالت،عموما و است و مشکالت،عموما ماهيت غير اقتصادی دارند که است و مشکالت،عموما ماهيت غير اقتصادی دارند که است

. . نيازمند کار فکری ميان رشته ای استنيازمند کار فکری ميان رشته ای است



بازا::44مقالهمقاله و اشتغال های بازاچالش و اشتغال های چالش چالش های اشتغال و بازار چالش های اشتغال و بازار ::44مقالهمقاله
کار کشورکار کشور

دمحم عليزادهدمحم عليزاده



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

ریمرور ساختار جمعيتی موثر بر بيکاریمرور ساختار جمعيتی موثر بر بيکاری1.1. بي بر ر و ی ي ج ر ریرور بي بر ر و ی ي ج ر رور

بررسی عوامل ريشه ای بيکاری بررسی عوامل ريشه ای بيکاری 2.2.



مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

توسعه پايدار يعنی   توسعه بدون سلب فرصت نسلهای توسعه پايدار يعنی   توسعه بدون سلب فرصت نسلهای   ••
..بعدی استبعدی است

نفت و کانی هانفت و کانی ها, , ايران کشوری با منابع ثروت همچون گاز ايران کشوری با منابع ثروت همچون گاز ••
فقر•• دارای حال عين فقردر دارای حال عين قانونیاعتياداعتياددر قانونیبی وبی وناراحتی ناراحتی ......ناراحتی و ناراحتی و , , بی قانونی بی قانونی ,,اعتياداعتياد,,در عين حال دارای فقردر عين حال دارای فقر••
سرازيری خيل عظيم نيروی کار جوان به بازار کار  به سرازيری خيل عظيم نيروی کار جوان به بازار کار  به ••

ت ا ضالت يافتن شدت تنای ا ضالت يافتن شدت ..معنای شدت يافتن معضالت استمعنای شدت يافتن معضالت استنای



بيکاری اشتغال د ج م بيکاریضع اشتغال د ج م وضع موجود اشتغال و بيکاری وضع موجود اشتغال و بيکاری ضع
سال              بيکاری آشکار      بيکاری پنهان           بيکاریسال              بيکاری آشکار      بيکاری پنهان           بيکاری

137813785/135/13%%7/187/18%%3030%% 13781378                  5/135/13              %              %7/187/18                   %                   %3030%%

بيکاری  نماد سوء بيکاری  نماد سوء % % 3030ارقام فوق به خصوص شاخص ارقام فوق به خصوص شاخص ••
کش ا ط ل ا ا تا ا ا کشکا ا ط ل ا ا تا ا ا کاربری منابع استان و منابع و عوامل طبيعی ومادی کشور کاربری منابع استان و منابع و عوامل طبيعی ومادی کشور کا

..است است 
عدم راهيابی افراد به مشاغل مولد بازار کار آکنده از عدم راهيابی افراد به مشاغل مولد بازار کار آکنده از ••

فروشندگان دوره گرد ، دست فروشان خيابانی ، کوپن فروشندگان دوره گرد ، دست فروشان خيابانی ، کوپن 
فروش ، زباله گرد ، خيابان خواب و شب خوابی در فروش ، زباله گرد ، خيابان خواب و شب خوابی در گگ

.  .  ساختمان های نيمه تمام  در پی داردساختمان های نيمه تمام  در پی دارد



بيکاری اشتغال د ج م ضع بيکاریادامه اشتغال د ج م ضع ادامه وضع موجود اشتغال و بيکاریادامه وضع موجود اشتغال و بيکاریادامه

بيکاران بيکاران %%2727همچنين نشانه بيکاری تحصيل کرده ها ، همچنين نشانه بيکاری تحصيل کرده ها ،   ••
..تحصيالت عالی دارندتحصيالت عالی دارند%%9/79/7, , ديپلمه ديپلمه 

ميليون جمعيت جابجا ميليون جمعيت جابجا   8/88/8حدود حدود   1313  7575--6565بين سالهای بين سالهای ••
. . شدشد

رکود توام با تورم اقتصادی و بحران شدن وضعيت شغلی رکود توام با تورم اقتصادی و بحران شدن وضعيت شغلی ••
فقرا فقر شيطانی چرخه جامعه پايين اقشار و گروهها کار فقراو فقر شيطانی چرخه جامعه پايين اقشار و گروهها کار و کار گروهها و اقشار پايين جامعه چرخه شيطانی فقر فقرا و کار گروهها و اقشار پايين جامعه چرخه شيطانی فقر فقرا و

.  .  را در پی داردرا در پی دارد



بيکاری اشتغال د ج م ضع بيکاریادامه اشتغال د ج م ضع ادامه وضع موجود اشتغال و بيکاریادامه وضع موجود اشتغال و بيکاریادامه

زيرا فقرا به منابع کسب و کار و معيشت با دوام دسترسی زيرا فقرا به منابع کسب و کار و معيشت با دوام دسترسی ••
. . ندارندندارند

بنابراين برای کسب شغل به جامعه م سازو کارهای درونی بنابراين برای کسب شغل به جامعه م سازو کارهای درونی ••
..آن دل می بندندآن دل می بندند ب ی بن ی ن



است پيش در چه استآن پيش در چه آن چه در پيش استآن چه در پيش استآن
سال                 برنامه                  نيروی کاری جديد سال                 برنامه                  نيروی کاری جديد       
%%2/22/2سوم                      سوم                                                      7575--  6565
رهزار نيروی جديد وارد هزار نيروی جديد وارد 720720، ساالنه  ، ساالنه  13791379--8383بين بين •• و رو ر رز و رو ر ز

..بازار کار شد اما  جذب بازار کار نشدبازار کار شد اما  جذب بازار کار نشد
سالهای•• سالهایبين جنگ7575--6565بين وسيع مناطق بازسازی وجود جنگبا وسيع مناطق بازسازی وجود با با وجود بازسازی مناطق وسيع جنگ با وجود بازسازی مناطق وسيع جنگ   65657575بين سالهایبين سالهای

زده و استفاده از ظرفيت های راکد مانده کارخانجات زده و استفاده از ظرفيت های راکد مانده کارخانجات 
تنها ساله هر خارجی قرضه به آوردن روی و تنهاخارجی ساله هر خارجی قرضه به آوردن روی و خارجی و روی آوردن به قرضه خارجی هر ساله تنها  خارجی و روی آوردن به قرضه خارجی هر ساله تنها  خارجی

. . هزار شغل در سطح کشور ايجاد گرديدهزار شغل در سطح کشور ايجاد گرديد  350350



است پيش در چه آن استادامه پيش در چه آن ادامه آن چه در پيش استادامه آن چه در پيش استادامه

در ايران  بين منابع  انسانی  تحصيلکرده با ساختارهای  در ايران  بين منابع  انسانی  تحصيلکرده با ساختارهای  ••
فرتوت و فاقد پويايی برای جذب تحصيلکرده ها  تضاد فرتوت و فاقد پويايی برای جذب تحصيلکرده ها  تضاد 

. . ساختاری مشاهده می شودساختاری مشاهده می شود
وزيرا تحصيل کرده های دانشگاهها شغلی به فراخور خود زيرا تحصيل کرده های دانشگاهها شغلی به فراخور خود •• ور ر ب ی ه ی ر ي وزير ور ر ب ی ه ی ر ي زير

.  .  طالب هستندطالب هستند



است پيش در چه آن استادامه پيش در چه آن ادامه آن چه در پيش استادامه آن چه در پيش استادامه

ضعف نظام مديريتی به جای پيشبرد منافع ملی در پی منافع ضعف نظام مديريتی به جای پيشبرد منافع ملی در پی منافع ••
. . فردی و جناحی استفردی و جناحی است

نوکيسه گان  و رانت خواران شبکه های مافيايی چپاول و نوکيسه گان  و رانت خواران شبکه های مافيايی چپاول و ••
يمتاراج ثروت ملی راه انداخته اند و با اعمال نفوذ در تصميم تاراج ثروت ملی راه انداخته اند و با اعمال نفوذ در تصميم  ر و ب و ر ی رو ج يمر ر و ب و ر ی رو ج ر
گيری ها از طريق کار گماری مديران وابسته منافع خود را گيری ها از طريق کار گماری مديران وابسته منافع خود را 

..دنبال می کننددنبال می کنند ی یب ب



است پيش در چه آن استادامه پيش در چه آن ادامه آن چه در پيش استادامه آن چه در پيش استادامه

حاصل اين امر  طوالنی شدن  پروژه ها و پروژه های نيمه حاصل اين امر  طوالنی شدن  پروژه ها و پروژه های نيمه ••
..تمام استتمام است

طوالنی شدن پروژه ها به معنای اتالف منابع ، وقت و طوالنی شدن پروژه ها به معنای اتالف منابع ، وقت و ••
بانرژی مملکت و کند شدن زمينه راه يابی نيروی کار به انرژی مملکت و کند شدن زمينه راه يابی نيروی کار به  ر يروی بی ي ر ي ز ن و برژی ر يروی بی ي ر ي ز ن و رژی

.  .  مشارکت و اشتغال استمشارکت و اشتغال است



است پيش در چه آن استادامه پيش در چه آن ادامه آن چه در پيش استادامه آن چه در پيش استادامه

اجرايی با رانت اجرايی با رانت ––رانت خواران درون نظام اداری رانت خواران درون نظام اداری   ••
. . خواران بيرون از نظام در هم تنيده اندخواران بيرون از نظام در هم تنيده اند

اين در هم تنيدگی راه غلبه بر کاستی ها و نارسايی های اين در هم تنيدگی راه غلبه بر کاستی ها و نارسايی های ••
راقتصادی پديده بيکاری رو به تزايد نسل جوان را مشکل اقتصادی پديده بيکاری رو به تزايد نسل جوان را مشکل  ن جو ي ز ب رو ری بي ي پ ری ن جو ي ز ب رو ری بي ي پ ی

. . کرده استکرده است



است پيش در چه آن استادامه پيش در چه آن ادامه آن چه در پيش استادامه آن چه در پيش استادامه

بيکاران عضو خانوارهای فقير و کم درآمد هستند بيکاران عضو خانوارهای فقير و کم درآمد هستند % % 7575••
. . که به آسيب پذيری اين خانواده ها می افزايد که به آسيب پذيری اين خانواده ها می افزايد 

اگر بيکاری مهار نشود ارزشها و آرمان های جامعه فرو اگر بيکاری مهار نشود ارزشها و آرمان های جامعه فرو ••
امنيت انسانی اجتماعی و اقتصادی کاهش می امنيت انسانی اجتماعی و اقتصادی کاهش می ..می ريزدمی ريزد ريز ريزی یی ش ی و ی ج ی یي ش ی و ی ج ی ي

..يابد يابد 
و•• ملی انسجام اساس و پايدار توسعه مايه جان فوق وعوامل ملی انسجام اساس و پايدار توسعه مايه جان فوق عوامل عوامل فوق جان مايه توسعه پايدار و اساس انسجام ملی و عوامل فوق جان مايه توسعه پايدار و اساس انسجام ملی و ••

.  .  همبستگی ملی استهمبستگی ملی است



بيکاری ای ريشه امل بيکاریع ای ريشه امل عوامل ريشه ای بيکاریعوامل ريشه ای بيکاریع

تمرکز ثروت نزد نوکيسه گان  مخل اصالحاتتمرکز ثروت نزد نوکيسه گان  مخل اصالحات••
بوروکراسی فاسد و نفس گيربوروکراسی فاسد و نفس گير••
گذاری•• سرمايه و سرمايه امنيت گذاریفقدان سرمايه و سرمايه امنيت ریفقدان ي  ر ي و  ر ي  رین  ي  ر ي و  ر ي  ن 
فرار نيروی انسانی نخبه و سرمايهفرار نيروی انسانی نخبه و سرمايه••
ا•• ا ادا ا تگاه د ن اهنگ ه انا ا ادا ا تگاه د ن اهنگ ه نا نا هماهنگی بين دستگاههای اداری واجرايینا هماهنگی بين دستگاههای اداری واجرايی••



راه کارهای جلوگيری از تشديد نابرابری ها و راه کارهای جلوگيری از تشديد نابرابری ها و 
شکاف درآمدی شکاف درآمدی 

تسريع حرکت اصالحات ساختای تسريع حرکت اصالحات ساختای ••
نمبارزه با رانت خوارانمبارزه با رانت خواران•• ر و ر ب رز نب ر و ر ب رز ب
تجديد نظر در قوانينی که مخل سرمايه گذاری و گسترش تجديد نظر در قوانينی که مخل سرمايه گذاری و گسترش ••

است اقتصادی های استفعاليت اقتصادی های . . فعاليت های اقتصادی استفعاليت های اقتصادی استفعاليت
اصالح بوروکراسی ناکارآمد و حذف قيد و بندهای بی جای اصالح بوروکراسی ناکارآمد و حذف قيد و بندهای بی جای ••

ی یادا ايادا ايا ا اجرايیاجرايی––اداریاداری



ادامه راه کارهای جلوگيری از تشديد نابرابری ها ادامه راه کارهای جلوگيری از تشديد نابرابری ها 
و شکاف درآمدیو شکاف درآمدی

سوق اعتبارات بانکی به سمت کارآفرينان و مبتکران سوق اعتبارات بانکی به سمت کارآفرينان و مبتکران ••
تجاری تجاری – – کوچک و متوسط توليدی کوچک و متوسط توليدی 

اعمال نظارت بر پروژه های عمرانی اعمال نظارت بر پروژه های عمرانی ••
ترانزيتی•• های مزيت از ترانزيتیاستفاده های مزيت از و((استفاده نفت لوله خطوط وعبور نفت لوله خطوط عبور عبور خطوط لوله نفت و عبور خطوط لوله نفت و ((استفاده از مزيت های ترانزيتیاستفاده از مزيت های ترانزيتی••

))گاز گاز 



ی::55قالقال کا ال ش یآ کا ال ش آ آموزش عالی و بيکاری آموزش عالی و بيکاری ::55مقالهمقاله
ررتحصيلکرده هاتحصيلکرده ها
    غالمعلی فرجادیغالمعلی فرجادی



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

وزششناخت عوامل مستقيم و غير مستقيم تقاضای آموزش شناخت عوامل مستقيم و غير مستقيم تقاضای آموزش 1.1. ی يم ير و يم وزشو ی يم ير و يم و

بررسی نقش بخش عمومی در تقاضای آموزش بررسی نقش بخش عمومی در تقاضای آموزش 2.2.



مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

فيليپين چرا عطش فيليپين چرا عطش ,,با وجود بيکاری تحصيلکرده ها درهندبا وجود بيکاری تحصيلکرده ها درهند•• ر ر رر ر چر,,ر چرپ پ
تحصيالت عالی همچنان باال است؟تحصيالت عالی همچنان باال است؟

در کشورهای پيشرفته دستمزد با عرضه و تقاضا و به عبارتی در کشورهای پيشرفته دستمزد با عرضه و تقاضا و به عبارتی ••
د ش تنظ ازا دا ش تنظ ازا ..با بازار تنظيم می شودبا بازار تنظيم می شودا

در جهان سوم  دستمزد ارتباطی با بازار ندارد و با قوانين در جهان سوم  دستمزد ارتباطی با بازار ندارد و با قوانين ••
شود می تنظيم شوددولتی می تنظيم ..دولتی و ی  يم  ی  وو ی  يم  ی  ..و

بنابراين آموزش عالی پيوند ارگانيک خود را با نظام اقتصادی بنابراين آموزش عالی پيوند ارگانيک خود را با نظام اقتصادی ••
..از دست داده استاز دست داده است

بنابراين بيکاری تقاضای بيشتری برای آموزش های بعدی بنابراين بيکاری تقاضای بيشتری برای آموزش های بعدی ••
.  .  فراهم می آوردفراهم می آورد

  



مقدمه مقدمهادامه ادامه مقدمهادامه مقدمهادامه

::عوامل تقاضای باالی آموزش عالی عوامل تقاضای باالی آموزش عالی ••
عالی آموزش مستقيم غير و مستقيم عالیهزينه آموزش مستقيم غير و مستقيم ی هزينه وزش  يم  ير  يم و  ی هزي  وزش  يم  ير  يم و  هزي 
 بخش عمومی بخش عمومی
آ ا ا ا آگ ا ا ا گ مدرک گرايی به جای کارآيیمدرک گرايی به جای کارآيی



عال زش آم مستقي غير مستقي عالهزينه زش آم مستقي غير مستقي هزينه مستقيم و غير مستقيم آموزش عالیهزينه مستقيم و غير مستقيم آموزش عالیهزينه
هزينه•• پس باالست بيکاری حال عين در است رايگان هزينهآموزش پس باالست بيکاری حال عين در است رايگان آموزش آموزش رايگان است در عين حال بيکاری باالست پس هزينه آموزش رايگان است در عين حال بيکاری باالست پس هزينه ••

..فرصت اندک استفرصت اندک است
از•• يل ت دليل به دانش که ت ا دی آ د ت ف ازهزينه يل ت دليل به دانش که ت ا دی آ د ت ف هزينه هزينه فرصت درآمدی است که دانشجو به دليل تحصيل از هزينه فرصت درآمدی است که دانشجو به دليل تحصيل از ••

..دست می دهددست می دهد
ا آ ف ل ت ا اا آ ف ل ت ا ا پس در صورت ادامه تحصيل فرد درآمدی از دست نمی دهد پس در صورت ادامه تحصيل فرد درآمدی از دست نمی دهد ••

. . که به انگيزه آن به جای ادامه تحصيل شاغل شودکه به انگيزه آن به جای ادامه تحصيل شاغل شود



عال زش آم مستقي غير مستقي هزينه عالادامه زش آم مستقي غير مستقي هزينه ادامه هزينه مستقيم و غير مستقيم آموزش عالیادامه هزينه مستقيم و غير مستقيم آموزش عالیادامه

گگ از طر ديگر آمار بيکاری ديپلمه ها باال است اما شانس از طر ديگر آمار بيکاری ديپلمه ها باال است اما شانس ••
. . استخدام ليسانسيه ها بيشتر استاستخدام ليسانسيه ها بيشتر است

بيش از بيش از % % 5050تعداد بيکاران ديپلمه شهری تعداد بيکاران ديپلمه شهری 13651365در سالدر سال••
. . بيکاران بی سواد بوده استبيکاران بی سواد بوده است

و ميزان و ميزان % % 5/85/8ميزان بيکاری بی سوادانميزان بيکاری بی سوادان13851385در سالدر سال••
.  .  بوده استبوده است% % 1616بيکاری باسوادان بيکاری باسوادان 

شکاف حقوقی بين ليسانس و ديپلم نيز بر تقاضای تحصيل شکاف حقوقی بين ليسانس و ديپلم نيز بر تقاضای تحصيل ••
. . عالی موثر استعالی موثر است



م عم مبخش عم بخش عمومیبخش عمومیبخش

در بيشتر کشوهای در حال توسعه بخش عمومی عمده ترين در بيشتر کشوهای در حال توسعه بخش عمومی عمده ترين ••
. . استخدام کننده نيروی کار تحصيلکرده استاستخدام کننده نيروی کار تحصيلکرده است

بخش های آموزش و بهداشت و ديگر خدمات اجتماعی مهم بخش های آموزش و بهداشت و ديگر خدمات اجتماعی مهم ••
. . ترين جذب کننده نيروی کار تحصيل کرده استترين جذب کننده نيروی کار تحصيل کرده است ر ي ر يروی ب ج ررين ي ر يروی ب ج رين

شمار اشتغال در بخش عمومی شمار اشتغال در بخش عمومی   13651365--13451345طی دو دهه طی دو دهه   ••
طی و برابر سه از طیبيش و برابر سه از برابر13651365--13551355بيش دو از برابربيش دو از بيش بيش از دو برابر بيش از دو برابر 1355135513651365بيش از سه برابر و طیبيش از سه برابر و طی

. . شده استشده است
ت•• ا ته کا د خ اشتغال از ليد ت کاهش با خ تبخش ا ته کا د خ اشتغال از ليد ت کاهش با خ بخش بخش خصوصی با کاهش توليد از اشتغال خود کاسته است بخش خصوصی با کاهش توليد از اشتغال خود کاسته است ••

..اما بخش عمومی اينگونه نبوده استاما بخش عمومی اينگونه نبوده است



م عم بخش مادامه عم بخش ادامه بخش عمومیادامه بخش عمومیادامه

بخش خصوصی با کاهش توليد از اشتغال خود بخش خصوصی با کاهش توليد از اشتغال خود ••
نبوده اينگونه عمومی بخش اما است نبودهکاسته اينگونه عمومی بخش اما است کاسته است اما بخش عمومی اينگونه نبوده کاسته است اما بخش عمومی اينگونه نبوده کاسته

..استاست
سال         بخش             درصد کل شاغلين     درصد شاغلين غير     سال         بخش             درصد کل شاغلين     درصد شاغلين غير     
کشاورزی     کشاورزی     

1313/19/192828 2828                                                5/195/19عمومی             عمومی                   13551355
5/435/43                                                    3131عمومی               عمومی                       13651365



م عم بخش مادامه عم بخش ادامه بخش عمومیادامه بخش عمومیادامه

بخش خصوصی به دليل ساختار سنتی امکان بخش خصوصی به دليل ساختار سنتی امکان ••
ندارد را دانشگاهی التحصيالن فارغ نداردجذب را دانشگاهی التحصيالن فارغ . . جذب فارغ التحصيالن دانشگاهی را نداردجذب فارغ التحصيالن دانشگاهی را نداردجذب

تحصيلکرده ها جذب بخش تحصيلکرده ها جذب بخش %  %  در ايران در ايران 7070••
..عمومی می شوند عمومی می شوند 

ذب•• ای اه ين ت از يک ع ذببخش ای اه ين ت از يک ع بخش عمومی يکی از مهم ترين راههای جذب بخش عمومی يکی از مهم ترين راههای جذب ••بخش
. . فارغ التحصيالن دانشگاهی استفارغ التحصيالن دانشگاهی است



م عم بخش مادامه عم بخش ادامه بخش عمومیادامه بخش عمومیادامه

گسترش آموزش عالی گسترش بخش عمومی را اجتناب گسترش آموزش عالی گسترش بخش عمومی را اجتناب ••
. . ناپذير می سازدناپذير می سازد

پس محدود سازی بخش عمومی کاهش رشد اشتغال را در پس محدود سازی بخش عمومی کاهش رشد اشتغال را در ••
..پی خواهد داشتپی خواهد داشت و وپی پی

ارقام نشان می دهد اشتغال بخش خصوصی کشاورزی طی ارقام نشان می دهد اشتغال بخش خصوصی کشاورزی طی ••
است6565--5555سالهایسالهای بوده مواجه کاهش استبا بوده مواجه کاهش با .  .  با کاهش مواجه بوده استبا کاهش مواجه بوده است55556565سالهایسالهای



م عم بخش مادامه عم بخش ادامه بخش عمومیادامه بخش عمومیادامه

بخش خصوصی در واکنش با کاهش توليد اشتغال خود را بخش خصوصی در واکنش با کاهش توليد اشتغال خود را ••
اما بخش عمومی از اين قانون اما بخش عمومی از اين قانون . . کم و بيش کاهش می دهدکم و بيش کاهش می دهد

. . تبعيت نمی کند تبعيت نمی کند 



گراي گرايمدرک مدرک گرايیمدرک گرايیمدرک

فرايند آموزش قابليت ها و توانمند ی های افراد را افزايش فرايند آموزش قابليت ها و توانمند ی های افراد را افزايش ••
می دهد و باال رفتن کارآيی ، حقوق و دستمزد نيز افزايش می دهد و باال رفتن کارآيی ، حقوق و دستمزد نيز افزايش 

. . می يابدمی يابد
تاثير•• کار نيروی وری بهره در واقعا موجود آموزش آيا تاثيراما کار نيروی وری بهره در واقعا موجود آموزش آيا ير اما ر  يروی  ر بهر وری  وجو و  وزش  ي  ير   ر  يروی  ر بهر وری  وجو و  وزش  ي   

دارد؟دارد؟



گراي مدرک گرايادامه مدرک ادامه مدرک گرايیادامه مدرک گرايیادامه

استفاده از تحصيالت باال به معنای نياز به تحصيالت باال استفاده از تحصيالت باال به معنای نياز به تحصيالت باال ••
نيست بلکه دليل انتخاب آسان تر از ميان متقاضيان اندک نيست بلکه دليل انتخاب آسان تر از ميان متقاضيان اندک 

.  .  رده ای آموزش باالتر استرده ای آموزش باالتر است
ردر اقتصاد آموزش اين پديده مدرک گرايی يا فرضيه سرند در اقتصاد آموزش اين پديده مدرک گرايی يا فرضيه سرند •• ي ر ي يی ر ر ي پ ين وزش رر ي ر ي يی ر ر ي پ ين وزش ر

.   .   نام داردنام دارد



گراي مدرک گرايادامه مدرک ادامه مدرک گرايیادامه مدرک گرايیادامه

مانند هندوستان که اکثر دانشجويان و دانش آموزان برای مانند هندوستان که اکثر دانشجويان و دانش آموزان برای ••
فرار از بيکاری به دنبال آموزش بيشتر می روند تا شانس فرار از بيکاری به دنبال آموزش بيشتر می روند تا شانس 

..به دست آوردن شغل خود  را افزايش دهندبه دست آوردن شغل خود  را افزايش دهند
رپس به جای رابطه دستمزد با کارآيی ، دستمزد با مدرک پس به جای رابطه دستمزد با کارآيی ، دستمزد با مدرک •• ب ز يی ر ب ز ب ر ی ج ب رپس ب ز يی ر ب ز ب ر ی ج ب پس

با اين پيش فرض که مدرک باال الزاما با اين پيش فرض که مدرک باال الزاما . . ارتباط پيدا می کندارتباط پيدا می کند
. . بازدهی باالتر در پی داردبازدهی باالتر در پی دارد ر پی ر ر ب ی ز رب پی ر ر ب ی ز ب



گراي مدرک گرايادامه مدرک ادامه مدرک گرايیادامه مدرک گرايیادامه

ناتوانی بخش عمومی در تعيين دستمزدها بر پايه صالحيت ناتوانی بخش عمومی در تعيين دستمزدها بر پايه صالحيت ••
ها و کارآيی های فردی موجب حاکميت مدرک گرايی در ها و کارآيی های فردی موجب حاکميت مدرک گرايی در 

.  .  بخش دولتی و گسترش تقاضا برای آموزش عالی استبخش دولتی و گسترش تقاضا برای آموزش عالی است



ابعاد و کارکرد های سرمایه ابعاد و کارکرد های سرمایه : :   66مقاله مقاله 
ا ل ا ا ا ا اا ل ا ا ا ا اجتماعی و پيامد های حاصل از اجتماعی و پيامد های حاصل از ا

یشفرسایش  آنفرسایش  آن یشر ر

محمود شارع پورمحمود شارع پور



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

یمرور رويکردها و شاخص های سرمايه اجتماعیمرور رويکردها و شاخص های سرمايه اجتماعی1.1. ج ي ر ی ص و ر روي یرور ج ي ر ی ص و ر روي رور

نقش سرمايه اجتماعی در توسعه  نقش سرمايه اجتماعی در توسعه  2.2.
ان33 ا د اع ت ا ه ا انث ا د اع ت ا ه ا ث بحث سرمايه اجتماعی در ايران بحث سرمايه اجتماعی در ايران 3.3.



بحث رت بحثضر رت ضرورت بحثضرورت بحثضر

تولد جامعه شناسی معلول نگرانی از روند رو به تنزل تولد جامعه شناسی معلول نگرانی از روند رو به تنزل ••
.  .  روابط اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و مدرنيسم استروابط اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و مدرنيسم است م ي ر و ن ی ز ی ی مرو ي ر و ن ی ز ی ی رو

..دورکيم به اين پديده تنزل روابط اجتماعی می گويددورکيم به اين پديده تنزل روابط اجتماعی می گويد••
اطالق•• شافت گزل به شافت گماين از انتقال آن به نيس اطالقت شافت گزل به شافت گماين از انتقال آن به نيس ت تونيس به آن انتقال از گماين شافت به گزل شافت اطالق تونيس به آن انتقال از گماين شافت به گزل شافت اطالق ••

. . می نمايدمی نمايد



بحث رت ضر بحثادامه رت ضر ادامه ضرورت بحث ادامه ضرورت بحث ادامه

, , زيمل معتقد است فرايندهای حاصل از تقسيم  کار زيمل معتقد است فرايندهای حاصل از تقسيم  کار ••
عقالنيت مفرط و سلطه موجب ايجاد دلزدگی و احتياط و عقالنيت مفرط و سلطه موجب ايجاد دلزدگی و احتياط و 

..کاهش رضايت از زندگی و اعتماد  می گرددکاهش رضايت از زندگی و اعتماد  می گردد
بينگيدنز برای برون رفت از اين شرايط معتقد است تعادل بين گيدنز برای برون رفت از اين شرايط معتقد است تعادل بين •• ي ر ين ز ر برون ی بر ز بيني ي ر ين ز ر برون ی بر ز ي

..دولت و اجتماع الزم است دولت و اجتماع الزم است , , بازار بازار 



بحث رت ضر بحثادامه رت ضر ادامه ضرورت بحث ادامه ضرورت بحث ادامه

در قرن حاضر نيروهای اقتصادی رونق يافته  و اندازه در قرن حاضر نيروهای اقتصادی رونق يافته  و اندازه ••
اما در مقابل شبکه اما در مقابل شبکه . . دولت رشد قابل توجهی داشته استدولت رشد قابل توجهی داشته است
. . های اجتماعی کاهش يافته استهای اجتماعی کاهش يافته است

رهم بازار و هم دولت انسان ها را پيروان  قواعد می نگرد هم بازار و هم دولت انسان ها را پيروان  قواعد می نگرد •• ی و ن پيرو ر ن و م و ر ز ب رم ی و ن پيرو ر ن و م و ر ز ب م
.  .  نه قاعده سازاننه قاعده سازان

مشکل•• بازار برای هم و دولت برای هم اجتماع مشکلتضعيف بازار برای هم و دولت برای هم اجتماع تضعيف تضعيف اجتماع هم برای دولت و هم برای بازار مشکل تضعيف اجتماع هم برای دولت و هم برای بازار مشکل ••
. . آفرين استآفرين است



بحث رت ضر بحثادامه رت ضر ادامه ضرورت بحث ادامه ضرورت بحث ادامه

مفهوم سرمايه اجتماعی به معنای اهميت اجتماعی برای مفهوم سرمايه اجتماعی به معنای اهميت اجتماعی برای ••
ثبات اجتماعی و انسجام است که ريشه در نگرانی حاصل ثبات اجتماعی و انسجام است که ريشه در نگرانی حاصل 
.  .  از  تغيير ماهيت خانواده و شبکه های موجود اجتماع دارداز  تغيير ماهيت خانواده و شبکه های موجود اجتماع دارد



چتاريخچهتاريخچه چري ري

هنيفن اصالح گر مدرسه  هنيفن اصالح گر مدرسه    19161916برای اولين بار در سال برای اولين بار در سال ••
ک ط ا ا ت ا ه ا کف ط ا ا ت ا ه ا ..مفهوم  سرمايه اجتماعی را  مطرح کردمفهوم  سرمايه اجتماعی را  مطرح کردف

.  .  ژان ژاکوب برنامه ريز شهری از آن استفاده کردژان ژاکوب برنامه ريز شهری از آن استفاده کرد  19611961••
ا ت ا ه ا ک ها که ش ش ک ا اگفت ت ا ه ا ک ها که ش ش ک ا وی گفت برای يک شهر شبکه های حکم سرمايه اجتماعی وی گفت برای يک شهر شبکه های حکم سرمايه اجتماعی گفت

را دارندرا دارند
ه•• ت گ آغاز ه د ا د کت شا ق ق ت د ن هکل ت گ آغاز ه د ا د کت شا ق ق ت د ن کل کلمن در تحقيق مشارکت در امور مدرسه آغاز گر توجه کلمن در تحقيق مشارکت در امور مدرسه آغاز گر توجه ••

. .. .امروزی به مفهوم سرمايه اجتماعی شدامروزی به مفهوم سرمايه اجتماعی شد



تاريخچه تاريخچهادامه ادامه تاريخچهادامه تاريخچهادامه

پوتنام برای مطالعه پوتنام برای مطالعه   19901990سپس پير بورديو و در سال سپس پير بورديو و در سال ••
نهادهای دموکراتيک ايتاليا از مفهوم سرمايه اجتماعی نهادهای دموکراتيک ايتاليا از مفهوم سرمايه اجتماعی 

. . استفاده کرداستفاده کرد



تعريفتعريفتعريفتعريف

گ گگ گ ونوع ونوع ((منابعی که افراد و گروهها از طريق پيوند با يکديگر منابعی که افراد و گروهها از طريق پيوند با يکديگر ••
, , کلمن کلمن , , بورديو بورديو ((می توانند به دست آورند می توانند به دست آورند ) ) ارتباطاتارتباطات

))پوتنامپوتنام))تناتنا
دارائی شخص نيست اما بدون آن شخص نمی تواند موفق دارائی شخص نيست اما بدون آن شخص نمی تواند موفق ••

..شودشودشش
سرمايه انسانی يعنی مجموعه شناخت ها ، مهارت ها و سرمايه انسانی يعنی مجموعه شناخت ها ، مهارت ها و ••

ه گه ا ا ه تگ ا ت ا ه ا ا ا ات هت گه ا ا ه تگ ا ت ا ه ا ا ا ات تجربيات اما سرمايه اجتماعی بستگی به اين دارد گه چه تجربيات اما سرمايه اجتماعی بستگی به اين دارد گه چه ت
.  .  کسانی را می شناسيد و با آنها رابطه داريدکسانی را می شناسيد و با آنها رابطه داريد



تعريف تعريفادامه ادامه تعريفادامه تعريفادامه

زتومکا  می گويد سرمايه اجتماعی گزينه ای رابطه ای در زتومکا  می گويد سرمايه اجتماعی گزينه ای رابطه ای در ••
فرهنگی و اقتصادی برای يک فرهنگی و اقتصادی برای يک , , اجتماعی اجتماعی , , ابعاد سياسی ابعاد سياسی 

..پايگاه اجتماعی در شبکه تعاملی استپايگاه اجتماعی در شبکه تعاملی است
بويژگی ذاتی سرمايه اجتماعی اين است که در روابط ويژگی ذاتی سرمايه اجتماعی اين است که در روابط •• رو ر ين ی ج ي ر ی ی بويژ رو ر ين ی ج ي ر ی ی ويژ

.  .  اجتماعی شکل می گيرداجتماعی شکل می گيرد
شود•• می بيشتر شود استفاده بيشتر چه شودهر می بيشتر شود استفاده بيشتر چه هر ..هر چه بيشتر استفاده شود بيشتر می شودهر چه بيشتر استفاده شود بيشتر می شود••



ردي ب رديپير ب ))تضادگراتضادگرا((پير ))تضادگراتضادگرا((پير بورديوپير بورديو

سرمايه اجتماعی  حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعل سرمايه اجتماعی  حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعل ::تعريف تعريف ••
که نتيجه مالکيت شبکه با دوامی از روابط نهادی شده که نتيجه مالکيت شبکه با دوامی از روابط نهادی شده 

بين افراد و عضويت در گروه بين افراد و عضويت در گروه ) ) مثبت و مبتنی بر اعتماد مثبت و مبتنی بر اعتماد ((
..است است 

بورديو از اولين کسانی است  که به تحليل سيستماتيک بورديو از اولين کسانی است  که به تحليل سيستماتيک ••
. . ويژگی های سرمايه اجتماعی پرداختويژگی های سرمايه اجتماعی پرداخت پر ی ي ر ی ی پرويژ ی ي ر ی ی ويژ



ردي ب پير رديادامه ب پير ادامه پير بورديوادامه پير بورديوادامه

سرمايه سرمايه . . در طول زمان برای کسب آن بايد تالش کرددر طول زمان برای کسب آن بايد تالش کرد••
اجتماعی محصول نوعی سرمايه گذاری فردی يا جمعی و اجتماعی محصول نوعی سرمايه گذاری فردی يا جمعی و 

.  .  آگاهانه يا ناآگاهانه استآگاهانه يا ناآگاهانه است
ياکتسابی است و مانند سرمايه فرهنگی قابل تبديل به سرمايه اکتسابی است و مانند سرمايه فرهنگی قابل تبديل به سرمايه •• ر ب ي ب ب ی ر ي ر و يبی ر ب ي ب ب ی ر ي ر و بی

..اقتصادی است اقتصادی است 
اقتصادی•• به اجتماعی سرمايه تبديل نحوه به مند اقتصادیعالقه به اجتماعی سرمايه تبديل نحوه به مند عالقه عالقه مند به نحوه تبديل سرمايه اجتماعی به اقتصادی عالقه مند به نحوه تبديل سرمايه اجتماعی به اقتصادی ••

. . استاست



))کارکردگراکارکردگرا((جيمزکلمنجيمزکلمن ))کارکردگراکارکردگرا((جيمزکلمنجيمزکلمن

مجموعه ای از عناصر متفاوت است که دارای دو مجموعه ای از عناصر متفاوت است که دارای دو : : تعريفتعريف••
تمام اين عناصر دارای برخی از تمام اين عناصر دارای برخی از ::ويژگی مشترک استويژگی مشترک است

جوانب ساختار اجتماعی بوده و برخی از کنش های افراد جوانب ساختار اجتماعی بوده و برخی از کنش های افراد 
..واقع در درون ساختار را تسهيل می نمايندواقع در درون ساختار را تسهيل می نمايند

اولين کسی که به بررسی تجربی و عملياتی نمودن سرمايه اولين کسی که به بررسی تجربی و عملياتی نمودن سرمايه ••
..اجتماعی پرداختاجتماعی پرداخت پر ی پرج ی ج



کلمن جيمز کلمنادامه جيمز ادامه جيمز کلمنادامه جيمز کلمنادامه

چگونه ساختار اجتماعی يک گروه منبع افراد گروه می چگونه ساختار اجتماعی يک گروه منبع افراد گروه می ••
..شودشود

حاصل اعتماد،اطالع رسانی،ضمانت اجراهای حاصل اعتماد،اطالع رسانی،ضمانت اجراهای ••
. . کارآمد،روابط اقتدار و ميزان تکاليف درگروه استکارآمد،روابط اقتدار و ميزان تکاليف درگروه است رو ر ي ن يز و ر ب رو رور ر ي ن يز و ر ب رو ر

عالقمند به نحوه تبديل سرمايه اجتماعی به سرمايه انسانی عالقمند به نحوه تبديل سرمايه اجتماعی به سرمايه انسانی ••
..استاستاستاست



تنا پ تنارابرت پ رابرت پوتنامرابرت پوتنامرابرت

اعتماد ،هنجارها و شبکه هايی که همکاری و تعاون اعتماد ،هنجارها و شبکه هايی که همکاری و تعاون ::تعريفتعريف••
..را برای نيل به منافع متقابل آسان می سازندرا برای نيل به منافع متقابل آسان می سازند

در سطح ملی بحث کرده ،جامعه مدنی از اشکال اساسی در سطح ملی بحث کرده ،جامعه مدنی از اشکال اساسی ••
..سرمايه اجتماعی استسرمايه اجتماعی است ی ج ي یر ج ي ر

ملهم  از دوتوکويل معتقد است سرمايه اجتماعی باال رونق ملهم  از دوتوکويل معتقد است سرمايه اجتماعی باال رونق ••
دارد پی در سياسی و دارداقتصادی پی در سياسی و ..اقتصادی و سياسی در پی دارداقتصادی و سياسی در پی دارداقتصادی

کشور ها چون مدنی هستند ثروتمند می شوند زيرا  اگر کشور ها چون مدنی هستند ثروتمند می شوند زيرا  اگر ••
ت ا باال ه ي خگ پا ت ا باال اع ت ا تايه ا باال ه ي خگ پا ت ا باال اع ت ا ..سرمايه اجتماعی باال است پاسخگويی هم باال استسرمايه اجتماعی باال است پاسخگويی هم باال استايه



اجتماع سرمايه اجتماعاجزای سرمايه اعتماداعتماد11::اجزای اعتماداعتماد- - 11::اجزای سرمايه اجتماعیاجزای سرمايه اجتماعی

تمايل فردبه قبول ريسک در يک موقعيت اجتماعی تمايل فردبه قبول ريسک در يک موقعيت اجتماعی ::تعريفتعريف••
که اين تمايل مبتنی بر حس اطمينان به اين نکته است که که اين تمايل مبتنی بر حس اطمينان به اين نکته است که 

ديگران به گونه ای که انتظار می رود عمل نموده و شيوه ديگران به گونه ای که انتظار می رود عمل نموده و شيوه 
..ای حمايت کننده در پيش خواهند گرفتای حمايت کننده در پيش خواهند گرفت



اجتماع سرمايه اجزای اجتماعادامه سرمايه اجزای اعتماداعتماد11::ادامه اعتماد اعتماد ––11::ادامه اجزای سرمايه اجتماعیادامه اجزای سرمايه اجتماعی

گيدنزمعتقد است منظور  اعتماد به افراد خاص و اعتماد به گيدنزمعتقد است منظور  اعتماد به افراد خاص و اعتماد به ••
..افراد يا نظامهای انتزاعی و نهادها استافراد يا نظامهای انتزاعی و نهادها است

بنيانگذاران جامعه شناسی به همراه فيلسوفان اجتماعی هايز بنيانگذاران جامعه شناسی به همراه فيلسوفان اجتماعی هايز ••
..و توکويل اعتماد را پايه نظم اجتماعی می دانندو توکويل اعتماد را پايه نظم اجتماعی می دانند ی ی ج م ي پ ر وي و یو ی ج م ي پ ر وي و و



اجتماع سرمايه اجتماعاجزای سرمايه ند22::اجزای ندپي پي پيوندپيوند--  - - 22::اجزای سرمايه اجتماعیاجزای سرمايه اجتماعی

..در نظريه ها کمتر مورد توجه استدر نظريه ها کمتر مورد توجه است••
..دو نوع رسمی و غير رسمی استدو نوع رسمی و غير رسمی است•• ی ر ير و ی ر وع یو ر ير و ی ر وع و
..نوع غير رسمی شامل انواع ارتباط استنوع غير رسمی شامل انواع ارتباط است••
ت•• ا ت عض ا ا ت ع تن ا ت عض ا ا ت ع ن ..نوع رسمی توام با عضويت رسمی استنوع رسمی توام با عضويت رسمی است••



اجتماع سرمايه اجزای اجتماعادامه سرمايه اجزای ند22::ادامه ندپي پي پيوندپيوند--  - -   22::ادامه اجزای سرمايه اجتماعیادامه اجزای سرمايه اجتماعی

از نظر پوتنام سرمايه اجتماعی شامل پيوند ميان افراد و از نظر پوتنام سرمايه اجتماعی شامل پيوند ميان افراد و ••
هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش متقابل است که از اين هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش متقابل است که از اين 

. . پيوند ناشی می شودپيوند ناشی می شود
یپس سرمايه اجتماعی دارای يک بعد ساختاری يا شبکه های پس سرمايه اجتماعی دارای يک بعد ساختاری يا شبکه های •• ب ي ری ب ي ی ر ی ج ي ر یپس ب ي ری ب ي ی ر ی ج ي ر پس

. . اجتماعی و يک بعد فرهنگی يا هنجارهای اجتماعی استاجتماعی و يک بعد فرهنگی يا هنجارهای اجتماعی است



اجتماع سرمايه اجزای اجتماعادامه سرمايه اجزای ند22::ادامه ندپي پي پيوندپيوند--  - -   22::ادامه اجزای سرمايه اجتماعیادامه اجزای سرمايه اجتماعی

پوتنام برای سنجش سرمايه اجتماعی از سنجه ای مرکب پوتنام برای سنجش سرمايه اجتماعی از سنجه ای مرکب ••
ميزان مشارکت در امور اجتماعی محلی ميزان مشارکت در امور اجتماعی محلی : : استفاده کرد شاملاستفاده کرد شامل

رای رای ((و زندگی سازمانی ، مشارکت در امور عمومی و زندگی سازمانی ، مشارکت در امور عمومی 
.  .  و سطح اعتماد بين افرادو سطح اعتماد بين افراد))دادندادن

22سنجه مشارکت سنجه مشارکت ––11: : سنجه اول او دارای دو عامل است سنجه اول او دارای دو عامل است ••
ججسنجه اعتمادسنجه اعتماد––



اجتماع سرمايه اجزای اجتماعادامه سرمايه اجزای ند22::ادامه ندپي پي پيوندپيوند--  - -   22::ادامه اجزای سرمايه اجتماعیادامه اجزای سرمايه اجتماعی

::پس رابطه زير به دست می آيدپس رابطه زير به دست می آيد••
سرمايه اجتماعی سرمايه اجتماعی ==فعاليت داوطلبانهفعاليت داوطلبانه**اعتماد اجتماعیاعتماد اجتماعی•• ی یج بج و بي و یي ج ي یر ج ي ر

ايه•• ين بيشت ی کاندينا ا های کش اظ ل اين ايهاز ين بيشت ی کاندينا ا های کش اظ ل اين از از اين لحاظ کشورهای اسکانديناوی بيشترين سرمايه از اين لحاظ کشورهای اسکانديناوی بيشترين سرمايه ••
اجتماعی و امريکای جنوبی و اروپای شرقی پايين ترين اجتماعی و امريکای جنوبی و اروپای شرقی پايين ترين 

تند ه ا دا ا اع ت ا ايه تنديزان ه ا دا ا اع ت ا ايه ..ميزان سرمايه اجتماعی را دارا هستندميزان سرمايه اجتماعی را دارا هستنديزان



اجتماع سرمايه اجزای اجتماعادامه سرمايه اجزای ند22::ادامه ندپي پي پيوند پيوند --  - -   22::ادامه اجزای سرمايه اجتماعیادامه اجزای سرمايه اجتماعی

. . سرمايه اجتماعی هميشه برای نظام اثر مثبت نداردسرمايه اجتماعی هميشه برای نظام اثر مثبت ندارد••
یهنگامی که پيوند درون گروهی به ضرر پيوند بين گروهی هنگامی که پيوند درون گروهی به ضرر پيوند بين گروهی •• رو بين پيو رر ب ی رو رون پيو یی رو بين پيو رر ب ی رو رون پيو ی

باشد ، پيوند بين گروهی برای افزايش سرمايه اجتماعی باشد ، پيوند بين گروهی برای افزايش سرمايه اجتماعی 
. . ضرورت داردضرورت دارد ر ررور رور



کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعیکارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعی
افزايش سطح توليد ملی افزايش سطح توليد ملی ––11

اعتماد باال احتمال ظهور شرکت های بزرگ اعتماد باال احتمال ظهور شرکت های بزرگ : : فوکوياما فوکوياما ••
.  .  خصوصی را افزايش می دهدخصوصی را افزايش می دهد

جايی که اعتماد باال است دولت کمتر نيازپيدا می کند جايی که اعتماد باال است دولت کمتر نيازپيدا می کند ••
..مداخله کندمداخله کند

شبکه ها اجزای اصلی سرمايه اجتماعی اند و مکانيسم شبکه ها اجزای اصلی سرمايه اجتماعی اند و مکانيسم ••
می حساب به شغل جستجوی فرايند تسهيل برای میموثری حساب به شغل جستجوی فرايند تسهيل برای موثری برای تسهيل فرايند جستجوی شغل به حساب می موثری برای تسهيل فرايند جستجوی شغل به حساب می موثری

. . آيندآيند



کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعیکارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعی
موفقيت تحصيلی و تقويت آموزشی موفقيت تحصيلی و تقويت آموزشی ––22

رابطه فرزند و والدين اجازه دسترسی کودکان به سرمايه رابطه فرزند و والدين اجازه دسترسی کودکان به سرمايه ••
.  .  اجتماعی والدين را فراهم می سازداجتماعی والدين را فراهم می سازد

رابطه والدين با يکديگر و با مدرسه بر تشويق فرهنگ رابطه والدين با يکديگر و با مدرسه بر تشويق فرهنگ ••
. . يادگيری موثر استيادگيری موثر است ر و يری ري و يری ي

شبکه های اجتماعی آرزوهای شغلی را به فرد منتقل می شبکه های اجتماعی آرزوهای شغلی را به فرد منتقل می ••
است موثر تحصيلی عملکرد بر که استکن موثر تحصيلی عملکرد بر که ..کن که بر عملکرد تحصيلی موثر استکن که بر عملکرد تحصيلی موثر استکن



کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعی کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعی 
جرائ33 ميزان بر جرائموثر ميزان بر موثر موثر بر  ميزان جرائم موثر بر  ميزان جرائم --33

. . سرمايه اجتماعی تقويت هنجارها و ارزشها را در پی داردسرمايه اجتماعی تقويت هنجارها و ارزشها را در پی دارد••
وضمانت اجرايی عليه کسانی ايجاد می شود که هنجارها و ضمانت اجرايی عليه کسانی ايجاد می شود که هنجارها و •• ر ج و ی يج ی ي يی وجر ر ج و ی يج ی ي يی جر

. . رفتارهای پذيرفته شده را زير پا می گذارندرفتارهای پذيرفته شده را زير پا می گذارند
همکاران•• و کوآچی همکارانتحقيق و کوآچی سرماهی))19971997((تحقيق داد سرماهینشان داد نشان نشان داد سرماهی نشان داد سرماهی ))19971997((تحقيق کوآچی و همکارانتحقيق کوآچی و همکاران••

اجتماعی با ميزان جرائم خشونت آميز همبستگی منفی اجتماعی با ميزان جرائم خشونت آميز همبستگی منفی 
..دارددارددارددارد



ادامه کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعیادامه کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعی
ادامه موثر بر ميزان جرائم ادامه موثر بر ميزان جرائم ––33

توانايی نظام توانايی نظام ) ) 19961996((طبق نظر يه سازمانی اجتماعی طبق نظر يه سازمانی اجتماعی ••
همسايگی برای کنترل جرم بستگی به سطح کنترل های همسايگی برای کنترل جرم بستگی به سطح کنترل های 

..غی رسمی در محله داردغی رسمی در محله دارد
عتمايل ساکنان محله برای مداخله جهت حفاظت از منافع تمايل ساکنان محله برای مداخله جهت حفاظت از منافع •• ز جه ی بر ن عي ز جه ی بر ن ي

جمعی و اموال عمومی بستگی به شرايط اعتماد متقابل و جمعی و اموال عمومی بستگی به شرايط اعتماد متقابل و 
..همبستگی اجتماعی بين ساکنان داردهمبستگی اجتماعی بين ساکنان دارد ر ن بين ی ج ی رب ن بين ی ج ی ب



کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعیکارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعی
موثر بر سالمتی فرد موثر بر سالمتی فرد ––44

در مطالعات مختلف رابطه سالمتی و سرمايه اجتماعی در مطالعات مختلف رابطه سالمتی و سرمايه اجتماعی ••
. . تاييد شده استتاييد شده است

سرمايه اجتماعی برای فرد احساس تعلق ايجاد می کند و سرمايه اجتماعی برای فرد احساس تعلق ايجاد می کند و ••
..سيستم ايمنی بدن را تقويت می کندسيستم ايمنی بدن را تقويت می کند ی وي ر ن ب ی ي م یي وي ر ن ب ی ي م ي

سرمايه اجتماعی بر ميزان مرگ و مير و حمالت قلبی اثر سرمايه اجتماعی بر ميزان مرگ و مير و حمالت قلبی اثر ••
دارد داردمعکوس داردمعکوس مثبت اثر زندگی به اميد بر دارديعنی مثبت اثر زندگی به اميد بر يعنی . . يعنی بر اميد به زندگی اثر مثبت دارديعنی بر اميد به زندگی اثر مثبت دارد..معکوس داردمعکوس دارد



ادامه کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعیادامه کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعی
موقعيت شغلی موقعيت شغلی – – 44

. . از نظر کلمن فردگرايی در جامعه مدرن يک افسانه استاز نظر کلمن فردگرايی در جامعه مدرن يک افسانه است••
بموفقيت امری اجتماعی است و بستگی به روابط فرد با موفقيت امری اجتماعی است و بستگی به روابط فرد با •• ر ب رو ب ی ب و ی ج ری ي بو ر ب رو ب ی ب و ی ج ری ي و

.  .  ديگران داردديگران دارد
در•• فرد قدرت عنوان به اقتدار اهميت بر روز به درروز فرد قدرت عنوان به اقتدار اهميت بر روز به روز روز به روز بر اهميت اقتدار به عنوان قدرت فرد در روز به روز بر اهميت اقتدار به عنوان قدرت فرد در ••

سازمان کاسته می شود و بر اهميت تخصص و موقعيت سازمان کاسته می شود و بر اهميت تخصص و موقعيت 
شود می افزوده شبکه در شودفرد می افزوده شبکه در ..فرد در شبکه افزوده می شودفرد در شبکه افزوده می شودفرد

.  .  مدير خوب شبکه ساز خوبی استمدير خوب شبکه ساز خوبی است••



کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعیکارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعی
کمک به کارآيی نهادهای دولتی کمک به کارآيی نهادهای دولتی – – 66

اعتماد باال مشارکت باال در پی دارد که به بهبود کيفيت اعتماد باال مشارکت باال در پی دارد که به بهبود کيفيت ••
..حکومت کمک می کندحکومت کمک می کند

اجرای سياست ها در جامعه دارای سرمايه اجتماعی باال اجرای سياست ها در جامعه دارای سرمايه اجتماعی باال ••
..راحت تر استراحت تر است ر رر ر

شهروندان را تبديل به مصرف کننده پيچيده امور سياسی شهروندان را تبديل به مصرف کننده پيچيده امور سياسی ••
نمايد نمايدمی ..می نمايدمی نمايدمی



ادامه کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعیادامه کارکرد های بالقوه سرمايه اجتماعی
کمک به کارآيی نهادهای دولتی  کمک به کارآيی نهادهای دولتی  ––66

گگ يعنی افراد می آموزند چگونه دولت را برای عمل در جهت يعنی افراد می آموزند چگونه دولت را برای عمل در جهت ••
. . منافع اجتماعت تحت فشار قرار دهندمنافع اجتماعت تحت فشار قرار دهند

. . همکاری بوروکرات ها و سياستمداران را بهبود می بخشدهمکاری بوروکرات ها و سياستمداران را بهبود می بخشد••
باعث عضويت داوطلبانه در  حفظ و بقای دموکراسی می باعث عضويت داوطلبانه در  حفظ و بقای دموکراسی می ••

..شودشود
ويژگی های فرهنگ سياسی و مدنی اعتماد به ويژگی های فرهنگ سياسی و مدنی اعتماد به : : اينگلهارت اينگلهارت ••

گ گ گ گگ گ گ يکديگر ، رضايت از زندگی و حمايت از دگرگونی انقالبی يکديگر ، رضايت از زندگی و حمايت از دگرگونی انقالبی گ
. . استاست



ايران در اجتماع سرمايه ند ايرانر در اجتماع سرمايه ند روند سرمايه اجتماعی در ايرانروند سرمايه اجتماعی در ايرانر

افت ش ا ا ت ا ا ا ا افت ش ا اف ان ان افتا ش ا ا ت ا ا ا ا افت ش ا اف ان ان ا سرمايه انسانی افزايش يافته اما سرمايه اجتماعی کاهش يافته سرمايه انسانی افزايش يافته اما سرمايه اجتماعی کاهش يافته ••
استاست

مشارکت•• کاهش همسايگی، محيط و خانواده از مادر و پدر مشارکتغيبت کاهش همسايگی، محيط و خانواده از مادر و پدر ر غيبت هش  ی   ي ي ه وا و  ر از  ر و  ر يب پ هش  ی   ي ي ه وا و  ر از  ر و  يب پ
مدنی مدنی 

تقدم منافع فردی بر مصالح جمعیتقدم منافع فردی بر مصالح جمعی••



ايران در اجتماع سرمايه ند ر ايرانادامه در اجتماع سرمايه ند ر ادامه روند سرمايه اجتماعی در ايران ادامه روند سرمايه اجتماعی در ايران ادامه

ق قگ گ تحصيلکردگان قضاوت منفی تری در مورد هموطنان دارند تحصيلکردگان قضاوت منفی تری در مورد هموطنان دارند ••
ميزان اعتماد به خانواده پس از دوستان و هر دو بيش از ميزان اعتماد به خانواده پس از دوستان و هر دو بيش از ••

گگقق پيمايش ملی ارزش ها و نگرشهای  پيمايش ملی ارزش ها و نگرشهای  ((اقوام و خويشان استاقوام و خويشان است
))ايرانيانايرانيان

گگ مردم به معلمان،اساتيد دانشگاه و پزشکان  بيشتر  مردم به معلمان،اساتيد دانشگاه و پزشکان  بيشتر  ••
اعتماد دارنداعتماد دارند

گ گگ گ نزد مردم بنگاه دار ها،کسبه و روزنامه نگاران از کمترين نزد مردم بنگاه دار ها،کسبه و روزنامه نگاران از کمترين ••
..اعتماد اجتماعی برخوردارنداعتماد اجتماعی برخوردارند



در::77مقالهمقاله مدرسه و سنت درتعارض مدرسه و سنت تعارض تعارض سنت و مدرسه در تعارض سنت و مدرسه در ::77مقالهمقاله
عرصه توسعه اجتماعی در ایرانعرصه توسعه اجتماعی در ایران

فکوهی فکوهیناصر ناصر ناصر فکوهیناصر فکوهیاا



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

يرننقد برخورد سنت و مدرنيته درايرننقد برخورد سنت و مدرنيته درايرن1.1. ر ي ر و ور يرنبر ر ي ر و ور بر

بررسی نقش بازپيکربندی  به عنوان راه حل مسئله بررسی نقش بازپيکربندی  به عنوان راه حل مسئله   2.2.
مدرنيته و سنت مدرنيتهبرخورد و سنت برخورد سنت و مدرنيتهبرخورد سنت و مدرنيتهبرخورد



تاريخچهتاريخچهتاريخچهتاريخچه

قبل از انقالب مشروطه  قبل از انقالب مشروطه  ••
ا شنفک ط ا ا قال اان شنفک ط ا ا قال ان انتقال به ايران توسط روشنفکرانانتقال به ايران توسط روشنفکران••

.  .  ساخت بينش استبدادی پهلوی هم سنت و هم مدرنيته  را کنار زدساخت بينش استبدادی پهلوی هم سنت و هم مدرنيته  را کنار زد••
افت ه ادا انقال د ض ا افتت ه ادا انقال د ض ا ت ..تعارض در انقالب ادامه يافتتعارض در انقالب ادامه يافت••



تاريخچه تاريخچهادامه ادامه تاريخچهادامه تاريخچهادامه

انقالب اسالمی راهی برای حذف استبداد و بازگشت به انقالب اسالمی راهی برای حذف استبداد و بازگشت به ••
.  .  سنت بودسنت بود

گروهی که روی کار آمد با تکيه بردين خواستار بازگشت  گروهی که روی کار آمد با تکيه بردين خواستار بازگشت  ••
منطق آن به جای گفتمان به عمل و به جای منطق آن به جای گفتمان به عمل و به جای ,,به سنت بود به سنت بود  بو بوب ی,,ب ج ب و ل ب ن ی ج ب ن یق ج ب و ل ب ن ی ج ب ن ق

ثبات به تغيير بها می دهد و نا خواسته در راه ثبات به تغيير بها می دهد و نا خواسته در راه 
رمدرنيزاسيون  گام می نهد که چون برون زا است تضاد در مدرنيزاسيون  گام می نهد که چون برون زا است تضاد در  ز برون چون ه ی م يون يز رر ز برون چون ه ی م يون يز ر

.  .  پی دارد پی دارد 



: : رويکردهای سنت و مدرنيتهرويکردهای سنت و مدرنيته
ا11 گ تط اک گ تط ک رويکرد  تطورگرايیرويکرد  تطورگرايی––11

..معتقد به تکامل خطی که اروپا الگوی کامل آن استمعتقد به تکامل خطی که اروپا الگوی کامل آن است••
دموکراسی و دموکراسی و , , صنعتی شدنصنعتی شدن,,مدرنيته يعنی بوروکراسیمدرنيته يعنی بوروکراسی•• ی ر بورو ی ي ي یر ر بورو ی ي ي ن,,ر نی و,,ی ی ر وو ی ر و

برخورداری از  بازار ملی و بين المللی برخورداری از  بازار ملی و بين المللی 
های•• حوزه به واقعيت تقسيم شناختی روش فرض هایپيش حوزه به واقعيت تقسيم شناختی روش فرض پيش پيش  فرض روش شناختی تقسيم واقعيت به حوزه های پيش  فرض روش شناختی تقسيم واقعيت به حوزه های ••

. . سياست  و تکنولوژی  استسياست  و تکنولوژی  است, , اقتصاد اقتصاد 
های•• بخش به اد اقت بخش از تغيي تقدند ي ل هایت بخش به اد اقت بخش از تغيي تقدند ي ل ت رستو و لويس معتقدند  تغيير از بخش اقتصاد به بخش های رستو و لويس معتقدند  تغيير از بخش اقتصاد به بخش های ••

..ديگر سرايت می کند ديگر سرايت می کند 
ش لق ل ف ا شقش لق ل ف ا قش . . نقش جهان سوم  منفعل تلقی می شودنقش جهان سوم  منفعل تلقی می شود••



: : رويکردهای سنت و مدرنيته رويکردهای سنت و مدرنيته 
شنا22 ان ان يکرد شنار ان ان يکرد ر رويکرد انسان شناسی رويکرد انسان شناسی ––22

••TraditionTraditionديگر نسل به نسلی از انتقال ديگريعنی نسل به نسلی از انتقال يعنی ••TraditionTraditionيعنی  انتقال از نسلی به نسل ديگريعنی  انتقال از نسلی به نسل ديگر
انتقال هويت به تعداد جوامع متنوع است اما مدرنيته در پی انتقال هويت به تعداد جوامع متنوع است اما مدرنيته در پی ••

ت ا ايانه گ تقليل پ ت ا ازی ان تيک ا ايانه گ تقليل پ ت ا ازی ان ..يکسان سازی است پس تقليل گرايانه استيکسان سازی است پس تقليل گرايانه استيک
.  .  سنت و مدرن ،  کهنه در مقابل نو نيستسنت و مدرن ،  کهنه در مقابل نو نيست••



: : ادامه رويکردهای سنت و مدرنيته ادامه رويکردهای سنت و مدرنيته 
رويکرد انسان شناسیرويکرد انسان شناسی––22

..مدرنيته کشورهای توسعه يافته  از درون سنت آنها بودمدرنيته کشورهای توسعه يافته  از درون سنت آنها بود••
ی      reconfiguration  reconfigurationگيلفورد گيرتز مفهوم باز پيکربندیگيلفورد گيرتز مفهوم باز پيکربندی•• رب پي ز ب هوم ز ير ور یي رب پي ز ب هوم ز ير ور ecoي gu a oeco gu a o

..را مطرح کردرا مطرح کرد
بايد•• که است ای تنيده خود شبکه فرهنگ او نظر بايداز که است ای تنيده خود شبکه فرهنگ او نظر از از نظر او فرهنگ شبکه خود  تنيده ای است که  بايد  از نظر او فرهنگ شبکه خود  تنيده ای است که  بايد  ••

..درکش کرد نه اينکه  پی   قوانين آن جستجو نمود درکش کرد نه اينکه  پی   قوانين آن جستجو نمود 



دو صورت ورود پديده جديد به شبکه خود تنيده دو صورت ورود پديده جديد به شبکه خود تنيده   
باز  پيکر بندی باز  پيکر بندی     - -   22گسست گسست     - -   11

تجربه ايران قبل از انقالب تجربه ايران قبل از انقالب : : گسست کامل و تعارض گسست کامل و تعارض 
تجربه ايران بعد از انقالب تجربه ايران بعد از انقالب : : باز پيکر بندی باز پيکر بندی 
بندی پيکر بندیباز پيکر تجزيه::باز بالفاصله ورود از پس جديد تجزيهعناصر بالفاصله ورود از پس جديد عناصر عناصر جديد پس از ورود بالفاصله تجزيه عناصر جديد پس از ورود بالفاصله تجزيه ::باز پيکر بندی باز پيکر بندی 

می شوند و از هم می پاشند و بار ديگر در بافت قبلی و در می شوند و از هم می پاشند و بار ديگر در بافت قبلی و در 
عناصر شوند، می بازسازی بافت اين عناصر با عناصرترکيب شوند، می بازسازی بافت اين عناصر با ترکيب با عناصر اين بافت بازسازی می شوند، عناصر ترکيب با عناصر اين بافت بازسازی می شوند، عناصر ترکيب

جديد به بخشی از بافت تبديل می شوند ،عناصر بافت قديم جديد به بخشی از بافت تبديل می شوند ،عناصر بافت قديم 
آورند می بدست جديد معنايی جديد آورندو می بدست جديد معنايی جديد ..و جديد معنايی جديد بدست می آورندو جديد معنايی جديد بدست می آورندو



بندی پيکر باز ح بندیسط پيکر باز ح سطوح باز پيکر بندیسطوح باز پيکر بندیسط
ملی•• ملیسطح اما::سطح کند می دريافت را مدرنيته عناصر ملی امادولت کند می دريافت را مدرنيته عناصر ملی دولت ی یح  ی   ::ح  ري  ي ر  ر ر  ی  ی   و  ري  ي ر  ر ر  ی  و 

آن را با اهداف ايدئولوژيک اقتصادی اجتماعی خود تطبيق آن را با اهداف ايدئولوژيک اقتصادی اجتماعی خود تطبيق 
..می دهدمی دهد

سطح خرد با دريافت عناصر آن را با اهدافی سطح خرد با دريافت عناصر آن را با اهدافی : : سطح محلی سطح محلی ••
عمل گرايانه تروارد شبکه گسترده معنايی  و رفتاری خود عمل گرايانه تروارد شبکه گسترده معنايی  و رفتاری خود 

..می کند که بومی کردن نام دارد می کند که بومی کردن نام دارد 
مماين فرايند قطب های تصميم گيری را افزايش می دهد اين فرايند قطب های تصميم گيری را افزايش می دهد ::نقدنقد--

پس آنارشيسم  در پی دارد  بنابراين  آسيب پذير است و پس آنارشيسم  در پی دارد  بنابراين  آسيب پذير است و 
.  .  بايد از سطح خرد به کالن بازگشت داشته باشدبايد از سطح خرد به کالن بازگشت داشته باشد. . هزينه دارد هزينه دارد 



مدت کوتاه در مساله مدتطرح کوتاه در مساله و  طرح ر  و  رح   ر  رح  
ايدوئولوژی به بخش فرهنگ با ترديد می نگرد اما بخش ايدوئولوژی به بخش فرهنگ با ترديد می نگرد اما بخش ••

را می را می ...) ...) نوع مسکن، بازار ، آموزش و نوع مسکن، بازار ، آموزش و ((تکنولوژيک تکنولوژيک 
..گيردگيرد

اما بخش فرهنگی در بين جوانان از طريق رسانه ها وارد اما بخش فرهنگی در بين جوانان از طريق رسانه ها وارد ••
نمود ايجاد محتوا و شکل تضاد که نمودشد ايجاد محتوا و شکل تضاد که ..شد و يج  و  ل و  و    يج  و  ل و     ..



مدت تاه ک در مسئله طرح مدتادامه تاه ک در مسئله طرح ادامه طرح مسئله در کوتاه مدتادامه طرح مسئله در کوتاه مدتادامه

شکل مدرن، اما محتوا سنتی  است مانند تاثير نظام شکل مدرن، اما محتوا سنتی  است مانند تاثير نظام ••
ترافيک ترافيک , , مسکن مسکن , , خويشاوندی بر سيستم سياسی خويشاوندی بر سيستم سياسی 

شکل سنتی،  اما محتوا مدرن  است  مانند بازار سنتی در شکل سنتی،  اما محتوا مدرن  است  مانند بازار سنتی در ••
بیمقابل  سکوالر شدن  شماری  از مناسک مذهبی مقابل  سکوالر شدن  شماری  از مناسک مذهبی  ز ری ن ر و بیب ز ری ن ر و ب

پيوند  سنت و مدرن از سوی مسئوالن با شکست مواجه شد پيوند  سنت و مدرن از سوی مسئوالن با شکست مواجه شد ••
داشت ريزی برنامه بايد موفق پيوند داشتبرای ريزی برنامه بايد موفق پيوند .   .   برای پيوند  موفق بايد برنامه ريزی داشتبرای پيوند  موفق بايد برنامه ريزی داشتبرای



مدت دراز در مسئله مدتطرح دراز در مسئله طرح مسئله در دراز مدت طرح مسئله در دراز مدت طرح
تعارض•• و گسست شرايط در بندی پيکر باز جای به تعارضما و گسست شرايط در بندی پيکر باز جای به ما ما به جای باز پيکر بندی در شرايط گسست  و تعارض ما به جای باز پيکر بندی در شرايط گسست  و تعارض ••

..هستيمهستيم
ا•• ل ن انند ل گ اع ان ااز ل ن انند ل گ اع ان ناز د نت ت زي ل نگ د نت ت زي ل گ , , گسل زيست سنتی و مدرن گسل زيست سنتی و مدرن ,,از انواع گسل  مانند  نسلهااز انواع گسل  مانند  نسلها••

) ) برای پيوستن به گات برای پيوستن به گات ( ( گسل حکومت سنتی و دموکراتيک گسل حکومت سنتی و دموکراتيک 
بري بريرنج ..رنج می بريمرنج می بريمرنج

..مسئله خاص جهان سومی ها است مسئله خاص جهان سومی ها است ••
. . راه حل عام گرايی استراه حل عام گرايی است••



ضرورت اصالح ساختار ضرورت اصالح ساختار : : 88مقاله مقاله 
اداریاداری

ی و ص یمنوچه و ص منوچهر صبوریمنوچهر صبوریمنوچه



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

  
يرننقد برخورد سنت و مدرنيته درايرننقد برخورد سنت و مدرنيته درايرن1.1. ر ي ر و ور يرنبر ر ي ر و ور بر
بررسی نقش بازپيکربندی  به عنوان راه حل مسئله بررسی نقش بازپيکربندی  به عنوان راه حل مسئله   2.2.

مدرنيته و سنت مدرنيتهبرخورد و سنت برخورد سنت و مدرنيتهبرخورد سنت و مدرنيتهبرخورد



مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

گگ پيشرفت و افزايش سطح زندگی مرهون سازمان های نوين پيشرفت و افزايش سطح زندگی مرهون سازمان های نوين ••
..و اصالح ساختار اداری استو اصالح ساختار اداری است

کشور ما يک قرن قبل از مشروطه بوروکراسی بلژيک را کشور ما يک قرن قبل از مشروطه بوروکراسی بلژيک را ••
..اقتباس کرداقتباس کرد
گگ اما ويژگی های ساختار اجتماعی و نظام سياسی عقب مانده اما ويژگی های ساختار اجتماعی و نظام سياسی عقب مانده ••

..باعث شد سازمان اداری روی کاغذ بماندباعث شد سازمان اداری روی کاغذ بماند
گ گگ گ و و   4040پس از جنگ جهانی دوم و خروج اشغالگران در دهه پس از جنگ جهانی دوم و خروج اشغالگران در دهه ••

حتی بعد از انقالب بر عليه فساد اداری اقدام شد که کارساز حتی بعد از انقالب بر عليه فساد اداری اقدام شد که کارساز 
..نبودنبودنن



بر ديد از کراس ر برب ديد از کراس ر بوروکراسی از ديد وبربوروکراسی از ديد وبرب

فعاليت در سطح وسيع با حداکثر کارايی و مناسب انواع فعاليت در سطح وسيع با حداکثر کارايی و مناسب انواع ••
......توليدی و توليدی و ,,نظامینظامی,,فعاليتهای رسمی مانند مذهبیفعاليتهای رسمی مانند مذهبی ,,,,

..نتايج  برای روسا قابل پيش بينی و محاسبه است نتايج  برای روسا قابل پيش بينی و محاسبه است ••
رسمی•• اهداف اجرای وسيله رسمیبوروکراسی اهداف اجرای وسيله قدرتبوروکراسی قدرتاعمال اعمال ی ی  ر جر ي  ی و ر یبورو ی  ر جر ي  ی و ر ر ,,بورو ر ل  ل 

مظهر عقالنيت و کارايی است که نياز مظهر عقالنيت و کارايی است که نياز ,,اليگارشی بر جامعه اليگارشی بر جامعه 
. . جامعه جديد استجامعه جديد است

..سرمايه داری شالوده آن را فراهم آوردسرمايه داری شالوده آن را فراهم آورد••



نارسايی های نظام اداری ايران نارسايی های نظام اداری ايران 

اداری•• اداریفساد فساد فساد اداریفساد اداری••
هزينه ی زياد بيکاری پنهان هزينه ی زياد بيکاری پنهان , , تورم کارکنان تورم کارکنان ••

کز گ ت کز کزت گ ت کز ت تمرکز تصميم گيری در مرکزتمرکز تصميم گيری در مرکز••
وجود سازمانهای موازی وجود سازمانهای موازی ••
بها ندادن به شايستگی  و تخصص در انتصاب ها بها ندادن به شايستگی  و تخصص در انتصاب ها ••
پرداختها•• در پرداختهاتبعيض در تبعيض در پرداختهاتبعيض در پرداختهاتبعيض
فقدان رابطه بين امنيت شعلی و انجام وظايففقدان رابطه بين امنيت شعلی و انجام وظايف••



ايران اداری نظا های نارساي ايرانادامه اداری نظا های نارساي ادامه نارسايی های نظام اداری ايرانادامه نارسايی های نظام اداری ايرانادامه

فقدان نظارت دموکراتيک بربوروکراسی فقدان نظارت دموکراتيک بربوروکراسی ••
ونقش اساسی دولت و عدم مشارکت مردم در توسعه نقش اساسی دولت و عدم مشارکت مردم در توسعه •• ر م ر ر م و و ی وش ر م ر ر م و و ی ش
روابط شخصی و حامی پروری به جای عام گرايی روابط شخصی و حامی پروری به جای عام گرايی ••
رجوع•• ارباب به اعتناي ب و کاری رجوعمحافظه ارباب به اعتناي ب و کاری محافظه محافظه کاری و بی اعتنايی به ارباب رجوعمحافظه کاری و بی اعتنايی به ارباب رجوع••
تسلط عوامل سياسی تسلط عوامل سياسی ••
ساخت نظام آموزش ساخت نظام آموزش ••
یبی توجهی به مطالعات علمیبی توجهی به مطالعات علمی•• ب وجهی یبی ب وجهی بی



ايران در اداری فساد تاريخی ايرانزمينه در اداری فساد تاريخی ن زمينه ير ر  ری  ی   ري ي  ن ز ير ر  ری  ی   ري ي  ز

سوء استفاده از قدرت دولتی برای  سوء استفاده از قدرت دولتی برای  : : تعريف فساد اداری تعريف فساد اداری ••
منافع شخصی منافع شخصی 

::پيش از انقالب مشروطيت پيش از انقالب مشروطيت 
دادن•• مقاطعه به و رسمی مشاغل و مقامات فروش و دادنخريد مقاطعه به و رسمی مشاغل و مقامات فروش و خريد خريد و فروش مقامات و مشاغل رسمی و به مقاطعه دادن خريد و فروش مقامات و مشاغل رسمی و به مقاطعه دادن ••

عايدی اراضی کشاورزی به جای پرداخت منظم  مقامات عايدی اراضی کشاورزی به جای پرداخت منظم  مقامات 
آن•• د آ د از تفاد ا ا ان از دادن ه قاط آنبه د آ د از تفاد ا ا ان از دادن ه قاط به به مقاطعه دادن سازمانها و استفاده از درآمد آن به مقاطعه دادن سازمانها و استفاده از درآمد آن ••



ايران در اداری فساد تاريخ زمينه ايرانادامه در اداری فساد تاريخ زمينه ادامه زمينه تاريخی فساد اداری در ايرانادامه زمينه تاريخی فساد اداری در ايرانادامه

عدم جدايی منابع مالی اداری و شخصی عدم جدايی منابع مالی اداری و شخصی ••
رتبديل مقام اداری از خدمتگزار به سوداگرتبديل مقام اداری از خدمتگزار به سوداگر•• و ب ر ز ز ری م ي رب و ب ر ز ز ری م ي ب
, , روحانيون بلند پايه روحانيون بلند پايه , , انحصار چند گانه بزرگ مالکان انحصار چند گانه بزرگ مالکان ••

خوانين و امرا ، شاهزادگان دست در اداری باالی خوانينمقامات و امرا ، شاهزادگان دست در اداری باالی مقامات باالی اداری در دست شاهزادگان ، امرا و خوانين  مقامات باالی اداری در دست شاهزادگان ، امرا و خوانين  مقامات



مشاغل ش فر خريد مشاغلپيامد ش فر خريد پيامد خريد و فروش مشاغل پيامد خريد و فروش مشاغل پيامد

ش ش شف ش ف اجحاف کسبه نسبت به مردم به پشتوانه ی رشوهاجحاف کسبه نسبت به مردم به پشتوانه ی رشوه••
منبع درآمد دولت پس تعويض سريع افراد  منبع درآمد دولت پس تعويض سريع افراد  ••
محروم کردن حکومت از مقامات اداری قابل اتکا محروم کردن حکومت از مقامات اداری قابل اتکا ••
منتفذ•• گروههای طلبی قدرت منتفذتقويت گروههای طلبی قدرت تقويت تقويت قدرت طلبی  گروههای منتفذتقويت قدرت طلبی  گروههای منتفذ••



مشاغل ش فر خريد پيامد مشاغلادامه ش فر خريد پيامد ادامه پيامد خريد و فروش مشاغل ادامه پيامد خريد و فروش مشاغل ادامه

آشفتگی سيستم مالی آشفتگی سيستم مالی ••
یقبل از مشروطه مشيرالدوله سپهساالر اقداماتی برای قبل از مشروطه مشيرالدوله سپهساالر اقداماتی برای •• بر ی ر په و ير رو ز یبل بر ی ر په و ير رو ز بل

مبارزه با رشوه خواری انجام داد اما کارآمد نبود و فساد مبارزه با رشوه خواری انجام داد اما کارآمد نبود و فساد 
.  .  همچنان ادامه داشتهمچنان ادامه داشت ن نچ چ

..معموال در برابر شاه ظاهر  سازی می شدمعموال در برابر شاه ظاهر  سازی می شد••



ايران ين ن کراس ر ب در اداری ايرانفساد ين ن کراس ر ب در اداری فساد اداری در بوروکراسی نوين ايران فساد اداری در بوروکراسی نوين ايران فساد
ايجاد•• و ماليات نظام اصالح و مشروطه از پس ايجادقوانين و ماليات نظام اصالح و مشروطه از پس قوانين قوانين پس از مشروطه و اصالح نظام ماليات و ايجاد قوانين پس از مشروطه و اصالح نظام ماليات و ايجاد ••

نهادها و سازمانهای نوين و حکومت متمرکز به کاهش نهادها و سازمانهای نوين و حکومت متمرکز به کاهش 
کرد کمک اداری کردفساد کمک اداری ..فساد اداری کمک کردفساد اداری کمک کردفساد

..به سبب افزايش بهای نفت فساد افزايش يافتبه سبب افزايش بهای نفت فساد افزايش يافت  5050در دهه در دهه ••



ايران ين ن کراس ر ب در اداری فساد ايرانادامه ين ن کراس ر ب در اداری فساد ادامه فساد اداری در بوروکراسی نوين ايرانادامه فساد اداری در بوروکراسی نوين ايرانادامه

, , پس از انقالب طرحی برای مبارزه با فساد مطرح شد پس از انقالب طرحی برای مبارزه با فساد مطرح شد ••
شبکه شبکه , , شبکه های اجتماعی غير رسمی شبکه های اجتماعی غير رسمی , , اقتصاد دولتی اقتصاد دولتی 

کاغذ و غيره فساد را گسترش کاغذ و غيره فساد را گسترش , , واردات دارو واردات دارو , , قاچاق کاال قاچاق کاال 
..دادداد

کاهش ارزش پول ملی و قدرت خريد بين کارمندان دولت کاهش ارزش پول ملی و قدرت خريد بين کارمندان دولت ••
..فساد را به سطوح پايين بوروکراسی دولتی گسترش داد فساد را به سطوح پايين بوروکراسی دولتی گسترش داد  رش ی و ی ر بورو يين پ وح ب رشر ی و ی ر بورو يين پ وح ب ر



اداری فساد اداریمنشاء فساد منشاء فساد اداریمنشاء فساد اداریمنشاء

نخبگان سياسی و اداری نخبگان سياسی و اداری ••
گگ برخی گروههای متنفذبرخی گروههای متنفذ••

فقدان کنترل دموکراتيکفقدان کنترل دموکراتيک••
..مجازات قانونی فقط برای کارمندان رده پايين استمجازات قانونی فقط برای کارمندان رده پايين است••
نيست•• قانون کمبود نيستعلت قانون کمبود استعلت قانون استاجرای قانون اجرای .  .  اجرای قانون استاجرای قانون است,,علت کمبود قانون نيستعلت کمبود قانون نيست••



اداری محيط در بازاری اداریرابطه محيط در بازاری رابطه بازاری در محيط اداریرابطه بازاری در محيط اداریرابطه

تبعيض در تبعيض در , , روابط بازاری در اداره به معنای  بده  بستان روابط بازاری در اداره به معنای  بده  بستان ••
.    .    صدور پروانه يا کاال و غيره استصدور پروانه يا کاال و غيره است

پست  به جای شايستگی  براساس وفاداری و طرفداری پست  به جای شايستگی  براساس وفاداری و طرفداری     ••
..از حزب يا جناح  توزيع می شداز حزب يا جناح  توزيع می شد ی وزيع ح ج ي زب یز وزيع ح ج ي زب ز

افزايش راتت افزايش راتت ... ... بانکها و بانکها و , , گاز گاز , , نظارت دولت بر نفت نظارت دولت بر نفت ••
داشت پی در داشتخواری پی در ..خواری  در پی داشتخواری  در پی داشتخواری

..کارآفرينان مولد به سوی ثروت اندوزی  هدايت شدندکارآفرينان مولد به سوی ثروت اندوزی  هدايت شدند  ••



اداری فساد با اجتماع اقتصادی، نظا اداریرابطه فساد با اجتماع اقتصادی، نظا رابطه نظام اقتصادی، اجتماعی با فساد اداری رابطه نظام اقتصادی، اجتماعی با فساد اداری رابطه

فعاالن اقتصادی سعی می کنند با مقامات باالی اداری فعاالن اقتصادی سعی می کنند با مقامات باالی اداری ••
ک ا ق ک ط کا ا ق ک ط . . رابطه غير رسمی نزديک برقرار کنندرابطه غير رسمی نزديک برقرار کنندا

..کارکرد اين ارتباط دو طرفه است کارکرد اين ارتباط دو طرفه است ••
..قوانين به نفع برخی و به ضرر برخی ديگر عمل می کندقوانين به نفع برخی و به ضرر برخی ديگر عمل می کند••



ن قان اداری نفساد قان اداری فساد اداری قانونیفساد اداری قانونیفساد

..نخبگان حقوق و پاداش گزاف  برای خود تعيين می کنندنخبگان حقوق و پاداش گزاف  برای خود تعيين می کنند••
زپرداخت مبلغ گزاف برای سخنرانی يا به اسم حق الزحمه پرداخت مبلغ گزاف برای سخنرانی يا به اسم حق الزحمه •• ق م ب ي ی ر ی بر ز غ ب زپر ق م ب ي ی ر ی بر ز غ ب پر

يا حق المشاورهيا حق المشاوره
حق•• و مزايا و حقوق با مقامات گروهی های حقبازديد و مزايا و حقوق با مقامات گروهی های بازديد بازديد های گروهی مقامات با حقوق و مزايا و حق بازديد های گروهی مقامات با حقوق و مزايا و حق ••

......ماموريت،هتل ها و ماموريت،هتل ها و 
ارتباطات•• کردن محک برای ای دوره های ارتباطاتمهمان کردن محک برای ای دوره های مهمان مهمانی های دوره ای برای محکم کردن ارتباطات مهمانی های دوره ای برای محکم کردن ارتباطات ••



ن قان اداری فساد نادامه قان اداری فساد ادامه فساد اداری قانونی ادامه فساد اداری قانونی ادامه

عضويت در برخی سازمان ها مانند درويشان، انجمن ها و عضويت در برخی سازمان ها مانند درويشان، انجمن ها و ••
هيئت های مذهبی و غيره هيئت های مذهبی و غيره 

پيش کشی و هدايا،پورسانت و کميسيون برای تاثير بر پيش کشی و هدايا،پورسانت و کميسيون برای تاثير بر ••
يریمناقصه ها، قوانين يا تصميم گيری هامناقصه ها، قوانين يا تصميم گيری ها يم ي ين يریو يم ي ين و

اعطای زمين های مرغوب به قيمت نازل به مقامات باالی اعطای زمين های مرغوب به قيمت نازل به مقامات باالی ••
بوروکراسیبوروکراسیبوروکراسیبوروکراسی

با بها و بهره اندکبا بها و بهره اندک... ... مسکن ،اتومبيل،وام و مسکن ،اتومبيل،وام و ••



اداری فساد با مبارزه های برنامه شکست اداریعلل فساد با مبارزه های برنامه شکست علل شکست برنامه های مبارزه با فساد اداری علل شکست برنامه های مبارزه با فساد اداری علل

..خود فروختگی مقاماتی که مسئول مبارزه با فساد هستندخود فروختگی مقاماتی که مسئول مبارزه با فساد هستند••
نمجازات نشدن شرکت کنندگانمجازات نشدن شرکت کنندگان•• ر ن ز نج ر ن ز ج
کارکردن برای نخبگان اداری و گروه های منتفذ اقتصادیکارکردن برای نخبگان اداری و گروه های منتفذ اقتصادی••



اداری فساد استمرار اداریپيامد فساد استمرار پيامد استمرار فساد اداریپيامد استمرار فساد اداریپيامد

سود بخش های ثروتمند جامعهسود بخش های ثروتمند جامعه••
نتبصره ها و ابهام ها راه فرار زورمندانتبصره ها و ابهام ها راه فرار زورمندان•• زور ر ر ر م به و ر نب زور ر ر ر م به و ر ب
کاهش اعتبار و حيثيت نظام اداری و قانونگذاریکاهش اعتبار و حيثيت نظام اداری و قانونگذاری••
هاي•• ای ب ن قان ب ا د ی ادا قا از تفاد هايا ای ب ن قان ب ا د ی ادا قا از تفاد ا سوءاستفاده از مقام اداری در چارچوب قانون برای  رهايی سوءاستفاده از مقام اداری در چارچوب قانون برای  رهايی ••

مقامات از مجازات مقامات از مجازات 
ا ک ا ک ا ا ش گ ل اا ک ا ک ا ا ش گ ل ا . . راه حل گسترش نهادهای دموکراتيک استراه حل گسترش نهادهای دموکراتيک است••



وبررسی ماهيت و ابعاد بررسی ماهيت و ابعاد ::99مقالهمقاله ورر رر
شکل گيری مسئله جوانانشکل گيری مسئله جوانان

  افسانه کمالیافسانه کمالی



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

نبررسی مسئله جوانان در ايرانبررسی مسئله جوانان در ايران1.1. ير ر ن جو ی نبرر ير ر ن جو ی برر

بحث علل ساختاری مسئله جوانان بحث علل ساختاری مسئله جوانان 2.2.



مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

نيست؟نيست؟  7777يا يا   7575مانند جوان سال مانند جوان سال   5757چرا جوان سال چرا جوان سال ••
جوان قبل از انقالب در انقالب شرکت داشت و بعد جوان قبل از انقالب در انقالب شرکت داشت و بعد ::پاسخپاسخ•• خ خپ بپ و ر ب ر ب ز ب ن بجو و ر ب ر ب ز ب ن جو

در جنگ حضور يافت،  اما جوان امروز جايگاه مشخصی در جنگ حضور يافت،  اما جوان امروز جايگاه مشخصی 
..نداردندارد رر



دارد ضعيت چه ز امر ان داردج ضعيت چه ز امر ان جوان امروز چه وضعيتی داردجوان امروز چه وضعيتی داردج

  7070در سال در سال ..ميليون بود ميليون بود   3333جمعيت ايران در زمان انقالب جمعيت ايران در زمان انقالب ••
..ميليون رسيد که نشانگر جوان شدن جمعيت استميليون رسيد که نشانگر جوان شدن جمعيت است  6060به به 

ميليون  و در سال ميليون  و در سال   300/6300/6در زمان انقالب  تعداد جوانان در زمان انقالب  تعداد جوانان ••
..ميليون رسيدميليون رسيد400/9400/9بهبه6565 يبب ر يون يي ر يون ي



دارد ضعيت چه ز امر ان ج داردادامه ضعيت چه ز امر ان ج ادامه جوان امروز چه وضعيتی داردادامه جوان امروز چه وضعيتی داردادامه

بود و در سال بود و در سال % % 5656تعداد جوانان با سواد تعداد جوانان با سواد     5555در سال در سال ••
رسيد و جمعيت مشغول به تحصيل از رسيد و جمعيت مشغول به تحصيل از %%9090به به   7575
..رسيدرسيد% % 3737به به 2525%%

%  %  9/269/26در دوره عالی ، اما در دوره عالی ، اما %%1/31/3حدود حدود 5555در سالدر سال•• ل لر ی%%وور ور یر ور %%ر
بيکاری بيکاری 

سال•• سالدر و%%3/53/5حدودحدود7575در عالی دوره در وجوانان عالی دوره در 1/501/50جوانان   1/501/50جوانان در دوره عالی و جوانان در دوره عالی و %%3/53/5حدود حدود 7575در سالدر سال••
بيکاری جوانان بيکاری جوانان % % 



انان ج انانمسائل ج مسائل جوانانمسائل جوانانمسائل
آستانه•• جوان از متفاوت مسائلش ثابت، هويت آستانهنداشتن جوان از متفاوت مسائلش ثابت، هويت ن  نداشتن ز جو و   ش   ب  وي  ن  ن  ز جو و   ش   ب  وي  ن 

انقالب انقالب 
سن•• نداريم،حدود تيپولوژی جوانان واحد،از هويت سننداشتن نداريم،حدود تيپولوژی جوانان واحد،از هويت نداشتن نداشتن هويت واحد،از جوانان تيپولوژی نداريم،حدود سن نداشتن هويت واحد،از جوانان تيپولوژی نداريم،حدود سن ••

..جوانی هم مشخص نيستجوانی هم مشخص نيست



انان ج مسائل انانادامه ج مسائل ادامه مسائل جوانانادامه مسائل جوانانادامه

از ابعاد جهانی تغييرات جوانان شکاف نسل ها ، فرد از ابعاد جهانی تغييرات جوانان شکاف نسل ها ، فرد ••
گرايی و کاهش  بازتوليد  الگوهای تثبيت شده اجتماعی گرايی و کاهش  بازتوليد  الگوهای تثبيت شده اجتماعی 

..استاست
بوقبال طبقه اجتماعی يک مفهوم اقتصادی بود اما حال قبال طبقه اجتماعی يک مفهوم اقتصادی بود اما حال •• ی هوم ي ی ج ب بوب ی هوم ي ی ج ب ب

مفهومی روانشناختی و دارای الگوهای رفتاری خاص مفهومی روانشناختی و دارای الگوهای رفتاری خاص 
..استاست



انان ج مسائل انانادامه ج مسائل ادامه مسائل جوانانادامه مسائل جوانانادامه

عمومی بودن تغييرات در پی سياست تعديل پس از جنگ عمومی بودن تغييرات در پی سياست تعديل پس از جنگ ••
پيامد  پيامد  . . که مصرف گرايی و مانور تجمل در پی داشت که مصرف گرايی و مانور تجمل در پی داشت 

شامل تضاد اخالقی، فرد گرايی و تعارض انتظارات و شامل تضاد اخالقی، فرد گرايی و تعارض انتظارات و 
.  .  فعاليت ها  گريبانگير همه بودفعاليت ها  گريبانگير همه بود



انان ج مسائل انانادامه ج مسائل ادامه مسائل جوانانادامه مسائل جوانانادامه

برونی بودن منشاء تغييرات که به خانواده ،مدرسه و نهاد برونی بودن منشاء تغييرات که به خانواده ،مدرسه و نهاد ••
های مذهبی و اجتماع پيوند نيافت  و به رفتار نابهنجار های مذهبی و اجتماع پيوند نيافت  و به رفتار نابهنجار 

..دامن زددامن زد
ینگاه ارزشمدارانه  به تغييرات به اين معنا که ارزش های نگاه ارزشمدارانه  به تغييرات به اين معنا که ارزش های •• رزش ين ب يير ب ر یرز رزش ين ب يير ب ر رز

گذشته درست بود،  متعلق به همه است و ثابت است ، در گذشته درست بود،  متعلق به همه است و ثابت است ، در 
..حالی که  از رهبری کاريزمايی امام اثری نبودحالی که  از رهبری کاريزمايی امام اثری نبود بو ری م يی ريز بری ر ز بوی ری م يی ريز بری ر ز ی



نظر نظربحث بحث و نظربحث و نظربحث

يکی در پی رفع نياز يکی در پی رفع نياز ::برای حل مسئله جوانان دو نظر وجود داردبرای حل مسئله جوانان دو نظر وجود دارد••
های مادی جوانان  شامل  مسکن است  و ديگری  در پی هويت های مادی جوانان  شامل  مسکن است  و ديگری  در پی هويت 

ت ا ت ن ت ا ا انان ه تخش ا ت ن ت ا ا انان ه ..بخشی به جوانان با سياست نصيحت  استبخشی به جوانان با سياست نصيحت  استخش
راه حل،  سياست های ساختاری و تغييرات نهادی است به نحوی راه حل،  سياست های ساختاری و تغييرات نهادی است به نحوی ••

دهد انتقال آنان به ا ها زش ا و دهد زش ا جوانان به دهدکه انتقال آنان به ا ها زش ا و دهد زش ا جوانان به ..که به جوانان ارزش دهد و ارزش ها را به آنان انتقال دهدکه به جوانان ارزش دهد و ارزش ها را به آنان انتقال دهدکه
بايد مديريت واحد داشت ، به تحقيق پرداخت،نظام آموزشی را به بايد مديريت واحد داشت ، به تحقيق پرداخت،نظام آموزشی را به ••

های برنامه کيفيت و کرد اصالح ها ارزش سازی درون هایسمت برنامه کيفيت و کرد اصالح ها ارزش سازی درون سمت درونی سازی ارزش ها اصالح کرد و کيفيت برنامه های سمت درونی سازی ارزش ها اصالح کرد و کيفيت برنامه های سمت
..صدا و سيما را به سمت کاهش تضاد ارزش ها سوق دادصدا و سيما را به سمت کاهش تضاد ارزش ها سوق داد



تحليل جامعه شناختی مسکن تحليل جامعه شناختی مسکن ::1010مقاله مقاله 
رسمی غير اسکان ، ایران در رسمیشهری غير اسکان ، ایران در شهری در ایران ، اسکان غير رسمیشهری در ایران ، اسکان غير رسمیشهری

      
پيران پيرانپرویز پرویز پيرانپرویز پيرانپرویز



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

تيين سکونت غير رسمی در ايران و  جهان تيين سکونت غير رسمی در ايران و  جهان 1.1.

يمعرفی نظريه ژئوپولتيک و ژئو استراتژيک در تحليل  معرفی نظريه ژئوپولتيک و ژئو استراتژيک در تحليل  2.2. ر ژي ر و ژ و ي وپو ژ ري ی ير ر ژي ر و ژ و ي وپو ژ ري ی ر
مسئله مسئله 



مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

دولت ها موظف اند شرايط دستيابی خانواده ها را به مسکن دولت ها موظف اند شرايط دستيابی خانواده ها را به مسکن ••
..متعارف فراهم آورندمتعارف فراهم آورند

مسکن معضل جهان سومی بود حال مسکن معضل جهان سومی بود حال   7070تا قبل از دهه تا قبل از دهه ••
..مشکل جهان پيشرفته هم هستمشکل جهان پيشرفته هم هست م ر پي ن مجه ر پي ن جه

..مشکل مسکن محصول نظام سرمايه داری استمشکل مسکن محصول نظام سرمايه داری است••
ای•• ب د دا ف زش ا گ کا طبقه ای ب ایکن ب د دا ف زش ا گ کا طبقه ای ب کن مسکن برای طبقه کارگر ارزش مصرف دارد و برای مسکن برای طبقه کارگر ارزش مصرف دارد و برای ••

ثروتمندان نشانه منزلت است و برای طبقه متوسط حريمی ثروتمندان نشانه منزلت است و برای طبقه متوسط حريمی 
د ش تلق دخ ش تلق ..خصوصی تلقی می شودخصوصی تلقی می شودخ



مساله مسالهطرح طرح مسالهطرح مسالهطرح

ا ث ل قا ط ال ث ل قا ط ل : : مسئله در سه سطح قابل بحث استمسئله در سه سطح قابل بحث است••
اينجا منظور ايجاد سکونت اينجا منظور ايجاد سکونت ::سطح خرد به رويداد ها می پردازدسطح خرد به رويداد ها می پردازد1.1.

است رسمی غير استگاه رسمی غير ی اگاه ير ر ی ا  ير ر  
اينجا اينجا ::سطح ميانه به تحليل نهاد ها و سازمان ها می پردازد سطح ميانه به تحليل نهاد ها و سازمان ها می پردازد 2.2.

منظور تحوالت نظام شهری و کالن شهر ها استمنظور تحوالت نظام شهری و کالن شهر ها است



مسئله طرح مسئلهادامه طرح ادامه طرح مسئلهادامه طرح مسئلهادامه

سطح کالن به بررسی ساختار ها و تحوالت تاريخی می سطح کالن به بررسی ساختار ها و تحوالت تاريخی می 1.1.
اينجا منظور نقش ادغام  در اقتصاد سرمايه اينجا منظور نقش ادغام  در اقتصاد سرمايه ::پردازدپردازد

سکونت غير رسمی در ايران محصول سکونت غير رسمی در ايران محصول . . داری استداری است
توسعه برون زا  و برخی عوامل داخلی استتوسعه برون زا  و برخی عوامل داخلی است

سکونت گاه غير رسمی پديده منفی نيست زيرا مانع از سکونت گاه غير رسمی پديده منفی نيست زيرا مانع از ••
..شورش شهری استشورش شهری است هری هریورش ورش



شهری مسکن با مرتبط های شهرینظريه مسکن با مرتبط های نظريه های مرتبط با مسکن شهری نظريه های مرتبط با مسکن شهری نظريه

ديدگاه بوم شناختی ديدگاه بوم شناختی ••
وديدگاه کالسيک نوديدگاه کالسيک نو•• ي وي ي ي
ديدگاه زيپف و لووری ديدگاه زيپف و لووری ••
ک•• کديدگا ديدگا ديدگاه رکس و مورديدگاه رکس و مور••
ديدگاه مارکسيستی ديدگاه مارکسيستی   ••
ديدگاه ژئوپلتيک و ژئو استراتژيک ديدگاه ژئوپلتيک و ژئو استراتژيک ••



شناخت ب شناختديدگاه ب ديدگاه بوم شناختیديدگاه بوم شناختیديدگاه

گگ شهر محل تنازع بقا و جايگزينی مناسب تر در بهترين شهر محل تنازع بقا و جايگزينی مناسب تر در بهترين ••
..فضای شهری استفضای شهری است

نزاع متغير مستقل ، سکونت متغير وابسته و طبقه اجتماعی نزاع متغير مستقل ، سکونت متغير وابسته و طبقه اجتماعی ••
..متغير واسط استمتغير واسط است

گگ شهر به سه منطقه مرفه، فقير نشين و منطقه گذار تقسيم می شهر به سه منطقه مرفه، فقير نشين و منطقه گذار تقسيم می ••
..شودشود

گ گ گگ گ گ منطقه گذار گرداگرد مرکز تجاری شهر است که از درون منطقه گذار گرداگرد مرکز تجاری شهر است که از درون ••
فرو می ريزد و تبديل به مرکز تجاری می شود و بهای باال فرو می ريزد و تبديل به مرکز تجاری می شود و بهای باال 

کن کنا ..پيدا می کندپيدا می کندا



ن کالسيک نديدگاه کالسيک ديدگاه کالسيک نوديدگاه کالسيک نوديدگاه

..مسکن ارزش مصرف و مبادله داردمسکن ارزش مصرف و مبادله دارد•• ر ب و ر رزش رن ب و ر رزش ن
..علت اصلی بی خانمانی بيکاری و رکود اقتصادی استعلت اصلی بی خانمانی بيکاری و رکود اقتصادی است••
د•• ش ته کا کن ای ب ن ا پي ف ط به کز داز ش ته کا کن ای ب ن ا پي ف ط به کز از . . از مرکز به طرف پيرامون بهای مسکن کاسته می شوداز مرکز به طرف پيرامون بهای مسکن کاسته می شود••

..چون هزينه اياب و ذهاب بيشترمی شودچون هزينه اياب و ذهاب بيشترمی شود



ری ل زيپف ریديدگاه ل زيپف ديدگاه زيپف و لووری  ديدگاه زيپف و لووری  ديدگاه

فضای شهری معلول بازی قدرت ، رقابت ، تضاد و فضای شهری معلول بازی قدرت ، رقابت ، تضاد و ••
..درگيری استدرگيری است

زمين و مسکن سخت سازمان يافته است و درحال زمين و مسکن سخت سازمان يافته است و درحال : : فورمفورم••
..کنش و واکنش با سازمان های ديگر استکنش و واکنش با سازمان های ديگر است ر ي ی ن ز ب ش و و رش ي ی ن ز ب ش و و ش

سياست و برنامه های شهری برای برخی فرصت سياست و برنامه های شهری برای برخی فرصت : : ويليامزويليامز••
دارد پی در زيان برخی برای داردو پی در زيان برخی برای ..و برای برخی زيان در پی داردو برای برخی زيان در پی داردو

توزيع فرصت های زندگی حاصل از توزيع نامتعادل توزيع فرصت های زندگی حاصل از توزيع نامتعادل : : وبروبر••
ت ا ت تقد ا ت ..قدرت استقدرت استقد



ر م رکس رديدگاه م رکس ديدگاه رکس و مورديدگاه رکس و مورديدگاه

ملهم از  وبر به الگوی مصرف پرداختملهم از  وبر به الگوی مصرف پرداخت••
وصاحبان مسکن دلخواه با اندازه دلخواهصاحبان مسکن دلخواه با اندازه دلخواه•• ز ب و ن ن وب ز ب و ن ن ب
صاحبان مسکن دلخواه با استفاده از وام صاحبان مسکن دلخواه با استفاده از وام ••
کن•• ای ش های خانه د ان کنتا ای ش های خانه د ان تا مستاجران در خانه های شورای مسکنمستاجران در خانه های شورای مسکن••
مستاجران در مکان های در حال تخريب يا در انتظار مستاجران در مکان های در حال تخريب يا در انتظار ••

تخريبتخريب
صاحبان مسکن با وام کوتاه مدت که مجبورند تا پايان صاحبان مسکن با وام کوتاه مدت که مجبورند تا پايان ••

..اقساط با ديگران هم خانه باشنداقساط با ديگران هم خانه باشند



مارکسيست مارکسيستديدگاه ديدگاه مارکسيستیديدگاه مارکسيستیديدگاه

مالکيت مسکن يکی از پارامتر های باز توليد طبقه کارگر مالکيت مسکن يکی از پارامتر های باز توليد طبقه کارگر ••
..و تهيدستان شهری استو تهيدستان شهری است

توليد انبوه مازاد سطح زندگی تهيدستان متشکل  شهری را توليد انبوه مازاد سطح زندگی تهيدستان متشکل  شهری را ••
..ارتقا بخشيدارتقا بخشيد ي ب ير ب ر

اما تهيدستان غير متشکل بر اساس کاستلز سکونت غير اما تهيدستان غير متشکل بر اساس کاستلز سکونت غير ••
دارند دارندرسمی ..رسمی دارندرسمی دارندرسمی

تهيدستان غير متشکل  کنشگران جنبش  اجتماعی در رابطه تهيدستان غير متشکل  کنشگران جنبش  اجتماعی در رابطه ••
تند ه ف تندبا ه ف ..با مصرف هستندبا مصرف هستندبا



شدن جهان فعل شرايط شدندر جهان فعل شرايط در شرايط فعلی و جهانی شدندر شرايط فعلی و جهانی شدندر

طبقه کارگرمتشکل  اهميت تاريخی خود را از کف می دهد طبقه کارگرمتشکل  اهميت تاريخی خود را از کف می دهد ••
..پس بيکارمی شوندپس بيکارمی شوند

به همراه کارگران غير متشکل  به خيابان خوابان به همراه کارگران غير متشکل  به خيابان خوابان ••
..کشورهای صنعتی تبديل می شودکشورهای صنعتی تبديل می شود و ی ي ب ی ی وور ی ي ب ی ی ور

مهمترين عمل سياسی فقرای شهری جهان سوم اشغال غير مهمترين عمل سياسی فقرای شهری جهان سوم اشغال غير ••
است زمين استقانونی زمين ..قانونی زمين استقانونی زمين استقانونی



تحليل جامعه شناختی اجتماعات  غير رسمیتحليل جامعه شناختی اجتماعات  غير رسمی
نظريه ژئو پولتيک و ژئو استراتژيک در ايران نظريه ژئو پولتيک و ژئو استراتژيک در ايران 

..ايل ، روستا و شهر سه رکن ساختار جامعه ايران استايل ، روستا و شهر سه رکن ساختار جامعه ايران است••
ردر ايران  شهر و روستا  هيچگاه در مقابل هم قرار در ايران  شهر و روستا  هيچگاه در مقابل هم قرار •• ر م ب ر يچ رو و هر ن ير رر ر م ب ر يچ رو و هر ن ير ر

..نگرفتندنگرفتند
قبل•• ما اشکال اما شد ايران جامعه وارد داری قبلسرمايه ما اشکال اما شد ايران جامعه وارد داری سرمايه سرمايه داری وارد جامعه ايران شد اما اشکال ما قبل سرمايه داری وارد جامعه ايران شد اما اشکال ما قبل ••

..سرمايه داری را از بين نبردسرمايه داری را از بين نبرد
زا•• ن ب ه ت نا به شد اد اي يت ه ب ای يز زاآ ن ب ه ت نا به شد اد اي يت ه ب ای يز آ آميزه ای بی هويت ايجاد شد به نام توسعه برون زاآميزه ای بی هويت ايجاد شد به نام توسعه برون زا••



ادامه نظريه ژئوپولتيک و ژئواستراتژيک جامعه ادامه نظريه ژئوپولتيک و ژئواستراتژيک جامعه 
ايرانايران

ش گ ل کا ل ق ک ا ش شا گ ل کا ل ق ک ا ش ا اين توسعه شهر محور است که به قول کاستلز بزرگ سری شهری اين توسعه شهر محور است که به قول کاستلز بزرگ سری شهری ••
..در پی دارددر پی دارد

کرد•• جذب خود در را روستا و عشاير جمعيت کردشهر جذب خود در را روستا و عشاير جمعيت رشهر ب  و ج ر  ير و رو ر  ي  رهر ج ب  و ج ر  ير و رو ر  ي  ..هر ج
اقتصاد متکی بر بخش خدمات شد و به حيطه ارزش مبادله وارد اقتصاد متکی بر بخش خدمات شد و به حيطه ارزش مبادله وارد ••

..شدشد



ادامه نظريه ژئوپولتيک و ژئواستراتژيک جامعه ادامه نظريه ژئوپولتيک و ژئواستراتژيک جامعه 
ايرانايران

..اسکان خانوارهاطبقاتی شد و سرمايه ها را زمين گير کرداسکان خانوارهاطبقاتی شد و سرمايه ها را زمين گير کرد••
..تقاضای مسکن ارزان قيمت  بيش از عرضه شدتقاضای مسکن ارزان قيمت  بيش از عرضه شد•• ر ز بيش ي ن رز ن ری ز بيش ي ن رز ن ی
تهيدستان شهری و اليه باالی طبقات فقير از محدوده شهر تهيدستان شهری و اليه باالی طبقات فقير از محدوده شهر ••

شدند رانده شدندبيرون رانده ..بيرون رانده شدندبيرون رانده شدندبيرون
اسکان غير رسمی امری مثبت است چون مانع از شورش اسکان غير رسمی امری مثبت است چون مانع از شورش ••

ت ا ی تش ا ی ..شهری استشهری استش



ا1111الال ا ل اا ا ل ا مسائل جامعه شناختی مسائل جامعه شناختی ::1111مقالهمقاله
یراجتماعات روستایی در ایراناجتماعات روستایی در ایران ر یی رو یرج ر یی رو ج

دمحم جواد زاهدی مازندرانیدمحم جواد زاهدی مازندرانی



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

نطرح مساله اجتماعی در روستاهای ايرانطرح مساله اجتماعی در روستاهای ايران1.1. ير ی رو ر ی ج نرح ير ی رو ر ی ج رح

آسيب شناسی طرح علمی مساله  روستا در ايران آسيب شناسی طرح علمی مساله  روستا در ايران 2.2.



مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ساله داردساله دارد  4040جامعه شناسی روستايی در ايران سابقه ای جامعه شناسی روستايی در ايران سابقه ای ••
یجامعه شناسی روستايی اصالحات ارضی جامعه شناسی روستايی اصالحات ارضی 4040مسئله دههمسئله دهه•• ر يی رو ی یج ر يی رو ی ج

..استاست
دهه•• دههمسئله مهاجرت5050مسئله و برداری بهره های مهاجرتنظام و برداری بهره های نظام نظام های بهره برداری و مهاجرت نظام های بهره برداری و مهاجرت 5050مسئله دههمسئله دهه••

..روستاييان استروستاييان است
دهه•• دههئله تاها6060ئله از زداي يت انقالب از تاهاپ از زداي يت انقالب از پ پس از انقالب محروميت زدايی از روستاها پس از انقالب محروميت زدايی از روستاها 6060مسئله دههمسئله دهه••

..استاست
ا7070لل ال اش ا فق ل اا ال اش ا فق ل ا ..همچنان مسئله فقر روستايی و اشتغال استهمچنان مسئله فقر روستايی و اشتغال است7070مسئله دههمسئله دهه••



ر کش ستاي ر جامعه در ز ر اجتماع رمسائل کش ستاي ر جامعه در ز ر اجتماع مسائل اجتماعی روز در جامعه روستايی کشور مسائل اجتماعی روز در جامعه روستايی کشور مسائل

فقر و آسيب پذيری روستائيان فقر و آسيب پذيری روستائيان ••
رونبود مديريت اجتماعی و توليدی در روستاهانبود مديريت اجتماعی و توليدی در روستاها•• ر ی ي و و ی ج يري روبو ر ی ي و و ی ج يري بو
عدم تعادل عرض و تقاضای نيروی کار در بخش عدم تعادل عرض و تقاضای نيروی کار در بخش ••

کشاورزیکشاورزیکشاورزیکشاورزی
عدم تمايل جوانان روستايی به فعاليت کشاورزیعدم تمايل جوانان روستايی به فعاليت کشاورزی••

ا اط گ ا اط اط گ ا ط محروميت و سطح پايين زندگی در مناطق روستايیمحروميت و سطح پايين زندگی در مناطق روستايی••



ستائيان ر پذيری آسيب ستائيانفقر ر پذيری آسيب فقر و آسيب پذيری روستائيانفقر و آسيب پذيری روستائيانفقر

نفر ،اما تعداد افراد نفر ،اما تعداد افراد       44متوسط اعضای خانوار روستايی متوسط اعضای خانوار روستايی ••
..نفر استنفر است  6/16/1شاغل شاغل 

دالر  برای هر دالر  برای هر   365365بر اساس شناخص جهانی آستانه فقر بر اساس شناخص جهانی آستانه فقر ••
در صد خانوارهای روستايی ايران زير آستان در صد خانوارهای روستايی ايران زير آستان 8282نفر، نفر،  نرر زير ن ير يی رو ی ر و نر زير ن ير يی رو ی ر و ر

..فقر قرار دارندفقر قرار دارند



ستا ر در ليدی ت اجتماع مديريت د ستانب ر در ليدی ت اجتماع مديريت د نبود مديريت اجتماعی و توليدی در روستانبود مديريت اجتماعی و توليدی در روستانب

باز می گرددباز می گردد  4040پيشينه مسئله  به اجرای اصالحات ارضی دهه  پيشينه مسئله  به اجرای اصالحات ارضی دهه  ••
های•• کدخدايان،انجمن مجدد ،نصب تعاونی های شرکت هایجايگزينی کدخدايان،انجمن مجدد ،نصب تعاونی های شرکت جايگزينی جايگزينی شرکت های تعاونی ،نصب مجدد کدخدايان،انجمن های جايگزينی شرکت های تعاونی ،نصب مجدد کدخدايان،انجمن های ••

روستايی و شوراهای اسالمی نيز نتوانست مسئله مديريت روستا روستايی و شوراهای اسالمی نيز نتوانست مسئله مديريت روستا 
..را حل کندرا حل کند



ستا ر در ليدی ت اجتماع مديريت د نب ستاادامه ر در ليدی ت اجتماع مديريت د نب ادامه نبود مديريت اجتماعی و توليدی در روستاادامه نبود مديريت اجتماعی و توليدی در روستاادامه

به افزايش اختالفات خانوادگی و شخصی به کاهش فعاليت به افزايش اختالفات خانوادگی و شخصی به کاهش فعاليت ••
های دسته جمعی،ناتوانی از استفاده  منتظم  از ماشين های دسته جمعی،ناتوانی از استفاده  منتظم  از ماشين 

آالت،تخريب منابع،عدم شرکت در فرايند توسعه و محدود آالت،تخريب منابع،عدم شرکت در فرايند توسعه و محدود 
ماندن توان انتخاب و تصميم سازی در روستا، محقق ماندن توان انتخاب و تصميم سازی در روستا، محقق 

نشدن  هدف توانمند سازی مردم و باالخره تشديد مهاجرت نشدن  هدف توانمند سازی مردم و باالخره تشديد مهاجرت 
.  .  های ناشی از کاهش انسجام اجتماعی منجر شدهای ناشی از کاهش انسجام اجتماعی منجر شد



جوانی بافت جمعيت  و عدم تعادل عرضه و جوانی بافت جمعيت  و عدم تعادل عرضه و 
تقاضای نيروی کارتقاضای نيروی کار

هزار نفر نيروی جديد به بازار کار روستا هزار نفر نيروی جديد به بازار کار روستا   550550ساالنه ساالنه ••
..وارد می شودوارد می شود

مازاد نسبی  نيروی کار در بخش کشاورزی تخريب منابع مازاد نسبی  نيروی کار در بخش کشاورزی تخريب منابع ••
..را در پی داردرا در پی دارد ر پی ر رر پی ر ر

به سبب فقدان تنوع  شغلی  و سرمايه گذاری  اندک در به سبب فقدان تنوع  شغلی  و سرمايه گذاری  اندک در ••
است نااميد شغل يافتن از روستايی جوان ، استتوليد نااميد شغل يافتن از روستايی جوان ، ..توليد ،   جوان روستايی  از يافتن شغل نااميد استتوليد ،   جوان روستايی  از يافتن شغل نااميد استتوليد



رزی کشا بخش در ردگ سالخ ند رزیر کشا بخش در ردگ سالخ ند روند سالخوردگی در بخش کشاورزیروند سالخوردگی در بخش کشاورزیر

از از % % 6/346/34قدر نسبی  شاغالن سالخورده بخش کشاورزیقدر نسبی  شاغالن سالخورده بخش کشاورزی••
..و  خدمات بيشتر استو  خدمات بيشتر است%) %) 8/108/10((بخش صنعت بخش صنعت 

..اين وضعيت ناشی از مهاجرت نيروی کار جوان استاين وضعيت ناشی از مهاجرت نيروی کار جوان است••
وری•• آمد،بهره در کاهش معنای به کار نيروی وریسالخوردگی آمد،بهره در کاهش معنای به کار نيروی سالخوردگی سالخوردگی نيروی کار به معنای کاهش در آمد،بهره وری سالخوردگی نيروی کار به معنای کاهش در آمد،بهره وری ••

..نيروی کار و نوآوری و نو پذيری در روستا استنيروی کار و نوآوری و نو پذيری در روستا است



ستاي ر های مهاجرت ميزان دن ب ستايباال ر های مهاجرت ميزان دن ب باال بودن ميزان مهاجرت های روستايیباال بودن ميزان مهاجرت های روستايیباال

زاد و ولد و مهاجرت دو عامل تعيين کننده جمعيت روستا زاد و ولد و مهاجرت دو عامل تعيين کننده جمعيت روستا ••
..استاست

نسبت جمعيت نسبت جمعيت   4040به رقم افزايش قدر مطلق جميعت از دهه به رقم افزايش قدر مطلق جميعت از دهه ••
..روستا به شهر کاهش يافته استروستا به شهر کاهش يافته است ي ش هر ب يرو ش هر ب رو

و برای روستا محروميت و برای روستا محروميت   مهاجرت برای شهر آسيب زامهاجرت برای شهر آسيب زا••
است استساز ..ساز استساز استساز

..تخليه جمعيت روستا به معنای گسترش بيابان ها است تخليه جمعيت روستا به معنای گسترش بيابان ها است ••



ستا ر در رفاه سطح دن ب ستاپايين ر در رفاه سطح دن ب پايين بودن سطح رفاه در روستاپايين بودن سطح رفاه در روستاپايين

ل ت اقل شکال ل قا شا ل ت لا ت اقل شکال ل قا شا ل ت ا ماهيت توليد کشاورزی در مقابل مشکالت اقليمی،توليدی و ماهيت توليد کشاورزی در مقابل مشکالت اقليمی،توليدی و ••
..اجتماعی بسيار آسيب پذير استاجتماعی بسيار آسيب پذير است

کمی•• سبب به روستاها برخی رفاهی رفاهی امور در گذاری کمیسرمايه سبب به روستاها برخی رفاهی رفاهی امور در گذاری ی سرمايه بب  ه ب  ی رو هی بر هی ر ور ر ر ا اری  ي  ی ر بب  ه ب  ی رو هی بر هی ر ور ر ر ا اری  ي  ر
..جمعيت مقرون به صرفه نيستجمعيت مقرون به صرفه نيست

طرح های شهيد رجايی ،  بيمه محصوالت کشاورزی ،بيمه خدمات طرح های شهيد رجايی ،  بيمه محصوالت کشاورزی ،بيمه خدمات ••
ن ناا خگو پا ت ا ته نتوان ا کب زينب ح ط و ان ند ناا خگو پا ت ا ته نتوان ا کب زينب ح ط و ان درمانی و طرح زينب کبرا نتوانسته است پاسخگوی ناامنی  درمانی و طرح زينب کبرا نتوانسته است پاسخگوی ناامنی  د

..اجتماعی و اقتصادی و کثرت جمعيت آسيب پذير روستاباشداجتماعی و اقتصادی و کثرت جمعيت آسيب پذير روستاباشد



ستا ر در رفاه سطح دن ب پايين ستاادامه ر در رفاه سطح دن ب پايين ادامه پايين بودن سطح رفاه در روستاادامه پايين بودن سطح رفاه در روستاادامه

پراکندگی روستاها،پراکندگی زمين ها ، منابع درآمد پراکندگی روستاها،پراکندگی زمين ها ، منابع درآمد ••
محدود،  نازل بودن بهره وری در کشاورزی نيز موثر محدود،  نازل بودن بهره وری در کشاورزی نيز موثر 

..استاست
رمسائل اجتماعی و اجتماعی توليدی روستا فراتر از موارد مسائل اجتماعی و اجتماعی توليدی روستا فراتر از موارد •• و ز ر ر رو ی ي و ی ج و ی ج رل و ز ر ر رو ی ي و ی ج و ی ج ل

..فوق استفوق است



ر کش ستاهای ر اجتماع مسائل ياب رريشه کش ستاهای ر اجتماع مسائل ياب ريشه يابی مسائل اجتماعی روستاهای کشورريشه يابی مسائل اجتماعی روستاهای کشورريشه

..مارکس به تقسيم کار مادی و معنوی شهر و روستا اشاره می کندمارکس به تقسيم کار مادی و معنوی شهر و روستا اشاره می کند••
..وبر به فضای آزاد و استقالل اقتصادی شهر از روستا اشاره می کندوبر به فضای آزاد و استقالل اقتصادی شهر از روستا اشاره می کند••
استثمار•• به ها شهر بلکه نبوده جدا يکديگر از روستا و شهر ايران در استثماراما به ها شهر بلکه نبوده جدا يکديگر از روستا و شهر ايران در اما اما در ايران شهر و روستا از يکديگر جدا نبوده بلکه شهر ها به استثمار اما در ايران شهر و روستا از يکديگر جدا نبوده بلکه شهر ها به استثمار ••

..روستا می پرداختندروستا می پرداختند
شکاف اقتصادی و فرهنگ روستا و شهر، احساس حقارت و کينه را در شکاف اقتصادی و فرهنگ روستا و شهر، احساس حقارت و کينه را در ••

داد ش افزا ان دادتائ ش افزا ان ..روستائيان افزايش دادروستائيان افزايش دادتائ



ر کش ستاهای ر اجتماع مسائل ياب ريشه رادامه کش ستاهای ر اجتماع مسائل ياب ريشه ادامه ريشه يابی مسائل اجتماعی روستاهای کشورادامه ريشه يابی مسائل اجتماعی روستاهای کشورادامه

حاصل شکاف مهاجرت نيرو ها و از کف رفتن اخالق جمع حاصل شکاف مهاجرت نيرو ها و از کف رفتن اخالق جمع ••
..گرايانه و همبستگی جمعيت روستايی  شدگرايانه و همبستگی جمعيت روستايی  شد

تقابل  و موضع گيری در برابر شهريان مانع  از نوسازی تقابل  و موضع گيری در برابر شهريان مانع  از نوسازی ••
..و رشد بهره وری کشاورزی شدو رشد بهره وری کشاورزی شد ورزی وری بهر ر ورزیو وری بهر ر و

مسئله محوری جامعه روستايی کشور بی سامانی ناشی از مسئله محوری جامعه روستايی کشور بی سامانی ناشی از ••
است روستا در مدرنيسم و سنت استتضاد روستا در مدرنيسم و سنت ..تضاد سنت و مدرنيسم در روستا استتضاد سنت و مدرنيسم در روستا استتضاد



بازتاب مسائل اجتماعی روستا در کتاب های بازتاب مسائل اجتماعی روستا در کتاب های 
درسی دانشگاهی جامعه شناسی روستايی ايران درسی دانشگاهی جامعه شناسی روستايی ايران 

اوج اوج   4040شروع شد و دهه شروع شد و دهه   13011301مونوگرافی نويسی از مونوگرافی نويسی از ••
..گرفتگرفت

کار آل احمد  بين مونوگرافی ها و کار لمپتون  در بين کار آل احمد  بين مونوگرافی ها و کار لمپتون  در بين ••
..کتاب های جامعه شناسی روستايی چشمگير استکتاب های جامعه شناسی روستايی چشمگير است ير چ يی رو ی ج ی يرب چ يی رو ی ج ی ب

نيز چند کتاب جامعه شناسی روستايی تدوين نيز چند کتاب جامعه شناسی روستايی تدوين   5050و و   4040دهه دهه ••
..شدشدشدشد



ويژگی مشترک کتاب های جامعه شناسی ويژگی مشترک کتاب های جامعه شناسی 
روستايی تدوين شده در ايران روستايی تدوين شده در ايران 

..فاقد چارچوب نظری مشخص استفاقد چارچوب نظری مشخص است••
.  .  فاقد چارچوب نظری جامعه شناسی روستايی استفاقد چارچوب نظری جامعه شناسی روستايی است•• يی رو ی ج ری رچوب يیچ رو ی ج ری رچوب چ
به ارائه گزارش از نهاد ها و سازمان های دست اندرکار به ارائه گزارش از نهاد ها و سازمان های دست اندرکار   ••

است کرده اکتفا روستا استدر کرده اکتفا روستا ..در روستا اکتفا کرده  استدر روستا اکتفا کرده  استدر
به جز کتاب های اول بقيه تکراری و عمدتا مبحث به جز کتاب های اول بقيه تکراری و عمدتا مبحث ••

ت ا ض ا ات ال تا ا ض ا ات ال ..اصالحات ارضی استاصالحات ارضی استا



چهار دوره مقاالت جامعه شناسی روستايی  چهار دوره مقاالت جامعه شناسی روستايی  
))19721972 - -18521852((

مارکس و انگلس به نقش تاريخی دهقان مارکس و انگلس به نقش تاريخی دهقان   2020قبل ازقرن قبل ازقرن ••
..پرداختندپرداختند

تا پايان جنگ دوم جنبش های دهقانی انگيزيه تا پايان جنگ دوم جنبش های دهقانی انگيزيه   2020از قرن از قرن ••
نمطالعه ويژگی های اجتماعی ، روانی و کنش روستائيان مطالعه ويژگی های اجتماعی ، روانی و کنش روستائيان  ي رو ش و ی رو ی ج ی ی نويژ ي رو ش و ی رو ی ج ی ی ويژ

..شدشد
تاخر•• متوجه نوسازی انگيزه جنگ از پس بازسازی تاخردوران متوجه نوسازی انگيزه جنگ از پس بازسازی دوران دوران بازسازی پس از جنگ انگيزه نوسازی متوجه تاخر دوران بازسازی پس از جنگ انگيزه نوسازی متوجه تاخر ••

..فرهنگی جامعه روستايی شدفرهنگی جامعه روستايی شد
د•• نگ ان دد نگ ان د))60607070((د تا يا اد داقت تا يا اد اقت اقتصاد سياسی روستا مد اقتصاد سياسی روستا مد ) ) 7070وو6060((دوران جنگ سرددوران جنگ سرد••

..نظر قرار گرفتنظر قرار گرفت



درايران ستاي ر شناس جامعه ليدات درايرانت ستاي ر شناس جامعه ليدات توليدات جامعه شناسی روستايی درايران توليدات جامعه شناسی روستايی درايران ت

جامعه شناسی رسمی و دانشگاهی کشور قادر به شناسايی جامعه شناسی رسمی و دانشگاهی کشور قادر به شناسايی ••
..مسائل محوری جامعه روستايی نيستمسائل محوری جامعه روستايی نيست

سبب وابستگی مالی ، نارسايی نظری ، ضعف روش سبب وابستگی مالی ، نارسايی نظری ، ضعف روش ••
..شناختی و عدم حساسيت به طرح مسائل روزآمد استشناختی و عدم حساسيت به طرح مسائل روزآمد است روز رح ب ي م و روزی رح ب ي م و ی



گيری گيرینتيجه نتيجه گيرینتيجه گيرینتيجه

مسائل محوری بايد در چارچوب برهم کنش روستائيان مسائل محوری بايد در چارچوب برهم کنش روستائيان ••
..ايران با جامعه و اقتصاد جهانی بحث شود ايران با جامعه و اقتصاد جهانی بحث شود 

ريشه ای ترين مسئله جامعه روستايی ايران تعارض سنت ريشه ای ترين مسئله جامعه روستايی ايران تعارض سنت ••
..و مدرنيته استو مدرنيته است ي ر يو ر و

تالش برای شناخت ابعاد و مسائل محوری روستا در مورد تالش برای شناخت ابعاد و مسائل محوری روستا در مورد ••
است الزم مدرنيته و سنت استتعارض الزم مدرنيته و سنت ..تعارض سنت و مدرنيته الزم استتعارض سنت و مدرنيته الزم استتعارض



وخشونت خانوادگی خشونت خشونت خانوادگی خشونت ::1313مقالهمقاله ی و وو ی و و
اجتماعیاجتماعی
  شهال اعزازیشهال اعزازی



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

    
جتاثير خشونت در خانواده بر خشونت در جامعه تاثير خشونت در خانواده بر خشونت در جامعه 1.1. ر و بر و ر و جير ر و بر و ر و ير
علل سازش زن با رفتار خشونت آميز در خانواده علل سازش زن با رفتار خشونت آميز در خانواده 2.2.



مقدمه مقدمه مقدمهمقدمه

.  .  اولين مطالعه را هنری کمپ انجام داداولين مطالعه را هنری کمپ انجام داد••
وبه تدريج مددکاران ، مشاوران ، پزشکان ، پرستاران و به تدريج مددکاران ، مشاوران ، پزشکان ، پرستاران و •• ن ر پر ن پز ن ور ن ر ريج وب ن ر پر ن پز ن ور ن ر ريج ب

جرم شناسان که  شاهد خشونت  بودند  توليد کننده مقاله جرم شناسان که  شاهد خشونت  بودند  توليد کننده مقاله 
..شدندشدند



ادگ خان نت ادگخش خان نت ها::خش نظريه هامقايسه نظريه مقايسه مقايسه و نظريه هامقايسه و نظريه ها::خشونت خانوادگیخشونت خانوادگی

روان و روان و ))سنگين،سبکسنگين،سبک((بدنیبدنی: : خشونت شامل انواع خشونت شامل انواع ••
است جنسی استفاده سوء و استاجتماعی جنسی استفاده سوء و ..اجتماعی ی  وء  ج ی و  ی ج وء  ج ی و  ..ج

خشونت رفتاری با قصد آشکار خشونت رفتاری با قصد آشکار ::گلزواستراوس گلزواستراوس ••
ت ا گ ف ه ن آ ک ا تا ا گ ف ه ن آ ک ا ..برای وارد کردن آسيب بدنی به فرد ديگر استبرای وارد کردن آسيب بدنی به فرد ديگر استا

رفتار افراطی پرخاشگرانه که احتماال رفتار افراطی پرخاشگرانه که احتماال ::مگارژیمگارژی•• ررژیرژی پر ی ر ر رر پر ی ر ر ر
..باعث آسيب مخفی به قربانی می شودباعث آسيب مخفی به قربانی می شود



ادگ خان نت خش ادگادامه خان نت خش ها::ادامه نظريه هامقايسه نظريه مقايسه مقايسه و نظريه هامقايسه و نظريه ها::ادامه خشونت خانوادگیادامه خشونت خانوادگی

تحقيقات بين عوامل فردی،طبقه،نژاد، قوميت و تحقيقات بين عوامل فردی،طبقه،نژاد، قوميت و ••
نداد نشان رابطه خشونت و ندادفرهنگ نشان رابطه خشونت و ..فرهنگ ن  ب  و ر ن ر و  ب  و ر ..ر و 

اما بين جامعه ساختار سلسله مراتبی و غير اما بين جامعه ساختار سلسله مراتبی و غير ••
آ ت ه ت ث طه ا نت خش ک ات آک ت ه ت ث طه ا نت خش ک ات ..دموکراتيک و خشونت رابطه مثبت به دست آمددموکراتيک و خشونت رابطه مثبت به دست آمدک

خشونت ساختاری ايجاد فاصله بين قابلت خشونت ساختاری ايجاد فاصله بين قابلت ::گالتونگگالتونگ•• بوو بين يج ری بو بين يج ری و
..های جسمی روانی  و  قابليت های واقعی استهای جسمی روانی  و  قابليت های واقعی است



نظريه های رابطه خشونت خانوادگی و خشونت نظريه های رابطه خشونت خانوادگی و خشونت 
ساختاریساختاری

جامعه پذيری جنسيتی در خانواده و ساختار جامعه پذيری جنسيتی در خانواده و ساختار ::يادگيری اجتماعیيادگيری اجتماعی••
..اجتماعی عامل موثر خشونت استاجتماعی عامل موثر خشونت است

دولت بر خانواده امکان نظارت ندارد ،  جامعه دولت بر خانواده امکان نظارت ندارد ،  جامعه ::نظارت اجتماعینظارت اجتماعی••
..خشونت در خانواده را مجاز می داندخشونت در خانواده را مجاز می داند

زن::فمينيسمفمينيسم•• توافق ،مورد ايدئولوژی و مردساالر زنساختاراجتماع توافق ،مورد ايدئولوژی و مردساالر ساختاراجتماع ساختاراجتماعی مردساالر و ايدئولوژی ،مورد توافق زن ساختاراجتماعی مردساالر و ايدئولوژی ،مورد توافق زن ::فمينيسمفمينيسم••
..و مرد بر خشونت خانوادگی موثر استو مرد بر خشونت خانوادگی موثر است



ادامه نظريه های رابطه خشونت خانوادگی و ادامه نظريه های رابطه خشونت خانوادگی و 
خشونت ساختاریخشونت ساختاری

استثمار و بی اعتباری حاصل از ساختار استثمار و بی اعتباری حاصل از ساختار ):):19951995((مارتينمارتين••
های اجتماعی ،اقتصادی و سياسی بر خشونت مردان بر های اجتماعی ،اقتصادی و سياسی بر خشونت مردان بر 

..زنان موثر استزنان موثر است
تحمل خشونت تحمل خشونت ::گردش خشونتگردش خشونت): ): 19881988((فنيکل هوافنيکل هوا•• و ل وي ل و))((ي ش ور ش ور ول ل

ساختاری موجب تقويت خشونت خانوادگی و گردش آن از ساختاری موجب تقويت خشونت خانوادگی و گردش آن از 
..نسلی به نسل ديگر استنسلی به نسل ديگر است ر ي ل ب ری ي ل ب ی



ايران در ادگ خان نت ايرانخش در ادگ خان نت خشونت خانوادگی در ايرانخشونت خانوادگی در ايرانخش

مطالعه بين سواد، مدت ازدواج زنان و مردان و خشونت مطالعه بين سواد، مدت ازدواج زنان و مردان و خشونت ••
ديدگی زنان رابطه نشان نمی دهدديدگی زنان رابطه نشان نمی دهد

زنان خشونت ديده  شاغل بودندزنان خشونت ديده  شاغل بودند% % 4444اما  اما  ••
بودند•• خشونت شاهد پدری خانواده در زنان سوم بودنديک خشونت شاهد پدری خانواده در زنان سوم يک يک سوم زنان در خانواده پدری شاهد  خشونت بودنديک سوم زنان در خانواده پدری شاهد  خشونت بودند••
زنان گزارش کردند که شوهرانشان نيز در  خانواده پدری زنان گزارش کردند که شوهرانشان نيز در  خانواده پدری ••

دند ب نت خش دندشاهد ب نت خش شاهد خشونت بودندشاهد خشونت بودندشاهد



ايران در ادگ خان نت خش ايرانادامه در ادگ خان نت خش ادامه خشونت خانوادگی در ايرانادامه خشونت خانوادگی در ايرانادامه

زنان با مقصر پنداشتن خود رفتار خشن و نابهنجار مرد را زنان با مقصر پنداشتن خود رفتار خشن و نابهنجار مرد را ••
..توجيه می کنندتوجيه می کنند

به همراه نگرش اجتماعی ، به همراه نگرش اجتماعی ، ) ) پدریپدری((خانواده جهت يابخانواده جهت ياب  ••
..برای زن تلقی برتری مرد بر زن ايجاد می کندبرای زن تلقی برتری مرد بر زن ايجاد می کند ی يج زن بر ر ری بر ی زن ی یبر يج زن بر ر ری بر ی زن ی بر



ايران در ادگ خان نت خش ايرانادامه در ادگ خان نت خش ادامه خشونت خانوادگی در ايران ادامه خشونت خانوادگی در ايران ادامه

خصلت خصوصی بودن رفتار خانوادگی از نظارت رسمی خصلت خصوصی بودن رفتار خانوادگی از نظارت رسمی ••
..و غير رسمی جامعه بر خشونت خانوادگی می کاهدو غير رسمی جامعه بر خشونت خانوادگی می کاهد

حمايت قانونی از مردان و مرد بودن کار قضاوت شکايت حمايت قانونی از مردان و مرد بودن کار قضاوت شکايت ••
..زن از خشونت مرد را بی نتيجه می گرداندزن از خشونت مرد را بی نتيجه می گرداند ر ی يج بی ر ر و ز رزن ی يج بی ر ر و ز زن



ايران در ادگ خان نت خش ايرانادامه در ادگ خان نت خش ادامه خشونت خانوادگی در ايران ادامه خشونت خانوادگی در ايران ادامه

مراکز مشاوره نيز اکثرا زنان را تشويق به سازش می مراکز مشاوره نيز اکثرا زنان را تشويق به سازش می ••
..کنندکنند

..مردان معموال تمايلی به حضور در جلسات مشاوره ندارندمردان معموال تمايلی به حضور در جلسات مشاوره ندارند••
هنجاری•• به نا اند خانواده در خشونت شاهد که هنجاریفرزندانی به نا اند خانواده در خشونت شاهد که فرزندانی فرزندانی که شاهد خشونت در خانواده اند نا به هنجاری فرزندانی که شاهد خشونت در خانواده اند نا به هنجاری ••

..های رفتاری و روانی دارندهای رفتاری و روانی دارند



ايران در ادگ خان نت خش ايرانادامه در ادگ خان نت خش ادامه خشونت خانوادگی در ايران ادامه خشونت خانوادگی در ايران ادامه

ترس زن از رها شدن فرزندان ،مشکالت اقتصادی و ترس زن از رها شدن فرزندان ،مشکالت اقتصادی و ••
نگرش بدجامعه نسبت به طالق و آگاهی از فشار خانواده نگرش بدجامعه نسبت به طالق و آگاهی از فشار خانواده 

برای ازدواج مجدد پس از طالق، موجب انصراف از برای ازدواج مجدد پس از طالق، موجب انصراف از 
..طالق و سازش زن با خشونت شوهر می شودطالق و سازش زن با خشونت شوهر می شود



نعوامل زمينه سازی تن دادن عوامل زمينه سازی تن دادن ::1313مقاله مقاله  ز ز ل نو ز ز ل و
زنان به روسپيگری زنان به روسپيگری 

  شهين عليایی زندشهين عليایی زند



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

آشنايی با تاريخچه روسپيگریآشنايی با تاريخچه روسپيگری
ریعوامل موثر بر روسپيگریعوامل موثر بر روسپيگری1.1. پي رو بر ر و ریو پي رو بر ر و و
رابطه روسپيگری با اعتيادرابطه روسپيگری با اعتياد2.2.



مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
رابطه جنسی با هدف کسب دستاورد های مادیرابطه جنسی با هدف کسب دستاورد های مادی: : تعريفتعريف••

ن ا ا آت ا ا ق نگ ا ا آت ا ا ق گ ..روسپيگری قدمت  دارد، در بين معابد آتن دارای معبد بودندروسپيگری قدمت  دارد، در بين معابد آتن دارای معبد بودند••
صاحبان قدرت  از آن سود می بردند در چين   برای رونق صاحبان قدرت  از آن سود می بردند در چين   برای رونق ••

دند ک ا ذ ان ن ا ا ت از ان اد دنداقت ک ا ذ ان ن ا ا ت از ان اد ..اقتصادی روسپيان از تجار و صاحب منصبان پذيرايی می کردنداقتصادی روسپيان از تجار و صاحب منصبان پذيرايی می کردنداقت
..گزارش ها بيانگر سرمايه گذاری کشور ها بر سياست جنسی استگزارش ها بيانگر سرمايه گذاری کشور ها بر سياست جنسی است••

ن592592 ک ت قان خانه نا ک ت قان خانه ا ..م برای روسپی خانه  قانون تدوين کردندم برای روسپی خانه  قانون تدوين کردند..قق592592دردر••
..از روسپی خانه ها در ايران ماليات های فراوان اخاذی می شداز روسپی خانه ها در ايران ماليات های فراوان اخاذی می شد••

گگ ..ارسطو ، رسو  و نيچه  بر عقب نگه  داشتن زن اصرار ورزيدندارسطو ، رسو  و نيچه  بر عقب نگه  داشتن زن اصرار ورزيدند••



نتايجنتايجنتايجنتايج

درصد اين درصد اين   22زن روسبی نشان داد زن روسبی نشان داد 147147مصاحبه بالينی با مصاحبه بالينی با ••
..زنان تحت سرپرستی نهاد های اجتماعی تربيت شده بودندزنان تحت سرپرستی نهاد های اجتماعی تربيت شده بودند

گگ خانواده زنان روسپی مرگ و مير والدين،مهاجرت و مسائل خانواده زنان روسپی مرگ و مير والدين،مهاجرت و مسائل ••
..قانونی را بيشتر تجربه کرده اندقانونی را بيشتر تجربه کرده اند



نتايج نتايجادامه ادامه نتايجادامه نتايجادامه

..اعتياد پدر و مادر علت اصلی جدايی والدين بوده استاعتياد پدر و مادر علت اصلی جدايی والدين بوده است••
راز مصرف مواد مخدر ،بيکاری ،مهاجرت برای يافتن کار از مصرف مواد مخدر ،بيکاری ،مهاجرت برای يافتن کار •• ن ي ی بر جر ه ری بي ر و ر رز ن ي ی بر جر ه ری بي ر و ر ز

..و شرايط نابسامان اقتصادی رنج می بردندو شرايط نابسامان اقتصادی رنج می بردند
خانواده4444%%•• در را خود روانی لحاظ از روسپی زنان خانوادهاز در را خود روانی لحاظ از روسپی زنان از از زنان روسپی از لحاظ روانی خود را در خانواده از زنان روسپی از لحاظ روانی خود را در خانواده 4444%%••

. . موجودات کم ارزش می دانند موجودات کم ارزش می دانند 



نتايج نتايجادامه ادامه نتايجادامه نتايجادامه

زنان روسپی در زندگی خانوادگی به ميزان زيادی زنان روسپی در زندگی خانوادگی به ميزان زيادی % % 5/435/43••
..کمبود مهر و محبت را احساس کرده اندکمبود مهر و محبت را احساس کرده اند

پدر و مادر خود را نامهربان تر دانسته  از تبعيض رفتاری آن پدر و مادر خود را نامهربان تر دانسته  از تبعيض رفتاری آن ••
..ها رنج می بردندها رنج می بردند



نتايج نتايجادامه ادامه نتايجادامه نتايجادامه

در دوران کودکی قربانی سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی قربانی سوءاستفاده جنسی % % 5/225/22••
..بوده اندبوده اند

..مورد سوءاستفاده جنسی از سوی محارم بودندمورد سوءاستفاده جنسی از سوی محارم بودند% % 1111••
تگ2525%%•• ا د ادگ خان تنگناها تگه ا د ادگ خان تنگناها ه به سبب تنگناهای خانوادگی و عدم وابستگی به سبب تنگناهای خانوادگی و عدم وابستگی 2525%%••

..عاطفی و روانی در سنين نوجوانی از خانه فرار کردندعاطفی و روانی در سنين نوجوانی از خانه فرار کردند



نتايج نتايجادامه ادامه نتايجادامه نتايجادامه

ساعت روسپی شده ساعت روسپی شده   4848افراد فرار کرده به فاصله افراد فرار کرده به فاصله % % 8/948/94••
..انداند

شوهران آن ها نيز اغلب بيکار،متاهل، معتاد و يا پخش شوهران آن ها نيز اغلب بيکار،متاهل، معتاد و يا پخش ••
..کننده مواد مخدر بوده اندکننده مواد مخدر بوده اند بو ر بوو ر و

از شوهران زنان روسپی مورد مطالعه معتاد  معتاد از شوهران زنان روسپی مورد مطالعه معتاد  معتاد % % 5454••
داشتند دست مخدر مواد قاچاق در داشتنديا دست مخدر مواد قاچاق در ..يا در قاچاق مواد مخدر دست داشتنديا در قاچاق مواد مخدر دست داشتنديا

از اين زنان به وسيله دوستان يا هم محلی های خود از اين زنان به وسيله دوستان يا هم محلی های خود % % 6868••
اند شد آشنا ی پيگ اندبا شد آشنا ی پيگ ..با روسپيگری آشنا شده اندبا روسپيگری آشنا شده اندبا



نتايج نتايجادامه ادامه نتايجادامه نتايجادامه

قبل از روسپيگری معتاد بوده اند و يا چند بار قبل از روسپيگری معتاد بوده اند و يا چند بار % % 8/338/33••
..مواد مصرف کرده اندمواد مصرف کرده اند

..بعد از روسپيگری معتاد شده اندبعد از روسپيگری معتاد شده اند% % 4343••
می•• نيز مخدر مواد قاچاق به روسپيگری بر عالوه میمعتادان نيز مخدر مواد قاچاق به روسپيگری بر عالوه معتادان معتادان عالوه بر روسپيگری به قاچاق مواد مخدر نيز می معتادان عالوه بر روسپيگری به قاچاق مواد مخدر نيز می ••

..پردازندپردازند
ت•• ا نه گ هي تند ه اندک اد ان دا زنان اين تاکث ا نه گ هي تند ه اندک اد ان دا زنان اين اکث اکثر اين زنان داران سواد اندک هستند و هيچ گونه مهارت اکثر اين زنان داران سواد اندک هستند و هيچ گونه مهارت ••

..درآمد زايی ندارنددرآمد زايی ندارند



بررس بررسبحث بحث و بررسیبحث و بررسیبحث

خانواده مانند آيينه، عملکرد ساير نهاد ها را منعکس می خانواده مانند آيينه، عملکرد ساير نهاد ها را منعکس می ••
..کندکند

اعتياد و بيکاری علت اصلی از هم گسيختگی خانواده ها اعتياد و بيکاری علت اصلی از هم گسيختگی خانواده ها ••
..بوده استبوده است بوبو

در ايران بسياری از اسکله ها و باند های فرودگاه ها در ايران بسياری از اسکله ها و باند های فرودگاه ها ••
کنند می عمل گمرک ماموران نظارت از کنندخارج می عمل گمرک ماموران نظارت از ..خارج از نظارت ماموران گمرک عمل می کنندخارج از نظارت ماموران گمرک عمل می کنندخارج



بررس بحث بررسادامه بحث ادامه بحث و بررسیادامه بحث و بررسیادامه

تن مواد مخدر تن مواد مخدر   800800پس بدون  کشت خشخاش ساالنه پس بدون  کشت خشخاش ساالنه ••
..مصرف می شودمصرف می شود

از همسران آن ها اعتياد را از همسران آن ها اعتياد را % % 5353دو سوم زنان روسپی و دو سوم زنان روسپی و ••
رتجربه کرده اند يا در قاجاق مواد مخدر  دست داشته داشته تجربه کرده اند يا در قاجاق مواد مخدر  دست داشته داشته  و ق ج ر ي ر رجرب و ق ج ر ي ر جرب

انداند



بررس بحث بررسادامه بحث ادامه بحث و بررسیادامه بحث و بررسیادامه

..پس اعتياد  با روسپيگری ارتباطی تنگاتنگ داردپس اعتياد  با روسپيگری ارتباطی تنگاتنگ دارد••
بفضای نا امن و عاری از محبت خانواده عامل سوق به فضای نا امن و عاری از محبت خانواده عامل سوق به •• وق و ب ز ری و ن بی وق و ب ز ری و ن ی

..روسپيگری استروسپيگری است
در•• را روسپيگری کودکان از سوءاستفاده رشد به رو درروند را روسپيگری کودکان از سوءاستفاده رشد به رو روند روند رو به رشد سوءاستفاده از کودکان روسپيگری را در روند رو به رشد سوءاستفاده از کودکان روسپيگری را در ••

..آينده  دامن می زندآينده  دامن می زند
خانه•• از ا ف ت ل های ا ازد اکث ا خانهان از ا ف ت ل های ا ازد اکث ا ان سرانجام اکثر ازدواج های مصلحتی فرار از خانه و سرانجام اکثر ازدواج های مصلحتی فرار از خانه و ••

..روسپيگری استروسپيگری است



علل ساختاری اعتياد در علل ساختاری اعتياد در ::1414مقالهمقاله
ان انا ایرانایرانا

      جعفر سخاوتجعفر سخاوت



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

يبررسی عوامل موثر شيوع اعتيادبررسی عوامل موثر شيوع اعتياد1.1. يوع ر و و ی يبرر يوع ر و و ی برر

بررسی راه حل های ساختاری مقابله با اعتيادبررسی راه حل های ساختاری مقابله با اعتياد2.2.



مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
چچچرا با وجود آگاهی از زيان ها مصرف مواد بين قشر چرا با وجود آگاهی از زيان ها مصرف مواد بين قشر ••

..جوان رو به افزايش استجوان رو به افزايش است
عادالنه•• نا توزيع و اجتماعی های نهاد بر شدن جهانی عادالنهاثر نا توزيع و اجتماعی های نهاد بر شدن جهانی وزيع   اثر ی و  ج ی  ه  ن بر  ی  وزيع   ر جه ی و  ج ی  ه  ن بر  ی  ر جه

پاداش ها به همراه احساس بی ارزش  مردم و عدم پاداش ها به همراه احساس بی ارزش  مردم و عدم 
اعتراضی های جنبش اجتماعی های فعاليت در اعتراضیمشارکت های جنبش اجتماعی های فعاليت در ی مشارکت ر ی  بش  ی ج ج ی  ي   ر  ی ر  ر ی  بش  ی ج ج ی  ي   ر  ر 

..در پی دارددر پی دارد



نز پارس ت تالک نزديدگاه پارس ت تالک ديدگاه تالکوت پارسونزديدگاه تالکوت پارسونزديدگاه

پسران در دوران کودکی محبت بی قيد و شرط دريافت می پسران در دوران کودکی محبت بی قيد و شرط دريافت می ••
دارند  اما در دوران بلوغ دريافت محبت مشروط به توفيق دارند  اما در دوران بلوغ دريافت محبت مشروط به توفيق 

..فردی می شودفردی می شود
یهمه جوانان در کسب شغل و موقعيت برنده نيستند ناتوانی همه جوانان در کسب شغل و موقعيت برنده نيستند ناتوانی •• و ي بر ي و و ب ر ن یجو و ي بر ي و و ب ر ن جو

در رسيدن به اهداف اجتماعی موجب احساس بی کفايتی و در رسيدن به اهداف اجتماعی موجب احساس بی کفايتی و 
..نا امنی در جوانان استنا امنی در جوانان است ن و ر نی و ر ی

جوان خانواده را مقصر تلقی می کند و دچار بی اعتمادی و جوان خانواده را مقصر تلقی می کند و دچار بی اعتمادی و ••
شود می جامعه از شودفاصله می جامعه از ..فاصله از جامعه می شودفاصله از جامعه می شودفاصله



پارسنز ديدگاه پارسنزادامه ديدگاه ادامه ديدگاه پارسنزادامه ديدگاه پارسنزادامه

هنجار های اجتماعی خانواده را مقدس می شمارد پس هنجار های اجتماعی خانواده را مقدس می شمارد پس ••
جوان اعتراض خود را متوجه هنجار های اجتماعی می کند جوان اعتراض خود را متوجه هنجار های اجتماعی می کند 

خ ا ف ال ا تخ ل خاز ا ف ال ا تخ ل ... ... از جمله  تخريب اموال عمومی، مصرف مواد مخدر و از جمله  تخريب اموال عمومی، مصرف مواد مخدر و از
..استاست



پارسنز ديدگاه پارسنزادامه ديدگاه ادامه ديدگاه پارسنزادامه ديدگاه پارسنزادامه

انتخاب همسر برای دختران احساس نا ايمنی ايجاد می کند انتخاب همسر برای دختران احساس نا ايمنی ايجاد می کند ••
دختر بين  مادر و  خانه دختر بين  مادر و  خانه . . آن ها نمی توانند پيشقدم باشند آن ها نمی توانند پيشقدم باشند 

دار خوب بودن و داشتن جاذبه های ظاهری سرگردان استدار خوب بودن و داشتن جاذبه های ظاهری سرگردان است
بواکنش دختران نيز ابراز خشم و نفرت و  مقابله با واکنش دختران نيز ابراز خشم و نفرت و  مقابله با •• ب و ر و م ز بر يز ن ر ش بو ب و ر و م ز بر يز ن ر ش و

..هنجارهای اجتماعی استهنجارهای اجتماعی است



يانگ جک يانگديدگاه جک ديدگاه جک يانگديدگاه جک يانگديدگاه

جامعه جديد مشروعيت خود را از دست داده جامعه جديد مشروعيت خود را از دست داده : : بک و گيدنزبک و گيدنز••
استاست

در سه رکن  خانواده ،شغل و اجتماعات محلی در سه رکن  خانواده ،شغل و اجتماعات محلی : : يانگ يانگ ••
..تغيير ايجاد شده استتغيير ايجاد شده است يج يجيير يير

ميان اعضای خانواده ارتباطات و تعامالت کاهش يافته ميان اعضای خانواده ارتباطات و تعامالت کاهش يافته ••
..استاستاستاست

..نظارت اجتماع محلی بر رفتار افراد از بين رفته استنظارت اجتماع محلی بر رفتار افراد از بين رفته است••



يانگ جک ديدگاه يانگادامه جک ديدگاه ادامه ديدگاه جک يانگادامه ديدگاه جک يانگادامه

گگ ..شغل ديگر ضامن هويت شغلی پايدار نيستشغل ديگر ضامن هويت شغلی پايدار نيست••
تغيير در اين ارکان، احترام و برابری شهروندان را تغيير در اين ارکان، احترام و برابری شهروندان را   ••

..کاهش داده استکاهش داده است
افراد حاشيه ای دارای احساس بهره کشی  فاقد سازمان افراد حاشيه ای دارای احساس بهره کشی  فاقد سازمان ••

های سياسی و اجتماعی معموال به جنايات فحيع دست می های سياسی و اجتماعی معموال به جنايات فحيع دست می فف
..زنندزنند

گگ عدم پيوند با جامعه و مردم  ديگر جرم زا عدم پيوند با جامعه و مردم  ديگر جرم زا ::رابرت بوهمرابرت بوهم••
..استاست



اعتياد حل راه ان عن به ساختاری اعتيادتغييرات حل راه ان عن به ساختاری تغييرات ساختاری به عنوان راه حل اعتيادتغييرات ساختاری به عنوان راه حل اعتيادتغييرات

گگ پيشگيری ارزان ترين راه است بايد تغييرات ساختاری پيشگيری ارزان ترين راه است بايد تغييرات ساختاری ••
..ايجاد کردايجاد کرد

بهبود شرايط زيست در مناطق محرومبهبود شرايط زيست در مناطق محروم••
جذب طرد شدگان و برنامه ريزی برای رفع نابرابریجذب طرد شدگان و برنامه ريزی برای رفع نابرابری••



اعتياد حل راه ان عن به ساختاری تغييرات اعتيادادامه حل راه ان عن به ساختاری تغييرات ادامه تغييرات ساختاری به عنوان راه حل اعتيادادامه تغييرات ساختاری به عنوان راه حل اعتيادادامه

آموزش مهارت های شغلی، دريافت حمايت از سوی شبکه آموزش مهارت های شغلی، دريافت حمايت از سوی شبکه ••
حمايت اجتماعی و بهداشتی حمايت اجتماعی و بهداشتی 

آحاد مردمآحاد مردم||ايجاد امنيت اقتصادی اجتماعی ،قضايی برای ايجاد امنيت اقتصادی اجتماعی ،قضايی برای ••
بی•• و ارزشی ،کم نسبی محروميت احساس از بیجلوگيری و ارزشی ،کم نسبی محروميت احساس از جلوگيری جلوگيری از احساس محروميت نسبی ،کم ارزشی و بی جلوگيری از احساس محروميت نسبی ،کم ارزشی و بی ••

ارزشی و انزوای افرادارزشی و انزوای افراد



د::1515مقالهمقاله ی نظ بحثی مغزها ا دف ی نظ بحثی مغزها ا ف فرار مغزها ، بحثی نظری در فرار مغزها ، بحثی نظری در ::1515مقالهمقاله
باره مهاجرت نيروی انسانی پروردهباره مهاجرت نيروی انسانی پرورده

فرهنگ ارشادفرهنگ ارشاد



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

  
زنقد نظريه های پيشين مربوط به فرار مغزها نقد نظريه های پيشين مربوط به فرار مغزها 1.1. ر ر ب ربو ين پي ی زري ر ر ب ربو ين پي ی ري
مروری بر انواع فرار مغزها  مروری بر انواع فرار مغزها  2.2.



مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

..در کشورهای غربی نه تنها مسئله نيست بلکه حالل مسائل استدر کشورهای غربی نه تنها مسئله نيست بلکه حالل مسائل است••
..فرار مغزها حاصل شبکه نابرابر و نامتوازن بين المللی استفرار مغزها حاصل شبکه نابرابر و نامتوازن بين المللی است••
مناسبات داخلی و بين المللی  جهان سوم مانع از بهره گيری مناسبات داخلی و بين المللی  جهان سوم مانع از بهره گيری ••

..نيروی انسانی ماهر و آموزش ديده استنيروی انسانی ماهر و آموزش ديده است
افراد دارای تحصيالت عالی ايرانی در امريکا زندگی می افراد دارای تحصيالت عالی ايرانی در امريکا زندگی می % % 2525••

ايرانيان ساکن آمريکا تحصيالت عالی دارند که به ايرانيان ساکن آمريکا تحصيالت عالی دارند که به % % 7777. . کنند کنند 
ت%%4/34/3نانا ا کش آ ا ا ه ا ال ا تل ا کش آ ا ا ه ا ال ا ل ..ميليارد دالر سرمايه ايران  در آن کشور استميليارد دالر سرمايه ايران  در آن کشور است%%4/34/3معنایمعنای



مغزها فرار باره در نظری های تحليل مغزهانارساي فرار باره در نظری های تحليل نارسايی تحليل های نظری در باره فرار مغزهانارسايی تحليل های نظری در باره فرار مغزهانارساي

ذگگ ف ذف ف ف فرار مغزها حاصل دافعه و جاذبه مبدا و مقصد فرار مغزها حاصل دافعه و جاذبه مبدا و مقصد ::مکتب اثبات گرايیمکتب اثبات گرايی••
..استاست

ان•• ان انايه ان ين::ايه بيشت که ود جاي ت ا کاال ت ينها بيشت که ود جاي ت ا کاال ت ها مهارت کاال است جايی می رود که بيشترين مهارت کاال است جايی می رود که بيشترين ::سرمايه انسانیسرمايه انسانی••
..بازدهی را داردبازدهی را دارد



ادامه نارسايی تحليل های نظری در باره فرار ادامه نارسايی تحليل های نظری در باره فرار 
مغزهامغزها

مبادله ای بين ورود تکنولوژی به مبادله ای بين ورود تکنولوژی به : : انتقال معکوس فناوریانتقال معکوس فناوری••
جهان سوم و خروج نيروی انسانی آموزش ديده به سمت  جهان سوم و خروج نيروی انسانی آموزش ديده به سمت  

..کشورهای پيشرفته استکشورهای پيشرفته است
ساختار ساختار ((دو عامل کارگزار انسانی دو عامل کارگزار انسانی ::دوگانگی ساختار گيدنزدوگانگی ساختار گيدنز•• ز ي ر ی زو ي ر ی یو ر ز ر ل یو ر ز ر ل رر((و

نيروی انسانی نيروی انسانی ((و کارگزار انسانی و کارگزار انسانی ) ) اقتصادی و حقوقیاقتصادی و حقوقی
. . هر دو در شکل گيری فرار مغزها دخيل هستندهر دو در شکل گيری فرار مغزها دخيل هستند))ماهرماهر يل))رر ز ر ر يری ل ر و يلر ز ر ر يری ل ر و ر



مغزها فرار مختلف های مغزهاشکل فرار مختلف های شکل های مختلف فرار مغزها شکل های مختلف فرار مغزها شکل
کاهش جمعيت جوان در غرب به همراه انقالب اطالع رسانی فرا کاهش جمعيت جوان در غرب به همراه انقالب اطالع رسانی فرا ••

کند د تشد ا کندغزها د تشد ا ..رمغزها را تشديد می کندرمغزها را تشديد می کندغزها
نيروی انسانی ماهر مهاجرت کرده نيروی انسانی ماهر مهاجرت کرده : : فرار بالفعل مغزها فرار بالفعل مغزها ••



مغزها فرار مختلف های شکل مغزهاادامه فرار مختلف های شکل ادامه شکل های مختلف  فرار مغزها ادامه شکل های مختلف  فرار مغزها ادامه

نيروی انسانی ماهر در مبدا ساکن نيروی انسانی ماهر در مبدا ساکن : : فرار بالقوه مغزهافرار بالقوه مغزها••
::اما اما ..استاست

در استخدام شرکت های چند مليتیدر استخدام شرکت های چند مليتی••
می•• منتقل را خود علمی دستاوردهای اينترنت طريق میاز منتقل را خود علمی دستاوردهای اينترنت طريق از از طريق اينترنت دستاوردهای علمی خود را منتقل می از طريق اينترنت دستاوردهای علمی خود را منتقل می ••

..کندکند
کا•• ب ک بازا به عل هش پژ بخش د شاغل اد کااف ب ک بازا به عل هش پژ بخش د شاغل اد اف افراد شاغل در بخش پژوهش و علم به بازار کسب و کار افراد شاغل در بخش پژوهش و علم به بازار کسب و کار ••

..تغيير شغل می دهندتغيير شغل می دهند



گيری گيرینتيجه نتيجه گيرینتيجه گيرینتيجه
المللی•• بين ساختارهای نامتقارن رابطه بيانگر مغزها المللیفرار بين ساختارهای نامتقارن رابطه بيانگر مغزها فرار فرار مغزها بيانگر رابطه نامتقارن ساختارهای بين المللی فرار مغزها بيانگر رابطه نامتقارن ساختارهای بين المللی ••

..استاست
يف•• ظ ی تگذا يا ل ا ت ا انگيز از د ع يفبخش ظ ی تگذا يا ل ا ت ا انگيز از د ع بخش بخش عمده از انگيزه مهاجرت حاصل سياستگذاری ظريف و بخش عمده از انگيزه مهاجرت حاصل سياستگذاری ظريف و ••

..آزمون شده کشورهای ثروتمند استآزمون شده کشورهای ثروتمند است



گيری نتيجه گيریادامه نتيجه ادامه نتيجه گيریادامه نتيجه گيریادامه

اقتصادی و اقتصادی و ––جهان سوم می تواند نارسايی های سياسی جهان سوم می تواند نارسايی های سياسی ••
..مديريتی داخل کشور را تدبير کنند مديريتی داخل کشور را تدبير کنند 

تشکيل همايش سنجيده با شرکت بخشی از نيروی ماهر تشکيل همايش سنجيده با شرکت بخشی از نيروی ماهر ••
بومهاجرت کرده  روشنی بخش تبيين فرار مغزها خواهد بود مهاجرت کرده  روشنی بخش تبيين فرار مغزها خواهد بود  و ز ر ر بيين ش ب ی رو ر جر بوه و ز ر ر بيين ش ب ی رو ر جر ه

..



قدرت ، سياست های قدرت ، سياست های : : 1616مقاله مقاله 
اقتصادی و فساد در ایران اقتصادی و فساد در ایران 

    حسين راغفرحسين راغفر



مقاله مقالهاهداف اهداف مقالهاهداف مقالهاهداف

یشناخت نقش ساختار قدرت در سطوح ملی و بين المللی شناخت نقش ساختار قدرت در سطوح ملی و بين المللی 1.1. بين و ی وح ر ر ر یش بين و ی وح ر ر ر ش
در توسعه يا محدود ساختن فساد در توسعه يا محدود ساختن فساد 

فساد22 با مقابله حل راه مورد در فسادبحث با مقابله حل راه مورد در بحث بحث در مورد راه حل مقابله با فسادبحث در مورد راه حل مقابله با فساد2.2.



مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

سوء استفاده از موقعيت ، قدرت و منابع سوء استفاده از موقعيت ، قدرت و منابع : : تعريف فسادتعريف فساد••
.   .   عمومی با هدف کسب نفع شخصی استعمومی با هدف کسب نفع شخصی است

..در نظام سلطنتی نقض معيارها و ضوابط اخالقی استدر نظام سلطنتی نقض معيارها و ضوابط اخالقی است••
و•• سياستمداران رفتار فساد کانون دموکراتيک نظام ودر سياستمداران رفتار فساد کانون دموکراتيک نظام در در نظام دموکراتيک کانون فساد رفتار سياستمداران و در نظام دموکراتيک کانون فساد رفتار سياستمداران و ••

..مديران استمديران است
انين•• ق ات ق ض ت قد ت ث ان نظا انيند ق ات ق ض ت قد ت ث ان نظا د در نظام جهانی ثروت و قدرت ، وضع مقررات و قوانين در نظام جهانی ثروت و قدرت ، وضع مقررات و قوانين ••

..را در پی داردرا در پی دارد



فساد قدرت فسادساختار قدرت ساختار قدرت و فساد ساختار قدرت و فساد ساختار

ساختار قدرت جهانی به دليل نفع اقتصادی مانع تغيير ساختار قدرت جهانی به دليل نفع اقتصادی مانع تغيير ••
..سلسله مراتب قدرت در جهان استسلسله مراتب قدرت در جهان است

نظام  مستبد و حکومت  فاسد به نفع ساختار قدرت جهانی نظام  مستبد و حکومت  فاسد به نفع ساختار قدرت جهانی ••
..استاست

ساختار قدرت جهانی فرار سرمايه از کشورهای فقير به ساختار قدرت جهانی فرار سرمايه از کشورهای فقير به ••
کند می حمايت و تسهيل را کندغرب می حمايت و تسهيل را ..غرب را تسهيل و حمايت می کندغرب را تسهيل و حمايت می کندغرب



قدرت مل جهان ساختارهای قدرتتعامل مل جهان ساختارهای تعامل ساختارهای جهانی و ملی قدرت تعامل ساختارهای جهانی و ملی قدرت تعامل

.  .  ساختار قدرت ملی و بين المللی يکديگر را تاييد می کندساختار قدرت ملی و بين المللی يکديگر را تاييد می کند••
رنابرابری اقتصادی بی عدالتی و فساد گسترده در پی داردنابرابری اقتصادی بی عدالتی و فساد گسترده در پی دارد•• پی ر ر و ی بی ی بری ربر پی ر ر و ی بی ی بری بر
ثروت و قدرت نابرابری جهانی و نابرابری ملی را افزايش ثروت و قدرت نابرابری جهانی و نابرابری ملی را افزايش ••

دهد دهدمی ..می دهدمی دهدمی



قدرت مل جهان ساختارهای تعامل قدرتادامه مل جهان ساختارهای تعامل ادامه تعامل ساختارهای جهانی و ملی قدرتادامه تعامل ساختارهای جهانی و ملی قدرتادامه

راه حل جلب مشارکت مردم در تصميمات و تحقق توسعه راه حل جلب مشارکت مردم در تصميمات و تحقق توسعه ••
..سياسی همراه توسعه اقتصادی استسياسی همراه توسعه اقتصادی است

بين دو عرصه اقتصاد و سياست رابطه مشروع و قانونی بين دو عرصه اقتصاد و سياست رابطه مشروع و قانونی ••
..باشد ، هر دو بايد محدود شودباشد ، هر دو بايد محدود شود و و ي ب و ر وب و ي ب و ر ب



فساد سياس ساختار فسادنفت سياس ساختار نفت ساختار سياسی و فساد نفت ساختار سياسی و فساد نفت

مردم ساالری در کشورهای نفت خيز به نفع نظام جهانی مردم ساالری در کشورهای نفت خيز به نفع نظام جهانی ••
..نيستنيست

درآمد نفت انگيزه ای برای کشف منابع جديد و سرمايه درآمد نفت انگيزه ای برای کشف منابع جديد و سرمايه ••
..گذاری های جديد در ساير بخش ها ايجاد نمی کند گذاری های جديد در ساير بخش ها ايجاد نمی کند  ی يج ش ب ير ر ي ج ی یری يج ش ب ير ر ي ج ی ری



فساد سياس ساختار نفت فسادادامه سياس ساختار نفت ادامه نفت ساختار سياسی و فسادادامه نفت ساختار سياسی و فسادادامه

اتکا به درآمد نفت حاکمان را از مشارکت مردم بی نياز می اتکا به درآمد نفت حاکمان را از مشارکت مردم بی نياز می ••
..نمايد نمايد 

فروش نفت زمينه گسترش فساد ، تضعيف نظام مالياتی ، فروش نفت زمينه گسترش فساد ، تضعيف نظام مالياتی ، ••
..رانت خواری ، نابرابری و وابستگی استرانت خواری ، نابرابری و وابستگی است ی ب و و بری بر ری و یر ب و و بری بر ری و ر



تاثير فساد بر رشد و توسعه اقتصادی و شاخص تاثير فساد بر رشد و توسعه اقتصادی و شاخص 
های اجتماعی های اجتماعی 

افزايش ماليات  که به معنای فشار بر بخش خصوصی افزايش ماليات  که به معنای فشار بر بخش خصوصی   ••
است افزايش هزينه بخش خصوصی مانع رشد فرصت های است افزايش هزينه بخش خصوصی مانع رشد فرصت های 

شغلی ، افزايش هزينه سرمايه ، ناامنی اقتصادی و فرار شغلی ، افزايش هزينه سرمايه ، ناامنی اقتصادی و فرار 
. . مغزها می شودمغزها می شود

کاهش سرمايه گذاری خارجی ،کاهش سرمايه گذاری در کاهش سرمايه گذاری خارجی ،کاهش سرمايه گذاری در ••
رنيروی انسانی و کاهش کيفيت خدمات دولتی ، عامل مرگ نيروی انسانی و کاهش کيفيت خدمات دولتی ، عامل مرگ  ی و ي ي ش و ی ريروی ی و ي ي ش و ی يروی

..و مير کودکان و اطفال و افزايش افت تحصيلی  است و مير کودکان و اطفال و افزايش افت تحصيلی  است 



جنگ از بعد ايران در فساد جنگرشد از بعد ايران در فساد رشد فساد در ايران بعد از جنگرشد فساد در ايران بعد از جنگرشد

گفتمان مسلط از حمايت محرومان به امنيت سرمايه دار گفتمان مسلط از حمايت محرومان به امنيت سرمايه دار ••
..تغيير يافتتغيير يافت

سياست تعديل در جهت سياست های خارجی و همکاری با سياست تعديل در جهت سياست های خارجی و همکاری با ••
..نظام جهانی و تشنج زدايی تفسير شدنظام جهانی و تشنج زدايی تفسير شد ير يی ز ج و ی جه يرم يی ز ج و ی جه م

اما فن آوری ارتباطات آگاهی و انتظارات مردم را از اما فن آوری ارتباطات آگاهی و انتظارات مردم را از ••
برد باال بردرهبران باال ..رهبران باال بردرهبران باال بردرهبران



جنگ از بعد ايران در فساد رشد جنگادامه از بعد ايران در فساد رشد ادامه رشد فساد در ايران بعد از جنگادامه رشد فساد در ايران بعد از جنگادامه

خصوصی سازی موجب تراکم قدرت و ثروت ، نابرابری خصوصی سازی موجب تراکم قدرت و ثروت ، نابرابری ••
..و فساد بيشتر شد و فساد بيشتر شد 

از علل شکست خصوصی سازی فقدان نهادهای مردمی از علل شکست خصوصی سازی فقدان نهادهای مردمی ••
وناظر ، پاسخگو نبودن صاحب منصبان و ضعف دستگاه ناظر ، پاسخگو نبودن صاحب منصبان و ضعف دستگاه  ن ب ب ن بو و پ ور ن ب ب ن بو و پ ر

. . قضايی بودقضايی بود



فساد با مقابله فسادراههای با مقابله راههای مقابله با فساد راههای مقابله با فساد راههای

کاهش انگيزه سوء استفاده از قدرت و بازار کاهش انگيزه سوء استفاده از قدرت و بازار ••
::رفع معادلهرفع معادله•• ع عر ر
فسادفساد==انحصارانحصار++مصلحتمصلحت  تشخيصتشخيص––پاسخگويی پاسخگويی   ••
ادله•• قق ادلهت قق ::ت ::تحقق معادلهتحقق معادله••
اصالح سياسیاصالح سياسی==مشارکت مشارکت ––رقابت رقابت ++پاسخگويیپاسخگويی  ••
بازبودن نظام سياسی بر روی گروههای رقيببازبودن نظام سياسی بر روی گروههای رقيب••



فساد با مقابله های راه فسادادامه با مقابله های راه ادامه راه های مقابله با فسادادامه راه های مقابله با فسادادامه

. . مشارکت شهروندان در تصميم گيری های سياسیمشارکت شهروندان در تصميم گيری های سياسی••
..تقويت سازوکارهای کنترل سوء استفاده از قدرت تقويت سازوکارهای کنترل سوء استفاده از قدرت •• ر ز و ر ی ر زو روي ز و ر ی ر زو وي



گيری گيرینتيجه نتيجه گيرینتيجه گيرینتيجه

. . معنای زندگی حاصل برقرار ی ارتباط استمعنای زندگی حاصل برقرار ی ارتباط است
. . اعتبار انقالب بدون ارتقای گفتگو مورد ترديد استاعتبار انقالب بدون ارتقای گفتگو مورد ترديد است•• ي ر ور و ی ر ون ب ب ر يب ر ور و ی ر ون ب ب ر ب
ثروت غير پاسخگو با نفوذ در ساختار سياسی ثروت غير پاسخگو با نفوذ در ساختار سياسی ––قدرت قدرت ••

است اکثريت هزينه به اقليت منافع استحامی اکثريت هزينه به اقليت منافع . . حامی منافع اقليت به هزينه اکثريت استحامی منافع اقليت به هزينه اکثريت استحامی



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سواالت پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خالصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کامال رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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