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  پیشگفتار

 سـال از تعیـین   25تهیه نقشه جامع علمی کشور فرصتی ـ هرچند کوتاه ـ فراهم کرد تا پس از گذشت قریب بـه    

یزي اجتماعی به عنوان یکـی از چنـد گـرایش           ر ي علوم اجتماعی یکبار دیگر به بررسی و ارزیابی جایگاه برنامه          ها  گرایش

، هـا   هي موجود و با اتکاء بـه دیـدگا        ها  هگیري از اطالعات و داد     در یک ارزیابی سریع با بهره     . مطرح علوم اجتماعی بپردازم   

 دينهاریزي اجتماعی، وضع موجود رشته به لحاظ  و دانشجویان فعلی برنامه    آموختگان دانشان، اساتید،   نظر  صاحبنظرات  

، ساختار اجتماعات علمی، ساختار مدیریت و نیز منابع و          فناوريي آموزشی، پژوهشی    ها  هیی چون ساختار برنام   ها  هدر عرص 

ریزي اجتماعی شامل اسـاتید و دانـشجویان و نیـز کـم و کیـف           تجهیزات ترسیم و در ادامه وضع موجود کنشگران برنامه        

  .فته، وضع مطلوب تصویر شده استعملکرد رشته شناسایی و در چارچوب بررسی صورت گر

جایگـاه توسـعه    و) جمهـوري اسـالمی ایـران    سـاله  بیـست (انـداز    به سند چـشم با توجهدر فراز دیگري از گزارش  

و نیز الزامـات زیرسـاختی در جهـت    ) هاي اجرایی مشی  و خطها سیاست(ریزي اجتماعی اهداف راهبردها و راهکارها     برنامه

ي رشـته   هـا   تدر ادامه اولوی  .  ارائه شده است   فناوريش و   زي پژوهشی، آمو  ها  بخشجتماعی در   ریزي ا  توسعه رشته برنامه  

جامع علمی مورد بحث قـرار گرفتـه        ) برنامه(الذکر و نیز نظام پایش، ارزیابی و بازنگري نقشه           ي فوق ها  بخشدر ارتباط با    

  .است

 و  مدت  کوتاهناسی و تبدیل گرایش به رشته در        ریزي اجتماعی در مقطع کارش     این بررسی تداوم برنامه    نهایی   نتیجه

ي موردنیاز جامعه و متکی به تجارب جهانی        ها  گرایشي کارشناسی ارشد و پس از آن دوره دکتري رشته در            ها  هایجاد دور 

ـ       ی ـ امـا هدفمنـد و    دریجاست که این خود مستلزم بازنگري ساختار آمـوزش، پـژوهش و فنـاوري در رشـته و هـدایت ت

  .یی است که گزارش حاضر بدان پرداخته استها تآن به سمت مطلوبیمسئوالنه ـ 

ي کمـی   هـا   ه داد ویژهي زمانی فرصت کوتاه، کمبود اطالعات و به         ها  تالزم به یادآوري است که به دلیل محدودی       

ز همـه  گیـري ا   امکـان بهـره  هـا  ن شهرسـتا ویژه و به ها دانشگاهان همه نظر صاحبمورد نیاز و عدم دسترسی به اساتید و      

پذیري کارگروه طی یک تالش فشرده، مجموعه گزارش ضـمیمه            و نظرات فراهم نبوده، اما عزم جدي و مسئولیت         ها  هداد

گذاري در رابطـه بـا رشـته     انداز مناسبی از ارزیابی وضع موجود و مطلوب و هدف ده که علیرغم نواقص، چشمکررا حاصل   

  .ده استترسیم کر
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  مقدمه

  یف موضوع و اهدافطرح مسئله، تعر) الف

  :موضوع

ریزي اجتمـاعی تـدوین شـده اسـت        این گزارش که با هدف تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه خاص برنامه             

یت برنامه جـامع  نهاانداز کالن رشته و تبیین جایگاه آن در مجموعه علوم اجتماعی و در  درصدد است تا پس از ارائه چشم      

دهاي پیـشنها ي و دانشی وضع موجود و مطلوب این گـرایش از علـوم اجتمـاعی،    دنهاعلمی کشور، ضمن ترسیم نگاشت      

هاي سطوح کالن، مبانی  شامل بررسی وضعیت موجود شاخص(ي حاصل از مسیر طی شده       ها  ه یافت بر  مبتنیخاص خود را    

ي کـالن ملـی،     ها  هو خرد در سطح کشور، بررسی منابع و صفحات الکترونیک جهانی تا حد مقدور و ممکن، بررسی برنام                 

هـاي تخصـصی    اندیـشی   و همها تانداز جمهوري اسالمی ایران و نیز مجموعه نشس اي و محلی، بررسی سند چشم    منطقه

ریـزي   در راسـتاي توسـعه برنامـه   ) آموختگـان رشـته    علمی، دانشجویان و دانشهیأتبرگزار شده با حضور دانشگاهیان و   

بـدیهی اسـت   . جامع علمی کشور ارائـه نمایـد  ) یا به اعتبار ما برنامه(ه اجتماعی و ترسیم جایگاه مشخص آن در سند نقش   

  .دقت و سطح پردازش موضوع محدود به زمان کوتاه و امکانات و اطالعات در اختیار بوده است

  :مسائل

هاي صورت گرفته در محدوده زمانی و اطالعاتی موجود بیانگر آن است که به رغـم جایگـاه کـم و بـیش                        بررسی

ي آموزش، پژوهش و فناوري در کشور و علیرغم جذب سـریع  ها هریزي اجتماعی در عرص شده و انکارناپذیر برنامه  شناخته  

ي اجرایـی  هـا  هي گوناگون و مرتبط بـا رشـته در دسـتگا   ها هدر عرص آنها  ي قابل توجه  ها  ت رشته و موفقی   آموختگان دانش

، تنگناهـا و  یی خاص از علوم اجتماعی، عالئمی از نارسـا  خصوصی و عمومی و نیاز رو به فزونی به این رشته   یبخش دولت 

  :به قرار زیر است آنها مشکالت در رابطه با آن وجود دارد که هم

  ،ـ نامشخص بودن یا الاقل عدم تشخیص درست جایگاه رشته در مجموعه علوم اجتماعی

  ، علمیي علمی در یک نظام مدون و مشخصها هـ ارتباط گسسته و ناکافی آن با دیگر رشت

ـ فقدان شناخت یا الاقل ناکافی بودن شناخت مدیران و مسئوالن کـشور بـه ویـژه در سـطح کـالن و میـانی از                           

  ،ماهیت، محتوا و کاربرد رشته



ریزي اجتماعی سند نقشه جامع علمی کشور در رشته برنامه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

4

 و کـاهش سـطح      آموختگـان  دانشتبع آن بروز مشکالتی در میان        ـ مشکالت جدي در ساختار آموزشی رشته و به        

  ، رشته در پاسخ به شرایط خارجیکارایی

ي هـا  هـ فقدان انتظام یا الاقل ضعف جدي در ساختار پژوهشی رشته و مشکالت فـراوان در تولیـد و نـشر اندیـش               

  ،ریزي اجتماعی علیرغم نیازمندي شدید نظام اجرایی  برنامهبر مبتنی

 رشـته و کمـک بـه حـل مـسائل و             فناورانـه ها، نواقص و تنگناهایی در جهت رشد و توسـعه ابعـاد              ـ وجود ضعف  

سـازي   ي اجتمـاعی، ظرفیـت    هـا   بخـش ریزي   ریزي، برنامه  ابعاد اجتماعی برنامه  (ي مرتبط   ها  هالت اجتماعی در عرص   مشک

  ،...)ي فیزیکی وها هاجتماعی جهت اجرا و نظارت بر طرح و برنام

  ،آني ا رشته بین و يه به ماهیت کاربردجتو ـ وجود مشکالتی جدي در ارتباط با ساختار منابع و تجهیزات رشته با

  ،...)استاد، دانشجو، مدیریت(ـ وجود مشکالت در ارتباط با ساختار کنشگران رشته 

ي علمـی، هویـت صـنفی، اخـالق         هـا   نانجمـ (ـ وجود مشکل جدي در ارتباط با ساختار اجتماعی علمی در رشته             

  ،)ي و تعامل کنشگران رشتها رشته بیناي و تعامالت  حرفه

پذیري شدید از گرایش عام موجود در نتیجه فقدان بالندگی، شـکوفایی   تأثیر ـ فقدان استقالل آکادمیک در رشته و      

  .ي آموزش، پژوهش و نوآوريها ههاي الزم در عرص و نوآوري

  : به موارد فوق و مسیر مورد اشاره اهداف زیر مطمح نظر قرار گرفته استبا توجه

  اهداف

ریـزي اجتمـاعی در مجموعـه علـوم      ه برنامـه سازي موضوع و زمینـه رشـت      ـ بازتعریف و تشخیص جایگاه و شفاف      

  ،هاي رشته پوشانی اجتماعی خاص و تشخیص مرزها و هم

اقتـصادي، فیزیکـی،   (ریزي  ي دیگر برنامه  ها  هریزي اجتماعی در رابطه با رشت      ـ مشخص کردن جایگاه رشته برنامه     

  ،و نسبت آن با کل نظام علمی کشور...) ییفضا

پیرایی ساختار آموزشی رشته در راسـتاي پاسـخگویی بهتـر و بیـشتر بـه نیازهـاي                  ـ اصالح و بلکه بازتعریف و باز      

  ،اجتماعی مرتبط

ي مرتبط بـا  ها ه و امکانات مناسب جهت تولید دانش و نشر آن در عرص  ها  هـ رفع موانع، بسترگشایی و تعریف زمین      

ی و پژوهشی و نیز در راستاي نیاز نظـام          ي اجرای ها  هي مشخص دستگا  ها  ت نیازها و خواس   بر  مبتنیریزي اجتماعی و     برنامه

  ،ریزي کشور برنامه

ي ها هریزي، ارزیابی نظارت در کشور و عرص ریزي اجتماعی با نظام برنامه  و کارآمد رشته برنامه مؤثرـ ایجاد ارتباط    

هـاي شـهري و محلـی و نیـز      ریـزي  ي مـسکن، بهداشـت، آمـوزش، گردشـگري، برنامـه          ها  بخشمتنوع مرتبط با آن در      

  ،اي ریزي آمایشی و منطقه برنامه

الـذکر و تربیـت    افزارهاي الزم در راستاي اهداف فـوق  افزارها و نرم ـ تعریف ساختار منابع و تجهیزات شامل سخت      

  ،ي اجرایی، مدیریتی و پژوهشی در سطوح مختلفها بخشنیروي انسانی براي 

ي اهـ  سازي تعامل بهتر با دیگر رشته      ه و زمینه  گیري، توسعه و تعمیق ساختار اجتماع علمی رشت        ـ بسترسازي شکل  

  ،گیري و تقویت هویت صنفی رشته سازي شکل ریزي و زمینه ي برنامهها هعلوم اجتماعی و سایر رشت



مقدمه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

5

ـ                   ي بـالقوه و    هـا   هـ تعریف جایگاه واقعی و عینی رشته و زمینه استقالل آکادمیک جهت شـکوفایی و بـاروري زمین

ـ    جتماعی و مجال دادن به شکل     ریزي ا  فراموش شده رشته برنامه     بـر  مبتنـی ي کـاربردي رشـته   هـا  هگیري اندیـشه و زمین

  .هاي متنوع داخلی و تجارب جهانی زاین

ریزي اجتماعی در جهان و      هاي برنامه   پیدایش و دگرگونی   فرایندسابقه و   ) ب

  ایران

 و 1970ي دهـه  هـا  سـال  بـه   را(Social Planning) ریزي اجتمـاعی  شاید بتوان سابقه و زمینه توجه به برنامه

تا قبـل از دهـه   . و سپس انسانی توسعه مدنظر قرار گرفتیعنی زمانی که توجه به ابعاد اجتماعی  .  نسبت داد  1980ویژه   به

گیري توسعه به سمت توسعه اقتصادي بوده و تغییر رویکرد به توسـعه اجتمـاعی و انـسانی عمـالً زمینـه                         عمدتاً جهت  70

ریـزي عمـالً      ریزي اجتماعی را ایجـاد کـرد کـه ایـن نـوع از برنامـه                 هاي جدیدي چون برنامه     شتهها و در ر     زایش گرایش 

  .هاي صرفاً اقتصادي یا صرفاً کالبدي بود ریزي هاي برنامه ها و نارسایی پاسخگوي کاستی

ي شهرهاي ها توان به اصالحات شهري و شهرداري ریزي اجتماعی را می هاي فکري برنامه ـ پیش از این اما زمینه   

هاي اجتماعی و مسائل پیچیده شهري متأثر از انقـالب صـنعتی        دورانی که پیچیدگی  .  ارتباط داد  19اروپایی در اواخر قرن     

  .ها بعد اتفاق افتاد ریزي اجتماعی سال گیري برنامه سرتاسر قاره اروپا را فرا گرفته بود؛ اما شکل

و نقل عمومی و استفاده از زمین با مطالعات انسانی و شـهري و         ریزي براي حمل      تجربیات در ایجاد خیابان، برنامه    

ها و اصالح وضع مسکن و  کارهاي اجتماعی و بهداشتی متعدد که در جستجوي ارتقاء وضعیت زندگی فقرا، کنترل بیماري             

   (Albresht, 1980). ریزي اجتماعی شد گیري برنامه ساز شکل زمینه. آموزش همراه شد

هاي پژوهشی علوم اجتماعی را به سمت فقر و جرائم اجتماعی             ماعی مثل روبرت پارك عرصه    علوم اجت دانشمندان  

اي براي حل تضادهاي اجتماعی  آموزش به عنوان وسیله سوق داد؛ جان دیوئی بر ) و عوامل محیطی منجر به آن(و مشابه 

  .و مسائل ناشی از آن تأکید داشت

ریـزي اجتمـاعی داشـت،        سطوحی از برنامه  / ریزي، شامل ابعادي     برنامه بر  اي مبنی   هنگامی که اروپا سنت جا افتاده     

در ) فکـري و علمـی    (با این حال حرکات     . هاي مقطعی و محدودي به مسائل اجتماعی را پذیرفته بود           ایاالت متحده پاسخ  

ه شـد، کـه موجـب       ویژه متأثر از نیروهاي اجتماعی موجب انتشار یکسري از مقاالت در این رابط               به 40 و   1930هاي    سال

  .(Nijkamp, 2006)هاي اجتماعی شد  ریزي توسعه به عرصه توجه برنامه

هاي سنتی را ایجاد کرده و بـر      هاي اخیر دوباره اهمیت و ضرورت نگرش        ریزي اجتماعی در سال     روند توسعه برنامه  

  . گذشته و حال داشته باشیمریزي اجتماعی در این اساس زمان آن فرارسیده است که مروري انتقادي بر مبانی برنامه

  :ریزي اجتماعی را این گونه تعریف کرده است ریزي اجتماعی چیست؟ سوروکین برنامه اما برنامه

هـا بـوده و نیـز بـه           بینـی   هاي اجتماعی به نحوي است که نتایج به دست آمده منطبق با پیش              ریزي پدیده   برنامه«

  .(Sorokin, 1936)» باشند) و کنترل(طریقی که آنها تحت نظارت 

بر تعمیم قوانین طبیعی را بـه         گرایانه مبتنی   ریزي است که نگرش اثبات      تعریف سوروکین بازتاب آن گونه فلسفه برنامه      

  ).هاي آشکاري بین دو فرایند طبیعی و اجتماعی وجود دارد حال آنکه تفاوت(کند  عرصه فرایندهاي اجتماعی را دنبال می
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بینی براساس آن درواقع راه را بر هر     ریزي اجتماعی با جبرگرایی اجتماعی و پیش        مهسوروکین با معادل دانستن برنا    

  :گوید ریزي اجتماعی بسته است آنجا که می پذیري در برنامه گونه احتمال

در مقابـل  ) همـان . (»بینی شده غالباً به معناي ضعف و نقص برنامـه اسـت   تفاوت عمیق بین نتایج واقعی و پیش «

  :کند گونه تعریف می ریزي اجتماعی را این لوئیس برنامه

اي از اهـداف و ابـزار، دانـش           پذیرش مجموعـه  (ریزي    هاي خاص برنامه    فرایند تغییر اجتماعی که طی آن ویژگی      «

براي تغییر ساختار اجتماعی و رسـیدن بـه درجـه بـاالیی از احتمـال دسـتیابی بـه اهـداف         ) کافی از ابزار و توانایی کنترل     

نه یـک  ) به این اعتبار(ریزي اجتماعی   برنامه. شود  اري از عوامل خارجی غیرقابل کنترل به کار گرفته می         و بازد ) مشخص(

 ,Lewis). ریزي جامعه شامل اهداف خارجی براي اصالح سـاختار اجتمـاعی اسـت    کلیشه محض براي عمل و نه برنامه

1944)  

شـده، او بـر     ) سـوروکین ( و نتـایج جبرگرایانـه       حل ناقص اما کافی جایگزین دانـش        در تعریف لوئیس، دانش و راه     

  .ریزي شده تأکید دارد ریزي اجتماعی به جاي نظام اجتماعی کامالً برنامه پذیري اجراي برنامه امکان

ریزي جمعی و بنابراین وجدان جمعـی اسـت           ریزي اجتماعی نه یک کلیشه اجتماعی است بلکه شامل برنامه           برنامه

را مرکز توجه خود قرار دهد      » ساختار اجتماعی «بر این مبنا این گروه باید       . افکنند  ل را پی می   اي از فرایند عم     که مجموعه 

(Nijkamp, 2006).  

 نیـاز بـه تعـادل بـین      پاسخگوي نیازهاي متعدد و متنوعی اسـت؛ ) با تأکید بر ایاالت متحده   (ریزي اجتماعی     برنامه

هـاي شـغلی و    اي، بـین منـاطق مختلـف جغرافیـایی، تفـاوت         هاي فدرال و محلی و منطقـه        ایاالت و کشور، بین حکومت    

، بین حقوق اقلیت و اکثریت، بین سیاستمداران و متخصـصین، بـین تمرکزگرایـی و تمرکززدایـی شـهر، زنـدگی          ...جنسی

ن و  اجتماعی و نیز تعادل بین تولید و توزیع، بین فناوري و توجه به ابعاد انسانی توسعه، بین صنعت و کشاورزي، بین زمـی                      

  .داري و نظام سوسیالیستی است و بین اقتصاد سرمایه) ساکنین روي آن(مردم 

تغییر تعادل بین نو و کهنه، بین گـذار و اسـتمرار، بـین              ) حل(تواند کمک به      ریزي اجتماعی به این تعبیر می       برنامه

محـسوب  » اي  دیریت تغییر جامعـه   م«تواند    ریزي اجتماعی در نهایت می      برنامه. باشد) مدرنیسم(هاي نوین     سنت و فناوري  

  .(Odum, 1934)شود 

ریزي اجتماعی برمبناي این قاعده که جامعه پیش از آنکه یـک محـصول باشـد یـک پروسـه                به بیان دیگر برنامه   

 توانـد در  ریزي اجتماعی مـی  شود، برنامه باشد از آنجا که پویایی اجتماعی با استمرار تغییرات شناخته می            استوار می ) فرایند(

ریـزي اجتمـاعی      که البته کنترل اجتماعی تنها یکی از متغیرهاي معادله برنامه         . سطوح مختلف کنترل اجتماعی ظاهر شود     

  .است

ریزي اجتماعی موجب شده تا تغییر تـدریجی از کنتـرل و مهندسـی                مباحث مشاجره آمیز فکري در رابطه با برنامه       

نفع بـه     هاي ذي   ایندي عقالنی شامل انطباق با عالئق بخشی و گروه        ریزي اجتماعی به عنوان فر      اجتماعی به سمت برنامه   

  .حاصل شود» اي اهداف جامعه«در قالب » رفاه عمومی«سمت 

ریزي شده تالش کند بلکـه کـار آن سـعی و     ریزي اجتماعی بنابراین این نیست که براي جامعه برنامه       هدف برنامه 

هاي اجتماعی به طور مداوم و مستمر در حال انطباق بـا جابجـایی    روهاي است که در آن گ      ریزي جامعه   تالش براي برنامه  

  .اهداف و مقاصد نو با کهنه هستند
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 گذشـته در حـال حاضـر توسـط          2اي  گـرا یـا انفعـالی و کلیـشه          محصول = 1ریزي نقطه پایانی    ساس برنامه ابر این   

  . جایگزین شده است4»قواعد بازي« با تأکید بر 3ریزي فرایندگرا برنامه

داشته و با توجـه بـه مقیـاس         ) مکانی(اجتماعی، بستگی به مقیاس جغرافیایی      ) پیچیده و گسترده  (اسخ به مسائل    پ

  .(Odum. 1936)تر است  تر مسائل اجتماعی بسیار پیچیده بزرگتر فرایندهاي اجتماعی و طبیعت پیچیده

  :دهد ریزي نشان می هریزي اجتماعی را به لحاظ سطوح و ماهیت برنام تصویر زیر کارکرد برنامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دهد   ریزي نشان می ریزي اجتماعی را به لحاظ سطوح و ماهیت برنامه کارکرد برنامه. 1نمودار 

اي مجزا از کل نظام و ساختار اجتمـاعی کـه شـکل دهنـده و                  ریزي اجتماعی به عنوان پروسه      در شکل باال برنامه   

توانـد    شکل باال اشاره دارد که ارتباطـات اجتمـاعی مـی          . نهاست مطرح نیست  هاي اجتماعی و تعلقات آ      تعیین بخش گروه  

ریـزي اجتمـاعی بیـشتر بـه ماهیـت ارتباطـات              با ایـن حـال برنامـه      . اقتصادي، سیاسی، محیطی، مکانی و مانند آن باشد       

  .(Nijkamp, 2006)کند توجه دارد  عملکردي که رفتار اجتماعی را تشریح می

توجـه بـه ابعـاد اجتمـاعی و     ) 1346(از برنامه چهارم عمرانی کشور به بعـد         ) اگرچه با تأخیر  (در کشور ما ایران نیز      

اي و ایجاد توازن در توسعه میـان منـاطق مختلـف     انسانی توسعه مشتمل بر توجه به تعادل اجتماعی و حتی تعادل منطقه   

شد و توسعه ناموزون بیـشتر شـد و بـه           هاي تمرکزگرا در راستاي نظریات قطب ر        کشور در جهت زدودن آثار سوء سیاست      

هاي ناشی از افزایش قابل مالحظه درآمد نفت از یکـسو      با توجه به گشایش   (ویژه در برنامه پنجم و ششم پیش از انقالب          
                                                          

١. End point
٢. Blue print
٣. Processive
٤. Rules of the game
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 و نیـز حـاج یوسـفی،    1384، توفیق(مورد توجه خاص قرار گرفت      ) اي ایجاد شده از سوي دیگر       و شکاف طبقاتی و منطقه    

1380.(  

ریـزي اجتمـاعی فـراهم آورده     هاي مهمی را براي کار برنامه یات گذشته و هم ارزیابی جهان امروز عرصه    هم تجرب 

 همـه   (normative) و هنجـاري     (Cognitive)هـاي شـناختی       نگـرش ) در تحلیل نهایی  (ریزي اجتماعی     برنامه. است

از ) واضـح (این خود بیانی ). کند یکی می(دهد  یریزان ـ را به هم ارتباط م  ـ هم شهروندان و هم برنامه) عاملین(بازیگران 

  .جامعه مدرن است) آمیز احتمال(کاوش و تأثیرگذاري بر افقهاي نامطمئن . براي جستجو) پیوسته(تالش مشترك 

ریزي اجتماعی و تدارك کادر متخصص        هاي برنامه   جالب توجه است که در راستاي تربیت نیروي انسانی در عرصه          

 در جـوار  (National Devint)هایی صورت گرفت و در دانشگاه شـیراز رشـته عمـران ملـی      بینی شدر برنامه پنجم پی

هـاي   شناسـی و زمینـه   بر آموزش و ارتباط تنگاتنگ بـا جامعـه         دانشجویان این رشته عالوه   . شناسی ایجاد شد    بخش جامعه 

برداري نیز آشنا شـده و        کشی و نقشه    نقشهریزي و حتی      هاي برنامه   ها و تکنیک    مرتبط اجتماعی و فرهنگی مفاهیم، تئوري     

توسعه اجتماعی، توسـعه شـهري و روسـتایی و امثـال آن             ) اي  ریزي منطقه   برنامه(اي    هایی چون عمران ناحیه     در زیرشاخه 

 50که حتی با توجه به تعداد واحد گذرانده و سـنوات       (غالب این کارشناسان    . شناختند  هاي تخصصی خود را باز می       گرایش

در مناطق مختلف ایران از جمله کارآفرینان و بازیگران مهم عرصه توسـعه          ) شدند   حد کارشناسی ارشد ارزیابی می     سال در 

ریـزان و مـدیران    آنها هم دیدگاه اجتماعی و بینش جامعه شناختی بالنسبه خوبی داشتند و هم برنامه         . کشور بوده و هستند   

آبادانی و  (، مسکو و شهرسازي     )سابق(هایی چون سازمان برنامه        در دستگاه  اي بودند که تلفیق این دو غالباً آنها را          شایسته

  .داد هاي فنی و مهندسی قرار می و یا حتی در جایگاه) مسکن سابق

هاي حضور این رشته یادگارهـاي خـوبی از تلفیـق درس و               اردوهاي عمران ملی و مطالعات میدانی متعدد در سال        

در . هاي توسعه در مقطع برنامه پنجم و ششم بود          که درست در جهت خواست برنامه     نظریه با کار و تکنیک فراهم ساخت        

هاي علوم انسانی و اجتماعی، این رشته ابتـدا در دانـشگاه شـیراز و     هاي آغازین پس از انقالب طی بازنگري در رشته     سال

 و بـه عنـوان گرایـشی از علـوم     )ریزي اجتماعی برنامه (Social Planningسپس در دانشگاه عالمه طباطبایی با عنوان 

ریزي و     درصد از واحدهاي تخصصی خود را به دروس برنامه         25این رشته در مقطع کارشناسی حدود       . اجتماعی مطرح شد  

 درصد بقیـه دروس اصـلی و پایـه    75اختصاصی داده و   ....) ریزي، کامپیوتر   خوانی، کارگاه برنامه    کشی و نقشه    نقشه(مرتبط  

به این ترتیـب دانـشجویان ایـن رشـته از           . تعلق دارد ...) شناسی و   هاي جامعه   مثل مبانی و نظریه   (اعی  مرتبط با علوم اجتم   

شناسی و از     شناسی، مردم   شوند و از طرفی دیگر با جمعیت        آشنا می ... شناسی اجتماعی   طرفی با دیدگاه جامعه شناختی روان     

هاي نظري و میدانی مرتبط با        با توجه به مطالعات و پژوهش     ریزي و در پایان       هاي برنامه   سویی دیگر با نظریات و تکنیک     

ریزي کشور حضور یافته و ایفاي  هاي مختلف برنامه هاي اجتماعی در عرصه دروس در نقش کارشناسان یا حداقل تکنسین     

 اشـتغال یـا   هـاي  ها را در اختیار گرفتـه و یـا در عرصـه     ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته     3/2آنها گاه تا    . اند  نقش کرده 

  .اند هاي متفاوت اما مرتبط حضور موفقی داشته زمینه

اي   ریزي اجتماعی دانشگاه عالمه و دانشگاه تهـران بـه تناسـب نیـاز جامعـه حرفـه                   هاي اخیر گروه برنامه     در سال 

قایسه با آنچه بایـد     اند البته در م     اند و دانشجویان را با نیازهاي شغلی آتی نزدیکتر کرده           تغییرات اندکی در دروس خود داده     

با شروع به کار دانشگاه آزاد در واحدهاي زیـادي علـوم اجتمـاعی تنهـا بـا گـرایش                 . انجام شود فاصله قابل توجهی دارند     

  .ریزي اجتماعی در حال فعالیت است برنامه
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  ریزي اجتماعی روابط متقابل جامعه و برنامه) ج

تر جامعـه    ریزي اجتماعی با توجه به نیازهاي جدي        ی برنامه هاي پس از انقالب اسالم      بنابر آنچه گفته شد طی سال     

اي و    هـاي منطقـه     به عدالت اجتماعی، توزیع آثار رشد و توسعه اجتماعی و انسانی از یکسو و رفع تمرکـز و ایجـاد تعـادل                     

  .به اجرا درآمدآزاد  هاي دولتی و  توازن توسعه در سرزمین از سوي دیگر توسعه یافت و در شمار قابل توجهی از دانشگاه

هـاي مختلـف اشـتغال در بخـش عمـومی و              شاید نیاز شدید و جذب سریع به بازار کار و قابلیت انطباق با عرصـه              

موجـب  ) 2 در پیوست    1385پور، شیخی و لطیفی،       ریزي اجتماعی جمعه    رك گزارش ارزیابی درونی گروه برنامه     (خصوصی  

هـاي    به کار این رشته بیشتر در مقطع کارشناسی مطرح باشد و عرصـه  سال از آغاز  26آن شد تا عمدتاً در طول قریب به         

  .تخصصی آن به سطوح باالتر اشاعه پیدا نکند

ریـزي   هایی چـون سـازمان مـدیریت و برنامـه     از دیگر سو این رشته تاکنون منشأ خدمات قابل توجهی در دستگاه           

هـا   ریزي سایر وزارتخانه ها و ادارات برنامه  بخشداريها، مسکن و شهرسازي، بنیاد مسکن، وزارت کشور، شهرداري      ) سابق(

همچنین نسبت قابل توجهی از مدیران سطوح میانی و پایین و باال را به خود اختصاص داده و یا درصد                  . ها باشد   و دستگاه 

ختـصاص  ریـزي را بـه خـود ا    ها برنامـه  مهمی از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته  

  .اند داده

انـداز و نقـشه       هاي توسعه، سند چشم     ریزي اجتماعی در برنامه     جایگاه برنامه ) د

  جامع علمی کشور

هـاي   هاي اقتصادي، بخش هاي توسعه به عنوان وجه مکمل برنامه انداز و برنامه ریزي اجتماعی در سند چشم  برنامه

پرداختن بـه مـسئله مـسکن اجتمـاعی و          . دهد  ا پوشش می  اجتماعی برنامه چون بخش مسکن، بهداشت، آموزشی، رفاه ر        

در سـطح   » برنامه جامع مـسکن   « و طرح مسئله     جمهوري اسالمی ایران  هاي مرتبط با آن از برنامه دوم تا چهارم            سیاست

ملی و استانی، توجه به ابعاد اجتماعی و انسانی طرح آمایش سرزمین جمهوري اسالمی ایران و به ویـژه توجـه بـه نقـش            

هاي فرسوده شهري و توانمندسـازي اسـکان غیررسـمی عمـالً      ریزي اجتماعی در بازسازي و بهسازي بافت دلیل برنامه   بی

اي و محلـی تقویـت    ریزي ملی ـ منطقه  روزآوري بیش از پیش در برنامه جایگاه این رشته را در صورت توجه و تجهیز و به

 با توجه ویژه به این جایگاه و براي پاسخگویی به نقش خاص ایـن  لذا در نقشه جامع علمی کشور نیز بایستی      . خواهد کرد 

ریـزي کـشور در مجموعـه علـوم اجتمـاعی خـاص،        رشته در مقاطع مختلف و جهت پاسخگویی به سطوح مختلف برنامه          

ري هاي علوم اجتماعی و نیز علوم مرتبط دیگ         تعریف مشخص و جامعی از آن به دست داده و رابطه رشته را با سایر رشته               

چون اقتصاد جغرافیا و حتی شهرسازي و معماري، علوم اداري و مدیریت، علوم محیطی و طبیعـی بـه درسـتی مـشخص                       

  .سازد و آن را در جایگاه واقعی خود قرار دهد
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ریـزي    ضرورت و اهمیت تدوین نقشه جامع علمی کشور در حـوزه برنامـه            )    ه

  اجتماعی

ـ        با توجه به بررسی    ریـزي اجتمـاعی    دوین نقـشه جـامع علمـی کـشور در حـوزه برنامـه       هاي به عمل آمده جهت ت

  :شود هاي زیر مطرح می ضرورت

  بندي آنها، بندي نیازها به رشته و اولویت ـ بازشناسی، بازتعریف و طبقه

  هاي علوم اجتماعی، ـ بازشناسی و بازتعریف ارتباط رشته با سایر رشته

  هاي علوم انسانی و هنر، شتهـ بازشناسی و بازتعریف ارتباط رشته با سایر ر

  ـ تعریف مجدد ساختار آموزشی و پژوهشی رشته،

  الذکر، تر کردن رشته در جهت پاسخ به نیازهاي فوق ـ تخصصی

  ـ حفظ و توسعه ابعاد فناورانه و کاربردي رشته،

مـشارکت،  (ریـزي   هاي مغفول و بر زمین مانده برنامـه       ـ تقویت، تجهیز و بسترگشایی آن جهت پاسخگویی عرصه        

  ،...)ها، توانمندسازي نهادسازي

  .هاي مشابه در آن ـ تجدید ساختار مدیریت و حتی ادغام برخی رشته

  

  

  

  



 اسالمی و هنر ارفکمیته علوم انسانی، مع/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

بخش اول ـ نگاشت نهادي و دانشی وضع موجـود و مطلـوب    

  ریزي اجتماعی در ایران برنامه

نگاشت (ریزي اجتماعی   وضع موجود و مطلوب ساختار برنامه     . 3فصل  

  )نهادي

  ي آموزشی، پژوهشی و فناوريها هار برنامساخت) الف

  ساختار برنامه آموزشی. 1

ریزي اجتمـاعی    درصد از دروس به دروس تخصصی برنامه       20ریزي اجتماعی تنها      در حال حاضر در گرایش برنامه     

رافیـا  شناسـی و جغ  شناسی، مردم شناسی، روان اختصاص یافته است و دروس اصلی و پایه رشته عمدتاً شامل دروس جامعه           

دهد که بـین      نشان می ) جدول صفحه بعد  (ریزي اجتماعی     بررسی تطبیقی دروس اصلی، تخصصی و اختیاري برنامه       . است

ریزي ـ اجتماعی همخـوانی زیـادي بـین دروس      گذاران گرایش برنامه دو دانشگاه شیراز و عالمه طباطبایی به عنوان پایه

آن بـوده اسـت تـا         هاي اخیر سعی بر       انشگاه عالمه طباطبایی در سال    با این تفاوت که در د     . اصلی و تخصصی وجود دارد    

شناسی به عنوان دروس پایه و اصـلی رشـته مطـرح شـود و در دروس تخصـصی و                      تر جامعه   تر و مرتبط    دروس تخصصی 

ریزي مسکن، مدیریت شـهري، اقتـصاد شـهري، کـاربرد             شناسی انسانی برنامه    اختیاري نیز در مقاطع مختلف چون محیط      

GISریزي ارائه شده است که در دانشگاه شیراز این تغییرات کمتر مطرح بوده است  در برنامه.  

هاي اخیر ایجـاد شـده اسـت چـارچوب دروس قـدري تفـاوت داشـته و            در دانشگاه تهران که این گرایش در سال       

اي و نیـز     ي، روستایی و منطقـه    ریزي شهر   هاي متفاوتی از مدیریت بحران و ریسک و اقتصاد توسعه گرفته تا برنامه              زمینه

  .شود سیاست اجتماعی را شامل می

به این ترتیب ترکیب نامتناسب دروس و گاهی عدم انطباق با نیازهاي بیرونی و تعداد کم دروس تخصـصی و نیـز              

خـصوص تخصـصی رشـته مـشکالت جـدي سـاختاري        هاي مختلف در دروس اصـلی و بـه        ها و دانشگاه    تفاوت دانشکده 

که باید در تدوین نقشه جامع علمی کشور بدان توجه خاص مبذول شده و ترکیب متناسب دروس، انطبـاق  موجودي است   
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!

  .انتظامی دروس مدنظر قرار گیرد هاي جامعه و نیز اهداف رشته و پرهیز از پراکندگی و بی بیشتر با نیازها و خواست

  ریزي اجتماعی بررسی تطبیقی دروس اصلی، تخصصی و اختیاري برنامه
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  ساختار پژوهشی. 2

هاي   ریزي اجتماعی، پژوهش    هاي برنامه     به دالیل ذکر شده در مقدمه و مبانی نظري پژوهش و خصلت میان رشته             

با توجه به فرصت کم و اطالعات محـدود امکـان   . گیرد هاي متنوعی را دربر می مرتبط با این رشته گسترده بوده و عرصه       

ریـزي    آوري اطالعات از اسـاتید برنامـه        تصویر منظم و کافی از ساختار پژوهشی در این گزارش مقدمه نبود اما، جمع             ارائه  

  .شود اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی نتایج زیر ارائه می

 ریـزي   هـاي مـرتبط بـا برنامـه         بر تألیف کتاب، تعداد قابل توجهی مقاله در عرصـه           شود، عالوه   چنانکه مالحظه می  

اجتماعی توسط اعضاء هیأت علمی رشته در مجالت و نشریات داخلی به چاپ رسـیده و آنهـا در شـمار قابـل تـوجهی از                   

امـا فقـدان   . انـد  هاي تحقیقاتی و اجرایی در بخش دولتی و خصوصی در نقش مجري، مدیر و یا مشاور شرکت داشته  طرح

شکالت عمده پـژوهش سـازمان یافتـه و هدفمنـد اسـت کـه       ریزي اجتماعی از م مراکز علمی ـ پژوهشی مرتبط با برنامه 

در حـال حاضـر مراکـز مطالعـات شهرسـازي و      . تواند در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوري کشور قرار گیـرد              می

هاي کـشور، دفتـر مطالعـات و تحقیقـات اجتمـاعی       معماري اسالمی، پژوهشکده حمل و نقل، معاونت اجتماعی شهرداري 

هاي پژوهـشی مـرتبط بـا     مسکن انقالب اسالمی و امثال آن حوزهعات و تحقیقات بنیاد  ال، دفتر مط  اد کشاورزي وزارت جه 

  .ریزي اجتماعی را تحت پوشش دارند برنامه

به طور متوسط   ) عضو هیأت علمی  (در مورد سوابق آموزشی اساتید محترم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه            

از جمله دانشگاه شیراز، علم و صنعت دانـشگاه مـشهد،    . هاي معتبر کشور را شاهدیم      ر دانشگاه  سابقه تدریس د   71از سال   

  .دانشگاه زنجان، شهید بهشتی، الزهرا و عالمه طباطبایی

 مـورد تـألیف    8،  )ریـزي اجتمـاعی     گرایش برنامه (به طور متوسط پنج عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی           

هـاي مختلـف اجتمـاعی، شـهري،      اند که در زمینـه   طرح و پروژه همکاري داشته90د و با حدود    ان   مقاله داشته  80کتاب و   

  .بوده است... اي، زیرساختی و منطقه

  فناوري. 3

  :هاي مختلف و متنوعی به شرح زیر فعال بوده است ریزي اجتماعی در زمینه در عرصه فناوري برنامه

  ،...)مسکن اجتماعی، طرح جامع مسکن(ی مرتبط با آن ـ ابعاد اجتماعی مسکن و امور پژوهشی و اجرای

  هاي فرسوده شهري، ـ بازسازي و بهسازي بافت

  نشینی به ویژه در کالنشهرها، ـ توانمندسازي اسکان غیررسمی و ساماندهی حاشیه

  هاي مرتبط با زنان، جوانان و مشابه، ریزي مشارکتی در عرصه ـ برنامه

  ،...)اي شهري، روستایی، محله(ریزي محلی  ر برنامههاي اجتماعی و فضایی د ـ زمینه

  ،...)ساله هاي پنج اي، شهرستانی، برنامه ناحیه(اي  هاي منطقه ریزي هاي اجتماعی و فضایی برنامه ـ زمینه

ریـزي   ریزي شهري، شهرسازي و برنامـه     هاي مسکن، برنامه    هاي پژوهشی و ساماندهی تحقیقات در حوزه        ـ عرصه 

  اي، منطقه

... هـاي خیابـانی و      ریزي و اقتصاد حمل و نقل شامل استفاده از وسایل نقلیه، شـبکه              هاي مربوط به برنامه     صهـ عر 
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  .بازنگري اجتماعی ـ فرهنگی

هـاي پژوهـشی یـا حتـی جایگـاه کارشناسـی و        نوع و نحوه مشارکت فناورانه به صورت همکاري اساتید در طـرح           

  .تی و نیز مشاوره در بخش دولتی و خصوصی بوده استهاي ذیربط دول مدیریتی در نهادها و دستگاه

ها چون  الذکر و حتی در سایر زمینه تر دانشجویان رشته نیز در امور فوق  و در درجه پایین   آموختگان دانشبه جز این    

محلی فعال  ها، امور شوراها و نهادهاي غیردولتی و اجتماعات           بیمه، تأمین و رفاه اجتماعی، کار و نیروي انسانی، شهرداري         

  .هم در جایگاه کارشناسی و هم مدیریتی حضوري فعال دارند) 2پیوست (هاي طرح ارزیابی درونی  بوده و برابر یافته

  ریزي اجتماعی ساختار اجتماعات علمی برنامه) ب

هاي دولتی شیراز، عالمـه طباطبـایی، تهـران، تبریـز، شـهید چمـران اهـواز و                    هاي کشور دانشگاه    در بین دانشگاه  

ریـزي اجتمـاعی در سـطح     هـاي آزاد اسـالمی داراي گـرایش برنامـه      واحد از دانشگاه  8فردوسی مشهد و همچنین حدود      

ریـزي اجتمـاعی در مقطـع کارشناسـی ارشـد وجـود نـدارد و تنهـا در رشـته                    در حال حاضر برنامـه    . کارشناسی می باشند  

ه نامبرده اول داراي انجمن علمی با هـدف ارتقـاي سـطح    سه دانشگا. باشد ریزي اجتماعی زیر گروه تعاون فعال می      برنامه

: عالمه طباطبایی / نشریه مانا : شیراز/ نشریه برنا : تهران(هاي آنها چاپ نشریات       از جمله فعالیت  . علمی دانشجویان هستند  

ریـزي   برنامههاي علمی با هدف آشنایی بیشتر با کاربردهاي گرایش     ها، کارگاه   ها و سخنرانی    برگزاري همایش ) خشت اول 

هـاي آمـادگی کارشناسـی ارشـد، برگـزاري         ترتیب دادن اردوهاي دانشجویی، برگزاري کالس       اجتماعی براي دانشجویان،  

  .باشد ها می از جمله اهداف این انجمن... هاي کمک آموزشی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان رشته و کالس

ریزي اجتماعی در سطحی باالتر از دانشگاه و   ی یا پژوهش برنامه   الزم به ذکر است که در وضع موجود انجمن علم         

، انجمـن   »اندیـشه ایرانـشهر   «هایی چون جامعه مهندسان شهرساز، مجموعه         اما در انجمن  . در محافل اجرایی وجود ندارد    

ریـزي    رنامـه هـاي مـرتبط بـا ب        ریزان اجتماعی حضور چشمگیري دارنـد و در حـوزه           شناسی ایران و امثال آن برنامه       جامعه

  .اجتماعی فعال هستند

دهـی بـراي فعالیـت     هاي علمی و در نظر گرفتن ساختار اداري و مالی براي آن و مجـال         برگزاري انتخابات انجمن  

  .شود جدي آنها در ترسیم وضع مطلوب توصیه می

  ساختار مدیریت) ج

ـ        در حال حاضر گروه برنامه     سانی تعریـف شـده اسـت و براسـاس     ریزي اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی و یا ان

  :ساختار دانشگاه عالمه طباطبایی به قرار زیر است
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  اجتماعی عالمه) ساختار مدیریت گروه ب. 2نمودار 

  ساختار منابع و تجهیزات) د

ماعی هاي علوم اجت در حال حاضر به جز فضاي دانشکده و مشکالت جدي کالبدي و فیزیکی آن شامل سایر رشته          

ریزي اجتماعی از کمبـود       تنها کارگاه برنامه  . ها وجود دارد    ها و رشته    شود، عمالً ارتباطات کم و ناکارآمدي بین گروه         نیز می 

نیـاز بـه کـامپیوتر و تجهیـزات جـانبی چـون             . برد و فضاي آن جهت کار مناسب نیست         وسایل و حداقل امکانات رنج می     

بـرداري احـساس    کـشی و نقـشه   حل باالتر دیجیتایزر و امکانـات و تجهیـزات نقـشه   اسکنر، پالتر، پرینتر مستقل و در مرا     

هـا   آموزشی چون ویدئو پروجکشن و ابزارهاي جدید آموزشی همچون سـایر رشـته            شود مضاف بر این و مسائل کمک          می

  .مورد نیاز است
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ریزي اجتمـاعی     نگاشت دانشی وضع موجود و مطلوب برنامه      . 4فصل  

  در ایران

  ضع موجود کنشگران علوم اجتماعیو) الف

  استادان. 1

  :بندي است ها نتایج زیر در رابطه با اساتید رشته قابل جمع ها و نشست هاي حاصل از بررسی برابر یافته

  ـ ناکافی بودن تعداد اساتید به نسبت تعداد دانشجویان،

  ید،اي مرتبط اسات ریزي اجتماعی در عین تنوع رشته ـ عدم وجود تخصصی برنامه

  ـ لزوم ارتقاء سطح علمی اعضا و ارتباط بیشتر با رشته اجتماعی،

  ـ ارتباط کم اساتید با محیط حرفه و رشته و اتکاء بر دانش تئوریک،

هـاي   اي پایه علمی اساتید متناسب با شرایط و نیازهاي علمی جامعـه و پیـشرفت            ـ نیاز به بازآموزي و تقویت دوره      

  .علمی

 قابل توجه است که در صورت تداوم وضع موجود واحدهاي تخصصی تعداد کم اساتید رشته            با توجه به موارد فوق،    

هـاي   لذا توسعه رشته در مقاطع کارشناسی ارشد در رشته. عمالً فضاي علمی الزم را جهت ارتقاء رشته فراهم نخواهد کرد    

ها توصـیه     ها و دانشگاه    ماعی و سایر دانشکده   هاي مرتبط در دانشکده علوم اجت       مرتبط و ایجاد ارتباط بیشتر با اساتید رشته       

  .شود می

   دانشجویان.2

کنـد از   هاي غالبـاً علـوم انـسانی جـذب مـی            ریزي اجتماعی در حال حاضر دانشجویان خود را از میان دیپلم            برنامه

منـدي بـه      ههاي این دانشجویان پایین بودن سطح دانش ریاضی و آمار و نیز زبان انگلیسی و در عین حال عالق                    مشخصه

هاي اخیـر تعـداد       آنها غالباً از طبقات متوسط و پایین درآمدي بوده و در سال           . هاي دانش اجتماعی و جغرافیایی است       حوزه

شـود آنهـا در دو مقطـع شـبانه و روزانـه           درصد دانشجویان را شامل مـی      75دانشجویان زن بر مرد پیشی گرفته و قریب         

ها عمالً تفاوتی بین دانشجویان روزانه ـ معموالً بـا معـدل و نمـره بـاالتر ـ بـا         سشوند اما در روال جاري کال پذیرش می

  .شبانه وجود ندارد

مندي و بازارمحوري و کارمحوري     ریزي اجتماعی با توجه به ماهیت رشته بیشتر گرایش به حرفه            دانشجویان برنامه 

درصد مهمی از آنها رشته تحـصیلی خـود را دوسـت    . داشته و از جسارت خوبی در برخورد با موضوعات مرتبط برخوردارند        

اند امـا از ترکیـب نامتناسـب دروس و تخصـصی نـشدن در مقطـع کارشناسـی                     داشته و با آن ارتباط مناسبی برقرار کرده       

پیوسـت  . ك.ر(اند    برخی از دروس را کمتر مرتبط و غالب دروس تخصصی خود را مفید و کارآمد توصیف کرده                . اند  ناراضی



ریزي اجتماعی در ایران نگاشت نهادي و دانشی وضع موجود و مطلوب برنامه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

17

التحصیل داشـته و بـه طـور      نفر فارغ772، 1383 تا 1363هاي  ریزي اجتماعی فقط در دانشگاه عالمه طی سال  مهبرنا). 2

 دانـشجو در    450 حـدود    1384ــ 1385در سـال    . پـذیرد    دانشجو در دو مقطع روزانه و شبانه می        70 تا   60متوسط سالیانه   

نمایه . ك.ر(اند   نفر مرد بوده150 تن از آنها زن و 300اند که  هاي دولتی و آزاد اسالمی در این رشته پذیرفته شده        دانشگاه

  ).زیر

  

  ریزي اجتماعی التحصیالن و دانشجویان گرایش برنامه ـ آمار فارغ

ریـزي در مؤسـسات    در گـرایش برنامـه  ) 1383ــ 84برحسب دوره تحصیلی و به تفکیک در سال تحصیلی        (آموختگان  دانشـ تعداد   

  .باشد  نفر مرد می43 نفر زن و 70ر بوده است که از این تعداد  نف113آموزش عالی دولتی 

 نفر 31 نفر زن و 67 نفر بوده است که از این تعداد 98، 1384ـ85شدگان در این گرایش در سال تحصیلی    ـ همچنین تعداد پذیرفته   

  .باشند سی ارشد می نفر دانشجوي کارشنا20 نفر دانشجوي کارشناسی و 78از طرفی از این تعداد . باشد مرد می

باشد کـه از ایـن تعـداد      نفر می440ریزي اجتماعی در کشور     کل دانشجویان پذیرفته شده در گرایش برنامه       1384ـ1385ـ در سال    

بـه  (انـد    نفر دانشجوي کارشناسی ارشد بوده48 نفر کارشناسی و 392و همچنین از این تعداد   . باشد   نفر مرد می   140 نفر زن و     300

  ).توان به عنوان دانشجویان در حال تحصیل در نظر گرفت سد این تعداد را میر نظر می

باشد کـه از       نفر می  298،  )86 تا   1383ورودي  (ریزي اجتماعی در دانشگاه عالمه        ـ جمع دانشجویان در حال تحصیل گرایش برنامه       

همچنین از این   .  درصد مرد هستند   79/17ن زن و     درصد دانشجویا  21/82باشد، به عبارتی       نفر مرد می   53 نفر زن و     245این تعداد   

 درصد 37/54 درصد دانشجویان روزانه و 62/45باشند، به عبارتی   نفر دانشجویان شبانه می 162 نفر دانشجویان روزانه و      136تعداد  

  .باشند شبانه می

 437 نفر زن    335وده است که از این تعداد        نفر ب  772،  1383 تا   1363ریزي اجتماعی از سال       التحصیالن گرایش برنامه    ـ تعداد فارغ  

 615 نفـر شـبانه و   157از طرفی از این تعداد . اند  درصد مرد بوده   60/56 درصد دانشجویان زن و      39/43به عبارتی   . نفر مرد هستند  

  .اند  درصد روزانه بوده66/79 درصد شبانه و 33/20اند که به این ترتیب  نفر روزانه بوده

هـاي گذشـته تعـداد دانـشجویان زن      به این ترتیب طی سال. باشیم  تغییر روندي در دانشجویان این گرایش میبه این ترتیب شاهد   

  .باشیم افزایش یافته و همچنین شاهد افزایش پذیرش دانشجو شبانه می

  

  :هاي نظرسنجی اساتید و دانشجویان نتایجی به شرح زیر حاصل شده است برمبناي اطالعات استخراج شده از فرم

  ـ وضع موجود اساتید و دانشجویان

نخـست نـسبت اسـاتید بـه      . اساتید و اعضاء هیأت علمی معتقدند که چند نکته در مورد کمیت اساتید موجود است              

باشند، دوم اینکه در جذب اساتید مسائل کیفی          دانشجویان کم و در سطح پایینی است که پاسخگویی نیاز دانشجویان نمی           

 و دانشجویان نیـز بـه       آموختگان دانشدر این زمینه نظرات     .  بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد      و سطح علمی قابل قبول    

باشد و وجود اساتید بیشتر با کیفیت و سطح علمی باالتر را موجب افـزایش کیفیـت آمـوزش و تـدریس                        همین ترتیب می  

  .دانند می

  :شده که اهم آنها عبارتند ازدر مورد توان علمی آموزشی ـ پژوهشی اساتید نیز نظراتی ارائه 
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  هاي اجتماعی، ـ عدم توجه به پژوهش

  ـ ضعف تناسب بین توان آموزشی و پژوهشی،

  ـ کمبود رقم بودجه مطلوب براي پژوهش،

  ـ لزوم ارتقاي سطح دانش اعضاي هیأت علمی و به روز بودن آنها،

  ـ ضعف توانایی اساتید در ایجاد انگیزه در دانشجویان،

هـاي   از حد اساتید به مباحث تئوریـک و عـدم اسـتفاده کـافی از وسـایل کمـک آموزشـی و آمـوزش                  ـ اتکا بیش    

  .غیرکالسیک

 و خود دانشجویان مطرح     آموختگان دانشدر مورد وضعیت موجود دانشجویان نیز مطالب و مواردي توسط اساتید و             

  :توان براي نمونه به موارد زیر اشاره نمود شده که می

  یزه و عالقه دانشجویان به رشته،ـ پایین بودن انگ

  ـ عدم وجود ذهن تحلیلگر در دانشجویان،

  هاي سیاسی بر روند آموزش و یادگیري دانشجویان، گیري ـ تأثیر جهت

  .ـ عدم وجود زمینه مناسب براي جذب دانشجویان مستعد و مرتبط با رشته

باشـد و   عداد دانشجو نسبت به جمعیت کم مـی       در مورد دانشجویان نیز دو دیدگاه متناقض وجود دارد؛ یکی اینکه ت           

زنی  باشد و این افزایش تعداد از سویی باعث افزایش قدرت چانه  دیگر اینکه تعداد دانشجویان زیاد و بیش از نیاز جامعه می          

  .شود و از سوي دیگر موجب کاهش کیفیت آموزشی می

  ریزي اجتماعی وضع موجود و مطلوب کم و کیف عملکرد برنامه) ب

   پژوهشی.1

  وضع موجود

هـاي برگـزار شـده در رابطـه بـا وضـع موجـود پـژوهش در                    هاي صورت گرفته و نتـایج نشـست         براساس بررسی 

  :ریزي اجتماعی نکات زیر قابل ذکر است برنامه

هاي مـسکن، بازسـازي،       ریزي اجتماعی در عرصه     هاي برنامه   ـ تنوع زمینه پژوهشی و نیاز شدید جامعه به پژوهش         

هـاي شـهري و    ریـزي اجتمـاعی در عرصـه    ها و برنامه ریزي، نظارت و اجراء برنامه ي، مشارکت مردم در برنامه   توانمندساز

  اي، منطقه

ریزي اجتماعی و در عـین حـال ورود اسـاتید و دانـشجویان بـه             ـ تخصصی نشدن جدي پژوهش در عرصه برنامه       

هاي پژوهشی اما در عـین حـال    اي از زمینه   امنه گسترده و در نتیجه تسلط بر د     ) به دلیل کمبود و نیاز    (هاي متفاوت     عرصه

  هاي صورت گرفته، عمق کم برخی از پژوهش

  ـ پایین بودن تعامل پژوهشی با سایر کشورها و سهم بسیار پایین در تولید علم،
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  ـ عدم وجود انگیزش درونی براي پژوهش و رونق پژوهش بازاري،

  شرایط،ـ فقدان ذهنیت پرسشگر و پژوهشگر متأثر از 

  ـ سرکوب شدن عالیق پژوهشی در ساختار آموزشی موجود،

هـا در   ریـزي اجتمـاعی و اخـتالط آن بـا سـایر زمینـه              هاي تخصـصی و ویـژه برنامـه         ـ عدم توجه جدي به زمینه     

  .هاي مرتبط پژوهش

  وضع مطلوب

  :شود بهینه با توجه به شرایط موجود به شرح زیر پیشنهاد می/ وضعیت مطلوب

  ،)رسانی اطالع(ریزي اجتماعی به ارکان جامعه و نهادهاي مرتبط با آن  امهـ معرفی برن

  ـ اختصاص اعتبارات پژوهشی متناسب جهت تحقیقات بنیادي در رشته،

  اي، ریزي اجتماعی در جهت اهداف سازمانی و حرفه ها از تحقیقات برنامه ـ بسترسازي استفاده نهادها و سازمان

  موزش و پژوهش محور کردن آموزش،ـ تأکید بر پژوهش در کنار آ

  اي، هاي حرفه ـ ایجاد ارتباط بیشتر حرفه با رشته و تقویت ارتباط رشته با محیط

  ـ بازارمحور کردن تحقیقات کاربردي رشته و کاربردي عرصه تقاضاي پژوهشی،

  هاي علمی ـ پژوهشی مرتبط با رشته، ـ برگزاري سمینارها و نشست

  اي، رشته ـ مشارکت در تحقیقات بین

  هاي بین کشوري به ویژه با کشورهاي منطقه،  و پژوهشالمللی بینـ مشارکت در سمینارهاي 

  ـ الگوسازي پژوهشی و ترغیب پژوهش در سطح دانشجویان رشته،

هـاي کـاربردي    ریزي اجتمـاعی بـا پـژوهش    ـ ترکیب متناسب تحقیقات بنیادي منجر به تولید علم در رشته برنامه  

  ائل مورد اشاره و مرتبط،منتهی به حل مس

  ریزي به صورت بین دانشگاهی، ـ انتشار مجله علمی ـ پژوهشی اختصاصی برنامه

  ـ افزایش امتیازات کارهاي پژوهشی اصیل و کاربردي،

  اي، ـ ایجاد فضاي رقابتی بین دانشگاه و مؤسسات پژوهشی و نهادهاي حرفه

  ).حداقل در شروع(ریزي اجتماعی با اعتبارات عمومی  ـ ایجاد و تقویت مؤسسات پژوهشی مستقل براي برنامه

  آموزشی. 2

ریزي اجتماعی نکـات زیـر قابـل ذکـر            ها در رابطه با وضع موجود آموزش در برنامه          ها و نشست    با توجه به بررسی   

  :است

زشی ها و ساختار آمو     ـ اختالط در هدف و ناروشنی اهداف رشته و در نتیجه آشفتگی در ترکیب دروس، شرح درس                

  رشته،

هـا و   رشته و تغییـر سـاختار دروس و آمـوزش بـه تناسـب دانـشکده      ) مذکور در قبل(ـ عدم توجه به اهداف اصلی  
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  ،) واحد دانشگاه آزاد10به ویژه در رابطه با (ها  دانشگاه

  ـ کمبود استاد و نسبت نامتناسب استاد به دانشجو در صورت تخصصی شدن رشته،

  ردن رشته در ارتباط با پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی و مسائل حاد اجتماعی،ـ عدم توجه کافی به تخصصی ک

  ـ ضعف تعامل استاد ـ دانشجو،

  هاي آموزشی و گستردگی زمینه آموزش، ـ ابهام در اهداف و سیاست

  هاي علوم اجتماعی و نامشخص بودن مرز آنها در آموزش، ـ تداخل گرایش

هـاي    ر دوره کارشناسی و ضعف در ایجاد بینش و بصیرت علمـی در دوره             هاي کاربردي د    ـ ضعف در ایجاد مهارت    

  باالتر،

هـاي نـوین و بـا تأکیـد بـر          ـ به روز نبودن شیوه آموزش و اتکاء زیاد بر مطالب شفاهی تئوریک به جاي آمـوزش                

  ها و ابزار جدید، روش

  ها و نبودن آموزش، ـ عدم ایجاد انگیزش کافی جهت پژوهش

   روشن در دانشجویان وارد شده به رشته و در نتیجه گاهی کافی نبودن انگیزه جهت آموزش،هاي ـ فقدان زمینه

  نگري در آموزش و پهنانگري به جاي ژرفانگري آموزش، ـ سطحی

  و منزوي شدن رشته در دانشگاه،) ها اي و سایر رشته نهادهاي حرفه(ـ ارتباط محدود با محیط خارجی 

  هاي کار میدانی دانشجویان، زشی و اردوها و زمینهـ فقدان فضا و امکانات کمک آمو

بندي آموزشی جهت تربیت نیرو متناسب با نیاز جامعه که سطوح مختلف بـا توجـه بـه مـوارد فـوق             ـ فقدان سطح  

  :شود ها جهت ترسیم وضعیت بهینه پیشنهادات زیر مطرح می ها و بررسی نتیجه نشست

  هاي مرتبط،  نهادها و سازمانـ تقویت ارتباط رشته با حرفه و دانشگاه با

هاي علمی و کاربردي آن و در نتیجه بـازنگري در سـاختار و ترکیـب دروس و         سازي اهداف رشته و زمینه      ـ شفاف 

  هاي دولتی، آزاد و پیام نور، سازي نسبی آن در دانشگاه همسان

  ـ کاهش جذب دانشجویان مقطع کارشناسی و تأکید بر کیفیت به جاي کمیت،

هاي کارشناسی ارشد و دکتري        کردن رشته و تبدیل گرایش به رشته در مقطع کارشناسی و ایجاد دوره             ـ تخصصی 

  ،)1ریزي در پیوست  پیشنهاد گروه برنامه. ك.ر(هاي مشابه  به طور مستقل یا در ترکیب با رشته

  ـ افزایش تعامل استاد ـ دانشجو و تقویت ابعاد غیرشفاهی و غیرکالسیک آموزش،

  اي با توجه به کاربردي بودن رشته در تنظیم ساختار آموزش رشته، بر افزایش مهارت و تبحر حرفهـ تأکید 

  آموزشی، منابع و تجهیزات و امکانات آموزشی، هاي  آوري شیوه ـ به روز

هاي ریاضی ـ زبان خارجه و یا فراهم کردن امکان آموزش   ـ سامانمند کردن جذب دانشجو و تأکید بر وجود زمینه

  هاي دانشی و مهارتی در دانشگاه، تقویت پایهو 

  هاي مرتبط با دروس، هاي کافی جهت پژوهش ـ تأکید بر پژوهش در کنار و همراه آموزش و ایجاد انگیزه

تکنـسین در حـوزه حرفـه و تخصـصی          / ـ تأکید بر آموزش عمومی در مقطع کارشناسی با هدف تربیت کارشناس           

ناسی ارشد و دکتري با هدف تربیت کارشناسی ارشد و اندیشمند در حوزه دانـش و   بندي آن در مقطع کارش      شدن و گرایش  

  فناوري،
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افزارها و نیز فـضاي   افزارها و نرم ـ توسعه کمی و کیفی فضاي آموزشی و به ویژه تجهیز به کامپیوتر و سایر سخت         

  ،) شیراز در عمران ملیتوجه به سنت موفق دانشگاه(هاي عملیاتی و میدانی  کارگاهی و اردوگاه جهت پژوهش

  هاي مرتبط با حرفه، هاي آموزشی آزاد در عرصه ـ ایجاد دوره

  هاي مرتبط، ـ ایجاد پردیس آموزشی با امکان تعامل رشته با سایر رشته

  ها متناسب با نیازهاي جامعه و شرایط اجتماعی، ـ روز آمد کردن و امکان پویایی دروس و سرفصل

  اي، هاي حرفه التحصیالن جهت به روز کردن دانش مهارت ي و بازآموزي فارغهاي کارآموز ـ برگزاري دوره

هاي آموزشی یا حتـی اعـزام هدفمنـد بـه      هاي دانشی و به روزآوري اساتید از طریق دوره ـ بازآموزي و تقویت پایه   

  ها و فنون جدید مرتبط با رشته، خارج و فراگیري نظریه

هـا در مقطـع کارشناسـی ارشـد و در             ر مقطع کارشناسی و توسعه گرایش     مدت تبدیل گرایش به رشته د       ـ در کوتاه  

  .ریزي در پردیس علوم اجتماعی بلندمدت ایجاد دانشکده برنامه

  فناوري .3

ریزان اجتماعی نقـش   در حال حاضر و با توجه به مجموعه آنچه در دو بخش قبل بیان شد و مباحث گذشته برنامه              

آنهـا بـه   . انـد  هاي مختلف عمومی، دولتی و خصوصی داشته گشایی در عرصه و گروهقابل توجهی در حل مسائل اجتماعی     

هاي مختلفی مشغول به کار بوده و در  عمالً در زمینه) که در جاي خود نقد شد(دلیل ماهیت کاربردي رشته و تنوع دروس 

  .اند هاي متعدد اما کمابیش مرتبط کارگشا بوده عرصه

 عضو هیـأت علمـی و جـذب حـدود     50التحصیل قریب به   فارغ2000ود و علیرغم بیش از  با عین حال به دلیل نواقص موج      

  : دانشجو در سال در جایگاه واقعی و بایسته خود قرار ندارد، لذا پیشنهادات زیر به عنوان ترسیم وضع مطلوب قابل طرح است500

عات محلی و کـار بـا آنهـا از جهـت             و اجتما  (NGOs)ریزي اجتماعی با سمن       ـ تعامل بیشتر رشته و حرفه برنامه      

  دهی و هدایت، تقویت ساختار، شکل

  تر با نهادهاي غیر انتفاعی، اي ـ ارتباط بیشتر و حرفه

  ریزي، ـ مشارکت بیشتر در حل مسائل اجتماعی مرتبط در حوزه برنامه

  ـ آموزش و کمک به شوراهاي شهر و روستا در حل مسائل آنها و نحوه تعامل با جامعه،

  هاي بخشی و قضایی، ها و برنامه ویت مشارکت در تهیه و به ویژه نظارت بر طرحـ تق

  هاي عمرانی دولتی، ـ مشارکت بیشتر در نظارت بر طرح

هـاي   هاي اصلی خدمات، صنعت و کشاورزي و تعریف زمینه   هاي نوین همکاري در بخش      ـ معرفی بسترها و زمینه    

  همکاري و مشارکت،

ي سیاسی مثل مجلس، شورا و نهادهاي غیردولتـی و تأثیرگـذاري مثبـت بـا بیـنش و                   ـ حضور مستقیم در نهادها    

  ریزي اجتماعی، نگرش برنامه

  ها و امور مرتبط، ها و برنامه ـ نقد و بررسی و اعالم موضع در ارتباط با طرح

ریزي کـشور   امههاي کاربردي و فناوري و تالش در معرفی مسیر بهینه برن   تر و کارآمدتر در عرصه      ـ مشارکت فعال  

  هاي مرتبط، در عرصه
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مسکن، آموزش، بهداشت، نهادهـاي عمـومی،   (هاي توسعه مرتبط   در تدوین برنامه پنجم و برنامه     ـ مشارکت فعال  

  ،...)اي و اجتماعی تعادل منطقه

بـادل   و به ویژه منطقـه و کـشورهاي اسـالمی و ت            المللی بینـ ارتباط کارآمد و مؤثر با نهادهاي علمی و پژوهشی           

  ریزي اجتماعی، هاي برنامه تجربیات در عرصه

سازي حضور بیشتر مردم و مشارکت مردمی در این  هاي فیزیکی ـ کالبدي و فضایی و زمینه  ـ پر کردن خال برنامه

  .ها برنامه

ریـزي اجتمـاعی      اهداف و محورهاي اصـلی توسـعه برنامـه        . 5فصل  

  وسعه علمی کشورساله در ارتباط با ت انداز بیست براساس سند چشم

  پژوهش، آموزش و فناوري. 1-5

جایگاه اول اقتصادي، « با عنوان جمهوري اسالمی ایرانانداز  انداز اصلی مطرح شده در سند چشم      دستیابی به چشم  

توانـایی در  «،  »هـا   حفظ کرامت و حقـوق انـسان      «،  »عدالت اجتماعی «و نیز تأکید بر     » ...علمی و فناوري در سطح منطقه     

به دور  ... هاي برابر، توزیع مناسب درآمد،      برخورداري از سالمت، رفاه، تأمین اجتماعی، فرصت      «و نیز   » م و فناوري  تولید عل 

و » الملـل  بـین تعامل سـازنده و مـؤثر در روابـط    «و تأکید بر » مندي از محیط زیست مطلوب   از فقر، فساد، تبعیض و بهره     

ریزي اجتماعی به تعبیري که در مباحث  راه دشواري را پیش روي برنامه عمالً  » بخش در جهان اسالم     فعال، مؤثر و الهام   «

اندازهاي ترسیم شده عـام و جهـانی          ها و چشم     از ضرورت   ریزي اجتماعی فارغ    در این معنا برنامه   . دهد  گذشته آمد قرار می   

  :انداز مدنظر خواهد داشت آن اهداف و راستاهاي عمده زیر را در افق چشم

ریـزي   هـاي مـرتبط بـا برنامـه       وزشی و ساختار پژوهشی با هدف تولید علم و فنـاوري در عرصـه             ـ اصالح نظام آم   

  اجتماعی و طرح مباحث جدید منطبق با خواست جامعه ایرانی از یکسو کشورهاي اسالمی و منطقه از سوي دیگر،

ریزي به طور عام و  مههاي نظام برنا ها و خأل گیري نظام و ساختار آموزشی و پژوهشی به سمت حل بحران          ـ جهت 

، افـزایش درآمـد سـرانه و    )به جاي برابري کامـل (هاي برابر   ریزي کشور در ارتباط با ایجاد فرصت        مشکالت خاص برنامه  

سازي توزیع مناسب درآمد و تـدارك عـدالت           ، زمینه )سازي منزلت اجتماعی    به جاي تساوي درآمد و یکسان     (اشتغال کامل   

  اي، طقهاجتماعی و تعادل فضایی و من

هـا و نهادهـاي    سازي توسعه پایدار با تأکید بر بیشترین سطح مشارکت مردمی و توسعه و تقویـت سـازمان           ـ زمینه 

  مردمی و ارتباط مؤثر آنها با بخش عمومی و دولتی و خصوصی،

هاي محیطـی و تنظـیم سـطح توسـعه و توقعـات برمبنـاي         ـ تأکید بر توسعه همراه با محیط و متناسب با ظرفیت          

  برداري حسابگرانه و عقالنی از آن همراه با فرصت ترمیم به محیط، هاي محیط و بهره ظرفیت

هاي نوین علمی، پژوهشی و فناوري با توجـه بـه تجـارب متعـدد امـا پراکنـده و                      ـ طرح مباحث و گشودن عرصه     

هـاي    ذشـته و حـال در زمینـه       سازمان نیافته در تعامل سازنده با کشورهاي منطقه و قانونمند و نهادینه کـردن تجـارب گ                
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  ،...هاي عمرانی، نظارت و پایش حین اجرا و مشارکت در طرح

هـاي   ها از طریق توجـه بـه بخـش    هاي حفظ کرامت و حقوق انسان ـ بسترسازي رفاه اجتماعی و سالمتی و زمینه      

محلـی، شـهر و روسـتایی       (و خرد   ) اي و آمایشی    منطقه(میانه  ) ملی(= هاي سطوح کالن      ریزي  اساسی اجتماعی در برنامه   

هایی چون تأمین مسکن به تناسب اقشار، تدارك بهداشت، آموزش و دیگـر خـدمات زیـستی در حـد شـأن                        در زمینه ...) و

  زدایی، انسانی و توزیع متعادل آن در سطوح مختلف، رفع تمرکز و محرومیت

هـاي   گـاه  بـه توسـعه سـکونت   هـاي گـسترده و رو    سازي و نهادسازي در بخـش  ـ تالش در توانمندسازي، ظرفیت  

اي مسئله از طریق  هاي رسمی و حل ریشه سازي ارتقاء سطح زندگی در آنها تا حد تعادل نسبی با کانون    غیررسمی و زمینه  

  ریزي آمایش سرزمین، اي و برنامه هاي منطقه بسترسازي تعادل

دهـی بـه رشـد و         ژوهش و مجال  هاي آموزش و پ     ها، تجهیزات و امکانات در عرصه       ـ بازسازي مدیریت، زیرساخت   

  . و دانشجویان جوان و تواناي رشتهآموختگان دانشبالندگی خیل 

  





 اسالمی و هنر ارفکمیته علوم انسانی، مع/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

ریـزي اجتمـاعی جهـت        پیشنهادهاي توسعه برنامه  : بخش دوم 

  انداز تحقق اهداف مورد توجه در سند چشم

  راهبردها. 6فصل 

  پژوهش. 1-6

  هاي پژوهشی، تقاء سطح کیفی طرحهاي آکادمیک و تالش در ار ـ دانش محور و روشمند کردن پژوهش

هاي پژوهشی با مضامین جدي و مرتبط با نیازهـاي نـوین جامعـه و کـشورهاي منطقـه در           ـ تعریف و انجام طرح    

  ریزي اجتماعی عرصه برنامه

هاي سـنتی و مـدرن مـشارکت و سـازماندهی و عرضـه بـه        ها و تجربه بندي، ارزیابی و تئوریزه کردن اقدام     ـ جمع 

  ،المللی بین و پژوهشی منطقه و نهادهاي مجامع علمی

هاي غیردولتی و اجتماعات محلی و درگیر شـدن در تجـارت مـشارکتی                ـ مشارکت فعال و کار با نهادها و سازمان        

  ،)یادگیري از مردم و کار با مردم و در کنار مردم(

ریـزي    هـاي پژوهـشی برنامـه       هها و فواید عرصـ      ها، توان   هاي کاربردي و معرفی قابلیت      ـ بازارمحور کردن پژوهش   

  اي و بازار، اجتماعی به جامعه حرفه

هـاي پژوهـشی    ریزي در سطوح مختلف فضایی ـ بخشی و پر کردن خأل  هاي جدید برنامه ـ ورود تعریف به عرصه

  ریزي اجتماعی، مرتبط با برنامه

ماعی با توجه به فقر نسبی      ریزي اجت   هاي تخصصی بنیادي جدید براي توسعه دانش و بینش برنامه           ـ تعریف عرصه  

  ادبیات جهانی در این رابطه،

اي مـسائل موجـود در       ها و مسیرهاي منتهی به حـل ریـشه          حل  گرا و معرفی و ارائه راه       حل  هاي راه   ـ طرح پژوهش  

  .طلبانه موضعی و مقطعی موجود اي و اصالح هاي کلیشه حل توان به جاي راه ساختارهاي اجتماعی در جوامع فقیر و کم
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   آموزش.2-6

  ریزي اجتماعی، ـ باز تعریف و ساختار بخشی مجدد آموزش رشته برنامه

محـور کـردن    هاي آموزشی در جهت تقویت پایه دانشی و بینشی اسـتاد ـ دانـشجو، پـژوهش     ـ بازنگري در برنامه

  محور کردن پژوهش، آموزش و آموزش

  انداز، د اشاره در اهداف چشمهاي مور ـ کاربردي کردن بیشتر رشته و تعامل فعال با عرصه

  سازي ساختار آموزش و تأمین فضا، کالبدي و ابزار و تجهیزات آموزشی، ـ نوین

هـاي    هاي نـوین و اندیـشه       ـ بازنگري در فضاي آموزشی با هدف تقویت خالقیت، نوآوري و تفکر جهت خلق ایده              

  اي،  الاقل منطقهجدید و در نهایت افزایش قابل مالحظه سهم در تولید علم جهانی ـ یا

عدالتی و توزیع نامتناسب امکانات  هاي نابرابري، بی اي در آموزش و پژوهش و توجه به ریشه       ـ تقویت اخالق حرفه   

» احساس مـسئولیت اجتمـاعی    «و  » وجدان جمعی «رشد و توسعه ملی و تقویت و بازتعریف نظام آموزش برمبناي تقویت             

  .نمندا در میان اساتید، دانشجویان و حرفه

  فناوري .3-6

  تر جایگاه رشته و حرفه در حل مسائل اجتماعی مرتبط، ـ تعریف مشخص

هـاي توسـعه    هاي اجتمـاعی برنامـه   مسکن، بخش(ریزي اجتماعی   هاي برنامه   تر در عرصه    تر و جدي    ـ حضور فعال  

  ،...)و

  دار، ـ مشارکت بیشتر در حل جامع مسائل ناشی از ساختار اجتماعی اجتماعات مسئله

  هاي فیزیکی در سطوح مختلف، ریزي سازي پر کردن خألهاي آشکار برنامه  زمینهـ

  .ریزي هاي جدید مداخله برنامه ـ تعریف عرصه

هـاي اجرایـی تحقـق     سیاسـت (راهکارهاي عملی و اجرایی . 7فصل  

  )راهبردها

   پژوهش.1-7

تـر بـر اجـراي        لمی و نظارت دقیق   هاي پژوهش و تأکید بر رعایت اصول و معیارهاي پژوهش ع            نامه  ـ تدوین شیوه  

  هاي پژوهشی، طرح

ریزي اجتماعی طبـق برخواسـت ملـی و تجـارب       ـ تعریف محورها، عناوین، تدوین ساختار نوین پژوهش در برنامه         

  جهانی،

 داخلی و تـدارك تعامـل بیـشتر بـا           المللی بینهاي پژوهشی کاربردي و بنیادي در سمینارهاي          ـ عرضه نتایج طرح   
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  ،)به ویژه منطقه و جهان اسالم(جهان خارج 

زنـی   هاي اجرایی و ارتباط و تعامل بیشتر با آنها و افزایش قدرت چانه هاي جدید پژوهشی در بخش ـ تعریف عرصه  

  هاي اجتماعی، پذیر کردن پژوهش و رقابت

عملی مشابه  هاي    هاي برتر سال و جایزه ویژه، امکان دادن به شرکت در مجامع جهانی و برنامه                ـ انتخاب پژوهش  

  .جهت تقویت انگیزه پژوهش

   آموزش.2-7

  هاي آموزش رشته، ـ تعریف مجدد ساختار دروس، اصالح شرح دروس و برنامه

  ها، سازي نسبی نظام آموزشی رشته در سطوح دانشگاه ـ بازتعریف ترکیب دروس و یکسان

  ـ افزایش سهم دروس تخصصی و حذف دروس نامرتبط،

ر مقطع کارشناسی و تخصصی کردن آن در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري با تعاریف               ـ تبدیل گرایش به رشته د     

  انداز، مشخص متکی به تجارب جهانی و نیازهاي مطرح در سند چشم

هـاي    و حتی اساتید رشته با توجه به تحول در پایـه         آموختگان دانشهاي بازآموزي و کارآموزي مجدد        ـ ایجاد دوره  

  ستمر،م) نظري ـ تکنیکی(دانشی 

گري نوآوري و خالقیت در آموزش رشته و ایجاد انگیزه جهـت نـوآوري در آمـوزش و طـرح      ـ امتیازدهی و ترغیب  

  .مباحث نوین مرتبط با رشته

  فناوري .3-7

  هاي آن در حل مسائل اجتماعی، هاي اجرایی و تقنینی و کاربري ـ معرفی رشته به حوزه

  هاي بخش اجتماعی و نظارت بر آن، یه برنامهریزان در ته ـ فراهم آوردن مشارکت برنامه

هـاي میـدانی و       ریزان اجتماعی در اجتماعات محلی، نهادهاي غیردولتی، پژوهش         ـ بسترسازي حضور بیشتر برنامه    

  سازي، هاي توانمندسازي و ظرفیت اقدامات اجرایی در عرصه

 مـسائل اجتمـاعی مـرتبط و خلـق          در جهت مواجهـه بـا      آموختگان دانشـ باال بردن سطح مهارت، بینش و منش         

  ها براي آنها، حل راه

  .ریزي و تعریف موضوعات و مسیرهاي جدید هاي نوین برنامه ـ ورود به عرصه

  )بخشی بخشی و برون درون(الزامات زیرساختی . 8فصل 

   پژوهش.1-8

  تر حوزه حرفه با رشته، پژوهش با کار و علم با عمل، ـ ارتباط فعال
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  یند پژوهش و مراحل تهیه تا تصویب و اجراي طرح پژوهشی،ـ تعریف روند و فرا

  اي، هاي دوره ساله و بازنگري ساله و یک ـ تدوین برنامه پژوهش در فازهاي پنج

  ،المللی بیننظران در مجامع و سمینارهاي  سازي و انگیزه بخشی حضور اساتید و صاحب ـ زمینه

  ازآموزي و کارآموزي،اي و ب مدت حرفه هاي کوتاه سازي طی دوره ـ زمینه

  هاي فعالیتی، هاي الزم جهت ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت و بخش ـ ایجاد انگیزه

  ـ احترام به علم، عامل، پژوهش و پژوهشگر،

  هاي کاربردي در امر اجرایی و ستادي، کارگیري نتایج پژوهش ـ الزام در به

  .و نوآورانه رشته پژوهشی خالقانه  هاي ـ تسهیل چاپ و انتشار نتایج طرح

   آموزش.2-8

  ـ تقویت دوره کارشناسی و تخصصی کردن و ایجاد توسعه دوره تحصیالت تکمیلی،

  هاي علوم اجتماعی و علوم اقتصادي و جغرافیایی، ـ ارتباط تعریف شده با سایر رشته

ر داخـل و خـارج در   هاي بازآموزي و کارآموزي با دعوت اساتید از خارج کـشور و سـرآمدان رشـته د                  ـ توسعه دوره  

  هاي ویژه تخصصی، ها با دوره کارگاه

  ـ ایجاد فضاي فیزیکی واحد و پردیس دانشگاهی به عنوان بستر ارتباط علمی و ایجاد فضاي علمی،

  افزارها، افزارها و نرم ـ تجهیز و تقویت و استفاده از وسایل جدید کمک آموزشی و امکان دسترسی به آخرین سخت

  ارتباطات مدرن و امکان دستیابی به اطالعات و مدارك علمی با سرعت و کیفیت الزم،ـ تسهیل و تقویت 

  ،...ـ اختصاص اعتبارات الزم جهت خرید کتب، مجالت

  .الذکر هاي دانشجویی با توجه به اهداف فوق نامه ـ تعریف مجدد و ارتقاء بخشی پایان

  فناوري .3-8

هـا و نهادهـاي       اي جهت تبادل اطالعات و همکاري با دستگاه         رههاي دو   ها و نشست    ـ برگزاري سمینارها، همایش   

  اجرایی،

  ها و نهادهاي علمی و پژوهشی، ـ تقویت و ایجاد انجمن

  مندان،  و حرفهآموختگان دانشبراي ) تکمیلی(افزایی  هاي مهارتی و دانش ـ برقراري دوره

  .اي ـ پذیرش جایگاه ویژه رشته در محافل دانشگاهی و حرفه
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  ها گذاري اولویت. 9ل فص

  پژوهش، آموزش و فناوري. 1-9

دهی و کاربرد مدلی جهت تعیین اولویت هستیم کـه امکـان و فرصـت آن فـراهم                    بندي نیازمند و ژن     براي اولویت 

  :رساند نیست، و لذا کلیات اولویت را به نظر می

وهشی و ایجاد کارشناسی ارشد رشـته       مدت و تجدیدنظر در ساختار آموزشی و پژ         ـ تبدیل گرایش به رشته در کوتاه      

  مدت و دکترا در بلندمدت، در میان

ریزي در بلندمدت در پـردیس علـوم          هاي برنامه   ها و گرایش    گیري رشته   ریزي پس از شکل     ـ ایجاد دانشکده برنامه   

  اجتماعی،

  مدت و پردیس در درازمدت، ـ تدارك مکان فیزیکی مناسب در میان

  مدت و سایر ابزار کمک آموزشی مدرن در بلندمدت، افزاري در کوتاه ت سخت و نرمـ تدارك کامپیوتر و تجهیزا

  دهی ساختار پژوهشی در بلندمدت، مدت و شکل ریزي در کوتاه التحصیالن برنامه ـ ایجاد انجمن فارغ

هـا در   همـدت و سـایر رشـت    هاي علوم اجتمـاعی در کوتـاه        تر با سایر رشته     شده  ـ بسترسازي ارتباط مؤثرتر و تعریف     

  مدت، میان

  مدت، هاي بازآموزي در میان مدت و دوره اي در کوتاه ـ برگزاري سمینارهاي دوره

  مدت، ها در کوتاه و میان ـ اعزام اساتید به خارج از کشور و یا دعوت از اساتید خارجی جهت انتقال و تبادل تجربه

 سامانمندسازي آن در جهـت اهـداف فناورانـه         مدت و   هاي پژوهشی و توزیع عادالنه آن در کوتاه         Grantـ تقویت   

  .ریزي اجتماعی رشته برنامه

  نظام پایش. 10فصل 

 20شود این برنامه افقی       جامعه علمی کشور توصیه می    ) برنامه(با توجه به ماهیت و تغییر مداوم متغیرهاي نقشه          ـ  

  .ود و حتی ساالنه تجدیدنظر مقطعی بشودساله بازنگري ش  را هدف قرار داده و در مقاطع پنج1404ساله یا الاقل سال 

هایی برسند که عمالً قابلیت ارزیابی داشته و          ـ اهداف و راهبردها در نهایت به تعاریف مشخص عملیاتی و شاخص           

  .در نظام پایش مقطعی و بلندمدت امکان ارزیابی را فراهم نمایند

مـدت نیازمنـد    در میـان ) داخلـی و خـارجی  (ی بخشی رشته با توجه به تغییـرات محیطـ   بخشی و برون  ـ ارتباط بین  

  .بازنگري و بازتعریف است

 سـاله  5 تـا  3ها و نیز پژوهش بایستی حـداقل در مقـاطع    ـ بازنگري در ساختار آموزش تا سطح دروس و سرفصل       

  .صورت گیرد و بازخوردهاي آن در اصالح برنامه به کار گرفته شود

.  پایش نحوه اجرا و تغییرات برنامه جامع علمی کـشور ایجـاد شـود   هاي مشخص جهت  ـ ساختار مداوم با دبیرخانه    

  :شود ساختار کلی آن به شرح زیر پیشنهاد می
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  الگوي پیشنهادي نحوه بازنگري و پایش نقشه جامع علمی کشور. 3نمودار 

  :فهرست مأخذ انگلیسی
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  :فهرست مأخذ فارسی

: ریزي تهـران  انداز آینده آن ـ توفیق ـ انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی در برنامه   ریزي در ایران و چشم ـ برنامه

1384.  

  .1380اي در ایران از آغاز تاکنون، مدیریت شهري؛ تابستان  ریزي منطقه ـ حاج یوسفی، علی، برنامه

  .جمهوري اسالمی ایران اقتصادي و فرهنگی ـ برنامه سوم و چهارم توسعه اجتماعی،

ـ گزارش عملکرد اقتصادي سال چهارم برنامه سوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی و سـال اول برنامـه                     

  .چهارم

  .ـ مجله رهیافت

  .انداز توسعه ـ سند چشم

  

  





 اسالمی و هنر ارفکمیته علوم انسانی، مع/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  ها پیوست

ریـزي    ساختار پیشنهادي تبدیل گرایش بـه رشـته برنامـه         «. 1پیوست  

  »اجتماعی

  پیشنهادي رشته کلی مشخصات: اول فصل

  :گرایش موجود وضع .1ـ1

 ،1363 سـال  در اجتمـاعی  علـوم  گرایش شش از یکی عنوان به اجتماعی ریزي  برنامه گرایش گیري  شکل زمان از

 و اهـواز  چمـران  شهید تبریز، هاي  دانشگاه در سپس و کرده کار به آغاز طباطبایی، عالمه و شیراز دانشگاه در گرایش این

 ریـزي   برنامه با مرتبط گرایش، در شده ارائه دروس درصد 25 تا 20 تنها حاضر حال در یافت؛ گسترش دیگر دانشگاه چند

 اجتمـاعی  نیازهـاي  بـه  پاسخ در آن شدن تخصصی از مانع گرایش، و عمومی  پایه واحدهاي زیادي تعداد و بوده اجتماعی

 علـوم  يهـا   گـرایش  دیگـر  جـوار  در اجتمـاعی  علـوم  دانشکدة در ضرحا حال در گرایش این. است ما تحول به رو جامعه

 نیـاز،  احساس دنبال به اخیر هاي  سال در که است فعال انسانی علوم هاي  دانشکده در ها    دانشگاه از برخی در یا و اجتماعی

 اختیـاري  دروس قالـب  در و خودجـوش  طـور  به ها  دانشگاه قالب در. است کرده جذب را دانشجویان از توجهی قابل تعداد

  .است شده آغاز شدن تخصصی سمت به گرایش کردن نزدیک جهت اقداماتی

 نیازهـاي  بـه  پاسـخگویی  در اجتمـاعی  ریزي  برنامه گرایش هاي  نارسایی .1ـ2

  :جامعه

  :برشمرد توان می زیر شرح به را گرایش این هاي نارسایی مقدماتی بندي جمع یک در

  گرایش، با نامرتبط دروس وجود و تخصصی دروس اندك بسیار تعداد .1

  گرایش، تشکیل اهداف بر منطبق کارآمد و مؤثر و مفید انسانی نیروي تربیت در فراوان مشکالت وجود .2

 سـردرگمی  و بالتکلیفی نتیجه در و آنها بین کافی ارتباط و انسجام عدم دروس، شرح و ها  سرفصل نابسامانی و آشفتگی .3
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  دانشجویان، و اساتید

 عـین  در گـرایش  تغییـر  انگیـزة  ایجـاد  گاهی و اساتید و گرایش دانشجویان هدفمند تالش و کار انگیزة کاهش .4

  گرایش؛ به تعلق و نیاز احساس

  .ارشد کارشناسی يها گرایش و ها رشته در تحصیل ادامۀ جهت دانشجویان تکلیف بودن نامشخص .5

  :دوره اهمیت و ضرورت .1ـ3

 رشـته  بـه  اجتمـاعی  ریـزي   برنامـه  گـرایش  تغییـر  و اهمیـت   ضـرورت  حاضر لحا در مقدماتی بندي  جمع یک در

  :شود می احساس جهت چند از اجتماعی ریزي برنامه

 اجتمـاعی  هـاي   برنامـه  تخصـصی  و ویژه هاي  عرصه به کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه هاي  برنامه ویژه نیاز. 1

  ،)آموزش و بهداشت اجتماعی، تأمین مسکن،(

 مایـۀ   جان عنوان به ها  برنامه و ها  طرح فرهنگی و اجتماعی ابعاد به فیزیکی ـ قضایی و بخشی هاي  برنامه روزافزون هتوج. 2

  ریزي، برنامه نظام

 و اجـراي   نظـارت  تهیه، سطوح کلیه در ریزي    برنامه مشارکتی هاي  عرصه در خالق و فعال عمل و اندیشه به فزاینده نیاز. 3

 بـه  نیـاز  و] مـشارکتی  ریـزي   برنامـه  مـشارکتی،  شهرسازي مشارکتی، مدیریت: مثل [ریزي  برنامه سطوح و ها  عرصه کلیه در ها  طرح

  زمینه، این در انسانی نیروي و کادر تربیت

  موجود، نامرتبط و آشفته و سامان بی مشارکتی هاي تجربه انبوه هدایت و بخشی سامان ضرورت. 4

 شـوراها،  همچـون  مردمـی  مـشارکتی  نهادهـاي  گـري  یاري و دهیسازمان و ساماندهی به خاص توجه ضرورت. 5

NGO،مشابه و خودیار هاي انجمن ها.  

  :رشته به گرایش تبدیل و ها نارسایی رفع جهت شده انجام اقدامات. 1ـ4

 عالمه دانشگاه اجتماعی ریزي  برنامه گروه برشمرده، هاي  نارسایی و اخیر هاي  سال در آن تشدید و فوق نیازهاي به عنایت با

  است، داده صورت را زیر اقدامات تاکنون طباطبایی

  دانشکده، آموزشی شوراي به نوبت چند در رشته به گرایش تبدیل توجیهی گزارش مستمر ارائه. 1

 هـا،   سیـستم  تحلیـل  مسکن، ریزي  برنامه چون گرایش با مرتبط دروس به گرایش در موجود اختیاري دروس برخی تغییر. 2

  عملی، ریزي برنامه و گردشگري توسعه و ریزي برنامه مبانی انسانی، شناسی طمحی شهري، مدیریت

  اجتماعی، ریزي برنامه رشته قالب در دروس شرح و ترکیب و ها سرفصل تدوین و تفصیلی توجیهی گزارش تهیه. 3

ـ  و علمـی  مراکـز  و هـا     دانـشگاه  عمـل  نحـوه  و موجود اطالعات کردن فراهم و اینترنت در جستجو. 4  بـا  مـرتبط  اي    هحرف

  دکتري، تا لیسانس مقاطع در اجتماعی ریزي برنامه

 اعـضاء  توجـه  جلب و جلسه در تفصیلی توجیهی گزارش ارائه و دانشکده آموزشی شوراي در موضوع مجدد طرح. 5

 ریـزي   برنامـه  رشـته  بـه  اجتمـاعی  ریـزي   برنامـه  گـرایش  تبدیل جهت اعضاء نظر اتفاق کسب و آموزشی شوراي محترم

  .ماعیاجت
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  :دوره هدف و تعریف. 1ـ5

  بخـشی  نظام به که فرایندهایی و راهبردها ضوابط، مجموعه به اجتماعی ریزي  برنامه: اجتماعی ریزي  برنامه تعریف

 شـود  منجر انسان شأن درخور کیفی و کمی سطح از برخوردار و یافته  توسعه انسانی جامعه یک به رسیدن جهت در جامعه

  .گردد می اطالق

 جهـت  اجتمـاعی  ریـزي  برنامـه  و مـدیریت  مختلـف  هاي زمینه در متخصص انسانی نیروي تربیت رشته این هدف

 در توسـعه  با مرتبط هاي عرصه در متخصص کارشناسان تربیت ویژه به آن تنگناهاي رفع و جامعه نیازهاي به پاسـخگویی 

  .است آن امثال و مشارکت آموزش، بهداشت، مسکن، امور

  :آموزشی نظام کلش و دوره طول. 1ـ6

 اجتمـاعی  ریـزي  برنامـه  گـرایش  سـال   نیم هشت برنامه در دروس کامل بازنگري و شده ارائه توجیهات به توجه با

 واحدهاي صورت به که است واحد 137 ها رشته سایر مطابق رشته این در آموزشی، واحدهاي کل تعداد. شد داده تغییراتی

  ).پیوست جدول (است شده منظور) واحد 10 (اختیاري و) واحد 51 (تخصصی ،)واحد 35 (اصلی ،)واحد 19 (پایه ،)واحد 22 (عمومی

 نیمـسال  هـر  طـول . شـود   می ارائه تحصیلی نیمسال 8 در آن نظري و عملی دروس کلیه و واحدي دوره این آموزشی نظام

  .باشد می هفته در ساعت یک واحد هر براي الزم زمان حداقل و هفته 17 تحصیلی

  :رشته التحصیالن فارغ هاي قابلیت و ناییتوا. 1ـ7

 هـاي  تجربـه  کـسب  آن طی در و عملی و نظري واحدهاي گذراندن با اجتماعی ریزي برنامه رشته التحصیالن  فارغ

 شهرسـازي،  و مـسکن  کـشور،  وزارت: مثـل  نهادهـا  و ها  وزارتخانه از بسیاري هاي  ریزي  برنامه دفاتر در توانند  می کاربردي و علمی

 بهـسازي  و نوسـازي  بازسـازي،  فراینـد  بـه  توجـه  با این، بر عالوه. شوند گمارده کار به ها    شهرداري و ریزي    برنامه و مدیریت سازمان

  .است چنین نیز حاضر حال در که بود خواهند رشته این التحصیالن فارغ پذیراي نیز مشاور مهندسین دفاتر کشور،

 ریـزي   برنامـه  رشته 7 در حداقل ،)ارشد کارشناسی (تکمیلی تحصیالت مقاطع در رشته این التحصیالن  فارغ جذب بعد در اما

) آن گرایش سه با( جغرافیا و اجتماعی رفاه ریزي برنامه اي،  منطقه توسعه ریزي برنامه روستایی، توسعه ریزي برنامه شهري،

  .داشت خواهند را موفقیت کسب توانایی

  



ریزي اجتماعی سند نقشه جامع علمی کشور در رشته برنامه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

36

  ديعنوان دروس و تعداد واحد پیشنها: فصل دوم

  : دروس عمومی.2ـ1

  

  نیاز پیش  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

    2  )1(معارف اسالمی   1

    2  )2(معارف اسالمی   2

    3  فارسی  3

    3  زبان انگلیسی  4

    1  )1(تربیت بدنی   5

    1  )2(تربیت بدنی   6

    2  تاریخ اسالمی  7

    2  اخالق و تربیت اسالمی  8

    2  هاي آن انقالب اسالمی و ریشه  9

    2  متون اسالمی  10

    3  دانشگاهی ریاضیات پیش  11

    4  دانشگاهی زبان پیش  12

    2  جمعیت و تنظیم خانواده  13

    22  )نیاز بدون دروس پیش(جمع کل واحد 
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  دروس اصلی. 2-2

  نیاز پیش  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

1  
ریــزي  هـاي جدیــد ارتبـاطی در برنامـه    کـاربرد تکنولـوژي  

  اجتماعی
2    

  )2(شناسی  مبانی جامعه  2  شناسی انسانی محیط  2

    2  اقتصاد شهري  3

  زبان عمومی  2  )1(ریزي  متون تخصصی برنامه  4

  )1(ریزي  متون تخصصی برنامه  2  )2(ریزي  متون تخصصی برنامه  5

    3  ریزي کاربرد کامپیوتر در برنامه  6

  )2(شناسی  مبانی جامعه  2  شناسی شهري جامعه  7

  )2(شناسی  مبانی جامعه  2  اسی روستاییشن جامعه  8

    2  هاي مقدماتی تحلیل جمعیت روش  9

  ریزي شهري برنامه  2  مدیریت شهري  10

  جغرافیاي انسانی  2  جغرافیاي شهري  11

  آمار در علوم اجتماعی  3  روش تحقیق نظري  12

    2  روش تحقیق عملی  13

  اصول علم جغرافیا  2  جغرافیاي انسانی ایران  14

  )2(شناسی  مبانی جامعه  3  شناسی هاي جامعه ریهنظ  15

    2  بررسی مسائل اجتماعی ایران  16

    35  جمع کل واحد
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  :دروس پایه. 2ـ3

  نیاز پیش  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

    2  شناسی مبانی جامعه  1

    2  شناسی مبانی مردم  2

    2  شناسی مبانی جمعیت  3

    2  مبانی روانشناسی  4

    2  قتصاداصول علم ا  5

    2  روانشناسی اجتماعی  6

    2  آمار مقدماتی  7

    2  آمار در علوم اجتماعی  8

    3  ریاضیات پایه  9

    19  جمع کل واحد

  :دروس تخصصی. 2ـ4

  نیاز پیش  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

    2  اصول علم جغرافیا  16

  ریاضیات پایه  2  کشی و کارتوگرافی خوانی، نقشه نقشه  17

    3  ریزي اي برنامهه تئوري  18

  اصول علم اقتصاد  2  ریزي اقتصادي ـ اجتماعی کلیات برنامه  19

  ریزي هاي برنامه تئوري  3  اي ریزي منطقه هاي برنامه تئوري  20

  ریزي هاي مقدماتی برنامه تکنیک  3  اي در ایران ریزي منطقه برنامه  21

  )1(ریزي اجتماعی  برنامه  2  سیاست اجتماعی  22
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  نیاز پیش  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

  جغرافیاي شهري  2  دهی مکان عوامل سازماناصول و   23

  اي ریزي منطقه هاي برنامه تئوري  3  اصول توسعه و عمران  24

  ریزي هاي مقدماتی برنامه تکنیک  3  ریزي روستایی مبانی برنامه  25

  جغرافیاي شهري  3  ریزي شهري مبانی برنامه  26

    3  ریزي هاي مقدماتی برنامه تکنیک  27

  )2(شناسی  مبانی جامعه  2  )1(اعی ریزي اجتم برنامه  28

  )1(ریزي اجتماعی  برنامه  2  )2(ریزي اجتماعی  برنامه  29

    2  )1(ریزي  کارگاه برنامه  30

    2  )2(ریزي  کارگاه برنامه  31

  ریزي هاي مقدماتی برنامه تکنیک  2  ها ها و برنامه ارزشیابی طرح  32

  )1(ریزي اجتماعی  برنامه  2  ریزي مسکن برنامه  33

  ریزي روستایی و شهري برنامه  2  ریزي حمل و نقل مبانی برنامه  34

  اي در ایران ریزي منطقه برنامه  2  ریزي گردشگري برنامه  35

  اصول علم جغرافیا  2  کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی  36

    2  اي اصول و مبانی مددکاري جامعه  37

    51  جمع کل واحد
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  :دروس اختیاري. 2ـ5

  نیاز پیش  تعداد واحد  ان درسعنو  ردیف

    2  حقوق شهري و شهروندي  37

    2  فلسفه علم  38

    2  هاي زیستی سیر تحول مجتمع  39

    2  روش بررسی افکار عمومی  40

    2  شناسی اجتماعی آسیب  41

42  
هـاي شـهري و       هـا و برنامـه      سمینار تجربیـات مـشارکت در طـرح       

  روستایی
2    

    2  اصول سازمان و مدیریت  43

    2  ریزي مشارکت مردمی برنامه  44

  )2(ریزي اجتماعی  برنامه  2  ریزي اجتماعی سمینار برنامه  45

    10  )قابل اخذ(جمع کل واحد 
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  »ریزي اجتماعی طرح ارزیابی درونی گروه برنامه«. 2پیوست 

  مقدمه

افمن و هـرمن،  کـ (گذاري یک نسل بـراي نـسل دیگـر دانـست      توان سرمایه هاي آموزشی هر کشور را می       فعالیت

نقش آموزش و تربیت نیروي انسانی در هر کشوري و به ویژه در کشورهاي در حال توسعه از عوامـل بنیـادي در             ). 1374

اهمیت این موضوع به حدي اسـت کـه آموزشـی نیـروي انـسانی را عامـل                  . رود  تحول و توسعه این کشورها به شمار می       

ین هدف مهمی نیازمند وجود یک نظام کارآمد و توانمند آموزشی است کـه              رسیدن به چن  . نامند  استراتژیک به توان دو می    

بتواند نیروي انسانی مورد نیاز جامعه در سطوح مختلف را تربیت و تأمین نماید و به ارتقاء سطح آگاهی، دانـش و توانـایی                

مـوزش عـالی کـه بـه تربیـت      در این بین نظام آ. جامعه به عنوان بستر الزم براي تحول به سمت مطلوب را فراهم نماید           

پردازد و کارایی آن در جهت تربیـت نیـروي کارآمـد از اهمیـت            کنندگان جامعه می    گیران و اداره    نیروي متخصص، تصمیم  

  .اي برخوردار است ویژه

ها به پیوسته و مختلفی تشکیل شده است کـه در راسـتاي    نظام آموزشی به مثابه یک سیستم از اجزاء، زیر سیستم        

چنانکه به عنوان یک نظـام در تعامـل یـا محـیط             . اند  عیت یا هدف مشخصی در ارتباط متقابل با هم قرار گرفته          برونداد م 

تر نیز بوده و با آنها چنان تعاملی دارد که منجر به برونداد مـورد نظـر سیـستم                   سطح یا کلی    هاي هم   بیرون و سایر سیستم   

  .شود

ن درونداد، فرایند و برونداد خود را در جهت هـدف نهـایی نظـام      بدیهی است که هر نظامی براي اینکه بتواند جریا        

هـر سیـستم از   . رود باشد که خود جزئی از فرایند سیستمی به شمار می هدایت نماید نیازمند مکانیزم بازخورد یا فیدبک می 

 براسـاس اطالعـات   پـردازد و  طریق بازخورد یا فیدبک به خود ارزیابی فرایند عمل خود در راستاي اهداف تعریف شده می              

  .نماید حاصل از بازخورد به جریان عمل خود را کنترل یا بازنگري می

بنابراین ارزیابی آموزشی به عنوان مکانیزم خود کنترلی یا بازخورد جزئی از نظام آموزشی بوده و براي حیـات ایـن                    

ه نیازمنـد وجـود چنـین مکـانیزمی         نظام، افزایش کارایی آن و بهبود کیفیت سیستم در جهت رسیدن به اهداف تعیین شد              

کنـد تـا از میـزان تحقـق اهـداف آموزشـی،        نظام ارزیابی به عنوان یک زیرنظام در درون نظام آموزشی کمک مـی     . است

ریزان نظام آموزشی را در موضـع         گیرندگان و برنامه    ها و نقاط قوت و ضعف آن نظام اطالع حاصل نموده، تصمیم             نارسایی

ارزیـابی  . ها و نیل به اهداف و افزایش بـازدهی تـصمیمات الزم را اتخـاذ نماینـد      جهت بهبود روش بهتري قرار دهد تا در    

بوسیله نیروهاي درون سازمانی یا نیروهـاي بیـرون از سـازمان صـورت              . تواند از بیرون سازمان یا از درون انجام گیرد          می

  .شودتواند مراحل مختلف کارکرد یک سیستم را شامل  پذیرد، همچنانکه می

ارزیابی درونی یکی از الگوهاي مناسب ارزیابی نظام آموزشی است کـه از طریـق آن ضـمن بـرانگیختن اعـضاي                      

با استفاده از   . آید  هاي ارتقاء کیفیت تدوین و به اجرا درمی         هیأت علمی و سایر افراد ذیربط در مراکز آموزش عالی، سیاست          

. هـاي آموزشـی اطمینـان حاصـل نمـود      هاي موردنظر براي اجراي برنامهتوان از وجود حداقل درونداد     این نوع ارزیابی می   

هاي آموزشی و پژوهشی با انتظارات افراد ذیربط تطابق دارد یا خیر؟ و به طـور کلـی از                     همچنین اطمینان یافت که برنامه    
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  .فتتر براي رسیدن به اهداف دست یا هاي مناسب توان به میزان تحقق اهداف سیستم و راه طریق آن می

هاي آموزشی در دانشکده علوم اجتمـاعی بـا توجـه بـه اهمیـت             ریزي اجتماعی به عنوان یکی از گروه        گروه برنامه 

 اقـدام الزم بـراي انجـام        1383موضوع ارزیابی براي انجام ارزیابی درونی پیشقدم گردید که پس از تصویب آن در سـال                 

یأت علمی در کارگاه آموزشی مربوط به ارزیابی درونـی شـرکت         در این راستا ابتدا دو تن از اعضاي ه        . طرح صورت گرفت  

سپس با برگزاري جلسات متعـدد در گـروه در مـورد            . کرده تا از روند انجام طرح و مراحل آن آگاهی الزم را کسب نمایند             

ـ      اهمیت طرح و آشنایی تمامی اعضاي هیأت علمی با اهداف و ضرورت            در . دهاي اجراي طرح آشنایی الزم را کسب نمودن

نهایت به منظور اجراي طرح ارزیابی درونی کمیته در جلسه گروه کمیته ارزیابی متشکل از سه نفر از اعضاي هیأت علمی               

پـور بـه      دکتر محمود جمعـه   : اعضاي کمیته ارزیابی گروه شامل    . تشکیل و وظیفه اجراي طرح به آنها محول گردید        

  غالمرضا لطیفی بـه عنـوان اعـضاي همکـار    عنوان مسئول اجراي طرح و دکتر محمد شیخی و دکتر     

  .انتخاب شدند

هـاي اسـتاندارد ارزیـابی درونـی کـه از          کمیته ارزیابی پس از تشکیل با توجه به دسترسی به منابع، الگوها و روش             

گرفت با برگزاري جلسات متعدد به  طرف کمیته ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار کمیته قرار می            

رسی موضوع و روش اجراي طرح پرداخته و با مراجعه به سایت ارزشیابی آموزشی مراحل و استانداردهاي اجراي ارزیابی     بر

  .نظر گذاشته شد درونی به تبادل

با توجه به اجزاي نظام آموزشی و اینکه دستیابی به وضع مطلوب در هر نظام آموزشی اعم از خرد یا کالن مستلزم     

ریزي توسعه آموزشی به عمل       برنامه) هاي مربوط انجام پذیرد، ب      ق و ارزیابی آموزشی درباره زمین     تحقی) آن است که الف   

با توجه به این عوامل الگوي استاندارد ارائه شده براي انجام ارزیـابی درونـی مـورد                 . مدیریت آموزشی اعمال شود   ) آید، ج 

ریزي اجتماعی براساس عوامل مـورد   ین الگو در گروه برنامهبه منظور بکارگیري ا  . استفاده کمیته ارزیابی گروه قرار گرفت     

سازماندهی و تـشکیالت مـدیریت، اعـضاي هیـأت          : این عوامل عبارتند از   . نظر در ارزیابی درونی پنج عامل تعیین گردید       

 مناسـب   هـا   گیري عوامل پنجگانه مذکور مـالك        و فرایند تدریس و یادگیري، براي اندازه       آموختگان دانشعلمی، دانشجو،   

هـا    سپس بـراي هـر یـک از مـالك         . ها بتوان به ارزیابی هر کدام از عوامل پرداخت          تعریف شد تا با استفاده از این مالك       

ها اقدام نمود و نتایج حاصـل را بـا اسـتانداردهاي     گیري و ارزیابی مالك     نشانگرهایی تعریف تا براساس آن بتوان به اندازه       

  . و وضعیت مطلوب مورد سنجش قرار دادآموختگان دانش، دانشجویان و موجود، انتظارات اعضاي هیأت علمی

هاي تعریف شده براي ارزیابی درونی پنج پرسشنامه تهیه شد  به منظور گردآوري اطالعات در مورد عوامل و مالك

یـان و   ، پرسـشنامه کارفرما   آموختگـان  دانـش که شامل پرسشنامه اعضاي هیأت علمی، پرسشنامه دانشجویان، پرسشنامه          

پس از . ها گردید ها و آزمون اولیه آن اقدام به تکمیل پرسشنامه پس از تهیه پرسشنامه. شود  مدیریت و تشکیالت گروه می    

  .ها اطالعات آنها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت آوري پرسشنامه تکمیل و جمع

اند، تمـامی اعـضاي    راي طرح را برعهده داشتهبر اعضاي کمیته که مسئولیت مستقیم اج    در اجراي این طرح عالوه    

انـد و   آوري اطالعات شرکت داشته ریزي اجتماعی و گروهی از دانشجویان که در کار تکمیل پرسشنامه و جمع           گروه برنامه 

اند که الزم است در اینجا مراتب سـپاس و قـدردانی خـود را از                  همچنین مدیریت دانشکده علوم اجتماعی همکاري داشته      

  .ري تمامی آنها اعالم نماییمهمکا
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  : تاریخچه گروه آموزشی.1

ریزي اجتماعی به عنوان یکی از شش گرایش علوم اجتماعی مصوب کمیته انقالب فرهنگی از سال                  گرایش برنامه 

در دانشگاه شیراز بـه     » اي  عمران ناحیه «سابقه این رشته تحت عنوان      .  در دانشگاه عالمه طباطبایی دایر شده است       1363

هـاي علـوم    در انقالب فرهنگی براي اینکه رشته مذکور حفظ شود، به عنوان یکـی از گـرایش              . رسد  یش از این دوره می    پ

 تـا  1370هـاي   پذیرش دانشجو در این گروه بین سال. ریزي اجتماعی شکل گرفت     برنامه  اجتماعی و تحت عنوان گرایش    

  .شود انشجو پذیرش می در این رشته د1372شود و مجدداً از سال   متوقف می1372

  ترسیم وضعیت آرمانی گروه/ ي گروه آموزشیها هدف رسالت و .1ـ1

ریزي اجتماعی به مجموعه ضوابط، راهبردها و فرایندهایی که به نظام بخـشی جامعـه در رسـیدن بـه یـک             برنامه

  .گردد  شود اتالق میجامعه انسانی توسعه یافته و برخوردار از سطح کمی و کیفی مطلوب و درخور شأن انسان منجر

ریـزي و مـدیریت اجتمـاعی جهـت      هاي مختلـف برنامـه   هدف این رشته تربیت نیروي انسانی متخصص در زمینه   

هـاي اجتمـاعی توسـعه        پاسخگویی به نیازهاي جامعه و رفع تنگناهاي آن به ویژه تربیت کارشناسان متخصص در عرصه              

اي، مسکن،    هاي شهري، روستایی و منطقه      ریزي اجتماعی در حوزه     امهاي در امور مطالعات و برن       شهري، روستایی و منطقه   

  .بهداشت، آموزش، مشارکت و امثال آن است

با توجه به رشد سریع شهرها و افـزایش جمعیـت شـهري از یـک سـو و تحـول بنیـادي در جوامـع روسـتایی در                            

 متقابل جوامع شهري و روستایی و مسائلی هاي مختلف نظام اجتماعی و اقتصادي از سوي دیگر، دگرگونی در روابط   زمینه

نشینی، تغییر الگوهاي زنـدگی،       هاي اجتماعی، حاشیه    همچون مسکن، ترافیک، مهاجرت به شهرها، تخلیه روستاها، آسیب        

  :ریزي اجتماعی را در موارد زیر ذکر کرد اند، برنامه که در فضاهاي شهري و روستایی بروز کرده... مصرف و

هاي ویژه تخصص در ابعاد اجتمـاعی   هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور به عرصه      امهنیاز ویژه برن  . 1

  مسکن، بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی،

ها بـه عنـوان    ها و برنامه   هاي بخشی، فضایی و فیزیکی به ابعاد اجتماعی و فرهنگی طرح            توجه روزافزون برنامه  . 2

  ریزي، مایه نظام برنامه جان

ریزي در کلیه سطوح تهیه، نظارت و اجراي          هاي مشارکتی برنامه    از فزاینده به اندیشه و عمل خالق در عرصه        نی. 3

  ریزي و مدیریت مشارکتی و نیاز به تربیت کادر و نیروي انسانی در این زمینه، ها و سطوح برنامه ها در کلیه عرصه طرح

  ریزي اجتماعی، ی در زمینه برنامههاي مشارکت بخشی و هدایت انبوه تجربه ضرورت سامان. 4

هـاي خودیـار،      ضرورت توجه خاص به ساماندهی و سازماندهی نهادهاي مشارکت مردمی مانند شوراها، انجمن            . 5

  .هاي مشابه هاي غیردولتی و گروه سازمان

 هدف آرمانی ریزي اجتماعی ریزي و کاربردي بودن رشته برنامه    با توجه به توجه روزافزون جامعه به ضرورت برنامه        

گروه پاسخگویی به نیاز جامعه و همگامی با نیازهاي روز جامعه از طریق تعریف موضوعات آموزشی و پژوهشی منطبق با                    

  :در این راستا. باشد شرایط روز می

  ـ تعریف دروس کاربردي جدید،
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  ـ بازنگري مستمر در عناوین درسی موجود و شرح دروس،

ها و تجهیـزات مـورد نیـاز رشـته و ایجـاد و توسـعه                   کادر هیأت علمی، کارگاه    ـ توسعه کمی و کیفی گروه از نظر       

  .اند هاي تحصیالت تکمیلی مورد توجه بوده دوره

  : تحوالت گروه آموزشی در پنج سال گذشته.1ـ2

ریزي اجتماعی به عنوان یک گروه جوان و در عین حال رو به توسعه سعی کرده اسـت تـا بـا        گروه آموزشی برنامه  

برخـی از  . ریزي اجتماعی و نیازهاي روزافزون بـه آن همراهـی نمایـد    هاي مختلف با اقبال گسترده جامعه به برنامه    مهبرنا

  .باشد ها می اقدامات برجسته در این زمینه گویاي این دغدغه

اي بـه عنـوان یـک رشـته جدیـد در مقطـع        ریـزي توسـعه منطقـه    ـ تهیه و تصویب دوره کارشناسی ارشد برنامـه  

  ریزي اجتماعی، ناسی ارشد به عنوان ادامه دوره کارشناسی برنامهکارش

ریزي اجتماعی به رشته مستقل و تهیه برنامه درسـی متناسـب بـا آن بـا هـدف                   ـ تهیه طرح تبدیل گرایش برنامه     

  ریزي اجتماعی، تر کردن رشته برنامه کاربردي

پنج عنوان درسی جدید شامل مدیریت شـهري،    ـ تجدیدنظر و به روز نمودن برنامه درسی موجود از طریق تعریف             

شناسی انسانی بـا هـدف تخصـصی و کـاربردتر       ریزي توریسم و محیط     اقتصاد شهري، سیستم اطالعات جغرافیایی، برنامه     

  نمودن برنامه درسی موجود،

ی ـ تقویت کمی و کیفی کادر علمی گروه از طریق جذب یک عضو جدید، و دادن اعـالم نیـاز بـه دو نفـر متقاضـ           

  عضویت در گروه و همچنین ادامه تحصیل دو نفر از اعضاء مربی گروه در مقطع دکتري،

  .هاي جدید ریزي و تجهیز آن با نقشه اندازي کارگاه برنامه ـ راه

  .باشد از جمله تحوالت قابل ذکر طی پنج سال اخیر در گروه می

  ي طرح ارزیابی درونیها ت محدودی.1ـ3

  :هاي متنوع مورد ارزیابی با مشکالت متعددي همراه بود که به ویژه تنوع عوامل و مالكانجام این کار با توجه به 

آوري   و انتظـار طـوالنی بـراي جمـع    آموختگـان  دانـش هاي ارسال شـده بـراي    ـ عدم بازگشت به موقع پرسشنامه 

  هاي مذکور، پرسشنامه

  ها، آوري داده تلف براي جمعهاي مخ ـ همچنین نبودن اعتبار کافی براي استفاده از ابزارها و روش

  ـ عدم تناسب بین بودجه طرح و چارچوب گسترده مطالعاتی طرح،

  ،آموختگان دانشـ و عدم دسترسی به بخش عظیمی از 

 و کارفرمایـان بـه پـر کـردن و تکمیـل سـؤاالت پرسـشنامه از جملـه         آموختگان دانشـ و عدم توجه دانشجویان،  

شد تا اجراي طرح طبق برنامه زمانبندي تنظـیم شـده بـه پـیش            طرح باعث می  مشکالت اجراي   . مهمترین مشکالت بود  

  .هایی همراه شود نرود و در حین انجام با وقفه
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  چگونگی انجام ارزیابی درونی در گروه آموزشی. 2

  ي ارزیابی درونیها سؤال اهداف و .2ـ1

و مختلفـی تـشکیل شـده اسـت کـه در            ها به هم پیوسـته         آموزشی به مثابه یک سیستم از اجزاء، زیرسیستم         نظام

چنانکه به عنوان یـک نظـام در تعامـل بـا         . اند  راستاي برونداد معین یا هدف مشخصی در ارتباط متقابل با هم قرار گرفته            

تر نیز بوده و با آنها چنان تعاملی دارد که منجـر بـه برونـداد مـوردنظر                 سطح یا کلی    هاي هم   محیط بیرونی و سایر سیستم    

  .سیستم شود

بدیهی است که هر نظامی براي اینکه بتواند جریان درونداد، فرایند و برونداد خود را در جهت هـدف نهـایی نظـام              

هـر سیـستم از   . رود باشد که خود جزئی از فرایند سیستمی به شمار می هدایت نماید نیازمند مکانیزم بازخورد یا فیدبک می 

پـردازد و براسـاس اطالعـات     عمل خود در راستاي اهداف تعریف شده می      طریق بازخورد یا فیدبک به خود ارزیابی فرایند         

  .نماید حاصل از بازخورد به جریان عمل خود را کنترل یا بازنگري می

کنـد تـا از میـزان تحقـق اهـداف آموزشـی،        نظام ارزیابی به عنوان یک زیرنظام در درون نظام آموزشی کمک می   

ریزان نظام آموزشی را در موضـع         گیرندگان و برنامه    طالع حاصل نموده، تصمیم   ها و نقاط قوت و ضعف آن نظام ا          نارسایی

  .ها و نیل به اهداف و افزایش بازدهی تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند بهتري قرار دهد تا در جهت بهبود روش

  :ریزي اجتماعی اهداف ارزیابی درونی در گروه برنامه

هـاي    و وجود حداقل دروندادهاي مـورد نظـر بـراي اجـراي برنامـه             ـ آگاهی نسبت به وضع موجود گروه آموزشی         

  آموزشی،

هاي آموزشی از طریق برانگیختن اعضاي هیأت علمی و سایر افراد ذیربط در مراکز آمـوزش            ـ ارتقاء کیفیت برنامه   

  عالی،

  ق دارد،هاي آموزشی و پژوهشی تا چه حد با انتظارات افراد ذیربط تطاب ـ آگاهی نسبت به اینکه برنامه

  تر براي رسیدن به اهداف، هاي مناسب ـ آگاهی نسبت به میزان تحقق اهداف نظام آموزشی و راه

  ـ آگاهی نسبت به وضع موجود دستاوردهاي گروه آموزشی و حداقل بروندادهاي گروه آموزشی،

  .دههاي گروه در جهت رسیدن به اهداف آموزشی تعیین ش ها و پتانسیل ـ آگاهی نسبت به محدودیت

  :ت مطرح بوده استسؤاال ارزیابی این فراینددر راستاي اهداف مذکور در 

  ـ وضعیت گروه آموزشی از نظر امکانات آموزشی چگونه است؟

  ـ وضعیت اعضاي هیأت علمی گروه از نظر کمی و کیفی چگونه است؟

  هاي مختلف آموزشی از نظر کمی و کیفی چگونه است؟ ـ وضعیت دوره

  التحصیالن گروه و میزان رضامندي آنها از فرایند آموزش چیست؟ و فارغـ سطح دانشجویان 

  ـ فرایند آموزش چه وضعیتی دارد؟

ریزي اجتماعی در بازار کار و ارزیابی کارفرمایان از میزان توانایی و کـارایی                 رشته برنامه  آموختگان  دانشـ وضعیت   

  آنها در چه سطحی قرار دارد؟
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  )گیري امعه آماري، نمونه آماري و روش نمونهج(ي مورد نیاز ها ه داد.2ـ2

ریـزي اجتمـاعی در دانـشگاه عالمـه       رشته برنامهآموختگان دانشجامعه آماري در این پژوهش کلیه دانشجویان و       

  .طباطبایی و اعضاي علمی گروه آموزشی مربوط بوده است

ـ   جامعه آماري در این پژوهش دانشجویان سال دوم و باالتر رشته برنامه             درصـد از    10زي اجتمـاعی بـه همـراه        ری

  . و کلیه اعضاي هیأت علمی گروه بوده استآموختگان دانش

ریـزي   اولین دلیل این بود که دانـشجویان برنامـه       . انتخاب دانشجویان سال دوم و باالتر به دو دلیل صورت گرفت          

هـاي پایـه و       رود تا ترم چهـارم درس       یهاي علوم اجتماعی به شمار م       اجتماعی با توجه به اینکه این رشته یکی از گرایش         

ریـزي اجتمـاعی را کـه بـه      هاي تخصصی برنامـه  گذرانند و عمالً از ترم چهارم به بعد درس      مشترك علوم اجتماعی را می    

دومین دلیل هم این بود که با گذشت دو سال و افـزایش شـناخت و آگـاهی                 . گذرانند  شود می   وسیله گروه مذکور ارائه می    

تـري از وضـعیت کمـی و کیفـی خـدمات                تـر و درسـت      توانند ارزیابی دقیق    شان، می   ت به محیط آموزشی   دانشجویان نسب 

  .آموزشی داشته باشند

 نفر آنان دانشجویان سـال  130ریزي اجتماعی که حدود       نفر دانشجوي کارشناسی برنامه    250بر این اساس از بین      

  .اند اند، افراد نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده تخاب شده نفر جهت تکمیل پرسشنامه ان50اند،  دوم و باالتر بوده

نحوه تکمیل پرسشنامه هم به این صورت بوده است که ابتدا تعدادي پرسـشگر از بـین دانـشجویان کـه آمـادگی                  

ن هاي الزم در مورد طرح ارزیابی درونی، دالیل و ضرورت انجام آن بـه آنـا                 اند، جذب و آموزش     همکاري با طرح را داشته    

پرسـشگران مـذکور نیـز پـس از ارائـه      . ها براي توزیع در اختیار آنان قـرار گرفتـه اسـت    سپس پرسشنامه. داده شده است 

هاي بهتر،    ریزي  توضیحات الزم به افراد نمونه در مورد اهداف اجراي طرح و اهمیت نظرات دانشجویان براي انجام برنامه                

به منظور آرامش خاطر دانشجویان و جلب اطمینان آنهـا نـسبت بـه حفـظ                . اند  ها قرار داده    پرسشنامه را در اختیار آزمودنی    

هاي مذکور ظرف مدت یک هفتـه در          پرسشنامه. ها بدون نیاز به ذکر نام آزمودنی تنظیم شده است           شان، پرسشنامه   هویت

ار آزمـودنی قـرار داده شـده        ها در اختی    ریزي، حیاط دانشکده یا کالس      هایی مانند کارگاه برنامه     محیط دانشکده و در مکان    

اطالعات استخراج شده از پرسشنامه ارزیابی درونـی تکمیـل شـده            . آوري شده است    است و پس از تکمیل بالفاصله جمع      

  .ریزي اجتماعی در زیر آمده است توسط دانشجویان دوره کارشناسی برنامه

  گیري ، تحلیل، تفسیر و نتیجهها ه چگونگی گردآوري داد.2ـ3

در این راسـتا ابتـدا دو تـن از    . مورد نیاز در این پژوهش از طریق اسنادي و پیمایشی گردآوري شده است    هاي    داده

اعضاي هیأت علمی در کارگاه آموزشی مربوط به ارزیابی درونی شرکت کرده تا از روند انجام طرح و مراحـل آن آگـاهی                       

ورد اهمیت طرح و آشنایی تمامی اعضاي هیأت علمی   سپس با برگزاري جلسات متعدد در گروه در م        . الزم را کسب نمایند   

در نهایت به منظور اجراي طرح ارزیابی درونی کمیتـه          . هاي اجراي طرح آشنایی الزم را کسب نمودند         با اهداف و ضرورت   

در جلسه گروه کمیته ارزیابی متشکل از سه نفر از اعضاي هیأت علمی تشکیل و وظیفـه اجـراي طـرح بـه آنهـا محـول                      

هـاي اسـتاندارد ارزیـابی درونـی کـه از        کمیته ارزیابی پس از تشکیل با توجه به دسترسی به منابع، الگوها و روش              .گردید

گرفت با برگزاري جلسات متعدد به  طرف کمیته ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار کمیته قرار می            
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 سایت ارزشیابی آموزشی مراحل و استانداردهاي اجراي ارزیابی بررسی موضوع و روش اجراي طرح پرداخته و با مراجعه به    

  .نظر گذاشته شد درونی به تبادل

با توجه به اجزاي نظام آموزشی و اینکه دستیابی به وضع مطلوب در هر نظام آموزشی اعم از خرد یا کالن مستلزم     

ریزي توسعه آموزشی به عمل   برنامه) پذیرد، ب هاي مربوط انجام      تحقیق و ارزیابی آموزشی درباره زمینه     ) آن است که الف   

با توجه به این عوامل الگوي استاندارد ارائه شده براي انجام ارزیـابی درونـی مـورد                 . مدیریت آموزشی اعمال شود   ) آید، ج 

ل ریـزي اجتمـاعی براسـاس عوامـ     به منظور بکارگیري این الگو در گـروه برنامـه   . استفاده کمیته ارزیابی گروه قرار گرفت     

سازماندهی و تشکیالت مدیریت، اعضاي هیأت      : این عوامل عبارتند از   . موردنظر در ارزیابی درونی پنج عامل تعیین گردید       

هـا مناسـب      گیري عوامل پنجگانه مذکور مـالك        و فرایند تدریس و یادگیري، براي اندازه       آموختگان  دانشعلمی، دانشجو،   

هـا   سـپس بـراي هـر یـک از مـالك          . ان به ارزیابی هر کدام از عامل پرداخت       ها بتو   تعریف شد تا با استفاده از این مالك       

هـا اقـدام نمـود و نتـایج حاصـل را بـا          گیـري و ارزیـابی مـالك        نشانگرهایی تعریف شد تا براساس آن بتـوان بـه انـدازه           

 سـنجش قـرار    و وضعیت مطلوب موردآموختگان دانشاستانداردهاي موجود، انتظارات اعضاي هیأت علمی، دانشجویان و       

  .داد

هاي تعریف شده براي ارزیابی درونی پنج پرسشنامه تهیه شد  به منظور گردآوري اطالعات در مورد عوامل و مالك

، پرسـشنامه کارفرمایـان و      آموختگـان  دانـش که شامل پرسشنامه اعضاي هیأت علمی، پرسشنامه دانشجویان، پرسشنامه          

پس از . ها گردید ها و آزمون اولیه آن اقدام به تکمیل پرسشنامه  پرسشنامهپس از تهیه. شود  مدیریت و تشکیالت گروه می    

  .ها اطالعات آنها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت آوري پرسشنامه تکمیل و جمع

   عوامل مورد ارزیابی.3

   مدیریت و سازماندهی.3ـ1

 نفر داراي مـدرك دکتـري و اسـتادیار و           5 ریزي اجتماعی داراي شش نفر عضو هیأت علمی است که           گروه برنامه 

اي رشـته آموزشـی داراي        رشـته   این اعضاء بـا توجـه بـه ماهیـت بـین           . باشند  می) دانشجوي دوره دکتري  (یک نفر مربی    

  .باشند هاي متفاوت می تخصص

   توصیف.3ـ1ـ1

ت علمـی کـه سـابقه     سؤال تهیه و توسط اعضاي هیـأ 9اي با   براي ارزیابی مدیریت و سازماندهی گروه پرسشنامه      

 نفر از اعضاي گروه که سابقه مدیریت بر        4بندي نظرات     نتایج حاصل از جمع   . اند تکمیل شده است     مدیریت گروه را داشته   

  . آمده است1اند، در جدول پیوست  گروه را داشته
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  گیري تحلیل، تفسیر و نتیجه .3ـ1ـ2

دهد که از بین   آمده است نشان می1نانکه در جدول تحلیل نتایج مربوط به وضعیت سازماندهی و مدیریت گروه چ      

  . نشانگر، چهار نشانگر وضعیت مطلوب، سه نشانگر وضعیت نسبتاً مطلوب و یک نشانگر وضعیت نامطلوب داشته است8

  : مالك انتخاب مدیر گروه.1

گروه براساس مقررات فرایند انتخاب مدیر . باشد نشانگر شماره یک در جدول بیانگر وضعیت انتخاب مدیر گروه می   

آموزشی براساس رأي اعضاي هیأت علمی گروه و از بین اعضاي واجد شرایط معرفی و با تعیین رئـیس دانـشگاه از بـین                      

هرچند تعداد کم اعضاي هیأت علمی گروه فرایند انتخاب و معرفی نامزدهـاي مـدیریت               . شود  افراد معرفی شده تعیین می    

  .باشد  می دهنده وضعیت مطلوب این مالك  ولی نتایج حاصل از طرح سؤال نشانبخشد گروه را بیشتر شکلی صوري می

ي هـا   سـازمان ي مـدیریتی دانـشگاه و       هـا   بخش مالك ارتباط گروه با سایر       .2

  بیرونی

هـاي آموزشـی و پژوهـشی و          هاي مدیریتی دانشگاه در رابطه بـا فعالیـت          ارتباط سازمانی مدیر گروه با سایر بخش      

 مـورد   1 منـدرج در جـدول       5 تـا    2ها و نهادهاي بیرون از دانشگاه براساس چهار نشانگر شامل سؤاالت              ارتباط با سازمان  

دهنده وضعیت مطلوب نشانگر ارتباط مدیر گروه با سطوح بـاالتر سـازمانی و                نتایج ارزیابی نشان  . ارزیابی قرار گرفته است   

هـاي بیـرون از    مانی اداري و اجرایـی دانـشگاه و سـازمان   هاي ساز وضعیت ارتباطی نسبتاً مطلوب در ارتباط با سایر بخش   

  .باشد دانشگاه می

ترکیب و توزیع اعضاي هیأت علمی گروه و میزان پایبندي آنهـا بـه     مالك   .3

  مقررات و قوانین سازمانی

. باشـد   می2 در جدول پیوست 7 و 6این مالك براساس دو سؤال مورد ارزیابی قرار گرفته است که شامل سؤاالت    

دهد که گروه از نظر میزان پایبندي اعـضاي هیـأت علمـی بـه مقـررات و                    نتایج حاصل از طرح سؤاالت مذکور نشان می       

هاي اداري، آموزشی و پژوهشی وضعیت نسبتاً مطلوب و از نظر ترکیب موجود هیأت علمی وضـعیت مطلـوبی را                      نامه  آیین

  .کسب کرده است

  مربوط به امکانات و تجهیزات گروه مالك .4

چنانکـه نتیجـه حاصـل نـشان     .  مورد ارزیابی قرار گرفتـه اسـت   2 در جدول پیوست     8این مالك براساس نشانگر     

 از  5/0دهد گروه از نظر فضاي آموزشی و تجهیزات و امکانات آموزشی در وضعیت نامطلوب قرار دارد که کسب امتیاز                      می

درصد امتیازات گویاي وضعیت نامطلوب تا بسیار نـامطلوب        100 از   6/16 نمره و    12 از مجموع    2 امتیاز یا نمره     3مجموع  
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  .باشد گروه از نظر امکانات و تجهیزات آموزشی می

  هاي آموزشی و پژوهشی گروه توسعه برنامه مالك .5

انـد   ها و اهداف آموزشی و پژوهشی چهار نشانگر تعریف شـده  براي ارزیابی وضعیت گروه در رابطه با پیشبرد برنامه  

  . آمده است2اصل از طرح سؤاالت مربوط در جدول پیوست که نتایج ح

 نـشانگر  2 نشانگر وضعیت نـسبتاً نـامطلوب و   2 نشانگر مورد نظر 4دهد از بین       نشان می  2چنانکه جدول پیوست    

دهد پاسخ دهندگان با وضعیت موجود گـروه نـسبت بـه آینـده آن چنـدان                   اند که نشان می     وضعیت نامطلوبی کسب کرده   

هاي آموزشـی و وضـعیت نیـروي انـسانی در      ارزیابی نشانگرها معرف آن است که از نظر اعضاء برنامه       . یستندخوش بین ن  

نگري و پیشبرد اهداف وضعیت نسبتاً مطلوب و وضعیت نیروي انسانی و امکانات آموزشی در همین         گروه در رابطه با آینده    

  .راستا وضعیت نامطلوبی دارد

  پیشنهاد براي بهبود 3.ـ1ـ3

هاي تحصیالت تکمیلـی و بهبـود    ا توجه به وضعیت نشانگرها و اهداف آموزشی و پژوهشی گروه که توسعه رشته    ب

  .باشد رود، پیشنهادات زیر مطرح می کیفیت آموزش از جمله اهداف اصلی به شمار می

  هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد، ـ تأمین و توسعه امکانات آموزشی و کمک آموزشی براي دوره

  تأمین فضاي کافی و مناسب آموزشی،ـ 

  ریزي و تجهیز آن، ـ اختصاص فضاي مناسب به کارگاه آموزشی برنامه

  ـ فراهم کردن فضاي فیزیکی کافی و مناسب براي اعضاي هیأت علمی،

  .آموزشی ـ جذب اعضاي هیأت علمی جدید و تکمیل کادر 

  هیأت علمی. 3ـ2

  توصیف. 3ـ2ـ1

اي از اطالعات  خالصه.  نفر مربی است1 نفر استادیار و 5باشند که     نفر می  6موع  اعضاي هیأت علمی گروه در مج     

  :فردي اعضاء به شرح زیر بوده است

  .باشد  سال می46میانگین سنی اعضاي هیأت علمی گروه معادل . 1

  . سال دارد55ترین عضو   سال و مسن42جوانترین عضو گروه . 2

  .باشد  سال می13می گروه میانگین سنوات خدمت اعضاي هیأت عل. 3

  .باشد  سال می5 سال و کمترین سنوات خدمت 27بیشترین سنوات خدمت . 4

  .باشند از نظر جنسیت یک عضو هیأت علمی زن و بقیه مرد می. 5

  .باشند  درصد مربی می17 درصد اعضاي هیأت علمی استادیار و حدود 83از لحاظ مرتبه علمی حدود . 6
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  . نفر از مرتبه مربی به استادیاري ارتقا یافته است1ي علمی در پنج سال گذشته از نظر وضعیت ارتقا. 7

   تحلیل، تفسیر و قضاوت.3ـ2ـ2

با توجه به تعداد اندك اعضاي هیأت علمی گروه با طرح موضوع ارزیابی درونی و اهـداف طـرح توسـط دو تـن از               

ی شرکت کرده بودند تمامی اعضا با جزئیـات طـرح آشـنا             اعضاي گروه که قبالً در کارگاه آموزشی مربوط به ارزیابی درون          

 نفر از اعضاي گروه مـسئولیت اجـراي طـرح را بـه عهـده             3اي متشکل از      پس از برگزاري جلسات توجیهی کمیته     . شدند

بـر   اي تهیه گردید کـه در تهیـه آن عـالوه    آوري اطالعات مربوط به اعضاي هیأت علمی پرسشنامه به منظور جمع . گرفت

هـا و     بر همین اساس وضـعیت مطلـوب هـر یـک از مـالك             . به نظرات اعضاي گروه از پرسشنامه تیپ استفاده شد        توجه  

  :شاخص استاندارد به شرح زیر تعیین شد

  ،2 درصد یا امتیاز بیش از 70مطلوب بیش از 

   درصد،70ـ50نسبتاً مطلوب 

  . درصد50نامطلوب کمتر از 

با توجه به فراوانی پایین جامعه آمـاري  . اند ت علمی گروه مشارکت داشته    نفر اعضاي هیأ   6 نفر از    5در این بررسی    

دار نباشد اما تحلیل کیفی نظرات اعضاي گروه با توجه به ارتباط مستقیم آنها بـا                  شاید تحلیل کمی اطالعات چندان معنی     

  .موضوع و اشراف کامل نسبت به مسائل آموزشی و پژوهشی از اهمیت باالیی برخوردار است

  :ریزي آموزشی مالك نگرش اعضاي هیأت علمی در باره برنامه. 1

 سؤال مطـرح شـده اسـت کـه          12ریزي آموزشی     در ارتباط با این مالك نگرش اعضاي هیأت علمی درباره برنامه          

  . آمده است3نتایج حاصل از طرح سؤاالت مربوط در جدول پیوست 

به منظور . اند گیري قرار گرفته سط، کم و هیچ مورد اندازهاي زیاد، متو نشانگرهاي مذکور براساس طیف چهار گزینه   

ریـزي آموزشـی،    فراهم ساختن امکان مقایسه بین نشانگرهاي مربوط به مالك نگرش اعضاي هیـأت علمـی بـه برنامـه         

ن به این ترتیب که گزینه زیاد بـه عنـوا       . نشانگرها براساس طیف مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب امتیازبندي شده است          

وضعیت مطلوب، متوسط به عنوان نسبتاً مطلوب و کم و هیچ به عنوان نامطلوب تعریف شده است و بـا در نظـر گـرفتن                          

 براي کم و صفر براي هـیچ امتیـاز نـشانگرها تعیـین و براسـاس آن              1 براي گزینه متوسط و      2 براي گزینه زیاد،     3امتیاز  

  .وب مشخص شده استبندي مطلوب تا نامطل وضعیت هر نشانگر از نظر درجه

 نشانگر مربوط به نگرش اعضاي هیأت علمی یک نشانگر یعنی           12دهد در بین       نشان می  3چنانکه جدول پیوست    

پاسخ به دو نـشانگر میـزان       . دهد  میزان تناسب امکانات موجود آموزشی با نیازهاي آموزشی وضعیت نامطلوب را نشان می            

اي آموزشی و میزان تناسب اهداف درس با نیازهاي آموزشـی وضـعیت نـسبتاً    تناسب امکانات نیروي انسانی گروه با نیازه   

  .دهند دهد و سایر نشانگرها وضعیت مطلوبی را نشان می مطلوب را نشان می
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  :نگرش اعضاي هیأت علمی در مورد وضعیت گروه. 2

به نظر شما . 1. اند هدر ارتباط با وضعیت گروه و نگرش اعضاي هیأت علمی گروه نسبت به آن دو سؤال مطرح شد          

پیشنهاد شما براي کاهش مشکالت چیست؟ در هر دو مورد درخواست شده اسـت             . 2مهمترین مشکالت گروه کدامند؟ و      

  . تا سه مورد به ترتیب اولویت ذکر شوند

 کمبود شدید امکانات آموزشی، کمک آموزشی و پژوهشی به عنوان مهمترین مـشکل مطـرح                1در پاسخ به سؤال     

 درصد به عنوان مشکل بـا اولویـت اول و در   60ها در  اند و در بین پاسخ     که تمام پاسخگویان به آن اشاره کرده       شده است 

محدودیت شدید در فضاي فیزیکی مورد استفاده اعضاي هیـأت علمـی   .  درصد به عنوان اولویت دوم مطرح شده است 40

ت جداگانـه ذکـر شـده اسـت هرچنـد در مـشکل کمبـود               درصد موارد به عنوان یکی از کمبودها به صور         40گروه نیز در    

امکانات ذکر شده به عنوان اولویت اول یکی از موارد مورد نظر تمامی پاسخگویان نیز کمبود فضاي الزم بـراي اعـضاي                      

هاي آموزشـی و      عدم وجود هماهنگی بین اعضاي هیأت علمی و تعامل محدود بین آنها در زمینه             . هیأت علمی بوده است   

مـشکل بـا    . انـد    درصد پاسخگویان به آن اشـاره کـرده        60به عنوان مشکل یا اولویت دوم مطرح شده است که           پژوهشی  

هاي مطالعاتی و پژوهشی کافی براي اعضاي هیأت علمـی و محـدود بـود امکانـات بـراي              اولویت سوم نیز فقدان فرصت    

  .اند  درصد به آن اشاره کرده40انجام سفرهاي علمی بوده است که 

ن پیشنهادات مطرح شده در ارتباط با مشکالت مذکور نیز تأمین فـضاي آموزشـی و ایجـاد فـضاي فیزیکـی          در بی 

هـاي مختلـف در    مناسب براي اعضاي هیأت علمی در اولویت اول، تعامل بیشتر بین اعضاي هیأت علمی گروه در زمینـه          

ب براي انجام فرصت مطالعاتی و برقـراري        اولویت دوم و اختصاص بودجه بیشتر براي سفرهاي علمی، ایجاد شرایط مناس           

  .گیرد  رشته در اولویت سوم قرار میآموختگان دانشها و نهادها براي جذب  ارتباط با سازمان

ـ   دانـش علمی درباره وضـعیت مطلـوب        هیأت   نگرش اعضاي .3 ه رشـته   آموخت

  :ریزي اجتماعی برنامه

تماعی براي کسب دانش، نگرش و توانایی الزم به چه       ریزي اج   ه برنامه آموخت  دانشدر ارتباط با این مالك که یک        

مواردي و در چه سطح نیاز دارد، پنج نشانگر مطرح شده است که براي هر نـشانگر کـسب دانـش، نگـرش و توانـایی یـا          

این نشانگرها شامل دانش، نگرش و     . مهارت براساس چهار گزینه زیاد، متوسط، کم و هیچ مورد سنجش قرار گرفته است             

هاي مطالعاتی، آمـوزش، پـژوهش و روش تحقیـق        ها، اجراي طرح    ریزي و مدیریت طرح      در برنامه  آموختگان  دانشی  توانای

نتایج حاصل از پاسخ به سؤال مطرح شده در این زمینه براساس وضعیت مطلوب، نـسبتاً مطلـوب و نـامطلوب                   . بوده است 

  . آمده است4محاسبه و در جدول پیوست 

ـ  دانـش ظارات اعضاي هیأت علمی گروه یا نگرش آنها به یک      نتایج انت  4جدول پیوست    ه مطلـوب را نـشان   آموخت

ریـزي اجتمـاعی براسـاس         برنامه آموختگان  دانشطبق نتایج حاصله نگرش اعضاي هیأت علمی بر این است که            . دهد  می

هرچنـد کـه   . شـته باشـند  گذرانند در پنج گزینه مورد اشاره باید وضـعیت مطلـوبی دا         هاي آموزشی که طی دوره می       برنامه

هـا و روش   ریـزي و مـدیریت طـرح    چنانکه نشانگر برنامـه . شود هایی بین نشانگرها از نظر درجه مطلوبیت دیده می  تفاوت
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بـه عبـارت   .  کمترین اندازه مطلوب بودن را داشـته اسـت  06/2 باالترین درجه مطلوب بودن و پژوهش با 26/2تحقیق با  

آموخته کامل در همـه پـنج نـشانگر مـورد اشـاره              ریزي اجتماعی یک دانش     گروه برنامه دیگر از نظر اعضاي هیأت علمی       

هـا و روش تحقیـق    ریـزي و مـدیریت طـرح    کند ولی در مورد برنامـه    دانش، نگرش و توانایی در حد مطلوبی را کسب می         

  . از مطلوبیت باالتري برخوردار استآموختگان دانشدانش، نگرش و مهارت 

  :ي علمی و پژوهشیها فعالیتعلمی از  هیأت ضاي خودارزیابی اع.4

هـاي علمـی، پژوهـشی و رضـایت از            براي مالك خودارزیابی اعضاي هیأت علمی گروه سه نشانگر میزان فعالیت          

هـاي آموزشـی و پژوهـشی     نتایج حاصل از خود ارزیابی فعالیـت . ها در نظر گرفته شده است هاي خود در این زمینه  فعالیت

  . آمده است5ی گروه در جدول پیوست اعضاي هیأت علم

هاي آموزشی، پژوهـشی      دهد ارزیابی اعضاي هیأت علمی از فعالیت        چنانکه نتایج مندرج در جدول مذکور نشان می       

هاي  هر چند باالترین درجه مطلوب بودن را فعالیت. ها خود، نمایانگر وضعیت مطلوب بوده است  و میزان رضایت از فعالیت    

هـاي خـود بـوده        هاي پژوهشی و رضـایت از فعالیـت         شته است و پس از آن درجه مطلوب بودن فعالیت          دا 8/2آموزشی با   

ها در دانشگاه، ارزیابی مطلـوب اعـضاي    هاي پژوهشی و سطح پایین این فعالیت      البته با توجه به موانع انجام فعالیت      . است

هاي پژوهشی خارج از چارچوب گروه و دانـشگاه           یتهاي پژوهشی را باید به حساب انجام فعال         هیأت علمی گروه از فعالیت    

  .گذاشت

هـاي علمـی و    ارزیابی اعضاي هیأت علمی گروه از موانـع توسـعه فعالیـت          .5

  :پژوهشی خود در پنج سال گذشته

هاي علمی و   نشانگر مشخص شده به عنوان موانع عمده توسعه فعالیت8دهد از    نشان می  6جدول پیوست    چنانکه

انـد و بـه عبـارت دیگـر      ریزي پـنج نـشانگر وضـعیت نـامطلوبی داشـته           اعضاي هیأت علمی گروه برنامه    پژوهشی از نظر    

در بـین ایـن     . انـد   هـاي علمـی داشـته       اند که از نظر هیأت علمی گروه تأثیر زیادي بر عدم توسعه فعالیـت               مشکالتی بوده 

هاي استفاده از آن و مشکالت موجود بر سـر    ها مطالعاتی و مشکالت و محدودیت       نشانگرها عدم امکان استفاده از فرصت     

در مجموع نیز تمامی نشانگرها بـا کـسب وضـعیت    . اند ها باالترین درجه نامطلوب بودن را داشته      راه چاپ مقاالت و کتاب    

هاي علمی و پژوهشی به حساب  نامطلوب تا نسبتاً نامطلوب از نظر اعضاي هیأت علمی گروه از عوامل عدم توسعه فعالیت

  .اند آمده

  :مالك ارتباط با همکاران .6

. در این مالك ابتدا از اعضاي هیأت علمی خواسته شد تا میزان ارتباط خود را بـا سـایر همکـاران ارزیـابی نماینـد          

نظر و کسب تجربـه در بـین اعـضاي     هایی را که در نیمسال گذشته جهت تبادل سپس از پاسخگویان خواسته شد تا روش   

هـاي تبـادل نظـر و کـسب           ه قرار گرفته است را در جدول مربوط مشخص نمایند و سـایر روش             هیأت علمی مورد استفاد   
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دست آمده در ارتباط با نشانگر اول یعنی میزان ارتباط بـین        نتایج به . تجربه بین اعضاي هیأت علمی را نیز پیشنهاد نمایند        

  . آمده است7اعضاي هیأت علمی گروه در جدول پیوست 

 درصد اعضاي هیأت علمی از میزان ارتباط و همکاري علمـی بـین   80دهد ارزیابی     شان می جدول مذکور ن   چنانکه

اعضاي گروه ضعیف تا متوسط بوده است و نشان می دهد که در مجموع همکاري علمی بین اعضاي هیأت علمی گـروه                    

  .وجود ندارد

پاسخ به موارد مـشخص شـده بـه    هاي تبادل نظر و کسب تجربه نتایج  در ارتباط با مالك نشانگر دوم یعنی روش       

نظـر و کـسب     هـاي تبـادل     دهد که باالترین فراوانی روش      نتایج جدول مذکور نشان می    .  آمده است  8شرح جدول پیوست    

البتـه  . ها و سمینارها بوده است تجربه بین اعضاي هیأت علمی به ترتیب جلسات بحث با دانشجویان و شرکت در همایش  

ناپـذیر بـوده اسـت و تـشکیل سـمینارها و              ان به عنوان جزئی از فرایند تحصیلی اجتناب       تشکیل جلسات بحث با دانشجوی    

شـود و بـه گـروه         هاي علمی نیز بیشتر شامل شرکت در چنین جلساتی در سطح دانشکده و یـا خـارج از آن مـی                      همایش

هـاي    ضـر فاقـد دوره    نامه بـا توجـه بـه اینکـه گـروه در حـال حا                همچنین شرکت در جلسات دفاع پایان     . اختصاص ندارد 

تـوان   بنابراین می. شود ریزي اجتماعی می تحصیالت تکمیلی است شامل شرکت در کلیه جلسات غیرمرتبط با گروه برنامه         

  .شود وگوهاي دوجانبه محدود می گفت که ارتباط علمی بین اعضاي گروه ضعیف و بیشتر به گفت

  :می گروههاي پژوهشی اعضاي هیأت عل مالك آثار علمی و فعالیت .7

در ارتباط با این مـالك  . هاي پژوهشی است ها انجام فعالیت یکی از مهمترین وظایف اعضاي هیأت علمی دانشگاه  

هاي علمی در ارتباط است فهرسـت گردیـده و     مورد که به نوعی با فعالیت12 آمده است 9همانطور که در جدول پیوست    

دسـت آمـده بـا وضـعیت      اطالعات به. اد هر مورد را یادداشت نماینداز اعضاي هیأت علمی گروه خواسته شده است تا تعد         

  .مطلوب مقایسه شده است و وضعیت موجود نسبت به مطلوب به درصد بیان شده است

. دهد پـنج مـورد از دوازده مـورد در وضـعیت مطلـوبی قـرار دارنـد          چنانکه موارد مندرج در جدول مذکور نشان می       

 درصد و چاپ مقاالت در نشریات معتبر علمی         120هاي علمی داخلی هر کدام با         منهاي پژوهشی و عضویت در انج       طرح

 درصـد   80 درصد و عضویت در هیأت تحریریه مجالت علمی و سخنرانی در مجامع علمـی هـر کـدام بـا                      100داخلی با   

اً مطلـوب را نـشان    درصد امتیاز وضعیت نسبت  60ریزي با     هاي برنامه   عضویت در کمیته  . دهند  وضعیت مطلوب را نشان می    

توان شرایط اعضاي هیـأت   در مجموع می. سایر موارد نیز با صفر درصد بیانگر وضعیت کامالً نامطلوب قرار دارند          . دهد  می

دست آمده در شرایط نسبتاً مطلوب ارزیـابی          هاي پژوهشی را با توجه به نتایج به         علمی از نظر وضعیت آثار علمی و فعالیت       

  .نمود

  :هاي ارزشیابی دروس شیوهاستفاده از  .8

این مالك براساس شش نشانگر براي ارزشیابی مراحل مختلـف فراینـد آمـوزش دروس تنظـیم شـده اسـت کـه                       

  . آمده است10هاي مورد استفاده و نتایج حاصل برمبناي وضعیت مطلوب تا نامطلوب در جدول پیوست  روش

هاي ارزشیابی    نشانگر مشخص کننده مالك شیوه     دهد از شش     نشان می  10چنانکه نتایج مندرج در جدول پیوست       
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دو مـورد  . که در حیطه ارزشیابی تشخیصی قـرار دارد و در وضـعیت نـامطلوب ارزیـابی شـده اسـت         ) آزمون اولیه (نشانگر  

هاي موردي در مرحله ارزشیابی تکوینی و تهیه گزارش و کار عملی در مرحله ارزشیابی نهایی نسبتاً مطلوب ارزیابی         آزمون

نتیجـه نهـایی   . انـد  سه مورد ارزشیابی شامل پرسش و پاسخ، تکلیف و امتحان میان ترم نیز مطلوب ارزیابی شـده       . اند  هشد

به عبارت دیگر اعضاي هیـأت علمـی   . دهد هاي تدریس وضعیت نسبتاً مطلوب را نشان می        ارزیابی مالك استفاده از شیوه    

  .تلف ارزشیابی در برنامه درسی خود استفاده نمایندهاي مخ اند تا از شیوه ریزي سعی کرده گروه برنامه

  :هاي آموزشی استفاده از رسانه .9

در سـؤال اول میـزان اسـتفاده از ابزارهـاي مختلـف           . این مالك براساس دو سؤال مورد ارزیابی قرار گرفته اسـت          

 میزان اسـتفاده از هـر   در سؤال دوم . آموزشی توسط اعضاي هیأت علمی در دروس مختلف مورد پرسش قرار گرفته است            

  .هاي تدریس در کالس توسط اعضاي هیأت علمی مورد پرسش واقع شده است یک از روش

در مورد استفاده از ابزارهاي آموزشی نشانگرها شامل استفاده از تخته، اورهد، اسالید و پاورپوینت و فـیلم و ویـدیو         

د اسـتفاده از ایـن ابـزار توسـط اعـضاي هیـأت علمـی در                 ارزیابی استفاده از ابزارهاي آموزشی براساس درصـ       . بوده است 

  . آمده است11نتایج حاصل از ارزیابی در جدول پیوست . هاي مختلف انجام گرفته است درس

اي است که توسط صددرصد اعضاي هیأت علمی          تنها وسیله ) سفید(دهد تخته سیاه      چنانکه نتایج مذکور نشان می    

استفاده از سایر ابزارهاي آموزشی در وضعیت نامطلوب ارزیابی شده است . ر گرفته استها مورد استفاده قرا در تمامی درس 

  .شود  درصد به اسالید و پاورپوینت مربوط می41که باالترین درصد استفاده با 

هاي مختلف تدریس توسط اعضاي هیأت علمی گروه با توجـه          در ارتباط با سؤال دوم یعنی میزان استفاده از روش         

 آمـده  12 استفاده از شش مورد مشخص شده ارزیابی صورت گرفته است که نتـایج حاصـل در جـدول پیوسـت               به میزان 

  .است

دهد کـه اسـتفاده از        هاي مختلف تدریس توسط اعضاي هیأت علمی گروه نشان می           نتایج ارزیابی استفاده از روش    

بحث گروهی در . اند ح مطلوب ارزیابی شده درصد در سط73 و 100سخنرانی مدرس و درخواست انجام پروژه به ترتیب با       

انـد و در   شـده   درصد اسـتفاده مـی  64ها و طرح درس نیز در   درصد درس68هاي درسی یا در    مورد عنوان  22 مورد از    15

در مجمـوع نتیجـه     . انـد   گردش علمی و کارگاه نیز در وضعیت نامطلوب قـرار داشـته           . اند  سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شده    

دهد که اعـضاي هیـأت    هاي مختلف تدریس در مرز نسبتاً مطلوب تا مطلوب قرار دارد و نشان می        ستفاده از شیوه  ارزیابی ا 

هـاي تـدریس بـه کـار      هاي مختلـف تـدریس و اسـتفاده از ترکیبـی از روش     علمی گروه سعی خود را در استفاده از روش     

  .اند گرفته

  پیشنهادات براي بهبودي .3ـ2ـ3

هاي مختلـف مـورد نیـاز گـروه برمبنـاي             عداد اعضاي هیأت علمی و جذب افراد با تخصص        نسبت به افزایش ت   . 1

  .هاي علمی بایستی اقدام شود مالك

هـاي آموزشـی و پژوهـشی اقـدام الزم          هاي پژوهشی در گروه و ایجاد تناسـب فعالیـت           نسبت به توسعه فعالیت   . 2
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  .صورت گیرد

هاي آموزشی خارج از محـیط دانـشگاه و حتـی            اعضاي گروه  هاي آموزشی چند روزه براي شرکت جمعی        کارگاه. 3

  .شهر تدارك دیده شود

  .هاي آنها به صورت منظم تدارك دیده شود سفرهاي گروهی علمی و تفریحی براي اعضاء و حتی خانواده. 4

 در نظـر  هایی ها و کارگاه در جهت آشنایی استادان با ابزارهاي جدید آموزشی و پژوهشی به طور مستمر همایش          . 5

  .گرفته شود

  .هاي مطالعاتی فراهم شود زمینه الزم براي اعزام و استفاده اعضاء هیأت علمی از فرصت. 6

  .سطح رفاه و زندگی متناسب با جایگاه اجتماعی و شغلی اعضاء هیأت علمی براي آنها در نظر گرفته شود. 7

  .ر تالش شوددر جهت ایجاد رضایت شغلی و انگیزه مناسب براي فعالیت بیشت. 8

اي اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع حرفه و جایگاه اجتماعی و فرهنگی این قـشر مـورد                     امنیت شغلی و حرفه   . 9

  .توجه قرار گیرد

   دانشجویان.3ـ3

کننـدگان از امکانـات و        هاي آموزشی دانشجویان به عنوان استفاده       هاي مهم در ارزیابی درونی گروه       یکی از مالك  

 ارزیابی و آزمون اولیه در خرداد مـاه   نامه ارزیابی از دانشجویان در این طرح پس از تهیه پرسش     . باشند  میخدمات آموزشی   

هاي مکرر کمیته سه نفره طـرح مقـرر شـد تـا               به منظور انجام ارزیابی از دانشجویان با برگزاري نشسته        .  انجام شد  1384

ر انتخاب شوند تـا اطالعـات حاصـل از نظـرات آنـان از اعتبـار                 دانشجویان مورد نظر از بین دانشجویان سال دوم و باالت         

ریـزي   اولین دلیل این بود که دانـشجویان برنامـه  . این تصمیم به دو دلیل توسط کمیته گرفته شد. بیشتري برخوردار باشد 

هـاي پایـه و       سرود تا ترم چهـارم در       هاي علوم اجتماعی به شمار می       اجتماعی با توجه به اینکه این رشته یکی از گرایش         

ریـزي اجتمـاعی را کـه بـه      هاي تخصصی برنامـه  گذرانند و عمالً از ترم چهارم به بعد درس      مشترك علوم اجتماعی را می    

دومین دلیل هم این بود که با گذشت دو سال و افـزایش شـناخت و آگـاهی                 . گذرانند  شود می   وسیله گروه مذکور ارائه می    

تري از وضعیت کمی و کیفی خدمات آموزشی       تر و درست    توانند ارزیابی دقیق    میشان    دانشجویان نسبت به محیط آموزشی    

  .داشته باشند

 نفر آنان دانشجویان سـال  130ریزي اجتماعی که حدود       نفر دانشجوي کارشناسی برنامه    250بر این اساس از بین      

نحوه . اند نه به صورت تصادفی انتخاب شده    اند، افراد نمو     نفر جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شده      50اند،    دوم و باالتر بوده   

تکمیل پرسشنامه هم به این صورت بوده است که ابتدا تعدادي پرسشگر از بین دانشجویان که آمادگی همکاري با طـرح                     

. هاي الزم در مورد طرح ارزیابی درونی، دالیل و ضرورت انجام آن به آنـان داده شـده اسـت                     اند، جذب و آموزش     را داشته 

پرسشگران مذکور نیز پس از ارائه توضیحات الزم به افراد         . ها براي توزیع در اختیار آنان قرار گرفته است          شنامهسپس پرس 

هاي بهتر، پرسـشنامه را در اختیـار          ریزي  نمونه در مورد اهداف اجراي طرح و اهمیت نظرات دانشجویان براي انجام برنامه            

هـا   شان، پرسـشنامه    طر دانشجویان و جلب اطمینان آنها نسبت به حفظ هویت         به منظور آرامش خا   . اند  ها قرار داده    آزمودنی

هاي مذکور ظرف مـدت یـک هفتـه در محـیط دانـشکده و در       پرسشنامه. بدون نیاز به ذکر نام آزمودنی تنظیم شده است    
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ه است و پـس از تکمیـل        ها در اختیار آزمودنی قرار داده شد        ریزي، حیاط دانشکده یا کالس      هایی مانند کارگاه برنامه     مکان

 ارزیابی درونی در مورد دانـشجویان دوره کارشناسـی           اطالعات استخراج شده از پرسشنامه    . آوري شده است    بالفاصله جمع 

  .آمده است ریزي اجتماعی در زیر  برنامه

  توصیف. 3ـ3ـ1

نـسیت، وضـعیت    هاي فردي دانشجویان در نمونه مورد بررسی، متغیرهاي سـن، محـل تولـد، ج                در بررسی ویژگی  

اطالعـات مربـوط بـه    . تأهل، وضعیت اشتغال، نحوه پذیرش در کنکور و شغل پدر و مادر مورد پرسش قرار گرفتـه اسـت                  

هـاي فـردي    توصـیف ویژگـی  .  آمـده اسـت  13ها در جدول پیوست  هاي فردي آزمودنی متغیرهاي مشخص کننده ویژگی 

  .دانشجویان به شرح زیر بوده است

 ساله و بیش از 24ـ22 ساله، 22ـ20ها، افراد از نظر سنی در سه گروه    آزمودنی  بررسی سن    به منظور    :متغیر سن 

دهد از مجموع افرادي کـه مـورد پرسـش            چنانکه اطالعات مندرج در جدول مذکور نشان می       . اند  بندي شده    سال گروه  24

 سـاله و  24 درصـد در گـروه     34ه و    سـال  24ــ 22 درصد در گروه     38 ساله،   20ـ22 درصد در گروه سنی      28اند    قرار گرفته 

 به دلیل آن است کـه اکثـر دانـشجویان سـال سـوم و بـاالتر در دوره       24ـ22سهم باالتر گروه سنی  . اند  باالتر قرار داشته  

  .اند کارشناسی در این رده سنی قرار دارند، که اغلب افراد نمونه نیز از بین این گروه از دانشجویان بوده

 درصـد روسـتا ذکـر       12 درصد محـل تولـد خـود را شـهر و             88 نفر یا    44ین افراد نمونه،     از ب  :متغیر محل تولد  

رسد و با ترکیـب جامعـه دانـشجویان           تفاوت بین نسبت محل تولد در شهر و روستا بیش از حد انتظار به نظر می               . اند  کرده

  .دهد ریزي اجتماعی تا حدي تفاوت نشان می برنامه

نسبت مذکور تـا حـد زیـادي مـنعکس     .  درصد مرد بودند14 درصد زن و 86نه،  از بین افراد نمو  :متغیر جنسیت 

  .باشد ریزي اجتماعی و اکثریت باالي دختران می کننده ترکیب جنسی کل جامعه دانشجویان برنامه

نـسبت  . انـد   درصد متأهل بوده22 درصد مجرد و 78از نظر وضعیت تأهل در بین افراد نمونه    : متغیر وضعیت تأهل  

تـر اسـت    توجه متأهلین با نسبت باالي دختران در بین افراد نمونه که معموالً سن ازدواج آنها نسبت به پسران پایین      قابل  

  .دهد هماهنگی نشان می

 16 نفر یا 8 درصد غیرشاغل و 78 نفر با 39از نظر وضعیت اشتغال در بین افراد نمونه         : متغیر وضعیت اشتغال  

 درصد از افراد نمونـه      6. اند   دیگر در کنار دانشجو بودن به شغل دیگري نیز مشغول بوده           اند یا به عبارت     درصد شاغل بوده  

  .اند نیز به این سؤال پاسخ نداده

تواند در     این سؤال با این فرض طرح شده است که نحوه پذیرش دانشجو می             :متغیر نحوه پذیرش در کنکور    

  .یت کمی و کیفی آموزش تأثیرگذار باشدنگرش او به آموزش و خدمات آموزشی و ارزیابی وي از وضع

 درصد بـه ایـن   62در پاسخ به این پرسش که داراي دو گزینه پذیرش آزاد و سهمیه بوده است، از کل افراد نمونه                

  .اند  درصد سهمیه اعالم کرده16 درصد نحوه پذیرش خود را آزاد و 22اند،  سؤال پاسخ نداده

 38ه شغل پدر شما چیست؟ شغل پدر در بین افراد نمونـه بـه ترتیـب            در پاسخ به این سؤال ک      :متغیر شغل پدر  

 8همچنـین  .  درصد بیکار بـوده اسـت  6 درصد نظامی و 6 درصد بازنشسته، 20 درصد داراي شغل آزاد،     22درصد کارمند،   
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  .اند درصد افراد نمونه به این سؤال پاسخ نداده

 درصد معلم ذکـر     10دار و در       درصد موارد خانه   80یب در    شغل مادر در بین افراد نمونه به ترت        :متغیر شغل مادر  

  .اند  درصد افراد نیز به این سؤال پاسخ نداده10. شده است

  تحلیل، تفسیر و قضاوت. 3ـ3ـ2

  :ارزیابی میزان شناخت دانشجویان از رشته تحصیلی و نگرش آنها در مورد وضعیت آموزشی

بی آنها از کمیت و کیفیت آموزش بـه نحـوه گـزینش رشـته               نگرش دانشجویان نسبت به وضعیت آموزشی و ارزیا       

به عبارت دیگر سطح انتظارات دانشجو . توسط دانشجو و میزان شناخت قبلی یا درجه آگاهی در انتخاب رشته بستگی دارد

بـه  با توجه به این ارتباط، نگـرش دانـشجو     . از کمیت و کیفیت آموزش به چگونگی انتخاب رشته توسط وي بستگی دارد            

به این منظـور یـازده سـؤال در    . رشته تحصیلی و کم و کیف آموزش براساس نشانگرهایی مورد سنجش قرار گرفته است         

 آمده است که پنج سؤال او نشانگرهایی است براي ارزیابی میزان شناخت دانشجو از رشته تحصیلی که                 14جدول پیوست   

ان آشنایی با اهداف دوره، میزان عالقه بـه رشـته تحـصیلی و              این سؤاالت شامل میز   . باشد  آن مشغول به تحصیل می      در  

سؤاالت شـشم و هفـتم نـشانگرهایی بـراي ارزیـابی      . باشد هاي موجود جامعه می   موقعیت آن در ارتباط با نیازها و واقعیت       

 شـامل پرسـش   باشد، که  وضعیت برنامه درسی از نظر دانشجویان در ارتباط با اهداف دوره و انتظارات دانشجو از دوره می                

هاي درسی تخصصی رشـته بـا انتظـارات     هاي درسی با نیازهاي رشته و میزان انطباق عنوان در مورد میزان انطباق عنوان   

سؤاالت هشتم تا یازدهم نیز نشانگرهایی براي ارزیابی وضعیت امکانات و خـدمات آموزشـی از نظـر        . باشد  دانشجویان می 

حیط آموزشی با نیازهاي آموزشی، میزان تناسب امکانات آموزشی، دسترسی به      دانشجویان است که شامل میزان تناسب م      

نـشانگرهاي مـذکور   . باشـد  هاي علمـی مـی    خدمات مشاوره و راهنمایی استادان و میزان تالش استادان در جهت آموزش           

دسـت آمـده از طـرح     نتـایج بـه  . انـد   گیري قـرار گرفتـه      اي زیاد، متوسط، کم و هیچ مورد اندازه         براساس طیف چهار گزینه   

گانه مربوط به سنجش شناخت و نگرش دانشجویان نسبت رشته تحصیلی و وضعیت آموزشی در رشـته                   هاي یازده   پرسش

  . آمده است14در جدول 

گانه  هاي متوسط و کم در مجموع نشانگرهاي یازده دهد گزینه هاي مندرج در جدول مذکور نشان می    چنانکه نسبت 

 13گزینـه هـیچ بـا میـانگین     . انـد   درصد در یک سطح بوده41اند و تقریباً هر کدام با       ها را داشته   باالترین میانگین نسبت  

 میـزان  14گانـه جـدول پیوسـت     در بین نـشانگرهاي یـازده  . اند هاي بعدي قرار داشته  درصد در رتبه 2/11درصد و زیاد با     

 میزان تناسب امکانات موجود با نیازهاي دوره بـا           درصد براي گزینه متوسط و نشانگر      68هاي تحصیلی با      آشنایی با هدف  

 یعنی تناسب محیط آموزشی با 8همچنین در مورد نشانگر شماره . اند ها را داشته     درصد براي گزینه کم باالترین نسبت      67

رائـه   یعنی میزان تناسب امکانـات موجـود بـا ا          9 درصد انتخاب گزینه کم یا هیچ و نشانگر شماره           83نیازهاي آموزشی با    

 درصد کم 67 یعنی میزان استفاده از مشاوره استادان با 10 درصد پاسخ به گزینه کم یا هیچ و نشانگر شماره         89دروس با   

 درصـد   74 یعنی میزان آشنایی بـا رشـته تحـصیلی بـا             1درحالی که نشانگر شماره     . اند  یا هیچ کمترین مطلوبیت را داشته     

هـاي     درصد انتخاب گزینـه    70 یعنی میزان آگاهی از رشته تحصیلی با         3ر شماره   ها به گزینه متوسط و زیاد و نشانگ         پاسخ
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 هیـأت  تـالش اعـضاي   11 و نشانگر شـماره  64آگاهی از وضعیت شغلی رشته با  میزان 4متوسط و زیاد و نشانگر شماره       

  .دهند  درصد متوسط و زیاد و وضعیت مطلوب تا نسبتاً مطلوبی را نشان می61علمی با 

 فراهم ساختن امکان مقایسه بین نشانگرهاي مربوط به مالك شناخت دانشجویان از رشته و ارزیابی آنها    به منظور 

 براساس طیف مطلـوب، نـسبتاً مطلـوب و          14هاي، نشانگرهاي جدول پیوست       از وضعیت امکانات آموزشی با سایر مالك      

وان وضـعیت مطلـوب، متوسـط بـه عنـوان نـسبتاً             به این ترتیب که گزینه زیاد به عن       . نامطلوب نیز امتیازبندي شده است    

 بـراي گزینـه     2 براي گزینـه زیـاد،       3مطلوب و کم و هیچ به عنوان نامطلوب تعریف شده است و با در نظر گرفتن امتیاز                  

بندي مطلوب   براي کم و صفر براي هیچ امتیاز نشانگرها تعیین و براساس آن وضعیت هر نشانگر از نظر درجه   1متوسط و   

 15بندي و امتیازدهی نشانگرها براساس درجـه مطلوبیـت در جـدول پیوسـت      نتایج طبقه. طلوب مشخص شده است  تا نام 

  .آمده است

بـه عنـوان   ) 0ــ  1(دهد، با توجه به اینکه نـسبت امتیـاز         نشان می  15هاي مندرج در جدول پیوست        چنانکه نسبت 

ه اسـت و بـا در نظـر گـرفتن مجمـوع امتیـازات،               مطلـوب تعریـف شـد     ) 2ــ 3(نسبتاً مطلوب و    ) 1ـ2(وضعیت نامطلوب،   

نشانگرهاي تناسب محیط آموزشی و امکانات موجود آموزشی در دامنه وضعیت نامطلوب و سایر نشانگرها در دامنه نـسبتاً             

در بین نشانگرهاي با ارزیابی نسبتاً مطلوب نشانگر میزان آگاهی از خـصوصیات رشـته بـا ضـریب         . گیرند  مطلوب قرار می  

 نسبت مطلوبیت   79/1 و آشنایی با اهداف دوره با        81/1هاي اختصاصی با نیازهاي رشته با ضریب          و سازگاري درس   85/1

هاي رشته بـا نیازهـاي اجتمـاعی و میـزان اسـتفاده از       که نشانگر میزان سازگاري هدف درحالی. دهند باالتري را نشان می  

  .اند ه پایین نسبتاً مطلوب قرار گرفته در دامن2/1 و 36/1مشاوره استادان به ترتیب با ضریب 

دست آمده ارزیابی نظر دانشجویان در رابطه بـا وضـعیت رشـته و امکانـات و خـدمات                     بنابراین با توجه به نتایج به     

توان نتیجه گرفت که کمبود امکانات و خدمات آموزشـی و عـدم تناسـب آن بـا نیازهـا از نظـر دانـشجویان                 آموزشی، می 

  .ریزي اجتماعی بوده است سایی و پایین آمدن کیفیت آموزشی در رشته برنامهمهمترین عوامل نار

   پیشنهاد براي بهبود.3ـ3ـ3

شود که در جهت بهبـود اسـتانداردهاي    ـ بین تعداد دانشجویان و امکانات آموزشی تناسب وجود ندارد، پیشنهاد می      

  .آموزشی اقدام شود

د، به طوري که دانشجویان وارد شده به رشته براسـاس شـناخت،           ـ در نحوه پذیرش دانشجو تغییر اساسی داده شو        

  .عالقه و انگیزه رشته مورد نظر خود را انتخاب نمایند

هـاي ریاضـی،    آموزان رشـته   ریزي اجتماعی دانشجویان پذیرفته شده از بین دانش         ـ با توجه به ماهیت رشته برنامه      

  .ذیرش شوند پ14تجربی و یا علوم انسانی با شرط معدل باالتر از 

ها، با سـهولت بیـشتر و هزینـه کمتـر در تمـامی دوره                 ـ امکان تغییر رشته دانشجویان در طیف وسیعتري از رشته         

  .تحصیل دانشگاهی فراهم شود

ـ امکان تحصیل دانشجو در یک رشته فرعی در جهت گسترش بیـنش دانـشجو و افـزایش عالقـه و انگیـزه وي              

  .فراهم و حتی الزامی شود

  .هاي مختلف تناسب برقرار شود از جامعه و پذیرش دانشجو در رشتهـ بین نی
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ها   هاي مختلف و الزام دانشجویان به گذراندن این دوره          مدت آموزشی در زمینه     هاي کوتاه   ـ از طریق برگزاري دوره    

  .به باال رفتن سطح دانش و بینش دانشجویان کمک شود

  . مختلف فراهم شودهاي ـ زمینه براي برگزاري اردوهاي علمی در درس

ریـزي فـراهم      ـ امکانات الزم براي انجام کارهاي عملی از طریق افزایش واحدهاي عملی و تجهیز کارگاه برنامـه                

  .شود

هـاي   ریزي اجتماعی از طریق تعریف درس کارآموزي و گذراندن آموزش     ـ کارآموزي براي دانشجویان رشته برنامه     

  . نظر گرفته شودها و نهادهاي مرتبط در عملی در سازمان

ها و نهادهاي مختلف دولتی و خصوصی ارتباط بیـشتري در جهـت    آموزشی و سازمان ـ بین دانشگاه به عنوان نهاد    

  .کارگیري نیروها براساس تخصص و شایستگی برقرار شود شناسایی نیازها، تأمین نیروي انسانی متخصص و به

  فرایند تدریس ـ یادگیري. 3ـ4

  ـ توصیف1ـ4ـ3

 آموزش و یادگیري بخشی مهم از یک سیستم آموزشی است که میزان توانـایی آن را در انتقـال مفـاهیم و                       فرایند

سـاز و شـرایط    از سوي دیگر این فرایند در جریان عمـل بـه عوامـل زمینـه             . دهد  هاي آموزشی به فراگیران نشان می       داده

 فرایند تدریس و یادگیري در سه مرحله تـشخیص،          در این قسمت  . گذارند  مختلفی بستگی دارد که در جریان آن تأثیر می        

  .هاي تدریس و میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته است تکوین و نهایی، روش 

  تحلیل، تفسیر و قضاوت. 3ـ4ـ2

 در این بخش به منظـور ارزیـابی        : تدریس و یادگیري   فرایند ارزیابی نگرش دانشجویان درباره      )الف

هـاي    هـا شـامل فراینـد تـدریس، ابـزار و روش             این مالك . یند تدریس و یادگیري سه مالك در نظر گرفته شده است          فرا

 نشانگر مـورد بررسـی قـرار گرفتـه          7مالك فرایند تدریس با     . باشد  تدریس و میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی می        

اي تقسیم شده است که فرایند تـشخیص    و مجموعه  به این منظور فرایند تدریس به سه قسمت تشخیصی، تکوینی         . است

فراینـد تکـوین بـا    . سازي و پرسش و پاسخ در ابتداي کالس تعریف شده اسـت    در شروع ترم با دو نشانگر مقدمه و زمینه        

اي یا آزمون میان ترم و تعیین تکالیف درسی مشخص شـده اسـت و                بندي در پایان هر جلسه، ارزیابی مرحله          نشانگر جمع 

. انـد  کننده نهایی فرایند تدریس و یادگیري تعیین شـده          ن پایانی و کار عملی نهایی درس به عنوان نشانگرهاي تعیین          آزمو

 عنـوان درسـی     22ریزي اجتماعی شـامل       هاي تخصصی رشته برنامه     براي ارزیابی فرایند تدریس و یادگیري تمامی درس       

اي زیـاد تـا هـیچ          تدریس و یادگیري براسـاس مقیـاس چهـار گزینـه           ارزیابی فرایند . اند  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته     

نتایج حاصل از ارزیابی فرایند تدریس و یادگیري توسط دانشجویان در پاسخ به این سؤال که نظـر      . گیري شده است    اندازه

 براسـاس  خود را درباره چگونگی فرایند تدریس و یادگیري هر درس در رابطه بـا پـرورش دانـش، مهـارت و بیـنش الزم         

  . آمده است16مقیاس زیاد، متوسط، کم و هیچ مشخص کنید، در جدول پیوست 
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ریـزي    هـاي تخصـصی رشـته برنامـه          فرایند تدریس و یـادگیري در درس       16هاي مندرج در جدول پیوست        نسبت

دهـد کـه    اجتماعی براساس ارزیابی هفت نشانگر معروف مراحل شروع تا پایان هر درس توسط دانشجویان را نـشان مـی             

هاي منـدرج در جـدول نـشان     چنانکه نسبت. نتایج حاصل از ارزیابی به درصد براساس چهار گزینه زیاد تا هیچ آمده است           

هـاي    درصـد و درس تئـوري  43 بـا  1 درصد، درس زبـان تخصـصی       64اي در ایران با       ریزي منطقه   دهد، درس برنامه    می

هاي مدیریت شـهري،   اند و درس د گزینه زیاد را به خود اختصاص داده  درصد باالترین درص   8/40اي با     ریزي منطقه   برنامه

 درصـد و عوامـل سـازماندهی    3/2ریزي اجتماعی با صفر درصد و درس اصول علم جغرافیـا بـا            ریزي عملی، برنامه    برنامه

هـا   دام از درسگزینه متوسـط در مـورد هیچکـ   . اند  درصد کمترین درصد گزینه زیاد را به خود اختصاص داده5/3مکان با  

آشـنایی    درصـد و  64 درصد و جغرافیاي شهري با 5/70هاي اصول علم جغرافیا با  در گزینه کم درس. انتخاب نشده است  

 درصـد و  18اي در ایـران بـا    ریـزي منطقـه    درصد بـاالترین درصـد و برنامـه        62با کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی با       

 56ریـزي مـسکن بـا     هـاي برنامـه   در گزینه هیچ نیز درس    . اند  ترین درصد را داشته     درصد پایین  22ریزي مسکن با      برنامه

اي  ریـزي منطقـه   هاي برنامه  درصد باالترین درصد و درس     45 درصد و مدیریت شهري با       47ریزي عملی با      درصد، برنامه 

  .اند ین درصد را داشتهتر  درصد پایین24 درصد و جغرافیاي شهري با 22 با 1 درصد، زبان تخصصی 18در ایران با 

به منظور فراهم ساختن امکان مقایسه بین نشانگرهاي مربوط به مالك فرایند تـدریس و یـادگیري، نـشانگرهاي            

به این ترتیب که گزینه زیاد .  براساس طیف مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب نیز امتیازبندي شده است  16جدول پیوست   

نوان نسبتاً مطلوب و کم و هیچ به عنوان نامطلوب تعریف شده است و با در نظـر                  به عنوان وضعیت مطلوب، متوسط به ع      

 براي کم و صفر براي هیچ امتیاز نشانگرها تعیـین و براسـاس   1 براي گزینه متوسط و 2 براي گزینه زیاد،    3گرفتن امتیاز   

ها در مـورد    به اینکه تعداد پاسخبا توجه. بندي مطلوب تا نامطلوب مشخص شده است آن وضعیت هر نشانگر از نظر درجه    

 100دست آمده بـر      ها در ضرایب مذکور ضریب مجموع امتیاز به         هاي مختلف یکسان نبوده است درصد امتیاز گزینه         درس

دست آمده درجه مطلوبیت هر درس از نظـر ارزیـابی فراینـد تـدریس و یـادگیري از                 تقسیم شده است و براساس مقدار به      

ریزي اجتماعی  هاي تخصصی برنامه نتایج ارزیابی فرایند تدریس و یادگیري درس. مشخص شده است شروع تا پایان دوره     

  . آمده است17براساس درجه مطلوبیت در جدول پیوست 

 بـه عنـوان   0 ـ  1دهد، با توجه بـه اینکـه نـسبت امتیـاز       نشان می17هاي مندرج در جدول پیوست  چنانکه نسبت

 به عنوان 22 مطلوب تعریف شده است و با در نظر گرفتن نسبت امتیازات، از             2ـ3لوب و    نسبتاً مط  1ـ2وضعیت نامطلوب،   

 و 210اي در ایران با مجموع امتیـاز        ریزي منطقه   درس تنها یک درس با درجه مطلوب ارزیابی شده است که درس برنامه            

اند که در بـین ایـن         دست آورده   هشت درس نیز درجه نسبتاً مطلوب به      .  در وضعیت مطلوب ارزیابی شده است      1/2ضریب  

اي  ریزي منطقه هاي برنامه  و درس تئوري   64/1 امتیاز و ضریب     164 با مجموع    1هاي درسی، درس زبان تخصصی        عنوان

هاي درسی از نظر فراینـد        سایر عنوان . اند   باالترین ضریب در وضعیت نسبتاً مطلوب را داشته        55/1 امتیاز و ضریب     155با  

ریزي عملی بـا   هاي برنامه هاي درسی، درس اند که در بین این عنوان  در وضعیت نامطلوب ارزیابی شدهتدریس و یادگیري 

 امتیـاز یـا     58ریـزي اجتمـاعی بـا          و برنامـه   55/0 امتیاز یا ضریب     55، درس مدیریت شهري با      53/0 امتیاز با ضریب     53

  .اند ترین ضریب را داشته  پایین58/0ضریب 

توان نتیجـه   دست آمده ارزیابی نظر دانشجویان در رابطه فرایند تدریس و یادگیري، می           نتایج به بنابراین با توجه به     

دهد که عوامل آن نیازمند بررسی بیـشتري          گرفت که در مجموع فرایند تدریس و یادگیري وضعیت مطلوبی را نشان نمی            
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تجهیزات کمک آموزشی و میـزان اسـتفاده از   هاي مختلف تدریس و ابزار و  شاید بخشی از این نارسایی به روش. باشد  می

هـاي تـدریس و    هاي اختـصاصی انـواع روش   آنها مربوط باشد که براي روشن شدن موضوع با طرح سؤالی در مورد درس      

  .هاي مختلف آموزشی و ابزار کمک آموزشی از نظر دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفته است میزان استفاده از روش

در این بخش   : ي مختلف تدریس  ها  روشانشجویان درباره میزان استفاده از       ارزیابی نگرش د   )ب

هاي مختلف تدریس و ابزارهاي آموزشـی و کمـک آموزشـی بـه عنـوان یکـی از              منظور ارزیابی میزان استفاده از روش       به

 بررسی قرار   هاي فرایند تدریس و یادگیري در جهت پرورش دانش، مهارت و بینش دانشجویان، هفت نشانگر مورد                 مالك

 ارائـه    این نشانگرها شامل، ارائه طرح درس، بحث گروهی، سخنرانی مدرس، استفاده از ابزار کمک آموزشی،              . گرفته است 

هـا و     پروژه یا کار عملی، ارائه کنفرانس و گردش علمی بوده است که براسـاس ایـن نـشانگرها میـزان اسـتفاده از روش                       

هـاي مختلـف      هـا و شـیوه      براي ارزیابی میزان اسـتفاده از روش      . رار گرفته است  هاي مختلف تدریس مورد ارزیابی ق       شیوه

 عنـوان درسـی مـورد بررسـی و ارزیـابی قـرار         22ریزي اجتماعی شـامل       هاي تخصصی رشته برنامه     تدریس تمامی درس  

هـاي تـدریس    ابی روشنتایج حاصل از ارزی. اي زیاد تا هیچ انجام شده است  ارزیابی براساس مقیاس چهار گزینه    . اند  گرفته

هاي فرایند تدریس و یادگیري توسط دانشجوان در پاسخ به این سـؤال کـه نظـر خـود را دربـاره             به عنوان یکی از مالك    

هاي تدریس مورد استفاده هر درس در رابطه با پرورش دانش، مهارت و بیـنش براسـاس مقیـاس                     میزان استفاده از روش   

  . آمده است18ر جدول پیوست زیاد، متوسط، کم و هیچ مشخص کنید، د

هـاي مختلـف تـدریس در          ارزیابی دانشجویان از میـزان اسـتفاده از روش         18هاي مندرج در جدول پیوست        نسبت

دهد که نتایج حاصل از ارزیابی براساس چهار گزینه زیـاد تـا               ریزي اجتماعی را نشان می      هاي تخصصی رشته برنامه     درس

ریـزي    هاي برنامه   دهد، در گزینه زیاد درس تئوري       هاي مندرج در جدول نشان می       تچنانکه نسب . هیچ به درصد آمده است    

ریزي مسکن و عوامل سـازماندهی مکـان    هاي برنامه  درصد و درس 5/12اي در ایران با        درصد، برنامه ریزي منطقه    13با  

 درصـد،  5/62اي در ایران بـا   منطقهریزي  در گزینه متوسط درس برنامه    . اند   درصد باالترین نسبت را داشته     12هر کدام با    

 58ریزي حمـل و نقـل بـا     ریزي روستایی و برنامه هاي برنامه  درصد و درس59اي با   ریزي منطقه   هاي برنامه   درس تئوري 

 درصد، اقتصاد شهري 50هاي اصول علم جغرافیا با     در گزینه کم درس   . اند  درصد باالترین نسبت را به خود اختصاص داده       

در گزینه هیچ نیز درس     . اند   درصد باالترین نسبت را به خود اختصاص داده        5/32ریزي با     هاي برنامه   و تئوري  درصد   35با  

 درصد و اقتصاد شهري با 36 درصد، اصول توسعه و عمران و عوامل سازماندهی مکان هر کدام با        40 با   1زبان تخصصی   

  .اند  درصد را به خود اختصاص داده35

هـاي مختلـف تـدریس در     ن امکان مقایسه بین نشانگرهاي مربوط به میزان استفاده از روشمنظور فراهم ساخت    به

 نسبتاً مطلوب و نامطلوب نیز امتیازبندي شـده           براساس طیف مطلوب،   18هاي تخصصی نشانگرهاي جدول پیوست        درس

ـ               . است وب و کـم و هـیچ بـه عنـوان           به این ترتیب که گزینه زیاد به عنوان وضعیت مطلوب، متوسط به عنوان نسبتاً مطل

 براي کم و صفر بـراي  1 براي گزینه متوسط و 2 براي گزینه زیاد، 3نامطلوب تعریف شده است و با در نظر گرفتن امتیاز       

با . بندي مطلوب تا نامطلوب مشخص شده است هیچ امتیاز نشانگرها تعیین و براساس آن وضعیت هر نشانگر از نظر درجه   

ها در ضرایب مذکور ضـرب   هاي مختلف یکسان نبوده است درصد امتیاز گزینه ها در مورد درس     پاسختوجه به اینکه تعداد     

دست آمده درجـه مطلوبیـت هـر درس از نظـر       تقسیم شده است و براساس مقدار به100دست آمده بر  و مجموع امتیاز به 

نتـایج ارزیـابی میـزان      . ده اسـت  هاي تخصصی مشخص شـ      هاي مختلف تدریس در درس      ارزیابی میزان استفاده از روش    
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ریزي اجتمـاعی براسـاس درجـه مطلوبیـت در جـدول       هاي تخصصی برنامه هاي مختلف تدریس در درس  استفاده از روش  

  . آمده است19پیوست 

 بـه عنـوان   0 ـ  1دهد، با توجه بـه اینکـه نـسبت امتیـاز       نشان می19هاي مندرج در جدول پیوست  چنانکه نسبت

 به عنوان 22 مطلوب تعریف شده است و با در نظر گرفتن نسبت امتیازات، از             2ـ3 نسبتاً مطلوب و     1ـ2وضعیت نامطلوب،   

 وضـعیت  1 عنوان درسی با ضریب کمتـر از  3گیرند و   عنوان درسی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار می   19درس تخصصی   

 و درس 96/0قتـصادي شـهري بـا      ، درس ا  94/0 با ضـریب     1دهند که شامل درس زبان تخصصی         نامطلوب را نشان می   

هـاي   هاي با وضعیت نسبتاً مطلوب از نظـر میـزان اسـتفاده از روش    در بین درس  . شود   می 98/0اصول توسعه و عمران با      

هـاي   ، درس تئـوري 7/1اي در ایـران بـا ضـریب          ریزي منطقـه    شود درس برنامه    ها را شامل می     تدریس که اکثریت درس   

 و درس 54/1ریزي حمـل نقـل بـا ضـریب      ریزي مسکن و برنامه هاي برنامه  ، درس 61/1ب  اي با ضری    ریزي منطقه   برنامه

  .اند  باالترین ضریب را داشته48/1ریزي روستایی با ضریب  برنامه

در ایـن بخـش بـه    : کمک آموزشی ارزیابی نگرش دانشجویان درباره میزان استفاده از وسایل         )ج

هاي فرایند تدریس و یادگیري   آموزشی و کمک آموزشی به عنوان یکی از مالك     منظور ارزیابی میزان استفاده از ابزارهاي     

ایـن نـشانگرها شـامل،    . در جهت پرورش دانش، مهارت و بینش دانشجویان، پنج نشانگر مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت        

باشـد کـه    گزیـده مطالـب مـی   استفاده منظم از تخته، استفاده از طلق شفاف، اسالید، استفاده از پاورپوینت و ارائه کپی از              

بـراي ارزیـابی میـزان      . براساس این نشانگرها میزان استفاده از ابزارهاي کمک آموزشی مورد ارزیابی قـرار گرفتـه اسـت                

 عنوان درسـی مـورد      22ریزي اجتماعی شامل      هاي تخصصی رشته برنامه     استفاده از ابزارهاي کمک آموزشی تمامی درس      

نتـایج حاصـل از   . اي زیاد تا هـیچ انجـام شـده اسـت       ارزیابی براساس مقیاس چهار گزینه    . ندا  بررسی و ارزیابی قرار گرفته    

هـاي فراینـد تـدریس و یـادگیري توسـط       ارزیابی میزان استفاده از ابزارهاي کمک آموزشـی بـه عنـوان یکـی از مـالك                

 هـر درس را براسـاس مقیـاس     دانشجویان در پاسخ به این سؤال که نوع و میزان استفاده از ابزارهاي کمک آموزشـی در                

  . آمده است20 ، کم و هیچ مشخص کنید، در جدول پیوستزیاد، متوسط

هـاي    ارزیابی دانشجویان از میزان استفاده از ابزار کمک آموزشـی در درس 20هاي مندرج در جدول پیوست        نسبت

ساس چهار گزینـه زیـاد تـا هـیچ بـه       دهد که نتایج حاصل از ارزیابی برا        ریزي اجتماعی را نشان می      تخصصی رشته برنامه  

اي در ایران با  ریزي منطقه دهد، در گزینه زیاد درس برنامه هاي مندرج در جدول نشان می       چنانکه نسبت . درصد آمده است  

 درصـد بـاالترین   5/13ریزي مـسکن بـا     درصد و درس برنامه14ریزي با  هاي مقدماتی برنامه   درس تکنیک    درصد، 5/17

 درصد، درس آشنایی بـا کـاربرد سیـستم اطالعـات     28ریزي روستایی با    در گزینه متوسط درس برنامه    . ندا  نسبت را داشته  

در . انـد    درصد باالترین نسبت را به خـود اختـصاص داده          26ریزي حمل و نقل با         درصد و درس برنامه    5/26جغرافیایی با   

ریـزي    هـاي برنامـه      درصد و تئـوري    5/36فیا با    درصد، درس اصول علم جغرا     37شناسی انسانی با      گزینه کم درس محیط   

 درصـد،  5/73در گزینه هیچ نیز درس مدیریت شهر بـا     . اند  درصد باالترین نسبت را به خود اختصاص داده       36اي با     منطقه

هـا را بـه خـود      درصـد بـاالترین نـسبت   67ریزي توسعه گردشگري با   درصد و درس برنامه70 با 2درس زبان تخصصی    

  .اند اختصاص داده

به منظور فراهم ساختن امکان مقایسه بین نـشانگرهاي مربـوط بـه میـزان اسـتفاده از ابـزار کمـک آموزشـی در                  

 براساس طیف مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب نیز امتیازبندي شـده    20هاي تخصصی، نشانگرهاي جدول پیوست        درس
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سط به عنوان نسبتاً مطلـوب و کـم و هـیچ بـه عنـوان                به این ترتیب که گزینه زیاد به عنوان وضعیت مطلوب، متو          . است

 براي کم و صفر بـراي  1 براي گزینه متوسط و 2 براي گزینه زیاد، 3نامطلوب تعریف شده است و با در نظر گرفتن امتیاز       

. بندي مطلوب تا نامطلوبی مشخص شده اسـت         هیچ امتیاز نشانگرها تعیین و براساس آن وضعیت هر نشانگر از نظر درجه            

هـا در ضـرایب مـذکور        هاي مختلف یکسان نبوده است، درصد امتیاز گزینـه          ها در مورد درس     با توجه به اینکه تعداد پاسخ     

دست آمده درجه مطلوبیـت هـر درس از     تقسیم شده است و براساس مقدار به100دست آمده بر  ضرب و مجموع امتیاز به    

نتایج ارزیابی میزان استفاده از . هاي تخصصی مشخص شده است   درسآموزي در     نظر ارزیابی میزان استفاده از ابزار کمک      

 آمـده  21ریزي اجتماعی براساس درجـه مطلوبیـت در جـدول پیوسـت      هاي تخصصی برنامه ابزار کمک آموزشی در درس    

  .است

ن بـه عنـوا  ) 0 ـ  1(دهد، با توجه به اینکه نـسبت امتیـاز     نشان می21هاي مندرج در جدول پیوست  چنانکه نسبت

 عنوان 22مطلوب تعریف شده است و با در نظر گرفتن نسبت امتیازات، از  ) 2ـ3(نسبتاً مطلوب و    ) 1ـ2(وضعیت نامطلوب،   

 عنوان درسی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار        2گیرند و تنها       عنوان درسی در وضعیت نامطلوب قرار می       20درس تخصصی   

  . در سطح نامطلوب ارزیابی شده استبنابراین وضعیت این مالك به طور کلی. اند داشته

  پیشنهاد براي بهبودي. 3ـ4ـ3

  :به منظور ارتقاء سطح آموزش و بهبود راندمان فرایند آموزشی باید به موارد زیر توجه شود

  آموزشی، آموزشی و بهبود سطح سرانه فضاي  ـ ایجاد فضاي مناسب 

  ب با موضوعات آموزشی،ـ تجهیز فضاي آموزشی به ابزار و وسایل کمک آموزشی متناس

  هاي تخصصی، ـ کاهش تعداد دانشجویان در کالسهاي آموزشی به ویژه در درس

  هاي آموزشی به این منظور، ـ افزایش دروس عملی، کارگاهی و تجهیز کارگاه

  ـ افزودن دوره کارآموزي به برنامه درسی دانشجویان،

آموزش آنهـا در زمینـه اسـتفاده از ابزارهـاي آموزشـی و              ـ آشنا ساختن استادان با ابزار و وسایل کمک آموزشی و            

  کمک آموزشی نوین،

اي و در نظر گرفتن امتیازاتی بـراي     هاي تدریس براي استادان به صورت دوره        هاي شیوه و روش     ـ برگزاري کارگاه  

  .ها شرکت استادان در این دوره

  هاي آموزشی به تفکیک کارشناسی و تحصیالت تکمیلی دوره. 3ـ5

  توصیف. 3ـ5ـ1

  :ریزي اجتماعی دوره کارشناسی رشته برنامه) الف

ریزي اجتماعی به عنوان یکی از شش گرایش علوم اجتماعی مـصوب کمیتـه                گرایش برنامه : سابقه موضوع . 1
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عمـران  «سـابقه ایـن رشـته تحـت عنـوان           .  در دانشگاه عالمه طباطبایی دایر شده اسـت        1363انقالب فرهنگی از سال     

در انقالب فرهنگی براي اینکه رشـته مـذکور حفـظ شـود، بـه               . رسد  دانشگاه شیراز به پیش از این دوره می       در  » اي  ناحیه

  .ریزي اجتماعی شکل گرفت هاي علوم اجتماعی و تحت عنوان گرایش برنامه عنوان یکی از گرایش

که به نظام بخـشی     ریزي اجتماعی به مجموعه ضوابط، راهبردها و فرایندهایی           برنامه: تعریف و هدف دوره   . 2

جامعه در رسیدن به یک جامعه انسانی توسعه یافته و برخوردار از سطح کمی و کیفی مطلوب و درخور شأن انسان منجـر                       

  .گردد شود اتالق می

ریـزي و مـدیریت اجتمـاعی جهـت      هاي مختلـف برنامـه   هدف این رشته تربیت نیروي انسانی متخصص در زمینه   

هـاي اجتمـاعی توسـعه         رفع تنگناهاي آن به ویژه تربیت کارشناسان متخصص در عرصه          پاسخگویی به نیازهاي جامعه و    

  .اي در امور مسکن، بهداشت، آموزش، مشارکت و امثال آن است شهري، روستایی و منطقه

نظام آموزشی این   .  سال است  4ریزي اجتماعی      دوره کارشناسی برنامه   :طول دوره و شکل نظام آموزشی     . 3

تعداد کـل واحـدهاي آموزشـی در        . شود   نیمسال تحصیلی ارائه می    8هاي نظري و عملی آن در         لیه درس دوره واحدي و ک   

طبـق برنامـه درسـی    .  واحد است که به صورت واحدهاي عمومی، پایه، اصلی، اختیاري و تخصـصی اسـت  137این دوره  

ریـزي اجتمـاعی را    ی و تخصـصی برنامـه     هاي اصل   توانند درس   معموالً دانشجویان در این گرایش از ترم چهارم به بعد می          

گذرانند به شرح  فهرست واحدهاي درسی پایه، اصلی و تخصصی که دانشجویان این رشته در طی دوره می   . انتخاب نمایند 

  . آمده است24 و 23، 22هاي پیوست  جدول

  اي دوره کارشناسی ارشد توسعه منطقه) ب

   :سابقه. 1

شـود کـه    یدن به توسعه به عنوان هدف مطلوب ایـن مـسئله مطـرح مـی          ریزي براي رس    با پذیرش ضرورت برنامه   

دستیابی به این مهم تنها از طریق در اختیار داشتن نیروهاي انسانی کارآمد و با توان فکـري، علمـی و فنـی الزم میـسر                          

  :نیروي انسانی که بتواند. گردد می

ایی و مکانی را در یک مجموعه به هم پیوسـته           ـ ابعاد مختلف جامعه یعنی ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، فض         

  .درك نماید

  .ـ مکانیزم حاکم بر روابط متقابل میان اجزاء تشکیل دهنده سیستم را تحلیل کند

ـ با یک نگرش سیستمی و کل نگر میان پیچیدگی فزاینده مظروف و ظرف در جوامع انسانی یعنی انسان و مکان                

  .و فضاي جغرافیایی ارتباط سازد

اقع مهمترین عامل توسعه در شرایط کنونی که فراهم ساختن منابع الزم براي دسـتیابی بـه توسـعه همچـون      در و 

هاي فیزیکی چندان دشوار نیست، مدیریت یا فن ترکیـب عوامـل و اسـتفاده بهینـه از منـابع و         سرمایه، منابع و زیرساخت   

ت کارآمد که بتواند به نحو مطلوب منابع را بکـار         بدیهی است که مهمترین عامل در ایجاد یک نظام مدیری         . هاست  فرصت

الزمه رسیدن بـه چنـین      . ها در جهت دستیابی به اهداف توسعه استفاده نماید، عامل نیروي انسانی است              گیرد و از فرصت   
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از هدفی شناخت مراکز آموزشی از نیازهاي روز جامعه و همگامی با آن در جهت تأمین و تربیت نیروي انسانی مـورد نیـاز          

اي   عنوان دوره کارشناسی ارشد توسعه منطقـه      . هاي متناسب با نیاز جامعه است       هاي کاربردي و آموزش     طریق ایجاد رشته  

ریزي اجتماعی به تصویب رسید و مراحل تدوین دوره به عنوان یک رشته جدید طـی یـک                     در گروه برنامه   1379در سال   

ز آن با طی مراحل تـصویب در شـوراي دانـشکده و دانـشگاه بـه                 پس ا .  انجام شد  1380اي در سال      طرح درون دانشکده  

 بـه   1384شوراي عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوري ارسـال گردیـد و بـاالخره در خـرداد مـاه                       

  .تصویب نهایی شوراي مذکور رسید

  : تعریف دوره.2

ریزي اجتماعی است که با توجه به         رشناسی برنامه اي ادامه دوره کا     ریزي توسعه منطقه    دوره کارشناسی ارشد برنامه   

  .توانند در آن ادامه تحصیل دهند هاي مرتبط نیز می اي آن سایر رشته رشته ماهیت بین

  : اهداف دوره.3

جانبـه اجتمـاعی،      هاي توسعه جامع، سیستمی و همـه        ریزان مناسب و کارآمد در جهت تدوین برنامه         ـ تربیت برنامه  

  .اقتصادي و فضایی

ـ تربیت نیروي انسانی کارآمد که قادر به درك پیچیدگی فزاینده جامعه و تحلیل سیستمی آن بـا در نظـر گـرفتن                 

  .تمامی ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و فضایی جامعه باشد

ریـزي و حتـی ابـداع     هـاي برنامـه   هـا و تکنیـک   ریزانی که در سطح عالی قادر به بکـارگیري روش       ـ تربیت برنامه  

  .اي باشند هاي اجتماعی و منطقه هاي مناسب براساس گوناگونی روش

  .هاي تهیه شده را به نحو مطلوبی به اجرا درآورند نگر که بتوانند برنامه ـ تربیت مجریان جامع

ـ تربیت مدیران کارآمد که بتوانند با درك ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و فضایی، جامعه، مدیریت سیستمی در                  

  .سیدن به توسعه پایدار و انسانی را اعمال نمایندراستاي ر

اي در جهت تأمین نیاز مناطق مختلف سرزمین به نیروي انسانی متخـصص               ریزان منطقه   ـ تربیت مدیران و برنامه    

  .اي و محلی ریزان و مدیران منطقه اي از نظر دسترسی به برنامه در این زمینه و کاهش عدم تعادل منطقه

   :طول شکل دوره. 4

طول دوره حداقل چهار نیمسال تحصیلی و حداکثر شش نیمسال تحصیلی و شـکل دوره براسـاس نظـام واحـدي               

  .است

   :تعداد و نوع واحدهاي درسی. 5

  .باشد  می27 و 26 و 25هاي پیوست  تعداد و نوع واحدهاي درسی در این دوره به شرح جدول
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  : شرایط پذیرش دانشجو در دوره.6

، )ریزي اجتماعی و پژوهـشگري  هاي برنامه گرایش(هاي علوم اجتماعی  ك کارشناسی در رشتهتمامی دارندگان مدر  

با توجه بـه رشـته تحـصیلی    (، علوم اقتصادي، مدیریت جهانگردي، عمران، شهرسازي و معماري     )ها  کلیه گرایش (جغرافیا  

هاي درسی بـه صـورت        دادي از عنوان  شدگان در مقطع کارشناسی، هر دانشجو با نظر گروه موظف به گذراندن تع              پذیرفته

  ).نیاز خواهد بود پیش

   تحلیل، تفسیر و قضاوت.3ـ5ـ2

 با توجه به رشد سریع شهرها و افزایش :ریزي اجتماعی  ضرورت و اهمیت دوره کارشناسی برنامه     ) الف

تـصادي از سـوي   هاي مختلف نظام اجتمـاعی و اق  جمعیت شهري از یک سو و تحول بنیادي در جوامع روستایی در زمینه            

دیگر، دگرگونی در روابط متقابل جوامع شهري و روستایی و مسائلی همچون مسکن، ترافیک، مهاجرت به شهرها، تخلیه                  

که در فضاهاي شـهري و روسـتایی بـروز      ... نشینی، تغییر الگوهاي زندگی، مصرف و       هاي اجتماعی، حاشیه    روستاها، آسیب 

توان ضـرورت و   طور خالصه می به. ناپذیر است هاي شهري و روستایی امري اجتنابریزي اجتماعی در فضا اند، برنامه  کرده

  :ریزي اجتماعی را در موارد زیر ذکر کرد اهمیت رشته برنامه

هاي ویژه تخصص در ابعـاد اجتمـاعی    هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور به عرصه  ـ نیاز ویژه برنامه   

  جتماعی،مسکن، بهداشت، آموزش و تأمین ا

هـا بـه عنـوان     ها و برنامه هاي بخشی، فضایی و فیزیکی به ابعاد اجتماعی و فرهنگی طرح          ـ توجه روزافزون برنامه   

  ریزي، مایه نظام برنامه جان

ریزي در کلیه سطوح تهیه، نظارت و اجـراي           هاي مشارکتی برنامه    ـ نیاز فزاینده به اندیشه و عمل خالق در عرصه         

  ریزي و مدیریت مشارکتی و نیاز به تربیت کادر و نیروي انسانی در این زمینه، ها و سطوح برنامه هها در کلیه عرص طرح

  ریزي اجتماعی، هاي مشارکتی در زمینه برنامه بخشی و هدایت انبوه تجربه ـ ضرورت سامان

ي خودیـار،   هـا   ـ ضرورت توجه خاص به ساماندهی و سازماندهی نهادهاي مشارکت مردمی مانند شوراها، انجمـن              

  .هاي مشابه هاي غیردولتی و گروه سازمان

ریزي اجتماعی با گذرانـدن       التحصیالن رشته برنامه    فارغ :التحصیالن رشته   هاي فارغ   توانایی و قابلیت  ) ب

تواننـد در دفـاتر    هـاي علمـی و کـاربردي مـی     واحدهاي نظري همراه با کارهاي علمی و پژوهشی طی دوره کسب تجربه 

ریـزي،    وزارت کشور، مسکن و شهرسازي، سـازمان مـدیریت و برنامـه           : ها و نهادها مانند     سیاري از وزارتخانه  ریزي ب   برنامه

بـر   عالوه. شهرداریها و وزارت جهاد کشاورزي و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به مسائل اجتماعی به کار گرفته شوند        

 دفـاتر مهندسـین مـشاور و بخـش خـصوصی نیـز پـذیراي                این، با توجه به فرایند بازسازي، نوسازي و بهـسازي کـشور،           

التحـصیالن در ایـن بخـش جـذب        باشد که در حال حاضر نیز بخش قابل تـوجهی از فـارغ              التحصیالن این رشته می     فارغ

  .شوند می

 7التحـصیالن ایـن رشـته حـداقل در            فارغ) کارشناسی ارشد (در زمینه ادامه تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی         

هاي   ریزي رفاه اجتماعی، کارشناسی ارشد جغرافیا در گرایش         ریزي توسعه روستایی، برنامه     ریزي شهري، برنامه    امهرشته برن 
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  .شهري و روستایی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در گرایش علوم اجتماعی توانایی کسب موفقیت را دارند

ـ    ضرورت و اهمیت دوره کارشناسی ارشد برنامه    ) ج  بـا وجـود اینکـه در    :اي هریـزي توسـعه منطق

ریزانـی کـه هـم بـا مفـاهیم توسـعه و               شوند، ولی برنامـه     ریزي تربیت می    هاي مختلف نیروهاي تحت عنوان برنامه       زمینه

هـاي جغرافیـایی و       هـا و تفـاوت      ریزي آشنا باشند و هم مفهوم منطقه، مکان، ابعاد فضایی توسـعه تنـوع               هاي برنامه   روش

سرزمین را درك نمایند و بتوانند میان ابعاد مختلف فـضایی و مکـانی، اقتـصادي و اجتمـاعی                   هاي موجود و نهفته       قابلیت

اي که بتواند به سرزمین و سطوح مختلف آن به            نیروي انسانی تربیت شده   . توسعه ارتباط برقرار سازند جایشان خالی است      

براساس یک نگرش سیستمی بـه مطالعـه        هاي متعدد نگاه کند و        عنوان یک سیستم واحد با سطوح مختلف یا زیرسیستم        

هاي تهیـه شـده باشـد یـا بـه       ریزي کند و اجرا کننده و مدیر خوبی براي برنامه    آن بپردازد، آن را بشناسد، براي آن برنامه       

  .اي به عنوان یک ضرورت اساسی نیاز است ریزان توسعه منطقه عبارتی به برنامه

بر رشد اقتصادي است، توجه به ابعاد فضایی و           الگوهاي توسعه مبتنی  اي که پیامد      بروز عدم تعادل فضایی و منطقه     

درواقع پدیده دوگـانگی در جوامـع درحـال توسـعه همچـون             . اي را به همراه داشته است       اجتماعی توسعه یا توسعه منطقه    

و طبقه ثروتمند و دوگانگی میان مناطق مرکز و پیرامون، برخوردار و غیربرخوردار، شهري و روستایی، کشاورزي و خدمات    

اي بـه عنـوان       ریزي منطقـه    برنامه. بر رشد اقتصادي بوده است      فقیر نتیجه بکارگیري الگوهاي توسعه سود محور یا مبتنی        

هاي آنهـا     هاي سرزمینی مشخص و قابلیت      الگویی در جهت کاهش این دوگانگی و عدم تعادل از طریق توجه به محدوده             

اي، احراز دانشی است که رابطه عالی بـین سلـسله اقـدامات و اهـداف      یزي توسعه منطقهر  نیاز برنامه   پیش. شود  تعریف می 

  ریزي در برنامه. بینی شده برقرار سازد پیش

اي و عـدم تمرکـز کمبـود نیـروي انـسانی              ریزي منطقـه    هاي توسعه به سمت برنامه      گیري برنامه   با توجه به جهت   

  . نماینداي و محلی را برطرف متخصص بومی در سطوح منطقه

   امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی.3ـ6

   توصیف.3ـ6ـ1

   :امکانات آموزشی) الف

هاي آموزشی در دانشکده علـوم اجتمـاعی و حتـی     این گروه از نظر امکانات آموزشی و پژوهشی همانند سایر گروه 

طور کلی    شود که به     استفاده می  هاي درس   از نظر فضاي آموزشی به طور مشترك از کالس        . بیشتر از آنها در مضیقه است     

از این نظر دانشکده با کمبود شدید فضا مواجه است و این مسئله تأثیر نامطلوبی بر نحـوه انتخـاب واحـد و ارائـه دروس                          

هـاي اسـتفاده    امکانات کتابخانه و فضاهاي اداري نیز به همین ترتیب به صورت مشترك بین تمامی رشـته          . گذاشته است 

  .تناسب با تعداد دانشجویان موجود نیست و با استانداردهاي آموزشی فاصله زیادي داردشود و البته م می

باشد که یکی دفتر گروه بوده و به مدیر گـروه اختـصاص     اتاق می 4ریزي داراي     از نظر امکانات اداري گروه برنامه     

ها حضور دو نفـر عـضو        بودن اتاق   نفر اعضاي هیأت علمی اختصاص دارد که با توجه به کوچک           5 اتاق دیگر به     3دارد و   
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دارایـی  . شـود   هاي آموزشی و پژوهشی به نحو مطلوب در محیط دانشکده می            هیأت علمی در یک اتاق مانع انجام فعالیت       

 دسـتگاه میـز   4ریزي است که تنها امکانـات آن      ریزي یک اتاق کوچک تحت عنوان کارگاه برنامه         اختصاصی گروه برنامه  

  .اي یک دستگاه کامپیوتر است که در اختیار مدیر گروه قرار داردهمچنین گروه دار. است

   امکانات پژوهشی)ب

هاي زیاد از نظر فضا و امکانات محدود اینترنـت از جملـه               پژوهشی کتابخانه دانشکده با محدودیت     از نظر امکانات  

اي و  هـشی درون دانـشکده  هـاي پژو  آموزشی است که باید بـه آن فراینـد اداري طـوالنی بـراي تـصویب طـرح          امکانات  

  .دانشگاهی را نیز اضافه کرد

   تحلیل، تفسیر و قضاوت.3ـ6ـ2

هاي علمی و پژوهشی خود در پنج سـال گذشـته بیـانگر               ارزیابی اعضاي هیأت علمی گروه از موانع توسعه فعالیت        

  .) مراجعه شود5ـ 3ـ1ـ2بند به . (باشد وضعیت نامطلوب تا نسبتاً نامطلوب امکانات پژوهشی در سطح گروه و دانشکده می

   پیشنهاد براي بهبود.3ـ6ـ3

با توجه به اینکه کیفیت آموزش به امکانات آموزشی و پژوهـشی بـستگی زیـادي دارد، مـوارد زیـر جهـت بهبـود                       

  :گردد وضعیت موجود پیشنهاد می

شود و  یافتگی پرداخته میهاي موجود به تبیین علل و عوامل دوگانگی و توسعه ن اي با اتکاء به نظریه      توسعه منطقه 

ریـزي توسـعه    روي آوردن بـه برنامـه  . شـود  راهکار مناسب با توجه به ابعاد فضایی ـ مکانی، انسانی و اقتصادي ارائه مـی  

اي از آنهـا بـراي واحـدهاي فـضایی      هاي کالنی است که به اشکال مختلف هر یک یا مجموعه          اي برآمده از هدف     منطقه

  .گیرند ق مورد نظر قرار میکوچکتر از کشور یعنی مناط

توان به ساماندهی فـضایی و کالبـدي سـرزمین در سـطوح ملـی،       اي را می ریزي توسعه منطقه   اهداف کالن برنامه  

گاهی، کـاهش عـدم    هایی همچون آمایش سرزمین، ساماندهی نظام سکونت اي و محلی با توجه به زمینه        اي، ناحیه     منطقه

 نـواحی، ایجـاد    اي با استفاده از منابع سرزمین و توجه به قابلیـت   ر سطوح ملی و منطقه    توسعه سرزمین د  . اي  تعادل منطقه 

ها و جایگـاه خـود مـورد     ریزي منسجم و فراگیر سرزمینی که در آن تمامی نقاط و فضاها براساس قابلیت             یک نظام برنامه  

اي، حـذف منـاطق محـروم و     رون منطقـه هـاي بـین و د   پیگیري عدالت اجتماعی با ایجاد تعـادل  . توجه قرار گرفته باشند   

اي و تحکیم وحدت ملی و سرزمینی از این طریق، حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست و استفاده از منابع موجود با                       حاشیه

ریزي براي تحقق اهداف اشاره شده بر بعد فضایی توسـعه تأکیـد               برنامه. جانبه دانست   ریزي همه   مشارکت مردمی و برنامه   

هاي انسان  ها و محیط ها، فعالیت اي از انسان اي است دربرگیرنده مجموعه     ریزي منطقه   ضایی که موضوع برنامه   ف. نماید  می

 بـا ایـن منطـق تأکیـد دارد کـه      (Spatial development)اي بـر توسـعه فـضایی     ریزي منطقـه  برنامه. ساخت است

و کارایی بدون توجه به ابعاد فضایی و مکانی توسعه         با تأکید بر دستیابی به حداکثر سود         (Sectoral)ریزي بخشی     برنامه

توجه به بعد فضا و ایجـاد       . محیطی شده است    هاي زیست   اي، اقتصادي و اجتماعی و بروز بحران        موجب عدم تعادل منطقه   
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هـاي فـضا بـه لحـاظ      محیطـی برمبنـاي قابلیـت    هاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعی و زیست  سازماندهی مناسب در بخش

  .دهد اي را تشکیل می ریزي توسعه ملی و منطقه اي از آمایش سرزمین نیست که هدف نهایی برنامهمفهومی جد

بدیهی است که یکی از عوامل مهم در دستیابی به این اهداف تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد متناسب با              

. تواند ایفا نمایـد  ی نقش قابل توجهی میهاي اجتماعی، اقتصادي و سرزمین اي که در کاهش نابرابري    نیازهاي ملی، منطقه  

اي با توجه به خأل موجود در این زمینـه و کمبـود نیـروي انـسانی متخـصص و        ایجاد دوره کارشناسی ارشد توسعه منطقه     

  .برمبناي نیاز روز جامعه طرح و پیشنهاد شده است

  :التحصیالن دوره  قابلیت فارغ)د

هـاي توسـعه در سـطوح ملـی،      ریـزان جـامع، تهیـه برنامـه         ه عنوان برنامه  توانند ب   التحصیالن این دوره می     فارغ. 1

  .اي و محلی را برعهده گیرند اي، ناحیه منطقه

  .اي و محلی مشارکت نمایند اي ناحیه اي در سطوح ملی، منطقه هاي توسعه منطقه در اجراي برنامه. 2

  .اي باشند ریزي منطقه ی و برنامه اقتصادي و اجتماع پژوهشگرانی زبده در زمینه مطالعات فضایی،. 3

  .اي و محلی باشند اي ناحیه هاي سرزمینی در سطوح منطقه مدیران اجرایی مناسب براي اداره محدوده. 4

افزایش تعـداد  . 2تأمین فضاي آموزشی کافی و مناسب، . 1هاي آموزشی تا حد استاندارد از طریق   افزایش سرانه . 5

  .کانات و تجهیزات کمک آموزشیتأمین ام. 3اعضاي هیأت علمی و 

متناسب ساختن تعداد دانشجو با وضـعیت امکانـات آموزشـی و پژوهـشی از طریـق تعـدیل در تعـداد پـذیرش                       . 6

  دانشجویان،

  هاي مطالعاتی، فراهم کردن امکان استفاده بهتر و بیشتر اعضاي هیأت علمی از فرصت. 7

   اعضاي هیأت علمی،هاي پژوهشی قائل شدن امتیاز بیشتر براي فعالیت. 8

تر دستاوردهاي علمی و پژوهشی اعـضاي هیـأت علمـی از طریـق      تر و سریع   فراهم ساختن امکان عرضه آسان    . 9

  تسهیل چاپ و انتشار آن،

  .سازي براي افزایش تعداد مجالت علمی و پژوهشی زمینه. 10

  آموختگان دانش .3ـ7

   توصیف.3ـ7ـ1

با توجـه بـه سـابقه قابـل     . ریزي اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است      رشته برنامه  آموختگان  دانشدر این بخش    

 و نیـز تغییـرات در   آموختگـان   دانـش و مشکل دستیابی به     ) 1363از سال   (توجه این گرایش در دانشگاه عالمه طباطبایی        

 یـک دوره ده  ها و مجموعه آنچه که در بخش مربوطه آمده است، مقطـع ارزیـابی در                کادر آموزشی، عناوین و شرح درس     

 نفر به عنوان نمونه 45 تعداد آموختگان دانشبا در نظر گرفتن تعداد .  در نظر گرفته شده است1384 تا  1374ساله از سال    

مورد استفاده  پرسشنامه 43، ها گیري تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند که در ارزیابی پرسشنامه           انتخاب و به صورت نمونه    



ریزي اجتماعی سند نقشه جامع علمی کشور در رشته برنامه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

70

)  درصـد 85حـدود  (التحـصیالن، بیـشترین تعـداد     ر است که به دلیل محدودیت دسترسی به فـارغ    الزم به ذک  . قرار گرفت 

ها اختصاص یافته است کـه ایـن در نتیجـه      درصد نمونه به شهرستان15ها مربوط به استان تهران بوده و تنها           پرسشنامه

  .تواند تأثیر داشته باشد ارزیابی می

   هدف.3ـ7ـ2

 بررسی وضعیت آنان پس از پایان دوره و سـنجش نگـرش آنهـا در مـورد رشـته                    تگانآموخ  دانشهدف از ارزیابی    

  :شود ارزیابی صورت گرفته در این زمینه موارد زیر را شامل می. باشد تحصیلی و گروه آموزشی می

  ریزي اجتماعی، ـ میزان وضوح هدف گرایش برنامه

  التحصیلی،  پس از فارغآموختگان دانشـ موقعیت 

  اري بعد از فراغت از تحصیل،ـ وضعیت بیک

  ریزي اجتماعی، ـ میزان و نحوه رضایت از گرایش برنامه

  التحصیلی، ـ وضعیت فعالیت پژوهشی و علمی بعد از فارغ

  ـ میزان و نحوه ارتباط با گروه آموزشی،

  هاي اجرایی، ـ میزان مشارکت در مسئولیت

  ـ میزان مطلوبیت برنامه درسی دوره،

  .ریزي اجتماعی هاي تخصصی گرایش برنامه رسـ میزان مطلوبیت د

   تحلیل، تفسیر و قضاوت.3ـ7ـ3

التحـصیالن    برمبنـاي ارزیـابی صـورت گرفتـه از فـارغ          : ریـزي اجتمـاعی     هاي رشته برنامـه     میزان وضوح هدف  . 1

  درصـد 53 درصـد وضـوح اهـداف رشـته را زیـاد و             47به نحوي که    . هاي رشته براي دانشجویان روشن بوده است        هدف

نسبت باالي پاسخ به گزینه متوسط حـاکی از آن اسـت کـه عنـوان گـرایش بازتـاب الزم را در                       . اند  متوسط ارزیابی کرده  

جدول پیوست (شود  ها به خوبی پیدا نکرده و این امر موجب سردرگمی دانشجویان حین تحصیل می ترکیب و نسبت درس

28.(  

 رشـته را  آموختگـان  دانشتواند درواقع وضعیت شغلی    می این شاخص : آموختگان  دانششغلی  ) وضعیت(موقعیت  . 2

ارزیـابی صـورت گرفتـه نـشان        . انـد   نشان دهد از حیث اینکه شاغل به کار یا بیکار بوده و یا مشغول ادامه تحصیل بـوده                 

و ) صد در80حدود (ریزي اجتماعی در بخش دولتی مشغول به کار بوده        برنامه آموختگان  دانشدهد که نسبت باالیی از        می

از کـل   . انـد   اشـتغال داشـته   ...) نگاري و   مهندسی مشاور، روزنامه  (نیز در بخش خصوصی     )  درصد 20حدود  (بخشی از آنان    

 40از ایـن تعـداد     . اند   درصد در حین اشتغال به کار مشغول ادامه تحصیل نیز بوده           30 شاغل مورد بررسی     آموختگان  دانش

  ).29جدول پیوست (اند  ارشناسی ارشد به ادامه تحصیل مشغول بوده درصد در مقطع ک60درصد در مقاطع دکتري و 

انـد کـه در       هاي غیرمرتبط با رشته به کار مشغول بوده          در فعالیت  آموختگان  دانشالزم به ذکر است که درصدي از        

  .مباحث بعدي بیان شده است
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دهد   نشان میآموختگان دانشکار ارزیابی مدت انتظار جهت شروع به : وضعیت بیکاري بعد از فراغت از تحصیل    . 3

اند و نسبت تعداد کسانی کـه         که تعداد قابل توجهی از آنها در مدت کوتاهی پس از فراغت از تحصیل به کار مشغول شده                 

  ).30جدول پیوست (اند در بین افراد نمونه اندك بوده است  سه سال و بیشتر در انتظار کار مانده

التحصیلی جذب بازار   ماه از فارغ3 به فاصله آموختگان دانش درصد از  60دود  دهد ح   چنانکه جدول مذکور نشان می    

 درصد در نمونه مورد بررسی سه سـال و          5تنها  . اند   درصد در کمتر از یک سال در انتظار کار مانده          35اند و حدود      کار شده 

نمایی این نشانگر تـا حـدودي         تهران واقع الزم به یادآوري است که به دلیل حجم باالي نمونه شهر            . اند  بیشتر بیکار مانده  

ها نسبت قابـل تـوجهی بیکـار           ساکن در شهرستان   آموختگان  دانشدست آمده از      اما حسب اطالعات به   . شود  مخدوش می 

  .اند بوده

 سـنجه دانـش،   4بررسی این نشانگر از وجوه مختلـف و توسـط   : ریزي اجتماعی میزان و نحوه رضایت از برنامه     . 4

این ارزیـابی حـاکی از   . التحصیالن صورت گرفته است و سرانجام میزان تطابق رشته تحصیلی با شغل فارغ       بینش، مهارت   

آن است که میزان رضایت از دانش و بینش کسب شده باالست، رضایت از مهارت کسب شده نسبتاً باال اما میزان انطباق        

  ).31جدول پیوست ( نسبتاً کم بوده است آموختگان دانشرشته با شغل 

 آموختگان دانشدهد که میزان رضایت از مجموعه دانش و بینش فرا گرفته شده باالست و            جدول مذکور نشان می   

هاي کسب شده جهت حرفه نیز در حد نسبتاً خـوبی بـوده          از طرفی مهارت  . اند  مورد ارزیابی از این دو زمینه رضایت داشته       

. شته تحصیلی و دانش، بینش و مهارت کـسب شـده داشـته اسـت               ارتباط کمتري با ر    آموختگان  دانشاما شغل کار    . است

ریـزي اجتمـاعی توانـسته اسـت تـا حـد قابـل تـوجهی رضـایت           دهـد کـه اگرچـه رشـته برنامـه         نتیجه حاصله نشان می   

 را جلب نموده و دانش، بینش و مهارت آنان را تقویت نماید اما بـازار کـار و مجموعـه مـشکالتی کـه در             آموختگان  دانش

در . اي و شغل آنها ارتباط کمتري با رشـته داشـته باشـد          وجود دارد موجب شده است تا زمینه حرفه        آموختگان  شدانجذب  

  .اند  نیز از ارتباط نسبی حرفه با رشته تحصیلی خود راضی بودهآموختگان دانشعین حال بیش از نیمی از 

عیت فعالیـت علمـی و پژوهـشی    جهـت سـنجش وضـ   : التحـصیلی  وضعیت فعالیت پژوهشی و علمی بعد از فارغ  . 5

هایی چون ارائه مقاله تحقیقـاتی و تحلیلـی، طـرح پژوهـشی و شـرکت در               ریزي اجتماعی از سنجه      برنامه آموختگان  دانش

التحـصیلی نـشان    ارزیابی وضعیت فعالیت علمـی و پژوهـشی پـس از فـارغ      . ها و مجامع علمی استفاده شده است        همایش

 اولویت نبوده و رغبت چندانی بـه ادامـه          آموختگان  دانشل کار پژوهشی و علمی براي       دهد که پس از فراغت از تحصی        می

  ).32جدول پیوست (اند  مسیر آموزش و پژوهش نداشته

 درصد پاسخگویان هیچ فعالیت علمی و پژوهشی پس از فراغت از 67دهد حدود  چنانکه در جدول مذکور نشان می    

 درصـد آنـان   8اند و حـدود   ها و مجامع علمی شرکت کرده     در همایش  آموختگان دانش درصد از    5تنها  . اند  تحصیل نداشته 

هاي ارزیـابی حـاکی از آن اسـت کـه            داده. اند   درصد آنان نیز مقاله تحقیقی و تحلیلی داشته        20اند و     طرح پژوهشی داشته  

تمـام تحـصیالت و اشـتغال    هاي علمی و پژوهشی بعـد از ا         ریزي اجتماعی در فعالیت      برنامه آموختگان  دانشمیزان شرکت   

  .ها یا مقاالت پژوهشی تهیه شده نیز در جهت رفع نیاز کارفرما و التزام کار اجرایی بوده است بسیار پایین بوده و غالباً طرح

 درصد دالیل عدم شـرکت  13ها و مجامع علمی نیز به صورت موردي بوده است، به نحوي که        شرکت در همایش  

دالیـل ذکـر   . اند  درصد نیز نداشتن وقت ذکر کرده27 درصد عدم اطالع و  47کالت اداري،   خود را عدم عالقه، درصد مش     

ها    با شرایط اجتماعی موجود، نامرتبط بودن همایش       آموختگان  دانشنوایی    تفاوتی عمومی رایج و هم      توان به بی    شده را می  
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سرنوشت شغلی نسبت داد که بایستی نسبت به رفع         ها و عدم تأثیر در        با نیازها، عدم اهمیت یا بها ندادن به نتایج پژوهش         

  .هاي الزم جهت انگیزش نگرش به کار علمی ـ پژوهشی اقدام کرد دالیل و ایجاد انگیزه

 بـا   آموختگان  دانشدهد که میزان ارتباط       ارزیابی صورت گرفته نشان می    : میزان و نحوه ارتباط با گروه آموزشی      . 6

  ).33یوست جدول پ(گروه نسبتاً خوب بوده است 

 با گروه در رابطه با مسائل علمی و پژوهـشی           آموختگان  دانش درصد   42دهد حدود     چنانکه جدول مذکور نشان می    

 درصد از آنها نیز رابطه دوستانه و عاطفی با 32 درصد نیز هیچگونه ارتباطی با گروه آموزشی نداشته و 26اند،  ارتباط داشته

جویی و حتی ادامه روابط دوستانه بعد از فراغت       فکري و چاره    دهند که نیاز به هم      میهاي فوق نشان      نسبت. اند  گروه داشته 

  .از تحصیل مبنایی براي حفظ ارتباط با گروه بوده است

دهـد کـه نـسبت قابـل تـوجهی از              نشان می  آموختگان  دانشارزیابی  : هاي اجرایی   میزان مشارکت در مسئولیت   . 7

 درصـد آنـان نیـز در    11ریزي و شوراهاي مرتبط با حرفه خود شرکت داشته و حدود             هاي برنامه    در کمیته  آموختگان  دانش

مرور نتیجه ارزیابی بیانگر آن است که بـه دلیـل ماهیـت کـاربردي               ). 34جدول پیوست   (اند    مشاغل کلیدي شرکت داشته   

 نحـوي کـه بـا حـضور در     بـه . ریزي اجتماعی در مشاغل مرتبط نیز باالست التحصیالن برنامه رشته کیفیت مشارکت فارغ  

  .اند هاي مرتبط احتماالً کارآمدي قابل توجهی داشته گیري و مسئولیت مجامع تصمیم

 میزان مطلوبیـت برنامـه      آموختگان  دانشهاي ارزیابی     یکی دیگر از شاخص   : میزان مطلوبیت برنامه درسی دوره    . 8

ر میزان کـارایی در ارتبـاط بـا ادامـه تحـصیل یـا       نظ درسی با توجه به واحدهاي درسی گذرانده طی دوره تحصیل از نقطه 

در این ارتباط ابتدا ارزیابی کلی از مطلوبیت برنامه درسی در ارتباط بـا دروس تخصـصی، عمـومی،                   . حضور در حرفه است   

  ).35جدول پیوست ( اصلی و اختیاري صورت گرفته که نتیجه آن به قرار زیر است  پایه،

ها بدون  کدام از درس ها از زیاد تا کم ارزیابی شده و هیچ        میزان مطلوبیت درس  دهد    چنانکه جدول مذکور نشان می    

هـاي تخصـصی و پـس از آن بـه              درصـد بـه درس     67بیشترین مطلوبیت با گزینه زیاد بـا        . مطلوبیت ارزیابی نشده است   

ی کـه ارتبـاط   هاي اصلی و تخصـص  دهنده تأثیرگذاري درس   درصد اختصاص داشته است که نشان      53هاي اصلی با      درس

هاي عمومی،     درصد از پاسخگویان مطلوبیت درس     60. باشد  ها می   بیشتري با رشته دارند در ارزیابی میزان مطلوبیت درس        

 درصد 40حدود . اند ریزي اجتماعی را متوسط ارزیابی کرده هاي تخصصی برنامه   درصد نیز حتی درس    33پایه و اختیاري و     

  .اند  را با مطلوبیت کم ارزیابی کردههاي عمومی و اختیاري نیز حتی درس

. 1:  بـه ایـن شـرح بـوده اسـت     آموختگـان  دانـش ها از نظر میزان اولویت از نظـر          براساس نتایج فوق ترتیب درس    

این ارزیابی کلی حاکی از آن اسـت کـه       . هاي عمومی   درس. 4هاي پایه     درس. 3هاي اصلی     درس. 2هاي تخصصی     درس

  .تواند با اولویت فوق باشد ابی و رضایت از حرفه نیز میبیشترین میزان تأثیر بر کاری

در ارزیـابی میـزان     : ریزي اجتماعی بـه تفکیـک نـوع درس          هاي تخصصی برنامه    ارزیابی میزان مطلوبیت درس   . 9

 درس  تخصصی ارائه شده براساس مقیاس مطلوبیت زیاد تا         25ریزي اجتماعی     هاي تخصصی رشته برنامه     مطلوبیت درس 

شناسی انسانی، اقتصاد شهري، مدیریت   عنوان درسی شامل محیط    5هاي    از بین درس  . ارزیابی قرار گرفته است   هیچ مورد   

ها    این درس  آموختگان  دانشریزي توسعه گردشگري و سیستم اطالعات جغرافیایی جدید بوده و بسیاري از               شهري، برنامه 

  .باشد ها غیرقابل تعمیم میدست آمده در مورد آن اند و بنابراین نتایج به را نگذرانده

هاي تخصـصی را بـا درجـه           درس آموختگان  دانش درصد   61در مجموع نتیجه بررسی حاکی از آن است که حدود           
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انطبـاق  ) 29جـدول  (اند که با نتایج ارزیابی کلی دروس    درصد با مطلوبیت متوسط ارزیابی کرده      29مطلوبیت زیاد و حدود     

هـاي درسـی را       ریزي اجتماعی به تفکیک عنوان      هاي تخصصی برنامه    ن مطلوبیت درس   نتایج ارزیاب میزا   30جدول  . دارد

  ).36جدول پیوست (دهد  نشان می

  :دهد که  نشان می36هاي تخصصی مندرج در جدول پیوست  نتایج ارزیابی درس

  :اند ها با مطلوبیت زیاد ارزیابی شده  درصد پاسخ50هاي زیر در بیش از  ـ درس

، عوامـل   1اي در ایـران، زبـان تخـصص           ریزي منطقه   ریزي عملی، برنامه    اي، برنامه   ریزي منطقه   هاي برنامه   تئوري

ریـزي اجتمـاعی و اقتـصاد،     ریـزي حمـل و نقـل، کلیـات برنامـه            هـا، برنامـه     ها و برنامه    سازماندهی مکان، ارزشیابی طرح   

  .ریزي اجتماعی  و برنامه2بان تخصصی ریزي مسکن، ز ریزي، برنامه هاي مقدماتی برنامه ریزي شهري، تکنیک برنامه

 درصـد زیـاد   50هاي درسی جدید با قید کمی تعداد پاسخگویان همگی با میزان مطلوبیت بـیش از    ـ عنوان 

  .اند ارزیابی شده

  .اند را داشته)  درصد40باالي (هاي درسی زیر بیشترین ارزیابی مطلوبیت متوسط  ـ عنوان

هـاي مقـدماتی      ریـزي روسـتایی، تکنیـک       صـول توسـعه و عمـران، برنامـه        ها، جغرافیاي شـهري، ا      نظریه سیستم 

  .ریزي اجتماعی ریزي و برنامه برنامه

اند که فراوانی بـاالي    ارزیابی کرده ها را کم  مطلوبیت برخی از درسآموختگان دانش درصد از  6ـ در مجموع حدود     

  : درصد آنها به قرار زیر بوده است10

  .ها، زبان تخصصی و اصول علم جغرافیا ظریه سیستمجغرافیاي انسانی ایران، ن

انـد کـه تنهـا درس     ها را با درجه هیچ ارزیـابی کـرده    نیز مطلوبیت برخی از درس آموختگان  دانشـ تعداد اندکی از     

  . درصد بوده است11اصول علم جغرافیا حدود 

 مطلوب ارزیابی شده اسـت و  گانآموخت دانشهاي تخصصی با درصد باالیی در بین        در مجموع ارزیابی غالب درس    

  :اند هاي اضافه شده جدید به ترتیب زیر از مطلوبیت نسبی باالتري برخوردار بوده به ویژه درس

. 5سیستم اطالعات جغرافیـایی و      . 4مدیریت شهري   . 3ریزي توسعه گردشگري      برنامه. 2اقتصاد شهري   . 1

  .شناسی انسانی محیط

ریزي اجتماعی     برنامه آموختگان  دانشرسد     به نظر می   30 و   29ت مندرج در جداول     با توجه به نتایج ارزیابی مطلوبی     

ریزي اجتماعی براساس نیاز جامعه داشته و اقـدام           هاي برنامه   تر شدن درس    تر شدن رشته و تخصصی      گرایش به تخصصی  

توانـد راهکـاري      شته مـی  تر شدن ر    ریزي اجتماعی به رشته مستقل و تخصصی        عملی گروه در زمینه تبدیل گرایش برنامه      

  .ریزي اجتماعی باشد براي افزایش انگیزه دانشجویان و تقویت رشته برنامه

   پیشنهاد براي بهبودي.3ـ7ـ4

ریـزي    برنامـه آموختگان دانشریزي انجمن   با یکدیگر و گروه برنامه    آموختگان  دانشـ به منظور سازماندهی ارتباط      

  .اجتماعی تشکیل شود

 جدید بانک اطالعات    آموختگان  دانشسازي براي اشتغال       و زمینه  آموختگان  دانشنتقال تجارب   ـ به منظور امکان ا    
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  .ریزي اجتماعی تشکیل و به طور مستمر اطالعات آن به روز شود  برنامهآموختگان دانش

  .ریزي اجتماعی در واحدهاي درسی آنان در نظر گرفته شود ـ دوره کارورزي براي دانشجویان رشته برنامه

  .التحصیالن رشته برگزار شود  جشن پایان دوره تحصیلی به صورت سالیانه براي فارغـ

هاي مـشترك   ها و نهادهاي مرتبط از طریق برگزاري همایش و نشست         ریزي اجتماعی براي سازمان     ـ رشته برنامه  

  .معرفی شود

هـاي مناسـب بـه         مکـانیزم  باشند از طریق     موفق که در زمینه تخصصی خود مشغول فعالیت می         آموختگان  دانشـ  

  .دانشجویان در حال تحصیل معرفی شوند

  .ریزي اجتماعی برگزار شود  برنامهآموختگان دانشآیی  اي و هرچند سال یک بار گردهم ـ به صورت دوره

   عملکرد پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی.3ـ8

   توصیف.3ـ8ـ1

  :دتوان در موارد زیر خالصه کر هاي پژوهشی گروه را می فعالیت

هـا و     هاي متعدد پژوهشی بـراي سـازمان         طرح تحقیق در دانشگاه و اجراي طرح       10اجراي حدود   : طرح تحقیق . 1

  .هاي پژوهشی این گروه است ها مختلف از جمله فعالیت وزارتخانه

  :مقاالت و کتب چاپ شده. 2

ت مختلف علمی پژوهـشی،      عنوان مقاله توسط اعضاي گروه در مجالت و نشریا         20تاکنون بیش از    : مقاالت) الف

  .علمی ترویجی و سایر نشریات به چاپ رسیده است

هـا و   ریـزي روسـتایی، دیـدگاه    اي بـر برنامـه     عنوان کتاب تحت عنوان مقدمه     1تاکنون چاپ   : کتب چاپ شده  ) ب

  .ها به انجام رسیده است روش

ها و نهادهـاي مختلـف توسـط          هاي متعددي در طول سال در سطح دانشکده یا در سازمان            سخنرانی: سخنرانی. 3

  .گیرد اعضاي هیأت علمی گروه صورت می

در چند سال اخیر برگزاري یک کارگاه آموزشی در زمینه مشارکت زنان با همکاري مرکز               : تشکیل مجامع علمی  . 4

همچنـین  .  که مجموعه مقاالت آن نیز توسط دانـشگاه چـاپ شـده اسـت    1379مشارکت زنان ریاست جمهوري در سال    

  .هاي علمی و صنفی در برگزاري سمینارها و مجامع علمی حضور دارند طور فعال در برخی از انجمن ي گروه بهاعضا

   هدف و ماهیت.3ـ8ـ2

توان گفـت کـه    بنابراین می. باشد هاي پژوهشی الزمه آموزش با کیفیت مناسب و ارتقاء کیفیت آموزشی می   فعالیت

ضـمن  . باشـد  ش و آگاهی در جهت ارائه آموزش مناسـب و بـه روز مـی   هاي دانشگاهی باال بردن سطح دان  هدف پژوهش 

اینکه استادان گروه به عنوان متخصصین جامعه در حوزه کاري خود در جهت رفع برخـی از نیازهـاي پژوهـشی جامعـه و             

  .کنند انجام تحقیقات کاربردي تالش می



ها پیوست

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

75

البته با توجـه بـه موانـع انجـام     . اند ردههاي پژوهشی خود را مطلوب ارزیابی ک اعضاي هیأت علمی وضعیت فعالیت   

هـاي   ها در دانشگاه، ارزیابی مطلوب اعضاي هیأت علمی گـروه از فعالیـت            هاي پژوهشی و سطح پایین این فعالیت        فعالیت

چنانکه در بین نشانگرها    . هاي پژوهشی خارج از چارچوب گروه و دانشگاه گذاشت          پژوهشی را باید به حساب انجام فعالیت      

هـاي اسـتفاده از آن و         هاي مطالعـاتی و مـشکالت و محـدودیت          ررسی در این رابطه عدم امکان استفاده از فرصت        مورد ب 

  .اند ها باالترین درجه نامطلوب بودن را داشته مشکالت موجود بر سر راه چاپ مقاالت و کتاب

هاي تحقیقات علمی،    حوزهتوان در     هاي انجام شده توسط اعضاي هیأت علمی گروه را می           بنابراین ماهیت پژوهش  

  .هاي کاربردي تعریف نمود حل اي و کاربردي با هدف کسب دانش، حل مسئله و یا ارائه راه توسعه

   تحلیل، تفسیر و قضاوت.3ـ8ـ3

بررسـی مـالك آثـار    . هاي پژوهـشی اسـت    ها انجام فعالیت    یکی از مهمترین وظایف اعضاي هیأت علمی دانشگاه       

هـاي پژوهـشی و       دهد کـه طـرح      ریزي اجتماعی نشان می     اعضاي هیأت علمی گروه برنامه    هاي پژوهشی     علمی و فعالیت  

 درصـد  100 درصد و چاپ مقاالت در نشریات معتبر علمی داخلی با 120هاي علمی داخلی هر کدام با      عضویت در انجمن  

یت مطلـوب را نـشان    درصد وضع80و عضویت در هیأت تحریریه مجالت علمی و سخنرانی در مجامع علمی هر کدام با       

در مجمـوع  . دهـد   درصد امتیاز نرم وضعیت نسبتاً مطلوب را نشان مـی      60ریزي با     هاي برنامه   عضویت در کمیته  . دهند  می

دسـت آمـده      هاي پژوهشی را با نتیجه به نتایج به         توان شرایط اعضاي هیأت علمی از نظر وضعیت آثار علمی و فعالیت             می

  .بی نموددر شرایط نسبتاً مطلوب ارزیا

باشد، یعنی شرایطی که در آن موانع بسیاري بر سر راه پـژوهش              این وضعیت با توجه به زمینه و شرایط موجود می         

باشد انجام پژوهش با موانع بسیاري روبرو اسـت کـه             قرار دارند و حتی در محیط دانشگاه که هدف اصلی آن پژوهش می            

هـاي پژوهـشی از جملـه         گذاري پـایین فعالیـت      ها و ارزش    صویب طرح مشکالت تأمین اعتبار، مراحل طوالنی و پیچیده ت       

هاي امر پژوهش اعـضاي هیـأت علمـی       بدیهی است که در صورت رفع موانع و محدودیت        . باشد  ترین این موانع می     عمده

  .گروه بسیار بیشتر از آنچه آمده است توان انجام تحقیق و پژوهش را دارند

   پیشنهاد براي بهبود.3ـ8ـ4

اي که در دانشگاه تهـران   ، تجربههاي پژوهشی ر نظر گرفتن گرانت براي اعضاي هیأت علمی برمبناي فعالیت         د. 1

  پژوهش در بین اعضاي هیأت علمی بسیار موفق بوده است،بکار گرفته شده است و در زمینه پویا ساختن 

ی و پـژوهش بخـاطر      هاي محـض علمـ      تخصیص اعتبار بیشتر به بخش پژوهش در دانشگاه در جهت پژوهش          . 2

  پژوهش،

ها و نهادهاي اجرایی و واگـذاري   برقراري روابط بین دانشگاه به عنوان مرکز تخصصی انجام پژوهش با سازمان . 3

  ها، ها به دانشگاه هاي پژوهشی سازمان بخش

رفتن هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی و اولویت دادن آن به آموزش و در نظـر گـ   دادن بهاي بیشتر به فعالیت    . 4

  امتیازات کافی براي آن،
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  هاي پژوهشی،  ایجاد فرصت کافی براي اعضاي علمی در جهت انجام فعالیت. 5

  هاي پژوهشی براي اعضاي هیأت علمی، هاي موظفی آموزشی و جایگزینی آن با فعالیت کاهش تعداد ساعت. 6

  .مطالعاتیهاي  فراهم کردن شرایط مناسب براي استفاده اعضاي هیأت علمی از فرصت. 7

  ي همسان در داخل و خارجها گروه روابط علمی گروه با سایر .4

  توصیف

هـاي علـوم اجتمـاعی در تعـداد           ریزي اجتماعی به عنوان یکـی از گـرایش          چنانکه پیشتر اشاره گردید رشته برنامه     

ی و دانـشگاه شـیراز داراي   هاي طوالنی تنها دانشگاه عالمه طباطبای    چنانکه براي مدت  . ها وجود دارد    محدودي از دانشگاه  

اند و در چند سال اخیر چند دانشگاه دیگر اقدام به دایر کـردن ایـن رشـته                    این گرایش و آن هم در سطح کارشناسی بوده        

ریزي اجتماعی دانشگاه شـیراز دارد بـا          توان گفت که گروه به جز ارتباط محدودي که با گروه برنامه             بنابراین می . اند  نموده

  .ریزي اجتماعی در عمل ارتباط چندانی ندارد  آموزشی برنامههاي سایر گروه

   تحلیل، تفسیر و قضاوت.4ـ1

از . توان از دو زاویه مورد بررسـی قـرارداد          هاي آموزشی را می     ریزي اجتماعی با سایر گروه      روابط علمی گروه برنامه   

باشـد کـه    ها بسیار محدود مـی  ر سایر دانشگاههاي همنام د یک زاویه چنانکه در فوق اشاره شد ارتباط علمی گروه با گروه    

اي دیگر به دلیل اینکه رشـته         از زاویه . ریزي اجتماعی دانست    هاي آموزشی برنامه    توان در تعداد اندك گروه      دلیل آن را می   

هـاي   هاي علوم اجتماعی است، روابط علمی بسیار قوي و گسترده بـا سـایر گـرایش            ریزي اجتماعی یکی از گرایش      برنامه

هـاي علـوم اجتمـاعی بـه عنـوان        که همکاري علمی و آموزشی این گرایش با سایر گرایش  طوري علوم اجتماعی دارد به 

  .ناپذیر است هاي مکمل اجتناب رشته

هاي غیر دانشگاهی نیز با توجه به کاربردي بـودن رشـته    هاي علمی با سایر نهادها و سازمان      در ارتباط با همکاري   

هاي مختلـف وجـود دارد ولـی ارتبـاط در قالـب گـروه        اي بین اعضاي هیأت علمی گروه با سازمان        هاي گسترده   همکاري

همچنان که ارتباط و همکاري علمی بین اعـضاي گـروه نیـز توسـط اعـضا ضـعیف                . آموزشی بسیار ضعیف و ناچیز است     

همکـاري علمـی بـین اعـضاي      درصد اعضاي هیأت علمی از میزان ارتباط و       80به طوري که ارزیابی     . ارزیابی شده است  

دهد که در مجموع همکاري علمی مطلوبی بین اعضاي هیأت علمی گـروه               گروه ضعیف تا متوسط بوده است و نشان می        

  .وجود ندارد

   پیشنهاد براي بهبودي.4ـ2

هـاي    هاي آموزشـی دانـشگاه      هاي آموزشی مشترك بین گروه      هاي علمی و کارگاه     برگزاري سمینارها، کنفرانس  . 1

  لف،مخت
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هـاي آموزشـی در سـطح     هاي آموزشی و پژوهشی بین گروه با سـایر گـروه          هاي علمی، کارگاه    برگزاري نشست . 2

  دانشکده و دانشگاه به صورت مشترك،

  هاي پژوهشی مشترك توسط اعضاي هیأت علمی گروه، اجراي طرح. 3

  وه و دانشگاه،برگزاري سفرهاي علمی، آموزشی و تفریحی گروهی توسط اعضاي هیأت علمی گر. 4

هاي آموزشی براي اعضاي هیأت علمی براي انتقـال تجـارب و آشـنایی بـا                  ها و کالس    برگزاري مستمر کارگاه  . 5

  .هاي نوین آموزشی و پژوهشی و دستاوردهاي علمی نو ها و روش تکنیک

  گیري و پیشنهاد  خالصه، نتیجه.5

  )رت متبوعبه تفکیک گروه، دانشکده، دانشگاه و وزا( پیشنهادها .5ـ1

  :پیشنهادها مربوط به گروه آموزشی) الف

ریزي اجتماعی اطالعات و شناخت الزم را در مورد موانع، مـشکالت، کمبـود امکانـات،                  ارزیابی درونی گروه برنامه   

هبود ریزي براي ب ریزان آموزشی و مدیران دانشگاه در جهت برنامه هاي گروه در اختیار برنامه ها و پتانسیل  تهدیدها، فرصت 

هاي آموزشی و پژوهشی      بدون شک براي بهبود عملکرد برنامه     . دهد  هاي آموزشی و پژوهشی گروه قرار می        کیفیت فعالیت 

در این قسمت براساس موارد مورد بررسی در ارزیابی درونـی و            . کار ارزیابی درونی باید به عنوان یک فرایند مستمر درآید         

ریزي اجتماعی پیشنهاداتی به منظور بهبود کیفیت هر یک از عوامل به شرح زیر      امهدست آمده از ارزیابی گروه برن       نتایج به 

  .گردد ارائه می

نظران رشته جهت سخنرانی در طول سال درباره رشـته،      برگزاري جلسات توجیهی و دعوت از استادان و صاحب        . 1

  ي دانشجویان به رشته تحصیلی،مند هاي کاري به منظور افزایش میزان آگاهی و عالقه هاي شغلی و زمینه فرصت

اي براي راهنمایی دانشجویان از طرف هر یک از اعضاي هیـأت علمـی و    تنظیم و اعالم برنامه خدمات مشاوره  . 2

  تعیین یک استاد راهنمایی مشخص براي هر دانشجو در طول دوره تحصیلی،

ریـزي اجتمـاعی جهـت       با رشـته برنامـه     ها و نهادهاي مرتبط     فراهم نمودن امکان بازدید دانشجویان از سازمان      . 3

  آشنایی با فعالیت آنها و انتخاب شغل در آینده،

ریزي اجتمـاعی و دعـوت از مـدیران آنهـا جهـت             ها و نهادهاي مرتبط با رشته برنامه        برقراري ارتباط با سازمان   . 4

  ه،ریزي اجتماعی با توجه به جدید بودن رشت آشنایی با توانایی دانشجویان رشته برنامه

  افزایش سفرهاي علمی و بازدیدهاي میدانی جهت افزایش سطح آگاهی و ارتقاي کیفیت آموزش دانشجویان،. 5

برقراري ارتباط بیشتر بین دانشجویان و اعضاي هیأت علمی به منظور باال بردن روحیه و ایجاد دلگرمی نسبت                  . 6

  به رشته تحصیلی،

  اي اجتماعی روز جامعه،هاي درسی براساس نیازه تجدیدنظر در عنوان. 7

  هاي علمی در زمینه مورد نظر، انطباق محتوي دروس با آخرین پیشرفت. 8
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  تر و متناسب با موضوع درس، هاي تدریس متنوع استفاده از روش. 9

نظـران    هاي آموزشی و جلسات سخنرانی با حضور سرآمدان، صاحب          برگزاري مرتب گردهمایی، سمینار، کارگاه    . 10

  ته با مشارکت دانشجویان،و استادان رش

هـاي    استفاده از روندهاي منظم براي ارزشـیابی پیـشرفت تحـصیلی دانـشجویان از طریـق بکـارگیري روش                  . 11

  ارزشیابی متنوع،

   با گروه از طریق ایجاد بانک اطالعاتی در گروه،آموختگان دانشمند و هدفمند نمودن ارتباط  نظام. 12

ریزي اجتماعی به منظور برقراري ارتباط هرچه بهتر بین آنها با گـروه و                رنامه ب آموختگان  دانشتشکیل انجمن    .13

  . با همدیگرآموختگان دانشبین 

  :پیشنهادات مربوط به دانشکده) ب

براي بهبود شرایط موجود در ارتباط با وظایف دانشکده و بهبود شرایط اعضاي هیأت علمـی مـوارد زیـر پیـشنهاد                     

  .شود می

  اي هیأت علمی بیشتر و توسعه کمی گروه از این نظر اقدام شود،نسبت به جذب اعض. 1

نسبت به توسعه فضاي مورد نیاز و ایجاد فضاي آموزشی و پژوهشی مناسب براي اعضاي هیـأت علمـی اقـدام               . 2

  شود،

  هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی فراهم گردد، زمینه الزم براي توسعه فعالیت. 3

  ات و تجهیزات آموزشی الزم در اختیار گروه قرار گیرد،فضاي آموزشی مناسب و امکان. 4

هاي آموزشـی، گـروه و مـشارکت و           وگو بین اعضاي هیأت علمی در زمینه اهداف و برنامه           تشکل جلسات گفت  . 5

  درگیر ساختن تمامی اعضا در این رابطه،

  کاهش دروس مشترك بین اعضاي هیأت علمی،. 6

  ها و سطوح باالتر مدیریت و اجرایی دانشگاه، گروه با سایر گروهایجاد ارتباط ارگانیک بین اعضاي . 7

برگزاري اردوهاي علمی ـ تفریحی مشترك با حضور جمعی اعضاي هیأت علمی به منظور تقویت ارتبـاط بـین    . 8

  آنها،

  اي تحصیالت تکمیلی، بازنگري در ترکیب دروس رشته و توسعه دوره. 9

هاي مختلف براي اعضاي هیأت علمی و محاسبه امتیاز شرکت در ایـن   زمینهآموزشی در    هاي    برگزاري کارگاه . 10

  .ها در ترفیع اعضاي هیأت علمی کارگاه

  هاي نوین تدریس و ارزشیابی، هاي آموزشی جهت آشنایی اعضاي هیأت علمی با روش تشکیل کارگاه. 11

فراهم کـردن امکـان اسـتفاده از        آموزش نحوه استفاده اعضاي هیأت علمی از وسایل جدید کمک آموزشی و             . 12

  ابزارهاي جدید آموزشی،

فراهم کردن شرایط مناسب براي استفاده آسان اعضاي هیأت علمی از اینترنت و ارتباط با مراکز دانشگاهی و                  . 13

  هاي اطالعاتی، المللی و دسترسی به بانک علمی بین



ها پیوست

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

79

  از این ابزار براي انتقال بهتر مفاهیم آموزشی،فراهم ساختن ابزار و امکانات مدرن کمک آموزشی و استفاده . 14

  هاي انتخابی و انتخاب رشته فرعی، فراهم ساختن شرایط براي دانشجویان جهت گذراندن درس. 15

هـاي   هاي آموزشی و جلوگیري از توزیع نامتعادل امکانات بـین گـروه       توزیع متناسب امکانات موجود بین گروه     . 16

  .آموزشی

   به دانشگاه پیشنهادات مربوط)ج

  افزایش کمی تعداد اعضاي هیأت علمی گروه و تسهیل و تسریع در استخدام نیروهاي جدید،. 1

  تأمین امکانات رفاهی براي اعضاي هیأت علمی با توجه به جذب نیروهاي جوان،. 2

  س،کمک به حل مشکالت اعضاي هیأت علمی در تدریس و فراهم کردن ابزار الزم براي ارائه مناسب درو. 3

  هاي علمی و دقیق، ارزشیابی کار اعضاي هیأت علمی و تشخیص نقاط قوت و ضعف آنها با استفاده از روش. 4

هاي اصولی به منظور ارزشیابی از کـالس درس   هاي دقیق و روش بررسی نظرات دانشجویان با استفاده از شیوه    . 5

  اعضاي هیأت علمی،

تواند آثار منفـی   هاي غیر علمی و سطحی که می علمی به روشاجتناب از ارزشیابی کالس درس اعضاي هیأت   . 6

  در بهبود فرایند آموزش و کیفیات آن داشته باشد،

هاي پژوهشی اعضاي هیـأت علمـی در ارتبـاط بـا موضـوعات درسـی و        ایجاد زمینه الزم براي افزایش فعالیت    . 7

  .هاي دانشگاهی پژوهش

ق کاهش ساعات موظف تدریس و تأمین معیشت آنان درخور   کاهش میزان تدریس اعضاي هیأت علمی از طری       . 8

  شأن و جایگاه اجتماعی که دارند،

گـذاري    هاي پژوهشی در ارتقاء و ترفیع اعضاي هیأت علمـی و ارزش             در نظر گرفتن اهمیت بیشتر براي فعالیت      . 9

  هاي پژوهشی در این راستا، دقیق و علمی فعالیت

هاي مطالعاتی و تسهیل شرایط استفاده از          از اعضاي هیأت علمی از فرصت      ایجاد شرایط مناسب براي استفاده    . 10

  این فرصت،

   رشته با ایجاد سازوکارهاي مناسب،آموختگان دانشاستمرار ارتباط اعضاي هیأت علمی با . 11

  فراهم کردن تسهیالت الزم براي چاپ و انتشار مقاالت و تألیفات اعضاي هیأت علمی،. 12

هـاي علمـی اعـضاي هیـأت علمـی و شـرکت در سـمینارها و          امتیـاز کـافی بـراي سـخنرانی        در نظر گرفتن  . 13

  هاي علمی، همایش

آموزشی و جلسات و سمینارهاي علمی هم در جهت به روز کردن اعضاي هیأت              هاي    با برگزاري مرتب کارگاه   . 14

  افزایش ارتباط بین آنها اقدام شود، علمی و هم

  ها زمینه همکاري بیشتر بین اعضا فراهم شود، وهشی به گروههاي پژ با محول کردن طرح. 15

بنـدي شـده و براسـاس میـزان      هـاي علمـی و پژوهـشی رتبـه     ها و اعضاي هیأت علمی براساس فعالیت   گروه. 16

  داده شود،) گرانت(هاي پژوهشی به آنها اعتبار  فعالیت
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د به دانـشگاه در مـورد رشـته از طریـق نـشریات،        رسانی کافی به داوطلبان ورود به دانشگاه قبل از ورو           اطالع. 17

  هاي ذیربط در این راستا، وسایل ارتباط جمعی، کتب آموزشی دوره دبیرستان و هماهنگی بین سازمان

  . پس از پایان تحصیالتآموختگان دانشها و نهادها براي بکارگیري  ایجاد دفتر ارتباط با سازمان. 18

  .آموختگان دانشی با نیازهاي بازار کار براي جذب هر چه بهتر هاي آموزش نزدیک نمودن برنامه. 19

راهکارهـاي عملـی    ( آنهـا     چگونگی اجراي پیشنهادها و نظارت بر انجـام        .5ـ2

  )جهت اجراي پیشنهادها در سطوح مذکور

ین تـر  مندترین، شایسته در مورد پذیرش دانشجو و روند آن تجدیدنظر اساسی صورت گیرد تا مستعدترین، عالقه    . 1

  .ترین افراد در هر رشته پذیرفته شوند و باانگیزه

  .مکانیزم الزم براي انتخاب آگاهانه رشته توسط داوطلبی قبل از ورود به دانشگاه اندیشیده شود. 2

  .بین تعداد پذیرش دانشجو در هر رشته و نیاز جامعه تناسب برقرار شود. 3

  . برقرار شودبین نسبت پذیرش دانشجو و امکانات آموزشی تناسب. 4

  .التحصیلی سخت و دشوار اندیشیده شود مکانیزم مناسب براي ورود آسان به دانشگاه و خروج و فارغ. 5

در جهت تأمین زندگی مادي و معنوي استادان دانشگاه متناسب با جایگاه و شأن اجتماعی و شغلی آنـان اقـدام               . 6

  .شود

  .بین استادان بیشتر توجه شودسازي براي گسترش آن در  به امر پژوهش و زمینه. 7

  .امکانات آموزشی، پژوهشی، فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی الزم در اختیار استادان قرار گیرد. 8

  گیري درباره کیفیت گروه آموزشی، حال و آینده  نتیجه.5ـ3

اسب بـین   کمبود شدید امکانات آموزشی از جمله کمبود فضاي آموزشی، نامناسب بودن فضاي موجود و عدم تن               . 1

  نسبت دانشجو و فضاي آموزشی،

  کمبود شدید امکانات کمک آموزشی،. 2

  پایین بودن نسبت استاد به دانشجو و نیاز به افزایش تعداد استادان به نسبت دانشجو،. 3

  محدودیت شدید در جهت برگزاري اردوها و بازدیدهاي علمی،. 4

  کانات و فضاي کارگاه موجود،ریزي و محدودیت شدید ام عدم تجهیز کارگاه برنامه. 5

  هاي پژوهشی در گروه و عدم حمایت کافی از انجام پژوهش، عدم توجه به فعالیت. 6

عدم تأمین معیشت اعضاي هیأت علمی به ویژه در این گروه که اکثر اعضا جوان هستند و کاهش انگیزه آنهـا                     . 7

  ها براي بهبود وضعیت گروه، در جهت تمرکز تالش

  هاي آموزشی و پژوهشی، ماهنگی بین اعضاي هیأت علمی و تعامل محدود بین آنها در زمینهعدم وجود ه. 8

  هاي مطالعاتی و پژوهشی کافی براي اعضاي هیأت علمی، فقدان فرصت. 9

  هاي تحصیالت تکمیلی، نیاز مبرم به تأمین فضا و امکانات آموزشی براي آینده با توجه به گسترش دوره. 10
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  ریزي و تأمین ابزار کمک آموزشی، ز کارگاه برنامهنیاز به تجهی. 11

  هاي مطالعاتی، ها براي استفاده استادان از فرصت تسهیل زمینه. 12

  هاي تحقیقاتی در بین اعضاي هیأت علمی، ایجاد زمینه براي گسترش پژوهش و فعالیت. 13

  . به پژوهشهاي آموزشی و پژوهشی استادان و دادن اولویت ایجاد تناسب بین فعالیت. 14

  





 اسالمی و هنر ارفکمیته علوم انسانی، مع/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

   جداول پیوست

ارزیابی نظرات اعضاي هیأت علمی داراي سابقه مدیریت بر گروه در مورد . 1جدول پیوست 

  وضعیت مدیریت و سازماندهی گروه

  درجه مطلوبیت سازماندهی و مدیریت

  درصد  تعداد  سؤاالت

  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب

      3  100  4  نحوه انتخاب مدیر گروه چگونه است؟. 1

میزان ارتباط کاري شـما بـا ریاسـت و معـاونین دانـشکده        . 2

  چقدر است؟
4  100  3      

میزان ارتباط کـاري شـما بـا رئـیس و معـاونین دانـشگاه               . 3

  چگونه است؟
4  3/83  5/2      

هـاي علمـی      ها و قـسمت     میزان ارتباط شما با سایر بخش     . 4

  دانشکده چگونه است؟
4  67    2    

هاي اجرایی چگونـه       با مسئوالن سازمان   میزان ارتباط شما  . 5

  است؟
4  67    2    

ها و مقررات توسـط اعـضاي گـروه       نامه  میزان رعایت آیین  . 6

  چگونه است؟
4  67    2    

نظر شما در رابطه با ترکیب و توزیع اعضاي هیأت علمـی            . 7

  گروه چیست؟
4  75  25/2      

نظر شما در رابطه با فـضاي آموزشـی و تجهیـزات گـروه              . 8

  ؟چیست
4  6/16      5/0  
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  منابع

  .1381بازرگان عباس، ارزشیابی آموزشی، انتشارات سمت، . 1

بازرگان عباس، ارزیابی درونی دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و    . 2

  .1374، 4 و 3آموزش عالی، سال سوم،  ریزي در  برنامه

  ک در نظام آموزشی، ترجمه فریده مشایخ و عبـاس بازرگـان،           استراتژیریزي    ، برنامه کافمن راجرز و هرمن جري    . 3

  .1374انتشارات مدرسه، 

حجازي یوسف، گزارش ارزیابی درونی در گروه ترویج و آمـوزش کـشاورزي دانـشگاه تهـران، کـرج دانـشکده                     . 4

  .1377کشاورزي دانشگاه تهران، 

  .هاي آموزشی، گروه ارزشیابی آموزشی زشیابی درونی گروهسازمان سنجش و آموزش کشور، نشریات ار. 5

  نظر شما در رابطه با موارد زیر براي پیشبرد اهداف گروه چیست. 2جدول پیوست 

  درجه مطلوبیت سازماندهی و مدیریت

  درصد  تعداد  سؤاالت

  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب

    2    67  4  هاي آموزشی گروه نظر شما در رابطه با برنامه. 1

  1      33  4  هاي تحقیقاتی نظر شما در رابطه با طرح. 2

  75/0      25  4  نظر شما در رابطه با امکانات آموزشی گروه. 3

    2    67  4  نظر شما در رابطه با وضعیت نیروي انسانی گروه. 4

  ریزي اجتماعی ریزي آموزشی گروه برنامه نگرش اعضاي هیأت علمی به وضعیت برنامه. 3جدول پیوست 

  نتایج ارزیابی درونی

  درصد  امتیاز  سؤاالت  ردیف

  مطلوب
نسبتاً 

  مطلوب
  نامطلوب

1  
هاي گروه تا چه انـدازه بـراي اعـضاء گـروه       هدف. 3

  آشکار است؟
15*  100  3      

2  
هاي رشته تا چه اندازه با نیازهاي جامعه تطابق           هدف

  دارد؟
12  80  4/2      

3  
نیازهاي جامعه هاي رشته تا چه اندازه با  ترکیب درس

  تطابق دارد؟
12  80  4/2      

4  
امکانات نیروي انسانی گروه تا چه اندازه با نیازهـاي          

  آموزشی گروه تناسب دارد؟
9  60    8/1    
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  نتایج ارزیابی درونی

  درصد  امتیاز  سؤاالت  ردیف

  مطلوب
نسبتاً 

  مطلوب
  نامطلوب

5  
امکانات موجود تا چه اندازه با نیازهاي آموزشی گروه         

  تناسب دارد؟
4  27      8/0  

6  
گروه تا چه اندازه در رسیدن به اهداف آموزشی خـود           

   بوده است؟موفق
11  73  2/2      

7  
تناسب اهداف دروس با نیازهاي آموزشی دوره چقدر        

  است؟
9  60      8/1  

8  
هاي درسـی موجـود رشـته         میزان بازنگري در عنوان   

  چقدر است؟
15  100  3      

9  
انــدازي دوره کارشناســی ارشــد توســعه  ضــرورت راه

  اي به چه میزان است؟ منطقه
15  100  3      

10  
شناسی ارشد رشته تا چه میزان با       هاي دوره کار    هدف

  نیازهاي جامعه تطابق دارد؟
15  100  3      

11  
هاي تعریف شده براي دوره تا چه حد با       ترکیب درس 

  نیازهاي جامعه تطابق دارد؟
13  87  6/2      

12  
هاي درسی دوره کارشناسی ارشد تا چه میزان          عنوان

  هاي دوره تطابق دارد؟ با هدف
13  87  6/2      

دسـت آمـده بـر مجمـوع تعـداد        امتیاز داده شده است و کل امتیاز بـه         0 امتیاز و هیچ     1 امتیاز، کم    2 امتیاز، متوسط    3زیاد  به گزینه   

  5/15 = 3و ) 12) + (43 = (15. ها تقسیم شده است پاسخ

   نامطلوب1 نسبتاً مطلوب و کمتر از 2-1 مطلوب، 3-2امتیاز ** 

  ریزي اجتماعی  رشته برنامهآموختگان دانش درباره وضعیت مطلوب نگرش اعضاي هیأت علمی. 4جدول پیوست 

  نتایج ارزیابی درونی  امتیاز

  سؤاالت  ردیف
  توانایی  نگرش  دانش

  درصد
  مطلوب

نسبتاً 

  مطلوب
  نامطلوب

      **46/2  82  12  14  *11  ها ریزي و مدیریت طرح برنامه. 4  1

      26/2  5/75  11  13  10  هاي مطالعاتی اجراي طرح  2

      4/2  80  12  11  13  آموزش  3

      06/2  69  10  11  10  پژوهش  4

      46/2  82  12  12  13  روش تحقیق  5

دسـت آمـده بـر مجمـوع تعـداد        امتیاز داده شده است و کل امتیاز بـه         0 امتیاز و هیچ     1 امتیاز، کم    2 امتیاز، متوسط    3به گزینه زیاد    

 1 نـسبتاً مطلـوب و کمتـر از    2-1 مطلـوب،  3-2 امتیـاز  15/37 = 46/2** و ) 42) + (13 = (11. ها تقـسیم شـده اسـت       پاسخ

  نامطلوب
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  هاي علمی و پژوهشی خود ریزي اجتماعی از فعالیت خودارزیابی اعضاي هیأت علمی گروه برنامه. 5جدول پیوست 

  نتایج ارزیابی درونی

  درصد  امتیاز  سؤاالت  ردیف

  مطلوب
نسبتاً 

  مطلوب
  نامطلوب

1  
 آموزشی شما در پنج سال هاي فعالیت. 5

  گذشته چه میزان بوده است؟
14*    8/2**      

2  
هاي پژوهشی شما در پنج سال  فعالیت. 6

  گذشته چه میزان بوده است؟
12    4/2      

3  
هاي آموزشی و  رضایت شما از فعالیت

  پژوهشی خود به چه میزان بوده است؟
11    2/2      

دسـت آمـده بـر مجمـوع تعـداد        امتیاز داده شده است و کل امتیاز بـه         0 امتیاز و هیچ     1م   امتیاز، ک  2 امتیاز، متوسط    3به گزینه زیاد    

   نامطلوب1 نسبتاً مطلوب و کمتر از 2-1 مطلوب، 3-2 امتیاز 5/14 = 8/2** و ) 12) + (43 = (14. ها تقسیم شده است پاسخ

  هاي علمی و پژوهشی خود ارزیابی اعضاي هیأت علمی گروه از موانع توسعه فعالیت. 6جدول پیوست 

  نتایج ارزیابی درونی

  درصد  امتیاز  سؤاالت  ردیف
  نامطلوب

**  

نسبتاً 

  مطلوب
  نامطلوب

1  
مشکالت موجود در روند چاپ کتـاب و        . 7

  مقاالت
14*  93  8/2      

2  
مشکالت موجـود در نحـوه تـأمین اعتبـار          

  هاي پژوهشی طرح
11  73  2/2      

    8/1    60  9  یعدم دسترسی به منابع اطالعات  3

4  
هــاي اطالعــاتی   فعــال نبــودن شــبکه  

  )اینترنت و اینترانت(کامپیوتري 
11  73  2/2      

    4/1    47  7  هاي موجود باال بود هزینه استفاده از شبکه  5

6  
به روز نبودن کتابخانه به ویـژه در بخـش          

  نشریات
13  87  6/2      

7  
هاي حاکم بـر     وجود مشکالت و محدودیت   

  لعاتی خارج از کشورهاي مطا روند فرصت
15  100  3      

8  
عــدم توجــه مــدیریت دانــشکده در مــورد  

  هاي گروه ماهیت فعالیت
8  53    6/1    

دسـت آمـده بـر مجمـوع تعـداد        امتیاز داده شده است و کل امتیاز به0 امتیاز و هیچ 1 امتیاز، کم 2 امتیاز، متوسط 3به گزینه زیاد    *

باشـد   با توجه به اینکه در این مالك امتیاز باالتر به معناي موانع بیـشتر مـی            **و  ) 12) + (43 = (14. ها تقسیم شده است     پاسخ

   مطلوب1 نسبتاً مطلوب و کمتر از 2-1 نامطلوب، 3-2 امتیاز 5/14 = 8/2
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  ارزیابی اعضاي هیأت علمی از ارتباط علمی بین اعضاي گروه. 7جدول پیوست 

  ضعیف  متوسط  خوب  سؤال

د و سایر اعضاي هیـأت علمـی گـروه را          میزان ارتباط بین خو   

  کنید؟ چگونه ارزیابی می
20  40  40  

  هاي مورد استفاده جهت تبادل نظر و کسب تجربه بین اعضاي هیأت علمی گروه روش. 8جدول پیوست 

  میانگین  تعداد  سؤاالت  ردیف

  6/1  8  هاي علمی تشکیل سمینارها و همایش. 8  1

  4/0  2  وهسخنرانی علمی اعضاي هیأت علمی گر  2

  ـ  ـ  طراحی و اجراي کارگاه آموزشی  3

  2  10  جلسات بحث با دانشجویان  4

  2/0  1  هاي مطالعاتی گزارش فرصت  5

  8/0  4  ها نامه جلسات دفاع از پایان  6

  هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی گروه آثار علمی و فعالیت. 9جدول پیوست 

  نتایج ارزیابی درونی

  تعداد  سؤاالت  ردیف

وضعیت 

به (مطلوب 

  ) نفر5ازاي 

  درصد

  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب

1  

ــده در  . 9 ــاپ ش ــه چ مقال

مجــالت معتبــر علمــی   

  داخلی
١٠  

هر نیمسال یـک    

  ) مقاله10(مقاله 
100        

2  
ــده در   ــاپ شـ ــه چـ مقالـ

  مجالت معتبر خارجی
  ـ

ــک   ــال ی ــر س ه

  ) مقاله5(مقاله 
0        

  1  تألیف کتاب  3
 سـال یـک    2هر  

  )5/2(کتاب 
40        

  ـ  ترجمه کتاب  4
 سـال یـک    4هر  

  )5/2(کتاب 
0        

  6  طرح پژوهشی  5
ــک   ــال ی ــر س ه

  )5(طرح 
120        

        80هر نیمسال یـک      8  سخنرانی در مجامع علمی  6
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  نتایج ارزیابی درونی

  تعداد  سؤاالت  ردیف

وضعیت 

به (مطلوب 

  ) نفر5ازاي 

  درصد

  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب

  )10(سخنرانی 

        0    ـ  تجدیدنظر در کتاب  7

8  
هــاي  عــضویت در انجمــن

  علمی داخلی
6  

هر هیأت علمـی    

ــک انجمــن  در ی

)5(  

120        

9  
هــاي  عــضویت در انجمــن

  علمی خارجی
  ـ

هر هیأت علمـی    

ــک انجمــن  در ی

)5(  

0        

10  
ــبکه ــضویت در ش ــاي  ع ه

  اطالعاتی کامپیوتري
2  

هر هیأت علمـی    

ــبکه   ــک ش در ی

)5(  

40        

11  
ــه هــاي  عــضویت در کمیت

  ریزي برنامه
3  

هر هیأت علمـی    

ــه   ــک کمیت در ی

)5(  

60        

12  
عـــــضویت در هیـــــأت 

  تحریریه مجالت
4  

ر هیأت علمـی    ه

در یــک مجلــه  

  )5(علمی 

80        

  هاي مختلف ارزشیابی استفاده اعضاي هیأت علمی از شیوه. 10جدول پیوست 

  مطلوب  درصد  تعداد  شیوه ارزشیابی
نسبتاً 

  مطلوب
  نامطلوب

شـــروع (تشخیـــصی         45  10  آزمون اولیه

  )ترم
        100  22  پرسش و پاسخ

        5/54  12  رديآزمونهاي مو
  )در طول ترم(تکوینی 

        82  18  تکالیف

پـس از اتمـام     (پایانی          100  22  امتحان پایان ترم

  )ترم
        68  15  تهیه گزارش و کار عملی

  )11) + (22) + (33 = (6/13 = 1/2نتیجه نهایی ارزیابی 
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  ریزي اجتماعی نامهوضعیت استفاده از ابزارهاي آموزشی توسط اعضاي هیأت علمی گروه بر. 11جدول پیوست 

  مطلوب  درصد استفاده  تعداد  وسیله آموزشی
نسبتاً 

  مطلوب
  نامطلوب

        100  22  )برد وایت(تخته سیاه 

        0  0  اورهد

        41  9  اسالید و پاورپوینت

        23  5  فیلم ویدیو

  )13) + (31 = (4/6 = 5/1نتیجه نهایی ارزیابی 

  ریزي اجتماعی هاي تدریس توسط اعضاي هیأت علمی گروه برنامه اده از روشنتایج ارزیابی استف. 12جدول پیوست 

  مطلوب  درصد استفاده  تعداد  وسیله آموزشی
نسبتاً 

  مطلوب
  نامطلوب

        27  5  گردش علمی

        68  15  بحث گروهی

        100  22  سخنرانی مدرس

        32  7  کارگاه

        73  16  پروژه

        64  14  طرح درس

  )12) + (22) + (32 = (6/12 = 2ی ارزیابی نتیجه نهای
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  هاي فردي دانشجویان نمونه ویژگی. 13جدول پیوست 

  درصد فراوانی  فراوانی  هاي متغیر حالت  متغیر  ردیف

  سن  1

  22ـ20

  24ـ22

   ساله و باالتر24

14  

19  

17  

28  

38  

34  

  محل تولد  2
  شهر

  روستا

44  

6  

88  

12  

  جنسیت  3
  زن

  مرد

43  

7  

86  

14  

  ضعیت تأهلو  4
  مجرد

  متأهل

39  

11  

78  

22  

  وضعیت اشتغال  5

  شاغل

  غیرشاغل

  بدون پاسخ

8  

39  

3  

16  

78  

6  

  نحوه پذیرش در کنکور  6

  آزاد

  سهمیه

  بدون پاسخ

11  

8  

31  

22  

16  

62  

  شغل پدر  7

  کارمند

  آزاد

  بیکار

  بازنشسته

  نظامی

  بدون پاسخ

19  

11  

3  

10  

3  

4  

38  

22  

6  

20  

6  

8  

  شغل مادر  8

  دار خانه

  ممعل

  بدون پاسخ

40  

5  

5  

80  

10  

10  
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مالك شناخت دانشجویان از رشته تحصیلی خود و جایگاه آن و ارزیابی آنها . 14جدول پیوست 

  از میزان تناسب امکانات و خدمات آموزشی

  درصد

  نشانگرها. 10  ردیف

  هیچ  کم  متوسط  زیاد

  ـ  26  68  6  هاي رشته تحصیلی خود آشنایی دارید؟ تا چه میزان با هدف  1

  5  42  32  21  عالقه شما در انتخاب رشته فعلی تا چه میزان مؤثر بوده است؟  2

  ـ  30  55  15  تان چقدر است؟ میزان آگاهی شما از رشته تحصیلی  3

4  
تان چقدر    میزان آگاهی شما از بازار کار در ارتباط با رشته تحصیلی          

  است؟
  ـ  36  58  6

5  
ازهـاي اجتمـاعی شـما      به نظر شما این دوره تحصیلی چقدر بـا نی         

  تطابق دارد؟
  ـ  56  39  5

6  
هاي درسی اختصاصی موجود تا چه میزانـی بـا            به نظر شما عنوان   

  نیازهاي رشته شما مطابقت دارد؟
19  50  25  6  

7  
هاي درسی اختصاصی موجـود بـا انتظـارات شـما           تا چه حد عنوان   

  سازگاري دارد؟
12  44  33  11  

8  
بـا نیازهـاي آموزشـی چقـدر        میزان تناسب محیط آموزشی موجود      

  است؟
  22  61  17  ـ

9  
میزان تناسب امکانات موجود جهـت ارائـه مناسـب دروس رشـته             

  چقدر است؟
  22  67  11  ـ

10  
در طول هر نیمسال تحصیلی بـه چـه میـزان بـراي مـشاوره بـه                 

  کنید؟ استادان خود مراجعه می
11  22  44  23  

11  
الت علمی  تالش اعضاي هیأت علمی گروه را در جهت حل مشک         

  کنید؟ و دانشجویی خود در چه حد ارزیابی می
6  55  33  6  

  13  3/41  41  2/11  ها میانگین پاسخ
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ارزیابی نگرش دانشجویان نسبت به وضعیت رشته و امکانات و خدمات . 15جدول پیوست 

  آموزشی براساس درجه مطلوبیت

  درجه مطلوبیت. 12  مجموع امتیاز  وضعیت کلی  نشانگر. 11  ردیف

  مطلوب        
نسبتاً 

  مطلوب
  نامطلوب

1  
هاي  میزان آشنایی با هدف

  رشته تحصیلی
  ـ  *79/1  ـ  *88  نسبتاً مطلوب

2  
میزان عالقه در انتخاب رشته 

  فعلی
  ـ  67/1  ـ  5/83  نسبتاً مطلوب

  ـ  85/1  ـ  5/79  نسبتاً مطلوب  میزان آگاهی از رشته تحصیلی  3

4  
میزان آگاهی از بازار کار در 

  رشته تحصیلیارتباط با 
  ـ  68/1  ـ  84  نسبتاً مطلوب

5  
سازگاري دوره تحصیلی با 

  نیازهاي اجتماعی
  ـ  26/1  ـ  5/74  نسبتاً مطلوب

6  

هاي درسی  سازگاري عنوان

اختصاصی موجود با نیازهاي 

  رشته

  ـ  81/1  ـ  5/71  نسبتاً مطلوب

7  
هاي درسی  تطابق عنوان

  اختصاصی موجود با انتظارات
  ـ  55/1  ـ  84  نسبتاً مطلوب

8  
تناسب محیط آموزشی موجود با 

  نیازهاي آموزشی
  ـ  88/0  ـ  47  نامطلوب

9  
تناسب امکانات موجود جهت 

  ارائه مناسب دروس
  ـ  94/0  ـ  44  نامطلوب

10  

میزان مراجعه براي مشاوره به 

استادان در طول هر نیمسال 

  تحصیلی

  ـ  2/1  ـ  60  نسبتاً مطلوب

11  

تالش اعضاي هیأت علمی 

ر جهت حل مشکالت گروه د

  علمی و دانشجویی

  ـ  61/1  ـ  5/80  نسبتاً مطلوب

88) = 33) + (332) + (131*(  

79/1) = 49/88**(  
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  ارزیابی فرایند تدریس و یادگیري در رابطه با پرورش دانش، مهارت و بینش. 16جدول پیوست 

اي  وعهمجم) در طول ترم(تکوینی ) در شروع ترم(تشخیص 

  تعداد واحد  نام درس  )پایان ترم(

  هیچ  کم  متوسط  زیاد

  2/28  5/70    3/2  2  اصول علم جغرافیا. 1

  38,5  44    17,5  2  ریزي هاي برنامه تئوري. 2

  2/43  8/28    28  2  شناسی انسانی محیط. 3

  26  33/3    7/40  3  اي ریزي منطقه هاي برنامه تئوري. 4

  6/28  63    4/8  2  ها نظریه سیستم. 5

  24  64    12  2  شهريجغرافیاي . 6

  8/41  46    2/12  2  اقتصاد شهري. 7

  2/35  2/61    6/3  3  اصول توسعه و عمران. 8

  36  39    24  3  ریزي هاي مقدماتی برنامه تکنیک. 9

  42  58    0  2  ریزي اجتماعی برنامه. 10

  22  35    43  2  1زبان تخصصی . 11

  30  60    10  2  ریزي شهري برنامه. 12

  18  18    64  3  اي در ایران هریزي منطق برنامه. 13

  5/35  61    5/3  3  عوامل سازماندهی مکان. 14

  28  62    10  2  کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی. 15

  5/27  45    5/27  2  2زبان تخصصی . 16

  56  22    22  2  ریزي مسکن برنامه. 17

  36  43    21  3  ریزي روستایی برنامه. 18

  35  39    26  2  ریزي حمل و نقل برنامه. 19

  5/43  44    5/12  2  ریزي و توسعه گردشگري برنامه. 20

  45  55    0  2  مدیریت شهري. 21

  47  53    0  2  ریزي عملی برنامه. 22
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ارزیابی فرایند تدریس و یادگیري در رابطه با پرورش دانش، مهارت . 17جدول پیوست 

  و بینش براساس درجه مطلوبیت

  لوبیتدرجه مط

  مجموع امتیاز  وضعیت کلی  نام درس

  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب

  **77/0      *77  نامطلوب  اصول علم جغرافیا. 1

  96/0      96  نامطلوب  ریزي هاي برنامه تئوري. 2

    13/1    113  نسبتاً مطلوب  محیط شناسی انسانی. 3

    55/1    155  نسبتاً مطلوب  اي هاي برنامه ریزي منطقه تئوري. 4

  88/0      88  نامطلوب  ها نظریه سیستم. 5

  1      100  نسبتاً مطلوب  جغرافیاي شهري. 6

  82/0      6/82  نامطلوب  اقتصاد شهري. 7

  72/0      72  نامطلوب  اصول توسعه و عمران. 8

    11/1    111  نسبتاً مطلوب  ریزي هاي مقدماتی برنامه تکنیک. 9

  58/0      58  نامطلوب  ریزي اجتماعی برنامه. 10

    64/1    164  نسبتاً مطلوب  1زبان تخصصی . 11

  9/0      90  نامطلوب  ریزي شهري برنامه. 12

      1/2  210  مطلوب  اي در ایران ریزي منطقه برنامه. 13

  72/0      5/71  نامطلوب  عوامل سازماندهی مکان. 14

  92/0      92  نامطلوب  کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی. 15

    3/1    5/127  نسبتاً مطلوب  2زبان تخصصی . 16

  88/0      88  نامطلوب  ریزي مسکن برنامه. 17

    1/1    106  نسبتاً مطلوب  ریزي روستایی برنامه. 18
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  لوبیتدرجه مط

  مجموع امتیاز  وضعیت کلی  نام درس

  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب

    17/1    117  نسبتاً مطلوب  ریزي حمل و نقل برنامه. 19

  82/0      5/81  نامطلوب  ریزي و توسعه گردشگري برنامه. 20

  55/0      55  نامطلوب  مدیریت شهري. 21

  53/0      53  نامطلوب  ریزي عملی برنامه. 22

77) = 33/2) + (15/70) + (02/28*(  

77/0) = 100/77**(  

  هاي تدریس ارزیابی میزان استفاده از انواع روش. 18جدول پیوست 

  هاي تدریس استفاده از انواع روش
  تعداد واحد  نام درس

  هیچ  کم  متوسط  زیاد

  25  50  5/17  5/7  2  اصول علم جغرافیا. 1

  2/29  5/32  3/25  13  2  ریزي هاي برنامه تئوري. 2

  32  22  34  12  2  شناسی انسانی محیط. 3

  5/20  9  59  5/11  3  اي ریزي منطقه هاي برنامه تئوري. 4

  30  26  42  2  2  ها نظریه سیستم. 5

  32  22  38  8  2  جغرافیاي شهري. 6

  35  35  26  3  2  اقتصاد شهري. 7

  36  32  30  2  3  اصول توسعه و عمران. 8

  29  20  42  9  3  ریزي امههاي مقدماتی برن تکنیک. 9

  30  26  42  2  2  ریزي اجتماعی برنامه. 10

  40  30  26  4  2  1زبان تخصصی . 11
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  هاي تدریس استفاده از انواع روش
  تعداد واحد  نام درس

  هیچ  کم  متوسط  زیاد

  25  25  44  6  2  ریزي شهري برنامه. 12

  5/17  5/7  5/62  5/12  3  اي در ایران ریزي منطقه برنامه. 13

  36  28  24  12  3  عوامل سازماندهی مکان. 14

  32  22  5/42  5/8  2  یکاربرد سیستم اطالعات جغرافیای. 15

  20  28  48  4  2  2زبان تخصصی . 16

  14  20  54  12  2  ریزي مسکن برنامه. 17

  16  23  58  3  3  ریزي روستایی برنامه. 18

  14  23  58  5  2  ریزي حمل و نقل برنامه. 19

  23  24  51  2  2  ریزي و توسعه گردشگري برنامه. 20

  28  22  46  4  2  مدیریت شهري. 21

  34  24  38  2  2   عملیریزي برنامه. 22

  هاي تدریس براساس درجه مطلوبیت ارزیابی میزان استفاده از انواع روش. 19جدول پیوست 

  درجه مطلوبیت

  مجموع امتیاز  وضعیت کلی  نام درس

  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب

    07/1    107  نسبتاً مطلوب  اصول علم جغرافیا. 1

    22/1    1/122  وبنسبتاً مطل  ریزي هاي برنامه تئوري. 2

    26/1    126  نسبتاً مطلوب  محیط شناسی انسانی. 3

    62/1    5/161  نسبتاً مطلوب  اي هاي برنامه ریزي منطقه تئوري. 4

    16/1    116  نسبتاً مطلوب  ها نظریه سیستم. 5

    22/1    122  نسبتاً مطلوب  جغرافیاي شهري. 6
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  درجه مطلوبیت

  مجموع امتیاز  وضعیت کلی  نام درس

  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب

  96/0      96  نامطلوب  اقتصاد شهري. 7

  98/0      98  نامطلوب   و عمراناصول توسعه. 8

    29/1    129  نسبتاً مطلوب  ریزي هاي مقدماتی برنامه تکنیک. 9

    16/1    116  نسبتاً مطلوب  ریزي اجتماعی برنامه. 10

  94/0      94  نامطلوب  1زبان تخصصی . 11

    31/1    131  نسبتاً مطلوب  ریزي شهري برنامه. 12

    7/1    170   مطلوبنسبتاً  اي در ایران ریزي منطقه برنامه. 13

    12/1    112  نسبتاً مطلوب  عوامل سازماندهی مکان. 14

    33/1    5/132  نسبتاً مطلوب  کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی. 15

    36/1    136  نسبتاً مطلوب  2زبان تخصصی . 16

    54/1    154  نسبتاً مطلوب  ریزي مسکن برنامه. 17

    48/1    148  نسبتاً مطلوب  ریزي روستایی برنامه. 18

    54/1    154  نسبتاً مطلوب  ریزي حمل و نقل برنامه. 19

    32/1    132  نسبتاً مطلوب  ریزي و توسعه گردشگري برنامه. 20

    26/1    126  نسبتاً مطلوب  مدیریت شهري. 21

    06/1    106  نسبتاً مطلوب  ریزي عملی برنامه. 22
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  مک آموزشیارزیابی میزان استفاده از وسایل ک. 20جدول پیوست 

هاي  میزان استفاده از انواع روش

  تعداد واحد  نام درس  تدریس

  هیچ  کم  متوسط  زیاد

  5/42  5/36  18  3  2  اصول علم جغرافیا. 1

  5/53  25  14  5/7  2  ریزي هاي برنامه تئوري. 2

  41  37  5/9  5/12  2  شناسی انسانی محیط. 3

  35  36  18  11  3  اي ریزي منطقه هاي برنامه تئوري. 4

  58  5/19  16  5/6  2  ها نظریه سیستم. 5

  57  23  5/16  5/3  2  جغرافیاي شهري. 6

  64  5/22  10  5/3  2  اقتصاد شهري. 7

  61  29  5/6  5/3  3  اصول توسعه و عمران. 8

  5/51  24  5/10  14  3  ریزي هاي مقدماتی برنامه تکنیک. 9

  53  30  5/13  5/3  2  ریزي اجتماعی برنامه. 10

  5/64  5/12  5/19  5/3  2  1زبان تخصصی . 11

  5/51  5/17  22  9  2  ریزي شهري برنامه. 12

  44  5/23  15  5/17  3  اي در ایران ریزي منطقه برنامه. 13

  63  5/17  16  5/3  3  عوامل سازماندهی مکان. 14

  54  13  5/26  5/6  2  کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی. 15

  70  9  18  3  2  2زبان تخصصی . 16

  53  5/13  20  5/13  2  سکنریزي م برنامه. 17

  58  5/10  28  5/3  3  ریزي روستایی برنامه. 18

  5/54  13  26  5/6  2  ریزي حمل و نقل برنامه. 19

  67  23  10  0  2  ریزي و توسعه گردشگري برنامه. 20

  5/73  23  5/3  0  2  مدیریت شهري. 21

  5/66  27  5/6  0  2  ریزي عملی برنامه. 22
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  استفاده از وسایل کمک آموزشی براساس درجه مطلوبیتارزیابی میزان . 21 جدول پیوست

مجموع 

  امتیاز

درجه مطلوبیت میزان استفاده از وسایل 

  وضعیت کلی  نام درس  کمک آموزشی

  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب  

  82/0      5/81  نامطلوب  اصول علم جغرافیا. 1

  76/0      5/75  نامطلوب  ریزي هاي برنامه تئوري. 2

  94/0      5/93  نامطلوب  سی انسانیشنا محیط. 3

    05/1    105  نامطلوب  اي ریزي منطقه هاي برنامه تئوري. 4

  71/0      71  نامطلوب  ها نظریه سیستم. 5

  67/0      5/66  نامطلوب  جغرافیاي شهري. 6

  53/0      53  نامطلوب  اقتصاد شهري. 7

  53/0      5/52  نامطلوب  اصول توسعه و عمران. 8

  87/0      87  نامطلوب  ریزي ی برنامههاي مقدمات تکنیک. 9

  68/0      5/67  نامطلوب  ریزي اجتماعی برنامه. 10

  62/0      62  نامطلوب  1زبان تخصصی . 11

  89/0      5/88  نامطلوب  ریزي شهري برنامه. 12

    06/1    106  نامطلوب  اي در ایران ریزي منطقه برنامه. 13

  76/0      5/76  نامطلوب  عوامل سازماندهی مکان. 14

  85/0      5/85  نامطلوب  کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی. 15

  54/0      54  نامطلوب  2زبان تخصصی . 16

  94/0      94  نامطلوب  ریزي مسکن برنامه. 17

  77/0      77  نامطلوب  ریزي روستایی برنامه. 18

  85/0      5/84  نامطلوب  ریزي حمل و نقل برنامه. 19

  43/0      43  مطلوبنا  ریزي و توسعه گردشگري برنامه. 20

  3/0      30  نامطلوب  مدیریت شهري. 21

  4/0      40  نامطلوب  ریزي عملی برنامه. 22
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  ریزي اجتماعی هاي پایه رشته برنامه درس. 22جدول پیوست 

  نیاز پیش  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

    3  1شناسی  مبانی جامعه  1

    2  2شناسی  مبانی جامعه  2

    2  شناسی  مبانی جمعیت  3

    2  شناسی مبانی مردم  4

    3  مبانی روانشناسی  5

    3  اصول علم اقتصاد  6

    2  آمار مقدماتی  7

    3  ریاضیات پایه  8

    2  مبانی تاریخ اجتماعی ایران  9

    3  روانشناسی اجتماعی  10

  ریزي اجتماعی هاي اصلی رشته برنامه درس. 23جدول پیوست 

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  نیاز پیش

    2  ریزي اقتصادي و اجتماعی لیات برنامهک  1

    2  جغرافیاي انسانی ایران  2

    2  )1(شناسی  هاي جامعه نظریه  3

    2  هاي مقدماتی تحلیل جمعیت روش  4

    3  جغرافیاي شهري  5

    2  آمار در علوم اجتماعی  6

    3  )2(شناسی  هاي جامعه نظریه  7
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  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  نیاز پیش

    2  ریزي اجتماعی برنامه  8

    3  روش تحقیق نظري  9

    2  روش تحقیق علمی  10

    2  شناسی انقالب جامعه  11

    2  1زبان تخصصی   12

    2  2زبان تخصصی   13

    3  کاربرد کامپیوتر  14

    2  ها شناسی قشرها و نابرابري جامعه  15

    3  بررسی مسائل اجتماعی ایران  16

  ریزي اجتماعی هاي تخصصی رشته برنامه درس. 24جدول پیوست 

  نیاز پیش  عداد واحدت  عنوان درس  ردیف

    3  ریزي هاي برنامه تئوري  1

    3  اي ریزي منطقه هاي برنامه تئوري  2

    2  ها نظریه سیستم  3

    3  اصول توسعه و عمران  4

    3  ریزي هاي مقدماتی برنامه تکنیک  5

    3  ریزي شهري برنامه  6

    3  اي در ایران ریزي منطقه برنامه  7

    3  عوامل سازماندهی مکان  8

    2  ریزي مسکن رنامهب  9
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  نیاز پیش  عداد واحدت  عنوان درس  ردیف

    3  ها ها و برنامه ارزشیابی طرح  10

    3  ریزي روستایی برنامه  11

    3  ریزي حمل و نقل برنامه  12

    2  اصول علم جغرافیا  13

  2  ریزي عملی برنامه  14

  2  کاربرد سیستم اطالعاتی جغرافیایی  15

  2  يریزي و توسعه گردشگر برنامه  16

  2  اقتصاد شهري  17

  2  مدیریت شهري  18

هاي درسی  عنوان

  جدید اضافه شده

  اي ریزي و توسعه منطقه هاي دوره کارشناسی ارشد برنامه نوع درس. 25جدول پیوست 

  نوع درس  ردیف
تعداد 

  واحد

واحد 

  نظري

واحد 

  عملی

  7  13  20  اصلی  1

  1  7  8  اختیاري  2

  4  ـ  4  نامه پایان  3

  12  20  32  جمع واحد  4
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  اي ریزي توسعه منطقه هاي اصلی دوره کارشناسی برنامه هرست عنوان درسف. 26جدول پیوست 

  ساعت
ردیف یا کد 

  درسی
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  جمع  عملی  نظري

دروس 

  نیاز پیش

    48  ـ  48  3  اي هاي توسعه منطقه تئوري  1

    32  ـ  32  2  ریزي رفاه اجتماعی برنامه  2

    32  ـ  32  2  ریزي کاربري زمین برنامه  3

    79  63  16  3  اي ریزي توسعه منطقه هاي کمی در برنامه مدل  4

    48  32  16  2  اي ریزي حمل و نقل منطقه برنامه  5

    48  32  16  2  ریزي توسعه نواحی روستایی کارگاه برنامه  6

    79  63  16  2  ریزي مناطق شهري کارگاه برنامه  7

    48  32  16  2  اي ریزي منطقه سمینار برنامه  8

    48  32  16  2  اي  منطقه هاي توسعه ارزیابی طرحبررسی و   9

    128  128  ـ  4  نامه پایان  10

    ـ  ـ  ـ  24  مجموع  ـ

  اي ریزي توسعه منطقه هاي اختیاري دوره کارشناسی ارشد برنامه عنوان درس. 27جدول پیوست 

  ساعت

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  جمع  عملی  نظري

دروس 

  نیاز پیش

        32  2  اي هاي توسعه منطقه یطی در طرحریزي مح برنامه  1

        32  2  ریزي توسعه گردشگري برنامه  2

        32  2  اي ریزي جمعیت و توسعه منطقه برنامه  3

      32  16  2  ریزي مشارکتی برنامه  4
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  ساعت

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  جمع  عملی  نظري

دروس 

  نیاز پیش

      32  16  2  اي ریزي توسعه منطقه روش تحقیق در برنامه  5

        32  2  جغرافیاي نواحی شهري  6

        32  2  اقتصاد فضا  7

      32  16  2  اي اقتصاد شهري و منطقه  8

      32  16  2  اي ریزي منطقه کاربرد کامپیوتر در برنامه  9

        32  2  بندي در جهان و ایران هاي منطقه نظام  10

      32  16  2  اي مدیریت توسعه منطقه  11

      ـ  ـ  22  مجموع  ـ

  

شوند، به تـشخیص   هاي دیگر وارد این رشته می نامه آموزشی کارشناسی ارشد دانشجویانی که از رشته  ـ طبق آیین  

ریزي یـا   نیاز از دروس دوره کارشناسی رشته برنامه   واحد درسی، به عنوان درس جبرانی یا پیش        24گروه آموزشی تا سقف     

  .هاي مرتبط، را باید بگذرانند سایر رشته

  ریزي اجتماعی میزان وضوح اهداف رشته برنامه. 28جدول پیوست 

  هیچ  مک  متوسط  زیاد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ـ  ـ  ـ  ـ  53  23  47  20

  ریزي اجتماعی  برنامهآموختگان دانشموقعیت شغلی . 29جدول پیوست 

  بیکار  *ادامه تحصیل  شاغل در بخش خصوصی  شاغل در بخش دولتی

  درصد  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

34  79  9  21  14  33  0  0  

  ادامه تحصیل حین اشتغال به کار* 
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  التحصیلی زمان بیکاري پس از فارغ  مدت. 30جدول پیوست 

   سال و بیشتر3   سال1ـ3   ماه6ـ12   ماه3ـ6   ماه0ـ3

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

26  60  12  28  3  7  0  0  2  5  

  ریزي اجتماعی  از برنامهآموختگان شدانمیزان رضایت . 31جدول پیوست 

  هیچ  کم  متوسط  زیاد

  نوع رضایت

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

          33  14  67  29  رضایت از دانش کسب شده

          21  9  79  34  رضایت از بینش کسب شده

      5  2  67  29  28  12  رضایت از مهارت کسب شده

  12  5  28  12  32  14  28  12  میزان تطابق رشته با شغل

  التحصیلی وضعیت فعالیت علمی و پژوهشی بعد از فارغ. 32جدول پیوست 

  انجام طرح پژوهشی  ارائه مقاله تحقیقی  ارائه مقاله تحقیقاتی
ها  شرکت در همایش

  و مجامع علمی
  کدام هیچ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

4  7  8  13  5  8  3  5  40*  67  

  .باشد  می60تعداد نمونه با توجه به اشتراك در پاسخ به سؤاالت در این مورد *

  ریزي اجتماعی با گروه آموزشی  برنامهآموختگان دانشمیزان و نحوه ارتباط . 33جدول پیوست 

  کدام هیچ  ارتباط با دوستان  مشاوره استخدامی  مشاوره کاري  مشاوره پژوهشی  مشاوره علمی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  دادتع  درصد  تعداد

20  37  3  5  0  0  0  0  17  32  14  26  
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  هاي اجرایی مرتبط با حرفه میزان مشارکت در مسئولیت. 34جدول پیوست 

  شوراهاي مرتبط با کار  ریزي هاي برنامه کمیته
ها و مشاغل  مسئولیت

  کلیدي
  هیچکدام

  درصد  تعداد  رصد از کلد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

20  47  9  21  5  11  9  21  

  ها میزان مطلوبیت برنامه درسی به تفکیک نوع درس. 35جدول پیوست 

  میزان مطلوبیت

  هیچ  کم  متوسط  زیاد
نوع 

  ها درس

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0  0  0  0  33  14  67  29  تخصصی

  0  0  40  17  60  26  0  0  عمومی

  0  0  12  5  60  26  28  12  پایه

  0  0  0  0  47  20  53  23  اصلی

  0  0  40  40  60  26  0  0  اختیاري

  ریزي اجتماعی هاي تخصصی برنامه درسمیزان مطلوبیت ارزیابی . 36جدول پیوست 

  هیچ  کم  متوسط  زیاد
  عنوان درس  ردیف

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  11  5  14  6  35  15  40  17  اصول علم جغرافیا  1

  7  3  0  0  7  3  86  37  *شناسی انسانی محیط  2

  7  3  28  12  33  14  33  14  جغرافیاي انسانی ایران  3

  7  3  0  0  28  12  65  28  ریزي هاي برنامه تئوري  4

  7  3  7  3  7  3  79  34  اي ریزي منطقه هاي برنامه تئوري  5

  7  3  7  3  33  14  53  23  ریزي اقتصادي و اجتماعی کلیات برنامه  6
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  چکیده

سازي در اقتصاد بسیاري از الگوهـاي توسـعه در جوامـع امپریالیـستی و                 هاي اخیر که تشدید روند جهانی       طی سال 

موفق شـده اسـت کـه بـه پـشتوانه هویـت       » تعاونی«سوسیالیستی را از تأمین منافع عموم مردم عاجز کرده، تنها الگوي           

چرا که فرهنگ کـار تعـاونی       . کننده منافع عامه باشد     قتصادي ایفاگر نقشی استراتژیک و تأمین     اجتماعی خود در معادالت ا    

را همگام » توسعه اقتصادي«هاي سودآور و مولد،  بر ایجاد انگیزه الزم براي مشارکت آحاد جامعه در فعالیت   تواند عالوه   می

  .تحقق بخشد» عدالت اجتماعی«با 

 عنوان یکی از سه بخش اقتصاد کشور در قانون اساسـی یعنـی بخـش دولتـی،                  با توجه به اهمیت بخش تعاون به      

انداز اقتصادي    بخش خصوصی و بخش تعاون، همچنان روند گسترش و توسعه بخش تعاون با آنچه از این مقوله در چشم                  

یکـی از  . رسـد  ظر مـی ناپذیر به ن لذا توجه بیشتر به این بخش امري اجتناب. بینی شده است، فاصله زیادي دارد   ایران پیش 

هاي تحقق اهداف این بخش در توسعه اقتـصادي جمهـوري اسـالمی ایـران، لـزوم توجـه بـه آمـوزش                         ترین روش   عمده

هاي دانشگاهی که به طـور   از جمله رشته. ها است هاي حاوي اطالعات در زمینه تعاون و گسترش تعاونی         دانشگاهی رشته 

پرداخـت، شـاخه تعـاون و رفـاه اجتمـاعی در رشـته علـوم                  ر بخش تعاون می   مستقیم به تربیت نیروي انسانی براي کار د       

اجتماعی است که ابتدا در دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی فعال بود و سپس در چند دانشگاه آزاد اسالمی تأسـیس شـد        

ـ  که برخی از آنها هنوز هم به تربیت نیروي انسانی کارشناسی تعاون و رفاه اجتماعی ادامـه مـی    د و اخیـراً کارشناسـی   دهن

هـاي اقتـصاد تعـاون،     ریزي شده است و قرار است در آینده رشته        ارشد رشته تعاون نیز در دانشگاه عالمه طباطبایی برنامه        

  .ریزي و اجرا شود حقوق تعاون و مدیریت تعاونی هم در سطح کارشناسی ارشد در این دانشگاه برنامه

شـوند،   هاي مختلف براي بخـش تعـاون تربیـت مـی     موختگان در دانشگاهآ در جوابگویی به این سؤال که آیا دانش      

جوابگوي نیاز روزافزون بخش تعاون در حال و آینده اقتصاد کشور هستند یا خیر، مسائل متعددي مطرح شده که در ادامه                     

ن طرح به ارائـه  در ای. گزارش کارگروه تخصصی تعاون و رفاه اجتماعی در تدوین نقشه جامع علمی کشور بیان خواهد شد      

انـداز کـشور      وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رشته تعاون و رفاه اجتماعی با توجه به اهـداف و محورهـاي سـند چـشم                     

  .پرداخته و سپس راهبردهاي کلی و راهکارهاي عملی به تفصیل بیان خواهد شد
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  مقدمه

 با عنوان مؤسـسه آمـوزش و   1346از سال رشته تعاون و رفاه اجتماعی براي اولین بار در کشور در دانشگاه تهران       

 گروه آموزشی دانشکده علوم اجتماعی این       4 به عنوان یکی از      1351تحقیقات تعاون ارائه گردید و متعاقب آن از مهر ماه           

هـا   در این مؤسسه رشته اصلی تعاون با چهار گرایش روستایی، شهري، اقتصاد و امـور مـالی تعـاونی               . دانشگاه قرار گرفت  

 واحد از دروس اصـلی یکـی از   30دانشجویان این رشته ضمن گذراندن واحدهاي درسی، مجاز به انتخاب       . گردید  میارائه  

 واحد درسـی آزاد   10هاي دانشکده کشاورزي، دانشکده علوم اداري و مدیریت بازرگانی و یا دانشکده اقتصاد بودند و                  رشته

 رشته تعـاون و عمـران روسـتایی در مدرسـه آمـوزش عـالی                1347ل  در سا . کردند  را نیز معموالً از رشته خود انتخاب می       

در فاصـله چنـد سـال     . کشاورزي همدان تأسیس شد هدف آن تربیت کارشناسان تعاونی براي بخش روستایی کشور بـود              

  .ها تألیف شد ها کتاب از منابع خارجی ترجمه و تعدادي کتاب نیز در زمینه تعاونی ده

هـاي کـاربردي      دادند که به جنبه     التحصیالن اقتصاد کشاورزي از آلمان تشکیل می        ارغعمده استادان این رشته را ف     

هاي کشاورزي    مناطقی نیز در گیالن به منظور ایجاد مجتمع       . هاي آموزش عالی شیوه آلمانی تأکید داشتند        براساس ویژگی 

 اجتمـاعی دانـشکده ادبیـات و مؤسـسه           از ادغام گروه علـوم     1351در سال   . تعاونی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته بود       

  .آموزش و تحقیقات تعاونی، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران ایجاد شد

هـاي تحـصیلی خـود را از میـان چهـار رشـته              پس از این ادغام دانشجویان مجاز بودند در درون دانـشکده رشـته            

  .شرطی تغییر دهند چگونه پیششناسی و تعاون بدون هی شناسی، انسان شناسی، جمعیت جامعه

به دلیل تعداد اندك دانشجویان رشته تعاون و بازار کار مناسب براي آنها دانشجویان این رشته در گـروه آموزشـی                     

در سـال  . التحصیالن این رشته عمدتاً جذب وزارت تعـاون و امـور روسـتا شـدند           تعاون به تحصیل خود ادامه دادند و فارغ       

صالحات ارضی و تعاون روستایی با سـازمان مرکـزي تعـاون کـشور سـازمان عمـران و نوسـازي                     از ادغام وزارت ا    1349

  .هاي شهري شدند التحصیالن جذب وزارت کشاورزي و تعاونی در ضمن بخشی از فارغ. روستاها بوجود آمد

هاي مـدیریت   هالتحصیالن، تحصیالت تکمیلی خود را در رشت اي تعاون، بسیاري از فارغ   به دلیل ماهیت میان رشته    

  .و یا اقتصاد پی گرفتند

التحـصیالن دوره کارشناسـی در دانـشگاه      دوره کارشناسی ارشد توسعه و رفاه اجتماعی بـراي فـارغ   1353در سال   

التحصیل شدند که مجموعاً      گروه فارغ   از این دوره، سه   . پذیرفت  تهران ایجاد شد که از طریق کنکور و مصاحبه دانشجو می          

هاي اداري و یـا نظـام آمـوزش عـالی              نفر بود که این گروه نیز جذب مدیریت در دستگاه          40 دوره کمتر از     تعداد افراد سه  

  .شدند
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، کمیته علوم اجتماعی ستاد انقـالب       1362 تا   1360هاي    ها، طی سال    با انقالب فرهنگی و در دوره فطرت دانشگاه       

حوزه علوم اجتماعی را ادغام نموده و بـه یـک رشـته    هاي  ها، مجموعه رشته فرهنگی سابق با هدف کاربردي کردن رشته      

تعاون و رفاه اجتماعی یکی از شش گرایش علوم اجتماعی بود           . تحت عنوان علوم اجتماعی با شش گرایش تبدیل نمودند        

التحصیالن آن نیـز بـا مـدرك کارشناسـی علـوم       شد و فارغ ها متمایز می   واحد دروس تخصصی، از سایر گرایش      34که با   

شدند کـه غالبـاً بـه     ها و نهادهاي مختلف جذب و مشغول به کار می    عی با گرایش تعاون و رفاه اجتماعی در سازمان        اجتما

هاي درسی از لحاظ شکلی و محتوایی، رغبت چندانی بـراي فعالیـت در بخـش تعـاونی از خـود نـشان               دلیل ضعف برنامه  

شوند که این روند تا  جتماعی جذب مشاغلی غیرتخصصی خود میگیري از عنوان کارشناس علوم ا دادند و غالباً با بهره   نمی

  .به امروز ادامه دارد

  :تواند در موارد زیر به کار گرفته شود عملکرد رشته تعاون و رفاه اجتماعی می

  ها کمک به رفع دغدغه اشتغال از طریق بکارگیري منابع نامحدود مردمی در قالب تعاونی. 1

هاي اقتصادي پررونق است و به        ه ایجاد اشتغال و کنترل تورم در صدد ایجاد فعالیت         در حال حاضر که دولت با نگا      

هاي جمعی را دارد، اگر بخواهیم اشتغال کامل داشته باشـیم و وسـایل                عبارتی دیگر سعی در سهیم کردن افراد در فعالیت        

ن طریـق اوالً از تمرکـز ثـروت در دسـت افـراد و      ها وارد شویم و از ای      کار در اختیار همه افراد قرار گیرد باید از راه تعاونی          

متوسـط اشـتغالزایی هـر    . هاي خاص جلوگیري شود و همچنین دولت به صورت یک کارفرماي مطلق تصور نگـردد               گروه

تواند به عنوان شاه کلید اساسی اقتـصاد و راه      بنابراین تفکر تعاونی می   .  نفر است  2 نفر و در غیرتعاونی      16طرح در تعاونی    

  .ن به عدالت اجتماعی باشدرسید

  تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه درآمد و رفع تضاد طبقاتی. 2

ها در دنیا با نگاه فرار از شرایط پرفشار اقتصادي و نیاز به تغییر در ظلم آشکار نظام کاپیتالیستی و همچنـین            تعاونی

ترین روش رسـیدن   ترین و بنیادي    رهنگ تعاونی اصولی  سهیم کردن افراد در اقتصاد، بیش از یک میلیارد نفر عضو دارند ف            

  .به عدالت اجتماعی است

. توان توانایی فرهنگ تعاونی در ایجاد وفاق ملی را نیز از بعد اجتماعی اضـافه کـرد   به مجموعه مزایاي فوق می  . 3

قـوم و نـژادي تنهـا بـراي     ها فاقد ارزش شده و همه اعضا از هـر       ها و قومیت    در سایه گسترش و ترویج کار تعاونی، رنگ       

هاي تعاونی است     در چنین مکانیزمی ارزش افراد تنها به میزان سهم مشارکت آنان در فعالیت            . کنند  هدفی واحد تالش می   

  .شود هاي واالتر از طریق مشارکت بیشتر فزاینده می و به همین سبب انگیزه افراد براي کسب ارزش

در پیوست  (» ب« قانون اساسی به ویژه بند       44هاي اصل     جراي سیاست با عنایت به فرمان مقام معظم رهبري بر ا        

باشد، تا پایان برنامه چهارم توسـعه بایـد نقـش و سـهم              هاي توسعه بخش تعاون می      که در مورد سیاست   ) بیان شده است  

لمـی کـشور بـه     درصد در اقتصاد کشور ارتقا یابد، لذا ضرورت دارد تا در تدوین نقشه جـامع ع 25بخش تعاونی حداقل به     

  .اي صورت گیرد بخش آموزش عالی در رشته تعاون و رفاه اجتماعی توجه ویژه

پس از پایان جنگ تحمیلی اولین برنامه توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي به تصویب مجلس شوراي اسـالمی            

 قانون اساسی پیش    44ا اصل   هایی که در اجراي برنامه با اصول اقتصادي به ویژه ب            به دلیل تعارض  ) 1368ـ1372. (رسید

  .آمد، در این برنامه چندان توجهی به اقتصاد تعاونی به مفهوم علمی آن نشد

هاي دولتی روبرو شـد و باعـث          با موانع و مشکالتی به ویژه در واگذاري کارخانه        ) 1374ـ1378(برنامه دوم توسعه    
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نکه نظام تعاونی به عنـوان یـک بخـش اقتـصادي     هاي نظارتی مواجه شده و نتیجه آ شد که با مخالفت مجلس و سازمان     

  .مورد توجه قرار نگرفت

سازي بـراي ورود      سیاست تعدیل از تصویب مجلس گذشت و در جهت زمینه         ) 1379ـ1383(در برنامه سوم توسعه     

امـه  براین اساس در اد. شد بایستی توصیف جدیدي از نقش دولت در اقتصاد ارائه می          نبود و می   44، تبیین اصل    WTOبه  

 سال کار مستمر    5 آغاز شده بود، سرانجام پس از        44 با تشکیل کمیته کارشناسی پیرامون اصل        1377مباحثی که از سال     

 سـال بعـد نخـستین       2 به صحن علنی مجتمع تشخیص مصلحت نظـام ارائـه شـد و               1382و متناوب، نتایج آن در سال       

  .مصوبه آن ابالغ شد

 بند به 5 و در 1385 و تیرماه 1384 و به فاصله یک سال یعنی خرداد ماه  در دو مرحله  44هاي اصل     ابالغ سیاست 

  :شرح زیر انجام گرفت

   و آزادسازي اقتصاد44محدودسازي دولت و اجراي اصل : »الف«بند 

  ها هاي توسعه تعاونی سیاست: »ب«بند 

  سازي اقتصادي خصوصی: »ج«بند 

  ها کلی واگذاري سیاست: »د«بند 

  اي اعمال حاکمیته سیاست: » ه«بند 

ها مطرح شده است کـه        هاي توسعه تعاونی    آن سیاست » 2«آید در بند       برمی 44هاي اصل     به طوري که از سیاست    

 درصد افزایش 25حداقل به ) 1384 ـ  1388(ساله چهارم  براساس این بند سهم بخش تعاون در اقتصاد تا پایان برنامه پنج

هـاي   ها براي بیکاران در جهـت اشـتغال مولـد، تأسـیس تعـاونی       و توسعه تعاونی   در این بند حمایت دولت از تشکیل      . یابد

فراگیر ملی براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظـور فقرزدایـی و تـشکیل بانـک توسـعه تعـاون بـا                       

 فرمـان   44هاي اصـل      بنابراین در سیاست  . دولت و با هدف ارتقاء بخش تعاون در اقتصاد در دستور کار قرار گرفت               سرمایه

  .مقام معظم رهبري، بخش تعاون به عنوان سازوکاري براي کاهش فقر، بیکاري و ایجاد اشتغال مولد مطرح است

سازي در اقتصاد بـسیاري از الگوهـاي توسـعه در جوامـع               هاي اخیر که تشدید روند جهانی       از سوي دیگر طی سال    

موفـق شـده اسـت کـه بـه          » تعـاونی «وم مردم عاجز کرده، تنها الگوي       امپریالیستی و سوسیالیستی را از تأمین منافع عم       

چـرا کـه    . کننـده منـافع عامـه باشـد         پشتوانه هویت اجتماعی خود در معادالت اقتصادي ایفاگر نقشی استراتژیک و تأمین           

توسـعه  «ور و مولد، هاي سودآ بر ایجاد انگیزه الزم براي مشارکت آحاد جامعه در فعالیت          تواند عالوه   فرهنگ کار تعاونی می   

  .تحقق بخشد» عدالت اجتماعی«را همگام با » اقتصادي

همچنین براي رسیدن به اهداف برنامه در بخش تعاون نیاز به نیروي انسانی آموزش دیـده و تربیـت شـده بـراي                       

هـا و توسـعه    ها و بخش تعاون مطرح شده یعنی کسانی که در زمینه تشکیل و تـداوم تعـاونی           اجراي بهینه و علمی برنامه    

  .هاي الزم را کسب کرده باشند بخش تعاون دانش و مهارت

پرداخـت،   هاي دانشگاهی که به طور مستقیم به تربیت نیروي انسانی براي کار در بخش تعـاون مـی      از جمله رشته  

ال بود و سپس شاخه تعاون و رفاه اجتماعی در رشته علوم اجتماعی است که ابتدا در دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی فع           

در چند دانشگاه آزاد اسالمی تأسیس شد که برخی از آنها هنوز هم به تربیـت نیـروي انـسانی کارشناسـی تعـاون و رفـاه             

ریزي شده است و قرار  دهند و اخیراً کارشناسی ارشد رشته تعاون نیز در دانشگاه عالمه طباطبایی برنامه              اجتماعی ادامه می  
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اد تعاون، حقوق تعاون و مدیریت تعاونی هم در سـطح کارشناسـی ارشـد در ایـن دانـشگاه                    هاي اقتص   است در آینده رشته   

  .ریزي و اجرا شود برنامه

هـاي مختلـف بـراي بخـش تعـاون تربیـت              آموختگان در دانـشگاه     آنچه در اینجا مورد سؤال است اینکه آیا دانش        

در جواب به این سؤال مسائل      .  کشور هستند یا خیر    شوند، جوابگوي نیاز روزافزون بخش تعاون در حال و آینده اقتصاد            می

متعددي مطرح شده که در ادامه گزارش کارگروه تخصصی تعاون و رفاه اجتماعی در تدوین نقشه جامع علمی کشور بیان                    

خواهد شد که به ارائه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رشته تعاون و رفاه اجتماعی با توجه به اهداف و محورهاي سـند                       

  .انداز کشور پرداخته و سپس راهبردهاي کلی و راهکارهاي عملی به تفصیل بیان خواهد شد چشم

  



 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ کشور اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی 

  مبانی نظري و روش. 1

هاي تخصصی در گزارش نهایی نقشه جـامع علمـی کـشور در       این بخش به دلیل اشتراك مطالب با سایر کارگروه        

  .حوزه علوم اجتماعی خاص بیان خواهد شد

  د و مطلوب علوم اجتماعی در ایراننگاشت نهادي وضع موجو. 2

هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري آموزش عـالی ایـران در حـوزه               در این بخش ابتدا به بیان وضعیت ساختار برنامه        

هـاي   در بخـش . دهـیم  پردازیم و سپس وضعیت مطلوب براي این رشته را مورد بررسی قرار می    تعاون و رفاه اجتماعی می    

  .نماییم اي رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب را بیان میبعدي پیشنهاداتی در راست

در کـل   . گـردد   پیشینه آموزش تعاون در مقطع دانشگاهی به تاریخچه رشته علوم اجتماعی، اقتصاد و تعاون باز می               

 هاي سراسـري، پیـام نـور، جـامع علمـی            ها و مؤسسات آموزش عالی ایران از جمله در دانشگاه           آموزش تعاون در دانشگاه   

کاربردي و دانشگاه آزاد در قالب رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی با گرایش تعاون و رفاه اجتمـاعی و کارشناسـی                  

هاي مربوط و مورد نیاز بخش تعاون مانند حـسابداري، مـدیریت بازرگـانی و غیـره در                   ارشد رفاه اجتماعی و آموزش رشته     

  .گیرد اربردي انجام میمقطع کاردانی تحت پوشش دانشگاه جامع علمی ـ ک

 همزمـان بـا تأسـیس       1337 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فعالیـت خـود را از سـال               :دانشگاه تهران 

 به 1351مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در دانشکده ادبیات شروع کرد و سرانجام دانشکده علوم اجتماعی در سال            

عاون و رفاه اجتماعی در راستاي تربیت کارشناسان علوم اجتماعی با گـرایش             گروه ت . صورت مستقل شروع به فعالیت کرد     

 به عنوان یکی 1351 به عنوان مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاون فعال بود که متعاقب آن از مهر ماه 1346تعاون از سال    

 اجتمـاعی دانـشجوي      گـروه تعـاون و رفـاه       1381امـا از سـال      .  گروه آموزشی دانشکده علوم اجتماعی قـرار گرفـت         4از  

کارشناسی با گرایش تعاون را نپذیرفته و در حقیقت کارشناسی تعاون در این دانشگاه تعطیل شده اسـت و تنهـا در رشـته                

  .پذیرد  ارشد دانشجو می رفاه اجتماعی و در مقطع کارشناسی

 عالمـه طباطبـایی از       گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه         :دانشگاه عالمه طباطبایی  

 نفر کارشـناس در     60 با تأسیس دوره شبانه ساالنه       1375 نفر و از سال      20 ساالنه   1367 فعال شده و از سال       1363سال  

انـدازي دوره کارشناسـی ارشـد      بـا راه 1381چنـین از سـال    دهـد هـم   رشته تعاون و رفاه اجتماعی به جامعه تحویـل مـی      

 1383 نفـر دانـشجو در دو گـروه روزانـه و شـبانه پـذیرش نمـوده اسـت و از سـال            24 ریزي رفاه اجتماعی ساالنه     برنامه
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تحقیقـات رفـاه و   / هـاي مـدیریتی رفـاه    اند و در فعالیت التحصیالن این گروه در بخش رفاه اجتماعی کشور وارد شده         فارغ

  .اند ریزي رفاه مشغول به کار شده برنامه

 اولین گـروه دانـشجویان را در مقطـع    1375 دانشگاه یزد در سال      دانشکده علوم اجتماعی   :دانشگاه دولتی یزد  

  .کارشناسی و در رشته تعاون و رفاه اجتماعی جذب کرد

پـذیرد   جدول زیر مؤسسات آموزش عالی ایران را که در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو مـی        

  :دهد نشان می

  

  شناسیکار  گرایش/ رشته  شهرستان/ استان  دانشگاه
کارشناسی 

  ارشد

ــه   ــشگاه عالمــ دانــ

  طباطبایی
      تعاون و رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  تهران/ تهران

      تعاون و رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  تهران/ تهران  دانشگاه تهران

      تعاون/ علوم اجتماعی  تبریز/ آذربایجان شرقی  دانشگاه دولتی تبریز

      تعاون و رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  بهمئی/ بوشهر  دانشگاه دولتی بوشهر

      تعاون و رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  یزد/ یزد  دانشگاه دولتی یزد

      تعاون و رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  دهاقان/ اصفهان  دانشگاه آزاد دهاقان

ــران   ــشگاه آزاد ته دان

  مرکز
      رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  تهران/ تهران

      تعاون/ علوم اجتماعی  مرند/ آذربایجان شرقی  نشگاه پیام نوردا

  دانشگاه پیام نور
/ آذربایجان شرقی

  ملکان
      تعاون/ علوم اجتماعی

      تعاون/ علوم اجتماعی  مراغه/ آذربایجان شرقی  دانشگاه پیام نور

      تعاون/ علوم اجتماعی  اهر/ آذربایجان شرقی  دانشگاه پیام نور

      تعاون و رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  گرمی/ اردبیل  یام نوردانشگاه پ

      تعاون/ علوم اجتماعی  نایین/ اصفهان  دانشگاه پیام نور

  شهرضا/ اصفهان  دانشگاه پیام نور
تعـــاون و رفـــاه / علـــوم اجتمـــاعی 

  اجتماعی
    

      تعاون/ علوم اجتماعی  خوانسار/ اصفهان  دانشگاه پیام نور
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  شناسیکار  گرایش/ رشته  شهرستان/ استان  دانشگاه
کارشناسی 

  ارشد

      تعاون/ علوم اجتماعی  جفره/ بوشهر  نوردانشگاه پیام 

      تعاون و رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  شهر رضوان/ گیالن  دانشگاه پیام نور

  دانشگاه پیام نور
/ سیستان و بلوچستان

  زاهدان
      تعاون و پژوهشگري/ علوم اجتماعی

      تعاون/ علوم اجتماعی  آباده/ فارس  دانشگاه پیام نور

      تعاون/ علوم اجتماعی  تاکستان/ قزوین   نوردانشگاه پیام

      تعاون و رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  محالت/ مرکزي  دانشگاه پیام نور

      تعاون و رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  ساوه/ مرکزي  دانشگاه پیام نور

      تعاون و رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  بندرعباس/ هرمزگان  دانشگاه پیام نور

      تعاون و رفاه اجتماعی/ علوم اجتماعی  نهاوند/ همدان  انشگاه پیام نورد

  

هاي فوق رشته تعاون و رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معمـوالً بـا سـاختار                     در تمام دانشگاه  

لیـست  (ی وجود نـدارد  شود و تفاوت محسوسی در زمینه نوع و تعداد واحدهاي درس درسی و برنامه درسی یکسان ارائه می   

ریزي رفاه اجتماعی در پیوست بیان        واحدهاي درسی دوره کارشناسی تعاون و رفاه اجتماعی و دوره کارشناسی ارشد برنامه            

  ).شده است

هاي زیر به دلیل ارتباط رشته مورد مطالعه با بحث تعاون و رفاه اجتماعی برخی دروس مرتبط           همچنین در دانشگاه  

  :گیرد برنامه درسی آنها قرار میبا رشته تعاون در 

  

  کارشناسی ارشد  کارشناسی  گرایش/ رشته  شهرستان/ استان  دانشگاه

      دانشکده اقتصاد  تهران/ تهران  دانشگاه عالمه طباطبایی

      دانشکده اقتصاد  تهران/ تهران  دانشگاه تهران

      دانشکده کارآفرینی  تهران/ تهران  دانشگاه تهران

  بهمئی/ بوشهر  یدانشگاه دولت

  علوم اقتصاد

  مدیریت کارآفرین

هـاي    ریزي سیـستم    برنامه

  اقتصادي
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  کارشناسی ارشد  کارشناسی  گرایش/ رشته  شهرستان/ استان  دانشگاه

      حسابداري/ بازرگانی  شهر عالی/ بوشهر  دانشگاه آزاد

      حسابداري  فسا/ فارس  دانشگاه آزاد

      حسابداري  فسا/ فارس  دانشگاه پیام نور

  شازند/ مرکزي  دانشگاه پیام نور
/ علــــــوم اجتمــــــاعی

  هشگريپژو
    

  

وابـسته بـه   (بر موارد فوق، مراکز آموزش علمی ـ کاربردي تحت نظارت دانشگاه جـامع علمـی ـ کـاربردي       عالوه

هـاي اجرایـی دولتـی و         هـا و دسـتگاه      با هدف فراهم نمودن موجبات مشارکت سـازمان       ) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري    

نیاز در بخش تعاون و رفاه اجتماعی کـشور مـشغول بـه فعالیـت             غیردولتی در امر تربیت نیروي انسانی متخصص و مورد          

  .هستند

 مرکـز  7، تـاکنون  1378در پی یادداشت تفاهم همکاري وزارت تعاون و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي در سـال   

تهـران  وبختیاري، مازندران، لرسـتان و   هاي اردبیل، خراسان رضوي، چهارمحال آموزش علمی ـ کاربردي تعاون در استان 

 مرکز وابـسته بـه بخـش      5نمایند که از مراکز فوق،        در زمینه جذب و آموزش دانشجو در مقطع کاردانی تعاون فعالیت می           

  .باشند  مرکز وابسته به وزارت تعاون می2تعاون و در قالب شرکت تعاونی و 

رسـی دوره کارشناسـی   هاي آموزشی مؤسسات آموزش علمی ـ کاربردي تلفیقـی از دروس برنامـه د    ساختار برنامه

ها،   هاي حسابرسی در تعاونی     ها مانند مهارت    هاي عملی مورد نیاز تعاونی      رشته تعاون و رفاه اجتماعی است و برخی مهارت        

افزارهـاي مـورد نیـاز بـراي         هـا و برخـی نـرم        حقوق بازرگانی، حقوق تعاونی، اقتصاد بخش تعاون، حـسابداري در تعـاونی           

هـاي   علت اصلی چنین رویکـردي عـدم وجـود کارشناسـان مـسلط بـه مهـارت              . ها است   نیدانشجویان جهت کار در تعاو    

  .ها است افزاري در تعاونی افزاري و سخت نرم

التحصیالن مراکز آموزش عالی تعاون، تعداد کمی جذب اشـتغال   دهد که از بین فارغ تحقیقات انجام شده نشان می    

التحـصیالن تعـاون دانـشگاه عالمـه طباطبـایی در        نفر از فارغ360ر به طور مثال در حال حاض   . شوند  در بخش تعاون می   

و ) هـا    درصد در تعـاونی    30 درصد در دولت و      4. ( درصد آنها در بخش تعاون فعال هستند       34جامعه فعال هستند که فقط      

ربردي این ارقام در مورد مؤسسات آمـوزش علمـی ـ کـا     .  درصد در کار آزاد و بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند66

التحصیالن مرکز آموزش عالی تعاون استان همدان پس از اتمام   درصد از فارغ   80به طور مثال    . تعاون بسیار متفاوت است   

التحـصیالن بـه     درصد از فارغ25اند که طبق آخرین آمار اعالم شده،  دوره تحصیل در مؤسسات مختلف اشتغال پیدا کرده  

هـاي    هـا و صـندوق       درصد در بانـک    25هاي تعاونی و صندوق تعاون دارند،         رکتفعالیت در بخش تعاون اعم از ادارات، ش       

 درصد خـود  20اند و  ها مشغول به کار شده    درصد در سایر دستگاه    15هاي خصوصی و       درصد در شرکت   15الحسنه،    قرض

  ).1386وزارت تعاون، (اند  اقدام به تأسیس تعاونی کرده

همچنین . رشته تعاون و رفاه اجتماعی در مقطع دکتري تدریس نمی شوددر هیچ یک از مراکز آموزش عالی ایران         
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. در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، رشته تعاون در ایران به صورت مجزا از رشته رفاه اجتماعی اخیراً تدوین شـده اسـت                    

  :هاي آموزشی ایران در رشته تعاون و رفاه اجتماعی به صورت زیر است وضعیت مطلوب برنامه

 درصد 25ساله نظام سهم بخش تعاون      انداز بیست   هاي انجام شده و با توجه به اینکه در سند چشم            ازسنجیطبق نی 

در نظر گرفته شده است و از سوي دیگر همواره پرورش افراد متخصص به گسترش تحـصیالت تکمیلـی بـه ویـژه دوره                     

ز به فراهم کردن اعضاي هیأت علمـی مـورد      دکتري وابسته است، بخش آموزش عالی در رشته تعاون و رفاه اجتماعی نیا            

توانند به عنوان مشاور و یا به عنوان کارشناس  نیاز براي آموزش نیروي انسانی دارد که در نهایت نیروي انسانی مذکور می

دازي ان لذا دوره دکتري و فوق لیسانس تعاون باید در مؤسسات آموزش عالی کشور راه  . ها به فعالیت بپردازند     مسائل تعاونی 

در حالی که دانشجویان مقطع کارشناسی تعاون و رفاه اجتماعی جهت تکمیل تحصیالت خود در مقطـع کارشناسـی          . شود

اما ایجاد دوره کارشناسی ارشد تعاون در دانشگاه بـا هـدف تربیـت              . شوند  ارشد، وارد دوره فوق لیسانس رفاه اجتماعی می       

تواند در تربیت کـادر آموزشـی     تحقیقاتی و آموزش در بخش تعاون مینیروي انسانی متخصص براي انجام امور مدیریتی،  

  .مورد نیاز در آینده براي این رشته کمک کند

هاي اقتصاد تعاون، مدیریت تعاون و حقوق تعاون در سطح کارشناسی ارشـد کـه مقـدمات تـدوین                     همچنین رشته 

است در چند دانشگاه کشور همزمان بـه اجـرا درآیـد تـا     هاي آنها در دانشگاه عالمه طباطبایی آغاز شده است الزم          برنامه

  .نیازهاي نیروي انسانی بخش تعاون را تأمین کند

در میزگردهایی که به منظور تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شـد، اسـتادان                     

عی را در ایران براي آینده بخـش تعـاون در حـد      تعاون و رفاه اجتماعی در کشور وضعیت دروس رشته تعاون و رفاه اجتما            

رابطه بین مبانی نظري بخـش تعـاون و تجربـه علمـی               به نظر خبرگان بخش تعاون کشور،       . کنند  بسیار پایین ارزیابی می   

ها در ایران بسیار گنگ و مبهم است و دروس رشته تعاون و رفاه اجتماعی در ایران از جنبه تئـوري بـسیار ضـعیف         تعاونی

به طـوري کـه همـواره فـضاي     . تواند دانشجویان را به این رشته ترغیب نماید همچنین محتویات این دروس نمی  . ندهست

به نظر این کارشناسـان احتمـاالً یکـی از    . ها نسبت به دانشجویان این رشته متفاوت است  فرهنگی دانشجویان سایر رشته   

نکته دیگر عدم وجـود دروس  .  رفاه اجتماعی همین مسئله استالتحصیالن رشته تعاون و   دالیل عدم کارایی عملکرد فارغ    

هاي عملـی   التحصیلی به اندازه کافی به مهارت دانشجویان پس از فارغ. عملی مناسب براي دانشجویان در این رشته است    

حـصیالن رشـته   الت در حال حاضـر دانـشجویان و فـارغ   . ها در ایران با آن روبرو هستند، اشراف ندارند      و مسائلی که تعاونی   

توانند نقش و جایگـاه خـود را در            دروس نمی   هاي ساختاري و ضعف در برنامه       تعاون و رفاه اجتماعی به دلیل برخی ضعف       

  .حوزه تعاون آنطور که مورد نیاز بخش تعاون هست تشخیص بدهند و به درستی ایفا کنند

گاه عالمـه طباطبـایی و بـا همکـاري وزارت           تعداد و نوع واحدهاي درسی دوره کارشناسی ارشد تعاون که در دانش           

  ).در پیوست لیست دروس به همراه سرفصل مطالب بیان شده است(تعاون تدوین شده است، به صورت زیر است 
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   واحد24  دروس اصلی

   واحد6  دروس اختیاري

   واحد4  نامه پایان

   واحد32  جمع

  

اما بـا اینکـه روشـن       . رود  راهکارهاي توسعه به شمار می    از سوي دیگر، امروزه سیاست اجتماعی به عنوان یکی از           

سیاسـتگذاري  «باشـد، امـا       است که سیاستگذاري اجتماعی در پی تغییر نظم اجتماعی از وضع موجود به وضع مطلوب می               

هاي عملی، موضوع مطالعه قرار نگرفته است  اي دانشگاهی و چه به عنوان مجموعه سیاست چه به عنوان رشته  » اجتماعی

ساله نظام به خوبی نیاز به مطالعه و توجه بـه مـسائل     انداز بیست   مچنین وضعیت کنونی جامعه ایران و اهداف سند چشم        ه

ریـزي رفـاه اجتمـاعی در     در حال حاضر فقط دوره کارشناسی ارشد برنامـه      . کند  رفاه اجتماعی در جامعه ایران را آشکار می       

ریـزي تعـاون و       ل است ولی براي تربیت نیروهاي مدرس، محقق و برنامـه          دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه تهران فعا      

التحـصیالنی کـه بتواننـد در تهیـه و            اندازي رشته رفاه اجتماعی در سطح دکتري در راستاي تربیت فارغ            رفاه اجتماعی، راه  

یس و تحقیـق را در      هاي توسـعه کـشور ایفـاي نقـش کننـد و امـور تـدر                 هاي رفاه اجتماعی در قالب برنامه       اجراي برنامه 

  .رسد ها و مؤسسات پژوهشی در دست گیرند، ضروري به نظر می ها و وزارتخانه دانشگاه

  :دوره دکترا رفاه اجتماعی به منظور تأمین نیروي انسانی براي

هـاي عمرانـی و توسـعه و          ـ تحقیق و بررسی در مسائل و مشکالت مربوط به رفاه اجتماعی خصوصاً آثـار برنامـه                

  اند، در این زمینه داشتهنقشی که 

  هاي اجتماعی و مسائل مربوط به رفاه اجتماعی، ریزان، ارزشیابان و مجریان پروژه ـ تربیت مدیران، برنامه

  .ـ تربیت مربیان و محققان مورد نیاز مؤسسات آموزش و پژوهشی کشور

  .کند  تأمین میتواند نیازهاي نیروي انسانی سطح باالي علمی بخش تعاون و رفاه اجتماعی را می

  : واحد به قرار زیر است38واحدهاي درسی دوره دکتري رشته رفاه اجتماعی شامل 

  

  تعداد  نوع واحد

   واحد14  دروس اجباري

   واحد4  دروس اختیاري

   واحد20  رساله دکتري
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در دهد که در حال حاضـر دروس تـدریس شـده              نظرسنجی از چند مدیر کارشناسی بخش تعاونی کشور نشان می         

جوابگـوي نیازهـاي بخـش تعـاون کـشور          ) به پیوست ذکر شده است    (هاي ایران در رشته تعاون و رفاه اجتماعی           دانشگاه

همین مسئله لزوم یک بازنگري در دروس نظري و عملی ارائه شده در رشته تعاون و رفـاه اجتمـاعی را ضـروري                        . نیست

  .سازد می

ر علوم اجتماعی است که بـا اسـتفاده از دانـش اجتمـاعی، اقتـصاد،                اي د   رشته  اي کاربردي و بین     رشته تعاون رشته  

این رشته با اجتماعی کـردن اقتـصاد سـعی دارد تـا از     . کند به حل مسائل اقتصادي جامعه کمک می... حقوق و مدیریت و  

فزایش سرمایه بهره گرفته و در صدد ا... روحیه همکاري و تعاون در راستاي حل مشکالت اقتصادي جامعه، اشتغال، فقر و          

بنابراین براي ترسیم وضعیت مطلوب رشته نیاز به انجـام یـک        . اجتماعی کنشگران در سیر توسعه اقتصادي کشور بپردازد       

  .رسد بازنگري بر دروس تعاون و رفاه اجتماعی ضروري به نظر می

 مبانی نظري تعـاون  توان شامل مواردي چون هاي درسی رشته تعاون و رفاه اجتماعی را می وضعیت مطلوب برنامه  

و مشارکت، توجه به نظام اجتماعی ـ اقتصادي تعاون و بازشناسی عناصر اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگـی آن، توجـه بـه      

ها مثل دروس حـسابداري اعـم از مقـدماتی،     سازي، توجه به برخی مهارت ها در فرایند جهانی    ابعاد جهانی تعاونی و تعاونی    

هـاي آن، توجـه بـه         هاي تعاونی کوچک و متوسط، دروس مدیریت و انواع حـوزه             نقش بنگاه  میانه و صنعتی، کارآفرینی و    

  .هاي مختلف آن دانست هاي روستایی و انواع آن، دروس اقتصاد در حوزه تعاونی

هاي پژوهشی رشته تعاون و رفـاه اجتمـاعی، تعامـل وزارت تعـاون در زمینـه اجـراي                     در زمینه وضع موجود برنامه    

تنها مؤسسه پژوهشی فعال در کشور که وابسته بـه          . حقیقاتی با مراکز آموزش عالی کشور بسیار محدود است        هاي ت   پروژه

ها است، مؤسسه تحقیقات تعاون وابسته با دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است کـه در زمینـه تحقیقـات                      دانشگاه

 زمینه رفاه اجتمـاعی نیـز در دانـشکده علـوم اجتمـاعی      یک فصلنامه علمی ـ پژوهشی در . کند تعاون در ایران فعالیت می

شود که به ارائه مقاالتی در زمینه رفاه اجتماعی و ترغیب پژوهشگران این رشـته                 دانشگاه علوم بهزیستی ایران منتشر می     

أکید خاص هاي خود با ت فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در برخی شماره . پردازد می

  .پردازد بر بحث رفاه اجتماعی به ارائه مقاالتی در این زمینه می

هاي اتاق تعاون ایران در بخش آموزش، تعامل بین وزارت تعاون و              توان گفت گرچه مرکز پژوهش      به طور کلی می   

نـین وزارت رفـاه بـا       مراکز آموزش عالی ایران را در دستور کار قرار داده است، ولی همچنان تعامل وزارت تعـاون و همچ                  

. رنـگ اسـت     مراکز آموزش عالی ایران در زمینه انجام پژوهشها و ارائه تحقیقات در حوزه تعاون و رفاه اجتماعی بسیار کم                  

  :پردازیم در ادامه به معرفی تنها مؤسسه تحقیقات تعاون وابسته به آموزش عالی در ایران می

  م اجتماعی دانشگاه تهرانمؤسسه تحقیقات تعاون وابسته با دانشکده علو. 1

هاي تحقیقاتی    هاي آموزشی و انجام طرح       با هدف پیشبرد برنامه    1346مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی در سال        

شناسـی دانـشکده     بـا گـروه آموزشـی جامعـه    1350بخش آموزش این مؤسسه در سال   . ها تشکیل گردید    در حوزه تعاونی  

این مؤسسه داراي سـه   . باشد  دانشکده علوم اجتماعی و تعاون حاصل این ادغام می        ادبیات و علوم انسانی ادغام گردید که        

  :بخش پژوهشی است که عبارتند از
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   بخش تحقیقات تعاونی شهري،○

   بخش تحقیقات تعاون روستایی،○

  . بخش تحقیقات تعاون تطبیقی○

باشـد و بـراي هـر یـک از      ون میمؤسسه تحقیقات تعاونی در نمودار سازمانی و تشکیالتی خود داراي رئیس و معا        

هـاي   هـا حـوزه   کـه در بخـش  . بینـی شـده اسـت    هاي مؤسسه مزبور رئیس بخش و چند کارشناس پژوهشی پـیش   بخش

  .تخصصی به فعالیت پژوهشی مشغولند

هـاي شـهري و روسـتایی در ایـران و در سـایر                مسائل تعاونی : زمینه مطالعاتی مؤسسه تحقیقات تعاونی عبارتند از      

هـاي غیردولتـی و ماهیـت و     مقوله مشارکت و کارگروهی و فعالیت جمعی در جامعه شهري و روستائی، سـازمان     کشورها،  

هـاي    عملکرد آنها در ایران و جهان و مسائل شهري و روستایی، مؤسسه تحقیقات تعاونی چند طرح پژوهشی از نوع طرح                   

  .در دست اجرا دارد) جرایی و خدماتیهاي ا براي سازمان(هاي کاربردي  و پژوهش) تو تک(دانشگاهی، ملی 

  

  

  

  

  

  

  

  هاي اتاق تعاون ایران مرکز پژوهش. 2

  :این مرکز داراي چهار واحد پژوهشی به شرح زیر است

  هاي اقتصادي واحد پژوهش) الف

  هاي اجتماعی واحد پژوهش) ب

  هاي فرهنگی واحد پژوهش) ج

  واحد آموزش) د

ها و یک کارشـناس ثابـت اقتـصادي یـا اجتمـاعی          مسئوالن گروه  هر واحد پژوهشی متشکل است از رئیس واحد،       

  .برحسب مورد

هاي سراسري، یک نفر از اساتید مراکز آمـوزش           هر گروه پژوهشی متشکل است از دو نفر از میان مدیران اتحادیه           

  .عالی، یک نفر از میان خبرگان بخش تعاونی و رئیس گروه
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  :هاي اقتصادي واحد پژوهش) الف

  ها و لوایح اقتصادي،  پژوهش، کارشناسی و اظهارنظر در خصوص طرحـ

  ـ مطالعات کالن توسعه بخش تعاون کشور،

  هاي کشورهاي هدف، ها و ویژگی ـ انجام تحقیقات کاربردي به منظور شناخت توانمندي صادراتی تعاونی

  ها، ها به تعاونی ـ بررسی و شناخت راهکارهاي توسعه واگذاري

  هیه گزارشات فصلی و سالیانه در خصوص روند توسعه اقتصادي بخش تعاونی،ـ بررسی و ت

 20 ساله توسعه و چشم انـداز توسـعه   5هاي  ـ بررسی میزان دستیابی بخش تعاونی به اهداف تعیین شده در برنامه  

  ،44هاي اصل  ساله کشور و سیاست

دید داراي مزیت نسبی براي توسعه حضور هاي ج هاي اقتصادي مختلف به منظور شناسایی عرصه        ـ بررسی فعالیت  

  ها، و فعالیت تعاونی

  ها و انتقال تجارب، ـ بررسی روند توسعه جهانی تعاونی

هاي بخـش تعـاونی       هاي سراسري اقتصادي به منظور معرفی توانمندي        ها و کنگره    ـ کمک به برگزاري گردهمایی    

  در ایران،

  .پیشنهادات اجرایی مناسب در جهت اصالح آنها و ارائه  ـ بررسی محیط حقوقی فعالیت تعاونی

  :هاي اجتماعی واحد پژوهش) ب

  هاي اجتماعی، ـ بررسی تنگناها و چالش

  ـ بررسی نقش تعاون در کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار،

  ماندگی و محرومیت، اي و کاهش عقب ـ بررسی نقش تعاون در توسعه منطقه

  کاري و کار جمعی در کشور،ـ بررسی نقش تعاون در توسعه فرهنگ هم

هاي اجرایی و نهاده در       ـ گردآوري، نقد و تنظیم نظر محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه             

  رابطه با تعاون،

  هاي موردي حسب درخواست دبیرکل یا هیأت مدیره اتاق، ـ انجام پژوهش
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  ها در توسعه امنیت اجتماعی، ـ بررسی نقش تعاونی

  هاي اجتماعی، هاي مردمی در فعالیت ها در توسعه مشارکت رسی نقش تعاونیـ بر

  .ها و ارائه پیشنهادات اجرایی مناسب در جهت اصالح آن ـ بررسی محیط حقوقی فعالیت تعاونی

  :هاي فرهنگی واحد پژوهش) ج

  ها در کشور، هاي ترویجی در جهت توسعه تعاونی ها و پروژه ـ بررسی طرح

  ه تعاون،ـ تهیه ماهنام

  ـ ترجمه و تألیف کتب مربوط به فعالیت نقش تعاون در ایران و جهان،

  ـ همکاري در زمینه تهیه فیلم، مطلب و گزارشات تعاونی،

  ها و تجزیه و تحلیل آن، بندي و تهیه آمار و اطالعات تعاونی ـ جمع

  هاي جمعی، ـ حضور مؤثر و دائمی مباحث تعاون در رسانه

  ها، عه همکاري و تعاون بین تعاونیـ بررسی راهکار توس

  .نظران بخش تعاونی و مراکز آموزش عالی ـ برقراري ارتباط با صاحب

  :واحد آموزش) د

  هاي آموزشی، ـ تهیه و اجراي برنامه

  ـ برقراري ارتباط با مراکز آموزش عالی،

  ها، هاي تعاون استان هاي آموزشی اتاق ـ نظارت بر فعالیت

  .ها در جهت ارتقاء سطح آگاهی و آموزش مدیران، اعضاء و کارکنان تعاونیـ تهیه جزوات آموزشی 

ساله نظام در حوزه تعاون و حوزه رفاه اجتماعی، وضعیت مطلوب در زمینـه                انداز بیست   با توجه به اهداف سند چشم     

 و وزارت تعـاون بـا مراکـز    توان در تعامل بیشتر بین وزارت رفاه هاي پژوهشی در رشته تعاون و رفاه اجتماعی را می       برنامه

شـود، مراکـز      هایی که رشته تعاون و رفـاه اجتمـاعی را تـدریس مـی               به طوري که در تمام دانشگاه     . آموزش عالی دانست  

تحقیق صورت گرفته در برخی کشورهاي موفـق        . تحقیقاتی و پژوهشی با همکاري وزارت تعاون و وزارت رفاه ایجاد شود           

هـا و مراکـز دولتـی متـولی امـور تعـاون و        دهد که این مراکز با همکاري دانشگاه ان میدر زمینه توسعه بخش تعاونی نش  

  .کنند کارآفرینی و مراکز آموزش عالی ایجاد شده و فعالیت می

  .ضمناً راهکارهاي عملی در بخش ارائه پیشنهادات به تفصیل بیان خواهد شد

بازرسان به وظایف   . باشند  هاي مدیریتی نو می      و مهارت  ها عموماً فاقد دانش     در حال حاضر در ایران مدیران تعاونی      

مجـامع عمـومی بـسیار    . اعضا از نقش و جایگاه خود آگاهی الزم را ندارنـد . مدیریتی خود به نحو احسن عمل نمی نمایند  

اي هـ  کارکنـان فاقـد توانـایی   . قیمت تمام شده محصوالت تعاونی باالتر از بخش خصوصی است. گردد رونق برگزار می    بی

اینهـا مـسائلی اسـت کـه       . باشـند   ها فاقد مدیریت فروش می      تعاونی. باشند  هاي جدید تولید می     الزم براي بکارگیري روش   

التحـصیالن ایـن    وضعیت مطلوب عملکرد آموزشی علوم اجتماعی این است که فارغ. هاي ایران با آن روبرو هستند      تعاونی
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هـاي مناسـب بـراي افـزایش تـوان فعالیـت        حـل  ها شده و قادر به ارائـه راه       رشته بتوانند به عنوان مشاور وارد این تعاونی       

  .ها داشته باشند تعاونی

رشته تعاون و رفاه اجتماعی در جامعه آنچه که حائز اهمیت است، ذکر این نکته اسـت                 ) فناوري(در زمینه عملکرد    

بلیت را داشته باشند تـا بـه عنـوان یـک مـشاور       التحصیالن رشته تعاون و رفاه اجتماعی باید این قا          که دانشجویان و فارغ   

هـا   بر اصول تعاون در تعاونی  هاي مناسب براي افزایش بازدهی و ایجاد روحیه همکاري مبتنی           حل  علمی بتوانند به ارائه راه    

تاي از بـین  هـایی در راسـ   رود تا بتوانند برنامـه  التحصیالن و دانشجویان این رشته این انتظار می همچنین از فارغ . بپردازند

براي ارائه مشاوره و همفکري با کـشاورزان روسـتایی   . ها ارائه دهند هاي فرهنگی و اجتماعی گسترش تعاونی      بردن چالش 

هـا در حـال حاضـر در     هایی که جهـت اجـراي کـارورزي    برنامه. نیاز به دانشجویان رشته تعاون در مقطع کارشناسی است    

هـا را   تواند در حد کافی به دانشجویان توانایی حضور مؤثر در تعاونی    شود، نمی   ار می کننده این رشته برگز     هاي ارائه   دانشگاه

  .بدهد

  .کنیم پردازیم و اهداف کلی آنها را نیز بیان می هاي تعاون در برخی از کشورها می در ادامه به بیان عناوین برخی از دانشکده

  

  اهداف کلی  عنوان

  1دانشکده تعاون کنیا

  المللی رسانی تعاون در سطح ملی و بین وزي و اطالعآم آموزش و مهارت

  ـ فراهم نمودن زمینه رهبري و هدایت نهضت تعاون و سایر نهادهاي اقتصادي مرتبط

  ـ ارائه نظرات کارشناسی در زمینه توسعه تعاون

  ها به عنوان تجارت ـ تشویق و تجهیز تعاونی

  المللی  مرتبط در سطح ملی و بینـ تأمین نیازهاي نهضت تعاون و سایر نهادهاي اقتصادي

دانشگاه تعاون و مطالعات 

  تانزانیا تجارت دانشگاه موشی

این دانشکده از جمله مراکز آموزشی با پیشینه و جایگـاه خـاص و تنهـا دانـشگاه در کـشورهاي                     

هـاي آموزشـی در       بر سایر دوره    صحراي آفریقا است که در زمینه تعاون و مطالعات تجاري عالوه          

در حـالی کـه سـایر       . نمایـد   هـاي آموزشـی برگـزار مـی          لیسانس و فوق لیـسانس دوره      دو سطح 

  .نمایند هاي تجربی را ارائه می هاي مهارت هاي آفریقایی تنها دوره هاي کشور دانشگاه

  ها، مدیریت تهیه و توزیع هاي مالی، مدیریت تعاونی حسابداري و برنامه: کارشناسی

   اجتماعیحسابداري، توسعه: کارشناسی ارشد

مرکز تعاون دانشگاه 

  2ویسکانزین آمریکا

این مرکز  . باشند  هاي مختلف مرتبط با تعاون می       هاي آموزشی در زمینه     بر فعالیت   این مرکز عالوه  

باشـد کـه منـابع مطالعـاتی          ترین مراکز تعـاون در کـشور آمریکـا مـی            به عنوان یکی از با سابقه     

  .نماید اکز توسعه تعاون ویسکانزین را تأمین میهاي کشاورزي، علوم انسانی و مر دانشکده

  مرکز تعاون کوانتین

  بوردیک دانشگاه دولتی

  3داکوتاي شمالی آمریکا

  :هاي این مرکز دامنه فعالیت

  هاي دانشگاهی و عملی ـ آموزش

  هاي عمومی و تخصصی هدفمند ـ تحقیقات دانشگاهی و حوزه

  ـ توسعه اقتصادي

  ـ مشارکت و سازماندهی

                                                          

١. http://www.Cooperative.Ac.ke
٢. http://www.uwcc.Wise.edu
٣. http://www.Ag.Ndsu.Ndak.edu
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  اهداف کلی  عنوان

   تعاون آرتورکاپرمرکز

  1دانشگاه دولتی کانزاس آمریکا

. این مرکز با توافقنامه بین دانشگاه ایالتی کانزاس و شوراي تعاون کانزاس شـروع بـه کـار کـرد                   

از این رو امور آموزشی  . هدف اصلی این مرکز ارتقا آگاهی در زمینه شیوه تجارت در تعاونی است            

ها  سازي در تعاونی ها براي چگونگی تصمیم  و تعاونیو تحقیقاتی را براساس کمک به دانشجویان

  .ها با سایر واحدهاي تجاري در بازار رقابت بنا نهاده است و رقابت تعاونی

بخش برنامه مشارکت تعاون 

دانشگاه کورنل نیویورك 

  2آمریکا

واحد مشارکت تعاون واحدي است فعال در گروه مدیریت و اقتصاد کاربري دانشکده کشاورزي و               

هاي فعال در     علوم انسانی دانشگاه کورنل که با تربیت محققان به ارتقاي عملکرد تجاري تعاونی            

  .نماید جامعه کنونی کمک می

  3دانشگاه لزیستر انگلستان

این دانشگاه اهداف خود را بر محورهاي نهضت تعاون در انگلستان، تربیت مدیران کارآمد بـراي                

 نهضت تعاون، مدیریت توسعه پایدار، استفاده از راهکارهاي بخش تعاون به منظور تأمین نیازهاي

هـا بنـا نهـاده       هاي انفرادي اعضا و مدیران تعاونی       سازي خدمات آموزشی از جمله آموزش       تسهیل

  .است

  4دانشکده تعاون منچستر

 در سـاختمان اتحادیـه تعـاونی در منچـستر     1919مرکز آموزش نهضت تعاون انگلستان در سال        

اهداف آموزشـی  . شماري از دانشجویان را از سراسر دنیا به خود جذب کرد  تعداد بیتأسیس شد و  

ها بنا نهاده شده است و برنامه آموزشـی را            ها و اصول آرمانی تعاونی      دانشکده برپایه ترویج ارزش   

هـاي تعـاون در عمـل تنظـیم           با هدف تربیت و یاري اعضاي تعاون براي عملـی کـردن آرمـان             

  .نماید می

  کده تعاون مالزيدانش

 در سالنگور مالزي به عنوان مرکز آموزش تعاون تأسیس و در سـال       1956این دانشکده به سال     

هـاي     براساس مصوبه مجلس کشور به عنوان شخصیت حقوقی شناخته و مـسئولیت دوره             1968

 در حال حاضر دانشکده تعـاون مـالزي بـا نظـارت           . دار شد   ها را عهده    آموزشی مدیریت در تعاونی   

بـدین  . وزارت کارآفرینی و توسعه تعاون مالزي مسئول آموزش نهضت تعاون ایـن کـشور اسـت               

ها   منظور دانشکده تعاون مالزي اهداف خود را بر مبناي تربیت رهبران، مدیران و کارکنان تعاونی              

گران در مقاطع کـاردانی و لیـسانس دنبـال            از طریق فراهم کردن زمینه آموزش تخصصی تعاون       

  .کند می

  

هاي علمی دانـشجویی تعـاون و    از نظر ساختار اجتماعات علمی در رشته تعاون و رفاه اجتماعی، در حال حاضر انجمن            

 فعالیت خـودش را آغـاز کـرده ولـی در     1384رفاه اجتماعی در ایران فقط در دانشگاه عالمه طباطبایی وجود دارد که از سال              

همچنین گروه دانشجویی تعاون به عنوان هسته تعاون نیـز  . عال نبوده استها چندان ف ها و برنامه جهت کمک به بهبود روش    

در ترسیم وضـعیت مطلـوب در بخـش         . کند  با کمک دانشجویان رشته تعاون و رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی فعالیت می            

حـد مـشارکت تعـاون در     وا. توان از ساختار اجتماعات علمی برخی کشورها در رشته تعاون اسـتفاده کـرد               اجتماعات علمی می  

دانشگاه کورنل نیویورك آمریکا واحد دانشجویی در گروه مدیریت و اقتـصاد کـاربري دانـشکده کـشاورزي و علـوم انـسانی                       

ایـن واحـد بـا    . نماید هاي فعال در جامعه کمک می دانشگاه کورنل است که با تربیت محققان به ارتقاء عملکرد تجاري تعاونی 

                                                          

١. http://www.Agecom.Ksu.edu
٢. http://www.Coperative.Aem.Corell.edu
٣. http://www.Le.Ac.Uk/ulmc/umbo
٤. http://www.Co-op.ac.uk
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  .نمایند ها فعالیت می اون کورنل در زمینه راهکارهاي توسعه اقتصاد با بکارگیري تعاونیهمکاري با بخش ترویج تع

رسـد هـر یـک از     در ترسیم وضعیت مطلوب آموزشی و پژوهشی ایران در رشته تعاون و رفاه اجتماعی به نظر مـی     

هـاي آموزشـی ذکـر شـد، بـا            هاي ایران که به تفصیل در بخـش برنامـه           هاي تعاون و رفاه اجتماعی در دانشگاه        دانشکده

همکاري وزارت تعاون، وزارت رفاه و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و بخـش تعـاون وزارت جهـاد کـشاورزي بایـد واحـد                         

  .اندازي نمایند مشارکت تعاون را راه

هـاي    اي از رشته علـوم اجتمـاعی و در دانـشکده            در حال حاضر رشته تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان زیرمجموعه          

بـه طـور مثـال کـل فـضاي          . اما فضاي فیزیکی موجود بـسیار محـدود اسـت         . شود  ها تدریس می    علوم اجتماعی دانشگاه  

 2400 مترمربـع اسـت کـه بـراي تعـداد      4000یافته به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی برابـر            اختصاص

تماعی و ارتباطات اختـصاص پیـدا کـرده اسـت کـه             هاي علوم اج    دانشجوي کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتري رشته       

 66/1بنابراین سرانه فضاي فیزیکی هـر دانـشجو برابـر    . دانشجویان گروه تعاون و رفاه اجتماعی نیز جزء این افراد هستند 

هاي مهم این رشـته اسـتفاده از تجـارب سـایر کـشورها در حـوزه تعـاون و رفـاه          یکی از فرصت  . شود  مترمربع برآورد می  

هـا بـه امکـان اسـتفاده از تجـارب سـایر               جهت دسترسی دانـشگاه   . سازي الگوهاي عملی در ایران است       اعی و بومی  اجتم

کشورها در این زمینه، استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و محیط مجازي برقراري ارتباط دانشجویان با اساتید تعاون          

ها باید امکان اسـتفاده از امکانـات آمـوزش را از راه دور                ور دانشگاه به این منظ  . تواند مؤثر باشد    سایر کشورهاي جهان می   

(E-Learning)را براي دانشجویان فراهم نمایند .  

نگاشت دانشی وضع موجود و مطلوب رشته تعاون و رفاه اجتماعی           . 3

  در ایران

 نفر 340اه اجتماعی برابر شدگان دانشگاه در رشته تعاون و رف  تعداد کل پذیرفته  1381 تا   1376هاي    در فاصله سال  

بنـابراین  . انـد   نفر به این تعـداد اضـافه شـده   250 تعداد 1386 تا 1381هاي  در فاصله سال . در دوره کارشناسی بوده است    

 نفر و تعـداد     600 در مقطع کارشناسی برابر      1386 تا   1376التحصیالن رشته تعاون و رفاه اجتماعی از سال           تعداد کل فارغ  

ریزي رفاه اجتمـاعی دانـشگاه عالمـه     الن رشته تعاون و رفاه اجتماعی در دو قالب کارشناسی ارشد برنامه           التحصی  کل فارغ 

  .باشد  نفر می80طباطبایی و کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی دانشگاه تهران برابر 

 نفـر و در     100بـر   التحصیالن رشته تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه پیام نـور در تهـران برا               تعداد دانشجویان و فارغ   

  . نفر است4500ها برابر  سایر شهرستان

.  نفر دانشجوي کارشناسی را پذیرش کرده اسـت        80 تا   70 همه ساله تعداد     1378دانشگاه آزاد اسالمی نیز از سال       

  .التحصیل دارد  نفر فارغ215این دانشگاه در رشته تعاون و رفاه اجتماعی حدوداً 
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  مالحظات

  
تعاون و رفاه اجتمـاعی     

دانـــــشگاه عالمـــــه 

  طباطبایی

1  1  2  0  0  0  0  4  

 اســـتاد از ســـایر 10

ها نیز بـا گـروه        گروه

  کنند همکاري می

  هاي تهران دانشگاه

ــه ــاه  برنامـ ــزي رفـ ریـ

اجتماعی دانشگاه علوم   

  نبخشیبهزیستی و توا

  4  4          8    

  دانشگاه برخی
رفاه اجتماعی دانـشگاه    

  تهران
1  3  3          7    

  
تعاون و رفاه اجتمـاعی     

  دانشگاه آزاد اسالمی
  2  3  3  3      11    

    19  0  0  0  0  9  8  2  جمع

  

 واحـد تخصـصی کارشناسـی تعـاون و رفـاه           32در مورد نسبت هیأت علمی به دانشجو در گـرایش تعـاون بـراي               

.  نفر پاره وقـت همکـاري دارنـد   10 نفر هیأت علمی تمام وقت و        4ریزي رفاه اجتماعی      رشناسی ارشد برنامه  اجتماعی و کا  

 نفر دانشجو یک استاد تمام وقت دارند کـه بـه نـسبت سـرانه اسـتاد بـه       60 یعنی هر   دانشجو،240این تعداد استاد براي    

  .دانشجو بسیار کم است

ته تعاون و رفاه اجتماعی با توجه به سند توسعه ملی بخـش تعـاون و           براي بررسی وضعیت مطلوب دانشجویان رش     

التحصیالن رشته تعاون را به عنوان مشاور در  سند توسعه ملی رفاه اجتماعی باید به این مسئله اشاره کرد که اگر تنها فارغ      

شاور بـراي هـر تعـاونی نیـاز     ها مشغول به فعالیت بشوند و با این فرض که بدون توجه به حجم تعاونی تنها یک م            تعاونی

  . درصد داشته باشند400باشد، این تعداد دانشجو باید رشدي برابر 

شناسـی،   اي است که محتواي دروس آن را اقتصاد حقوق، جامعه اي میان رشته   گرایش تعاون و رفاه اجتماعی رشته     

، کـارآفرینی و کـارکرد تعـاون تـشکیل     شناسی، امور مالی، پویایی گروه، حسابداري، مدیریت و تعـاون      روش تحقیق، مردم  

هاي انسانی عامل توزیع عادالنه ثروت و قدرت در           دهد و هدف آن تربیت کارشناسانی است که بتوانند به یاري تشکل             می

گیرد که از آن  در گرایش تعاون و رفاه اجتماعی هرآنچه مربوط به تعاونی باشد مورد بحث و بررسی قرار می             . جامعه گردند 

  .ها براي جامعه دارند، اشاره کرد ها، چگونگی تأسیس و مدیریت آنها و فوایدي که تعاونی توان به انواع تعاونی جمله می

تـوان   کند که مـی  گرایش تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان یک میان رشته از واحدهاي گوناگون درسی استفاده می             

شناسی خالصه کرد در نتیجه دانـشجویی کـه پایـه ریاضـی      هاین دروس متنوع را در دو درس پایه و اصلی اقتصاد و جامع  

تواند در تعدادي از دروس مهم این رشته مثل آمار امور مـالی، روش تحقیـق، اقتـصاد و حـسابداري                    قوي داشته باشد، می   

. یابـد شناسـی توفیـق    شناسی یـا مـردم   تواند در دروسی مثل جامعه مند باشد می موفق گردد و اگر به علوم اجتماعی عالقه    

مند بوده و روحیه همکاري و همیاري با دیگـران    بر آمادگی در دروس فوق دانشجوي این رشته باید به تعاون عالقه             عالوه
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چون در این رشته دانشجویان باید بتوانند ارتباطی نزدیک با سایرین ایجـاد کـرده و همچنـین بـه تقویـت        . را داشته باشد  

  .کیفیت ارتباط بین افراد نیز کمک کنند

. هـا و واحـدهاي مختلـف وزارت تعـاون و وزارت رفـاه کـار بکننـد         توانند در شاخه    التحصیالن این گرایش می     فارغ

هاي تولیدي، مصرف و مسکن به عنـوان          هاي مختلف اعم از تعاونی      هاي تعاونی و وزارتخانه     توانند در شرکت    همچنین می 

  .ریز مشغول به کار شوند مدیر و برنامه

 هـزار   105 هزار تعاونی در کل کشور ثبت شده که از این تعداد             130 تعداد   1385 تعاونی سال    طبق سرشماري کل  

  .تعاونی فعال بوده است

رسد بـه     التحصیالن رشته تعاون و رفاه اجتماعی در اشتغال در بخش تعاونی بسیار ضعیف به نظر می                 اما سهم فارغ  

 درصـد از  34، تنهـا  1384ن و رفـاه اجتمـاعی در سـال           دانـشجوي تعـاو    300طوري که در تحقیق انجـام شـده از بـین            

  .التحصیالن این رشته در بخش تعاون و رفاه اجتماعی مشغول به فعالیت هستند فارغ

هاي تحقیقاتی به تحقیقات دانشگاهی در زمینه بخـش           در مراکز آموزش عالی ایران، سهم کمی از مقاالت و طرح          

  .شود تعاون اختصاص داده می

هاي بخش آموزش عالی در رشته تعاون و رفاه اجتماعی، ترویج و تقویت فرهنـگ تعـاون در                     رسالت  یکی از عمده  

سـازي   دار فرهنگ بر رسالت آموزشی، پرچم هاي تعاون عالوه  الزم به ذکر است در برخی کشورها، دانشکده       . باشد  کشور می 

هاي فرهنگی و نوع پنداشت جامعه نسبت  الشدر بخش آموزش عالی ایران به دلیل وجود چ      . و حامی فلسفه تعاون هستند    

لذا در ترسیم وضعیت مطلـوب عملکـرد رشـته          . التحصیالن این رشته نتوانستند رسالت خود را انجام بدهند          به تعاون، فارغ  

با توجه به پیشینه تعاون سنتی و خودجـوش در کـشور بـه نظـر     . تعاون و رفاه اجتماعی توجه به این مسئله ضروري است     

بنابراین محتواي دروس ارائه شده باید به سمتی حرکت . سازي در این زمینه وجود داشته باشد    زمینه براي فرهنگ  رسد    می

ضـمناً دانـشجویان بـا انجـام کارهـاي گروهـی،       . کند که بتواند در تقویت فرهنگ تعاون و ترویج آن در کشور مؤثر باشد            

هـا   یدا کرده و بتوانند به عنـوان کارشناسـان مـشاور در تعـاونی    توانایی الزم براي تقویت فرهنگ کارگروهی در کشور را پ       

  .مشغول به کار شده و در نهادینه کردن این فرهنگ به بخش تعاون کشور کمک رسانند

التحصیالن رشته تعـاون و رفـاه اجتمـاعی بایـد             طبق نظر کارشناسان بخش تعاون و رفاه اجتماعی در کشور، فارغ          

هـاي دولتـی      التحصیالن باشد که جذب کار در سـازمان          درصد از فارغ   50ش تعاون و رفاه     سهم اشتغال دانشجویان در بخ    

بـا توجـه   . (ها به عنوان مشاور مشغول به فعالیت باشند      درصد در تعاونی   50مرتبط با بخش تعاون و رفاه اجتماعی شوند و          

نظام یعنی افزایش سهم بخـش تعـاون      ساله    انداز بیست   ها جهت رسیدن به اهداف سند چشم         درصدي تعاونی  400به رشد   

  .) درصد از اقتصاد کشور25به 
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اهداف و محورهاي مهم توسعه رشته تعاون و رفاه اجتماعی براساس           . 4

  ساله نظام در ارتباط با توسعه علمی کشور انداز بیست سند چشم

عاونی به عنوان محرك    هاي خصوصی و ت     هاي کلی برنامه چهارم توسعه، توانمندسازي بخش        سیاست» 47«در بند   

هـاي   اصلی رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاسـت               

هـاي کلـی برنامـه چهـارم،      از سیاسـت  » 48«همچنین در بند    . قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است      ) 44(کلی اصل   

اونی از طریق تسهیل فرایند دستیابی بـه منـابع، اطالعـات، فنـاوري، ارتباطـات و      هاي بخش تع ارتقاء ظرفیت و توانمندي   

  .توسعه پیوندهاي فنی، اقتصادي و مالی آن بیان شده است

  :توان به صورت زیر دانست انداز توسعه بخش تعاون می تعاونی را در سند چشمهمچنین اهداف کلی توسعه بخش 

  ساله پنجم،  درصد تا آخر برنامه پنج25کشور به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد . 1

  ها براي بیکاران در جهت اشتغال مولد، اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی. 2

هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه و پرهیز از هرگونه    ها از طریق روش     حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی      . 3

   به بخش خصوصی،ها نسبت دریافت اضافی دولت از تعاونی

هاي بخش تعاونی در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه درآمدها از طریق گسترش     استفاده مؤثر از قابلیت   . 4

هـاي    هاي اقتصادي و جلوگیري از تمرکز و تداول ثـروت در دسـت افـراد و گـروه                   مالکیت و حضور عامه مردم در فعالیت      

  خاص،

هـاي اقتـصادي مطلـوب بـراي      ض؛ از طریق تأمین شرایط و امکانات کار و فرصـت          مبارزه بنیادي با فقر و تبعی     . 5

هاي پایین به ویژه سه دهک اول، به منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ و بهبـود اشـتغال موجـود و تـأمین                    جمعیت دهک 

  نیازهاي رفاهی،

برداري مستقیم از حاصل کـار      بهرهقرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروي کار و تشویق               . 6

  خود،

  هاي اقتصادي کوچک و متوسط، پذیري بنگاه ارتقاء رقابت. 7

  رسانی جامع و عادالنه به این بخش، ها به بازار نهایی و اطالع حمایت دولت از دستیابی تعاونی. 8

وضوعه و پرهیـز از مداخلـه   اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاري و نظارت بر اجراي قوانین م             . 9

  ها، در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی

هـاي الزم بـه منظـور افـزایش کارآمـدي و توانمندسـازي        اي و سایر حمایـت  هاي فنی و حرفه  توسعه آموزش . 10

  ها، تعاونی

  .هاي فراگیر ملی براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی تأسیس تعاونی. 11

هـاي    هاي اساسی زیر مطرح اسـت کـه بایـد پاسـخ             انداز رشته تعاون در کشور سؤال       براي تحقق دورنما و یا چشم     

  :ها داده شود مناسب و شایسته به این سؤال

ـ رشته تعاون و رفاه اجتماعی در اقتصاد بخش تعاون کشور به دنبال چه هدفی است؟
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شود؟ دهاي آن در چه اموري احصاء میها و کارکر هدف نهایی این رشته در کلیه فعالیت

کنندگان و ذینفعان چیست؟ تصویر مورد نظر از این رشته براي جامعه، مصرف

نقش رشته تعاون در بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادي کشور چگونه است؟  

  .تواند اهداف علمی این رشته را نیز به دست آورد با جوابگویی به این سؤاالت می

هـدف  .  درصدي در تولید ناخالص ملـی اسـت  25قتصاد بخش تعاونی کشور به دنبال تحقق سهم     رشته تعاون در ا   

تصویر مورد نظر از این رشـته بـراي جامعـه،           . در کشور است  ) کارآفرینی(نهایی از توسعه این رشته کمک به توسعه مولد          

تعاون در بهبود زندگی اجتمـاعی و       نقش رشته   . هاي فراگیر ملی است     کنندگان و ذینفعان کمک به تأسیس تعاونی        مصرف

ها براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظـور              اقتصادي کشور، ایجاد سازوکارهاي الزم با توسعه تعاونی       

گذاري افزایش سهم اقتصاد بخـش تعـاون در           ها و سرمایه دولت و با هدف        فقرزدایی از طریق تشکیل بانک توسعه تعاونی      

  .اقتصاد است

هاي اقتصاد بخش تعاون، رشته تعاون نیز تحت تأثیر این بیانیه باید واحدهاي درسی متناسب         نایت به مأموریت  با ع 

هـاي کـاربردي را در جهـت          هـاي الزم و مهـارت       آن را ارائه نماید تا کارشناسان و متخصصان این رشته توانایی و دانایی            

  .انداز طراحی شده به دست آورند رسیدن به اهداف چشم

هاي الزم را در هر یک از موارد فوق داشته باشد تـا               التحصیالن رشته تعاون باید توانایی       حقیقت هر یک از فارغ     در

ها و خدمات رفاهی بـا   ها همکاري نموده و یا به عنوان کارشناسان متخصص امور تعاونی         بتواند به عنوان مشاور در تعاونی     

 مـورد  تعاون و رفاه اجتمـاعی    زیر براي رشته     هاي  هدفموارد فوق،   با توجه به    . هاي مرتبط همکاري کند     وزارتخانه

  :گیرد تأکید قرار می

این رشته باید بتواند مشارکت و کارگروهی را در جامعه محقق سازد و از خرد جمعی براي پیشبرد اهـداف تعـاونی                      

باشد و دانشجوي تعاون       می 1تاق فکر ارزش این رشته و تداوم عملکرد آن منوط به استفاده هرچه بیشتر از ا             . مند شود   بهره

گیري از آراء خبرگان آشنا شود و این نوع واحد درسی نیز               و بهره  3، دلفی 2هاي کار با گروه چون طوفان مغزي        باید با روش  

  .در دروس تعاون لحاظ شود

 هرچـه بیـشتر   این باور مشترك باید  . دهند  ها را تشکیل می     ها شاکله اصلی تعاونی     باورهاي مشترك اعضاي تعاونی   

  .ها ایجاد نمایند التحصیالن رشته تعاون است که چنین محیطی را در تعاونی این وظیفه فارغ. تقویت شود

بنـابراین  . باشـد   هـا مـی     الگوي راهنماي مؤثر در تغییر و ارتقاء فرهنگ سازمانی کارگروهی، الگوي فعالیت تعـاونی             

  .اشدهایی ب هدف اصلی رشته باید دستیابی به چنین مهارت

  راهبردها. 5

  : بیان کردراهبردهاي رشته تعاون و رفاه اجتماعیتوان به عنوان  موارد زیر را می

                                                          

١. Think tank
٢. Brain Storming
٣. Delphi
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  هاي تعاون و رفاه اجتماعی با نیاز کشور در زمینه تعاون و رفاه اجتماعی، تطبیق آموخته. 1

  بط با این رشته،هاي مرت التحصیالن رشته تعاون و رفاه اجتماعی در سازمان کمک به جذب بیشتر فارغ. 2

هـا و ادارات کـل و        برآورد و شناسایی نیازهاي آموزشی جدید بخـش تعـاون طبـق ارائـه اطالعـات از معاونـت                  . 3

  ها و اتاق تعاون، اتحادیه

  اندازي رشته تعاون و رفاه اجتماعی در مقطع دکتري و فوق لیسانس متناسب با نیازهاي جامعه، راه. 4

جهـت  ... هاي آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی راهنمایی، دبیرستان و          اندازي دوره  ارائه راهکارهایی جهت راه   . 5

  گسترش روحیه همکاري و تعاون در ایران،

  کمک به جذب بیشتر دانشجویان در این رشته و ایجاد فضاي فرهنگی مناسب نسبت به این رشته در جامعه،. 6

هاي آموزشـی مـورد نیـاز     و رفاه اجتماعی جهت اجراي دوره   دهنده رشته تعاون      هاي ارائه   افزایش تعامل دانشگاه  . 7

  بخش تعاون کشور،

هاي گسترش کارگروهی و مشارکت در فـضاي اقتـصادي            التحصیالن این رشته در مهارت      افزایش توانایی فارغ  . 8

  کشور،

هـایی    یق روش ها از طر    کمک به ارائه راهکارهایی به دولت در راستاي حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی              . 9

از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیالت اعتباري حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافـت                     

  ها نسبت به بخش خصوصی، اضافی دولت از تعاونی

  هاي افزایش سرمایه در بخش تعاونی، هایی مرتبط با انعطاف و تنوع در شیوه انجام پژوهش. 10

هـاي   هـا در تمـامی عرصـه       هاي مرتبط جهت رفع محدودیت از حـضور تعـاونی           ه راهکارهایی به وزارتخانه   ارائ. 11

  اقتصادي از جمله بانکداري و بیمه با توجه به تجارب سایر کشورها در این زمینه،

ـ         ها و اتحادیه    وري و بهبود مدیریت شرکت      کمک به ارتقاء، بهره   . 12 ه دانـش   هاي تعاونی و تسهیل دسترسی آنها ب

هـاي   هـاي گـسترده و اداره بنگـاه    ها و نیروي انسانی متخصص و توانمندسازي بخش تعاونی بر ایفاي فعالیت     روز، مهارت 

  اقتصادي بزرگ،

ها در سطح ملی و بـین المللـی، تـسهیل ارتباطـات و      هاي رقابتی تعاونی ها و توانمندي کمک به ارتقاء ظرفیت   . 13

  ین آنها و تحقیق یکپارچگی جنبش تعاونی در کشور،پیوندهاي فنی مالی و اقتصادي ب

هـاي الزم بـه منظـور افـزایش کارآمـدي و توانمندسـازي        اي و سایر حمایـت  هاي فنی و حرفه  توسعه آموزش . 14

  ها، تعاونی

بـر اصـول علـم تعـاونی و       ارائه راهکارهایی به دولت در راستاي فقرزدایی و گـسترش رفـاه اجتمـاعی مبتنـی               . 15

  .کارآفرینی

  )هاي عملی برنامه(راهکارهاي عملی و اجرایی . 6

  :شود بر راهبردهاي ارائه شده در فصل شش به صورت زیر بیان می عمده راهکاري عملی و اجرایی مبتنی

اندازي رشته تعـاون و رفـاه اجتمـاعی در مقطـع دکتـري و فـوق                   یکی از راهبردهاي ارائه شده در قسمت فوق راه        
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  .توان به صورت زیر طراحی شود اي جامعه است که میلیسانس متناسب با نیازه

  اندازي دوره کارشناسی ارشد تعاون راه) الف

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد تعاون در دانشگاه، تربیت نیروي انسانی متخصص براي انجام امور مـدیریتی،                  

تواند دو نیمسال اضافی به دانـشجو          می  سال است که دانشگاه    2مدت دوره   . باشد  تحقیقاتی و آموزش در بخش تعاون می      

  .حداکثر مدت دوره سه سال است. سنوات بدهد

در پیوست لیست دروس به     (تواند به صورت زیر باشد        تعداد و نوع واحدهاي درسی دوره کارشناسی ارشد تعاون می         

  ).همراه سرفصل مطالب بیان شده است

 6 واحـد درس اجبـاري،    24:  واحد به قرار زیر اسـت      32واحدهاي درسی دوره فوق لیسانس تعاون اجتماعی شامل         

   واحد رساله دکتري4واحد اختیاري و 

هـاي خـاص رفـاه        هاي کارشناسی ارشد که به صورت تخصصی بر گـرایش           همچنین در حال حاضر به ایجاد دوره      

خـاص رفـاه اجتمـاعی بایـد        هاي    اندازي دوره کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی با گرایش         اجتماعی متمرکز شوند بنابراین راه    

  .طراحی و تنظیم شود

  اندازي دوره دکتري رفاه اجتماعی راه) ب

در پیوست لیست دروس به همـراه سرفـصل مطالـب          : (ضرورت ایجاد دوره دکتري رفاه اجتماعی به قرار زیر است         

  ).بیان شده است

بوط به رفاه اجتماعی خـصوصاً  تأمین نیروي انسانی متخصص به منظور تحقیق و بررسی در مسائل و مشکالت مر  

  .اند هاي عمرانی و توسعه و نقشی که در این زمینه داشته آثار برنامه

هاي اجتماعی و مسائل مربـوط بـه رفـاه اجتمـاعی تربیـت       ریزان، ارزشیابان و مجریان پروژه  تربیت مدیران، برنامه  

 لیست دروس به همراه سرفصل مطالب بیـان  در پیوست(مربیان و محققان مورد نیاز مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور     

  ).شده است

 واحد 4 واحد درس اجباري، 14:  واحد به قرار زیر است   38واحدهاي درسی دوره دکتري رشته رفاه اجتماعی شامل         

   واحد رساله دکتري20اختیاري و 

نـد بـود مجموعـه       سال است و دانشجویان در شرایط متعارف قـادر خواه          4طول دوره دکتري رشته رفاه اجتماعی       

 سـال  6حداکثر طول دوره تحصیل مجـاز در ایـن دوره           . این دوره را در مدت مذکور بگذرانند      ) نامه  دروس و پایان  (دروس  

  .است و هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیم سال داراي هفده هفته کامل آموزشی است

  رفاه اجتماعیانجام یک بازنگري در تدوین دروس کارشناسی رشته تعاون و ) ج

هاي رشته تعاون و رفاه اجتماعی با نیاز کشور در زمینـه   یکی از راهبردهاي بیان شده در فصل قبل، تطبیق آموخته    

 قـانون   44هـاي اصـل       در سیاست : شود  تعاون و رفاه اجتماعی بود که راهکار عملی زیر در راستاي تحقق آن پیشنهاد می              
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بدین منظـور ضـرورت   . بیکاري و ایجاد اشتغال مولد مطرح است ي کاهش فقر، اي برا  اساسی بخش تعاون به عنوان سازه     

. هاي درسی این رشته به منظور افزایش نقش کاربردي آن تجدیدنظر علمی و فنی دقیقی صورت پـذیرد                   دارد تا در برنامه   

  .رسد ي به نظر میبه این منظور ضرورت انجام یک تحقیق و نیازسنجی از وضعیت نیازهاي این رشته در جامعه ضرور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها نیاز به بررسی دارد و با ایـن هـدف             دروس فعلی با عناوین مندرج مفید هستند لیکن محتواي دروس و سرفصل           

در این راستا براي افزایش تولید ذهنی و عینی رشته تعاون و رفاه اجتمـاعی،               . توان به کاربردي کردن دروس فکر کرد        می

  .هاي درسی این رشته مورد توجه قرار گیرد آفرینی در تهیه برنامهباید رویکرد کار

البتـه از   . در پیوست لیست برخی دروس پیشنهادي جهت اضافه شدن به ساختار نظـري دروس ارائـه شـده اسـت                   

 التحصیالن بـه  در ضمن براي اشراف فارغ   . توان به صورت تلفیقی و فشرده استفاده کرد         واحدهاي درسی پیشنهاد شده می    

مباحث اقتصادي و مدیریتی، دروسـی چـون اقتـصاد کـار، اقتـصاد اجتمـاعی، اقتـصاد بخـش تعـاون، بودجـه نویـسی و                           

هاي شهري، مدیریت مالی براي رشته اقتـصاد          ریزي، حسابرسی، تجزیه و تحلیل، مدیریت عمومی، مدیریت تعاونی          بودجه

التحـصیالن در ایجـاد    بع انسانی جهـت توانـایی فـارغ   همچنین دروسی مانند مدیریت منا. شود  و بخش تعاون پیشنهاد می    

  .باشد باید مورد استفاده قرار بگیرد ها می هاي تعاونی ها که از ارزش هاي انگیزشی براي اعضاي تعاونی انگیزه و زمینه

ها با عوامل انسانی، فرایندي، عملکـردي و محیطـی مـشخص و معـین                 ها در تعاونی    سیماي کامل اصول و ارزش    

  .هاي اخالقی تدریس شود بایست براي تقویت بنیان اي در این رشته می بنابراین دروسی همچون اخالق حرفه. شود می
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  انجام یک بازنگري در تدوین درس کارورزي رشته تعاون و رفاه اجتماعی

ال التحصیالن رشته تعـاون و رفـاه اجتمـاعی در سـ           نفر از دانشجویان و فارغ     300در یک تحقیق صورت گرفته از       

 در دانشگاه عالمه طباطبایی، به این نتیجه رسیدیم که دانشجویان نظر مناسبی نسبت به اهمیت کـارورزي یـک و              1384

  .هاي آنها ندارند دو در افزایش توانایی

 مورد مطالعه تحقیق برحسب نظر آنها نسبت به اهمیت کارورزي دو تعاون جامعهتوزیع 

  )هاي تعاونی تخصصی شرکت(

  درصد  تعداد  2کارورزي میزان اهمیت 

  18  6  زیاد

  27  9  متوسط

  12  4  کم

  43  14  دانم نمی

  %100  33  جمع کل

کارورزي (توزیع جامعه مورد مطالعه برحسب نظر آنها نسبت به اهمیت کارورزي یک تعاون 

  )هاي تعاونی مصرف شهري در شرکت

  درصد  تعداد  1میزان اهمیت کارورزي 

  4  8  زیاد

  24  8  متوسط

  19  6  کم

  33  11  دانم نمی

  %100  33  جمع کل

  

اي برخـوردار اسـت، لـذا لـزوم بـازنگري و              از آنجایی که کارورزي در رشته تعاون و رفاه اجتماعی از اهمیت ویـژه             

تحقیق در زمینه دالیل چنین رویکردي نسبت به رشته تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین عدم استقبال دانشجویان نسبت                   
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  .رسد یک و دو در این رشته ضروري به نظر میبه درس کارورزي 

  :گردد ها ارائه می زیر جهت تغییر نحوه انجام امور کارورزي تعاون در دانشگاه برنامه

  به طوري که هیچ فعالیتی در این چرخه ترسیمی از قلم نیفتد. هاي شرکت تعاونی را رسم نمایید  دیاگرام چرخه فعالیت:گام اول

  

الق و اثربخش با مدیر مالی شرکت تعاونی برقرار نمایید و با جلب اعتماد و ایجاد رغبت در او بـراي همکـاري                 ارتباط خ  :گام دوم 

سعی کنید به حسب نوع شرکت تعاونی و تا حد امکان اطالعات زیر را از طریق مدیریت مالی براي سالی که در آن کارورزي انجام                        

  .دهید فراهم سازید می

ی در سال جاري، فروش خالص شرکت تعاونی در سال جاري، خرید ناخالص شـرکت تعـاونی در سـال          فروش ناخالص شرکت تعاون   

جاري، خرید خالص شرکت تعاونی در سال جاري، میزان خالص و ناخالص خدمات رسانی شرکت تعاونی به اعضا و افراد غیر عـضو          

  در سال جاري، میزان تولید خالص و ناخالص شرکت تعاونی در سال جاري

  

  .ریزي شده شرکت تعاونی را کسب نمایید هاي برنامه  سعی کنید طرح:ام سومگ

بینـی شـده در سـال     بینی شده در سال جاري، خرید خالص و ناخالص پیش فروش خالص و ناخالص پیش    

جاري، میزان خالص و ناخالص اعتبارات پرداختی شرکت تعاونی در سال جاري، میزان تولید خـالص و ناخـالص                   

  ده شرکت تعاونی در سال جاريبینی ش پیش

  

  : رخدادهاي مالی زیر را به دست آورید:گام چهارم

هاي عمومی،  برگشت از فروش و تخفیفات، قیمت تمام شده کاالي فروش رفته، سود ویژه، هزینه فروش، هزینه       

  هزینه عملیات، سود ویژه عملیات، سود ویژه، برگشت از خرید، هزینه حمل کاالي خریده شده

  

  :هاي زیر را محاسبه نمایید  نسبت:م پنجمگا

  وري محاسبه کارایی، مجسمه اثربخشی، محاسبه بهره

  

  : را رسم نماییدSWOTهاي به دست آمده در گام پنجم، ماتریس   با توجه به نسبت:گام ششم

 سپس ها هاي تعاونی، تهدیدها، فرصت هاي شرکت  مورد قوت5هاي شرکت تعاونی، حداقل   مورد ضعف5حداقل 

  . بپردازیدSO و ST, WT, WOهاي  به ارائه استراتژي

  هاي آموزشی براي کارکنان وزارت تعاون و وزارت رفاه اجتماعی برگزاري دوره) د

هـاي آموزشـی و یـا     تواند دوره ها می هاي ایجاد تعامل بین مراکز آموزش عالی و وزارتخانه          یکی از مؤثرترین روش   

بـر آشـنایی    هـا عـالوه     این دوره . هاي مربوطه باشد    ها و سازمان    نان و کارشناسان وزارتخانه   هاي آموزشی براي کارک     کارگاه

بـر نیـاز    التحـصیالن را مبتنـی   بیشتر مسئوالن حوزه تعاون و رفاه اجتماعی با مدرسین دانـشگاه، امکـان اسـتفاده از فـارغ      
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  .کند  بخش تعاون مطلع میهاي پیش روي ها و چالش مؤسسات فراهم آورده و دانشگاه را نیز از فرصت

سـازي و     مشارکت در زمینه ترجمه تألیف و انتشار آثار ارزنده تعاونی به منظور بـومی             ) ه

ایجاد زمینه الزم بـراي توسـعه و گـسترش فرهنـگ و دانـش تعـاونی در بـین اعـضاء و                       

  هاي تعاونی و سایر اقشار مردم ها و اتحادیه شرکت

هـاي مـرتبط بـا        تواند تألیف کتب یا ترجمه کتاب       آموزش عالی در کشور می    هاي مراکز     یکی از عمده ترین فعالیت    

تواند در جهت اعتالي کارکردهاي       سازي آن در ایران می      استفاده از تجارب سایر کشورها و بومی      . حوزه رفاه و تعاون باشد    

  .تعاون و رفاه اجتماعی بسیار مؤثر واقع شود

گیري از آخرین اطالعـات و        عاون به منظور بهره   ارتباط مستمر با اتحادیه بین المللی ت      ) و

  آمارهاي تعاونی و همچنین آبونمان شدن نشریات آن اتحادیه

در حال حاضر هیچگونه همکاري بین آموزش عالی در ایران در حوزه تعاون و رفاه اجتماعی و اتحادیه بین المللـی       

وان قدم مهمی در راستاي افـزایش ظرفیـت اسـتفاده از            ت  در صورتی که با همکاري این دو سازمان می        . تعاون وجود ندارد  

هـاي آمـوزش تعـاونی در         انـدازي دوره    هاي جدید راه    روزرسانی اطالعات و آمارهاي تعاونی و روش        ها در ایران و به      تعاونی

  .ایران برداشت

  هاي تعاون در ایران نیازسنجی بخش پژوهش) ز

ها و مراکز آموزش عالی ایـران بـا    فاه اجتماعی در دانشگاههاي علمی و اعضاي هیأت علمی بخش تعاون و ر          گروه

بر اهداف سـند      هاي مورد نیاز این حوزه را مبتنی        همکاري وزارت تعاون، وزارت رفاه و وزارت کار و امور اجتماعی، پژوهش           

  .توسعه ملی بخش تعاون تعیین کرده و از هرگونه اقدام قبل از بررسی و پژوهش پرهیز نمایند

  ها  ستاد و یا سازمانی جهت ارائه کمک فکري به تعاونیتشکیل) ك

انـدازي شـود از سـویی     التحصیالن رشته تعاون و رفاه اجتماعی راه تواند با استفاده از فارغ   تشکیل چنین ستادي می   

ا فـراهم   هـ   شـناختی را در تعـاونی       ها و از سوي دیگر امکان انجام مطالعات آسیب          اي به تعاونی    امکان ارائه خدمات مشاوره   

  .آورد می

  هاي تعاون و رفاه اجتماعی ایجاد واحدهاي مشارکت تعاون در دانشکده) ل

هاي اقتصاد و یـا علـوم         واحد مشارکت تعاون واحدي است که در گروه تعاون و رفاه اجتماعی و یا اقتصاد دانشکده               

  .موزش عالیاجتماعی تأسیس شده تا مرکزي باشد براي تعامل بیشتر بخش تعاون کشور و نظام آ
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  هاي علمی در ساختار آموزشی رشته تعاون و رفاه اجتماعی ایجاد هسته) م

شود که اساتید این رشته با تخصیص  به دلیل گستردگی و تنوع مطالب در رشته تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد می      

هـا    نامه  در این صورت تخصیص پایان    . آورندهاي یکپارچه و متمرکز را فراهم         هاي مشخص امکان انجام پژوهش      در گروه 

اي که استاد مربوطه عضو آن هسته است انجام گرفته و امکان دستیابی بـه              به اساتید با توجه به موضوع کار هسته علمی        

  .شود هاي انجام شده نیز به راحتی فراهم می شناسی ها و منبع اطالعات پژوهش

  الزامات زیرساختی. 7

اندازي مراکز پژوهشی است که  امات مؤثر بر عملکرد پژوهشی رشته تعاون و رفاه اجتماعی راه         ترین الز   یکی از مهم  

بر مراکز پژوهشی دولتی ایران که در         عالوه. اي در ارتقاي کیفیت عملکرد این رشته داشته باشد          کننده  تواند نقش تعیین    می

نها دو مرکز پژوهشی مرتبط با مراکز آمـوزش عـالی در          وزارت رفاه و وزارت تعاون براي انجام امور پژوهشی وجود دارد، ت           

در صورتی که یکـی از  . ایران وجود دارند که به صورت تخصصی در حوزه تعاون و حوزه رفاه اجتماعی به تحقیق مشغولند 

 بـه   توانند در آن شروع به فعالیت کنند، مراکز پژوهشی خصوصی و یا وابسته              التحصیالن این رشته می     هایی که فارغ    محل

  .شود هایی از عمده الزامات زیرساختی توسعه این رشته محسوب می لذا الزامات ساخت چنین پژوهشگاه. ها است دانشگاه

طور که در بخش پیشنهادات ارتقاي عملکرد آموزشی ایـن رشـته بیـان شـد، ایـن رشـته نیـاز بـه                     همچنین همان 

هـایی نیـاز بـه امکانـات      براي برگزاري چنـین دوره . عاون دارداندازي دوره دکتري رفاه اجتماعی و دوره فوق لیسانس ت   راه

هاي آمـوزش عـالی، تعامـل     اندازي دوره  تسهیل قوانین راه  : افزاري مناسب است که اعم آنها عبارتند از         افزاري و نرم    سخت

ه، امکانـات برقـراري   هاي مرتبط با این رشته با دانشگاه، امکانات فیزیکی الزم نظیـر دانـشکده، رایانـه، خوابگـا      وزارتخانه

  ...ارتباط مجازي با اساتید و خبرگان این رشته در خارج از کشور، امکان شرکت در سمینارهاي بین المللی و

التحصیالن رشـته تعـاون و رفـاه          همچنین یکی از ملزومات ارتقاي عملکرد فناوري این رشته کمک به جذب فارغ            

هاي موفق و  اندازي تعاونی اجتماعی و همچنین کمک به این افراد براي راه  اجتماعی در وزارت تعاون، وزارت رفاه و تأمین         
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  .ها در ایران است کمک به آنها در اشاعه الگوهاي مورد استفاده براي سایر تعاونی

از . تواند در جهت تقویت عملکرد رشته تعاون و رفاه اجتمـاعی مـؤثر باشـد                هاي سایر کشورها می     استفاده از تجربه  

هایی با ارتباط مجـازي   هاي سخت افزاري فناوري اطالعات از جمله امکان داشتن کالس         صورتی که زیرساخت  این رو در    

هـاي   هـاي گـزاف مـسافرت    تـوان بـدون هزینـه    هاي تعاون و رفاه اجتماعی سایر کشورها فراهم شود، مـی       با اساتید دوره  

  .مرزي به دانش عظیم تعاون در جهان دست پیدا کرد برون

  یشنظام پا. 8

هـا    التحصیالن این رشته در تعاونی      در نظام پایش و ارزیابی عملکرد رشته تعاون و رفاه اجتماعی باید به نقش فارغ              

در این زمینه به طور مثال در حـوزه تعـاون و رفـاه اجتمـاعی               . هاي مرتبط با این رشته اشاره کرد        ها و سازمان    و وزارتخانه 

  :د زیر ارزیابی کردالتحصیالن را در موار توان نقش فارغ می

  التحصیالن رشته تعاون و رفاه اجتماعی در وزارت تعاون و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان       میزان جذب فارغ

  کارشناس،

هاي فکر بین خبرگان دانشگاهی و وزارت تعاون و وزارت رفاه، میزان برگزاري اتاق  

ها، عنوان مشاور در تعاونیالتحصیل تعاون به  میزان استفاده از دانشجویان فارغ  

هاي موفق و کارآفرین، التحصیالن رشته تعاون و رفاه اجتماعی عضو در تعاونی تعداد فارغ  

اي عمومی و اختصاصی، هاي بیمه التحصیالن رشته در صندوق برآورد نقش فارغ  

ها و امور رفاهی کشور، نیهاي مختلف امور تعاو التحصیالن رشته تعاون در ارائه مقاالت علمی در زمینه نقش فارغ  

 التحصیالن رشته تعاون در ارائه راهکارهاي مناسـب بـراي افـزایش روحیـه همکـاري و مـشارکت در                 توانایی فارغ

  ها، تعاونی

التحصیالن رشته رفاه اجتماعی در ارائه راهکارهاي مناسب براي ارتقاي خدمات رفاهی در کشور، توانایی فارغ  

 هـاي   هـا و بنگـاه   ته تعاون و رفاه اجتماعی در حل مشکل بیکاري با تأکیـد بـر تعـاونی              التحصیالن رش   توانایی فارغ

  اقتصادي کوچک و متوسط،

 التحصیالن رشته تعاون و رفاه اجتماعی در باال بـردن میـزان کـارایی دولـت در تـأمین اجتمـاعی بـا                         توانایی فارغ

ستگان، توانبخشی، حمایت از سالمندان و ناتوانان، ها و فرزندان، تأمین بازنش     حمایت از خانواده  : هاي ذیل   زیربخش

هـاي اجتمـاعی،    هاي درمان، بیمه اجتماعی کارکنان دولت، حمایت بیمـه    بیمه درمان کارکنان دولت، حمایت بیمه     

ها و مبارزه با اعتیاد، امداد و نجـات آسـیب دیـدگان، امـور ایثـارگران،                هاي اجتماعی، معلولیت    پیشگیري از آسیب  

هاي کم درآمد، خـدمات رفـاهی کارکنـان دولـت،            ي اجتماعی، حمایت از تأمین مسکن محرومین و گروه        ها  یارانه

هـاي فنـی و اعتبـاري بـه بخـش       ها و کمـک  هاي کاربردي، سیاستگذاري ـ مدیریت و نظارت بر فعالیت  پژوهش

  .خصوصی و تعاونی، بیمه کامل درمان

سو انجام ارزیابی و پـایش        بی رشته تعاون و راه اجتماعی از یک       بنابر آنچه گفته شد کارکردهاي نظام پایش و ارزیا        

در فراینـد نظـام پـایش و ارزیـابی          . هاي دیگر مرتبط با این رشته است        آن و از سوي دیگر پایش عملکردهاي خرده نظام        
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 نوبت در هر سـال  مند و حداقل سه  عملکرد رشته تعاون و راه اجتماعی، اطالعات درباره موارد ارزیابی باید به صورت نظام             

آوري و به منظورهاي کسب شناخت، بهبود عملکـرد یـادگیري، پاسـخگویی، برقـراري                 جمع) مهرماه، بهمن ماه و تیرماه    (

  :تواند بر مبانی زیر استوار گردد این نظام می. ریزي براي آینده، تلفیق و به کار گرفته شود ارتباطات و برنامه

سازي،   تنادمحوري، دانایی سازمانی، یادگیري سازمانی، مشارکت و ظرفیت       گیري، اس   سازي، آموزش، تسهیل    فرهنگ

  .آزادسازي، بهبود و پاسخگویی

مشکالت تدوین نقشه جامع علمی کـشور در رشـته تعـاون و رفـاه               . 9

  هاي مقابله با آنها اجتماعی و راه

مان کوتـاه و فوریـت اجـراي        یکی از عمده مشکالت طراحی نقشه جامع در رشته تعاون و رفاه اجتماعی در کنار ز               

براي طراحـی ایـن نقـشه بـا کیفیـت بهتـر نیـاز بـه انجـام برخـی                     . هاي مقدماتی است    طرح، عدم امکان انجام پژوهش    

  .هاي مقدماتی الزم انجام نگرفت متأسفانه به دلیل عدم وجود زمان کافی، پژوهش. هاي مقدماتی است پژوهش
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  ها پیوست

   رفاه اجتماعیلیست دروس تخصصی کارشناسی رشته تعاون و. 1پیوست 

  تعداد واحد  نیاز پیش  نام درس

  2    هاي تحقیق عملی روش

  3  2 و 1شناسی  هاي جامعه نظریه  هاي تحقیق نظري روش

  3  اصول حسابداري  ها امور مالی تعاونی

  3  2شناسی  مبانی جامعه  شناسی روستایی جامعه

  3  هاي تعاونی اصول و اندیشه  ها در ایران و جهان سیر تحول تعاونی

  2    کلیات حقوق

  3  هاي تعاونی اصول و اندیشه  ها اصول آموزش و ترویج تعاونی

  3  اصول علم اقتصاد  اقتصاد خرد و کالن

  2  اصول علم اقتصاد  ریزي اقتصادي ـ اجتماعی کلیات برنامه

  2  کلیات حقوق  حقوق تجارت

  3  ها ها ـ سیر تحول تعاونی اصول و اندیشه  ها انواع و کارکرد تعاونی

  3  حقوق تجارت  حقوق تعاون

  2  ها اصول و اندیشه  ها سازماندهی و مدیریت در تعاونی

  2    کارورزي یک
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  تعداد واحد  نیاز پیش  نام درس

  2  کارورزي یک  کارورزي دو

  2    خدمات اجتماعی و تعاون در اسالم

  2  2شناسی  مبانی جامعه  شناسی ایالت و عشایر جامعه

  سمینار مسائل تعاونی
 اصول آمـوزش و تـرویج انـواع و کـارکرد          

  ها تعاونی
3  

  3  شناسی روستایی جامعه  هاي همیاري ها و شیوه زمینه

  لیست دروس تخصصی کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی. 2پیوست 

  تعداد واحد  پیش نیاز  نام درس

  2    روش تحقیق در توسعه و رفاه اجتماعی

  2    ساختارهاي اجتماعی و رفاه

  2    ها و مسائل رفاه اجتماعی سمینار سازمان

  2    شرایط فرهنگی رفاه اجتماعی

  2    نابرابري و قشربندي اجتماعی

  2    هاي مشارکتی هاي مشارکت و سازمان نظریه

  2    هاي برنامه ریزي رفاه اجتماعی ها و تکنیک روش

  2    هاي کمک رسانی سنتی و جدید کارکرد سیستم

  4    پایان نامه
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لیست دروس  ـ ها  دروس تعاونیلیست دروس پیشنهادي جهت بازنگري در. 3پیوست 

  اختیاري کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی

  تعداد واحد  پیش نیاز  نام درس

  2    برنامه ریزي اجتماعی

  2    جمعیت و رفاه اجتماعی

  2    اي و آمایش سرزمین ریزي منطقه برنامه

  2    ریزي و کنترل پروژه برنامه

ورهاي در حال   ریزي مشارکتی در کش     اصول و تجربیات برنامه   

  توسعه
  2  

  2    هاي اجتماعی تأمین گروه

  2    هاي بخش عمومی ها و سازمان سیاست

  2    شناسی توسعه جامعه

  2    خدمات اجتماعی

  2    اقتصاد رفاه

  2    حقوق رفاه اجتماعی

  

ایش شـامل  بندي آنها برپایـه گـر   ها فعالیت دارند که براساس طبقه   هاي مختلفی از گرایش     ها در طیف    چون تعاونی 

  :باشند انواع زیر می

  :تواند در ابعاد زیر صورت پذیرد این تغییرات می

هاي صنعتی تعاونی: ایجاد واحدهاي درسی کاربردي و عملی  

  هاي کشاورزي، تعاونی. 1

  هاي معدنی، تعاونی. 2

  کنندگان، کننده نیاز مصرف هاي تأمین تعاونی. 3

  گان،کننده نیاز تولیدکنند هاي تأمین تعاونی. 4

  هاي مسکن، تعاونی. 5

  هاي اعتبار، تعاونی. 6

  هاي فرش دستباف، تعاونی. 7
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  هاي حمل و نقل، تعاونی. 8

  هاي خدماتی، تعاونی. 9

  .هاي فرااستانی تعاونی. 10

  .هاي فوق تحقق یابد بنابراین واحدهاي درسی تخصصی این رشته باید متناسب با هر یک از گرایش

  :رسد دروسی همچون ها به نظر می ي پوشش این نوع تعاونیبرا: هاي صنعتی تعاونی. 1

  هاي صنایع تبدیلی، تعاونی

  مدیریت صنایع،

  ،CSMEsهاي صنایع کوچک و متوسط  تعاونی

  . واحد ارائه شود2که هر یک در حدود 

  : ها الزم است تا دروسی چون براي پوشش در این نوع تعاونی: هاي کشاورزي تعاونی. 2

  ارزیابی زراعی،

  هاي کشاورزي، ریزي ها و برنامه سیاست

  مدیریت کشاورزي،

  .ارائه شود

  :هاي معدنی تعاونی. 3

  بندي معادن در ایران، طبقه

  .هاي معدن در ایران مدیریت تعاونی

  :هاي مصرف تعاونی. 4

  هاي مذاکره براي خرید، ها و روش تکنیک

  هاي خرید، فروش و بازاریابی، مدیریت شیوه

  اي انبارداري،ه ها و روش تکنیک

  .مهندسی فروش

  :هاي تولید تعاونی. 5

  حسابداري مراحل تولید،

  حسابداري صنعتی،

  .حسابداري قیمت تمام شده
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  :هاي مسکن تعاونی. 6

  انواع مسکن در ایران،

  مراحل ساخت مسکن،

  مدیریت مسکن،

  :هاي اعتبار تعاونی. 7

  اصول بانکداري،

  مدیریت بانکداري،

  .مدیریت پول

  :هاي فرش دستباف تعاونی. 8

  بافی در ایران، بررسی تاریخچه قالی و قالی

  هاي قالی در ایران، ها و نقشه انواع قالی

  .مدیریت امور فرش

  :هاي حمل و نقل تعاونی. 9

  اقتصاد حمل و نقل،

  .مدیریت حمل و نقل

  :هاي خدماتی تعاونی. 10

  مدیریت امور خدماتی،

  مدیریت خدمات شهري،

  .ییمدیریت خدمات روستا

  :هاي فرااستانی تعاونی. 11

  کارآفرینی،

  ،)فناوري اطالعات (ITکاربرد 

  .ها  در تعاونی(MIS)هاي اطالعات مدیریت  کاربرد سیستم
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دروس کارشناسی ارشد رشته تعاون. 4پیوست 
1

  

  تعداد واحد  نام درس

    ) واحد24(دروس اجباري 

  2  اقتصاد تعاون. 1

  2  ها مدیریت در تعاونی. 2

  2  وق تعاونحق. 3

  2  ها ریزي در تعاونی برنامه. 4

  2  ها شرایط فرهنگی گسترش تعاونی. 5

  2  )کمی ـ کیفی(روش تحقیق در توسعه . 6

  2  هاي مشارکت نظریه. 7

  2  ها با تأکید بر توسعه اقتصادي توسعه و تعاونی. 8

  2  ها پویایی گروه و کاربرد آن در تعاونی. 9

  2  کارآفرینی. 10

  2  ها در ایران و جهان نار تعاونیسمی. 11

  2  )فرایند تشکیل یک تعاونی(کارورزي . 12

   واحد24  جمع دروس اجباري

   واحد4  نامه پایان

    ) واحد6(دروس اختیاري 

  2  ها کاربرد کامپیوتر در تعاونی. 1

  2  ها فناوري اطالعات و نقش آن در تعاونی. 2

  2  ها سازي و تعاونی جهانی. 3

                                                          

 دانشگاه عالمه طباطبایی، با همکاري کارشناسان وزارت تعاون1386تدوین شده در سال . 1
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  تعداد واحد  نام درس

  2  ها طات در تعاونیارتبا. 4

  2  هاي تعاونی در سه جامعه شهري ـ روستایی و عشایري شرکت. 5

  2  ها هاي آموزش و ترویج تعاونی اصول و روش. 6

  جمع دروس اختیاري
 12 واحد از میان 6

  واحد فوق

  1صفر  زبان تخصصی تعاون

   واحد32  جمع کل واحدهاي دوره

  

  )1ماره درس اجباري ش( اقتصاد تعاون :نام درس

   نظري:نوع واحد

  2: تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

آشنایی دانشجویان رشته تعاون با نظرات اقتصادي در مورد تولید، توزیع و مصرف و بیان ارتباط آنان با یکـدیگر و                    

  .هاي اقتصادي مختلف و درك اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ملل همچنین افزایش قدرت تمیز دانشجویان در نظام

  :صل دروسسرف

  هاي اقتصادي و نقش عملیات آنها، عامل. 1

  هاي اقتصادي بخش تعاون در جامعه، نتیجه فعالیت. 2

  ها در گذار از تولید معیشتی به تولید تجاري، نقش تعاونی. 3

  شناخت اصول و قواعد حاکم بر اقتصاد بخش تعاون،. 4

  .خش تعاون در ایرانافزاري فعالیت اقتصادي ب افزاري و سخت هاي نرم محدودیت. 5

  )2درس اجباري شماره (ها   مدیریت تعاونی:نام درس

   نظري:نوع واحد

  2 :تعداد واحد

  نیاز پیش

                                                          

 واحد درسی2صفر واحدي ولی به میزان . 1
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  :هدف

هاي مـدرن علمـی،    هاي مدیریت سنتی به سیستم  هاي آن و تغییر سیستم      نگاه نو به مدیریت جدید و توسعه مؤلفه       

توان بـا اسـتفاده از    به عبارت دیگر توسعه مدیریت را می. رهنمون گرددها  تواند ما را به دستاوردي نو در توسعه تعاونی      می

هـاي مـؤثر    هـا و ظرفیـت   ها، اثربخشی  ها، مهارت   هایی مانند توانایی    کارگیري مؤلفه   هاي آکادمیک و شناسایی و به       آموزش

هـاي درون و       برنامـه  هاي الزم مدیریت، درك و شـناخت        سازمان، آگاهی   کالن مدیریتی در سطوح نیروي انسانی و درون       

هاي مدیریتی در بهبود توسعه مدیریت و تحول سازمان که منجر و منتهـی بـه                  ها و انگیزه    برون سازمانی، موانع و فرصت    

  .شود ارتقا داد هاي اقتصادي می ها و بنگاه ها و درآمدها و در نهایت سودآوري سازمان باالنس کردن هزینه

  .تواند در این درس مورد بررسی قرار بگیرد ابعادي است که می...  و1 (HRM)مدیریت تولید، مدیریت منابع انسان 

  :سرفصل دروس

  تعریف مفاهیم مدیریت،. 1

  انواع و اصول مدیریت،. 2

  ،)هاي نوین مدیریت تا دیدگاه» فردریک تیلور«از ظهور مدیریت علمی توسط (مبانی نظري مدیریت . 3

  رابطه اصول تعاون و مدیریت،. 4

  ها، مل مؤثر بر شکل و محتواي مدیریت در تعاونیعوا. 5

  ها و حدود آن، وظایف مدیران تعاونی. 6

  مدیریت نیروي انسانی و اهمیت توجه به آن،. 7

  .ها مدیریت مالی در تعاونی. 8

  )3درس اجباري شماره ( حقوق تعاون :نام درس

   نظري:نوع واحد

  2 :تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

هـا   شود تا دانشجویان با اصول و مبانی حقوق تعاون آشنا شده و با مباحث و مسائل تعـاونی              در این درس سعی می    

  .براساس قوانین و مقررات تعاونی کشور آشنا شوند

  :سرفصل دروس

هاي تعاونی، تشکیل و ثبـت شـرکت          تعریف حقوق تعاون، منابع حقوق تعاون، شخصیت حقوقی شرکت        (کلیات  . 1

  ،)عاونیتعاونی، عضویت در شرکت ت

                                                          

١. Human Resource Management (HRM)
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  هاي تعاونی، گانه شرکت آشنایی با ارکان سه. 2

 العـاده، مجـامع عمـومی دو         مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادي، مجمع عمومی فـوق         : مجامع عمومی

  اي درجه

انتخاب هیأت مدیره، وظایف و اختیارات هیأت مدیره، مدیرعامل: هیأت مدیره  

   هاي تعاونی، مسئولیت جزایی  ها، مسئولیت مدنی در شرکت   لیتهاي تعاونی، مسئو    بازرسان، مقررات مالی شرکت

  ها در تعاونی

  ها، قوانین و مقررات تعاونی. 3

  ها، اندازي تعاونی مراحل تأسیس و راه. 4

  )4درس اجباري شماره (ها  ریزي در تعاونی  برنامه:نام درس

   نظري:نوع واحد

  2 :تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

اي در وجوه تشابه و افتـراق         ها و مطالعه مقایسه     ریزي در تعاونی    ها و اصول برنامه     د با روش  آشنایی کارشناسان ارش  

هـا    ریزي این شـرکت     ها که بر نحوه برنامه      هاي تعاونی و غیرتعاونی، آشنایی با اصول مالی حاکم بر تعاونی            آنها در سازمان  

  .باشد ها از جمله اهداف این درس می در تعاونیهاي ارزیابی عملکرد  گذارد و همچنین آشنایی با شیوه تأثیر می

هـا آشـنا      ریزي و طریقه کاربرد آنها در تعـاونی         هاي جدید برنامه    رود که دانشجویان در این درس با شیوه         انتظار می 

  .شوند

  :سرفصل دروس

  ریزي، هاي مختلف برنامه پیدایش اندیشه، تعاریف و دیدگاه. 1

  ریزي، اصول و مراحل برنامه. 2

  هاي مختلف سیاسی، ریزي در نظام برنامه. 3

  هاي مختلف، ریزي از دیدگاه معرفی انواع برنامه. 4

  ریزي، نقش ارزشیابی در مراحل مختلف برنامه. 5

  ها، هاي اجرایی و مردم در ارائه و اجراي برنامه ریزان، دستگاه نقش برنامه. 6

  ریزي به عنوان یک سیستم، بررسی برنامه. 7

  هاي غیرتعاونی؟، ها با سایر انواع شرکت ریزي در تعاونی مهتفاوت برنا. 8

  ها،  ریزي در افزایش کارایی تعاونی اهمیت استفاده از اصول برنامه. 9

  )5درس اجباري شماره (ها   شرایط فرهنگی گسترش تعاونی:نام درس

  نظري: نوع واحد
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  2: تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

هـا    هاي فرهنگی الزم براي گسترش نقش تعاونی         ارشد رشته تعاون با زمینه     هدف از این درس آشنایی کارشناسان     

سـازي مـؤثر در جامعـه     ها در جامعه و فرهنـگ  هاي صحیح شناخت جایگاه تعاونی     با توجه به اینکه روش    . در اقتصاد است  

شـود تـا    سـعی مـی  ها امري ضروري و نیـاز امـروز کـشور اسـت، در ایـن درس               براي گرایش مردم به این نوع از فعالیت       

هـاي   سازي در زمینه گسترش روحیه تعاون و همکاري در بین افراد آشنا شده و روش کارشناسان ارشد با الگوهاي فرهنگ 

  .موجود به نقد و بررسی گذاشته شود

  :سرفصل دروس

  ،)سازي، مبانی نظري مشارکت آشنایی با مفاهیم فرهنگ، فرهنگ(کلیات . 1

  تب آموزشی ایران در دوره راهنمایی و دبیرستان،نقش تعاون و همکاري در ک. 2

  مقایسه نگرش جامعه ایران نسبت به تعاون با سایر کشورهاي موفق در این زمینه،. 3

  هاي مدارس در گسترش روحیه تعاونی در کشور، اهمیت نقش تعاونی. 4

  ،سازي گسترش روحیه تعاون با توجه به تجارب برخی کشورهاي موفق الگوهاي فرهنگ. 5

  ها، گسترش همکاري در بین تعاونیسازي براي  اي و لزوم فرهنگ هاي خوشه تعاونی. 6

  هاي فردي و جمعی، اهمیت تقویت و گسترش فرهنگ تعاون در نمایان شدن ابتکارها و خالقیت. 7

  .هاي تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی هاي کالسیک موضوع هاي گسترش آموزش روش. 8

  )6درس اجباري شماره (ري روش تحقیق نظ: نام درس

  نظري: نوع واحد

  2:تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

هاي ضـروري   از نظر آموزشی این درس دانشجو را با مفاهیم و روش   . تقویت صداقت و دقت و نظم در دانشجویان       

از عمـده  یکـی  . کنـد  تحقیق از دو روش کمی و کیفی همچنین تلفیق این دو روش به عنوان یک رویکرد جدید، آشنا می                 

به طوري که دانشجو پس از گذرانـدن ایـن درس قـادر             . باشد  موارد مطرح در این درس مراحل ارائه پروپوزال تحقیق می         

  .هاي مورد نظر بنماید باشد اقدام به طرح تحقیقاتی در حوزه
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  :سرفصل دروس

  تعریف پژوهش،. 1

  دام،هاي ناظر بر هر ک هاي کیفی، اهداف و روش هاي کمی و روش روش. 2

  هاي کمی یا کیفی، روش ترکیبی، تعامل یا تقابل روش. 3

  مبانی نظري تحقیق کیفی،. 4

  هاي تحقیق کیفی، نقاط قوت و مشکالت این نوع تحقیق، ویژگی. 5

  طرح تحقیق و مراحل آن،. 6

  هاي مختلف آن، گیري و روش نمونه. 7

  ها، ها، انواع فرضیه فرضیه. 8

  ي انتخاب مدل،انواع مدل تحلیل و معیارها. 9

  هاي گردآوري اطالعات، روش. 10

  .مراحل اجراي تحقیق. 11

  )7درس اجباري شماره (هاي مشارکت   نظریه:نام درس

   نظري:نوع واحد

  2 :تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

هایی از همکاري در جوامع شهري و روستایی ایران وجـود دارد کـه از گذشـته و برمبنـاي خـصوصیات هـر                       نمونه

هاي موجود در جامعه ایران جدا از جریـان رسـمی نهـضت تعـاونی در                  شیوه.  به وجود آمده و متحول گردیده است       منطقه

هاي مزبـور   ها و شیوه هاي رسمی در ایران بدون توجه به زمینه    جهان به حیات خود ادامه داد ولی متأسفانه تشکیل تعاونی         

ریزي نهضت جدید تعاون در ایـران ضـروري           اده از آنها در پی    هاي مزبور در جهت استف      شناخت نمونه . صورت گرفته است  

  .رسد به نظر می

  :سرفصل دروس

  کلیات، سابقه همکاري سنتی به طور کلی،. 1

  سابقه همیاري و تعاون در اسالم و ایران،. 2

  هاي همیاري در جوامع سنتی ایران و جهان، شیوه. 3

  ورهاي مختلف جهان،همیاري و کاربرد و تغییرات حاصله در آن در کش. 4

  همیاري در زمینه مسائل اقتصادي،. 5

  همیاري در زمینه دامداري و دامپروري،. 6

  ،...)بنه، صحرا، حراثه و(بندي  داري در پیدایش واحدهاي کشت نقش نظام زمین. 7
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  برداري گروهی، شرایط اجتماعی، اقتصادي و طبیعی واحدهاي بهره. 8

  ها،  نقش آن در کاهش یا افزایش همیاريو) اصالحات ارضی(تقسیم زمین . 9

  واحدهاي کشت گروهی به شیوه سنتی بعد از اصالحات ارضی،. 10

  تجربیات ایران در زمینه ترویج واحدهاي کشت گروهی سنتی پس از اصالحات ارضی،. 11

  نیازهاي فعلی جامعه روستایی ایران در رابطه با همیاري،. 12

  ه روستایی،همیاري و کارکرد آن در جامع. 13

  .هاي همیاري و همکاري در جوامع شهري زمینه. 14

  )8درس اجباري شماره (ها با تأکید بر توسعه اقتصادي   توسعه و تعاونی:نام درس

   نظري:نوع واحد

  2 :تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

انتظـار  . رها اسـت هدف از این درس آشنایی کارشناسان ارشد رشته تعاون با نقش و اهمیت تعاون در اقتصاد کـشو     

رود دانشجویان پس از گذراندن این درس، درك عمیقی نسبت به جایگاه تعاون در توسعه اقتـصادي پیـدا کـرده و در                         می

محور، رونق اقتـصادي و اشـتغالزایی    هاي گوناگون بخش تعاون را در توسعه عدالت  طول گذراندن این درس، نقش فعالیت     

  .جامعه مورد بررسی قرار بدهند

  :ل دروسسرفص

  ،)درك مفهوم تعاون و توسعه، شناخت انواع توسعه، مبانی نظري توسعه(کلیات . 1

گذاري، تولید و ایجـاد       با تأکید بر نقش تعاون در سرمایه      (تبیین نقش و اهمیت تعاون در فرایند توسعه اقتصادي          . 2

  ،)اشتغال

  تبیین نقش و اهمیت تعاون در فرایند توسعه سیاسی،. 3

  ش و اهمیت تعاون در فرایند توسعه فرهنگی،تبیین نق. 4

  ها در توسعه اقتصادي ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی، بررسی نقش تعاونی. 5

  هاي چهارساله توسعه اجتماعی ـ اقتصادي ـ فرهنگی در ایران، ها در برنامه بررسی نقش تعاونی. 6

   توسعه بخش تعاونی،هاي رشد و تحقق عدالت اجتماعی با فراهم آوردن زمینه. 7

  ها در کارآفرینی به عنوان موتور توسعه از این دیدگاه، توسعه از دیدگاه شومپیتر و نقش تعاونی. 8

  .ها در توسعه در ایران هاي فرهنگی و اجتماعی فراروي اعمال نقش تعاونی چالش. 9

  )9درس اجباري شماره (ها   پویایی گروه و کاربرد آن در تعاونی:نام درس

   نظري: واحدنوع

  2 :تعداد واحد
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  :نیاز پیش

  :هدف

. نگري خود را در مورد رفتار گروهی افزایش دهنـد           در این درس سعی شده است تا دانشجویان بتوانند قدرت درون          

  .آشنا شوند... ها، کارکرد گروه و توانند با انواع گروه در این درس دانشجویان می

  :سرفصل دروس

  هاي کوچک، ضرورت مطالعه پویایی گروه. 1

  ها، زمینه رشد پویایی گروه. 2

  تعاریف مختلف گروه،. 3

  ،...)ها، رهبري، ارتباطات و ها، قوانین و مقررات، ارزش هدف، عضویت، نقش(دهنده گروه  اجزاء تشکیل. 4

  ،...)مکانیکی، ارگانیسمی، تعادلی و شبه(هاي گروهی  مدل. 5

  ،...)عدم تجانس واتمسفر گروه، تجانس و (پویایی داخل گروه . 6

  کارکرد گروه،. 7

  .گروه سنجی. 8

  )10درس اجباري شماره ( کارآفرینی :نام درس

   نظري:نوع واحد

  2 :تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

هاست کـه در جهـان و ایـران مـورد توجـه       هاي کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل توسعه و اشتغالزایی، سال     دوره

مـدت در برخـی       هـاي کوتـاه     عتی کشور قرار گرفته است و به صـورت واحـد درس یـا دوره              مسئولین اشتغال و توسعه صن    

هـدف ایـن درس آشـنایی دانـشجویان بـا مقولـه             . شده اسـت    ها و مؤسسات آموزشی به صورتی محدود ارائه می          دانشگاه

 و موانع موجود بر سـر  1طهاي اقتصادي کوچک و متوس ها و بنگاه   کارآفرینی و همچنین ارتباط این مقوله با مبحث تعاونی        

  .راه کارآفرینی در ایران است

  :سرفصل دروس

  ،)هاي خالقیت تعاریف و مفاهیم خالقیت و نوآوري، تعریف کسب و کار و تکنیک(کلیات . 1

  مبانی کارآفرینی،. 2

  کارآفرینی به عنوان موتور توسعه از دیدگاه شومپیتر و بیان نظریات وي،. 3

                                                          

١. Small and Medium Enterprises
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  مقوله کارآفرینی،ها با  ارتباط تعاونی. 4

  ها در سند کار شایسته، ، مبحث کار شایسته، توجه به مقوله کارآفرینی و تعاونی(ILO)سازمان بین المللی کار . 5

  فرهنگ کسب و کار،. 6

  قوانین و مقررات کسب و کار،. 7

  موانع اقتصادي موجود بر سر راه کارآفرینی در ایران،. 8

  کارآفرینی در ایران،موانع فرهنگی موجود بر سر راه . 9

  .التحصیالن دانشگاه ها در جذب کارآفرینان جوان و اشتغال فارغ نقش تعاونی. 10

  )11درس اجباري شماره (ها در ایران و جهان   سمینار تعاونی:نام درس

   نظري:نوع واحد

  2 :تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

ي ـ اجتماعی هر یک از آنها در زمـان پیـدایش    ها در کشورهاي مختلف و شرایط اقتصاد چگونگی گسترش تعاونی

. باشـد  ها در این کشورها مورد توجه این درس می         گیري تعاونی   ها و نقش این شرایط در چگونگی گسترش و شکل           تعاونی

ها در کشورهاي اروپـایی و آسـیایی    رود که دانشجویان با مطالعه نقش و چگونگی گسترش تعاونی    در این درس انتظار می    

 کشورهاي موفق، بتوانند الگویی جهت گسترش بیشتر بخش تعـاونی در نظـام اقتـصادي ایـران، ارائـه بدهنـد و                   خصوصاً

  .همچنین موانع موجود بر سر توسعه بخش تعاونی در ایران را مورد بحث قرار بدهند

  :سرفصل دروس

 و احتماالً برخـی مـسائل       گروه استادان رشته تخصصی تعاون در هر نیمسال با توجه به محتواي دروس ارائه شده              

به این ترتیب یـک یـا چنـد موضـوع از مـوارد بیـان شـده توسـط         . ها، طرح این سمینار را تنظیم خواهند نمود   روز تعاونی 

استادان، با کمک استاد درس و دانشجویان انتخاب شده و به عنـوان عنـاوین سـمینارهاي کالسـی مـورد اسـتفاده قـرار                    

  .گیرد می

بـر ارائـه    تواند به عنـوان مـالك ارزشـیابی عـالوه     وگو و اظهارنظر می یان در بحث و گفت   میزان مشارکت دانشجو  

  .سمینار مورد استفاده قرار بگیرد

  ،...انگلستان، آلمان، فرانسه و: هاي رسمی در اروپا سیر تاریخی تشکیل تعاونی. 1

  ،...لهستان، بلغارستان، چین و: ها در بلوك شرق سیر تاریخی تشکیل تعاونی. 2

  ،...هند، ترکیه و: ها در کشورهاي جهان سوم در آسیا سیر تاریخی تشکیل تعاونی. 3

  ها در ایران و مقایسه آن با کشورهاي اروپایی و آسیایی، محیط قانونی و مالی حاکم بر تعاونی. 4

  هاي تعاونی در چند کشور موفق، بررسی سیاست. 5

  ها،  توسعه تعاونیهاي بین المللی ترین برنامه نگاهی به موفق. 6
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  ها، هاي بین المللی در گسترش تعاونی نقش سازمان. 7

  ها، هاي بین المللی در گسترش فعالیت تعاونی ها و اجتماع نقش ائتالف. 8

  )12درس اجباري شماره ( کارورزي ـ فرایند تشکیل یک تعاونی :نام درس

   نظري:نوع واحد

  2 :تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

ها در کشور، با انجام کار عملی با فرایند           این درس با شناخت اصول و قواعد حاکم بر فعالیت تعاونی          دانشجویان در   

  .تشکیل یک تعاونی شامل مراحل زیر آشنا خواهند شد

تهیه طرح تعاونی  

هاي مربوطه تکمیل فرم  

تأمین امکانات مالی  

تأمین امکانات نیروي انسانی  

هاي آموزشی تهیه برنامه  

ات ارتباطیتأمین امکان  

تأمین امکانات فیزیکی  

مدت مدت و طوالنی مدت، میان هاي کوتاه تهیه برنامه  

هاي ارزشیابی تهیه برنامه  

فهرست دروس دوره دکتري رفاه اجتماعی. 5پیوست شماره 
1
،

2
  

  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس  ردیف

    2  هاي رفاه اجتماعی سیاست  .1

    2  ر ایرانرفاه اجتماعی و مسائل اجتماعی د  .2

    2  توسعه منابع انسانی در رفاه اجتماعی  .3

    2  رفاه اجتماعی و اقتصاد اجتماعی  .4

                                                          

 دانشگاه عالمه طباطبایی بـا همکـاري کارشناسـان وزارت رفـاه و دانـشگاه علـوم           1386دروس دکتري رفاه اجتماعی، تدوین شده در سال         . 1

بهزیستی
.باشد   دروس اجباري می14دانشجو ملزم به گذراندن . 2
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  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس  ردیف

    2  رفاه اجتماعی و مددکاري اجتماعی در جامعه ایران  .5

    2  ریزي در رفاه اجتماعی ها و فنون برنامه روش  .6

    2  هاي اجتماعی سمینار آسیب  .7

    2   اجتماعیهاي تحقیق پیشرفته در رفاه روش  .8

   واحد14  جمع

نیاز فهرست دروس اختیاري و تعداد واحدها با ذکر پیش
1

  

  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس  ردیف

    2  سیاست اجتماعی و علوم سالمندشناسی  .1

    2  هاي بهداشتی و آموزشی سیاست  .2

    2  تاریخچه و فلسفه رفاه اجتماعی  .3

   واحد4  جمع

  

  2ه اجتماعیهاي رفا سیاست: نام درس

  نظري: نوع واحد

  2: تعداد واحد

  :هدف درس

همچنین موضوعات مختلـف    . شوند  هاي مدرن رفاه اجتماعی آشنا می       هدف این درس آشنایی دانشجویان با نظریه      

در . گیـرد   هاي رفاهی و نقش دولت در توسعه و گسترش آن مـورد بررسـی قـرار مـی                   هاي نظام   سیاست اجتماعی و مؤلفه   

هـاي   هاي ظهور دولـت  هاي مدرن و ریشه هاي رفاه اجتماعی، دانشجویان با تحوالت دولت سیر تحول نظریه راستاي بیان   

همچنین هـدف ایـن درس بررسـی تحـوالت دولـت رفـاهی              . رفاهی کالسیک بعد از جنگ دوم جهانی آشنا خواهند شد         

. هـاي پایـانی قـرن بیـستم اسـت           ههکالسیک در کشورهاي مختلف از آغاز کار تا شروع دوران بحران دولت رفاهی در د              

هاي موسوم به راه سوم که براي خروج از بحران دولت رفاهی مطرح شده است نیز در این درس مـورد   ها و سیاست  نظریه

                                                          

.باشد  واحد از دروس اختیاري می4 دانشجو ملزم به گذراندن. 1
٢. Social Welfare Policy



ها پیوست
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  .بررسی قرار خواهد گرفت

  :ها سرفصل

 سیاست اجتماعی، رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی، رفاه عمومی، رفاه خصوصی، دولت رفاه(کلیات.(  

هاي رفاه اجتماعی در زمینه       هاي راست، چپ و میانه، نظریه       بازار در مقابل دولت، ایدئولوژي    (زعه بزرگ رفاه    منا

  ).نژاد، طبقه و جنسیت

     هاي اجتماعی و عدالت، رفـاه        هاي اجتماعی، مالیات و عدالت، بیمه       درآمد سیاست (اقتصاد مختلط رفاه اجتماعی

  ). بخش غیر دولتی، بازاراجتماعی و بخش غیر دولتی، ترکیب دولت،

هاي ظهور دولت رفاه هاي کالسیک و دولت مدرن، بررسی خاستگاه تفاوت دولت.  

توصیف رشد سیاست اجتماعی و دولت رفاه.  

  زدایـی در سیاسـت       از مدیریت اجتمـاعی تـا سیاسـت اجتمـاعی، کـاالیی           (هاي رفاهی     بررسی تحوالت سیاست

  ).بندي اجتماعی و دولت رفاه به مثابه سیستم قشر

  هـاي    نقش دولت و رفـاه در شـکل دهـی نظـام           (هاي دولت رفاهی به ویژه نوع نیمه لیبرالی           بررسی انواع رژیم

  ).هاي رفاهی بازنشستگی، ساخت قدرت در آنها و رابطه آن با انواع دیگر سیاست

هاي کشورهاي غربی و شرقی هاي آموزشی و بهداشتی در برخی دولت رفاهی بررسی سیاست.  

هاي رفاهی براساس سیاست اشتغال فعال  رژیمبررسی.  

هاي رفاهی اروپایی برحسب مناطق جغرافیایی ـ تأثیر تـأمین اجتمـاعی بـر الگوهـاي       هاي دولت بررسی تفاوت

  .خانواده

هاي غربی در ساخت مابعد صنعتی وضعیت رژیم دولت رفاهی.  

      هاي متمایز شونده دولت رفاهی  ویژگی(ردیک هاي کشورهاي حوزه نو مقایسه دولت رفاه بریتانیا با دولت رفاهی

نوردیک از بریتانیا، توزیع درآمد در کشورهاي نوردیک و مقایسه آن با بریتانیا، نظام درمان و بهداشت و مقایـسه   

  ).هاي جنسیتی و برابري جنسیتی در کشورهاي نوردیک و مقایسه آن با سایر بریتانیا با بریتانیا، سیاست

ها، واگرایی رفاهی و ناثباتی سیاسی لت رفاهیمشکالت اقتصادي دو.  

1990هاي رفاهی بعد از جنگ تا سال  تغییرات ساخت سن و ثبات خانواده و وابستگی در رژیم.  

        از دو بخشی شدن حوزه سیاست بر سر دولـت رفـاه تـا محـو شـدن                  (بررسی رابطه حوزه سیاست با دولت رفاه

  ).تضعیف شدن وجدان ملی:  سیاسی ناظر بر رفاهاندیشه چپ و راست بر سر دولت رفاه، شرایط

هاي آموزشی و بهداشتی تأثیر تغییرات نهادي در دولت رفاه بر سیاست.  

نشینی رفاهی محدود شدن دایره رفاه، استدالل نئولیبرالی در باب عقب(هاي رفاه  جهانی شدن و دولت.(  

اهیبر سر دو راهی دولت رفاه یا جامعه رف(هاي رفاه  آینده دولت.(  
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  .1384اصغر سعیدي، علم و ادب،  اهمیت یک تمایز سیاسی، ترجمه علی: نوبرتوبابیو، چپ و راست. 1
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  .1381راجر گودمن، مدل رفاه در کشورهاي آسیاي شرقی، ترجمه علیرضا کلدي، . 4
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  داشتی و آموزشیهاي به سیاست: نام درس

  نظري: نوع واحد

  2: تعداد واحد

  :هدف درس

ریزي و سیاستگذاري دو  ریزي رفاه اجتماعی در امر برنامه هدف از ارائه این درس افزایش توانایی دانشجویان برنامه

ختلف با تشریح مفاهیم م. هاي رفاه اجتماعی یعنی بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است  بخش مهم در برنامه   

سیاستگذاري آموزشی و بهداشتی به ویژه در ارتباط با حوزه سیاست یعنی موضوع قـدرت و کنتـرل، دانـشجویان اهمیـت                 

این درس کمک خواهد کرد تا دانشجویان اطالعات وسیعی در خصوص           . سیاستگذاري و سیاستگذاري را در خواهند یافت      

  .ت و درمان در جهان و ایران کسب کنندپیشرفتها و خدمات جدید در آموزش و پرورش و بخش بهداش

  :ها سرفصل

    سیاسـتگذار کیـست؟ و چگـونگی بررسـی سیاسـتگذاري در      : تشریح مفاهیم اصلی در سیاسـتگذاري اجتمـاعی

  .آموزش و پرورش

بستري عمده براي سیاستگذاري: سیاست، دولت، و حکومت، آموزش و پرورش: جلسه دوم.  

 گیـري برخـی قـوانین آمـوزش و      هاي شکل بررسی زمینه:  و پرورشالگوهاي قدرت و سیاستگذاري در آموزش

  .پرورش

تمرکزگرایی در نظام آموزشی: هاي مختلف در سیاستگذاري آموزشی بررسی رهیافت.  

هاي توسعه هاي اصلی بخش در برنامه گیري ها، و جهت تعریف بخش آموزش و پرورش و دامنه شمول فعالیت.  

 آمـوزش و پـرورش در   ) کمـی و کیفـی  (هـاي کلیـدي    اس عملکرد شـاخص   هاي آموزشی براس    ارزیابی سیاست

  .هاي توسعه برنامه

بهداشت و مراقبت اجتماعی: هاي سالمت و متخصصان بهداشت و تفویض اختیار نمونه سیاست.  

ها در بخش بهداشت و درمان تعریف بخش و گستره شمول و دامنه شمول فعالیت.  

هاي توسعه مان در برنامهعملکرد مواد قانونی بخش بهداشت و در.  

هاي اجتماعی و رفاهی براي ارتقاي سالمت ریزي برنامه.  

مروري بر ابعاد سالمت اجتماعی.  

هاي بهداشتی و آموزشی در جهان بررسی سیر تحوالت سیاست.  

عوامل اجتماعی اثرگذار بر سالمت اجتماعی.  

آموزش و بهداشت: ارائه رهیافت جدید در سیاست اجتماعی.  
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  .شناسی آنتونی گیدنز، ترجمه صبوري جامعه. 1

اي بر سیاست اجتماعی، ترجمه علی اصغر سعیدي و سعید صادقی، مؤسسه عـالی تـأمین                  کن بلیک مور، مقدمه   . 2

  .هاي آموزشی و بهداشت و درمان  فصول سیاست1384اجتماعی، 

  .1381پور، انتشارات تأمین اجتماعی،  یونجولیانو بونولی و دیگران، دولت رفاه در اروپا، ترجمه هرمز هما. 3

  .هاي مختلف هاي اقتصادي سازمان مدیریت جمهوري اسالمی ایران، سال گزارش. 4

5. The sociology of Health and Illness, Polity presses Sally Tomlinson, Education in 

a post-welfare society, 2001.

6. Jan Kennedy, the unmasking of Medicine, Mildred Blaxter, Health, Policy, 2004.

سیاست اجتماعی و علم سالمندشناسی: نام درس
1

  

  نظري: نوع واحد

  2: تعداد واحد

  :هدف

هاي اجتماعی خـاص در جامعـه طراحـی           هاي رفاه اجتماعی و گروه      این درس در راستاي درك ارتباط بین سیاست       

دهی و تحلیـل      این درس ضمن آشنایی با مسائل خاص سالمندان، در زمینه شکل           رود دانشجویان در    انتظار می . شده است 

  .هاي اجتماعی براي سالمندان مهارت الزم را کسب نمایند سیاست

  :سرفصل دروس

  هاي خاص اجتماع و دالیل توجه ویژه به آنها، سالمندان به عنوان گروه. 1

  هاي اجتماعی، یزي سیاستر سالمند یا جوان بودن کشورها و نقش آن در برنامه. 2

   براي سالمندان،(Health Care)هاي سالمتی  مراقبت. 3

  مشکالت سالمندان از لحاظ جسمی،. 4

  مشکالت سالمندان از لحاظ اجتماعی،. 5

                                                          

١. Social Policy and Gerontology
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  مشکالت سالمندان از لحاظ روانی،. 6

  شناسی جسمانی و روانی، پیري. 7

  هاي اجتماعی سالمندان، بیمه. 8

  ،)ها، شکل و نحوه پرداختی، مقایسه بین کشورهاي مختلف رورتض(بیمه بازنشستگی . 9

  وضعیت سالمندان در ایران،. 10

  خدمات اجتماعی ارائه شده به سالمندان در ایران،. 11

  ارائه تجربه برخی کشورها در خدمات اجتماعی ارائه شده به سالمندان،. 12

آینده سالمندان، (توجه به مشکالت این گروه خاص ضرورت رویکرد جدید سیاست اجتماعی براي سالمندان با       . 13

  ).بازنشستگی
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  .1381 تهران، سالمند و سالمندي در ایران،اهللا،  آرام، عزت سام. 2

  .1375ن بهزیستی کشور، تهران، ، سازماسالمند و سالمندي در ایرانمثنوي، عطااهللا، . 3

، وزارت فرهنـگ و ارشـاد       هاي اجتمـاعی در ایـران       شناختی ارزش   بررسی جامعه محسنی، منوچهر،   . 4

  .1383هاي ملی،  اسالمی، دفتر طرح

5. The Aging Network: Programs and Services, Donald EY; Gelfand, Springer 

Publishing Company, Fifth edition.
6. Social Forces and Aging, Robert Atchley, Chapter 3.

7. "The History of Aging in America" The New Policis of Old Age Policy, Robert B. 

Hudson, Johns Hopkins University Press, 2005.

8. "Demography is not Destiny," National Academy on an Aging Society, 1999

(available at www.agingosiciety.org).
9. David J. Ekerdt, "Born to Retire," The Gerontologist, Vol. 44, No. 1, 2004. 

(reader).
10. Chenoa A. Filppen, "Minority Workers and Pathways to Retirement," The 

New Politics of Old Age Policy.
11. Kelly Greene, "How Sick is Social Security?" The Wall Street Journal, June 28, 

2004.

12. Ministry of Health and Social Affairs, Policy for the Elderly, No 14, May 2005, 

Sweeden, Stockholm.
13. Irvall, Birgitta, Library Services to Institutions for the Elderly in Sweden, 68 the 

IFLA Council and general conferences, August 2002, Sweden.
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16. Horioka, charles yuji, Do the Elderly Dissave in Japan?, Institute of Social and 

Economic Research in Osaka University, National Bureau of Economic Research Inc, 
February 2006.

17. The university of Michigan, The ways some Japanese Live now, Three 

problematic age group, Statement & data from Conference Participants for the 
elderly, January 2002.

18. Saidel, Andrew M., Japan's Long-term Care Insurance System Faces overhaul: 

Straining to Meet Demand, Lawmakers Set to Make Changes, Japan, May 2004.

19. Anderson, G.; Karlberg, Integrated care for the elderly. The background and 

effects of the reform of Swedish care of the elderly. International Journal of Integrated 
Care, 2000.
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رفاه اجتماعی و مسائل اجتماعی در ایران: نام درس
1

  

  نظري: نوع درس

  2: تعداد واحد

  :هدف

هـاي رفـاه اجتمـاعی     این درس دانشجویان را با ابزارهاي مفهومی براي درك و تحلیل مسائل اجتماعی و سیاست            

هاي مـسائل اجتمـاعی ایـران،     اولویتبعد از اتمام این درس دانشجویان قادر خواهند بود تا با در نظر گرفتن             . کند  آشنا می 

هـا را سـازماندهی نماینـد و ایـن کـار بـا درك عمیقـی کـه                     هاي رفاه اجتماعی و مؤسسات مجري این سیاسـت          سیاست

. شود  کنند میسر می    هاي رفاه اجتماعی و الگوهاي موجود رفاه اجتماعی پیدا می           هاي سیاست   دانشجویان نسبت به شاخص   

دهنـده مـسائل اجتمـاعی        تواند یاري   هاي رفاهی می    شجویان یاد خواهد داد که چگونه سیاست      در حقیقت این درس به دان     

هاي تأمین اجتماعی مانند بیکاري، مزایـاي        همچنین با توجه به اهمیت تأمین اجتماعی، مسائل مرتبط با نظام          . ایران باشد 

  .مورد بحث قرار خواهند گرفت... بازنشستگی و

  :سرفصل دروس

پاسخی به مسائل اجتماعی ایران،رفاه اجتماعی ،  

هاي رفاه اجتماعی در رابطه با مسائل اجتماعی، تئوري  

،مسائل اصلی رفاه اجتماعی در ایران  

 ساختار اقتصادي ـ اجتماعی جامعه مدرن، تغییـر نیازهـاي انـسان در     (رفاه اجتماعی و تغییرات جامعه معاصر ایران
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شهرنــشینی، گــسترش فنــاوري، افــزایش آگــاهی سیاســی، شــناختی، گــسترش  جامعــه مــدرن، تغییــر جمعیــت

  ،)هاي مسلط ایدئولوژي

  سالمندان، معلـولین و بیمـاران خـاص بـه صـورت خـاص مـورد بررسـی قـرار                    (هاي اجتماعی     بهداشت و مراقبت

  ،)گیرند می

،امنیت اجتماعی  

،سالمت اجتماعی  

،مسکن  

،سیاست اجتماعی و کودکان  

،سیاست اجتماعی و جوانان  

جتماعی و زنانسیاست ا.  
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  1 تاریخچه و فلسفه رفاه اجتماعی:نام درس

   نظري:نوع واحد

  2 :تعداد واحد

  :هدف

این درس با مرور دوره تکامل رفاه اجتماعی از گذشته تاکنون با تمرکز بر مفاهیم و تعاریف، سعی در بیـان دالیـل       

  .هاي رفاه اجتماعی جدید و فلسفه بنیادین آن دارد گسترش سیستم

  :سرفصل دروس

ها، ارتباط سیاست اجتماعی و برابري، اقتصاد رفاه تعاریف، مفاهیم، نظریه(دالت برابري، ع.(  

 ها، ارتباط سیاست اجتماعی و آزادي تعاریف، مفاهیم، نظریه(آزادي، اختیارگرایی.(  

 ها، فقرزدایی در دوران معاصر، توانمندسازي تعاریف و مفاهیم، نظریه(فقر.(  

 هاي قشربندي اجتماعی ها و تئوري ، بیان نظریهتعاریف، مفاهیم(قشربندي اجتماعی.(  

ها و کارکردها تأمین اجتماعی، ضرورت.  

جهانی شدن و رفاه اجتماعی.  

هاي جدید رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی زمینه.  

  

  

                                                          

١. History and Philosophy of Social Welfar
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  1 توسعه منابع انسانی در رفاه اجتماعی:نام درس

  2 :تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

افزایش . ها و مؤسسات کوچک و بزرگ در گرو علم و دانش بشري است امروزه پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان

. هاي خود قـرار دهنـد       ها، آموزش و پرورش را در رأس برنامه         علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که سازمان          

القیـت و   هـا بـا خ      زیربناي توسعه کشورها و سـازمان     . زیرا آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل توسعه کشورهاست         

هاي الزم بـراي تربیـت نیـروي          هدف اصلی این درس طراحی و تدوین توسعه آموزش        . نوآوري منابع انسانی مرتبط است    

براین افراد تربیت شده در این زمینه قادر خواهند   عالوه. باشد  انسانی فعال و متخصص در حوزه رفاه اجتماعی در کشور می          

  .هاي رفاه اجتماعی کشور را افزایش و بهبود ببخشند  سازمانهاي نیروي انسانی شاغل در بود تا مهارت

  :سرفصل دروس

 ها تعاریف، مفاهیم، نظریه(منابع انسانی.(  

تفاوت توسعه منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی.  

 1990قواعد و مقررات منابع انسانی در دهه.  

چارچوب کلی در توسعه منابع انسانی.  

اع و اصول مدیریتتعریف مفاهیم مدیریت، انو.  

 هاي نوین مدیریت تا دیدگاه» فردریک تیلور«از ظهور مدیریت علمی توسط (مبانی نظري مدیریت.(  

 ها تعاریف، مفاهیم، نظریه(توسعه منابع انسانی(  

هاي کوچک ضرورت مطالعه پویایی گروه.  

ها زمینه رشد پویایی گروه  

تعاریف مختلف گروه.  

ها، رهبري، ارتباطات و ها، قوانین و مقررات، ارزش ف، عضویت، نقشهد(دهنده گروه  اجزاء تشکیل.(...  

مکانیکی، ارگانیسمی، تعادلی و شبه(هاي گروهی  مدل.(...  

 اتمسفر گروه، تجانس و عدم تجانس و(پویایی داخل گروه.(...  

کارکرد گروه.  

سنجی گروه.  

  

                                                          

١. Himan Resources Development in Social Welfare
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  .1373انتشارات دیدار،: ، تهرانامور استخدامیمدیریت منابع انسانی و اداره پرهیزگار، کمال، . 1

  .1370جهاد دانشگاهی تربیت معلم، : ، تهرانمدیریت نیروي انسانیعسگریان، مصطفی، . 2

  .1374 تهران، انتشارات نقش هستی، ،)کار با گروه(مددکاري اجتماعی اهللا،  سام آرام، عزت. 3

  .1384ن، انتشارات کیفیت، ، تهرامدیریت و تحول سازمانیپسران قادر، مجید، . 4

حـسین  : ، متـرجم  ریزي استراتژیک منابع انـسانی      مدیریت و برنامه  کازانس،  . سی.ویلیام روئول و اچ   . 5

  .1382وزیري سابقی، 

  .1380نشر نی، : ، تهرانمدیریت عمومیالوانی، سیدمهدي، . 6

ریـزي آموزشـی،    و برنامـه  مؤسـسه مطالعـات    :، تهـران ، آموزش و بهسازي منابع انسانی   ابطحی، حسین . 7

1383.  

  .1381فردآر، دیوید، مدیریت استراتژیک، . 8

9. John Bratton, Jeffrey Gold (2007) Human Resource Management: Theory and 

Practice.
10. John M. Werner and Randy L. De Simone (2008), Human Resource 

Development.
11. Richard A. Swanson and Elwood F. Holton (2001). Foundations of Human 

Resource Development.
12. Lyle York's (2004), Strategic Human Resource Development.

13. Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland, Ann Maycunich Gilley, and Ann Maycunich 

(2002), Principles of Human Resource Development.

   رفاه اجتماعی و اقتصادي اجتماعی:نام درس

  2 :تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

توجه خـاص ایـن   . هاي مختلف رفاه اجتماعی از دیدگاه مشخصات اقتصادي کشورها تأکید دارد            این درس بر جنبه   
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  .ت استهاي اجتماعی در ارتباط با اهداف برابري و عدالت در توزیع درآمد و قدر درس معطوف به بررسی سیاست

این تحلیل  . کند  هاي اساسی رفاه اجتماعی در کشورهاي مختلف ارائه می          این درس یک تحلیل تطبیقی از رهیافت      

گیرد که خود متاثر از مفاهیم فرهنگـی و تـاریخی مختلـف     هاي اقتصادي ـ اجتماعی کشورها انجام می  با توجه به ویژگی

  .است

 تغییرات اقتصاد، سیاست و فرهنگ در عصر جهانی شـدن، بـه             همچنین در این درس ضمن آشنایی دانشجویان با       

  .شود هاي رفاهی پرداخته می هاي گوناگون آن در نظام بیان ابعاد و بازتاب

  :سرفصل

هاي اقتصاد اجتماعی تعاریف، مفاهیم، نظریه(کلیات : اقتصاد اجتماعی.(  

هاي اقتصادي و نقش عملیات آنها عامل.  

هاي اجتماعی اقتصاد و آسیب.  

نظام اقتصادي کشورها و الگوهاي رفاه اجتماعی.  

اشتغال و رفاه اجتماعی.  

هاي حفظ درآمد و رفاه اجتماعی برنامه.  

سازي، جهانی شدن و اثرات جهانی شدن در اقتصاد ملل آشنایی با مفاهیم جهانی(کلیات : جهانی شدن.(  

ها و تهدیدهاي ناشی از جهانی شدن در زمینه رفاه اجتماعی فرصت.  

     گذاري، ایدئولوژي تشکیالتی، بازار مالی و        شامل تجارت، تولید، سرمایه   : روندهاي جهانی شدن در قلمرو اقتصاد

  .بازار کار

جهانی شدن اقتصاد و رفاه اجتماعی.  

جهانی شدن سیاست و رفاه اجتماعی.  

جهانی شدن فرهنگ و رفاه اجتماعی.  

هاي اجتماعی جهانی شدن و آسیب.  
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WINER (Carleton University – Department of Economics; Carlton University – School of 
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8. Hall, A and Midgley, J. (2004). Social Policy for Development. Thousand Oaks, 

CA: Sage Publications.
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11. Midgley, J. (2003), 'Social Development: The Intellectual Heritage.' Journal of 

International Development. Vol 15 (7) 1-5.
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13. Midgley, J. and Tang, K. L. "Social Policy, Economic Growth and Development 

Welfare." International Journal of Social Welfare. Vol. 10 (4), 2001, 242-250.

  

   رفاه اجتماعی و مددکاري اجتماعی در جامعه ایران:نام درس

  2 :تعداد واحد

  :هدف

التحـصیالن رفـاه اجتمـاعی در     با توجه به نزدیکی رشته رفاه اجتماعی و مددکاري اجتماعی و از آنجایی کـه فـارغ    

ارد، این درس در راسـتاي بیـان        ها و تجربیات مددکاران اجتماعی د       انجام بسیاري از وظایف خود نیاز به استفاده از مهارت         

  .ریزي شده است هایی به دانشجویان برنامه ارتباط بین این دو رشته و ارائه چنین مهارت

  :سرفصل

تعریف مددکاري اجتماعی، اهداف و سطوح مختلف فعالیت آن.  

مشکالت اجتماعی و گستره آن.  

هاي اجتماعی و قلمروهاي آن سیاست.  

کاري اجتماعی و رفاه اجتماعیبیان ارتباط ساختاري بین مدد.  

ارتباط کارکردي رفاه اجتماعی و مددکاري اجتماعی.  

آشنایی با نظرات جدید مددکاري اجتماعی به عنوان نظریات کاربردي در رفاه اجتماعی.  

      هاي کـالن رفـاه اجتمـاعی قبـل و پـس از انقـالب                 ریزي  جایگاه مددکاران اجتماعی در سیاستگذاري و برنامه

  .راناسالمی ای

استفاده از نظریات مددکاري اجتماعی در عمل.  

هاي موجود مداخله در مواقع بحرانی و مدل.  

روانشناسی اجتماعی و ساخت اجتماعی.  

هاي امروز مددکاري اجتماعی دغدغه.  

سالمت اجتماعی در مددکاري اجتماعی.  
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  انتشارات بدر: شناسی و مددکاري اجتماعی، تهران هراد، براین، جامعه. 2
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  ریزي در رفاه اجتماعی ها و فنون برنامه  روش:نام درس

  2 :تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

ریزي و طریقه کاربرد آنها در موضـوعات رفـاه اجتمـاعی و همچنـین                ها و فنون برنامه     آشنایی دانشجویان با روش   

  .باشد هاي ارزیابی عملکرد از جمله اهداف این درس می آشنایی با شیوه

ریـزي رفـاه    هاي علمی بـه برنامـه   ائه شده در این درس دانشجویان را قادر خواهد ساخت تا با روش          لذا سرفصل ار  

  .اجتماعی در کشور بپردازند

  :سرفصل

ریزي هاي مختلف برنامه پیدایش اندیشه، تعاریف و دیدگاه  

ریزي اجتماعی اصول و مراحل برنامه  

ریزي در مکاتب مختلف علمی برنامه  

هاي مختلف ریزي از دیدگاه معرفی انواع برنامه  

ریزي اجتماعی نقش ارزشیابی در مراحل مختلف برنامه  

ها هاي اجرایی و مردم در ارائه و اجراي برنامه ریزان، دستگاه نقش برنامه  

ریزي به عنوان یک سیستم برنامه  

ریزي در موضوعات رفاهی با سایر موضوعات؟ تفاوت برنامه  

اجتماعیریزي در رفاه  فنون عملی برنامه  

ریزي در رفاه اجتماعی افزارهاي برنامه برخی نرم  

سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی  

 انفرادي یا گروهی(انجام یک کار عملی توسط دانشجو(
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  هاي اجتماعی  سمینار آسیب:نام درس

  2 :تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

هاي اجتماعی ایران مورد بررسـی قـرار گرفتـه و نقـش              رود که در هر جلسه یکی از آسیب         در این درس انتظار می    

ریزي پیشگیري و کنترل آسیب اجتمـاعی مـورد نظـر مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و         نظام رفاه و تأمین اجتماعی در برنامه 

  .ب ارائه شودراهکارهاي مناس
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  :سرفصل

ریزي رفاه اجتماعی در هر نیمسال با توجه بـه محتـواي دروس ارائـه شـده و                    گروه استادان رشته تخصصی برنامه    

به این ترتیب یک یا چند موضوع از مـوارد بیـان شـده    . احتماالً برخی مسائل روز، طرح این سمینار را تنظیم خواهند نمود    

هاي کالسی مورد استفاده قـرار   رس و دانشجویان انتخاب شده و به عنوان عناوین سمینار    توسط استادان، با کمک استاد د     

  .گیرد می

بـر ارائـه    تواند به عنـوان مـالك ارزشـیابی عـالوه     وگو و اظهارنظر می میزان مشارکت دانشجویان در بحث و گفت     

  .سمینار مورد استفاده قرار بگیرد

  :ه صورت زیر باشدتواند ب برخی مباحث مورد بحث در کالس می

  شناسی اجتماعی و سیر تحول تاریخی آنها، هاي آسیب مکتب. 1

  هاي رفاهی گوناگون، هاي اجتماعی با توجه به نظام هاي مداخله در کنترل و آسیب شیوه. 2

  هاي مداخله در بستر تاریخ، نقد و بررسی شیوه. 3

  هاي مسائل اجتماعی، وجوه تمایز و مشارکت آسیب. 4

  .هاي اجتماعی رایج در ایران و فرموله کردن آسیب) سازي شاخص(زي الگوسا. 5

  هاي تحقیق پیشرفته در رفاه اجتماعی، روش: نام درس

  : تعداد واحد

  :نیاز پیش

  :هدف

هاي مختلف براي بدست آوردن پاسخ مناسب به سؤاالت پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی به منظور                  شناخت روش 

  .گون مربوط به رفاه اجتماعیهاي گونا تولید علم در حوزه

  :سرفصل دروس

اي بر فلسفه علم مقدمه  

شناخت الگوهاي پژوهشی  

گیري و تعهدات محققان بنیادي، کاربردي و ارزشیابی جهت  

ها و نقش آنها در پژوهش تئوري  

مسئله، سؤال و فرضیه  

هاي فرضیه و انواع آن ویژگی  

سنجش و اندازه گیري متغیرها  

فی و نقد آنمباحث نظري پژوهش کی  
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گیري هاي نمونه تعیین حجم نمونه و روش  

هاي گردآوري اطالعات روش  

انواع تحلیل و کاربرد هر کدام از آنها در پژوهش  

       با توجه به مطالب فوق ارائهProposal           در مورد یک موضوع مرتبط با رفاه اجتماعی و نقـد آن توسـط سـایر 

  دانشجویان
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  پیشگفتار

هـاي در   هـا بـه ویـژه گـروه     به عنوان یک رشته کاربردي که بر پایه عشق خدمت به انسان» مددکاري اجتماعی «

کـه ریـشه در باورهـاي       (اي     اخالقی و باورهاي حرفـه     هاي  ریزي شده است و ارزش      دیده جامعه پی    معرض آسیب و آسیب   

هایی که به اشکال      دهد، علیرغم پیشینه تاریخی نیم قرنی در کشور و همچنین تالش            شالوده آن را تشکیل می    ) دینی دارد 

 مختلف انجام گرفته است هنوز جایگاه شفاف و روشنی را در بعد علمی و فناوري احراز نکـرده اسـت و بـراي بـسیاري از                   

بحـث  . ریزان و مدیران جامعه ناشناخته و بعضاً با شناخت نـاقص اسـت      طالبان علوم کاربردي و حتی سیاستگذاران، برنامه      

عـالی انقـالب فرهنگـی و تأییـد مقـام معظـم رهبـري و          بنیادي در قالب نقشه جامع علمی کشور که بـا تـدبیر شـوراي               

 در 1404انداز بلندمدت توسعه کشور بـراي ایـران سـال     د چشماندرکاران جامعه علمی کشور مطرح و در راستاي سن          دست

نظیر براي رشته علمی ـ کاربردي مددکاري اجتماعی است تا ضمن بررسی و نقد وضـعیت    دست تدوین است، فرصتی کم

 محدودیت شدید زمانی براي موضوع به این  . فعلی این حرفه در کشور، جایگاه آن در نقشه جامع علمی کشور معرفی شود             

  .هایی خواهد بود که از این بابت امید اغماض و در عین حال ارشاد و راهنمایی را داریم مهمی، مسلماً همراه با کاستی

  





 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  چکیده

تـدارك شـد سـعی      ) که براي چنین کار عظیمی بسیار قلیـل اسـت         (در نوشتار حاضر که در محدوده زمانی اندکی         

می کشور، مطالب و مباحث مربوط به مددکاري اجتماعی به عنـوان  گردیده است در قالب کلی طرح تدوین نقشه جامع عل         

  .یک رشته علمی ـ کاربردي در مجموعه علوم انسانی ـ اجتماعی تدوین شود

سـاله نظـام، قـانون     انداز بیـست  موضوع و مسئله مورد نظر این است که با استناد به متن قانون اساسی، سند چشم           

نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین، مددکاري اجتمـاعی بـه عنـوان یـک      برنامه چهارم توسعه، قانون ساختار      

تخصص در سطوح مختلف و در راستاي عملیاتی کردن اهداف توسعه جایگاه رفیعی دارد و مخـصوصاً در مـوارد مختلـف                 

 ولی سؤال این است کـه آیـا   قانون برنامه چهارم به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت و اهمیت انکارناپذیري دارد      

شود؟ و اصوالً براي احراز چنین جایگـاهی، چـه ملزومـاتی مـورد نیـاز         در عمل و واقعیت نیز، چنین جایگاهی مشاهده می        

  است؟ و در این فرایند مالحظات و تدابیر علمی کدامند؟

اري اجتماعی در جهان و     در پاسخ به سؤاالت فوق ابتدا سعی شده است که تحوالت تاریخی مربوط به رشته مددک               

در ادامـه سـعی شـده       . ایران تدوین شود و وضعیت موجود آن از بعد آموزشی، پژوهشی و فناوري مورد بررسی قرار گیـرد                 

اي  هـاي حرفـه   هاي آموزشی و پژوهشی مقاطع مختلف مددکاري اجتماعی از بعد فناوري و کسب مهـارت            است که برنامه  

ـ         مورد نیاز، بررسی و نقد شود و هم  اجتمـاعی بـا تأکیـد بـر      راه بـا تبیـین رابطـه مـددکاري اجتمـاعی بـا علـوم انـسانی 

ساله نظـام تـدوین    انداز آموزشی، پژوهشی و فناوري این موضوع در رابطه با سند بیست شناسی، چشم شناسی و روان   جامعه

طلبد پایان بخـش       ذیربط را می   شود که در این راستا سعی شده است پیشنهادات کاربردي و قابل اجرا که همت مسئولین               

هـاي پیـشنهادي در راسـتاي احـراز جایگـاه مـورد نظـر در سـند                  ضمائمی در قالب برخی از طرح     . مباحث مورد نظر باشد   

  . انداز و برخی اسناد دیگر به گزارش حاضر پیوست شده است چشم
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  )طرح موضوع(بخش اول ـ کلیات 

  :فصل اول ـ مقدمه

فرد در تبعیت از فطرت خویش، البتـه تحـت تـأثیر     هاي منحصر به   اجتماعی و با ویژگیبه عنوان موجود  » انسان«

هاي متفاوت غالباً در جهت حراست از خود و پاسخ بـه   افزاري زمانی و مکانی، به نسبت     افزاري و نرم    شرایط مختلف سخت  

توان به جـرأت همزمـان بـا     آن را مینیازهاي مختلف خویش، با همنوعان خود در تعامل و همیاري بوده است که پیشینه  

. اند کرده هاي آینده را در این راستا تشویق و ترغیب می  هاي عصر خود و نسل      خلقت او تلقی کرد و انبیاي الهی نیز، انسان        

محیطـی،    زیـست  ها و اجتماعات نخستین به جهت تعلقات نسبی و سببی، در سایه انتظارت محدود و شرایط سـاده     خانواده

هـا در قالـب       دین مبین اسالم به عنوان آخرین دین الهی نیز در توجه دادن به انسان             . اند   بسیاري از نیازها بوده    پاسخگوي

رحم، حقوق همسایه و نظایر آن، مؤمنین را در معاضدت یکدیگر تشویق کـرده و               مباحثی چون حقوق والدین و اوالد، صله      

، بـه قـول     )انفـال (برداري هوشمندانه از ذخایر و منابع مالی عمـومی            بهرهسازد که با      کنندگان امور جامعه را ملزم می       اداره

، یک زندگی مکفی و مناسب را براي آحاد مـردم و اقـشار مختلـف          »اقتصاد ما «مرحوم محمدباقر صدر در جلد دوم کتاب        

ـ                . اجتماعی تأمین کنند   افـزاري    هـاي سـخت     تپدیده انقالب صنعتی و آثار و تبعات مادي و معنوي آن و بروز و ظهور رقاب

خشن نظیر انحصار در امور اقتصادي و مسابقات تسلیحاتی، شرایطی را پدیدار ساخت که امکان زندگی ساده توأم با رفاه و 

سو، بروز و گسترش مکاتـب بـشردوستانه از    ساخت و لذا تحت تأثیر این قبیل حوادث و شرایط از یک        امنیت را مشکل می   

دوستی و خـدمت بـه نیازمنـدان     ها و حرفی که مبناي آن بر انسان  ایجاد و گسترش رشتهسوي دیگر بسترهاي الزم براي 

 به عنـوان یـک رشـته    1»مددکاري اجتماعی«بر همین اساس از دهۀ پایانی قرن نوزدهم         . ریزي شده است، فراهم شد      پی

ان داشته باشد تأسیس شـد و بـه   توانست کاربرد قابل توجهی در تسکین آالم نیازمندان و دردمند اي که می علمی ـ حرفه 

خـدمات  «هـا و شـعبات متنـوعی را در حـوزه جـامع       سرعت در جوامع اروپایی و سپس آمریکـا گـسترش یافـت و شـاخه      

  . در ابعاد مختلف به وجود آورد3»رفاه اجتماعی« با هدف تأمین 2»اجتماعی

اي قریب بـه شـصت سـال و در            و با فاصله  تأثیر از این شرایط نبود        ایران نیز به عنوان عضوي از جامعه جهانی بی        

هاي اول و دوم عمرانی کشور رشته مورد بحث تأسیس شد و طی دو دهۀ                 بخشی از اهداف ذیربط در برنامه       راستاي تحقق 

                                                          

١. Social Work
٢. Social Services
٣. Social Welfare 
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اي جدید گسترش یافت که تحوالت مربوط به این موضوع مـورد بررسـی قـرار                  قبل از انقالب در قالب چند مدرسه حرفه       

 مهم انقالب اسالمی ایران و شرایط و حوادث بعد از استقرار نظام جمهوري اسالمی، ضرورت حـضور           پدیده. خواهد گرفت 

انـدرکاران   ها و دسـت  اي را دو چندان کرد که الزمه آن، تالش مضاعف نهادها، سازمان و فعالیت این رشته علمی ـ حرفه 

  .ذیربط بود

ورهاي منطقه نظیر هندوسـتان، پاکـستان و ترکیـه بـه     یافته، حتی کش فاصله موجود بین کشورمان با جهان توسعه     

روشنی گویاي این حقیقت است کـه سیاسـتگذاري و تـدبیر در گـسترش و رشـد کمـی و توسـعه کیفـی ایـن رشـته، از                              

اي کـه   هاي تحقق اهداف متعالی نظام در راستاي توسعه انسانی و معرفی یک جامعۀ الگو به جهانیان است جامعه       ضرورت

ساالري دینـی،   هاي دینی و ملی از محمل مردم انداز بلندمدت نظام، با تکیه بر اصول اخالقی و ارزش     چشم به موجب سند  

گیـري از نیـروي خـالق، توانمنـد و      اي نائل شده و با رشد علمی و بهـره  به جایگاه اول علمی و فناوري در مقیاس منطقه    

هـاي در معـرض آسـیب و یـا            د مـردم بـه ویـژه گـروه        مبتکر نخبگان و فرزندان شایسته ملت، سطح کیفیت زندگی آحـا          

الزم به یـادآوري اسـت      . دیده را متناسب با شأن انسانی آنها به عنوان اشرف مخلوقات و محور توسعه، ارتقا ببخشد                 آسیب

هـاي   اي که در قالب یک شـغل خطیـر کـاربردي در بخـش     به عنوان یک رشته علمی ـ حرفه » مددکاري اجتماعی«که 

اي خود را در فرایند توسعه در ابعاد مختلـف ایفـا نمایـد کـه             کند، زمانی خواهد توانست رسالت حرفه       پیدا می مختلف نمود   

اي برقرار شده و گسترش    بر تمهیدات داخلی در تقویت علمی و کاربردي آن، تعامل هدفمند با مجامع علمی و حرفه                 عالوه

بینـی شـده اسـت        گونه که در نقشه جامع علمی کشور پیش         ز، آن یابد تا بدین وسیله امکان جذب زیرکانه علوم و فنون رو          

  .محقق شود

سـاز فنـاوري و کـاربردي     هایی است که آموزش نظري و عملی آن، زمینـه           جزء معدود رشته  » مددکاري اجتماعی «

هاي    حوزه اي که در دنیاي امروز، مددکاري اجتماعی در         گونه  شود به   هاي اجتماعی و انسانی می      کردن آن در تمامی عرصه    

هاي رفـاهی، از مـدیریت اجتمـاعی در ابعـاد خـرد و کـالن تـا تحقیقـات                      ریزي  مهم سیاستگذاري و قانونگذاري تا برنامه     

هاي اجتماعی و ارائه طریق جهـت تعـدیل آنهـا و یـا پیـشگیري از بـروز و ظهـور انـواع                          یابی آسیب   اجتماعی براي ریشه  

 انسان در خانه، محل کار، محل تحصیل و محیط اجتماعی و            1»اجتماعیسالمت  «کننده حیات توأم با       هاي تخریب   آسیب

کنند که بروز و ظهـور ایـن          اي ایفاي وظیفه می      جامعه در ابعاد فردي، گروهی و جامعه       2»توانمندسازي«باالخره در فرایند    

اي را براي این امر    ارزندهتواند نقش     هاي انکارناپذیر است که نقشه جامع علمی کشور می          ها در کشورمان از ضرورت      زمینه

آموختگـان   هـاي دانـش     مندي جامعه از توانمندي     هاي متنوع براي بهره     و اعتالي رشته مددکاري اجتماعی و ایجاد فرصت       

  .این رشته ایفا کند

  :مسئلهفصل دوم ـ بیان 

است بر پایـه  گونه که در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی مطرح شده است، جمهوري اسالمی ایران نظامی                  آن

ایمان به کرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم با مسئولیت او که از طریق استفاده از علوم، فنون و تجارب پیـشرفته                        

                                                          

١. Social Health 
٢. Empowerment
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گانه اصـل سـوم قـانون اساسـی           شود و در همین راستا، بندهاي شانزده        بشري با تکیه بر کتاب، سنت و اجتهاد محقق می         

  .ملیاتی کردن آنهاستطراحی شده است که دولت موظف به ع

  ـ ایجاد محیط مساعد براي رشد فضائل اخالقی،

  ـ تقویت روح تتبع و ابتکار،

  ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش،

  ـ ایجاد امکانات عادالنه براي هم و رفع تبعیضات ناروا،

  نوع محرومیت و تعمیم بیمه،ریزي اقتصاد صحیح و عادالنه جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر  ـ پی

  جانبه افراد، ـ تأمین حقوق همه

  .ـ توسعه و تحکیم برادري اسالمی و تعاون عمومی

باشد که تعمق در هر یـک از آنهـا بـه روشـنی نـشان                 مطالب فوق از موارد مربوط به اصل سوم قانون اساسی می          

هاي نوین بشري تا چـه حـد          هاي خاص و تجربه     بر دانش   مبتنی» حرفه«به عنوان یک    » مددکاري اجتماعی «دهد که     می

  .تواند در تحقق آنها سهم و نقش داشته باشد می

منـد از    ایرانیست برخوردار از سالمت و بهـره 1404انداز بلندمدت جمهوري اسالمی، ایران سال  براساس سند چشم 

ر، فساد و تبعیض، نهـاد خـانواده اسـتوار و           هاي برابر، فاقد فق     عدالت اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی پویا و کارآمد، فرصت        

  .منسجم

 امنیـت   1»کیفیـت زنـدگی   «انـداز، بهبـود       هاي کالن نظام در دوره چـشم        از سیاست » 12«در همین راستا، در بند      

از سـوي دیگـر ایـران       . گیري شده اسـت     پذیر و تحقق عدالت اجتماعی، هدف       هاي آسیب   غذایی، رفع فقر، حمایت از گروه     

اي معرفی شده است کـه الزمـه آن، طبـق     ان دست یافته به جایگاه اول علمی و فناوري در مقیاس منطقه ایر 1404سال  

انداز، نهادسازي در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق، افـزایش         هاي کلی نظام در دوره چشم       سیاست» 7«و  » 6«بندهاي  

و تأکیـد بـر رویکـرد خالقیـت و نـوآوري و      افـزاري   سهم کشور در تولیدات علمی جهان، گسترش و تعمیق نهـضت نـرم          

هـاي    بـر دانـایی در عرصـه        تحقق توسـعه پایـدار مبتنـی      . محیطی، است   هاي جدید زیست    همچنین توسعه علوم و فناوري    

هاي کنـونی و   که ضمن ارتقاي کیفیت زندگی، حقوق نسل محیطی کشور به نحوي    اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و زیست    

انـداز بلندمـدت بـا     هاي کالن نظام در چـشم  سیاست» 24«ست که در بند    ، از موارد مهم دیگري ا     آینده نیز محفوظ بماند   

، رشـد   )1394(انـداز     شود که در سایه آن در نیمه اول چـشم           جانبه امکانپذیر می    درایت و مدیریت خردمندانه، علمی و همه      

ار به بیش از دو برابر افزایش یافتـه نـرخ بیکـاري و      وري نیروي ک    متوسط سالیانه تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، بهره       

نرم تورم تک رقمی شده و نسبت هزینه دهک ثروتمندترین به دهک فقیرترین افراد جامعه نیز بـه حـدود هفتـاد درصـد                        

امنیـت  « و 2»عـدالت اجتمـاعی  «یابد که اینها تماماً از اهداف متعالی مـددکاري اجتمـاعی در راسـتاي تحقـق        کاهش می 

  . بر عقالنیت این ممکن نیست جز در سایه تدبیر و تالش مبتنی.  است3»یانسان

سـاله و طـی چهـار         نقشه جامع علمی با هدف گرفتن اعتالي علمی کشور ارتقاي فناوري براي بستر زمانی بیست              

                                                          

١. Quality of Life 
٢.Social Justice  
٣. Human Security 
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توسـعه  «هـاي     ساز چنین وضـعیتی اسـت تـا نهایتـاً شـاخص             ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، زمینه        برنامه پنج 

  . گونه که در شأن ملت بزرگ ایران است محقق شود  آن1»انسانی

و » هـاي مـددکاري اجتمـاعی      توسـعه نظـام   «ساله نظام در مبحث ارتقاء کیفیـت سـطح زنـدگی،              انداز بیست   چشم

کند و در برنامه چهارم توسعه        را به عنوان یک فن، روش و راهکار مطرح می         » هاي خودجوش مردمی    گسترش مشارکت «

زمینـه عملیـاتی   ) 101(تا ) 95(، )92(، )90(، )86(، )85(ساله، در مواد  انداز بیست مدت چشم به عنوان نخستین برنامه میان    

کند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، رسالت خطیـري را بـراي حرفـه                 انداز را تدارك می     کردن اهداف مربوط به چشم    

آموختگـان   خی از مصادیق آن بـه روشـنی مبـین جایگـاه و نقـش دانـش             دارد که معرفی بر     مددکاري اجتماعی منظور می   

  . انداز است مددکاري اجتماعی در تحقق اهداف چشم

  ).85ماده (ـ حفظ و ارتقاي سالمت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سالمتی 

هـاي روانـی    ر بیمـاري هاي فردي و اجتماعی اعتیاد، پیشگیري و درمان ایدز و کاهش بـا              ـ کاهش خطرات و زیان    

  ).86ماده (

ـ ارتقاي عدالت توزیعی در دسترس عادالنه مردم به خدمت بهداشتی و درمانی در جهت کاهش سهم خانوارهـاي                   

  ).90ماده (هاي ذیربط  پذیر از هزینه درآمد و آسیب کم

عیـت، فراگیـري و   در ابعـاد جام ) اي ـ حمـایتی ـ امـدادي     بیمـه (ـ گسترش و تعمیق نظام جامع تـأمین اجتمـاعی   

  .اثربخشی

هاي اجتماعی و مددکاري بـراي دفـاع از حقـوق فـردي، خـانوادگی و        هاي حقوقی، مشاوره    ـ فراهم آوردن حمایت   

  ).95ماده (اجتماعی فقرا 

هاي حمایتی جهت توانمندسازي افراد تحـت پوشـش مؤسـسات و نهادهـاي حمـایتی در                   ـ هدفمند کردن فعالیت   

  ). 96ماده (اي  هراستاي ورود به پوشش بیم

ـ ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاري اجتماعی، تقویت بنیان خـانواده و توانمندسـازي افـراد و            

  ).97ماده (هاي در معرض آسیب  گروه

هاي کـاربردي در      دهنده نقش و رسالت حرفه مددکاري اجتماعی به عنوان یکی از رشته             تعمق در موارد فوق نشان    

توان اعالم کرد که مـددکاري اجتمـاعی نقـش کلیـدي در               مدت و بلندمدت نظام است و به جرأت می          میانتحقق اهداف   

ها به عهده دارد کـه الزمـۀ          هاي مختلف از جمله هدفمند کردن یارانه        عملیاتی شدن نظام جامع تأمین اجتماعی در بخش       

جایگاه علمی این رشـته در نظـام آمـوزش عـالی     اي مددکاران اجتماعی و بازنگري نسبت به  حرفه آن توانمندي علمی ـ  

  . کشور و تالش براي رسیدن به جایگاهی است که منطبق با اهداف عالیه نظام باشد

دهـد کـه غایـت حرفـه      اي مددکاري اجتماعی نشان مـی  هاي اساسی و اصول حرفه    بررسی مفاهیم، اهداف، ارزش   

.  رضامندي از زندگی براساس عـدالت، رفـاه و اخـالق اسـت             ها و کسب    مددکاري اجتماعی اعتالي مادي و معنوي انسان      

کنـد     هـدف از مـددکاري اجتمـاعی را ایجـاد سـازگاري بـین انـسان و محـیط او بیـان مـی                        2»ویلیـام گـوردن   «چنانچه  

)S.H.S.O.D. No 1. P 16.(  

                                                          

١. Human Development
٢. William Gordon
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تمـاعی در   در منشور اخالقی انجمن مددکاران اجتماعی کانادا، کمک به افراد براي گـسترش مهـارت فـردي و اج                  

 از اهداف مـددکاري     1»گیري  خود تصمیم «جهت حل مشکالت اجتماعی خویش و افزایش توانایی تطابق خود با محیط و              

و تغییر در روابط و مناسبات انسانی به نحوي که موجبات رضایتمندي و          ). 833: 1380شولمن،  (اجتماعی اعالم شده است     

  )4: 1386مالکوم پین، (د از مقاصد اصلی مددکاري اجتماعی است  شو2»مددجو«کارآیی بیشتر فرد، گروه و جامعه 

ها در شناسایی، حل یا کاهش مشکالتی است که بـر اثـر               و هدف عملی مددکاري اجتماعی کمک به افراد و گروه         

ها و  ناهماهنگی بین خود و محیطشان به وجود آمده است و همچنین شناسایی و تقویت حداکثر توان بالقوه در افراد، گروه            

  ).23 : 1382کامپتون، (از اهداف حرفه مددکاري اجتماعی است ) و متجلی ساختن آن(اجتماعات 

اي،  مددکاران اجتماعی حرفه: کند المللی مددکاران اجتماعی نیز در منشور اخالقی این چنین بیان می     فدراسیون بین 

اي، ملـی و      برآوردن نیازهـاي فـردي، گروهـی، جامعـه        ها و توسعه منابع به منظور         خود را براي رفاه، خودشکوفایی انسان     

  ).233: 1373پیکاردو، (کنند  المللی، براي حصول عدالت اجتماعی وقف می بین

هـاي اصـلی ایـن       اي مددکاران اجتماعی در جامعه اسالمی، یکی از هدف          و باالخره از منظر باورهاي دینی و حرفه       

توان با تالش و اراده تغییر        امع انسانی است که وضعیت ناخوشایند موجود را می        ها و ج    حرفه، ایجاد این باور در افراد، گروه      

  3). سوره رعد11با استناد بر آیه شریفه (داد 

گانه علوم اجتماعی هرچند بـا هـدف تربیـت            6هاي    به یکی از گرایش   ) مددکاري اجتماعی (تبدیل رشته خدمات اجتماعی     

انجام گرفتـه باشـد،   )  و به صراحت مطرح شده است      1362 علوم اجتماعی مصوب سال      گونه که در برنامه     آن(مددکاران اجتماعی   

اي شـدن   ها به عنوان اساس حرفـه  موجب تضعیف این رشته از بعد نظري و عملی شد به طوري که طبق اسناد موجود، کارورزي         

.  دچـار تغییـرات اساسـی گردیـد    هاي آموزش نظري و عملی دانشجویان مددکاري اجتماعی سیصد درصد تقلیل پیدا کرد و روش        

 به بعد آغاز شد که در نهایت منجر به تبدیل گـرایش خـدمات         1367هاي    هاي مختلف براي اصالح وضعیت جدید از سال         تالش

  .ارشد و دکتري بود اجتماعی به رشته مددکاري اجتماعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی

 از نظـر علمـی و چـه از لحـاظ فنـاوري، هنـوز مـددکاري                هاي مذکور و تحوالت ناشی از آن، چـه          علیرغم تالش 

رشـته مـددکاري اجتمـاعی در مقـاطع مختلـف نیازمنـد       . اجتماعی در کشورمان، جایگاه واقعی خود را پیـدا نکـرده اسـت    

از سـوي  . هاي روز و نیازهاي متنوع و پیچیده جامعه فعلی و آتی کشور است     اصالحات و تغییرات اساسی متناسب با دانش      

ر، مددکاري اجتماعی به عنوان یک رشته مهم کاربردي دانشگاهی براي بخش قابل توجهی از جامعه ناشـناخته و یـا                   دیگ

اندرکاران امـور اجتمـاعی       بر آن، حتی براي برخی از مدیران و دست          با شناخت ناقص و بعضاً نادرست همراه است و عالوه         

و اینها همه، شرایطی را به وجـود مـی آورد کـه مـشخص کـردن      کشور نیز، آگاهی کافی نسبت به این حرفه وجود ندارد  

هـاي جامعـه    گونه که شایسته این رشـته و همچنـین ضـرورت         جایگاه مددکاري اجتماعی در نقشه جامع علمی کشور، آن        

اندرکاران این حوزه و جامعه مـددکاري اجتمـاعی کـشورمان             ترین دغدغه و مسئله براي دست       امروز است به عنوان اصلی    

گیرد که امید است در اعتالي علمـی   شد که بر همین اساس تالش فعلی در جهت دستیابی به چنین جایگاهی انجام می        با

                                                          

١. wolf determination
٢. client

ي اجتماعی تألیف دکتر محمد زاهدي اصل انتـشارات دانـشگاه           براي مطالعه بیشتر به مبحث اهداف مددکاري اجتماعی کتاب مبانی مددکار          . 3

  . مراجعه شود) 1385(عالمه طباطبایی، چاپ سوم 
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  .اي مددکاري اجتماعی در کشور مؤثر افتد ـ حرفه

  فصل سوم ـ اهداف 

تـوان در راسـتاي تحقـق اهـداف        هدف از تدوین جایگاه مددکاري اجتماعی در نقشه جـامع علمـی کـشور را مـی                

 اعالم کرد کـه همانـا توانمندسـازي جامعـه در ابعـاد       1404انداز ایران سال      مدت و بلندمدت نظام، به خصوص چشم        انمی

هـاي   اي که با اتکا بـه توانمنـدي   گونه هاي نوین است به اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با تکیه بر علوم و فناوري      

پـذیر،   اي فعـال، مـسئولیت   اي آن را ارتقا ببخشد و در نهایـت جامعـه  ه مادي و معنوي خود بتواند توسعه انسانی و شاخص 

 زیست مطلوب  مند از محیط خور شأن خود و بهره اي برخوردار از کیفیت زندگی در اخالق و رضایتمند را ایجاد کند، جامعه    با

  .در تمامی ابعاد آن

ي مددکاري اجتماعی بـه عنـوان یکـی از    الذکر، ارتقاي کیفیت علمی و فناور  براي رسیدن به موقعیت مطلوب فوق     

ها حرفه و رشته کاربردي، در قالب یک هدف نهایی مطرح بوده و براي رسیدن به آن، چند هدف فرعی بـه شـرح زیـر       ده

  . قابل طرح و بررسی است

  ـ بررسی تحوالت رشته مددکاري اجتماعی در جهان و ایران،

  ز بعد علمی ـ تحقیقاتی و فناوري در کشور،ـ بررسی و شناخت وضعیت فعلی مددکاري اجتماعی ا

  ها و تنگناهاي رشته و حرفه مددکاري اجتماعی از نظر علمی و فناوري، ـ تدقیق محدودیت

  شناسی، شناسی و روان ـ بررسی و شناخت رابطه مددکاري اجتماعی با سایر علوم اجتماعی ـ انسانی به ویژه جامعه

ریزي و مدیریت کارآمد در حوزه مـددکاري اجتمـاعی از ابعـاد               ي، برنامه هاي سیاستگذار   ـ بررسی و شناخت چالش    

  علمی و فناوري،

  ،1404انداز ایران سال  ـ بررسی و شناخت مددکاري اجتماعی کارآمد از بعد علمی، پژوهشی و فناوري در چشم

ري اجتمـاعی در ابعـاد      ـ بررسی و شناخت الزامات و ملزومات مورد نیاز براي تحقق جایگاه مورد نظر براي مـددکا                

  .علمی و فناوري

  فصل چهارم ـ ضرورت و اهمیت تدوین موضوع 

یکم،  و در راستاي تحقق مفاد اصول مختلف قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به ویژه اصول سوم، دهم، بیست    

خـصص، در ابعـاد علمـی،      جانبه مددکاري اجتماعی کارآمد به عنوان یک ت         سوم، حضور و فعالیت همه      و  نهم و چهل    و  بیست

پژوهشی و فناوري، الزم و ضروري است چنانچه به درستی در قانون برنامه چهارم توسعه و در فصول ارتقـاي سـالمت و            

اي به صورت مـستقیم و غیرمـستقیم          بهبود کیفیت زندگی و همچنین ارتقاي امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، توجه ویژه            

اي اثرگذار در تحقـق اهـداف مـورد     هاي علمی ـ حرفه  و آن را به عنوان یکی از روشبه مددکاري اجتماعی معطوف شده 

، دولـت را  1404انداز ایـران سـال    قانون برنامه چهارم به عنوان نخستین برنامه در چشم) 97(ماده  . نظر اعالم کرده است   

 جـامع در ایـن خـصوص بـا     هاي اجتماعی نسبت بـه تهیـه طـرح    سازد که به منظور پیشگیري و کاهش آسیب  مکلف می 

  . محورهاي زیر اقدام کند
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  .هاي در معرض آسیب  ارتقاي سطح بهداشت روان، تقویت بنیان خانواده، توانمندسازي افراد و گروه-

هـاي   هـاي دینـی و هنجـار     بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیـدواري، اعتمـاد اجتمـاعی، تعمیـق ارزش            -

  .اجتماعی

هاي ذیربط بـا      زاي اجتماعی در بافت شهري و حاشیه شهرها و مدیریت برنامه            خیز و بحران   ـ شناسایی نقاط آسیب   

  .هاي مختلف مشارکت بخش

  .هاي اجتماعی ـ پیشگیري اولیه از بروز آسیب

  .هاي غیردولتی هاي اجتماعی با مشارکت سازمان رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب ـ خدمت

  .ماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعهدیدگان اجت ـ بازتوانی آسیب

  .ـ تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان

  .ـ تداوم اجراي طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی و مزمن و سالمندان

ولتی و  هاي غیرد   ـ تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاري تشکل              

  .هاي ذیربط سازمان

  .هاي مختلف بهزیستی هاي مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه ـ سازماندهی و توسعه مشارکت

 ارتقـاي  1،»سرمایه اجتماعی «سازد به منظور حفظ و ارتقاي         قانون مذکور همچنین دولت را مکلف می      ) 98(ـ ماده   

  . زم را به انجام برساندهاي ال رضایتمندي عمومی و گسترش نهادهاي مدنی، اقدام

ـتقرار             و باالخره به موجب ماده یکصد قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است به منظور ارتقاي حقـوق انـسانی، اس

ـال، مـسئولیت                       زمینه ـارگر، مـؤمن،        هاي رشد و تعالی و احساس امنیت فردي و اجتماعی در جامعـه و تربیـت نـسلی فع پـذیر، ایث

 از وجدان کار، انضباط با روحیه تعاون و سازگاري اجتماعی، متعهد به انقـالب و نظـام اسـالمی و شـکوفایی                       رضایتمند، برخوردار 

  . را تنظیم و پس از تصویب در مراجع ذیربط به اجرا درآورد» منشور حقوق شهروندي«ایران و مفتخر به ایرانی بودن، 

انداز بلندمدت توسعه کـشور،   نون اساسی، سند چشم ها مصادیق دیگري که در متن قا        بررسی دقیق موارد فوق و ده     

هـاي    برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین و مصوبات حوزه وسیع امور اجتماعی وجود دارد، همراه با تعمق در حوزه فعالیـت                    

از اولیـه  اعم (هاي پیشگیري  اي مددکاران اجتماعی در ابعاد اجرایی، تحقیقاتی، مدیریتی و سیاستگذاري چه در زمینه           حرفه

و ) قشرهاي مختلف جامعه در تمامی دوران زندگی      (خصوص توانبخشی و درمان، چه براي مخاطبین عام           ، چه در  )و ثانویه 

دهد که متصدیان، کارگزاران        ، به روشنی نشان می    )دیده یا در معرض آسیب جامعه       اقشار آسیب (چه براي مخاطبین خاص     

هاي فعالیتی خود نیازمند احراز جایگاهی روشـن در       ه منظور توفیق در عرصه    و تالشگران حوزه وسیع مددکاري اجتماعی ب      

خود که الزمـۀ آن     ) اي  اخالق حرفه (اي    هاي حرفه   نقشه جامع علمی کشور هستند تا بدین وسیله با رعایت اصول و ارزش            

است، ) باشد اي امروز میمطابق آنچه که در دنی(اي رشته مددکاري اجتماعی  بخشی و تأمین استقالل علمی ـ حرفه  هویت

انداز نظام براي رسـیدن   تري در جهت تحقق اصول قانون اساسی و مفاد سند چشم اي افزون بتوانند با اقتدار علمی ـ حرفه 

  .  که همانا ایرانی مستقل، مرفه، خوداتکا، آباد و آزاد است، تالش کنند1404به ایران سال 

                                                          

١. Social Capital
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  ل اول ـ تحوالت مددکاري اجتماعی در جهان فص

، پدیـده  )یافته خدمات سازمان(اي  ساز مددکاري اجتماعی به عنوان یک فعالیت علمی ـ حرفه  از عوامل اصلی زمینه

وجود . نظران این حوزه به آن معترف هستند انقالب صنعتی و آثار و تبعات مربوط به آن است که اغلب متفکرین و صاحب    

هاي کوچک انسانی، باورهـایی کـه انـسان را در        گسترده و مناسبات حاکم بر آن، روابط چهره به چهره و محدوده           خانواده  

کرد، محدودیت نیازهـا و انتظـارات جوامـع           مقابل شرایط موجود و حوادث طبیعی و غیرطبیعی مجبور به تسلیم و رضا می             

شـد بـه    تی براي ورود کارگزاران امـور اجتمـاعی احـساس نمـی      از عواملی بودند که با بودن آنها، لزوم و ضرور         ... بشري و 

هـاي پیـشوایان و رهبـران مـذهبی، محمـل و مرجـع                خصوص اینکه نهادهاي مذهبی، در سایه باورهاي دینی و توصـیه          

پدیده انقالب صنعتی که با ورود ماشین به زندگی بشر آغـاز            . اند  رسیدگی به بخشی از معضالت اجتماعی و اقتصادي بوده        

د و طی قرن شانزدهم به بعد تحوالت عظیمی را در مناسبات اجتماعی و اقتصادي جوامع مختلـف بـه وجـود آورد کـه                         ش

محیطـی و بـه هـم         هاي گسترده، توسعه شهرها، به وجود آمدن شرایط جدیـد زیـست             بخشی از تبعات و آثار آن مهاجرت      

سو،   یطی مشکالت و مسائل ناشی از این وضعیت از یک         ریختن روابط اجتماعی در ابعاد خرد و کالن بود که در چنین شرا            

پاسخ به نیازهاي متعدد و متنوع متأثر از شرایط جدید و کوچک شدن تدریجی خانواده، ایجاد و گسترش نهادهاي علمی ـ  

  . ساخت ناپذیر می اي نظیر مددکاري اجتماعی را اجتناب حرفه

کار و محیط زندگی همراه با تبعـات منازعـات و            ح مربوط به  از سوي دیگر حوادث ناشی از تکنولوژي در قالب سوان         

شد وجود کارگزاران امور اجتماعی را که بتوانند آثار سـوء ایـن قبیـل امـور را                    هایی که به مجامع انسانی تحمیل می        جنگ

  . ساخت تعدیل کنند ضروري می

مـاعی بـه مفهـوم فعالیـت        از اوایل قرن شانزدهم و تحت تأثیر عوامـل مختلـف، نگـرش جدیـد بـه خـدمات اجت                   

گـري   یافته در راستاي حمایت از نیازمندان و تعدیل آثار حوادث و سوانح و همچنـین مقابلـه بـا بیکـاري و تکـدي        سازمان

 میالدي با هدف حمایت از فقرا، قانون هنري هشتم در انگلستان به تصویب رسید و با اصـالح                   1531در سال   . مطرح شد 

: 1385زاهـدي اصـل،   (بیر الزم به منظور جلوگیري از مهاجرت به بهانه نیازمندي اتخاذ شد        ، تدا 1536این قانون در سال     

9.(  

قانون معروف فقر در انگلـستان بـه تـصویب رسـید کـه حـاکی از             ) 1601(در نخستین سال قرن هفدهم میالدي       

جلـب مـشارکت شـوراهاي      . دیافته به موضوع خدمات اجتماعی در رابطه با متکدیان و نیازمندان شدید بـو               نگرش سازمان 
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هـاي نیازمنـد از خـدمات حمـایتی و همچنـین       هاي ذیربط و تعیین شرایط ویژه براي برخورداري گـروه         محالت و خانواده  

بندي آنها براساس شرایط جسمانی و روانی از مصادیق آن بود که تمامی این موارد از منظر مددکاري اجتماعی حـائز    طبقه

  . اهمیت است

 به تصویب رسـید کـه در راسـتاي توجـه     1696 و قانون اردوي کار در   1662 فوق، قانون اسکان در      متعاقب قانون 

  .نسبی کارشناسانه به نیازمندان و معلوالن جامعه انگلیس بود

کـه برخـی از او بـه عنـوان پـدر مـددکاري اجتمـاعی نـام          (1814 کشیش اسکاتلندي در سال 1»توماس چالمرز «

او به  . ه چگونگی کمک به نیازمندان مطرح کرد که از بعد خودیاري و مشارکت حائز اهمیت است               نظراتی را دربار  ) برند  می

شناخت نیازمندان و میزان و شدت نیاز آنها و همچنین تشویق خویشاوندان و نزدیکان براي حمایـت از نیازمنـدان تأکیـد                      

 در سـال  2»اوکتاویـا هیـل  « شـکل گرفـت و   هاي خدمات اجتماعی  ها، به تدریج سازمان     براساس این قبیل دیدگاه   . داشت

اي را ترتیـب داد و طرفـداران     میالدي در لندن، براي اجراکنندگان امور خیریه برنامـه کـارآموزي و آموزشـی ویـژه     1873

اولین پیشقدمانی بودند که مدارس مددکاري را در آمریکا و اروپا تأسیس کردنـد              » نهضت سازمان خیریه و برقراري نظم     «

)S.H.Y.O.D. No. 4:88.(  

کـرد   اي تشکیل شد که بوفالو را به هشت منطقه تقسیم می        ، براي اولین بار در بوفالو مؤسسه خیریه       1877در سال   

ها مـسائل و مـشکالت    در این کمیسیون. کرد که هر منطقه را یک کمیسیون متشکل از نمایندگان همان منطقه اداره می          

شد که علیرغم نـواقص و   هاي ویژه مقابله با آنها توصیه می     گرفت و راه    ر می اجتماعی و اقتصادي مورد بحث و بررسی قرا       

  ).S.H.Y.O.D. No. 7:92(نقش مؤثري داشت » اي حرفه«ها، در تحول خدمات اجتماعی به صورت  محدودیت

ر  مباحثی را در حوزه تأمین اجتماعی در آلمان مطرح کرد کـه نـه تنهـا د                3»اتو بیسمارك « میالدي   1880در سال   

  .یافته مؤثر بود آلمان، بلکه در بسیاري از کشورهاي اروپایی آن زمان در گسترش خدمات اجتماعی هدفمند و سازمان

 تأسـیس شـد کـه در        1989 مدرسه تابستانی نیویورك در سال       4»مري ریچموند «براساس تالش و پیشنهاد خانم      

تـشخیص  «است که خانم ریچموند بـا تـألیف کتـاب           الزم به ذکر    .  به نام مدرسه خیریه نیویورك معروف شد       1904سال  

هاي  مند و برحسب یافته  براي نخستین بار فرایند مددکاري اجتماعی را به طور نظام         1917در سال   » هاي اجتماعی   بیماري

تـشریح کـرد و بـر       ) هاي مـددکاري اجتمـاعی      سه مرحله اصلی در روش    (ریزي و درمان      واقعی در مراحل تشخیص، طرح    

بـه  ) 68: 1373پیکارد،  (تأکید کرد   ) اي مهم مددکاري اجتماعی     عنوان یکی از اصول حرفه      به( جانبۀ مددجو    مشارکت همه 

همت مصلحین خیریه هلند و جمعیت طرفداري از آزادي زنـان، اولـین مدرسـه مـددکاري اجتمـاعی در آمـستردام هلنـد                        

  .ا ایجاد گردیدتأسیس شد و به سرعت مدارس مشابه در سایر کشورهاي اروپایی و آمریک

در اوایل قرن بیستم انجمن سلطنتی انگلیس با رد قانون فقراي الیزابت، قوانین جدیدي را در حمایت از نیازمنـدان              

پیشنهاد کرد که براساس آن، اعتقاد به نگهداري از متکدیان منسوخ شد و تدابیري براي پیشگیري از فقر و محرومیت بـا                     

  )36: 1372خاکساري، . (خاذ گردیددیده ات کارگیري افراد آموزش به

                                                          

١. Thomas Chalmers
٢. Octavia Hill
٣. C.O.V. Bismarck
٤. Mary Richmond
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در آمریکا نیز تحرکات جدیدي در حوزه خدمات اجتماعی آغاز شد که در تعدیل وضـعیت بحرانـی ناشـی از فقـر و      

هاي اضطراري در محـالت و شـهرهاي بـیش از             بیکاري ربع اول قرن بیستم آن کشور مؤثر بود که ایجاد صندوق کمک            

  ).S.H.Y.O.D. No 2-3: 90(یکصد هزار نفر از آن جمله بود 

خصوص تأمین اجتماعی مطرح کرد که به موجب  جمهور وقت آمریکا مقررات جدیدي را در    فرانکلین روزولت رئیس  

اندیـشمندان و  . اي، خدمات حمایتی مادران و کودکان نیازمند و معلولین مورد توجه قـرار گرفـت               بر خدمات بیمه    آن عالوه 

کنندگان جوامع مختلف را متوجه نکات مهمی کردند کـه از منظـر               هاي خود، اداره    ررسیمحققین حوزه علوم اجتماعی با ب     

مانـدگان ذهنـی و معتـادان و بیمـاران      در قبال عقب) و دولت(مددکاري اجتماعی حائز اهمیت است از جمله اینکه، جامعه         

شـود، بلکـه    این اقشار خالصه نمیدیدگان اجتماعی مسئولیت دارد و مسئولیت مذکور، در حمایت محض از        روانی و آسیب  

هاي علمی مقابله با آنها را مورد توجه  باید به مطالعه و شناخت علل و عوامل به وجود آورنده این امور همت گماشت و راه               

  .قرار داد

هاي خدمات اجتماعی به تـدریج بـه اهمیـت و آثـار ارزشـمند توجـه بـه چگـونگی                       کارگزاران مؤسسات و سازمان   

  .اي پی بردند هاي علمی و حرفه نیازمندان از طریق روشتوانمندسازي 

مدافع ایـن نظـر بـود کـه کمـک مـالی مـستقیم بـه                 » از خیریه تا مددکاري   « در کتاب    1»کاتلین وودورف «خانم  

  .شود کند و از طرف دیگر موجب افزایش تعداد فقرا می گیرنده را تخریب می نیازمندان از یک طرف شخصیت کمک

هـاي ایـن       در انگلستان، اتحادیه کارگران به رسمیت شناخته شد و تـالش           1925ارگري در سال    با تمرکز قدرت ک   

اتحادیه در رفاه کارگران بسیار مؤثر افتاد به طوري که به تدریج کسب قدرت سیاسی در مجلس به وسیله احزاب کارگري                  

گـذاري رفـاه    هاي رهبرانی نظیر وي، پایـه   اقتصاددان معروف فراهم شد و حاصل اندیشه2»ویلیام بوریج«در سایه رهبري   

کنفرانس ملـی خـدمات     . شود  عطفی تلقی می    اي و حمایتی نقطه     اجتماعی مدرن در آن کشور بود که در هر دو زمینه بیمه           

هاي علمی در خدمات اجتمـاعی کمـک شـایانی کـرد و در       میالدي بر توسعه نظریه1946 و 1939هاي   اجتماعی در سال  

  .اي سه شرط الزم است الم شد که براي پذیرش خدمات اجتماعی به عنوان خدمت حرفهدومین کنفرانس اع

  سازي براي خوداتکایی و مشارکت فعاالنه فرد در امور خود، زمینه) الف

  قبول خدمات ارائه شده به عنوان یک حق،) ب

  ).91: همان(کننده  هاي انجام گرفته به عنوان یک عامل کمکی نه عامل کنترل تالش) ج

.  در ترکیه تأسیس شد1957 میالدي در هندوستان و سپس در سال     1938اولین مدرسه مددکاري در آسیا به سال        

هـاي   ها و اعالمیـه      و قطعنامه  1948المللی به ویژه سازمان ملل و منشور آن همراه با اعالمیه حقوق بشر در                 نهادهاي بین 

یافتـه و   از جنگ جهـانی دوم در توسـعه خـدمات اجتمـاعی سـازمان     المللی و همچنین آثار و تبعات بجا مانده           مختلف بین 

مددکاري اجتماعی به شدت مؤثر بود به طوري که نیمه دوم قرن بیستم تاکنون قریب به پانصد دانشکده، کـالج، مدرسـه                 

ح در شـعبات و  ترین سطو ترین تا عالی  عالی و دانشگاه در بیش از هفتاد کشور جهان، تربیت مددکاران اجتماعی از ابتدایی             

هاي متعدد و متنوع را برعهده دارند که در کشورهاي انگلستان، آمریکا و کانادا از گستردگی بیشتري برخوردار است                     شاخه

                                                          

١. Cathleen Woodruff
٢. W. Beverage
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 و همچنـین  1»المللی مدارس مددکاري اجتماعی انجمن بین«المللی تحت عنوان     و اغلب این مؤسسات در یک مجمع بین       

هـاي مختلـف بـه تبـادل      ها و کنفرانس  عضویت دارند که از طریق برگزاري اجالساي دیگر هاي ملی و منطقه     در انجمن 

بدون تردید، نهادهاي وابسته به سازمان ملل نظیـر یونیـسف، در   . ورزند اي مبادرت می آخرین دستاوردهاي علمی ـ حرفه  

 با گزارشـات    2»عه سازمان ملل  برنامه توس «گسترش مددکاري اجتماعی در جهان از جمله ایران مؤثر بودند و در این بین،               

هاي آن، مسئولیت جامعه جهانی مددکاري اجتماعی را       و مشخصه » توسعه انسانی «مبناي     میالدي بر  1990سالیانه خود از    

  3.کند تر می دیده سنگین هاي در معرض آسیب یا آسیب هاي هدفمند از جوامع انسانی به ویژه گروه در حمایت

  ري اجتماعی در ایران فصل دوم ـ سیر تحوالت مددکا

هاي مؤثر و قانونمند در عرصه خدمات اجتماعی را باید در اسناد و مـدارك مربـوط بـه دوره اسـتقرار نظـام                          تالش

هایی در دوره سلجوقیان، صفویان و قاجار قبل از           ها و برنامه    مشروطیت جستجو کرد هرچند به صورت پراکنده، برخی ایده        

  .مشروطیت مطرح شده است

مم قانون اساسی مشروطیت حاکی از توجه به ابعـاد مختلـف حقـوق فـردي و اجتمـاعی مـردم بـوده و از                         متن مت 

حمایـت  «کـه آغـازي بـراي       ) شـهرداري (تـوان بـه تـصویب قـانون بلـدي             می) 1287(مصوبات مجلس اول مشروطیت     

 هجـري   1286ایف در    در راستاي حمایت از ایتام و کودکان شد اشاره کـرد و همچنـین تـصویب قـانون وظـ                    4»اجتماعی

احمـر   پـذیرش عـضویت ایـران در جمعیـت هـالل     . توان دانست  می5»هاي اجتماعی بیمه«شمسی که آن را مبنایی براي     

هـاي فعـالیتی مـددکاران      است که هر سه زمینه، از عرصه6»امداد اجتماعی« نیز اقدامی در راستاي   1296جهانی در سال    

  . شوند اجتماعی محسوب می

، مصوبه سـال  1301 مربوط به حمایت از کارمندان در برابر پیري و فوت و از کار افتادگی در سال            تصویب مقررات 

. سازي و بازماندگان آنها، از وقایع مهم دیگري بود که در دوره مذکور اتفاق افتـاد    خصوص حمایت از کارگران راه       در 1309

هـایی از خـدمات اجتمـاعی     صـورت پراکنـده، زمینـه   هاي عمرانی کشور طراحی و اجرا شـد کـه بـه       برنامه 1327از سال   

هاي خدمات اجتماعی بـه وجـود آمـد و در راسـتاي      شد که در نتیجه آن برخی از سازمان یافته در آنها مالحظه می   سازمان

ها، نخستین مدرسه عالی مددکاري اجتماعی توسـط یکـی از کارشناسـان ایرانـی                 تأمین منابع انسانی مورد نیاز این برنامه      

 عالی فرهنگی تأسیس   شوراي952 به موجب تصویب جلسه 1337ازمان ملل که در بغداد مأمور به خدمت بود، در سال        س

لیـسانس   ارتقـا یافـت و فـوق   ) لیـسانس ( به کارشناسـی  1341بود که در سال ) کاردانی(دیپلم  شد که مقطع اولیه آن فوق     

انـدازي شـد کـه تـا سـال        راه1349خدمات اجتماعی در سال هاي  مدیریت خدمات نیز با هدف تربیت مدیر براي سازمان      

  . ادامه داشت) قبل از انقالب فرهنگی (1359

                                                          

١. International Association Schools of Social Work (I.A.S.S.W)
٢. U.N.D.P

  . براي مطالعه به کتاب توسعه انسانی آقاي دکتر سپهري از انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی مراجعه شود. 3

٤. Social Assistance 
٥. Social Insurance 
٦. Social Aid
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 آغاز شد براي نخستین بار بخش مستقل رفاه اجتمـاعی در نظـر              1347در برنامه عمرانی چهارم کشور که از سال         

کرد و در راسـتاي تـأمین کـارگزاران ایـن         ییافته را مطرح م     هاي مختلفی از خدمات اجتماعی سازمان       گرفته شد که زمینه   

بـراي تـأمین کـادر کارشناسـی و         (ها، مدارس عالی دیگري نظیر آموزشگاه عالی مددکاري وابسته به سازمان زنان               عرصه

هـاي   جهت تأمین کارشناسی مورد نیاز پرورشگاه(، آموزشگاه عالی آموزشیاري     )مدیریتی مراکز رفاه خانواده سازمان مذکور     

هـاي مختلـف رفـاهی در مقـاطع         براي تربیت کارشناسان مورد نیـاز بخـش       (، مدرسه عالی شمیران     )خیریه سابقه جمعیت  

تأسیس شد که تمامی آنها بعد از انقالب و به تدریج در دانـشگاه عالمـه طباطبـایی ادغـام                    ) ارشد  کارشناسی و کارشناسی  

  .شدند

 برگزاري نخستین سمینار ملی رفاه اجتماعی، در سـال          هاي مندرج در برنامه عمرانی پنجم و پیرو         براساس ضرورت 

 وزارت رفاه اجتماعی تأسیس شد که کارگزاران اصلی آن مددکاران اجتماعی و کارشناسان امور اجتماعی بودند کـه                   1353

که نظارت، هماهنگی، سیاستگذاري، تعیین اسـتانداردهاي خـدمات اجتمـاعی           (به جهت عدم توفیق در تحقق اهداف خود         

التحـصیالن مـدارس    دانـشجویان و فـارغ  .  منحل شـد 1355، در سال )هاي رفاهی بود   ي مجموعه مؤسسات و سازمان    برا

هاي اصـالح و      هاي کارآموزي، کانون    هاي مختلف نظیر آموزش و پرورش، کانون        کننده مددکار اجتماعی در سازمان      تربیت

هـاي مـدنی خـاص         واحـدهاي صـنفی و کـارگري، دادگـاه         هاي توسعه روستایی، مراکز درمانی و بهداشتی،        تربیت، برنامه 

اي شدند که با توجه به ارتباط مؤسس مـدارس مـذکور بـا                مشغول به ارائه خدمات حرفه    .... و مراکز توانبخشی و   ) خانواده(

ن التحـصیال   اي بیشتر به صورت فزاینده بـراي فـارغ          مسئولین و مدیران ارشد جامعه آن روز، امکان حضور و فعالیت حرفه           

  .شد این مؤسسات آموزشی فراهم می

 1960کننده مددکاران اجتماعی در سـال         آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تهران به عنوان نخستین مدرسه تربیت         

المللی مدارس مددکاري پذیرفته شد و در فاصله این سال تـا پیـروزي انقـالب اسـالمی،                    میالدي به عضویت انجمن بین    

بـر آن     هـاي مختلـف ادامـه داشـت و عـالوه            هـا و اجـالس       فعال و با شرکت در همـایش       حضور در آن انجمن به صورت     

المللی از جمله یونیسف، به عنوان مدرسین دروس تخصصی در آموزشگاه فـوق حـضور پیـدا                   کارشناسان ارشد مجامع بین   

 تنظیم خانواده ایـران تحـت       ست که سازمان ملی رفاه خانواده ایران و انجمن ملی بهداشت و             الزم به یادآوري ا   . کردند  می

و ) کـارورزي (نظارت و مدیریت رئیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تأسیس شد کـه در آمـوزش عملـی دانـشجویان                    

  .سزایی داشتند ارتقاي کیفیت آن نقش به

 تحوالت قابل توجهی در هر دو عرصـه آمـوزش مـددکاري و              1357ماه    با پیروزي انقالب اسالمی ایران در بهمن      

  . شود ئه خدمات مددکاري رخ داد که به محورهایی از آن اشاره میارا

.  بـود  1358اولین تحول، ادغام آموزشگاه عالی مددکاري سازمان زنان سابق در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی به سال                 

ـاه     هاي خدمات اجتماعی شامل کمیته امداد امام در اسـفند           حادثه بعدي ایجاد سازمان    ید انقـالب اسـالمی در   ، بنیـاد شـه   1357م

ـاد مهـاجرین جنـگ    ) با ادغام سیزده سازمان خدمات اجتماعی (1359 و سازمان بهزیستی کشور در خرداد ماه        1358اسفندماه   بنی

ـال  . شـوند   هاي فعالیتی مددکاران اجتماعی تلقی می       بود که همه آنها از مهمترین عرصه      ...)  و 1360در اردیبهشت ماه     هـاي    در س

ـا مـشورت        باحث بسیار جدي در   م 1358 و   1357 خصوص فلسفه وجودي رشته مددکاري اجتماعی مطـرح شـد کـه در نهایـت ب

. ها، ابقا و توسعه مددکاري اجتماعی در جامعه بعد از انقالب مطمع نظـر قـرار گرفـت             نظران و مسئولین ذیربط در آن سال        صاحب

دمات اجتماعی که اینک به دانشگاه خدمات اجتماعی معـروف   در آموزشگاه عالی خ1361آموزشگاه عالی آموزشیاري نیز در سال       
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شده بود ادغام شد و در نهایت در راستاي مصوبه شوراي انقالب، این مجموعه، ابتدا در مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انـسانی                 

  .ادغام شدند) 1363(و سپس در دانشگاه عالمه طباطبایی ) 1362(

 آغاز شد که تا 1359ها از خرداد سال      ساله دانشگاه   ب فرهنگی، دوره فطرت سه    هاي مربوط به انقال     بر پایه سیاست  

مـدت امـدادگران       ادامه داشت و در این فاصله، دانشکده خدمات اجتماعی اقدام به تربیت سه دوره کوتـاه                1362مهر سال   

ه خدمات شایان توجهی به ایـن     اجتماعی براي امور مهاجرین جنگ ایران و عراق و مهاجرین افغانی کرد که موفق به ارائ               

هاي مختلفی با محوریت سـتاد انقـالب فرهنگـی از جملـه طـرح                 ها برنامه   در دوره سه سال تعطیلی دانشگاه     . اقشار شدند 

هـاي   هـاي ترکیبـی در کمیتـه    هاي جدید بـا رشـته   بازسازي علوم انسانی در دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، تدوین برنامه        

  .ها طراحی و به اجرا درآمد هدف کاربردي کردن رشتهمختلف ستاد مذکور با 

هاي مذکور و توسط کمیته علوم اجتماعی ستاد انقالب فرهنگی، رشته علوم اجتمـاعی بـا تلفیـق      در راستاي برنامه  

شناسی، توسعه و رفاه، خدمات اجتماعی، تعـاون، ارتباطـات            شناسی، جمعیت   شناسی، مردم   چندین رشته مستقل نظیر جامعه    

پژوهشگري اجتماعی ـ خدمات اجتماعی، ارتباطات اجتمـاعی،   ( گرایش 6اي با عنوان علوم اجتماعی با  رشته... ماعی واجت

ایجاد شد که در مصوبه ستاد انقالب فرهنگی هـدف          ) ریزي اجتماعی، دبیري علوم اجتماعی      تعاون و رفاه اجتماعی، برنامه    

در گرایش جدید که پـذیرش دانـشجو در آن از مهـر    . ی قید شده بوداز گرایش خدمات اجتماعی، تربیت مددکاران اجتماع  

 آغاز شد، مجموعه واحدهاي نظري و عملی مربوط به دروس تخصصی مددکاري اجتماعی به شـدت کـاهش                   1362سال  

تأسیس دانشگاه شـاهد در سـال   .  عملی شد1367 واحد در سال 14پیدا کرد که تالش براي جبران این نقیصه با افزایش      

، تأسیس دانشگاه علوم بهزیـستی در سـال         )جمله رشته علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی         از( با هفت رشته     1369

 وابسته به سازمان بهزیستی، پذیرش دانشجوي خدمات اجتماعی در برخی از واحدهاي دانشگاه آزاد اسـالمی و بـه                 1371

  .ز تحوالت دیگري بود که در این حوزه اتفاق افتادا) ع(هاي تربیت معلم تهران و امام حسین  تدریج دانشگاه

انداز بلندمدت نظام معـروف بـه      ، تدوین سند برنامه چشم    1368هاي توسعه و آغاز اجراي آنها از سال           تدوین برنامه 

 و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدوین برنامه چهارم توسعه بر آن مبنا و لحاظ کردن                    1404ایران سال   

هاي مختلف برنامه مذکور، از حوادث مهم دیگري بود کـه در ایـن حـوزه                   تخصصی مددکاران اجتماعی در بخش     خدمات

  . اتفاق افتاد

 در مقطع کارشناسی و به فاصله کمتـر  1375ریزي به سال  عالی برنامه  تصویب رشته مددکاري اجتماعی در شوراي     

 بـه بعـد، از   1378هـاي   دانشگاه عالمـه طباطبـایی در سـال   ارشد و اخذ مجوز آن توسط         از یک سال در مقطع کارشناسی     

تصویب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و        . آموختگان مورد نیاز رخ داد      خصوص تأمین دانش    تحوالت دیگري بوده که در    

اري  نیز اتفاق مهمی بود که زمینه امید تالش بیشتر را بـراي حرفـه مـددک              1383متعاقب آن تأسیس وزارت رفاه در سال        

ها به ویژه براي برنامه مراقبـت بعـد از خـروج از زنـدان،         هایی نظیر مددکاري در سازمان زندان       طرح. اجتماعی فراهم کرد  

ها و مسائل شهري مربـوط   ها و مراکز مشاوره و مددکاري نیروي انتظامی، مددکاري در حوزه آسیب       مددکاري در کالنتري  

ست که در توسـعه مـددکاري در کـشور تأثیرگـذار بـوده          آن از عوامل دیگري    به دایره مسئولیت شهرداري تهران و نظایر      

  . است

به عنوان روز مددکار از سـوي انجمـن مـددکاران اجتمـاعی ایـران و برگـزاري                  ) ع(تعیین روز میالد حضرت علی      

هـا و اتفاقـات    یـت  تاکنون از دیگـر فعال 1366اي به همین مناسبت از سال  ها و سمینارهاي علمی ـ حرفه  سالیانه همایش
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  .اي قابل طرح در تاریخ مددکاري کشورمان است حرفه

طراحی و تدوین برنامه دکتراي مددکاري اجتماعی در دانشگاه عالمه که در انتظار تصویب نهایی در مراجع ذیربط                  

تفاقاتی اسـت کـه در   اندازي اولین دوره دکتري مددکاري اجتماعی در دانشگاه علوم بهزیستی نیز از آخرین ا             باشد و راه    می

هاي اخیر تدوین و      ارشد مدیریت خدمات اجتماعی نیز طی ماهه        ضمن اینکه برنامه کارشناسی   . این خصوص رخ داده است    

  . باشد در انتظار تصویب شوراي دانشگاه و وزارت متبوع می
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بخش سوم ـ تبیین و تحلیل وضـع موجـود نظـام آمـوزش و      

  فناوري مددکاري اجتماعی

  ـ کلیاتی از وضعیت فعلی آموزش مددکاري در جهان فصل اول 

گونه که در سیر تاریخی جهان اشاره شد، امروزه در بخش قابل توجهی از کشورهاي جهان، به خـصوص در                      همان

هاي گونـاگون مطـرح       ها و گرایش    اروپا و آمریکا، تعلیم و تربیت مددکاران اجتماعی در مقاطع مختلف تحصیلی، در شاخه             

هاي حاکم بر آن و همچنین شرایط اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی ملـی،    هر کشوري مطابق با ارزش     است که در  

  .هاي مددکاري اجتماعی توسعه بیشتري پیدا کرده است ها و روش اي و بعضاً جهانی، برخی از حوزه منطقه

  :شود عتبر اشاره میهاي م عنوان نمونه به نظام آموزشی مددکاري اجتماعی در برخی از دانشگاه به

  )انگلستان(دانشگاه کنت . 1-1

ارائـه  ) Ph.D(، دکتـري  )M.A(ارشد  ، کارشناسی)B.A(آموزش مددکاري در این دانشگاه در سه مقطع کارشناسی       

  :شود دوره کارشناسی در سه مرحله به شرح زیر برگزار می. شود می

ارتبـاطی توسـعه انـسانی، سیاسـت اجتمـاعی،      هـاي   مرحله اول شامل مباحث نظري شامل مقدمه حقوق، مهـارت      

  .باشد اي می ها و اخالق حرفه هاي مددکاري اجتماعی، ارزش هاي اجتماعی، خدمات مددکاري اجتماعی، نظریه نظریه

هـاي مـددکاري اجتمـاعی،     نظیر تحقیق در مددکاري اجتماعی، روش) نظري ـ عملی (مرحله دوم دروس کاربردي 

  .شود جتماعی ارائه میهاي مخاطب مددکاري ا گروه

گیـرد کـه دانـشجویان        هاي خدمات اجتماعی صورت مـی       دانشجویان در سازمان  ) کارورزي(مرحله سوم کار عملی     

براساس عالیق، مالحظات جغرافیایی و همچنین نیازهاي آموزشی آنها در مراکز خـدمات اجتمـاعی دولتـی، محلـی و یـا               

  .بینند ریزي دانشگاه آموزش می هاي مختلف و براساس برنامه خصوصی، در موضوع

هاي دانشجویان مـددکاري اجتمـاعی اسـت و در قالـب      ارشد که هدف از آن، رشد و توسعه مهارت   دوره کارشناسی 

گیرد   هاي مختلف تحقیق مد نظر قرار می        انجام تحقیق و تدوین منطبق با موازین دانشگاهی آن و کسب مهارت در روش             

نامـه    پایـان . باشـد   تـر مـی     هـاي عـالی     سازي براي دوره    اط دادن کارشناسی به دکتري و زمینه      و غالباً، نقش این دوره، ارتب     

تحصیلی باید با پانزده هزار کلمه تدوین شود و همراه بـا آن، برخـی از واحـدهاي درسـی نیـز جهـت تقویـت توانمنـدي                           
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  . شود که جنبه اختیاري دارد نامه ارائه می دانشجویان در تدوین پایان

کنند که لزوماً باید واحدهاي مورد نظر دانشگاه  نام می  ثبتM. Philدکتري، ابتدا دانشجویان، براي مقطع در دوره 

هـاي خـود در کمیتـه     براي دوره دکتري بـه منظـور اثبـات توانمنـدي     ) پروپوزال(را بگذرانند و از طرح تحقیق پیشنهادي        

 انتهاي دوره، دانشجو با حضور در یـک سـمینار رسـمی و    ساله بوده و در ، یکM. Philدوره . تخصصی ذیربط دفاع کنند

شود و در این دوره تحت نظر یک یا چنـد اسـتاد راهنمـاي صـاحب      دفاع از طرح تحقیق خود، رسماً وارد دوره دکتري می         

  .دکن نامه خود را تدوین و در نهایت در هیأت داوري مورد نظر دانشگاه، از آن دفاع می تخصص در حوزه مربوطه، پایان

هـاي تحـصیالت تکمیلـی، عمـدتاً تکیـه بـر              الزم به توضیح است که سیستم آموزش عالی انگلستان بـراي دوره           

  . نامه و رساله تحصیلی دارد پژوهش و تحقیق در قالب پایان

  )کانادا(دانشگاه تورنتو . 2-1

  )M.S( مددکاري اجتماعی ارشد کارشناسیدوره . 1-2-1

تواننـد در دوره      هاي معتبر شناخته شـده داشـته باشـند، مـی            از یکی از دانشگاه   همه داوطلبینی که مدرك لیسانس      

معمـوالً ایـن دوره بـه مـدت دو سـال بـه صـورت        . هاي کانادا پذیرفته شـوند    ارشد مددکاري اجتماعی دانشگاه     کارشناسی

اي متناسب    هارت حرفه رود که همه دانشجویان با یک سطح از دانش و م            در این سطح انتظار می    . کشد  وقت طول می    تمام

  .التحصیل شوند آي مددکاري اجتماعی فارغ و شایسته در یکی از سطوح مداخله

  : عبارتند ازارشد کارشناسیبرخی از اهداف دوره  -

  آموختگان براي مددکاري اجتماعی خالق و مؤثر در جامعه متنوع، آماده نمودن دانش. 1

  اي، اي و ارائه عملکردهاي حرفه گیري حرفه جتماعی و تصمیمکار کردن به طور فعال براي ترویج عدالت ا. 2

هاي اجتماعی و اقدامات عملی در جامعه        آموختگانی که توانایی ایجاد یکپارچگی بین سیاست        آماده نمودن دانش  . 3

  را داشته باشند، 

ه فیلـدهاي الزم    خصوص مداخله در هم     هاي اساسی در    آموختگانی که دانش، اخالق و مهارت       آماده کردن دانش  . 4

  را داشته باشند،

کودکـان و   ) الـف : هاي تخصـصی از قبیـل       آموختگان براي مداخله و اقدامات عملی در حوزه         آماده نمودن دانش  . 5

  .مددکاري اجتماعی در زمینه سالمندان) بهداشت و سالمت روانی د) ها و عدالت اجتماعی ج تفاوت) هایشان ب خانواده

  مددکاري اجتماعی ) Ph.D(دوره دکتري . 2-2-1

برنامه و محتواي دوره دکتري مددکاري اجتماعی، توسط دانشکده مددکاري اجتماعی، توسط دانـشکده مـددکاري                

هاي دوره دکتري رئیس دانشگاه تورنتو است کـه بایـد مطمـئن               مدیر برنامه . اجتماعی در دانشگاه تورنتو تعیین شده است      

کمیته مطالعات دوره دکتري در دانشکده وظیفه دارد . رود نامه دانشگاه پیش می ینباشد که اهداف برنامه این دوره طبق آی      
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در ایـن دوره، بـراي همـه    . گـذارد، مـورد بررسـی قـرار دهـد      هاي این دوره تأثیر می تا هر آن چیزي را که بر روي برنامه  

دوره دکتري . ري الزم و ضروري استدانشجویان گذراندن سه دوره تحقیقی و ارائه یک سمینار درباره پروپوزال دوره دکت           

براي بقیه . ریزي شده است که هر دانشجو بر روي یک موضوع تحقیقی درباره مددکاري اجتماعی تمرکز کند              طوري طرح 

واحدهاي درسی که هر دانشجو موظف به گذراندن آن است، شرایطی وجـود دارد کـه هـر دانـشجو بـا آزادي و حـداکثر                          

نمایـد کـه بـه سـؤاالت خـودش در زمینـه حـوزه                 گیرد، واحدها را به شکلی انتخاب مـی          می فرصتی که در اختیارش قرار    

رود که هر دانشجو جهت هماهنگی هرچه بیشتر بین واحدهاي انتخابی با سـؤاالت          انتظار می . اش پاسخ داده شود     تحقیقی

اش در سـال دوم تحـصیلی          رسـاله  خصوص  البته ارائه یک سمینار رسمی در     . تحقیقش با استاد راهنماي خود مشورت کند      

  .الزم و ضروري است

شـناختی و   هـاي روش  کیفـی و مهـارت   و هاي تحقیق کمی     مددکاري اجتماعی موظفند که شیوه     Ph.Dدانشجویان  

در دوره دکتري طبیعتاً هر دانشجو باید قادر باشـد کـه بـه طـور                . تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیقی را به خوبی فرا گیرند         

البته او از جانب استاد راهنما و دیگر متخصصین دانشکده و دانـشگاه یـاري و   . یف تحصیلی خود را انجام دهد  مستقل وظا 

  . هاي تحقیقی و به ثمر رساندن آن به عهده دانشجوي دکتري است ریزي برنامه حمایت خواهد شد، ولی مسئولیت طرح

   دانشگاه تورنتوPh.D در دوره دکتري مورد نیازواحدهاي درسی 

  ها، آمار در حد متوسط و تجزیه و تحلیل داده. 1

  تحقیق در مددکاري اجتماعی،. 2

  ریزي و اجراي تحقیق در مددکاري اجتماعی، طرح. 3

  سمینار رساله دکتري،. 4

  یابی تحصیلی، سمینار درك وضعیت موجود و جهت . 5

  اساس تئوریکی مددکاري اجتماعی، . 6

  اجتماعی،نظریه و عمل در آموزش مددکاري . 7

  ،)مفاهیم بالینی پیشرفته(هاي مددکاري اجتماعی  ارزیابی انتقادي از نظریه. 8

  تحلیل سیاست اجتماعی پیشرفته،. 9

  .آمار پیشرفته. 10

  )هندوستان(دانشگاه تاتا . 3-1

، بـا تأکیـد بـر روي رشـد و توسـعه      2004دوره کارشناسی مددکاري اجتماعی در دانشگاه تاتـا، در آگوسـت سـال             

برنامه این دوره طوري طراحی شده است که نیازهاي پرسـنلی دولتـی و خـصوصی را در       . ریزي شده است    وستایی برنامه ر

هاي این دوره تحصیلی این است که تعهد و شایـستگی الزم را               هدف از برنامه  . زمینه رشته مددکاري اجتماعی تأمین کند     

اي  شارکتی الزم جهت تغییرات در سطوح فردي، گروهی و جامعـه هاي دولتی و غیردولتی در زمینه تسهیالت م     در سازمان 

آبـاد   این دوره به وسیله دانشکده توسعه روستایی که در تالجـاپور واقـع در ناحیـه عثمـان              . در نواحی روستایی فراهم نماید    
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اي توسـعه روسـتایی     ه  ریزي و تکمیل برنامه     رود که پرسنل متعهدي براي طرح       از این دوره انتظار می    . شود  است، ارائه می  

  .تربیت کند

  :با توجه به مطالب فوق، اهداف عمده ذیل براي این دوره تحصیلی در نظر گرفته شده است

  هاي مهارتی در ضمن تمرینات عملی، ـ برنامه

هـا و     هاي دولتی و خـصوصی در زمینـه برنامـه           بخش: هاي مختلف از قبیل     یابی براي رشد و توسعه بخش       ـ جهت 

  شان، لفهاي مخت سیاست

ریزي برنامه،  هاي اجتماعی، طرح ها و سازمان ها، خانواده  در برقراري ارتباط، مددکاري با افراد، گروه  ایجاد مهارت  -

  .هاي ارتباطی طرح و اجراي پروژه، ارزیابی و اجرا، ایجاد مهارت در تحقیق، ایجاد مهارت در دفاع و ایجاد شبکه

چـه بعـضی از    اگر. جتماعی براي سه سال تحصیلی در نظر گرفته شده است        هاي دوره کارشناسی مددکاري ا      برنامه

  .  سال تکمیل کنند6دانشجویان ممکن است واحدهاي درسی خود را طی بیشتر از 

  رئوسی مطالب درسی . 1-3-1

  شناسی و توسعه، بوم. 1

  شناسی و توسعه، روان. 2

  ساختار، فرهنگ و تغییرات،: جامعه. 3

  سعه روستایی،اقتصاد سیاسی تو. 4

  هاي مددکاري اجتماعی، تاریخچه و ایدئولوژي. 5

  مداخله در مددکاري اجتماعی،. 6

  ها، فرایندهاي مقدماتی و تکنیک. 7

  ها، کار با افراد و خانواده. 8

  ها، کار با گروه. 9

  سازمان جامعه،. 10

  مددکاري اجتماعی عملی،. 11

  سمینارهاي مددکاري اجتماعی،. 12

  هاي اجتماعی، و جنبشمبارزات . 13

  اجراي رفاه اجتماعی،. 14

  دولتی، هاي غیر مدیریت سازمان. 15

  ها، ها و برنامه ها، طرح سیاست: هاي روستایی توسعه بخش. 16

  :کار و تمرینات عملی اجتماعی شامل. 17

  ریزي در سطح خرد، طرح. 1-17  

  هاي تحقیقی کمی در مددکاري اجتماعی روستایی، روش. 2-17  

  هاي تحقیقی کیفی در مددکاري اجتماعی روستایی، روش. 3-17  
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  حقوق و مددکاري اجتماعی،. 4-17  

  ،)اي قبیله(اندازهاي جنسیتی و طبقاتی  چشم. 5-17  

  عمومی و تکنولوژي،: توسعه ارتباطات. 6-17  

  اطالعات تکنولوژي براي توسعه روستایی،. 7-17  

  هاي آموزشی و مدیریتی، شیوه. 8-17  

  مدیریت بحران،. 9-17  

  توان، توانبخشی و اشخاص کم. 10-17  

  هاي توسعه روستایی، بخش. 11-17  

  بهداشت،. 12-17  

  آموزش،. 13-17  

  خودمختاري محلی،. 14-17  

  .هاي مددکاري اجتماعی خصوص شیوه البراتوار در. 15-17  

  .کار عملی در فیلد و دوره پایانی در گزارش تحقیقاتی. 18

  )M.A(ارشد مددکاري اجتماعی  رشناسیدوره کا. 2-3-1

ارشد مددکاري اجتماعی با هدف افزایش دانش نظري و مهارتی دانـشجویان در زمینـه                 هاي دوره کارشناسی    برنامه

هایشان جهت کار کردن با افراد،  مددکاري و رفاه اجتماعی در نظر دارد که دانشجویان این رشته را با رشد بینش و مهارت            

  .هاي همجوار آماده نماید ه و برقراري ارتباط با متخصصین رشتهها و جامع گروه

 دانـشجویی،   هـاي کالسـی، کنفـرانس    ها، بحـث  سخنرانی: هاي کالسی از قبیل هاي این دوره شامل فعالیت  برنامه

ام انجـ . باشـد  هاي مربوطه می اي از اجتماع و سازمان هاي سمیناري در زمینه موضوعات تخصصی، مطالعات مشاهده       بحث

هایی را بـراي توسـعه    کارهاي عملی در فیلدهاي مختلف براي دانشجویانی که زیر نظر سرپرستان خود قرار دارند، فرصت      

ارشـد    آموختگـان دوره کارشناسـی      بنـابراین، در پایـان سـال دوم تحـصیلی، دانـش           . کند  هاي عملی آنها فراهم می      مهارت

ام اقدامات عملـی در فیلـدهاي مـددکاري، رفـاه اجتمـاعی و توسـعه          مددکاري اجتماعی آمادگی الزم و کافی را براي انج        

  .کنند اجتماعی را کسب می
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  رئوس مطالب 

  واحد  ها درس  نیمسال تحصیلی

  نیمسال اول و دوم

  اي هاي پایه درس

  مددکاري اجتماعی

  کار عملی در فیلد

12  

16  

12  

  نیمسال سوم

ــشجویان  در ایــــن نیمــــسال دانــ

 خــصوص محتــواي  تمرکزشــان در

کاربردي در تمرین عملی مـددکاري      

  .اجتماعی خواهد بود

  تمرین عملی مددکاري اجتماعی

12  

  

4  

  نیمسال چهارم

پروژه تحقیقـاتی و کارگـاه در زمینـه         

ــات   ــل تحقیق ــه و تحلی ــوه تجزی نح

  کیفی و کمی

مقاله یـا  (تمرکز بر روي یک موضوع     

  )تمرین عملی

کار عملـی در فیلـد بـراي سـال دوم         

  تحصیلی

16  

  

12  

  84    مجموعه واحدها در طول دوره

   براي رشته مددکاري اجتماعی M.Philبرنامه  -

برنامه این دوره براي دو سال تحصیلی در نظر گرفته شده اسـت کـه در چهـار نیمـسال تحـصیلی طبـق تقـویم                           

  .گردد تحصیلی دانشگاه ارائه می

  ساختار برنامه  -

  :شود، پنج بخش دارد شامل می واحد درسی را 64 که مجموعاً M. Philبرنامه 

ها و  خصوص نظریه اي در  دوره درسی است که دانش پایه     6شامل  : ) واحد درسی  24(اي    هاي پایه   درس. 1

  .آورد تمرینات عملی مربوط به تحقیق را فراهم می

هـاي دانـشجو در زمینـه نوشـتن           ایـن دوره طـی دو درس، مهـارت        : ) واحد درسی  4(هاي کمکی     درس. 2

  .دهد کارگیري از کامپیوتر را افزایش می  بهآکادمیک و

شـود، بایـد توسـط        هایی که در دانشکده ارائه می       دو درس از درس   : ) واحد درسی  4(هاي انتخابی     درس. 3

  .دانشجو انتخاب گردد و دانش او را در زمینه انتخاب موضوع تحقیقی و انجام آن به روز نماید

دانـشجو دربـاره یـک موضـوع مـددکاري،          ): واحد درسی  8(تحقیق پیمایشی در ادبیات موضوعی      . 4
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  .کند هایی را براي خود طراحی می ها، فرضیه ها و تئوري کند و با بررسی اندیشه ادبیات مربوط به آن را مطالعه می

 دانشجو در این مرحله با تکیه بر دانش و مهارت تحقیقی   ): واحد درسی  24نامه    پایان(رساله تحقیقی   . 5

  .اید موضوعی را انتخاب و رساله خود را بنویسدفرا گرفته، ب

   براي رشته مددکاري اجتماعی Ph.Dبرنامه دوره دکتري . 3-3-1

  ساختار برنامه  -

  .برنامه این دوره براي سه سال تحصیلی در نظر گرفته شده است

  . شود، زیر نظر یک استاد راهنما خواهد بود دانشجویی که در دوره دکتري پذیرفته می. 1

کند و سپس استاد راهنما نظر خود را در مورد دانـشجو و موضـوع                 دانشجو با استاد راهنماي خود تبادل نظر می       . 2

بـا دریافـت تأییـد از جانـب اسـتاد      . نماید که آیا مایل به سرپرستی داوطلب دوره دکتري است یا نه          اش اعالم می    تحقیقی

  .د شدنام داوطلب براي دوره دکتري انجام خواه راهنما ثبت

پروپوزال یک دانشور بعـد     . کند  دانشجو موضوع تحقیقی خود را با هماهنگی و مشورت استاد راهنما انتخاب می            . 3

  .از آماده شدن در یک سمینار، توسط خود او ارائه خواهد شد

هـا   شگـزار . کند دانشجو گزارش پیشرفت کار تحقیقی خود را مرحله به مرحله به استاد راهنماي خود تسلیم می    . 4

بخـشی   اگر در دو گزارش متـوالی دانـشجو پیـشرفت رضـایت      . شود  هاي ژانویه و جوالي به استاد راهنما تسلیم می          در ماه 

دانشجو موظف اسـت در پایـان سـه    . کند نام دانشجو را منتفی می مشاهده نگردد، کمیته دوره دکتري به طور خودکار ثبت   

توانـد جهـت      اگرچه دانـشجو مـی    . م استاد راهنما و کمیته دوره دکتري نماید       نامه خود را تسلی     سال سه کپی از نتایج پایان     

اگر دانشجو در پایان سال چهارم رساله خود را تـسلیم نکنـد،             . انجام کار تحقیقی خود یک سال تمدید هم درخواست کند         

 را قبـل از پایـان دو سـال    تواند رساله خـود  البته قابل توجه است که هیچ دانشجوي دکتري نمی   . شود  نام او ملغی می     ثبت

  .تحصیلی تسلیم نماید

اي از     کلمـه، موضـوع نهـایی و خالصـه         1500هر دانشجو قبل از تسلیم نهایی رساله، باید سه ماه جلوتر طـی              . 5

در . نامه خود را به استاد راهنما تحویل دهد و طی یک سمینار آن را براي اعضاي دعوت شده در جلـسه ارائـه کنـد                          پایان

قیت دانشجو و موافقت کمیته دوره دکتري، رساله نهایی دانشجو جهت طی مراحل نهـایی و انجـام دفـاع بـه                     صورت موف 

  . رئیس کمیته دوره دکتري دانشکده تسلیم خواهد شد

  )آمریکا(دانشگاه کنتاکی . 4-1

ـ    طبقه از نظر درجه6هاي آمریکا در      سوابق و مدارك حاکی از این است که دانشگاه         ابتی تقـسیم  بندي علمـی و رق

هاي اقتصادي، اجتمـاعی، تـاریخی و فرهنگـی آن ایالـت رشـته مـددکاري و                   شوند که در هر ایالت متناسب با ویژگی         می

به عنوان نمونه، رشته مددکاري اجتماعی در دانشگاه کلمبیـا در شـهر             . هاي آن ایجاد و گسترش پیدا کرده است         زیرشاخه

هاي مختلف نظیر مددکاري فردي، مـدیریت و    کارشناسی به صورت گرایشنیویورك که یکصد سال قدمت دارد، در دوره   
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  .شود ریزي رفاه اجتماعی ارائه می برنامه

شود این برنامـه تـشکیل شـده          براي رعایت اختصار به معرفی برنامه مددکاري اجتماعی دانشگاه کنتاکی اکتفا می           

) سـاعت  (62الۀ پژوهشی دورة دکتـري، کـه در مجمـوع           وقت از رس     واحد درسی به اضافه حداقل دو ترم تمام        44است از   

  :برنامۀ آموزشی از سه بخش تشکیل شده است. گیرد برمی واحد درسی را در

هایی است که پژوهش، آمار، توسـعۀ   این برنامه دوره: واحد درسی)  ساعت29(برنامه آموزشی اصلی   . 1

  . یردگ برمی اي را در ها و سمینارهاي حرفه تئوري، تحلیل سیاست

این بخش براي دانشجویان یک حوزة تفکیک       : واحد درسی )  ساعت 15(طرح فردي کردن آموزش     . 2

  :شده از تخصص در حرفۀ مددکاري اجتماعی از قبیل

روان، مطالعات فرهنگی   ) بهداشت(شناسی، مطالعات شهري، فرزندان و خانواده و سالمت           سالمندي، سالمت، پیري  

  .آورد چندگانه را فراهم می

این بخش همچنین شامل پژوهش تحت سرپرستی یا آموزش عملی تدریس مرتبط با حوزة انتخـابی از مطالعـه ـ    

 واحد ـ پژوهش در سمینار مددکاري اجتماعی که فقط پیش از رسالۀ دکتري  3ریزي براي رسالۀ پژوهش دکتري ـ و   طرح

  . باشد شود، می برداشته می

 رسالۀ دکتري دربرگیرندة طرح و کاربرد یک پروژه پژوهـشی           :واحد درسی )  ساعت 18(رسالۀ دکتري   . 3

  . رود نتایج آن سهمی در دانش پایه مددکاري ـ اجتماعی داشته باشد کالن است که انتظار می

  اي از برنامۀ دکتري مددکاري اجتماعی   چکیده-

  ) ساعت واحد درسی29( برنامۀ آموزشی اصلی -

  ) واحد3(اعی ـ توسعۀ تئوري در حرفۀ مددکاري اجتم

  ) واحد3(ـ تحلیل پیشرفته از مسائل رفاه اجتماعی 

  ) واحد3(هاي تغییر در حرفۀ مددکاري اجتماعی  ـ رفتار انسانی و تئوري

  ) واحد3(ـ اخالق، مددکاري اجتماعی و جامعه 

  ) واحد3(نگاه اجمالی ): 1(ـ پژوهشی مددکاري اجتماعی

  ) واحد3(رفته پژوهش پیش): 2(ـ پژوهش مددکاري اجتماعی 

  ) واحد3(ـ تحلیل آماري پایه 

  ) واحد3) (2(ـ آمار دکتري 

  ) واحد1) (1(اي در پژوهش مددکاري اجتماعی  ـ سمینار حرفه

  ) واحد1) (2(اي در پژوهش مددکاري اجتماعی  ـ سمینار حرفه

  ) واحد3(ـ سمینار در آموزش و یادگیري 

  )ی ساعت واحد درس12(برنامۀ فردي شدة آموزش * 

  یا )  واحد3(ـ آموزش عملی پژوهش دکتري 
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  ) واحد3(ـ آموزش عملی تدریس دکتري 

  ) واحد9(کار درسی در یک حوزه از برنامۀ مطالعات دانشجویی 

  :هاي مطالعاتی عبارتند از هایی از حوزه مثال

، سـالمت روان،   سالمندي، الکل و مواد سوءمصرف مواد، سالمت، خانواده و فرزندان، مددکاري اجتمـاعی عمـومی              

  . ، مسائل چند فرهنگی، مسائل شهري و مسائل روستایی1ها مسائل مربوط به آپاالچی

  )فاقد واحد درسی (2آموزش تعیین صالحیت* 

  ) ساعت واحد درسی18(رسالۀ دکتري * 

  هاي آموزشی اصلی  محتواي دوره. 1-4-1

  . هاي آموزشی اصلی براي تمامی دانشجویان الزامی است دوره

اي   هـاي آن تأکیـد دارد و در سـمینار حرفـه             ورة تدریس بر فلسفۀ آموزش و تئوري راهنمایی، فنـاوري و روش           و د 

  .شود هاي رفاه اجتماعی و مداخالت مرتبط با پژوهش مددکاري اجتماعی آشنا می دانشجویان را با سیاست

تپـه    المللی حاجـت    مدرسه عالی خدمات اجتماعی وابسته به دانشگاه بین       . 5-1

  )ترکیه(

هاي آمریکا بـوده و دانـشجویان در مقـاطع مختلـف              هاي معتبر ترکیه نیز مشابه دانشگاه       سیستم آموزشی دانشگاه  

موفـق  ) براي رشته خدمات اجتماعی   (ارشد و دکتري با گذراندن واحدهاي نظري، عملی و کارورزي             کارشناسی، کارشناسی 

الذکر، رشته مـددکاري اجتمـاعی        ی خدمات اجتماعی دانشگاه فوق    شوند در مدرسه عال     هاي تحصیلی می    به گذرانیدن دوره  

ارشد و دکتـري مطـرح        به صورت یک رشته جامع تحت عنوان خدمات اجتماعی براي هر سه دوره کارشناسی، کارشناسی              

 به عنوان مثال دانـشجویان در دوره دکتـري ملـزم          . باشد  بوده در سطح تدریس، تحقیق، مدیریت و کارشناسی اجرایی می         

 واحد نظري و عملی، در آزمون جامع شرکت کـرده و در صـورت توفیـق در ایـن مرحلـه                      32هستند که پس از گذرانیدن      

  . نسبت به انتخاب موضوع و آغاز مرحله دوم تحصیل یعنی تدوین رساله دکتري اقدام کنند

فصل دوم ـ تحلیل وضعیت فعلی آمـوزش مـددکاري اجتمـاعی در     

  ایران

 گـرایش، جـایگزین     6ها، رشته علـوم اجتمـاعی بـا           هاي انقالب فرهنگی در دانشگاه      سیاستزمانی که در راستاي     

چندین رشته دانشگاهی از جمله مددکاري اجتماعی شد، در مصوبه ستاد مذکور به صـراحت قیـد شـده بـود کـه گـرایش           

                                                          

  .ها در شرق ایالت متحده ناحیه کوهستانی آپاالچی. 1

  .هاي دکتري داخل ها در دوره دل، آزمونمعا. 2
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لف خـدمات اجتمـاعی     هاي مخت   خدمات اجتماعی با هدف تربیت مددکاران اجتماعی جهت اشتغال در مؤسسات و سازمان            

اي مـورد انتظـار بـراي        شود ولی عمالً و با توجه به شکل و محتواي برنامه درسی این گرایش، توانمنـدي حرفـه                   ارائه می 

  .شد هاي ویژه اجتماعی حاصل نمی پذیرش مسئولیت خطیر مددکاري اجتماعی، به ویژه در رابطه با گروه

 44 واحد درسی کـه  174بل از انقالب فرهنگی با مجموع حدود  دانشجویان خدمات اجتماعی در دوره کارشناسی ق      

شدند کـه شـیوه      داد براي پذیرش مسئولیت مددکاري اجتماعی آماده می         واحد آن را کارورزي و آموزش عملی تشکیل می        

هاي هـا و فیلـد   اي دانشجویان در سازمان و همچنین چگونگی حضور علمی ـ حرفه ) از نظر شکل و محتوا(ها  ارائه کالس

  .کرد اي آنها می کارورزي، کمک شایانی به کسب مهارت و توانمندي حرفه

ها  مقایسه محتواي برنامه کارشناسی خدمات اجتماعی قبل و بعد از انقالب فرهنگی حاکی از آن است که کارورزي       

 واحـد  12بـه   واحـد  33، دروس تخصصی مددکاري اجتماعی از ) درصد کاهش350( واحد 12 واحد درسی به     40از حدود   

، کاهش یافـت و تناسـب بـین دروس مـشترکی کـه خـدمات اجتمـاعی را بـه عنـوان یـک رشـته                           ) درصد کاهش  275(

شناسـی و سـایر دروس مـورد نیـاز برخـوردار       شناسـی، جامعـه   هاي روان اي، از اطالعات الزم و متناسب در حوزه  رشته  بین

آزمون کتبـی همـراه بـا       (متمرکز    ، جایگزین گزینش نیمه   ساخت، دگرگون شد و در جذب دانشجو نیز، گزینش متمرکز           می

حاصل چنین وضعیتی، از یک طرف ورود برخی داوطلبان به گرایش خدمات اجتماعی با عدم اسـتعداد و                   . گردید) مصاحبه

در همـین  . اي ضـعیف بـود   التحصیل شدن دانشجویان با بار علمی ـ حرفـه   مندي کامالً آشکار و از طرف دیگر فارغ عالقه

هاي جدید در کمیته علوم اجتماعی ستاد انقالب فرهنگـی، تـوفیقی              هاي الزم در زمان تدوین برنامه       راستا، علیرغم تالش  

براي اعمال نظرات کارشناسی اعضاي هیأت علمی دانشکده خدمات اجتماعی سابق حاصل نشد ولـی پـس از بازگـشایی                    

 اجـراي گـرایش جدیـد خـدمات اجتمـاعی در رشـته علـوم                 سال تجربه حاصـل از     6 و حدود    1362ها از مهرماه      دانشگاه

 واحـد   4( واحـد درسـی      14اجتماعی، تالش مجددي براي تقویت برنامه دوره آغاز شد که در نهایت منجـر بـه تـصویب                   

التحصیالن مؤثر    اي فارغ   براي این گرایش شد که در تقویت توانمندي حرفه        )  واحد دروس نظري تخصصی    10کارورزي و   

  . وضعیت مطلوب هنوز فاصله قابل توجهی داشتبود ولی با 

ارشد خدمات اجتماعی با همت و تـالش گـروه آموزشـی ذیـربط در دانـشگاه                   برنامه جدید کارشناسی و کارشناسی    

ریـزي     عـالی برنامـه      طراحی شد و مطابق ضوابط وزارت متبوع، جهت بررسی و تصویب به شـوراي              1369عالمه در سال    

هاي الزم در کمیته علوم اجتماعی به نتیجه نرسید تا به همت دانشگاه علوم بهزیـستی                  ه پیگیري تقدیم گردید که متأسفان   

ارشد مددکاري اجتمـاعی ارائـه گردیـد کـه            هاي کارشناسی و کارشناسی     و توانبخشی در الگوبرداري از برنامه مذکور، دوره       

ریزي رسـید و    به تصویب شوراي عالی برنامه19/12/1375ارشد نیز در    و کارشناسی  16/2/1375کارشناسی آن در مورخه     

  . ها ابالغ شد براي اجرا به دانشگاه

هـر کـدام بـا صـد درصـد          ( واحد و دروس تخصصی مددکار نیز با همین تعـداد            24ها با     در برنامه جدید، کارورزي   

مجموعه علوم اجتمـاعی نیـز   بر آن براي دروس مورد نیاز از   بینی شده بود و عالوه      ، پیش )افزایش نسبت به برنامه گرایش    

  .وضعیت متعادل ایجاد شد

اي را براي اخذ  دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان متولی اصلی تربیت مددکاران اجتماعی در کشور تالش گسترده            

هاي طوالنی در هر دو مقطع به نتیجه رسـید و براسـاس               ها آغاز کرد که این هدف پس از پیگیري          مجوز اجراي این دوره   

ارات دانشگاه به جهت داشتن هیأت ممیزه، اصالحاتی نیز در برنامه کارشناسی مددکاري اجتمـاعی بـا هـدف تقویـت         اختی
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  .التحصیالن به عمل آمد اي فارغ حرفه دروس تخصصی و براي افزایش توانمندي علمی ـ

کـه از تـاریخ تـصویب       ریزي قید شده بود       عالی برنامه    شوراي   16/2/1375علیرغم اینکه در ماده دو مصوبه مورخ        

شود، ولی    هاي مشابه در زمینه کارشناسی مددکاري اجتماعی منسوخ می          هاي آموزشی و برنامه     دوره کارشناسی، کلیه دوره   

  . ها ادامه پیدا کرد پذیرش دانشجو براي گرایش خدمات اجتماعی در رشته علوم اجتماعی در برخی از دانشگاه

 بـه تـصویب گـروه    1385کاري پیشنهادي دانشگاه علوم بهزیستی در سال الزم به ذکر است که دوره دکتري مدد     

انـدازي شـد و برنامـه     ریزي رسید و بر همین اساس نخستین دوره دکتري دانشگاه مـذکور راه   عالی برنامه پزشکی شوراي 

د کـه پـس از     اي طراحی و تدوین ش      دکتري مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه نیز در قالب طرح پژوهشی درون دانشکده           

ارشـد   طی مراحل درون دانشگاهی در انتظار تصویب شوراي گسترش آموزش عالی کشور است ضـمناً برنامـه کارشناسـی         

مدیریت خدمات اجتماعی نیز در گروه مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبـایی تـدوین شـده اسـت کـه در مراحـل                       

  . هاي خدمات اجتماعی و رفاهی است اي سازمانباشد و هدف از آن نیز تربیت مدیر بر مختلف تصویب می

مـددکاري  ) کـاربردي (فصل سوم ـ تحلیلی از وضعیت فعلی فناوري  

  اجتماعی 

  :هاي زیر مالحظه کرد توان در بخش هاي اخیر می کاربرد مددکاري اجتماعی را در کشورمان و طی سال

  وانبخشی پزشکی،ـ بخش بهداشت و درمان اعم از خدمات پزشکی، جسمانی و روانی و ت

واحـدهاي  «توان بـه مجموعـه آن،         ـ بخش صنعت و روابط کار اعم از واحدهاي صنعتی، تولیدي، خدماتی که می             

  اطالق کرد،» کارگري

ـ بخش آموزش و پرورش اعم از آموزش و پرورش کودکان استثنایی، مراکز راهنمایی و مشاوره منـاطق مختلـف                    

  آموزش و پرورش،

  ،...سرپرست و نیازمندان، سالمندان و معلولین جسمی و هاي بی ین اجتماعی اعم از خانوادهـ بخش بهزیستی و تأم

هاي اصالح    کانون(، کودکان و نوجوانان بزهکار      )ها  زندان(ـ بخش امور حقوقی و تأدیبی اعم از مجرمین بزرگسال           

  ،)خانواده(هاي مدنی خاص  الف، دادگاهها و نیروي انتظامی، شوراهاي حل اخت ، واحدهاي مددکاري در کالنتري)و تربیت

ـ بخش توسعه روستایی و امور شهري نظیر مددکاري در جامع روستایی، شورایاري محالت و طرح مددکار محلـه                   

  و نظایر آن،

  ،...هاي اجتماعی شامل معتادین، زنان ویژه، دختران فراري، متکدیان و ـ بخش آسیب

  .هاي دولتی و خصوصی فاهی و مسائل و مشکالت کارکنان بخشـ بخش امور رفاهی کارکنان شامل خدمات ر

  ـ بخش نهادهاي انقالب و امور ایثارگران 

هـاي    هـاي سـالمندان، آسایـشگاه       هاي غیردولتی خدمات اجتمـاعی نظیـر خانـه           بخش نهادهاي مدنی و سازمان     ـ 

  ....و مددکاري وهاي مددکاري، مراکز مشاوره  هاي خاص، کلینیک معلولین، مراکز توانبخشی گروه

هاي فوق به روشنی دامنه بسیار وسـیع و           تر تکالیف و وظایف مددکاران اجتماعی در هر یک از بخش            بررسی دقیق 

دهد و حاکی از این واقعیت است که در دنیاي امروز، هر جـا کـه                  متنوعی از حوزه فعالیتی این حرفه در کشور را نشان می          
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تواند نیازمنـد بـه       در مراحل یا مقاطعی از زندگی خود می       ) ل و محیط اجتماعی   خانه، محل کار، محل تحصی    (انسان هست   

هـاي مختلـف    الذکر و به مناسـبت      هاي فوق   اي مددکاران اجتماعی باشد و لذا این تخصص، از محمل بخش            خدمات حرفه 

هـاي خودشـان       تکیه بر توانمندي   گشایی از مشکالت و تأمین انتظارات آنها را با          باید در اختیار آنها قرار گیرد تا زمینه گره        

  . فراهم سازد

در شرایط فعلی سیستم آموزشی مـددکاري اجتمـاعی کـشورمان، ایـن تخـصص بـه صـورت عمـومی و فراگیـر،                       

زیـرا جوابگـوي   . کند که قطعاً باید مورد تجدیدنظر قرار گیـرد  کارشناسان خدمات اجتماعی را در سطوح مختلف تربیت می  

یکـی از مـشکالت جـدي و فراگیـري کـه از بعـد کـاربردي               . تغییر و تحویل جامعه امروز نیست     حال    نیازهاي متنوع و در   

هاي غیرمـرتبط و حتـی        کارگیري افراد با رشته     هاي مختلف وجود دارد، به      براي جامعه مددکاري کشور در بخش     ) فناوري(

ست که این امر به شدت شـأن و         هاي مددکاري اجتماعی ا     ها و پست    افراد بدون داشتن تحصیالت دانشگاهی براي سمت      

حـال    که شاید یکی از دالیل آن کمبود مددکار اجتماعی باشـد ولـی در             (سازد    اي این رشته را دچار آسیب می        منزلت حرفه 

التحـصیالن، ایـن دلیـل چنـدان          کننده مددکاران اجتماعی و کثرت فارغ       هاي تربیت   حاضر و با توجه به گستردگی دانشگاه      

  ).یستموجه و قابل قبول ن

هاي خاص خود را دارند که بررسی مورد به مورد آنها به یـک   الذکر، مسائل و محدودیت هاي فوق   هر یک از بخش   

هـا، بـا توجـه بـه      به عنوان نمونه، مددکاري در مراکز بهداشتی و درمانی به ویژه بیمارستان. پژوهش مستقل نیازمند است   

غافـل از اینکـه فلـسفه       . ها با محدودیت قابل توجهی مواجه شده اسـت         تعمیم بیمه درمانی و طرح خودگردانی بیمارستان      

هـاي بـه    ها، ایجاد زمینه آرامش و امنیت روانی براي بیمار است که براساس بررسـی  وجودي واحد مددکاري در بیمارستان   

 عمل آمده، به شدت در سرعت بخشیدن به رونـد بهبـودي بیمـار و کـاهش طـول زمـان بـستري شـدنش و در نتیجـه                             

  .مؤثر است) شود چه از طرف فرد باشد چه از سوي دولت که در هر دو حال یک هزینه ملی تلقی می(هاي درمانی  هزینه

اي با بیمار، نقش پل ارتباطی بین او و کادر درمـان              بر ارتباط حرفه    مددکار اجتماعی در یک واحد بیمارستانی عالوه      

کند و آرامش حاصل از چنین فرایندي سـرعت بخـشیدن بـه         بازي می  سو، خانواده و محل اشتغال از سوي دیگر را          از یک 

  . باشد هاي بیمارستانی در رابطه با بیماران بستري می بازیافت سالمت بیمار و خالی شدن تخت
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هاي آموزشـی و پژوهـشی    بخش چهارم ـ نقد و بررسی برنامه 

  مددکاري اجتماعی

  فصل اول ـ برنامه کارشناسی 

ماعی و گرایش خدمات اجتماعی از رشته علوم اجتمـاعی هـر دو بـا هـدف تربیـت مـددکاران                     رشته مددکاري اجت  

گونه که قبالً نیز اشاره شد، اصوالً با تصویب برنامـه کارشناسـی مـددکاري     اجتماعی طراحی و تدوین شده است که همان      

عـالی   تاد و برنامه مصوب شـوراي      شد ولی این اتفاق نیاف      ، باید گرایش خدمات اجتماعی حذف می      1375اجتماعی در سال    

حال حاضر در مقطع کارشناسی، دو برنامه با تفاوت  ریزي در قالب گرایش خدمات اجتماعی استمرار پیدا کرد و لذا در     برنامه

ضمن اینکـه در برنامـه کارشناسـی مـددکاري          . حال اجراست   باشد در   در برخی از دروس که میزان آن حدود ده درصد می          

اه عالمه طباطبایی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز بعضی اصـالحات توسـط دانـشگاه مجـري                   اجتماعی دانشگ 

  :گیرد دوره ایجاد شده است که به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می

  برنامه کارشناسی گرایش خدمات اجتماعی. 1-1

 واحـد دروس  22 واحـد دروس پایـه،   44 ها مشترك است، در این برنامه غیر از دروس عمومی که براي کلیه رشته  

 41 واحد دروس اختیاري که انتخاب آنها براي گرایش خدمات اجتماعی الزامی ثبت شده است و باالخره     14اصلی الزامی،   

در سـال   ) الزامی براي ایـن گـرایش     ( واحد اختیاري    14الزم به توضیح است که      . واحد دروس تخصصی منظور شده است     

ددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی و با هدف تقویت دروس تخصصی پیشنهاد شده بود که        از سوي گروه م    1368

  .ریزي به تصویب رسید عالی برنامه در شوراي 

  .باشد بندي آنها به شرح جدول زیر می عناوین دروس و تقسیم
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  هاي علوم اجتماعی دروس پایه الزامی براي کلیه رشته. 1جدول 

  ساعت
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

    51  51  3  )1(شناسی ـ مفاهیم اساسی  مبانی جامعه  1

    51  51  3  )2(شناسی ـ مفاهیم اساسی  مبانی جامعه  2

    34  34  2  شناسی مبانی جمعیت  3

    34  34  2  شناسی مبانی مردم  4

    51  51  3  شناسی ـ مفاهیم اساسی مبانی روان  5

    68  68  4  )2(و ) 1(مبانی فلسفه   6

    34  34  2  تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم  7

    34  34  2  مبانی تاریخ اجتماعی ایران  8

    51  51  3  ریاضیات پایه  9

    34  34  2  آمار مقدماتی  10

    34  34  2  آمار در علوم اجتماعی  11

    34  34  2  )1(زبان تخصصی ـ مطالعه متون علوم اجتماعی   12

    34  34  2  )2(تون علوم اجتماعی زبان تخصصی ـ مطالعه م  13

    51  51  3  اصول علم اقتصاد  14

    51  51  3  شناسی اجتماعی روان  15

    34  34  2  هاي مقدماتی تحلیل جمعیت روش  16

    34  34  2  انسان از دیدگاه اسالم و سایر مکاتب  17

    34  34  2  اصول علم سیاست  18

  68  714  782  44  جمع
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  هاي علوم اجتماعی ي کلیه رشتهدروس اصلی الزامی برا. 2جدول 

  تعداد ساعات
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

    34  34  2  )1(شناسی  هاي جامعه نظریه  20

    51  51  3  روش تحقیق نظري  21

  68  ـ  68  2  روش تحقیق عملی  22

    34  34  2  شناسی انقالب جامعه  23

    34  34  2  ماعیهاي اجت ها و نابرابري شناسی قشر جامعه  24

    51  51  3  هاي نظامی شناسی جنگ و نیرو جامعه  25

    51  51  3  بررسی مسائل اجتماعی ایران  26

    51  51  3  )2(شناسی  هاي جامعه نظریه  27

    34  34  2  شناسی در ادبیات فارسی جامعه  28

  68  340  408  22  جمع

  هاي علوم اجتماعی دروس اصلی انتخابی براي همه شاخه. 3جدول 

  تعداد ساعات
  عنوان درس  کد درس

تعداد 

  عملی  نظري  جمع  واحد

    34  34  2  مبانی مددکاري اجتماعی  50 ـ 1

    34  34  2  خدمات اجتماعی و تعاون در اسالم  50 ـ 2

    34  34  2  پویایی گروهی  50 ـ 3

  34  17  51  2  )2(اي  مددکاري جامعه  50 ـ 4

  34  17  51  2  سرپرستی و مشاوره در خدمات اجتماعی  50 ـ 5

  136  ـ  136  4  )2(کارورزي کار با فرد   50 ـ 6

        14  جمع

  . دروس فوق براي شاخه خدمات اجتماعی الزامی است
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  دروس اختصاصی رشته علوم اجتماعی در شاخه خدمات اجتماعی. 4جدول 

  تعداد ساعات
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  ـ  34  34  2  )1( مفاهیم اساسی شناسی ـ مبانی جامعه  104

  ـ  34  34  2  )2(شناسی ـ مفاهیم اساسی  مبانی جامعه  105

  68  ـ  68  2  شناسی مبانی جمعیت  106

  34  17  51  2  شناسی مبانی مردم  107

  34  17  51  2  شناسی ـ مفاهیم اساسی مبانی روان  108

  34  17  51  2  )2(و ) 1(مبانی فلسفه   109

  ـ  34  34  2  در اسالمتاریخ تفکر اجتماعی   110

  ـ  34  34  2  مبانی تاریخ اجتماعی ایران  111

  ـ  34  34  2  ریاضیات پایه  112

  ـ  34  34  2  آمار مقدماتی  113

  ـ  34  34  2  آمار در علوم اجتماعی  114

  152  ـ  152  3  )1(زبان تخصصی ـ مطالعه متون علوم اجتماعی  115

  34  17  51  2  )2(زبان تخصصی ـ مطالعه متون علوم اجتماعی  116

  ـ  34  34  2  اصول علم اقتصاد  117

  136  ـ  136  4  شناسی اجتماعی روان  117ـ0

  136  ـ  136  4  هاي مقدماتی تحلیل جمعیت روش  117ـ1

  136  ـ  136  4  انسان از دیدگاه اسالم و سایر مکاتب  117ـ2

        41  جمع

  

  



هاي آموزشی و پژوهشی مددکاري اجتماعی نقد و بررسی برنامه

 اسالمی و هنر  معارفکمیته علوم انسانی،/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

231

دهـد کـه     نـشان مـی  1362هـا در سـال        اهبررسی برنامه فوق به عنوان نخستین برنامه بعـد از بازگـشایی دانـشگ             

 واحد  12 واحد به    34و دروس خاص مددکاري اجتماعی از       )  درصد کاهش  250( واحد   16 واحد به    40ها از حدود      کارورزي

تقلیـل یافتـه اسـت و در    )  درصد کـاهش 75( واحد  12 واحد به    20شناسی از     ، و دروس روان   ) درصد کاهش  250بیش از   (

  .اسی به دو برابر افزایش یافته استشن مقابل، دروس جامعه

در تحلیل محتوایی از برنامه مذکور باید گفت که اوالً تعداد واحد و عناوین دروس مورد نیاز بـراي تـأمین حـداقل                       

ثانیـاً از نظـر محتـواي دروس، مبـاحثی کـه در قالـب دروس                . باشـد   انتظار براي کارشناسان خدمات اجتماعی کافی نمـی       

در شرایطی که مددکاران اجتمـاعی      . هاست  شود، مطالب عمومی براي تمامی گرایش       شناسی ارائه می    شناسی و جامعه    روان

هاي کارشناسی مددکاري اجتماعی قبل       باید از مباحث مذکور به صورت کاربردي برخوردار شوند به همین جهت در برنامه             

شناسـی بـراي    شناسی براي مـددکاري ـ روان   هجامع(شد  از انقالب، عناوین این قبیل دروس با پسوند مددکاري مطرح می

هـا تـشکیل    اي شدن دانشجویان براي پـذیرش مـسئولیت خطیـر مـددکاري را کـارورزي        ثالثاً اساس حرفه  ...) مددکاري و 

هـا بـوده اسـت بـه          ریزان این امور در قبل از تعطیلی دانـشگاه          دهند که همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران و برنامه          می

هـا،   وقت در سـازمان  بینی تعداد واحد از نظر شکلی، دانشجویان به صورت سه روز در هفته و تمام        بر پیش   عالوهطوري که   

در . دیدنـد  کردند و تحت نظر استاد راهنماي کارورزي، آموزش عملـی مـی             هاي کارورزي حضور پیدا می      مؤسسات و محل  

د واحدهاي کارورزي، براساس تعریف از واحـد عملـی و           برنامه جدید مصوب ستاد انقالب فرهنگی سابق ضمن تقلیل تعدا         

 ساعت تقلیل یافته است که ایـن امـر نیـز آسـیب     6 تا 4ها نیز به دو روز و روزانه بین  کارورزي، حضور در محل کارورزي  

 ها نیز قیـد شـده اسـت    کند ضمن اینکه در مسئولیت اساتید راهنماي کارورزي جدي به آموزش عملی دانشجویان وارد می 

کننـد تـا آمـوزش عملـی      در محـل کـارورزي حـضور پیـدا مـی          ) ابتدا، انتها و اواسط نیمسال    (که این اساتید در سه نوبت       

هـا در   دانشجویان را نظارت، هدایت و ارزیابی کنند در شرایطی کـه بـا عنایـت بـه اهـداف، شـکل و محتـواي کـارورزي             

  . باشد داف مورد نظر نمیکننده اه مددکاري اجتماعی، چنین حضوري به هیچ وجه تأمین

  برنامه کارشناسی مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی . 2-1

هاي اول اجـرا و براسـاس اختیـارات شـوراي             ریزي طی سال    عالی برنامه    شوراي   16/2/1375برنامه مصوب مورخ    

 آخـرین اصـالحات، برنامـه       دانشگاه عالمه به جهت داشتن هیأت ممیزه، دستخوش تغییرات و اصالحات شد که براساس             

  :باشد حال اجرا به شرح جداول زیر می در
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  دروس پایه و اصلی دوره کارشناسی مددکاري اجتماعی. 5جدول 

  تعداد ساعات
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  ـ  34  34  2  مبانی مددکاري اجتماعی  1

  ـ  51  51  3  شناسی مبانی روان  2

  ـ  51  51  3  )1(شناسی  مبانی جامعه  3

  ـ  34  34  2  )2(شناسی  مبانی جامعه  4

  ـ  34  34  2  شناسی مبانی جمعیت  5

  ـ  34  34  2  شناسی مبانی مردم  6

  ـ  34  34  2  خدمات اجتماعی و تعاون در اسالم  7

  ـ  34  34  2  اصول علم اقتصاد  8

  ـ  34  34  2  اصول علم سیاست  9

  ـ  34  34  2  مبانی مدیریت  10

  ـ  34  34  2  وقکلیات حق  11

  ـ  51  51  3  ریاضیات پایه  12

  ـ  34  34  2  آمار مقدماتی  13

  ـ  34  34  2  )با تکیه بر جمعیت ایران(هاي تحلیل جمعیت  روش  14

  ـ  34  34  2  اصول توانبخشی  15

  ـ  34  34  2  شناسی روستایی جامعه  16

  ـ  34  34  2  شناسی شهري و توسعه جامعه  17

  ـ  51  51  3  )نظري(ی روش تحقیق در خدمات اجتماع  18

  68  ـ  68  2  )عملی(روش تحقیق در خدمات اجتماعی   19
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  تعداد ساعات
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  ـ  51  51  3  شناسی اجتماعی روان  20

  ـ  34  34  2  شناسی هاي جامعه نظریه  21

  ـ  34  34  2  کاربرد آمار در خدمات اجتماعی  22

  ـ  34  34  2  حقوق خانواده و کار  23

  ـ  34  34  2  تغذیه  24

  ـ  51  51  3  شناسی اجتماعی آسیب  25

  ـ  34  34  2  مدیریت مؤسسات خدمات اجتماعی  26

  ـ  51  51  3  بررسی مسائل اجتماعی ایران  27

28  
در زمینه پیشگیري در تولد کودکان عقب       (بهداشت خانواده   

  )افتاده معلول
  ـ  17  17  1

  ـ  34  34  2  ریزي اقتصادي ـ اجتماعی کلیات برنامه  29

  ـ  34  34  2  مبانی رفاه اجتماعی  30

        66  معج

  دروس تخصصی دوره کارشناسی مددکاري اجتماعی. 6جدول 

  ساعت
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  34  17  51  2  هاي مددکاري آشنایی با روش  32

  ـ  34  34  2  )1(مددکاري فردي   33

  ـ  34  34  2  )2(مددکاري فردي   34

  170  ـ  170  4  )1(کارورزي مددکاري فردي   35
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  ساعت
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  170  ـ  170  4  )2(کارورزي مددکاري فردي   36

  ـ  34  34  2  )1(مددکاري گروهی   37

  170  ـ  170  4  )1(کارورزي در مددکاري گروهی   38

  ـ  34  34  2  )1(اي  مددکاري جامعه  39

  ـ  34  34  2  )2(اي  مددکاري جامعه  40

  170  ـ  170  4  )1(اي  کارورزي مددکاري جامعه  41

  ـ  34  34  2  شناسی مرضی روان  42

  ـ  34  34  2  نهاد خانواده  43

  ـ  34  34  2  هاي خاص توانبخشی گروه  44

  ـ  34  34  2  شناسی کودکی و نوجوانی روان  45

  34  17  51  2  سرپرستی در خدمات اجتماعی  46

  ـ  ـ  34  2  پویایی گروهی  47

  ـ  34  34  2  )اصول و فنون(مشاوره و راهنمایی   48

  102  ـ  102  3  )3(پروژه تحقیقاتی   49

  ـ  34  34  2  زبان تخصصی  50

  ـ  34  34  2  بهداشت روانی  51

  1222  544  1768  53  جمع

  

 واحـد و واحـدهاي   66دهـد، تعـداد واحـدهاي اصـلی و پایـه           بندي دروس نشان می     چنانچه شکل برنامه و تقسیم    

شناسـی،   س روان واحد مربوط به درو12باشد که از مجموعه واحدهاي اصلی، پایه و تخصصی،           واحد می  53تخصصی نیز   

 واحـد مـسائل و      6هـا،      واحـد کـارورزي    16 واحد دروس مددکاري،     20هاي آن،     شناسی و شاخه     واحد مربوط به جامعه    17

و ) پروژه تحقیقاتی(نامه   واحد پایان 3 واحد آمار، ریاضی و روش تحقیق و         12 واحد دروس حقوقی،     4هاي اجتماعی،     آسیب
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  .دیریت، تغذیه، توانبخشی، رفاه اجتماعی اختصاص یافته استبقیه نیز به دروس مورد نیاز نظیر م

علیرغم اینکه در مقایسه محتواي برنامه کارشناسـی مـددکاري اجتمـاعی بـا گـرایش خـدمات اجتمـاعی تفـاوت                      

گانه مطرح شده در بحث قبلی در اینجا نیز           هاي سه   ولی به طور نسبی مشکالت و محدودیت      . شود  محسوسی مالحظه می  

اي توجـه     مضافاً اینکه انتظار این است که در رشته مستقل مددکاري اجتمـاعی بـه بعـد تخصـصی و حرفـه                     .صادق است 

توضیح اینکه برنامه مذکور جنبه عمومی داشته       . هاي مختلفی براي آن در نظر گرفته شود         بیشتري معطوف شود و گرایش    

اي که براي کـار در   هاي ویژه دهد ولی توانایی  میهاي خدمات اجتماعی را    التحصیالن، امکان جذب در تمامی حوزه       و فارغ 

تاالسمی، دیالیزي، همـوفیلی، ایـدز،   (به عنوان مثال، کار با بیماران خاص     . شود  ها الزم است حاصل نمی      هر یک از بخش   

 هرچنـد،   کنـد   دیدگان اجتماعی و یا معلولین جسمی و یا روانی را طلب می             هاي متفاوت از کار با آسیب       ویژگی...) کانسر و   

هـاي کـارورزي را در        هاي مشابه محـل     کاري در دو سازمان و فیلد متفاوت تا حدودي توانایی نسبی کار در موضوع               تجربه

  . باشد کند ولی در حد مطلوب نمی دانشجویان ایجاد می

  برنامه کارشناسی مددکاري اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی . 3-1

ریـزي وزارت     عالی برنامـه     در دانشگاه مذکور تفاوت قابل توجهی با برنامه مصوب شوراي            حال اجرا   برنامه فعلی در  

 دارد که براساس وابستگی علمی دانشگاه علوم بهزیـستی بـه وزارت بهداشـت،               16/2/1375علوم، تحقیقات و فناوري در      

  .م پزشکی به تصویب رسیده استریزي علو درمان و آموزش پزشکی، برنامه فعلی این دانشگاه در شوراي عالی برنامه

باشـد     واحد می  21ها     و کارورزي  44، دروس اختصاصی    28، دروس اصلی    15در این برنامه تعداد واحد دروس پایه        

  .که در جداول زیر معرفی شده است

  دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته مددکاري اجتماعی. 7جدول 

کد   ساعت

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  عملی  ينظر  جمع  واحد

  ـ  34  34  2  اصول و مبانی توانبخشی  1

  ـ  51  51  3  اصول و مبانی علم سیاست  2

  ـ  34  34  2  اصول علم اقتصاد  3

  ـ  34  34  2  )جسمی و روانی(بهداشت عمومی   4

  ـ  34  34  2  )رفتارشناسی(شناسی  روان  5

  ـ  34  34  2  )ها و اجتماعات رفتارشناسی گروه(شناسی اجتماعی  روان  6

  ـ  34  34  2  شناسی  و مبانی جامعهاصول  7

        15  جمع
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  دروس اصلی دوره کارشناسی پیوسته مددکاري اجتماعی. 8جدول 

  ساعت
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  ـ  34  34  2  )پیشگیري از تولید کودکان معلول(مشاوره ژنتیک   8

  ـ  34  34  2  )1(هاي اجتماعی و رفاه اجتماعی  سیاست  9

  ـ  34  34  2  )2(هاي اجتماعی و رفاه اجتماعی  سیاست  10

  ـ  51  51  3  آمار و پژوهش در مددکاري اجتماعی  11

  ـ  51  51  3  )1(حقوق در مددکاري اجتماعی   12

  ـ  34  34  2  )2(حقوق در مددکاري اجتماعی   13

  ـ  34  34  2  مدیریت و سازماندهی  14

  ـ  34  34  2  شهرنشینی و توسعه  15

  ـ  34  34  2  شناسی بالینی روان  16

  ـ  34  34  2  شناسی در مددکاري اجتماعی کاربرد مردم  17

  ـ  34  34  2  )1(هاي مراحل رشد  آسیب  18

  ـ  34  34  2  )2(هاي مراحل رشد  آسیب  19

  ـ  34  34  2  شناسی در مددکاري اجتماعی هاي جامعه کاربرد نظریه  20

        28  جمع
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  سی پیوسته مددکاري اجتماعیدروس اختصاصی دوره کارشنا. 9جدول 

کد   ساعت

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  ـ  34  34  2  )مددکاري اجتماعی با بیماران روانی(شناسی روانی  آسیب  21

  ـ  51  51  3  )دیدگان مددکاري اجتماعی با آسیب(شناسی اجتماعی  آسیب  22

  ـ  34  34  2  1مسائل اجتماعی ایران   23

  ـ  34  34  2  2جتماعی ایران مسائل ا  24

  ـ  51  51  3  مسائل اقتصادي ایران  25

  ـ  34  34  2  )مددکاري اجتماعی با روستا(توسعه جوامع روستایی   26

  ـ  34  34  2  اصول و مبانی مددکاري اجتماعی  27

  34  17  51  2  ها و منابع اجتماعی آشنایی با نیازها، برنامه  28

  ـ  34  34  2  1هاي مددکاري اجتماعی فردي روش  29

  ـ  34  34  2  2هاي مددکاري اجتماعی فردي روش  30

  ـ  34  34  2  1هاي مددکاري اجتماعی گروهی روش  31

  ـ  34  34  2  2هاي مددکاري اجتماعی گروهی روش  32

  34  34  68  3  اي هاي مددکاري اجتماعی جامعه روش  33

  ـ  34  34  2  اصول و فنون مشاوره و مصاحبه در مددکاري اجتماعی  34

  ـ  34  34  2  مددکاري اجتماعی با خانواده  35

  ـ  51  51  3  شناسی پژوهش در مددکاري اجتماعی روش  36

  68  ـ  68  2  پروژه تحقیقاتی  37

  ـ  34  34  2  مدیریت در مددکاري اجتماعی  38

  ـ  34  34  2  ریزي اجتماعی اصول برنامه  39

  ـ  34  34  2  )سالمندان ـ معلولین(هاي خاص  مددکاري اجتماعی با گروه  40

        44  جمع
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  دروس کارآموزي در دوره کارشناسی پیوسته مددکاري اجتماعی. 10جدول 

  تعداد ساعات
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  کارآموزي در عرصه

  408  8  مددکاري اجتماعی فردي  41

  357  7  مددکاري اجتماعی گروهی  42

  306  6  اي مددکاري اجتماعی جامعه  43

    21  جمع

  

شناسـی    اوالً تنهـا دو درس در قالـب چهـار واحـد از دروس جامعـه               :  است که    محتواي برنامه مذکور حاکی    بررسی

شناسی اجتماعی و     ارائه شده است که اگر آسیب     ) شناسی در مددکاري اجتماعی     شناسی و کاربرد جامعه     شامل مبانی جامعه  (

کند که نسبت به برنامـه در دسـت    ه واحد افزایش پیدا می به آن اضافه کنیم به یازد     ) هفت واحد (مسائل اجتماعی ایران را     

 حـالی کـه راجـع بـه مباحـث            در. دهد  بیش از هشتاد درصد کاهش نشان می      )  واحد 21(اجراي دانشگاه عالمه طباطبایی     

شناسی شهري و توسعه، هیچ درسی منظور       شناسی روستایی و جامعه     شناسی نظیر جامعه    هاي جامعه   شناسی و شاخه    جمعیت

شناسی منظور شده است که صرفنظر از عناوین دروس از لحاظ کمی مشابه برنامـه         واحد دروس روان   12ثانیاً  . شده است ن

ها حدود سی درصد افزایش یافته است و این افزایش براي سـایر دروس تخصـصی     ثالثاً کارورزي . باشد  دانشگاه عالمه می  

رابعاً ).  واحد 20 واحد در مقابل     19(شود    ه عالمه طباطبایی مالحظه نمی    مددکاري اجتماعی نیز در مقایسه با برنامه دانشگا       

در برنامه دانشگاه علوم بهزیستی، سعی شده است به مباحث مربوط به سـایر دروس مـورد نیـاز مـددکاران اجتمـاعی در                        

نظیـر مـددکاري    ) که البته باید ارزیـابی عینـی را از مباحـث کـالس بـه عمـل آورد                 (عناوین دروس، نگاه کاربردي بشود      

دیدگان، مددکاري با خانواده، مدیریت در مـددکاري اجتمـاعی، مـددکاري اجتمـاعی بـا       اجتماعی با بیماران روانی ـ آسیب 

  .هاي خاصی که چنین نگاهی به دروس ذیربط شایان توجه است گروه

توانـد در   د مـی رسـ  شود که به نظـر مـی       خامساً دروس دیگري در مجموعه دروس اصلی و اختصاصی مالحظه می          

تر آنها را در مقـاطع       التحصیالن مؤثر واقع شود هرچند، تعمق در محتواي این دروس، جایگاه مناسب             تر شدن فارغ    اي  حرفه

هـاي مراحـل رشـد، مـشاوره ژنتیـک، مـسائل              هاي اجتماعی و رفاه اجتماعی، آسیب       دروس سیاست . دهد  باالتر نشان می  

، از این قبیل است در شرایطی که ممکن است پایـه علمـی الزم بـراي درك ایـن      اقتصادي ایران، توسعه جوامع روستایی    

شناسی روسـتایی شـناخته نـشود         زمانی که جامعه روستایی با ارائه درس جامعه       : به عنوان مثال  . دروس وجود نداشته باشد   

 چگونـه راجـع بـه       خصوص توسعه روستایی بحث کرد و یـا بـدون ارائـه درس مبـانی رفـاه اجتمـاعی                    توان در   چگونه می 

  هاي رفاه اجتماعی بحث کرد؟ سیاست
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  ارشد  فصل دوم ـ برنامه کارشناسی

ریزي براي هر دو دانشگاه عالمه طباطبایی، علـوم          عالی برنامه    شوراي 19/12/1375ارشد مصوب     برنامه کارشناسی 

رین اطالعـات بـه دسـت آمـده از     یکسان بوده و براساس آخـ ) که تنها مجریان این برنامه هستند (بهزیستی و توانبخشی    

  . باشد حال اجرا است که دروس الزامی و اختیاري آن به شرح جدول زیر می ها در مدیران هر دو گروه آموزشی، این برنامه

  ارشد مددکاري اجتماعی دروس الزامی دوره کارشناسی. 11جدول 

کد   تعداد ساعات

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  ـ  34  34  2  هاي مددکاري اجتماعی و مشاوره خانواده ها و روش ریهنظ  1

  ـ  17  17  1  هاي مختلف مشاوره نوتوانی در زمینه  2

  ـ  17  17  1  مشاوره ژنتیک  3

  34  17  51  2  مشاوره توانبخشی  4

  ـ  34  34  2  مشاوره در پیشگیري و تنظیم خانواده  5

  ـ  34  34  2  هاي مدیریت سیستم  6

  ـ  34  34  2  و عمرانمدیریت توسعه   7

  ـ  34  34  2  مدیریت منابع انسانی  8

  ـ  34  34  2  هاي سرپرستی در مددکاري اجتماعی روش  9

  ـ  51  51  3  زبان انگلیسی پیشرفته و تخصصی  10

  ـ  34  34  2  ریزي مددکاري اجتماعی برنامه  11

  ـ  34  34  2  مسائل راهنمایی و مشاوره در ایران و جهان  12

13  
 شــناختی و کــاربرد آنهــا در مــددکاري هــاي تهیــه آزمــون

  اجتماعی
  ـ  34  34  2

  102  ـ  102  3  آموزش عملی در مددکاري اجتماعی  14

  136  ـ  136  4  )نامه پایان(تحقیق در رساله تحصیلی   15

        32  جمع
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  ارشد مددکاري اجتماعی دروس اختیاري دوره کارشناسی. 12جدول 

  تتعداد ساعا
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  ـ  34  34  2  هاي اصالح و تغییر رفتار روش  1

  ـ  34  34  2  سیاست اجتماعی  2

  ـ  51  51  3  هاي اداري ایران تحلیل سازمان  3

        7  جمع

  

توان داشت، عدم اصـالح برنامـه مطـابق بـا نیازهـاي روز دانـشجویان و جامعـه         اولین نقدي که بر این برنامه می     

نکته دوم اینکه، نگاه به این برنامه نگـاه مـدیریتی اسـت، در شـرایطی کـه      . ال از تصویب آن است    س 12علیرغم گذشت   

ارائـه خـدمات مـددکاري    ) گونـه کـه در مـتن برنامـه منـدرج اسـت       آن(التحـصیالن آن   عمده وظایف مورد انتظار از فارغ 

 32چنانچـه از مجموعـه   . انبخشی آنهاسـت هاي مختلف جامعه در راستاي قادرسازي و تو ها و گروه تر به خانواده   تخصصی

تـر   سومین نکتـه اینکـه دروس پیـشرفته   . ریزي اختصاص دارد     واحد به دروس مدیریت، سرپرستی و برنامه       10واحد دوره،   

سـازي   مددکاري اجتماعی، جز در حوزه توانبخشی و تنظیم خـانواده لحـاظ نـشده اسـت در شـرایطی کـه بـراي توانمنـد                    

نکته چهارم ایـن اسـت کـه بـا          . طعی، ارائه دروس پیشرفته و در عین حال کاربردي ضرورت دارد          دانشجویان در چنین مق   

و تعداد دروس الزامی، امکان اخـذ واحـد اختیـاري بـراي دانـشجویان            )  واحد 32(ارشد    توجه به سقف واحدهاي کارشناسی    

هـایی مطـرح شـود     ها و زیرشاخه باید گرایشتر تحصیلی  و باالخره آخرین مسئله اینکه اصوالً در مقاطع عالی        . وجود ندارد 

تر گرایش پیدا کنند و لذا برنامـه          هاي تخصصی   هاي خود به حوزه     که دانشجویان، متناسب با عالیق و استعداد و توانمندي        

  .مذکور فاقد این ویژگی است

ارشد مددکاري    سیدر دو نوبت اقدام به پذیرش دانشجوي کارشنا       ) ع(الزم به توضیح است که دانشگاه امام حسین         

بر دروس مندرج در برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، چند درس ویژه مورد نیاز               ها، عالوه   کرده است که در این دوره     

  . سازمانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نظر گرفته شده است

  فصل سوم ـ برنامه دکتري 

هایی رسیده است به عنوان یگانه برنامه دکتري، در دانشگاه    به تصویب ن  ) Ph.D(اي که براي مقطع دکتري        برنامه

بندي و عنـاوین دروس در جـداول زیـر درج شـده               حال اجراست که تقسیم     علوم بهزیستی و توانبخشی براي یک دوره در       

  . است
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  رشته مددکاري اجتماعی) Ph.D(دروس کمبود یا جبرانی دوره دکتري . 13جدول 

  تعداد ساعات
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  حدوا
  عملی  نظري  جمع

  34  34  68  3  مددکاري اجتماعی با خانواده  1

  ـ  34  34  2  مبانی مددکاري اجتماعی  2

  ـ  34  34  2  هاي رفاه اجتماعی مدیریت سازمان  3

  34  34  68  3  )اي جامعه(مددکاري اجتماعی   4

  ـ  34  34  2  )گروهی(مددکاري اجتماعی   5

  ـ  51  51  3  عیریزي اجتما اصول برنامه  6

  17  9  36  1  رسانی پزشکی هاي اطالع سیستم  7

  85  220  315  16  جمع

  

به تشخیص گروه آموزشی و تأیید کمیته تحصیالت تکمیلی، دانشجو موظف است تعدادي یا تمامی واحدهاي این                 

  .جدول را بگذراند

دن این درس به عنوان درس کمبود       ارشد این درس را نگذرانده باشد، گذران        چنانچه دانشجو در مقطع کارشناسی    * 

  . یا جبرانی الزامی است

  رشته مددکاري اجتماعی) Ph.D(دروس اجباري دوره دکتري . 14جدول 

  تعداد ساعات
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  ـ  34  34  2  ها و الگوهاي مداخله در مددکاري اجتماعی نقد نظریه  8

  ـ  34  34  2  وین رفاه اجتماعیهاي ن ها و نظریه مدل  9

10  
هاي تحقیق پیشرفته در مددکاري اجتماعی و         طراحی روش 

  رفاه اجتماعی
2  51  17  34  

  34  34  68  3  بندي آن تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران و فرمول  11
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  تعداد ساعات
کد 

  درس
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  34  34  68  3  شناسی اجتماعی طراحی الگوهاي نوین آسیب  12

  34  17  51  2  هاي تحقیق کیفی پیشرفته روش  13

  34  34  68  3  ریزي اجتماعی براي حفظ و ارتقاي سالمت خانواده برنامه  14

15  
ــه     ــاعی ب ــدمات اجتم ــه خ ــی ارائ ــاي عمل ــی الگوه طراح

  دیدگان حسی، حرکتی، جسمی و بیماران خاص آسیب
3  68  34  34  

  ـ  51  51  3  سازي مشی ریزي و خط هاي نوین مدیریت، برنامه نظریه  16

17  
و تربیت در  هاي نوین تعلیم   ر انسانی و روش   هاي رفتا   نظریه

  مددکاري اجتماعی
  ـ  34  34  2

18  
هـاي    هاي آماري در تحلیل مسائل اجتمـاعی و طـرح           روش

  پژوهشی پیشرفته
  ـ  34  34  2

  ـ  ـ  ـ  20  نامه پایان  19

  204  357  561  47  جمع

  

  رشته مددکاري اجتماعی) Ph.D(دروس اختیاري دوره دکتري . 15جدول 

  ساعت
کد 

  سدر
  عنوان درس

تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  34  34  68  3  ها و نهادهاي اجتماعی هاي ارزیابی سازمان روش  20

  34  34  68  3  هاي اجتماعی با تأکید بر خانواده تحلیل سیاست  21

  34  34  68  3  هاي اجتماعی سازي در آسیب هاي شاخص روش  22

  10  102  204  9  جمع

  

نامـه خـود را در آن زمینـه بگذراننـد بایـد یکـی از دروس             که دانشجویان تمایل دارند پایان     با توجه به موضوعاتی   

  . اختیاري مرتبط با آن را با موافقت گروه انتخاب کنند
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کـه انتخـاب    ( واحـد اختیـاري      9 واحد اجباري و     47نیاز،     واحد پیش  16شود،    چنانچه در جداول ذیربط مالحظه می     

نامـه   براي این دوره منظور شده اسـت کـه بیـست واحـد اجبـاري، بـه پایـان                ) باشد  الزامی می یکی از سه درس اختیاري،      

کـه  (هـاي معتبـر جهـان       مقایسه شکل و محتواي این برنامه با برنامه دکتري مددکاري اجتماعی دانشگاه           . اختصاص دارد 

ثـال، تعـداد واحـدهاي کـالس در     بـه عنـوان م    . نشان از تشابه در هر دو بعد شکلی و محتوایی دارد          ) بحث آن مطرح شد   

پـردازي و افـزایش          واحد بوده و عناوین و محتواي دروس نیز، در راستاي تقویت بنیـه نظریـه               44دانشگاه کنتاکی آمریکا    

البته با عنایت به نو بـودن برنامـه و تجربـه نکـردن آن،     . باشد هاي حوزه مددکاري اجتماعی می توانایی در تحلیل موضوع  

  . داوري باشد که شایسته نخواهد بود ر در این خصوص ممکن است توأم با پیشهرگونه اظهارنظ
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هـاي علـوم    بخش پنجم ـ رابطه مددکاري اجتماعی بـا رشـته   

  اجتماعی و انسانی

بـر دانـش و مهـارت مربـوط بـه حـوزه               هاي آموزشی خود باید عـالوه       داوطلبین حرفه مددکاري اجتماعی در دوره     

هاي  ها و موضوع اي خود در عرصه تلفی مسلح و مجهز شوند که بتوانند در انجام تکالیف حرفههاي مخ مددکاري، به دانش

. شـود   شـناخته مـی   » اي  رشـته   بـین «هاي معتبر دنیا نیز مددکاري اجتماعی         اصوالً در تمامی دانشگاه   . مختلف موفق شوند  

هـاي    اران اجتماعی بخـشی از توانمنـدي      دهد که مددک    چنانچه بررسی عناوین و محتواي دروس آنها به روشنی نشان می          

کننـد چنانچـه در دانـشگاه     اي خود را از سایر علوم به ویژه در حوزه علـوم انـسانی و اجتمـاعی کـسب مـی      علمی ـ حرفه 

 واحـد و در مقطـع   46 واحـد درسـی   104هاي معتبر آمریکـا در مقطـع کارشناسـی از             به عنوان یکی از دانشگاه    » تنسی«

 .S.H.Y.O.D( واحد به دروس مختلف علوم انـسانی و اجتمـاعی اختـصاص دارد    48 واحد درسی، 79ارشد از  کارشناسی

No3. P4 24.(  

همراه با ترکیـب دروس حـوزه مـددکاري و حـوزه     ) ها ویژه در قالب کارورزي   به(تلفیق بین آموزش نظري و عملی       

هـا   ثرگذار خود در زندگی فردي و اجتماعی انسانالتحصیالن این رشته را براي ایفاي نقش ا علوم انسانی ـ اجتماعی، فارغ 

اي  به تعبیري مددکاري اجتماعی در چارچوب کلی علوم اجتمـاعی جـاي داشـته و اصـول علمـی حرفـه                   . سازد  توانمند می 

مددکاري اجتماعی نیز متأثر از اصول حاکم بر علوم اجتماعی و انسانی است به دیگر بیان اصول علوم اجتماعی در قالـب                      

اي ـ کاربردي پیـدا کـرده اسـت مـددکاري اجتمـاعی، زمینـه اطالعـات          مددکاري اجتماعی حالت منسجم و حرفهاصول 

شناسـی، اقتـصاد، سیاسـت، مـدیریت، حقـوق، فلـسفه، فرهنـگ و                 هـاي نظـري خـود را از علـوم روان            تئوریک و دیدگاه  

ربرد آن به تمامی جوامع انسانی تسري پیـدا        شناسی اخذ کرده و به علمی روشمند و نسبتاً مستقل تبدیل شده که کا               جامعه

  . کرده است

به جهت بیشترین ارتباطی که بـین       (شناسی    شناسی و روان    براي رعایت اختصار، رابطه مددکاري اجتماعی با جامعه       

  . گیرد مد نظر قرار گرفته است که در حد ضرورت مورد بررسی قرار می) این سه وجود دارد

  شناسی  اجتماعی با جامعهفصل اول ـ رابطه مددکاري 

شناسـی یعنـی مفهـوم     شناسـی سـه محـور اصـلی جامعـه      منظور تبیین رابطـه مـددکاري اجتمـاعی بـا جامعـه           به  

  .دهیم شناسی را مد نظر قرار می هاي جامعه شناسی و نظریه هاي جامعه شناسی، حوزه جامعه
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  شناسی و مددکاري مفهوم جامعه. 1-1

داند، مارکس آن را کشف قوانین حاکم بر حرکـت تـاریخی     عمران و علم تاریخ میشناسی را علم   خلدون جامعه   ابن

هـاي اجتمـاعی    شناسی را علم بـه قـوانین کـل پدیـده            کند، اگوست کنت جامعه     انسان در روابط طبقاتی تولید توصیف می      

تظـام اجتمـاعی اسـت      رایت میلز مطالعه زندگی تاریخی را که تحت فشارهاي کلیت پیچیـدة خـود حـاوي ان                  داند، سی   می

کنـد، دورکـیم آن را علـم          هاي حیـات اجتمـاعی را مطـرح مـی           داند، زیمل در تعریف آن بررسی صورت        شناسی می   جامعه

هاي اجتمـاعی، سـوروکین بررسـی واقعیـت اجتمـاعی ـ        نهادهاي اجتماعی، ماکس وبر علم فرهنگ، پارسنز مطالعۀ نظام

  .اند کند معرفی کرده اي اجتماعی کامل را در کلیه سطوح بررسی میه فرهنگی و باالخره گورویچ، علمی که پدیده

هـاي اجتمـاعی ـ     شناسی علمی است که از قوانین زندگی اجتمـاعی انـسان و پدیـده    جامعه«در جدیدترین تعریف 

ي هـا   کند و موضوع آن زنـدگی اجتمـاعی انـسان و پدیـده              انسانی و تحول آنها در ارتباط با کل حیات اجتماعی بحث می           

  ).48 : 1363دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، (» اجتماعی و انسانی است

. شناختی بود کـه توانـست در مـددکاري اجتمـاعی نفـوذ کنـد           هاي جامعه   نظریه تکامل اسپنسر از نخستین نگرش     

دخیـل  عوامـل اجتمـاعی نیـز در آن    (» کفایتی افراد نیست مشکالت اجتماعی زادة بی«مفهوم نظریۀ مذکور این است که  

وظایف و اهـداف اساسـی   » هاي اجتماعی تشخیص بیماري« با تألیف کتاب  1917خانم مري ریچموند نیز در سال       .) است

او معتقـد بـود کـه مـددکار اجتمـاعی بایـد موقعیـت        . شناسی مورد بررسی قـرار داد  مددکاري اجتماعی را از دیدگاه جامعه   

ن برآورده نشده است با توجه به نهادهاي اجتماعی مـؤثر در رفتـار              اجتماعی و شخصیت افرادي را که نیازهاي اجتماعیشا       

  ).12 : 1371پرلمن، (آنان مورد بررسی دقیق قرار دهد 

هـاي   بایـد از ارزش  کند و مددکار اجتماعی کـسی اسـت کـه مـی     شناس کسی است که جامعه را تبیین می       جامعه«

 باید حقایق را در هر شرایطی بیان کند و اجازه دهـد تـا      شناس  جامعه. هاي خود پیروي کند     اي جهت حصول به هدف      ویژه

گیري کرده و تصمیمات مقتـضی را اتخـاذ    هاي موجود نتیجه مسئولیتی چون مددکاران اجتماعی و سیاستمداران از واقعیت    

ا کند در صورتی کـه مـددکار اجتمـاعی موظـف اسـت جامعـه ر       گونه که هست تبیین می   شناس جامعه را آن     جامعه. نمایند

  ).32 : 1362براین، (» طور که باید باشد مورد توجه قرار دهد آن

  شناسی و مددکاري اجتماعی هاي مشترك جامعه حوزه. 2-1

شناسی و ارتباط آنهـا بـا مـددکاري اجتمـاعی اکتفـا             هاي جامعه   در این قسمت به بحث در خصوص برخی از حوزه         

  :کنیم می

  خانواده و مددکاري اجتماعی. 1-2-1

سرپرسـت،   هـاي بـی   خـانواده . دهـد  هاي مددکاري اجتماعی را نهاد خـانواده تـشکیل مـی    ین محور فعالیت تر  اصلی

دیـده،   هـاي سـانحه   حال فروپاشـی، خـانواده   هاي در هاي زندانیان، خانواده هاي داراي عضو ناتوان و معلول، خانواده     خانواده

ترین  عمده. دهد ه زمینۀ کار مددکاران اجتماعی را تشکیل میها موردي است ک    از ده ... نشین و   هاي مهاجر و حاشیه     خانواده

وظیفۀ مددکاران اجتماعی در هنگام کار با خانواده، در استحکام روابط زناشویی، پدر و فرزندي، خویـشاوندي و در نتیجـه                      
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  . انسجام و یگانگی خانواده است

اي شـدن خـانواده و گـذر از خـانواده سـنتی و                هاي ناموفق، سالمندان و کودکان رها شده از خانواده، هسته           ازدواج

امـروزه روش جدیـدي   . کند اي را براي مقابله با آنها طلب می هاي علمی ـ حرفه  گسترده عوارض و تبعاتی دارد که تالش

گشایی از مـشکالت      مطرح شده است که مددکار اجتماعی را در گره         1»خانواده درمانی «در مددکاري گروهی تحت عنوان      

تـرین حلقـۀ    توان گفت که قـوي  با عنایت به موارد فوق به جرأت می. سازد  هاي نیازمند به روش خاص توانمند می       خانواده

زیرا که انسان در روند اجتماعی شدن با پذیرش مقررات          . است» خانواده«شناسی و مددکاري اجتماعی       ارتباطی بین جامعه  

گیرد و این امر از کودکی آغاز و در نوجوانی و   را به عهده میهاي متفاوتی هاي مختلف، نقش اجتماعی و عضویت در گروه  

  .ترین سهم و نقش را دارد یابد و خانواده در تحقق این زمینه عمده جوانی و حتی میانسالی تداوم می

هـا و یـا    شود که هر عضوي از خانواده در تمامی دوران و مقـاطع زنـدگی خـودش نیازمنـدي              بنابراین مالحظه می  

کنـد ـ در دوران    هـاي خـدمات اجتمـاعی احتیـاج پیـدا مـی       ایی دارد که براي تأمین و یا حل آنها بـه سـازمان  ه گرفتاري

هاي دبستان و دبیرستان و دانشگاه، در زمان انتخاب شغل و همسر، در ایام اشتغال                 شیرخوارگی، در زمان کودکی، در دوره     

  . اجتماعی استو بازنشستگی و سالمندي و حتی در زمان مرگ نیازمند خدمات

  و مددکاري اجتماعی » جمعیت«. 2-2-1

حرکـات  . شناسی، از اموري است که مددکاران اجتمـاعی بـا آن ارتبـاط تنگاتنـگ دارنـد                  مسائل جمعیت و جمعیت   

و تحوالت جمعیت نظیر رشد جمعیـت،  ) مهاجرت(و حرکت در مکان ) ولد و میر ـ زاد  و مرگ(جمعیت اعم از حرکت در زمان 

اي خـویش     هایی هستند که مددکاران اجتماعی براي توفیق در امور حرفه           یت و موضوعاتی از این دست زمینه      ترکیب جمع 

  .باید به طور نسبی از آن آگاهی داشته باشند

بـر آن پدیـدة       عـالوه . هاي مددکاران اجتماعی، مسئله بهداشت و تنظـیم خـانواده اسـت             ترین فعالیت   یکی از عمده  

هاي مـورد توجـه حرفـه مـددکاري           کی از معضالت امروز شهرهاي بزرگ و تبعات آن از موضوع          نشینی به عنوان ی     حاشیه

  .اجتماعی است

مهاجرت روستائیان و آثار و پیامـدهاي آن یکـی از مـسائل اساسـی انـسانی در دنیـاي امـروز اسـت و گـسترش                           

آورد کـه یکـی از        را بـه وجـود مـی      هاي آلودة اجتماعی      ترین شرایط زیست شهري به تدریج محیط        نشینی در پایین    حاشیه

هـا و اجـراي    ریـزي  خطرات جدي سالمت جوامع شهري است و جریان ساماندهی به این موضوع نیازمند مطالعات، برنامه             

هاي هماهنگ زیربنایی اجتماعی است که مددکاران اجتماعی و کارشناسان مسائل اجتماعی بـیش از هـر تخـصص                     طرح

و یـا  (ها و جوامع، مردم را براي کار و زنـدگی در جامعـه شـهري        ها و کار با گروه      ریزي  امهدیگري قادرند با مطالعات و برن     

  . آماده سازند) استمرار اقامت در روستاها

  

  

                                                          

١. Family Therap
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  هاي اجتماعی و مددکاري  آسیب. 3-2-1

هاي اجتمـاعی یکـی از وظـایف اساسـی مـددکاران اجتمـاعی اسـت مـددکاران           تعریف، شناخت و کنترل کجروي    

. شـوند  کار گرفتـه مـی   هاي اجتماعی مسئولیت دارند به ها و کجروي هایی که به نوعی در زمینۀ آسیب        در سازمان اجتماعی  

اشـتغال مـددکاران اجتمـاعی در       . توانند در بهنجار نمودن کجـروان و بزهکـاران مثمرثمـر باشـند              آنها به طور مؤثري می    

هـاي    دوهاي کار و نظایر آن از دیرباز بـه عنـوان یکـی از زمینـه               ها، مراکز بازپروري، ار     هاي اصالح و تربیت، زندان      کانون

  .فعالیتی مددکاري تلقی شده است و مددکاران در اصالح و بازپروري این قشر از جامعه نقش اساسی دارند

مـددکاري اجتمـاعی کجـروان را بـه جامعـه برگردانیـده و آنـان را بـا                 «به نظر یکی از پیشروان دانش مددکاري،        

  ).217 : 1362برلین، (» دهد اجتماعی سازش میهاي  ارزش

توان گفت که مددکاري اجتماعی پلی میان کجروان و جامعه است، یعنی مددکاران اجتماعی از تـوان                  به جرأت می  

ها و هنجارهاي جامعه توسط آنها        اي خویش براي آشتی دادن بین جامعه و کجروان از طریق پذیرش ارزش              علمی و حرفه  

از ... بر این مددکاران اجتماعی در شناخت مسائل اجتماعی، نظیر اعتیاد، فحـشا، تکـدي، طـالق و                  عالوه. ندکن  استفاده می 

سو و ارائه طریق براي رفع آنها و یا تقلیل تأثیر آنها در زندگی فردي و اجتماعی افراد و اقشار جامعه نقـش مـؤثري را        یک

  . کنند ایفا می

را » آلبرت کـوهن «و » دورکیم«، »دیوید ماتزا«، »مرتون«،  »یکل فیلیپ سون  ما«شناسانی نظیر     اگر دیدگاه جامعه  

هاي اجتماعی بررسـی کنـیم بـه روشـنی در خـواهیم یافـت کـه                 ها و عوامل مؤثر در بزهکاري و آسیب         خصوص زمینه   در

ثر و از سـوي  هاي اجتماعی یا کنترل عوامل مـؤ  طرف در پیشگیري آسیب   تواند از یک    تا چه حد می   » مددکاري اجتماعی «

هاي جوان و نوجوان، مسئولیت قابل توجه و سهم          دیگر در بازپروري و اصالح منحرفین و کجروان اجتماعی به ویژه گروه           

  . مؤثري را برعهده داشته باشد

  شناسی و مددکاري اجتماعی  هاي جامعه  نظریه.3-1

  :کنیم ن با مددکاري اجتماعی را معرفی میشناسی و ارتباط آ اي از چند نظریۀ جامعه در این قسمت از بحث چکیده

   1گرایی مکتب اثبات. 1-3-1

شناسی معاصر است که ارزیابی علمی را براي درك واقعیات اجتماعی      هاي حاکم بر جامعه     این نظریه یکی از نظریه    

و علوم طبیعی قائل شناسی  شناسی، در این دیدگاه، تمایزي بین علم جامعه      اگوست کنت واضع جامعه   . دهد  مد نظر قرار می   

گرایـان، امـوري محقـق و         امور اجتماعی، از دیدگاه مثبت    . گردد  شود و فقط پیچیدگی بیشتر و نسبیت آن را یادآور می            نمی

  .گیرند مورد توجه قرار می) نه در مقام نفی امور(مسلمند که از بعد مثبت 

شناسـی بایـد از فلـسفه جـدا شـود و       معـه گرایی، نیز معتقـد اسـت کـه جا    از واضعین مکتب اثبات   » امیل دورکیم «

خصوص خودکشی به کمـک       هاي اجتماعی به عنوان واقعیات با روش علمی مورد بررسی قرار گیرند و تحقیق او در                 پدیده

                                                          

١. Positivism
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هاي اجتماعی به عنـوان   به طور کلی به نظر وي باید واقعیت . توان تالش در همین جهت تلقی کرد        هاي آماري را می     داده

امیل دورکیم در کتاب خودکشی خود سعی کرد تا نشان دهد که خودکشی، علیـرغم بعـد               . رسی قرار گیرند  اي مورد بر    شی

گرایـی بـه ویـژه نظریـۀ          دیدگاه مثبت . اي شده است    هاي اجتماعی واقعی است که انگیزه چنین پدیده         فردیش داراي جنبه  

ترین موضـوعات کـاري       اعی که یکی از عمده    هاي علمی تحقیق در امور اجتم       دورکیم در بررسی مسائل اجتماعی و روش      

  .اي است کاربرد دارد هاي مختلف مددکاري به ویژه مددکاري جامعه مددکاران اجتماعی در روش

  1نظریه کارکردگرایی. 2-3-1

انـد   اي خاص با هم ترکیب یافته    گونه  مرکب از اجزایی است که به     » کل«این نظریه بر این دیدگاه استوار است که         

نظران به نام این مکتب است و معتقـد          یکی از صاحب  » تالکوت پارسنز «. شود  لیت حتی با تغییر اجزا دگرگون نمی      و این ک  

دوام و بقاي کلیۀ سنن و مناسـبات و  . دهنده آن است است که نظام اجتماعی داراي تعادل حاصل از وحدت اجزاي تشکیل        

بایـد ایـن وظیفـه نـسبت بـه کـل نظـام         . ا گذاشته شده است   اي بستگی دارد که برعهدة آنه       نهادهاي اجتماعی به وظیفه   

کارکردگرایی با بررسی اثـر و نتیجـۀ هـر پدیـده در            . هاي مختلف شود    سودمند باشد تا موجب تسهیل در مبادله بین گروه        

.  سـازد هاي اجتماعی شناسایی کند و اثر آنها را در کل نظـام روشـن   طرفه را در فعالیت هاي دو کند معلول اجتماع سعی می 

تواند از دیدگاه کـارکردگرایی بهـره    هاي اجتماعی و جوامع مختلف در مرحله تشخیص می        مددکار اجتماعی در کار با گروه     

  .جوید و تأثیر و تأثر متقابل هر پدیده را در نظام اجتماعی مورد کنکاش قرار دهد

  2نظریه کنش متقابل نمادي. 3-3-1

ایـن نظریـه   . از متقدمان این نظریه هستند» هربرت بلومر«و » برت میدهر«، »بالدوین«،  »جان دیوئی «،  »کولی«

اي  بر پویایی کنش متقابل اجتماعی بین فرد و جامعه و نتایج این فرایند تأکید دارد هرچند این مکتب از بعد نظري با پـاره          

پـذیري و رشـد    ، جامعـه هایی چـون تـشخیص انحرافـات اجتمـاعی       انتقادات جدي مواجه است ولی کاربرد آن را در زمینه         

شود و در ایـن امـر از          الذکر، از روش تحقیق کیفی استفاده می        هاي فوق   براي شناخت زمینه  . توان انکار کرد    شخصیت نمی 

در این نظریه، محقق براي بررسی وارد زنـدگی         . همدلی محقق با موضوع و مشاهدة همراه با مشارکت استفاده شده است           

جاي پدیدة مورد نظر بگـذارد و   واقع محقق قصد آن را دارد که خود را به دکاري اجتماعی، در شود از بعد حرفۀ مد   گروه می 

اي   توان نتیجه گرفت که این دیدگاه به منظور درك مددجو و تحکیم رابطۀ حرفـه                دنیا را از دریچۀ چشم او ببیند و لذا می         

  . نی داشته باشداي، در مددکاري اجتماعی کاربرد فراوا به عنوان یکی از اصول حرفه

  3نظریه مبادله. 4-3-1

با توجـه بـه   » رفتار«شناسی رفتاري است و معتقد است که     نظریه مبادله یکی از نظریات فردگرایانه متکی بر روان        

                                                          

١. Functionalism
٢. Symbolic -Initerationism
٣. Exchange Theory
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زند متأثر از محیط است و این تأثیرات بـه صـورت    رفتاري که از ارگانیسم سر می   . یابد  گیرد و ادامه می     نتایج آن شکل می   

کنندة مثبت یا منفـی را بـه دنبـال     دهد و اگر رفتار مورد نظر، عوامل تقویت دداً ارگانیسم را تحت تأثیر قرار می محرك مج 

در حقیقت پشتوانۀ علمی این نظریه، دیدگاه اسکینر است که در یـادگیري            . داشته باشد احتمال تکرار آن بیشتر خواهد بود       

  .کاربرد فراوان دارد» شناسی تربیتی و روان«

  .رج هومنز، پیتر بال و جیمز کلمن از پیروان این مکتب هستندج

هومنز، یکی از پیروان اسکینر، معتقد است که هر رفتاري که پاداش بیشتري براي فرد بـه دنبـال داشـته باشـد و                        

به . داشتاحتمال چنین پاداشی براي عامل به آن رفتار داده شود رفتار مورد نظر امکان و احتمال تکراري بیشتري خواهد                    

سـعی دارنـد بفهمنـد کـه     » یـادگیري اجتمـاعی  «طور کلی طرفداران این نظریه با طرح نظریۀ مکمل جدید تحت عنوان           

کنند و در نتیجه رفتار هماهنگ و مشابهی را بـه     جانبه رفتار یکدیگر را تقویت می       چگونه، افراد در کنش متقابل به طور دو       

ن اجتماعی که مطالعه در رفتار فرد دارند و همچنین مـددکاران شـاغل در مراکـز           این نظریه براي مددکارا   . آورند  وجود می 

  .کند تربیتی و مدارس کمک شایانی می

  1 :گرایی ساخت نظریۀ .5-3-1

را ترکیـب خـاص همبـستگی اجـزاي یـک           » ساخت«گرایی منظور از      یکی از بنیانگذاران ساخت   » لوي اشتروس «

ساخت اجتماعی را طرح منطقی روابط انتزاعی که شالودة یک واقعیت           » کس وبر ما«. کند  مجموعه با هدف معین بیان می     

نـوعی نظـم در اجـزا و عناصـر     » سـاخت «معتقد است که منظور از » رادکلیف براون«. کند  دهند تعریف می    را تشکیل می  

کند که  ضافه می واحدهاي ساخت اجتماعی، افراد هستند و فرد در یک ساخت اجتماعی داراي یک موقعیت است و ا                . است

توانیم افراد را جدا از سـاخت اجتمـاعی بررسـی کنـیم و نـه سـاخت اجتمـاعی را جـدا از افـرادي کـه واحـدهاي                   نه می «

  .دهنده آن هستند تشکیل

از یک طرف نظم میان افراد و از طرف دیگر روابط اجتماعی بین » ساخت اجتماعی«توان گفت که     طور کلی می    به

هاي اجتماعی است و روابـط سـاختی    اي از گروه   یافته  به بیان دیگر ساخت، ترکیب سازمان     . دهد  ر می آنها را مورد توجه قرا    

شناسـی و   از دیدگاه جامعـه » ساخت«کند بین    سعی می » ژان پیاژه «. هاي تشکیل دهندة یک نظام است       روابط میان گروه  

اي جـدا از اجـزاي    ی را به عنوان کلیت پیچیده    اي به عمل آورد و ساخت اجتماع        شناسی مقایسه   در روان » گشتالت«نظریه  

توانـد وجـود    آن تعریف کند و معتقد است که کل غیرقابل تفکیک به اجزاي خویش است و در عین حال، بدون اجزا نمـی    

  .حال حرکت هستند داشته باشد و کل و اجزاي آن با هم در

توانیم رعایت  داند می اراي ساخت خاص خود می    اي را د    گرایی که هر جامعه     گیري از بینش مربوط به ساخت       با بهره 

  . اصل فردیت در کار با جامعه را مورد دقت و تعمق بیشتر قرار دهیم

  

  

                                                          

١. Structuralism
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شناسـی   شناسی و روان فصل دوم ـ رابطه مددکاري اجتماعی با روان 

  اجتماعی

ارائـه و تعریـف   اند که آن را به صورت یک پدیدة علمی و تجربـی          شناسی کوشش کرده    نظران روان   علما و صاحب  

هاي مختلـف متفکـرین ایـن         شناسی از دیدگاه    مشخصی از آن به دست دهند و بر همین اساس تعاریف ارائه شده از روان              

آورد که از کالبـد       چیزي را به ذهن می    » روح«نیز همانند   » روان«از آنجا که    . خور توجه است    هایی دارند که در     علم تفاوت 

دانـد   جسم و روان را موازي همدیگر می   » وونت«.  بعدي از ابعاد وجودي انسان تلقی کرد       توان آن را    جداست لذا می  ) بدن(

تعریـف  . شناسـی علـم تجربـۀ مـستقیم اسـت      کند از نظر او روان و دنیاي فیزیکی و دنیاي ذهنی را مکمل هم معرفی می  

شناسـی را   ن کـه موضـوع روان  اي از روانـشناسا  مدتی مورد قبول بود، ولی عـده      » هوشیاري«شناسی به صورت علم       روان

هاي مربـوط بـه هوشـیاري در تحقیـق علمـی و               دانستند این تعریف را به دلیل خارج بودن زمینه          مطالعۀ رفتار آدمیان می   

کنند   شناسی معرفی می    را موضوع اصلی روان   » رفتار«شناسی، زمانی که مطالعۀ       متفکرین جدید روان  . کردند  تجربی رد می  

بـه قـول   . شـود  کنند که شامل هوشیاري و ذهنیات و امور غیرملموس نیز می  بدان حد گسترده بیان می    دامنۀ این رفتار را     

آنها بسیاري از امور ذهنی قابل تبدیل به امور عینی است، یعنی بسیاري از امور درونی به صورت رفتار بیرونی، خـود را در                 

شناسـی    تـوان گفـت کـه موضـوع روان          پس می . یري نمود گ  شود آنها را رؤیت کرد و اندازه        گذارد و می    معرض نمایش می  

  . زند هایی است که از ارگانیسم سر می مطالعۀ فعالیت

  :توان نتیجه گرفت که شناسی می با دقت روي مکاتب مختلف روان

  .دانند دهندة آن می شناسی را علم تجربه مستقیم و موضوع آن را شعور و عناصر تشکیل گرایان روان ـ ساخت

  .دانند می» شعور«گرایان،  رایان، آن را مطالعۀ فعالیت ذهنی و عقلی و موضوع آن را همانند ساختگ ـ کنش

  .دانند ـ رفتارگرایان، آن را مطالعۀ رفتار عینی و موضوع آن را محرك و پاسخ در رفتار انسان می

  .داند یري میشناسی گشتالت آن را بررسی رفتار و علت آن و موضوع آن را ادراك تفکر یادگ ـ روان

  .داند ـ روان تحلیلی نیز آن را دانشی در باب روان و موضوع آن را ناخودآگاه و اختالل روانی می

هـاي روانـی نظیـر احـساسات،      علمی است که بـه بررسـی فعالیـت   » شناسی روان«توان گفت که  و در مجموع می  

  .پردازد ادراکات، انفعاالت و افعال موجود زنده می

وابط کلی میان اجزاي رفتار ارگانیسم از یک طرف و اینکه ایـن رفتـار چگونـه خـود را بـا عوامـل                  بنابراین درك ر  

  .شود شناسی را شامل می سازد از سوي دیگر، موضوع علم روان محیطی سازگار می

را هـاي خـود    کوشـد تـا یافتـه    یعنی می. بر شناخت رفتار به تکنولوژي رفتار نیز توجه دارد      شناسی جدید عالوه    روان

عمالً در جهت بهبود زندگی مردم مورد استفاده قرار دهد، اموري چون بررسی عوامـل مـؤثر بـر ناسـازگاري و اخـتالالت       

هـاي   رفتاري فرد، مشکالت موجود اعضاي خانواده، کمک به افراد در مواقع بحرانی، کمک به کودکـان و بنـابراین یافتـه       

  .هایی باشد اعی در کار با چنین موضوعتواند راهگشاي مددکاري اجتم شناسی می علم روان

و هدف نهایی کمک به اوسـت و  » انسان«شناسی،   رسد که عنصر اساسی در مددکاري اجتماعی و روان          به نظر می  

هـایی اسـت کـه براسـاس آن بتـوان از نظریـات و           چیزي که هر دو بدان نیازمندند پیـدا کـردن قـوانین، اصـول و روش               

  .تري براي کمک به انسان، موقعیت او را درك کرد و شناخت و با بصیرت و بینش عمیقهاي گوناگون بهره گرفت  مکتب
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انسان صرفنظر از نقش و وظیفۀ فردي و اجتماعی که به عهده دارد، چنانچه در معرض ناکامی قرار گیـرد، نـاتوان               

ایط و عوامل درونـی و رفتـار    هایش، باید شر    العمل  سازد و براي شناخت او و عکس        هاي نامناسب ظاهر می     شود و پاسخ    می

شناسی در مـددکاري اجتمـاعی کـاربرد         شود که تا چه اندازه روان       بنابراین مالحظه می  . بیرونی وي مورد بررسی قرار گیرد     

  .رساند هاي رفتار مددجو یاري می دارد و او را در شناخت ریشه

ایـن  . نی و عاطفی فرد نیز توجه داشته باشـد        بر نیازهاي مادي و عینی، باید به نیازهاي درو          مددکار اجتماعی عالوه  

مبتکر این روش، خـانم  . اي دارد اند که براي شناخت فرد و مشکل او اهمیت ویژه          حالت را برخورد روانی و اجتماعی نامیده      

  . بود که براساس این فکر، کتاب تشخیص اجتماعی را نوشت» ماري ریچموند«

، اهـداف و وظـایف اساسـی مـددکاري اجتمـاعی را از دیـدگاه                هرچند که خـانم ریچمونـد بـا تـألیف ایـن کتـاب             

دهد ولی در حقیقت با بررسی وضعیت افرادي که به نوعی محرومند از طریق نهادهاي                شناسی مورد بررسی قرار می      جامعه

شناسی از یـک   شناسی و جامعه شناسی و مددکاري اجتماعی، رابطه بین روان بر تبیین ارتباط بین جامعه مؤثر در آنها، عالوه  

فـرد محـروم از برخـی نیازهـاي      . دهـد   شناسی و مددکاري اجتماعی را از سوي دیگر مورد مداقـه قـرار مـی                طرف و روان  

شناسی قابل بررسی و تفسیر است و شناخت این رفتار براي مددکار اجتماعی               اجتماعی داراي رفتاري است که از نظر روان       

  . در توانمند ساختن او بسیار مؤثر است

از زمـانی کـه دامنـۀ    «تري در مددکاري اجتماعی دارد به عنوان مثال         شناسی کاربرد وسیع    هاي روان   برخی از حوزه  

درمـانی در     کـارگیري اطالعـات روان      شناسی در زمینۀ روانکاوي و روان درمانی گسترش یافته است بـه             هاي روان   پژوهش

پزشکان در مـورد رفتـار فـرد بـه      ولی که از تجارب بالینی روانمفاهیم و اص. ناپذیر تلقی شده است مددکاري امري اجتناب 

پزشکی در مـددکاري   دست آمده براي مددکاران اجتماعی نیز بسیار مفید واقع شده است یکی از تأثیرات روانکاوي و روان             

 نتـایج مفیـد   اجتماعی آن بود که مددکاران به اهمیت نحوة ایجاد روابط و مناسبات مطلوب با مددجویان جهت رسیدن به                 

  .پی بردند

» آثـار «را بـر    » افعـال «داند    شناسی را علم آزادي و علم به موانع موجود در راه آزادي می              که جامعه » ژرژگورویچ«

حـال حاضـر هنـوز        شناسی هر یک قلمرویـی دارد کـه الاقـل در            شناسی و جامعه    کند که روان    دارد و تصدیق می     مقدم می 

اي اسـت کـه در        گمان او کمال مطلوبی که همه به سوي آن در حرکتند گسترش منطقه            پوشانند، لکن به      همدیگر را نمی  

اگر بخواهیم از   . شناسی اجتماعی نخستین گام را در این اتحاد برداشته است           روان. پیوندند  آن این دو علم کامالً به هم می       

وجـود  » ر اجتماعی در کنار شـعور فـردي       شعو«رهایی یابیم باید بپذیریم که      » فرد در برابر اجتماع   «چنگ مسئله نادرست    

شناسـی، هـم در مـورد روابـط میـان شـعور               شناسی و جامعـه     دارد و به همین دلیل برقرار ساختن روابط واقعی میان روان          

ها یا اوضاع و احوال اجتمـاعی و هـم    ها ممکن است و هم در مورد روابط میان شعورهاي فردي و ساخت      اجتماعی و گروه  

  ).33 : 1369گورویچ، (یان شعورهاي فردي و شعور جمعی در مورد روابط م

روح «و » روح فـردي «شناسی را در زمینه     شناسی و جامعه    پیاژه نیز از جمله کسانی است که سعی کرده است روان          

  .به هم پیوند دهد» جمعی

ه آگـاهی از خـود،     او معتقد است کـ    . شناسی اجتماعی مؤثر بوده است      نیز دیدگاهی دارد که در ایجاد روان      » کولی«

هاي نخستین نوعی شعور اجتماعی وجود دارد که از مجموع شعورهاي فردي بیشتر       گاهی از دیگران جدا نیست و در گروه       

  .شود یافته به افکار عمومی مبدل می هاي ثانوي توسعه است و همین شعور اجتماعی است که در گروه
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ن یکی از علوم جدید کاربرد فراوانی در مددکاري اجتماعی بـه  به عنوا » شناسی اجتماعی   روان«طور کلی، امروزه      به

هـاي فـردي و    شناسی اجتماعی نظیر فرهنـگ، شخـصیت، تفـاوت    اگر به موضوعات روان   . دارد» مددکاري گروهی «ویژه  

کلیه اجتماعی و تعامل اجتماعی توجه کنیم به روشنی در خواهیم یافت که این علم نه تنها در مددکاري گروهی، بلکه در                      

بـر تـسلط نـسبی بـه        اي خود عـالوه     هاي آن کاربردي گسترده دارد و مددکاران اجتماعی براي توفیق در امور حرفه              شاخه

شناسـی اجتمـاعی بـراي خـدمات      هـاي خـاص از علمـاي روان    شناسی اجتماعی، در موقعیـت     هاي روان   اطالعات و دانش  

  .مند شوند تشخیص ویژه جهت رسیدن به شناخت بهره

تواند در مددکاري اجتمـاعی مـورد اسـتفاده قـرار      هایی که با تأکید بر نقش بهداشت روانی می   گر از دیدگاه  یکی دی 

این نظریۀ رفتارهاي غیرانطباقی فرد را ناشی از ناتوانی وي در مقابله با فشارهایی              . است» رویکرد اجتماعی «گیرد، نظریۀ   

هـاي پیچیـده روانـی خـود را      کن است گاهی به صورت بیمـاري داند که نتیجۀ نقص در روابط بین فردي است که مم        می

اي روي مناسـبات و روابـط بـین فـردي بـه ویـژه در        مددکاران اجتماعی با توجه به مطالعات علمـی ـ حرفـه   . نشان دهد

ا اي را در تعدیل تأثیر عوامـل مخـرب بـر مناسـبات انـسانی ایفـ                  کننده  نهادهاي مهم اجتماعی، نظیر خانواده، نقش تعیین      

هـا و   هـا، تـنش     تواند بیاموزد کـه بـا ناکـامی         اي، فرد می    هاي مشاوره   گیري از روش    به مدد متخصصین و با بهره     . کنند  می

این روش در کار با نوجوانـان ناسـازگار و پریـشان    . تضادهاي زندگی روبرو شود و به سازگاري مؤثرتر با محیط دست یابد          

اند مورد اسـتفاده   اي که سازگاري عمومی خود را از دست داده  شکست خوردهحال، بیماران روانی، کودکان مضطرب، افراد   

  .گیرد قرار می

شناسـی و بهداشـت روانـی، کـاربرد فراوانـی در              هاي روان    به عنوان یکی از تکنیک     1»واقعیت درمانی «هاي    روش

  . مددکاري اجتماعی دارد

کمک کنیم تا بـه علـل حقیقـی         ) مددجو( درمانجو   از دیدگاه این روش، مسئله مهم در درمان این است که به فرد            

اندازي واقعـی از دنیـا ندارنـد و     افراد نابهنجار معموالً چشم. پذیري بردارد هاي خود پی ببرد و قدمی به سوي مسئولیت  رنج

 تحریـف واقعیـات و عـدم قبـول مـسئولیت فـرد را بـه سـمت از             . شـود   اي براي رفتارهاي غلط آنها در آینده می         این پایه 

واقعیت «. شود  ظاهر می .... دهد که گاه به اشکالی نظیر دردهاي معده، سردردهاي ناشناخته و            پاشیدگی روانی سوق می     هم

امروزه در کار با نوجوانان بزهکار مبتال به اختالالت رفتاري مورد استفادة شایان مـددکاران اسـت و غالبـاً داراي                  » درمانی

ت که توجه به پذیرش واقعیت از طرف مددجو، تفویض مسئولیت در حد توان به               نتایج سودمندي است الزم به توضیح اس      

اي که مددجو در آنجاست که از جمله مباحث مهمی است که در مددکاري اجتماعی، مورد توجـه                  مددجو و حرکت از نقطه    

دهـد اگـر      نـشان مـی   اي و همچنین اهداف مددکاري اجتماعی خود را           هاي اخالقی، اصول حرفه     گیرد و در ارزش     قرار می 

شناسی را از بعد کاربردي مورد توجه و بررسی قرار دهیم مالحظه خواهیم کرد که برخـی از ایـن مکاتـب در                        مکاتب روان 

در بحـث از مکاتـب، عمـدتاً از چهـار مکتـب       . مددکاري اجتماعی به ویژه در مددکاري فردي استفادة قابل توجهی دارنـد           

هـاي خاصـی    شود که هر یک از آنها داراي ویژگـی      گرایی نام برده می     شناختی و انسان  اصالت رفتار، تحلیل روانی، نظریه      

» واتـسون «هاي شرطی کـردن کالسـیک، مطالعـات     در مفهوم بازتاب  » پاولوف«هاي    در مکتب اصالت رفتار، یافته    . است

نش در قالب شرطی کردن عملی از       و پیروا » اسکینر«هاي    بر اینکه رفتار انسان طبیعتی مکانیکی دارد، باالخره نظریه          مبنی

                                                          

١. Reality Therapy
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  . گیرد برداري مددکاران اجتماعی قرار می مباحثی است که مورد بهره

گیرد و از این طریـق فعـل و           دهنده شخصیت شکل می     مکتب تحلیل روانی بر پایۀ تجزیه و تحلیل اجزاي تشکیل         

صیت که ناشی از فعل و انفعاالت بـین نهـاد،   رشد شخ. کند انفعاالت روانی انسان را در رابطه با مسائل خاص او تبیین می          

سـاز و   از عمدة موضوعات مورد نظر این مکتب است که در ایجاد توازن و تعـادل بـین نهـاد و فـرامن               . من و فرامن است   

تراشی، فرافکنی، بازگشت و نظایر       کارهاي دفاعی نظیر همانندسازي، تصعید یا والیش و جابجایی، انکار، واپس زدن، دلیل            

  . کاربرد فراوانی دارد1»مددکاري روانی«شود که در  طرح میآن م

عنوان مثال جوانی که به دالیل مختلف در دستیابی به معشوق خود ناکام مانـده اسـت، نیـروي خـود را صـرف                   به

و . کنـد   کند و بدین وسیله راهی را براي جبران ناکامی حاصل از انگیزة اولی پیدا می                ورزش و یا فعالیت هنري دیگري می      

بیند سعی دارد با اشتغال در شـیرخوارگاه   دار شدن برآورده نشده می یا زنی که انگیزه مادري خود را به دلیل ناتوانی در بچه   

  . یا مهدکودك راه دیگري را براي ارضاي انگیزة اصلی خود بیابد

مفهـوم  . ام بخـشیدند  آن را قـو   » کافکـا «و  » کهلر«اعالم کرد و    » ماکس ورتایمر «شناسی شناختی را      مکتب روان 

است و منظـور از  » هیأت«یا » طرح«شود که به معنی  خالصه می» گشتالت«اصلی این مکتب در اصطالح آلمانی به نام         

هـایی    یعنی کل داراي خـواص و ویژگـی       . شود   دهندة آن میسر نمی     آن این است که شناخت کل از طریق اجزاي تشکیل         

شناسی تربیتی کاربرد فراوان دارد و معتقـد اسـت    این مکتب در روان. شود میاست که در اجزاي تشکیل دهندة آن یافت ن     

شود که روابط میـان   شناسی گشتالت کسب بینش است و یادگیرنده وقتی در یادگیري موفق می عنصر اصلی در روان  «که  

ست که در مراکز تربیتی و      هاي مربوط به این مکاتب مورد استفاده مددکارانی ا          داده. اجزاي موقعیت یادگیري را درك کند     

  .کنند  وظیفه می در امور تعلیم و تربیت در نقش مشاوره و مددکار تربیتی انجام

دارد کـه رفتـار مـشهود         کند و اعـالم مـی       واقع در مقابل رفتارگرایی و تحلیل روانی قیام می          گرایی در   مکتب انسان 

 وراي رفتار حیوانـات آزمایـشگاهی اسـت و بـاالخره رفتارهـاي      رفتار انسان. تواند بیانگر انسان با تمامی ابعادش باشد        نمی

پیـروان ایـن    . گیري، احساسات و نظایر آن باشد       هایی چون تفکر، قدرت تصمیم      تواند بیانگر توانایی    تجربه شدة انسان نمی   

نـسان را  طرفـداران ایـن مکتـب ا     . داننـد   مکتب روش مطالعۀ روانکاوان را برخوردي خشک و مکانیکی و مورد تردید مـی             

  .دانند موجود جداي از حیوان که داراي خصوصیاتی نظیر اراده، آزادي و تمایالت معنوي رو به تکامل است می

شناسی  گرا در آمریکا انتخاب شد، هدف روان شناسان انسان جیمز بوگنتال، که به عنوان نخستین رئیس جامعه روان  

پـردازان ایـن مکتـب      چارلوت بوهلر، آبراهام مازلو، از نظریـه      . کند   می گرا را فراهم کردن تصویر کامل از انسان بیان          انسان

با کتاب انگیزش و شخصیت دیدگاه خود و انتقـادش از مکاتـب رفتارگرایـان و تحلیـل روانـی را تبیـین                       » مازلو«. هستند

 نیازها چگونگی رشد مراتب او با طرح سلسله. زاست معتقد است که تکیه بیش از حد بر عینیت، محدودیت      » مازلو«. کند  می

دهد که ارضاي احتیاجات مهمترین اصل اساسی رشـد اسـت او              کند و این امر را مورد تأکید قرار می          انگیزش را مطرح می   

مراتـب    شود، انسان براي ارضاي نیـاز بعـدي در سلـسله            اعتقاد دارد که در مجموعۀ نیازهاي انسانی، وقتی نیازي ارضا می          

  .دکن نیازها شروع به تالش می

هرچند از دیدگاه اسالم، انتقادهاي مختلفی بر نظریۀ مازلو وارد شده است، توجه به نیازهاي انسانی و اتخاذ تـدابیر                    

                                                          

١. j Psycho Social Work
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هاي مختلـف   ها و روش هاي فعالیتی مددکاران اجتماعی را در شاخه ترین حوزه مختلف در تحقیق این نیازها، یکی از عمده       

  .دهد مددکاري به خود اختصاص می

علـم رفتـار بـشري و دانـش و          « اینکه به قول یکی از مدرسین سابق مددکاري اجتماعی در ایـران،              حاصل سخن 

براي کمک به مددجو به منظـور       : اي مددکاران اجتماعی دارد از قبیل       آگاهی مربوط به آن نقش قابل توجهی در کار حرفه         

در مـددجو وجـود دارد، بـراي اطـالع از عـدم             اي کـه      ها، براي درك اسـتعدادهاي نهفتـه و بـالقوه           سازگاري او با واقعیت   

هاي مددجو، براي شـناخت موانـع،         ها، ضعف   ها، شکست   هاي او، براي آگاهی از مقاومت       هاي مددجو و یا توانمندي      توانایی

ها، آرزوهاي مددجو، به منظور اطالع  ها، محرومیت ها، نیروهاي پیشران و بازدارنده در مددجو، جهت درك علل ترس        سائق

  ).43 : 1347قندي، . (دهد انواع سازوکارهاي دفاعی که مددجو از خود نشان میاز 
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ــداز آموزشــی، پژوهــشی و فنــاوري  بخــش شــشم ـ چــشم   ان

  مددکاري اجتماعی و ملزومات آن) کاربردي(

  انداز  فصل اول ـ مددکاري اجتماعی و سند چشم

ده  و  در راسـتاي اصـل یکـصد   2/6/1382 تـاریخ  انداز بلندمدت توسعه که در     براساس آنچه که در مقدمه سند چشم      

قانون اساسی و پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام بـه تأییـد مقـام معظـم رهبـري رسـیده اسـت، برخـی از                           

  :توان در موارد زیر مطرح کرد ها و تنگناهاي پیشرو براي عملیاتی کردن سند را می محدودیت

  هاي علمی کشور، اهش تواناییبخشی از نیروهاي متخصص و ک ـ مهاجرت مستمر

که رقم فعلی بیکاري طبـق اعـالم نهادهـاي    ( میلیون نفر بیکار و ساختار نامتعادل بازار کار   5/2ـ وجود نزدیک به     

  ،)مسئول و کارشناسان بیش از آن است

  ـ عدم تعادل بین جوامع شهري و روستایی،

  .ـ ناهنجاري در بخشی از مناسبات فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی

  :هاي کشور در ابعاد مختلف، شایان توجه است از آن جمله و این در شرایطی است که پتانسیل

  هاي انسانی، اجتماعی، پژوهشی و فناوري گسترده، ـ سرمایه

  ـ جمعیت جوان، هوشمند، مستعد و خالق،

  ـ برخوردار از ذخایر غنی نفت و گاز و سایر منابع طبیعی،

  رتر جغرافیایی، تنوع اقلیمی و وسعت سرزمین،ـ داشتن موقعیت استثنایی و ب

  ـ برخوردار از تمدن و فرهنگی غنی و یکپارچگی سرزمین با پیشینه تاریخی طوالنی،

  .ریزي توسعه ـ برخوردار از نیم قرن تجربه صنعتی و تجربه برنامه

الـذکر    هاي فـوق    غم محدودیت انداز با تکیه بر منابع و امکانات بالفعل و بالقوه کشور و علیر              تصویري که سند چشم   

کند، کشوري تبدیل شده به قدرت اول منطقه به لحاظ علمی، فنی و اقتصادي با میزان            معرفی می  1404براي ایران سال    

رقمی و برخوردار از زیربناها و ساختارهاي الزم جهت تداوم رشد اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و           تورم و نرخ بیکاري یک    

پذیرش وضع موجود و حرکت به سوي وضع مطلوب با اتکاي به نقاط قـوت، امتیـازات و امکانـات                    سیاسی، که الزمه آن     

. بر دانایی و مدیریت هوشـمندانه اسـت      هاي مبتنی   ریزي  ها و برنامه    هاي مناسب در سایه سیاستگذاري      کشور با اتخاذ روش   
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  .د بودهاي زیر خواه اي با ویژگی بر آن، جامعه حاصل چنین بینش و عملکرد مبتنی

  اخالق و برخوردار از حقوق انسانی و مدنی، ساالري دینی با مردمی آزاد، با ـ متکی بر مردم

  مند از عدالت اجتماعی، ـ برخوردار از سالمت و بهره

  ـ فقدان فقر، فساد و تبعیض و برخوردار از استواري نهاد خانواده،

  المللی ، نکیفیت زندگی مطابق با استانداردهاي ملی و بی ـ مردمی با

  سازي آنها، پذیر با هدف توانمند هاي آسیب ـ حامی گروه

  هاي هدفمند، ـ داراي نظام جامع تأمین اجتماعی پویا و کارآمد همراه با یارانه

هاي کنـونی و آینـده و    هاي مختلف که برآیند آن حفظ حقوق نسل     بر دانایی در عرصه     ـ تحقق توسعه پایدار مبتنی    

  . آحاد مردم باشدارتقاي کیفیت زندگی 

که منابع و بسترهاي (اندازي  دهد که از یک طرف الزمه تحقیق چنین چشم بررسی موارد فوق به روشنی نشان می 

جانبـه اسـت و از سـوي دیگـر، مـددکاري         ، عملیاتی توأم با درایت و مدیریت خردمندانـه و علمـی و همـه              )آن وجود دارد  

هـاي   هاي مختلف به عنوان یکی از کارگزاران مؤثر در تحقـق زمینـه    بخشاجتماعی به عنوان حرفه علمی ـ کاربردي در 

انـداز و در بحـث از ارتقـاي کیفیـت سـطح               مذکور، رسالت و مسئولیت خطیري برعهده دارد که به صراحت در سند چشم            

  . زندگی به عنوان توسعه نظام مددکاري اجتماعی از آن بحث شده است

انداز، برنامه چهارم توسعه به عنوان نخستین برنامه از مجموعۀ چهـار برنامـه،    در راستاي عملیاتی کردن سند چشم  

 به تصویب مجلس رسید و قانون ساختار نظام جامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعی نیـز در                1383تدوین و در شهریور ماه سال       

اي مـددکاري    حرفـه تـوان آن را یکـی از سـندهاي اصـلی در تبیـین تکـالیف        به تصویب رسید که می21/2/1383تاریخ  

  .اجتماعی تلقی کرد

ارتقـاي  (چنانچه در بخش اول این نوشتار مطرح شد مواد مختلف قـانون برنامـه چهـارم توسـعه در فـصل هفـتم         

سـازد    هایی را مطرح می     ، موضوع )ارتقاي امنیت انسانی و عدالت اجتماعی     (و فصل هشتم    ) سالمت و بهبود کیفیت زندگی    

گیرند و بعضاً به عنوان اهـداف         عه وظایف و تکالیف جامعه مددکاري اجتماعی کشور قرار می         که به طور مستقیم در مجمو     

  .شوند مددکاري نیز تلقی می

  هاي بهداشتی و درمانی، پذیر از هزینه درآمد و آسیب ـ کاهش سهم خانوارهاي کم

  ـ افزایش اثربخشی نظام ارائه خدمات سالمت در کشور و توسعه نظام بیمه درمانی،

   گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی در ابعاد جامعیت، فراگیري و اثربخشی،ـ

  هاي اجتماعی، هاي توانمندسازي و ساماندهی نظام خدمات حمایت ـ تبیین برنامه

  هاي اجتماعی و مددکاري در راستاي دفاع از حقوق فقرا، هاي حقوقی، مشاوره ـ فراهم ساختن حمایت

  هاي زندگی، هاي اجتماعی با ارتقاي مهارت روز آسیبـ پیشگیري اولیه از ب

  رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب، دیدگان اجتماعی و خدمت ـ بازتوانی آسیب

  ـ تدارك طرح جامعه توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار،

  هاي مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی، ـ ساماندهی و توسعه مشارکت

  .ـ حفظ و ارتقاي سرمایه اجتماعی
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هـاي    موارد فوق از مصادیق شفاف و شایان توجهی است که مبین گستره خدمات مـددکاري اجتمـاعی در بخـش                   

  .مختلف است

هـایی اسـت کـه        از سوي دیگر بررسی ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، معـرف موضـوع                 

  :شود ن اجتماعی مطرح میعموماً در حوزه فعالیتی مددکارا

دیـدگی اجتمـاعی،    سرپرسـتی، آسـیب   ماندگی، بی   راه  بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی، فوت، بیکاري، پیري، در      

هاي جسمی، روانی و ذهنی و باالخره کاهش فقر و نابرابري از مصادیق آنهـا       حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی، ناتوانی      

  .باشد می

  زندگی براي همه افراد و خانوارهایی که درآمد کافی ندارند با اولویت ناتوانان جسمی و روانی،ـ تأمین حداقل 

  ،)پیشگیري اولیه و پیشگیري ثانویه(هاي اجتماعی  ها و آسیب ـ تأمین خدمات پیشگیري از بروز یا تشدید معلولیت

 و اقتـصادي معلـولین و تـالش بـراي     ـ فراهم آوردن امکانات الزم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی     

  تأمین خودکفایی آنها،

  هاي شغلی خانوارهاي نیازمند، ـ فراهم ساختن امکانات آموزشی و بازتوانی و ایجاد مهارت

سرپرسـتی،    ـ حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهاي اقتصادي و اجتماعی و پیامدهاي آن در زمینه بیکاري، بـی                  

  ي،ماندگی و پیر راه در

سرپرست و زنان خودسرپرست و حمایت از مـادران در دوران بـارداري و                هاي بی   تحت پوشش قرار دادن خانواده      ـ  

  حضانت فرزند،

قانون مذکور به عنوان اهداف و وظـایف حـوزه حمـایتی و توانبخـشی     ) 4(ست که در ماده  بندهاي فوق از مواردي 

  .مطرح شده است

همـراه بـا همـاهنگی      » سطح خدمات «و  » گیرندگان خدمات «،  » خدمات نوع«ها برحسب     تخصصی کردن فعالیت  

هاي غیردولتی و     و همچنین جلب مشارکت بخش    » هاي پیشگیرانه و اجرایی     بین فعالیت «و  » ها  بین حوزه «،  »ها  در حوزه «

قـانون  ) 6(هاي کلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است کـه در مـاده        هاي داوطلبانه مردمی از اصول و سیاست        کمک

ریزي، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و             ضمن اینکه به سیاستگذاري، برنامه    . تصریح شده است  

  .امور اجرایی و کارگزاري به صورت غیرمتمرکز تأکید دارد

ارتقـاي  (فایـت  ، ک)تنوع در خدمات(هاي جامعیت  ، سیاست)9(هاي مورد نظر نیز در ماده   در تبیین اصول و سیاست    

، پیشگیري، توانمندسازي، کارگـستري و نیازمنـدیابی فعـال بـه       )تعمیم به آحاد جامعه   (، فراگیري   )کمیت و کیفیت خدمات   

عنوان راهبردهاي اساسی در نظر گرفته شـده اسـت کـه قطعـاً الزمـه تحقـق آنهـا اسـتفاده از نیروهـاي متخـصص در                            

هاي خدمات اجتماعی و  ها و عرصه  اجتماعی است که در تمامی زمینه  ها به ویژه مددکاري     اي از حرف و تخصص      مجموعه

عالی رفاه و تأمین اجتماعی  از شوراي   ) 13(و  ) 13(در بحث از تشکیالت نظام مورد نظر در مواد          . رفاهی داراي نقش است   

اعـضا بـه جهـت      شود که در بررسـی ترکیـب آن، تمـامی             ترین مرجع سیاستگذاري در این حوزه بحث می         به عنوان عالی  

شود به خصوص اینکه مـاده   مسئولیت رسمی خود عضو آن هستند و به شدت، خأل کارشناسی در این ترکیب مالحظه می         

هایی کـه بایـد مجـري         سازمان. ، وظایفی را براي این شورا مقرر کرده است که کامالً تخصصی و شایان توجه است               )15(

سازمان تأمین اجتمـاعی،  (اي، حمایتی و امدادي   باشند در سه بخش بیمه    عالی رفاه و تأمین اجتماعی      هاي شوراي   سیاست
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، سازمان بازنشستگی، سازمان خدمات     )ره(سازمان بهزیستی کشور، سازمان امور ایثارگران و بنیاد شهید، کمیته امداد امام             

قابـل تـوجهی از کـارگزاران       شود که بخش      هاي خدمات اجتماعی تلقی می      ، عموماً از سازمان   )احمر  درمانی، جمعیت هالل  

آموختگان مددکاري اجتماعی و خدمات اجتماعی تشکیل دهند ولی قرائن و شواهد ملموس حاکی                آنها را اصوالً باید دانش    

  .هاي سازمانی براي مددکاري اجتماعی، بالتصدي مانده است از این است که اوالً بخشی از ردیف

  .اند هاي غیرمرتبط پذیرش شده التحصیالن رشته دکاري اجتماعی، فارغهاي مد ثانیاً براي بخش قابل توجهی از پست

شـوند و فاقـد تحـصیالت دانـشگاهی           هاي مددکاري اجتماعی، افرادي که تجربی تلقی مـی          ثالثاً در برخی از پست    

  .اند کار گمارده شده هستند، به

  .اي آنها تطابق ندارد  اصول حرفههاي علمی و رابعاً وظایف محوله به بخشی از مددکاران اجتماعی با آموخته

بندي مشاغل براي طبقات شغلی مـددکاري اجتمـاعی تـدوین شـده اسـت،            هایی که در طبقه     خامساً در شرح شغل   

  .هایی وجود دارد که نیازمند بازنگري و اصالح است ها و کاستی محدودیت

 توسعه و قانون ساختار نظام جامع رفـاه و  انداز، برنامه چهارم    با توجه به وضعیت فوق و علیرغم اینکه در سند چشم          

تأمین اجتماعی جایگاه شایان توجهی براي متخصصین مددکاري و خدمات اجتماعی منظور شده است، رسیدن بـه نکتـه                   

هـاي اجرایـی اسـت کـه بایـد            جانبه توأم با پشتوانه قـانونی و سیاسـت          مطلوب حتی به صورت نسبی، نیازمند تالش همه       

  . انداز فراهم شود مقدور در نیمه نخست چشمال بسترهاي آن حتی

فصل دوم ـ نظام آموزشی و پژوهـشی مطلـوب مـددکاري در سـند      

  انداز  چشم

چنانچه در بخش چهارم این نوشتار مطرح شد نظام آموزش عالی فعلی در حـوزه مـددکاري و خـدمات اجتمـاعی،                  

د عام و چه در بعد خاص در هر سه راهبرد پیشگیري حال گسترش جامعه، چه در بع جوابگوي نیازهاي متنوع، متحول و در    

باشـد کـه بـه مـواردي از آن اشـاره       اولیه، پیشگیري ثانویه، توانبخشی و درمان نیست و نیازمند اصالح و تحول جدي می  

  :شود می

طابق آنچه انداز م ساله اول چشم  هاي موجود از جامع بودن خارج شود، ابتدا در ده           در مقطع کارشناسی باید برنامه    . 1

اي  دهد، توجه به تخصصی شدن نـسبی در سـه شـاخه اصـلی، فـردي، گروهـی و جامعـه              که پیوست شماره دو نشان می     

 در این 1404انداز و رسیدن به اهداف ایران سال  عملیاتی و اجرا شود و براساس تجارب حاصل از آن براي دهۀ دوم چشم     

  .ها در قالب زیرشاخه، طراحی و ارائه شود خهتر شدن هر یک از شا حوزه، برنامه جدید با تخصصی

ها مجري گرایش خـدمات اجتمـاعی و اسـتفاده از اسـاتید              جایگزین کردن رشته مددکاري اجتماعی در دانشگاه      . 2

  .مددکاري براي دروس تخصصی

ریزي کالن بـراي رشـته مـددکاري اجتمـاعی در مقـاطع مختلـف بـراي         متمرکز ساختن سیاستگذاري و برنامه   . 3

لوگیري از هرگونه تفرق علمی و روشی با توجه به ماهیت این رشته و جایگاه اصلی آن در علوم اجتماعی و انـسانی، در                      ج

  .وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

خـور توجـه در ایـن         با توجه به محدودیت منابع مکتوب در حوزه مددکاري اجتماعی و علیرغم تجارب عملی در              . 4
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العاده و با ابزار تشویقی مناسب، صاحبان اندیـشه و متفکـرین ذیـربط بـراي                  ، به صورت فوق   حوزه طی پنجاه سال گذشته    

  .تحقیق در این حوزه، تألیف و ترجمه آثار علمی مورد نیاز عرصه رفاه و خدمات اجتماعی مورد حمایت قرار گیرند

طـع دکتـري و نیـاز مبـرم         هـاي آن در مق      آموختگان مددکاري اجتماعی و شاخه      نظر به محدودیت شدید دانش     . 5

هاي مجري رشته، دانشجویان فعلی دکتري در این حوزه در داخل و خارج از کشور شناسایی و مورد حمایت قـرار                       دانشگاه

  . هاي ذیربط شوند گیرند تا پس از فراغت از تحصیل به عنوان عضو هیأت علمی، جذب دانشگاه

اري اجتماعی و محتواي آن متناسب با نیازهـاي روز و شـرایط             ارشد مددک   نظر به اینکه برنامه فعلی کارشناسی      . 6

انداز آتی کشور نیست و لذا باید در قالب طرح مستقل پژوهشی مورد بازنگري قرار گیرد تا بتواند زمینه علمی           فعلی و چشم  

  . تر این حوزه فراهم کند و تجربی الزم را براي امور تخصصی

هـایی اسـت کـه در مقطـع کارشناسـی نیـز داراي پـروژه            ء معـدود رشـته    از آنجایی که مددکاري اجتماعی، جز     . 7

مبنـاي پـژوهش    هـاي خـود را بـر    باشد و اصوالً به عنوان یک رشته کاربردي باید اساسی فعالیت می) نامه  پایان(تحقیقاتی  

تا انتخاب استاد راهنمـا و   ها از انتخاب موضوع       نامه  شود که اوالً دقت الزم به مجموعه پایان         ریزي کند، لذا پیشنهاد می      پی

هـاي مختلـف      مرحله داوري معطوف شود تا توانایی علمی مورد نیاز را که الزمه توفیـق مـددکاران اجتمـاعی در عرصـه                    

هاي تحصیالت تکمیلی، دروسی در قالب سمینارهاي تخصصی در نظر گرفته شود              ثانیاً در دوره  . اجتماعی است تأمین کند   

در ) کارنوشت(کار تحقیقاتی     ثالثاً دانشجویان به  .  فرایند کسب مهارت در پژوهش مددرسان باشد       تا عمالً، دانشجویان را در    

  . دروس مختلف تشویق شوند و همچنین برخی از سرفصل دروس به صورت نظري ـ عملی طراحی شود

متن برنامه چهـارم    هاي مندرج در      بینی  ارشد در تأمین انتظارات و پیش       هاي مورد نیاز در مقطع کارشناسی       شاخه . 8

ارشد مـدیریت خـدمات اجتمـاعی       و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی طراحی و عملیاتی شود که کارشناسی              

هاست که به موجب آخرین       هاي خدمات اجتماعی یکی از این برنامه        با هدف تربیت مدیران نهادها و سازمان      ) پیوست سه (

وراي دانشگاه عالمه طباطبایی به تصویب رسیده است و بایـد در وزارت متبـوع نیـز          ش 4/2/1387اطالع در جلسه مورخه     

  . مورد عنایت قرار گیرد

خصوص برنامه دکتري مددکاري اجتماعی، ضمن کمک به تداوم اجراي این دوره در دانشگاه علوم بهزیستی                  در. 9

 نیز با تصویب نهـایی شـوراي گـسترش آمـوزش     )پیوست چهار (و توانبخشی، برنامه پیشنهادي دانشگاه عالمه طباطبایی        

هاي دکتـري مـددکاري اجتمـاعی بـراي           ترین هدف دوره    بدیهی است که باید اصلی    . عالی، زمینه عملیاتی شدن پیدا کند     

  .ها باشد تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه) 1394(انداز  نیمه اول چشم

المللـی    انجمن بـین  «در  ) گروه آموزشی مددکاري اجتماعی   (برقراري مجدد عضویت دانشگاه عالمه طباطبایی       . 10

اي مـددکاري اجتمـاعی    و همچنین فراهم آوردن امکان عـضویت نهادهـاي علمـی و حرفـه    » مدارس مددکاري اجتماعی 

  .اي المللی علمی و حرفه کشورمان در مجامع بین

کننده مددکاران اجتماعی     لمی تربیت فراهم آوردن شرایط و ایجاد تسهیالت الزم با هدف حضور فعال مراکز ع            . 11

اي مـشترك   هاي مختلف علمی ـ حرفه  ها و برنامه المللی و برگزاري کنگره هاي بین کشور در مجامع، سمینارها و همایش

  با کشورها به ویژه کشورهاي منطقه 

ان در قالـب  هـاي معتبـر جهـ    هـاي داخلـی و دانـشگاه    توجه ویژه به مبادالت استاد و دانـشجو بـین دانـشگاه        . 12

  .هاي مشترك، بورسیه کردن دانشجویان به شکل ترددي و نظایر آن هاي مطالعاتی، انجام پژوهش فرصت
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هـاي مختلـف مـددکاري اجتمـاعی، گـزینش       هاي مورد نظر براي داوطلبـین ورود بـه دوره         با توجه به ویژگی   . 13

  .انجام پذیرد) لمی همراه با مصاحبهآزمون ع(متمرکز  ها براي این رشته به صورت نیمه داوطلبین دانشگاه

مـددکاري اجتمـاعی در سـند    ) کاربردي(فصل سوم ـ نظام فناوري  

  انداز  چشم

هـاي کـالن و       انـداز، کـه سیاسـت       الزمۀ به بار نشستن موارد مندرج در فصل قبل براي تحقق اهداف سند چـشم              

اي از آن در قانون نظـام جـامع رفـاه و تـأمین      راهبردهاي اصلی آن در برنامه چهارم توسعه و عملیاتی کردن بخش عمده   

مد نظر قرار  ) هاي خدمات اجتماعی مجري آن هستند       که سازمان بهزیستی کشور و سایر سازمان      (اجتماعی و سایر قوانین     

  . با ساختار اداري و اجرایی کارآمد است) اعم از دولتی و غیردولتی(هاي قوي و توانا  گرفته است، حضور نهادها و سازمان

هاي نه چندان دور وجـود دارد   اي در گذشته چنانچه در مبحث تحوالت تاریخی موضوع در ایران مطرح شد، تجربه       

گیري از نیروي عظیم کارشناسان متعهد و دلسوز طراحـی   تر را با بهره اي مطمئن که باید از تلخی آن عبرت گرفت و آینده   

 در قالب وزارت رفاه اجتماعی ایجاد شـد ولـی بـه دلیـل           1353ر سال   ساختاري که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی د        . کرد

 اسـت کـه در اهـداف     هاي مورد نظر را که مشابه آن چیزي نتوانست هدف... هاي سیاسی، فرهنگی و     اي از محدودیت    پاره

.  منحـل شـد    وزارت رفاه و تأمین اجتماعی فعلی مطرح است، محقق و عملیاتی سازد و در نهایت بعد از دو سـال فعالیـت                     

وزارت رفاه جمهوري اسالمی ایران باید با اقتدار سیاسی، علمی و مدیریتی که بخش عمده آن نیازمنـد پـشتوانه علمـی و           

ریزي، نظارت، ارزشیابی، هماهنگی و   وظیفه و تکلیف اصلی خود یعنی سیاستگذاري، برنامه  6تخصصی است، بتواند در هر      

  . شود توفیق الزم را به دست آوردتخصیص منابع بدون آنکه در اجرا وارد

در ) 1388(هاي اجتمـاعی مـورد انتظـار بـراي پایـان برنامـه                به نقل از جداول کمی برنامه چهارم توسعه، شاخص        

  . توان به شرح زیر معرفی کرد  را می1380مقایسه با سال 

  هاي کمی برنامه چهارم توسعه اجتماعی  شاخص.16جدول 

  سال

  شاخص
1380  1388  

  0/14  4/19  درصد فقیرترین خانوار10درصد ثروتمندترین به 10 هزینه نسبت

  5/5  0/10  درصد پایین خانوار20درصد باال به 20نسبت هزینه 

  38/0  43/0  ضریب جینی

  800  423  شاخص رفاه اجتماعی

  0/7  0/15  درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی

  0/17  0/34  میر کودکان زیر پنج سال در هزار نفر و میزان مرگ

  73  8/69  )به سال(امید به زندگی در بدو تولد 
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، رشد نقدینگی   2/4 به منفی    7/4بینی شده است که رشد جمعیت بیکار از           هاي اقتصادي نیز پیش     ضمناً در شاخص  

  افـزایش پیـدا کنـد کـه    5/3 بـه  3/1وري کار از   تقلیل پیدا کند و رشد بهره9/9 به 0/23 و نرخ تورم از      0/20 به   3/27از  

. وري در کار، ساختار اداري کارآمد در ابعاد مختلف از جمله در عرصه خدمات اجتمـاعی اسـت            الزمه رسیدن به چنین بهره    

در همین راستا در متن قانون برنامه چهارم توسعه در قالب فصل دوازدهم، نوسازي دولـت و ارتقـاي اثربخـشی حاکمیـت        

 و تداوم آن در سه برنامه بعدي تا رسیدن به نقطه مطلوب در ایران مطرح شده است که عملیاتی کردن آن در طول برنامه

  .کند ریزان ارشد جامعه را طلب می جانبه توأم با تفاهم و همدلی مدیران سیاستگذاران و برنامه ، تالش همه1404سال 

 سـاختارهاي   هاي عملیاتی، فراهم آوردن بسترهاي الزم در        الزمه کارآمد کردن حرفه مددکاري اجتماعی در عرصه       

خـصوص طبقـات شـغلی مـددکاري          بنـدي مـشاغل در      اجرایی ذیربط همراه با بازنگري و تجدیدنظر نسبت به طرح طبقه          

رسته امور اجتماعی، رسته بهداشـت  (هاي شغلی، در سه رسته شغلی   به خصوص اینکه در مجموع رسته     . باشد  اجتماعی می 

  .ایی براي این حرفه منظور شده و یا امکان آن وجود دارده تکالیف و مسئولیت) درمان، رسته آموزش و فرهنگی

اي سـالیانه مـددکاران    هاي علمی ـ حرفـه   هاي مسئولین ارشد نظام در همایش ها و سخنرانی مروري بر نمونه پیام

، نظیر رؤساي محترم جمهور، رؤساي مجلس شـوراي         »روز مددکار «اجتماعی به مناسبت خجسته میالد موالي متقیان و         

و تحلیل متن آن، حاکی از رسـالتی اسـت   ) پیوست پنج(هاي مختلف    هاي ذیربط در دوره     می و وزرا و رؤساي سازمان     اسال

دیـده و در      که جامعه مددکاري کشور در راستاي تأمین امنیت انسانی و تحقق عدالت اجتماعی به ویژه براي اقشار آسـیب                  

  .معرض آسیب جامعه برعهده دارد

  . توان پیشنهاداتی را مطرح کرد رفه مددکاري اجتماعی در عرصه هاي مختلف میبا هدف کارآمد کردن ح

نویس طرحی    ایجاد نظام مددکاري اجتماعی جمهوري اسالمی به عنوان یک نها قانونی و فراگیر براساس پیش              . 1

ز اصـول و  تا از این طریق ضـمن حراسـت ا       ) 6پیوست  (که در این خصوص آماده تقدیم به مجلس شوراي اسالمی است            

کننده از این اصول، از حقوق مادي و معنوي مددکاران اجتمـاعی شـاغل در                 اي و برخورد قانونی از عدول       هاي حرفه   ارزش

هـاي    مشابه سایر نظـام   (هاي مختلف دفاع شود و همچنین زمینه اشتغال هر چه بیشتر آنها با دادن مجوزهاي الزم                   بخش

  .فراهم شود) اي حرفه

افـزاري از طریـق نهادهـا و          افـزاري و سـخت      اي و علمی در ابعاد مختلف نرم        هاي حرفه    تشکل تقویت نهادها و  . 2

هـاي علمـی و کـاربردي،     هاي تکمیلی، برگزاري همایش هاي آموزش و دوره هاي مسئول از قبیل برگزاري کارگاه       سازمان

  .آنهایی از امور حوزه خدمات اجتماعی و نظایر  هاي تحقیقاتی، واگذاري بخش پروژه

  .هاي مددکاري اجتماعی هاي غیرمرتبط در پست آموختگان رشته کارگیري دانش ممانعت از به. 3

هاي مددکاري اجتماعی شاغل هستند  بازآموزي و تقویت بنیه علمی کارشناسان و مددکاران تجربی که در پست         . 4

هـاي مختلـف بـا همکـاري      رگـاه هاي آموزش ضمن خدمت و یا رسمی منتهی به مـدارك دانـشگاهی و کا     از طریق دوره  

  .هاي آموزش ذیربط ها و گروه دانشگاه

در مجموعه دانشگاه عالمـه  ) دانشکده مددکاري(اندازي نخستین مدرسه عالی خدمات اجتماعی       تالش براي راه  . 5

و ) تپیوسـت هفـ   (طباطبایی به عنوان تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی کشور تا قبل از پایان برنامـه چهـارم توسـعه                    

هـاي   متناسب با توانمنـدي ) 1404ایران سال (هاي پنجم تا هفتم   هاي کشور در طول برنامه      گسترش آن در سایر دانشگاه    

هاي منحصر بـه فـرد رشـته مـددکاري اجتمـاعی و       هاي متقاضی که این اقدام ارزشمند، با توجه به ویژگی       علمی دانشگاه 
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  .کند أمین میاي آن را ت هاي آن، استقالل علمی ـ حرفه شاخه

ها که خدمات مددکاري      اعم از حوزه خدمات اجتماعی و سایر حوزه       (ها و مؤسسات مختلف       ملزم ساختن سازمان  . 6

  ).کارورزي براي دانشجویان مددکاري اجتماعی در مقاطع مختلف(به ایجاد فرصت آموزش عملی ) کنند اجتماعی ارائه می

اي شـدن مـددکاران اجتمـاعی بـا      ارورزي دانشجویان در راستاي حرفهریزي منطبق با شرایط روز براي ک   برنامه. 7

هـاي    کارشناسان مجرب این حوزه و اساتید و مدرسین ذیربط با نظارت دقیق و علمـی مـدیران گـروه         جانبه  همکاري همه 

  .آموزشی مربوطه

ري کـشور در راسـتاي   اي جامعـه مـددکا   ریز از خدمات علمـی ـ حرفـه    گیري نهادهاي سیاستگذار و برنامه بهره. 8

  ...عالی رفاه و تأمین اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس و هاي کارآمد در حوزه رفاه اجتماعی نظیر شوراي تدوین طرح

بندي مـشاغل   که بعضاً بدون توجه به شرح شغل مندرج در طبقه     (بازنگري در وظایف شغلی مددکاران اجتماعی       . 9

ها نظیر بهداشت و درمان،       ، در بعضی از بخش    )شود  مددکاران اجتماعی تحمیل می   هاي شغلی تدوین شده و به         براي رسته 

هاي مدنی خاص و شوراهاي حل اخـتالف و توجیـه مـدیران و                تأمین اجتماعی و رفاه کارکنان، آموزش و پرورش، دادگاه        

هاي فعال در ایـن    سازمانها در راستاي اثربخشی تردید مددکاري در این بخش  مسئولین ذیربط نسبت به اثرگذار بودن بی      

  .ها در جلب رضایتمندي مخاطبین آنها حوزه

بنـدي    گونه که در طرح طبقه      آن(اصالح جایگاه رشته شغلی مددکار بهداشتی و درمانی به عنوان رسته فرعی،             . 10

شـکلی و  ، از نظر )پیوست هفت) (ریزي مطرح شده است     مشاغل رسته بهداشت و درمان مصوب سازمان مدیریت و برنامه         

  .محتوایی

در راسـتاي  ) پیوسـت نـه  (بازنگري و اصالح جایگاه رسته شغلی مددکاري اجتماعی در رسـته امـور اجتمـاعی       . 11

  .تقویت شرح وظایف مددکاران اجتماعی متناسب با گستردگی و وسعتی که در عرصه امور اجتماعی وجود دارد

گـی و آموزشـی بـراي ارائـه خـدمات تخصـصی بـه               بینی رسته شغلی مددکاري اجتماعی در رسته فرهن         پیش. 12

ها، مراکز مشاوره و مددکاري مناطق مختلف آمـوزش و پـرورش              آموزي و دانشجویی در مدارس، دانشگاه       هاي دانش   گروه

در راستاي کارآمد کردن نهاد تعلیم و تربیت و برخورداري بهینه نوجوانان و جوانان از امکانات آموزشی و تربیتی و تقویـت        

  . رتباطی نهاد خانواده و نهاد تعلیم و تربیت که الزمه کارآمد کردن این نهاد استپل ا
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  طرح بازنگري برنامه کارشناسی مددکاري اجتماعی ـ 2پیوست 

  تعریف و هدف دوره . 1

توان  بندي از مجموعه این تعاریف می      تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است که در جمع         » مددکاري اجتماعی «از  

بـر   اي اسـت مبتنـی   مـددکاري اجتمـاعی حرفـه   :  که جامعیت نسبی داشته باشد دست یافت و اعـالم کـرد کـه    به تعریفی 

هاي خاص به منظور فراهم آوردن شرایط مادي و معنوي براي افراد و اقشار نیازمنـد جامعـه                 ها و دانش    استعدادها، مهارت 

  . اي که در جهت شناخت و رفع مشکل خود برانگیخته شوند گونه به

  .ست باشد ضروري ا خصوص تعریف فوق که راهگشاي هدف دوره نیز می توضیح چند نکته در

اي که الزمه آن، عشق، صبر و ایثـار اسـت کـه      حرفه. مطرح شده است  » حرفه«اوالً مددکاري اجتماعی به عنوان      

هـت مبنـاي اولیـه و      باشد بـه همـین ج       حاصل آن خدمتی شایسته و هدفمند با حفظ شأن و منزلت انسانی مددجویان می             

دهد پتانسیلی که به او هنر ایجاد رابطه و جلب اعتمـاد              مددکار را استعداد و ظرفیت او تشکیل می       » اي شدن   حرفه«اصلی  

هـاي   هاي متفاوت، امکـان اسـتقالل و خودبـاوري بـه انـسان           خالقیت و ابتکاري که در موقعیت     . دهد  توان خواهان را می   

کند و در تبیین از استعداد به ابعاد روانـی، شخـصیتی، جـسمانی و اجتمـاعی آن توجـه                      می نیازمند، خدمات مددکاري ارائه   

  .اي است بستري که الزمه توفیق مددکاري اجتماعی در پذیرش مسئولیت حرفه. شود می

 اي را در مـددکار  ها، مهارت و توانایی مورد نیـاز بـراي انجـام تکـالیف حرفـه       ثانیاً آموزش عملی در قالب کارورزي     

دهد و مباحث نظري و کالسیک  هاي مشابه، در موقعیت ممتازي قرار می سازد و او را در مقایسه با رشته        اجتماعی مهیا می  

  .سازد را کاربردي می

هـاي مـورد نیـاز در حـوزه علـوم       اي از دانش بر مباحث نظري و عملی حوزه خدمات اجتماعی، مجموعه        ثالثاً عالوه 

  .سازد هاي مختلف فراهم می راي فعالیت مددکار در موقعیت اجتماعی زمینه را ب–انسانی 

نه رهبر یا (رابعاً مددکار اجتماعی در راستاي فراهم ساختن شرایط مورد نیاز براي تحرك مددجو و به عنوان راهنما        

هـایی    نجانبه مددجو انجام گیرد و مخاطـب او تمـامی انـسا             هاي مورد نظر با مشارکت همه       کند فعالیت   سعی می ) راهگشا

  . باشند که به نوعی نیازمند به خدمات تخصصی مددکار اجتماعی می) اعم از فرد، گروه و جامعه(هستند 

اي باید منجر به برانگیخته شدن مـددجو در دو جهـت              خامساً غایت تالش مددکار اجتماعی در قالب خدمات حرفه        

سازي مددجو از شـرایط،       اي خود را متوجه آگاه      فهترین مساعی حر    شناخت و رفع مشکل شود یعنی مددکار اجتماعی اصلی        

جانبه مددجو جهت رفع مـشکل و   کند و در سایه چنین شناختی زمینه را با مشارکت همه        موقعیت، نیازها و مسائل خود می     

  . سازد رسیدن به مرحله خوداتکایی و خودباوري فراهم می

  :ر چنین بیان کردتوان به اختصا با توجه به توضیحات فوق اهداف دوره را می

ها، نهادها و مؤسسات مختلف اعم از بخش خـصوصی و دولتـی در مقطـع                  تربیت نیروي انسانی مورد نیاز سازمان     

  .کارشناسی مددکاري اجتماعی

  . هاي مختلف اجرایی و یا ستادي ایفاي وظیفه خواهند کرد آموختگان مددکاري اجتماعی در رده الزم به توضیح است که دانش
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  آموختگان  و توانایی دانشنقش . 2

اي خود خواهند توانـست   هاي علمی ـ حرفه  گیري از اندوخته التحصیالن کارشناسی مددکاري اجتماعی با بهره فارغ

هـاي مختلـف، ایفـاي     به عنوان مددکار اجتماعی، کارشناس رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی و یا امور اجتمـاعی در حـوزه    

  .شود ها اشاره می ین حوزهوظیفه کنند که به برخی از ا

مددکار اجتماعی در نهاد آموزش و پرورش ضمن کمک به ارتباط هرچه مؤثرتر اولیـاي خانـه و مدرسـه، سـعی          . 1

مندي هرچـه     آموزان، زمینه بهره    هاي رفتاري دانش    کند با شناخت از عوامل به وجود آورنده افت تحصیلی و ناسازگاري             می

  .هاي آموزشی را فراهم سازد بیشتر آنها از امکانات و فرصت

خصوص مسائل کارگري نظیر حوادث ناشی از کار،          مددکار اجتماعی در واحدهاي کارگري و صنعتی با تالش در         . 2

روابط کار، گذران اوقات فراغت کارگران، تسهیالت رفاهی و حمایتی نیروي کار و رسیدگی به مسائل فردي و خـانوادگی                    

  .سازد ي بیشتر آنها فراهم میکارگران، فضا را براي کارآمد

مددکار اجتماعی در واحدهاي درمانی و بیمارستانی، با حفظ ارتباط بین بیمار و خانواده او و همچنین کمـک بـه          . 3

  .کند تر را براي بیمار فراهم می حسن رابطه بین بیمار و کارگزاران بیمارستان، زمینه بهبودي هرچه سریع

هاي اصالح و تربیت با کمک و همکـاري سـایر             ها و کانون     بازپروري نظیر زندان   مددکار اجتماعی در واحدهاي   . 4

ها، زمینه را براي اصالح رفتار بزهکاران و محرومین بزرگسال و بازگشت آنها به آغوش خانواده و جامعـه فـراهم         تخصص

  .سازد می

اي خـود ضـمن کمـک بـه سـازش             هاي حرفه   با فعالیت ) خانواده(هاي مدنی خاص      مددکار اجتماعی در دادگاه    . 5

  .دهد اي خود را در اختیار قاضی پرونده به منظور صدور رأي عادالنه قرار می اصولی بین زوجین، اطالعات علمی ـ حرفه

مددکار اجتماعی در واحدهاي توانبخشی با عضویت مؤثر در تیم توانبخشی زمینه بازتوانی معلـولین جـسمانی،                  . 6

  .سازد میروانی و اجتماعی را مهیا 

هاي بهزیستی، زمینـه حمایـت هدفمنـد منتهـی بـه خوداتکـایی افـراد و                   مددکار اجتماعی با فعالیت در مجتمع     . 7

  .سازد سرپرست را فراهم می هاي نیازمند و بی خانواده

هـاي مختلـف از جملـه     مددکار اجتماعی با حضور در مراکز و واحدهاي مشاوره و مددکاري نهادهـا و سـازمان            . 8

  .دارد هاي مختلف به مراجعین تقدیم می اي خود را به شکل ها خدمات مشاوره ها و دانشگاه ي انتظامی، شهردارينیرو

هـا و نهادهـاي مختلـف، تـالش      مددکار اجتماعی با عضویت در واحدهاي رفاهی مدیریت منابع انسانی سازمان   . 9

وري   قاي رضایتمندي نیروي انـسانی و افـزایش بهـره         اي خود را متوجه تأمین تسهیالت رفاهی کارکنان با هدف ارت            حرفه

  .آنها سازد

ساز   ریزي و نهادهاي سیاستگذار و تصمیم       هاي مطالعاتی، ستادهاي برنامه     مددکار اجتماعی با عضویت در گروه     . 10

راحـی و  اي خـود را بـراي ط   هاي تابعه توان علمی ـ حرفه  نظیر واحدهاي مختلف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان

  .گیرد کار می هاي اثرگذار در حوزه رفاه اجتماعی به ها و برنامه تدوین سیاست

مددکار اجتماعی با عضویت در نهادهاي انقالب اسالمی نظیر بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، تـالش    . 11

  .دارد تخصصی خود را به مجموعه ایثارگران انقالب اسالمی تقدیم می
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ها، نسبت بـه بررسـی    جتماعی با عضویت در واحدهاي مددکاري و مشاوره نیروي انتظامی و کالنتري   مددکار ا . 12

موارد اختالف و شکایت اولیه مراجعین و همچنین بررسی وضعیت و مسائل افرادي که به نوعی مشتریان خود خواسته یـا          

ده قبل از تشکیل پرونده قضایی اقـدامات  کند نسبت به حل مشکل مطرح ش شوند سعی می   ناخواسته این واحدها تلقی می    

  .اي الزم را انجام دهد حرفه

هـاي تـأمین    در سـازمان ) اي خدمات رفاهی ـ امـور بیمـه   (مددکار اجتماعی به عنوان کارشناس امور اجتماعی . 13

فـصل    و   حـل  سو و   اي در زمینه تعمیم و گسترش انواع بیمه از یک           اجتماعی، بازنشستگی، خدمات درمانی و مؤسسات بیمه      

  .کند بگیران از سوي دیگر ایفاي وظیفه می شدگان و مستمري مسائل و مشکالت بیمه

هـاي خـدمات رفـاهی        ، جهاد کشاورزي و مجتمع    )ره(مددکار اجتماعی با عضویت در کمیته امداد امام خمینی          . 14

  .کند ازمند ارائه خدمت میروستاي سازمان بهزیستی کشور، در حوزه توسعه روستا و رفاه اجتماعی روستائیان نی

مددکار اجتماعی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی و سایر مراجع ذیربط بـا تأسـیس کلینیـک مـددکاري و یـا                      . 15

اي خـود را بـه مـراجعین و           و مراکز مشاوره و مددکاري غیرانتفاعی، خدمات حرفـه        ) N.G.O(عضویت در نهادهاي مدنی     

  . دارد مددجویان تقدیم می

  وره و شکل نظام طول د. 3

دوره کارشناسی مددکاري اجتماعی چهار سال است و نظام آموزشی آن، نیمـسال ـ واحـدي بـوده و کلیـه دروس      

طول هر نیمسال تحصیلی شانزده هفته و زمان الزم براي هر . شود نظري و عملی آن در هشت نیمسال تحصیلی ارائه می   

  .باشد  میواحد نظري یک ساعت و واحد عمل دو ساعت در هفته

  :خور توجه است حال اجراي فعلی از دو جهت در الزم به توضیح است که ویژگی این برنامه در مقایسه با برنامه در

هاي چندگانه متناسب با توانمندي و ذوق دانشجویان امکان انتخـاب را   تر شدن دوره و وجود گرایش       اوالً تخصصی 

شناسـی در مـددکاري    شناسی و جامعه اي، کاربرد علوم روان رشته ي جدید بینها ثانیاً وجود درس . سازد  براي آنها فراهم می   

  .دهد اجتماعی را مورد توجه و تأکید قرار می

  تعداد و نوع واحدهاي درسی . 4

  . واحد به شرح زیر است137تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی مددکاري اجتماعی 

 واحد بوده و درس تنظیم خانواده بـه      21ریزي    عالی برنامه    شوراي واحدهاي دروس عمومی براساس برنامه ثابت     . 1

  .شود جهت ضرورت و اهمیت آن براي رشته مددکاري اجتماعی در قالب دو واحد ارائه می

   واحد نظري 26دروس پایه الزامی . 2

   واحد نظري 32دروس اصل مشترك . 3

  )عملی واحد 13 واحد نظري ـ 28( واحد 41دروس تخصصی الزامی . 4

  ) واحد نظري8 واحد عملی ـ 8( واحد 16دروس تخصصی انتخابی  . 5
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  دروس عمومی

  ساعات

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  نیاز پیش

  ـ  ـ  2  32  2  1معارف اسالمی   1

  1معارف اسالمی   ـ  2  32  2  2معارف اسالمی   2

  ـ  ـ  48  48  3  فارسی عمومی  3

  ـ  32  32  64  3  زبان خارجی عمومی  4

  ـ  ـ  32  32  2  اخالق و تربیت اسالمی  5

  ـ  ـ  32  32  2  متون اسالمی و احادیث  6

  ـ  32  ـ  32  1  1بدنی  تربیت  7

  1بدنی  تربیت  32  ـ  32  1  2بدنی  تربیت  8

  ـ  ـ  32  32  2  تاریخ اسالم  9

  ـ  ـ  32  32  2  هاي آن انقالب اسالمی و ریشه  10

  ـ  ـ  32  32  2  تنظیم خانواده  11

  ـ  96  304  400  22  جمع

  دروس پایه الزامی

  ساعات

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  نیاز پیش

  ـ  ـ  32  32  2  شناسی مبانی جامعه  1

  ـ  ـ  32  32  2  شناسی مبانی روان  2

  ـ  ـ  32  32  2  شناسی مبانی مردم  3

  ـ  ـ  32  32  2  شناسی مبانی جمعیت  4
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  ساعات

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  نیاز پیش

  ـ  ـ  32  32  2  مبانی حقوق  5

  ـ  ـ  32  32  2  نی رفاه اجتماعیمبا  6

  ـ  ـ  32  32  2  مبانی مدیریت  7

  ـ  ـ  32  32  2  اصول علم اقتصاد  8

  ـ  ـ  32  32  2  ریاضیات پایه  9

  ـ  ـ  32  32  2  اصول علم سیاست  10

  ـ  ـ  32  32  2  اصول توانبخشی  11

  ـ  ـ  32  32  2  اصول مشاوره و راهنمایی  12

  ریاضیات پایه  ـ  32  32  2  آمار مقدماتی  13

  ـ  ـ  32  32  0  شیوه نگارش در مددکاري اجتماعی  14

  ـ  ـ  32  32  0  نیاز زبان پیش  15

  ـ  ـ  32  32  0  نیاز ریاضیات پیش  16

  ـ  ـ  512  512  26  جمع

  دروس اصلی مشترك

  ساعات

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  نیاز پیش

  ـ  ـ  32  32  2  خدمات اجتماعی در اسالم  1

  ـ  32  32  2  شناسی در مددکاري عهکاربرد جام  2
  مبانی مددکاري اجتماعی

  شناسی مبانی جامعه

  شناسی مبانی روان  ـ  32  32  2  شناسی در مددکاري کاربرد روان  3
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  ساعات

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  نیاز پیش

  شناسی کاربرد جامعه  ـ  32  32  2  شناسی هاي جامعه کاربرد نظریه  4

  آمار مقدماتی  ـ  32  32  2  کاربرد آمار در خدمات اجتماعی  5

  شناسی کاربرد روان  ـ  32  32  2  شناسی هاي روان ظریهکاربرد ن  6

  ـ  32  32  2  شناسی اجتماعی روان  7
  شناسی مبانی جامعه

  شناسی مبانی روان

  کاربرد آمار  64  32  96  4  روش تحقیق نظري ـ عملی  8

  شناسی مبانی جامعه  ـ  32  32  2  نهاد خانواده  9

  ـ  ـ  32  32  2  شناسی تغذیه و زیست  10

  32  16  48  2  پیوترکاربرد کام  11
کاربرد آمار در خدمات 

  اجتماعی

  شناسی مبانی جمعیت  ـ  32  32  2  روش تحلیل جمعیت  12

  ـ  ـ  32  32  2  آیین سخنوري  13

  ترم آخر  ـ  32  32  2  بررسی مسائل اجتماعی ایران  14

  مبانی حقوق  ـ  32  32  2  حقوق خانواده و کار  15

  ـ  96  464  560  32  جمع
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  دروس تخصصی الزامی

  ساعات
  عنوان درس  ردیف

تعداد 

  عملی  نظري  جمع  واحد
  نیاز پیش

  ـ  32  32  2  )1(مددکاري فردي   1
آشنایی با حرفه 

  مددکاري

  )1(مددکاري فردي   32  16  48  2  )2(مددکاري فردي   2

  زبان عمومی  ـ  32  32  2  )1(زبان تخصصی   3

  )1(زبان تخصصی   ـ  32  32  2  )2(زبان تخصصی   4

  شناسی کاربرد جامعه  ـ  32  32  2  )1( اجتماعی شناسی آسیب  5

  )1(شناسی  آسیب  ـ  32  32  2  )2(شناسی اجتماعی  آسیب  6

  ـ  32  32  2  بهداشت روانی  7
شناسی کودکی و  روان

  نوجوانی

  مبانی مدیریت  ـ  32  32  2  مدیریت خدمات اجتماعی  8

  ـ  32  32  2  خواه هاي توان مددکاري اجتماعی با گروه  9
) 2(مددکاري فردي

  اصول توانبخشی

  ـ  32  32  2  مبانی مددکاري اجتماعی  10
خدمات اجتماعی در 

  اسالم

  )2(مددکاري فردي   ـ  32  32  2  )1(مددکاري گروهی   11

  ـ  16  48  2  آشنایی با حرفه مددکاري اجتماعی  12
مبانی مددکاري 

  اجتماعی

  )2(مددکاري فردي   128  ـ  128  4  )1(هاي مددکاري فردي  روش  13

  128  -  128  2  )2(هاي مددکاري فردي  وشر  14
 مددکاري  هاي روش

  )1(فردي 

  )1(مددکاري گروهی   ـ  32  32  2  )1(اي  مددکاري جامعه  15

  )2(مددکاري فردي   ـ  32  32  2  مددکاري اجتماعی با خانواده  16

  شناسی مبانی روان  ـ  32  32  2  شناسی کودکی و نوجوانی روان  17

18  
ب بــا دروس متناســ(پــروژه تحقیقــاتی  

  )انتخابی
  96  ـ  96  3

روش تحقیق عملی و 

  نظري

  ـ  384  468  832  41  جمع
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  دروس تخصصی انتخابی

  ساعات

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  نیاز پیش

  128  ـ  128  4  )3(هاي مددکاري فردي  روش  1
ــددکاري   روش ــاي م ه

  )2(فردي 

  128  ـ  128  4)4(هاي مددکاري فردي  روش  2
ــددکاري   روش ــاي م ه

  )3(فردي 

  128  ـ  128  4)1(اي  هاي مددکاري جامعه روش  3
ــددکاري   روش ــاي م ه

  )2(فردي 

  128  ـ  128  4)2(اي  هاي مددکاري جامعه روش  4
ــددکاري   روش ــاي م ه

  )1(جامعه 

  128  ـ  128  4)1(هاي مددکاري گروهی  روش  5
ــددکاري   روش ــاي م ه

  )2(فردي 

  128  ـ  128  4)2(هی هاي مددکاري گرو روش  6
ــددکاري   روش ــاي م ه

)1(فردي 

  ـ  32  32  2  مددکاري پزشکی  7
ــددکاري   روش ــاي م ه

)2(گروهی 

  ـ  32  32  2  مددکاري اجتماعی با سالمندان  8
ــددکاري   روش ــاي م ه

)2(فردي 

  ـ  32  32  2  مددکاري اجتماعی در مدارس  9
ــددکاري   روش ــاي م ه

)2(فردي 

  ـ  32  32  2  مددکاري اجتماعی صنعتی  10
ــددکاري   روش ــاي م ه

)2(فردي 

  ـ  32  32  2  شناسی مرضی روان  11
شناسی کـودکی و      روان

  نوجوانی

  ـ  32  32  2  مددکاري با مجرمین و بزهکاران  12

ــددکاري   روش ــاي م ه

ــردي  ، )2(فـــــــــــ

شناسی اجتمـاعی     آسیب

)2(  

  )1(مددکاري جامعه   ـ  32  32  2  مددکاري اجتماعی و عمران روستایی  13

  )1(مددکاري جامعه   ـ  32  32  2  اجتماعی و عمران شهريمددکاري   14

  ـ  32  32  2  مددکاري اجتماعی و تغییرات اجتماعی  15

هــاي  کــاربرد نظریــه 

ــه ــی،   جامعـــ شناســـ

  )2(مددکاري فردي 
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  ساعات

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  عملی  نظري  جمع

  نیاز پیش

  32  16  48  2   کیس تحلیل و   تجزیه ) 3(فردي  مددکاري   16
ــددکاري   روش ــاي م ه

  )2(فردي 

  )1(مددکاري جامعه   32  16  48  2  )2(اي  مددکاري جامعه  17

  )1(مددکاري گروهی   32  16  48  2  )2(مددکاري گروهی   18

19  

متناسب با دروس   (شناسی    هاي جامعه   حوزه

ــه شناســی شــهري،  انتخــابی شــامل جامع

  )روستایی، صنعتی و پزشکی

 2هر کدام 

  واحد
  شناسی مبانی جامعه  ـ  32  32

  .شود گانه مددکاري انتخاب می  سههاي  واحد از دروس فوق متناسب با یکی از روش16

  

  



سند نقشه جامع علمی کشور در رشته مددکاري اجتماعی

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

276

   مدیریت خدمات اجتماعیارشد کارشناسیبرنامه  ـ 3پیوست 

 مدیریت خدمات   ارشد  کارشناسی: (مشخصات کلی دوره   -فصل اول   

  )اجتماعی

  مقدمه

اي در اشکال مختلف و در راستاي تحقق اهـداف   به عنوان ابزار علمی ـ حرفه » خدمات اجتماعی«در دنیاي امروز 

شود تا بـدین   پذیر ارائه می هاي نیازمند و آسیب هاي مختلف به اقشار جامعه به ویژه گروه رفاه اجتماعی و از طریق سازمان 

هاي خدمات اجتماعی، اعم از دولتـی،         سازمان. طریق زمینه استقالل، خوداتکایی و در نهایت رضامندي آنها را فراهم آورد           

لـذا بـه منظـور    . منفعه نیازمند به نیروي کارآمدند تا بتوانند به این هدف نائـل آینـد    ال  وابسته به دولت و یا خصوصی و عام       

) 1359 تا سـال     1349از سال   (ارشد مدیریت خدمات اجتماعی که به مدت ده سال            تأمین چنین نیرویی، برنامه کارشناسی    

 شـده اسـت طراحـی و بازگـشایی          اجـرا ) ادغام شده در دانشگاه عالمه طباطبایی     (توسط دانشکده خدمات اجتماعی سابق      

  .شود می

  هدف. 1

هـا و مؤسـسات       ارشد مدیریت خدمات اجتماعی تربیت نیروي انسانی مورد نیـاز سـازمان             هدف از برنامه کارشناسی   

  .خدمات اجتماعی در سطوح مدیریتی است

  اهمیت و ضرورت. 2

هـاي خـدمات اجتمـاعی،        سـازمان  چنانچه در مقدمه اشاره شد گستردگی و پیچیدگی تکالیف و وظایف مربوط بـه             

وسیله ضمن حرکت بـه سـوي         سازد تا بدین    ناپذیر می   تربیت نیروي انسانی کارآمد را براي اداره امور این مؤسسات اجتناب          

هـاي ویـژه اجتمـاعی، بـا جـذب       تحقق عدالت اجتماعی و تأمین رفاه مادي و معنوي براي آحاد جامعه به خصوص گـروه            

هـاي   گیري از علم و هنر مدیریت از منابع و امکانات موجود در راستاي اهداف و برنامه    د و با بهره   نیروهاي مستعد و توانمن   

  . برداري به عمل آید توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور حداکثر بهره

  وظایف مورد انتظار . 3

 و علـوم مربـوط بـه مـدیریت و     التحصیالن این دوره قادر خواهند بود که با تلفیق ذوق و استعداد ذاتـی خـود           فارغ

هـا   هاي مختلف خدمات اجتماعی را اداره کنند و همچنین در سیاستگذاري  ها، مؤسسات و نهاد     مددکاري اجتماعی، سازمان  
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  . هاي رفاه اجتماعی سهیم و شریک باشند ریزي و برنامه

  طول دوره و شکل نظام. 4

» واحـدي «دو سال است که متناسب با نظام آموزشی         ارشد مدیریت خدمات اجتماعی حداقل        طول دوره کارشناسی  

. آید ریزي و وزارت متبوع براي مقاطع تحصیالت تکمیلی به اجرا در می         عالی برنامه   هاي شوراي     نامه  و طبق مقررات و آیین    

 تـشخیص  شـود و بـا   ارائـه مـی  ) رساله تحصیلی(نامه   واحد از آن در قالب پروژه پایان     6 واحد که    32تعداد واحدهاي دوره    

ویژه دانشجویانی که کارشناسی آنها غیر از مـددکاري اجتمـاعی و یـا خـدمات           به(هاي آموزشی مربوطه، دانشجویان       گروه

نیاز از مجموعه دروس کارشناسی مددکاري اجتماعی خواهند گذرانید که با توجه بـه      واحد پیش  24حداکثر  ) اجتماعی باشد 

  . سنوات آنها اضافه خواهد شدتعداد واحد، یک تا دو نیمسال تحصیلی بر

  شرایط گزینش دانشجو. 5

  .دارا بودن شرایط عمومی ورود به دانشگاه طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. 1

هاي خـدمات اجتمـاعی،    هاي مددکاري اجتماعی، علوم اجتماعی با گرایش   داشتن گواهینامه کارشناسی در رشته    . 2

شناسـی بـالینی و مـدیریت دولتـی از      ریزي اجتماعی و پژوهشگري اجتماعی، مـشاوره، روان     مهتعاون و رفاه اجتماعی، برنا    

  .هاي داخلی و خارجی مورد تأیید وزارت علوم دانشگاه

  . حداقل دو سال سابقه مؤثر در زمینه خدمات اجتماعی. 3

  مواد آزمون ورودي. 6

اري اجتماعی، خدمات اجتماعی در اسالم، مبانی       هاي مددک   مبانی مددکاري اجتماعی، روش   (مددکاري اجتماعی   . 1

  با ضریب دو) رفاه اجتماعی

  .زبان خارجه تخصصی. 2

  )مبانی مدیریت و مدیریت مؤسسات رفاهی(مدیریت . 3

  )شناسی و بهداشت روانی مبانی روان(شناسی  روان. 4

  )اسی انحرافاتشن شناسی و جامعه هاي جامعه ها، نظریه شناسی سازمان  جامعه(شناسی  جامعه. 5

  ارشد مدیریت خدمات اجتماعی  دروس دوره کارشناسی-فصل دوم 

  دروس الزامی) الف

  .شود  واحد به دانشجویان عرضه می24دروس الزامی طبق جدول ذیربط به تعداد 
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  دروس اختیاري) ب

  .شود  واحد انتخاب می8از مجموعه دروس اختیاري 

  نیاز دروس پیش) ج

 واحـد از دروس دوره کارشناسـی مـددکاري    24مددکاري و خـدمات اجتمـاعی تـا سـقف       براي دانشجویان غیر از     

  .شود اجتماعی به تشخیص گروه آموزشی ذیربط ارائه می

  ارشد مدیریت خدمات اجتماعی دروس الزامی کارشناسی

  ساعات

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  جمع  عملی  نظري

  نیاز پیش

  32  ـ  32  2  ریزي در خدمات اجتماعی برنامه  1
ریزي اقتـصادي اجتمـاعی       برنامه

  )مقطع کارشناسی(

2  
در خـدمات   ) سیاستگذاري(گذاري    خطمشی

  اجتماعی
  ریزي در خدمات اجتماعی برنامه  32  ـ  32  2

  )مقطع کارشناسی(مبانی مدیریت   32  ـ  32  2  مدیریت منابع انسانی  3

4  
کـــاربرد تحقیـــق در مـــدیریت خـــدمات 

  اجتماعی
  32  ـ  32  2

مقطـــع (حقیـــق عملـــی روش ت

  )کارشناسی

  32  ـ  32  2  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  5
ــی   ــت روانــ ــع (بهداشــ مقطــ

  )کارشناسی

  )مقطع کارشناسی(کلیات حقوق   32  ـ  32  2  حقوق اداري  6

7  
ــازمان  ــی س ــمینار بررس ــدمات  س ــاي خ ه

  اجتماعی
2  16  32  48  

مقطـع  (مدیریت مؤسسات رفاهی    

  )کارشناسی

  )مقطع کارشناسی(مبانی مدیریت   32  ـ  32  2  پیشرفتههاي مدیریت  تئوري  8

9  
آمـــوزش عملـــی در مـــدیریت خـــدمات 

  )کارورزي(اجتماعی 
  شود ترم آخر عرضه می  192  192  ـ  4

  128  128  ـ  4  رساله تحصیلی  10
ــدیریت   ــق در مـ ــاربرد تحقیـ کـ

  خدمات اجتماعی

   واحد24  جمع

  

                                                          

  .شود با ضریب سه معادل نظري محاسبه می) کارورزي(آموزش عملی . 1
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  ارشد مدیریت خدمات اجتماعی دروس اختیاري کارشناسی

  ساعات

  عنوان درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  جمع  عملی  نظري

  نیاز پیش

  32  ـ  32  2  زبان پیشرفته و تخصصی  1
ــصی   ــان تخصــ ــع (زبــ مقطــ

  )کارشناسی

  32  ـ  32  2  شناسی مدیریت روان  2
ــانی روان ــی  مبـ ــع (شناسـ مقطـ

  )کارشناسی

  )مقطع کارشناسی(مبانی حقوق   32  ـ  32  2  حقوق اساسی  3

  32  ـ  32  2  دیریت خدمات اجتماعیکاربرد آمار در م  4
مقطـع  (آمار در علـوم اجتمـاعی       

  )کارشناسی

  مدیریت منابع انسانی  32  ـ  32  2  هاي مدیریت سیستم  5

  سیاست اجتماعی  32  ـ  32  2  مدیریت توسعه و عمران  6

7  
سمینار سرپرستی آموزش عملـی در خـدمات        

  اجتماعی
2  16  32  48  

سرپرستی و مـشاوره در خـدمات       

  )مقطع کارشناسی(اجتماعی 

  48  32  16  2  سمینار مسائل رفاه، اجتماعی در ایران  8
ــاعی   ــاه اجتم ــانی رف ــع (مب مقط

  )کارشناسی

  48  32  16  2  هاي اجتماعی سمینار بررسی کجروي  9
مقطــع (شناســی اجتمــاع  آســیب

  )کارشناسی

   واحد18  جمع
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  برنامه دکتري مددکاري اجتماعی ـ 4پیوست 

  دکاري اجتماعیبرنامه رشته دکتري مد

  طرح موضوع. 1

دومین جلسه شوراي عالی فرهنگ در تاریخ         و  پنجاه  و  با تصویب اساسنامه آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی در نهصد        

در ایران به عنوان یک رشته دانشگاهی تأسیس شد و تا انقـالب فرهنگـی در                ) مددکاري(، خدمات اجتماعی    23/4/1337

ارشـد تربیـت    هاي کاردانی، کارشناسـی و کارشناسـی   کارشناس خدمات اجتماعی را در دوره متجاوز از دو هزار     1359سال  

اي، در حوزه خدمات اجتماعی مـشغول بـه خـدمت             کرد که اکثریت قابل توجهی از آنها به جهت احساس مسئولیت حرفه           

ها، مجـالی را بـراي    ساله دانشگاه دوران انقالب فرهنگی و فطرت سه. اند شده و بعضاً به افتخار بازنشستگی نیز نائل گشته  

هاي مختلف دانشگاهی، از جمله مجموعه علوم اجتماعی فراهم کرد کـه حاصـل آن تبـدیل                هاي رشته   بازنگري در برنامه  

شناسـی، تعـاون، ارتباطـات اجتمـاعی،          شناسـی، انـسان     شناسی، جمعیت   شناسی، مردم   نظیر جامعه (سیزده رشته دانشگاهی    

،   تجربه هفـت سـال بعـد از انقـالب فرهنگـی           .  گرایش بود  6اي با عنوان علوم اجتماعی با         به رشته ...) خدمات اجتماعی و  

 واحـد بـه   16ساز بازنگري در دروس گرایش خدمات اجتماعی بود کـه حاصـل آن اصـالح برنامـه و اضـافه شـدن               زمینه

. خطیر مددکاري اجتماعی بـود التحصیالن در پذیرش مسئولیت       مجموعه دروس تخصصی با هدف تقویت بنیه علمی فارغ        

التحصیالن توانمندتر، ضرورت تبدیل گرایش به رشته مستقل بـیش از پـیش               با توجه به نیازهاي روزافزون جامعه به فارغ       

 محقق شد و مجوز اجراي رشته مـددکاري اجتمـاعی بـه دانـشگاه          1372شد که در نهایت، این مهم در سال           احساس می 

اي  هاي فراوان و بـر مدرسـه حرفـه      هاي مضاعف و تالش      صادر شد و پس از پیگیري      1375عالمه طباطبایی نیز در سال      

المللی مدارس مددکاري اجتماعی پذیرفتـه شـد و ایـن              میالدي به عضویت انجمن بین     1960مددکاري اجتماعی در سال     

المللی، امکـان حـضور       هاي بین   مهها و برنا    بر حضور اساتید این مدرسه در کنفرانس        حادثه، شرایطی را پدید آورد که عالوه      

تأسیس انجمن ملی بهداشت خانواده ایران و انجمـن ملـی رفـاه            . المللی در ایران نیز فراهم گردد       اساتید و کارشناسان بین   

سیزده آبان،  (اندازي مراکز رفاه خانواده در مناطق محروم تهران           خانواده با محوریت آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی و راه        

اي را براي فعالیـت       هاي کشور، فضاي جدید و گسترده       و برخی از استان   ...) آباد، سلیمانیه و    آباد، یافت   سیم نجف   ه، بی جوادی

  .فراهم کرد) کارورزي(اي مددکاران اجتماعی و آموزش عملی دانشجویان  علمی حرفه

ل فعالیت قبل از انقالب مدرسه علیرغم نیاز جامعه آن روز، اقدامی براي توسعه رشته در مقطع دکتري در بیست سا 

 ضرورت تداوم فعالیت رشته مددکاري مورد تأییـد      1357ماه سال     مددکاري انجام نشد با پیروزي انقالب اسالمی در بهمن        

آبـاد و آموزشـگاه       به خصوص اینکه براساس مصوبه شوراي انقالب، آموزشگاه عالی مددکاري یاخچی          . و تأکید قرار گرفت   

ز در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی ادغام شد که نتیجه آن موجودیت دانشکده خدمات اجتماعی بود                عالی آموزشیاري نی  

 مؤسسه و دانشکده و دانـشگاه در یکـدیگر، ایـن دانـشکده نیـز در مجتمـع       54که به موجب برنامه کالن دولت در ادغام    

براساس مصوبات کمیتـه علـوم اجتمـاعی سـتاد          ادغام شد و    ) دانشگاه عالمه طباطبایی  (دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی      
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  .انقالب فرهنگی، خدمات اجتماعی از رشته مستقل دانشگاهی به گرایشی از علوم اجتماعی تغییر وضعیت یافت

التحصیالن در کـسوت مـددکاري اجتمـاعی     بینی شده براي این گرایش، پاسخگوي نیاز فارغ        محتواي دروس پیش  

و با بازنگري و اصالح برنامه گرایش مذکور، با همکاري و همراهی کمیته علوم اجتماعی          نبوده و لذا طی چند دوره تالش        

 فـراهم شـد و بـاالخره دوره         1372ریـزي زمینـه بـراي ایجـاد رشـته مـددکاري اجتمـاعی در سـال                     عالی برنامه   شوراي

مجوز اجراي آن بـراي دانـشگاه   ریزي رسید و    عالی برنامه    به تصویب شوراي     1375ارشد این رشته نیز در سال         کارشناسی

آموختگان خود را بـه جامعـه تقـدیم     حال اجرا بوده و طی سه دوره، دانش       صادر شد که در    1379 طباطبایی در سال      عالمه

بر دانشگاه عالمه طباطبـایی       در سطح کارشناسی عالوه   ) و گرایش خدمات اجتماعی   (رشته مددکاري اجتماعی    . کرده است 

تی و توانبخشی در دانشگاه شاهد و واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمی و چند دانشگاه دیگر نیز و دانشگاه علوم بهزیس   

  .حال اجراست در 

  اهمیت و ضرورت دوره. 2

اي  سو، فزونـی و جـوانی جمعیـت و هـسته     هاي دنیاي امروز از یک محیطی و پیچیدگی هاي شرایط زیست   دشواري

هـاي نـوین از سـوي     هاي نخستین به نهادها و سازمان   هاي گروه   از مسئولیت شدن خانواده و تفویض بخش قابل توجهی        

هاي زندگی، توانمندي و مسلح شدن کارگزاران حوزه وسیع رفاه  ها و دشواري دیگر و همچنین بروز و گسترش انواع آسیب     

  . سازد هاي جدید ضروري می و خدمات اجتماعی را به تجارب و مهارت

ن فضاهاي آموزش عالی به مدرسین مددکاري و رفاه اجتماعی و بـه منظـور کارآمـدکردن    براي تأمین نیاز روزافزو   

اي، حمـایتی و امـدادي از طریـق           هاي مختلـف بیمـه      هاي نظام جامع تأمین و رفاه اجتماعی در بخش          ها و برنامه    سیاست

حـال    تماعی، که در جامعۀ در    هاي اج   متخصصین این حوزه و همچنین جهت شناخت ماهیت، علل، ابعاد و آثار انواع آسیب             

 دکتري مددکاري اجتماعی را در دانـشگاه تخصـصی علـوم انـسانی               کند، اهمیت و ضرورت ایجاد دوره       گذار نمود پیدا می   

براي همگامی با دنیاي امروز در ایـن  . دهد عالمه طباطبایی به عنوان متولی اصلی این رشته در کشور مورد تأکید قرار می   

ت به اینکه نه تنها در کشورهاي اروپایی و آمریکایی بلکه در بخش قابل توجهی از کشورهاي منطقه نیز               حوزه نیز، با عنای   

هـاي تخصـصی      اندازي دوره دکتـري ایـن رشـته در مجموعـه دوره             حال اجراست، راه    دوره دکتراي مددکاري اجتماعی در    

  .کند دانشگاه، ضرورت مضاعفی پیدا می

  مشی دوره اهداف و خط. 3

 اینکه هدف کلی نظام جمهوري اسالمی ایران، ایجاد محیط مساعد براي رشد و توسعه فضائل اخالقـی و مبـارزه                    نظر به 

ـادي و معنـوي، توسـعه و            هاي اجتماعی، ایجاد رفاه، رفع فقر، برطرف ساختن انـواع محرومیـت             جانبه با ریشه آسیب     همه هـاي م

ـاعی و سیاسـی      هاي عمومی و فراهم کر تحکیم تعاون اجتماعی و همبستگی    دن زمینه مشارکت عامـه مـردم در سرنوشـت اجتم

هـاي مختلـف از      هایی، حضور و وجود متخصصین و کارشناسان زبـده در حـوزه             لذا براي نیل به چنین استراتژي     . باشد  خویش می 

سـه زمینـه، تـدریس،      بنابراین هدف اصلی دوره، تربیت نیروي انسانی در         . ناپذیر است   جمله حوزه رفاه و خدمات اجتماعی اجتناب      

  . در حوزة مددکاري اجتماعی، رفاه و خدمات اجتماعی است) ریزي سیاستگذاري و برنامه(تحقیق و تدبیر 
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  ها وظایف و نقش. 4

هاي زیـر ایفـاي    هاي خود در یک یا چند مورد از زمینه انگیزه، استعداد و توانمندي    التحصیالن دوره، متناسب با     فارغ

  :وظیفه خواهند کرد

  ریزي براي تدریس و پژوهش، برنامه. 1

  ها و مؤسسات آموزش عالی، تدریس دروس مختلف مددکاري و خدمات اجتماعی در دانشگاه . 2

ها، مشکالت، نیازها و انتظاراتی که در         هاي اجتماعی، تأمین و رفاه اجتماعی، محدودیت        پژوهش در حوزه آسیب   . 3

  هاي مختلف اجتماعی وجود دارد، عرصه

هاي مختلف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سـایر   ریزي در بخش      ه امر خطیر سیاستگذاري و برنامه     کمک ب . 4

هـاي اجتمـاعی،    کنـد از آن جملـه، آسـیب    هایی که به نوعی با موضوع مددکاري و خدمات اجتماعی ارتباط پیدا می     بخش

  ،...واي  توسعه روستایی، اوقات فراغت، امور جوانان، مسائل شهري و محله

التحصیالن دوره قاجار خواهند بود به عنوان مشاور در رابطه با نهادهاي              گانه فوق، فارغ    بر موارد اصلی سه     عالوه. 5

  .مهم اجتماعی به ویژه خانواده نیز ایفاي مسئولیت کند

  تعریف ساختار محتواي دوره

اي  نام برده شده است، حرفه» حرفه«نوان گیري از تعاریف مختلف، به ع نظر به اینکه از مددکاري اجتماعی با بهره       

هاي خاصی است تا بتواند شرایط مختلف را براي افراد و اقـشار مختلـف جامعـه                ها و دانش    بر استعدادها، مهارت    که مبتنی 

اي فراهم کند تا در جهت شناخت و رفع مشکل خود برانگیخته شوند، لذا براي رسـیدن                   گونه  به) هاي نیازمند   ویژه گروه   به(

شود  هاي آموزش عالی کشور به دو بخش پژوهش و آموزش تقسیم می   به چنین توانمندي، شکل دوره در راستاي سیاست       

، دروس اصـلی و     )به تشخیص کمیته تحصیالت تکمیلـی واحـد آمـوزش         (نیاز    بر دروس پیش    که در بخش آموزش، عالوه    

کتبی یا شفاهی و یا تلفیقـی از ایـن   (  آزمون جامع شود و پس از توفیق دانشجو در این دوره که با یک         تخصصی ارائه می  

هاي مورد نیاز جامعه، شرایط الزم را بـراي نیـل    گیرد به دوره پژوهش راه یافته و با تحقیق در یکی از زمینه            انجام می ) دو

  .کند به درجه دکتري مددکاري اجتماعی با دفاع از رساله خود احراز می

در طی دو سال تحـصیلی  ) نیاز بر واحدهاي پیش    عالوه(روس اصلی و اختیاري     دوره آموزشی با گذراندن مجموعه د     

  .پذیرد خاتمه می

هـاي   بدیهی است که شرایط و ضوابط مربـوط بـه دوره         . شود  دوره پژوهشی پس از توفیق در آزمون جامع آغاز می         

  .حقیقات و فناوري خواهد بودهاي دکتري وزارت علوم، ت آموزشی و پژوهشی و همچنین آزمون جامع، تابع مقررات دوره

وچهار واحد نظري در قالب دروس اصلی  هاي دکتري مشابه، شامل بیست      تعداد و نوع واحدهاي درسی مطابق دوره      

دروس اختیاري با نظر استاد راهنماي دوره تحصیلی دانشجو، باید متناسـب            . نامه خواهد بود    و اختیاري و بیست واحد پایان     

  .نشجو براي رساله تحصیلی باشدبا موضوع مورد عالقه دا
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  شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

پس از احراز شرایط عمومی پذیرش دانشجوي دکتري وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري، داوطلبـین ورود بـه دوره         

  .باید شرایط زیر را نیز داشته باشند

ریـزي رفـاه     ت اجتماعی، برنامـه   هاي مددکاري اجتماعی، خدما     ارشد در یکی از رشته      داشتن مدرك کارشناسی  ) الف

هاي داخل یا خارج از کشور که مـورد تأییـد وزارت    اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، توسعه و رفاه اجتماعی از دانشگاه       

  .متبوع باشد

  ارشد به تشخیص کمیته گزینش دانشجو هاي ذیربط بعد از درجه کارشناسی دو سال سابقه خدمت در زمینه) ب

  مون کتبیقبولی در آز) ج

   اختصاصی قبولی در مصاحبه) د

  :موارد امتحانی براي آزمون کتبی شامل

 اجتمـاعی،    هـاي مـددکاري، سیاسـت       ها و نظریـه     هاي مددکاري، تئوري    روش(دروس حوزه مددکاري اجتماعی     . 1

  3با ضریب ...) هاي رفاه اجتماعی و توسعه و نظریه

  2شناسی  با ضریب  هاي جامعه نظریه. 2

  2 تحقیق در خدمات و رفاه اجتماعی با ضریب  روش. 3

  3ریزي اجتماعی با ضریب  مدیریت و برنامه. 4

  3هاي اجتماعی با ضریب  مسائل و آسیب. 5

  2زبان تخصصی و پیشرفته با ضریب . 6

هاي مورد   داوطلبینی که شرایط مورد نظر در آزمون زبان تخصصی و پیشرفته را با شرکت در آزمون.»1«تبصره 

  .  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري احراز کنند، از گذران این آزمون معاف خواهند بودنظر

  دروس اصلی الزامی

  ساعات
  عنوان درس  ردیف

  جمع  عملی  نظري

  نیاز پیش

  ـ  2  ـ  2  نقد و تحلیل مسائل اجتماعی  1

  ـ  2  ـ  2  هاي نوین آن هاي اجتماعی و مدل سیاست  2

  ـ  2  1  1  مددکاري اجتماعیروش تحقیق کمی پیشرفته در   3

  3  2  1  1  روش تحقیق کیفی پیشرفته  4

  2  2  ـ  2  هاي رفاه اجتماعی نقد و تحلیل نظریه  5



سند نقشه جامع علمی کشور در رشته مددکاري اجتماعی

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

284

  ساعات
  عنوان درس  ردیف

  جمع  عملی  نظري

  نیاز پیش

  4  2  1  1  هاي توسعه از منظر مددکاري اجتماعی بررسی و نقد برنامه  6

  ـ  2  ـ  2  اخالق، مددکاري اجتماعی و جامعه  7

  1  2  1  1  هاي اجتماعی، علل و پیامدها سمینار آسیب  8

  ـ  2  ـ  2  رفتار انسانی و محیط اجتماعی  9

  20  20  ـ  )نامه پایان(رساله تحصیلی   10
موفقیت در آزمون 

  جامع

  دروس اختیاري) ب 

دانشجویان متناسب با حوزه مورد عالقه خود، با مشورت استاد راهنماي دوره، سه درس از مجمـوع دروس جـدول        

  .وس انتخابی با موضوع رساله تحصیلی تناسب داشته باشدباید عناوین در. زیر را انتخاب خواهند کرد

   دروس اختیاري

کد   ساعات

  درس
  عنوان درس

  جمع  عملی  نظري

  نیاز پیش

  ـ  2  1  1  مددکاري بالینی فردي پیشرفته  1

  ـ  2  1  1  مددکاري بالینی گروهی پیشرفته  2

  ـ  2  ـ  2  هاي مداخله در بحران از منظر مددکاري اجتماعی نقد و بررسی روش  3

  ـ  2  ـ  2  هاي خدمات اجتماعی هاي نوین مدیریت و کاربرد آن در سازمان نظریه  4

  ـ  2  1  1  سمینار سرپرستی آموزش عملی در مددکاري اجتماعی  5

  03  2  ـ  2  اجتماعی هاي  هاي آماري در تحلیل مسائل و آسیب کاربرد روش  6

  ـ  2  1  1  ناي و نقد و تحلیل آ هاي مددکاري جامعه سمینار روش  7

  ـ  2  1  1  سمینار روش تدریس در مددکاري اجتماعی  8
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  نیاز  دروس پیش)ج

ارشد و با عنایت به       هاي کارشناسی و کارشناسی     با توجه به مجموعه دروس تخصصی و ذیربط دانشجویان در دوره          

ط تعیـین و بـه      نیاز، توسط کمیته تخصـصی تحـصیالت تکمیلـی واحـد آموزشـی ذیـرب                رشته تحصیلی آنها، دروس پیش    

  .شود دانشجویان ارائه می

این واحدها حداکثر در دو نیمسال تحصیلی و قبل از ورود     . نیاز نباید از شانزده واحد تجاوز کند        تعداد واحدهاي پیش  

ارشـد وزارت     نامـه دوره کارشناسـی      شود و ضوابط مربوط به این دوره، مشابه آیین          به دوره دکتري، به دانشجویان ارائه می      

  .وع خواهد بودمتب

  سرفصل دروس) د

  . شود محتواي مجموعه دروس اصلی و اختیاري به ترتیب کد درس به شرح زیر ارائه می
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  هاي نظام  شخصیتهاي سخنرانی و ها  ـ پیام5پیوست 

بـه هفـدهمین همـایش سراسـري          محترم مجلس شوراي اسالمی     پیام ریاست 

  مددکاران اجتماعی کشور

جانبه اسالم به حـوزه خـدمات اجتمـاعی     البالغه نشان از توجه همه به ویژه اثر جاویدان نهج بررسی آیات و روایات     

عیار در این زمینه براي تمامی خادمان به جامعـه و یـاوران و حامیـان          الموحدین امیرالمؤمنان خود الگوي تمام      دارد و مولی  

ظام مقدس جمهوري اسالمی رهروان آن امـام بزرگـوار         اند و به راستی مددکاران اجتماعی در ن         محرومان و نیازمندان بوده   

آورد کـه حاصـل آن ایجـاد     جاي جامعه اسالمی به بار مـی  هستند و حرفه مقدس آنها خیرات و ثمرات ارزشمندي در جاي    

اي کـه داراي   امید در جهت ایجاد تحول در شئون زندگی خود اسـت، حرفـه   هاي بی  اعتماد به نفس و خودباوري در انسان      

  .ت و مرتبت اجتماعی خاصی است و رضاي حق و خشنودي مخلوق را در پی داردمنزل

ـ به عنوان روز مددکار، معنویت این حرفه الهی ـ انسانی را فزونـی   ) ع(انتخاب سیزده رجب زادروز حضرت علی ـ  

  . ف ساخته استجانبه مضاع بخشیده است و اهمیت و جایگاه آن را در ساختن دنیایی از همدلی، عدالت و امنیت همه

را باید به مبتکرین آن تبریک گفت و ابراز امیدواري کـرد کـه   » مددکار«نامگذاري چنین روز بزرگی به عنوان روز   

اي خود از مـوال و مقتـداي خـویش پیـروي        هاي حرفه   تکلف جامعه اسالمی در تالش      مددکاران اجتماعی، این خادمان بی    

ـ تلقی کرده براي ساماندهی جامعه بـه ویـژه در شـرایط    ) ص( اکرم ـ    به نبیکنند و خدمت به نیازمندان جامعه را خدمت

بدیهی است که مجلس و دولـت محتـرم نیـز از مـددکاران محتـرم       . حساس کنونی کشورمان از هیچ تالشی دریغ نورزند       

  .حمایت خواهند کرد

تمامی مددکاران کشورمان صمیمانه ـ و روز مددکار را به ) ع(اینجانب میالد با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی ـ  

اندرکاران برگزاري این همایش، توفیق تمامی این عزیزان را در خدمت به نظام مقدس   گویم و با تقدیر از دست       تبریک می 

  ./جمهوري از درگاه خداوند تبارك و تعالی مسئلت دارم

  »پیام ریاست محترم جمهور به همایش مددکاران اجتماعی« 

تـرین جلـوه اخـالق الهـی را تبریـک و تهنیـت        معلم انسانیت در طول اعصار و عالی) ع(ت امیر  ابتدا والدت حضر  

امـامی کـه    . رهبري که امید محرومین و یتیمان و از کارافتادگان بـوده اسـت            . مفتخریم که چنین رهبري داریم    . گویم  می

کند  را بدون آنکه او را بشناسند عرضه میهاي خود  رود و کمک کشد و شبانه به سراغ محرومین می انبان غذا بر دوش می   

دولت شما با تأسی از چنین امامی چهـار اصـل را   . مبادا کرامت انسانی آنان مخدوش شود و از کمک موال خجالت بکشند          

گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خـدا و تعـالی و پیـشرفت مـادي و                  عدالت. هاي خود قرار داده است      حاکم بر فعالیت  

با تأمین عدالت جلوي بـسیاري از آنهـا         . عدالتی و تبعیض است     هاي اجتماعی محصول بی     ، بسیاري از آسیب   معنوي کشور 

هاي محبت و عاطفـه کـه مهمتـرین آنهـا          اگر همه از کانون   . هاست  ها و نفرت    بسیاري دیگر ناشی از کینه    . شود  گرفته می 
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یکدیگر را دوست داشته باشند در خیابان، بازار، مدرسه         اگر مردم   . خانواده است محافظت کنیم و مهرورزي را توسعه دهیم        

و دانشگاه برخورد توأم با محبت داشته باشند و از خطاهاي یکدیگر صرفنظر کنند در شـادي و غـم هـم شـریک باشـند،                          

 بـه   با این همه خواه یا ناخواه با کسانی مواجه هستیم کـه           . آید  هاي اجتماعی به وجود نمی      تردید بخش مهمی از آسیب      بی

دریافت خدمات حق آنان و ارائه خدمات وظیفـه  . دیدگان جزء الینفک جامعه بشري هستند آسیب. کمک دیگران نیازمندند 

بهـره گـرفتن از     . ها شود   ها را بگیرد و یا موجب رفع آسیب         رسانی به موقع جلوي آسیب      چه بسا کمک  . دولت و مردم است   

امیـدوارم دوسـتان حاضـر در ایـن جمـع           . ناپـذیر اسـت     یک امر اجتناب  آخرین دستاوردهاي علمی و فنی در ارائه خدمات         

دهند قـدر ایـن خـدمت عظـیم را بداننـد و در               ترین خدمات را به بهترین بندگان خدا ارائه می          مددکاران عزیز که ارزشمند   

  .ارتقاي کیفیت و تعالی آن بکوشند و اگر پیشنهاداتی دارند ارائه فرمایند

بدیل شما توفیق همه عزیزان و برگزارکنندگان این نشست را از خداوند متعـال                مات بی اینجانب ضمن تشکر از خد    

  .خواستارم

بـه شـانزدهمین همـایش       پیام ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی     

  سراسري مددکاران اجتماعی

دستگیري از نیازمندان و یاري رساندن به افرادي که محتـاج کمـک هـستند فـضیلتی بـزرگ و ارجمنـد اسـت و                         

کنیم اولیاي خدا همواره در خط مقدم     ها نهاده شده است این است که مالحظه می          اي است که بر دوش همه انسان        وظیفه

اند و هم دیگران را تشویق به مشارکت  اند، هم خود کوشیده تالش براي حمایت از ضعفا و رفع نیاز نیازمندان حضور داشته        

  . اند گونه امور کرده در این

ین دستورات در تعالیم اسالمی، حمایت از محرومان و گشودن گره از کار بندگان خداست و توصیه                 تر  یکی از جدي  

  .بزرگان دین این است که باید در راه انجام این وظیفه کوشید و این فضیلت عظمی را تا حد امکان کسب نمود

م فطري ایـن امـر مقـدس و الهـی     هاي بزرگ و داراي روح متعالی نیز همواره به اتکاي تعالی         در طول تاریخ انسان   

در جوامع امروزي به دلیـل  . اند نویسندگان بزرگ تاریخ بشر این فضیلت را ستوده و شعراي بزرگ آن را سروده. اند  کوشیده

گستردگی جوامع و پیچیدگی امر مددرسانی، نیاز مبرمی به سازماندهی در این عرصه وجود دارد و باید نهادهاي متشکل و         

هـا در جوامـع بـشري، سـازماندهی گـسترش             بدین لحاظ یکی از وظایف دولـت      . اي متولی این امر عظیم شوند      یافته    نظام

هـا تحـت    هـا و مددرسـانی   گونـه کمـک     اي که همه افراد نیازمند این       گونه  هاي مددرسانی در سطح جامعه است، به        فعالیت

  . نها ادا گردد و هم شأن انسانی آنها حفظ شودبه عبارت دیگر هم حقوق انسانی آ.پوشش قرار گیرند و فراموش نشوند 

  .یابد گونه است که دولت به ویژه دولت اسالمی وظیفه اي خطیر در این عرصه می بدین

هـا   سو باید با اختصاص منابع مالی و امکانات کافی اقدام به ساماندهی و گسترش این کمـک  دولت اسالمی از یک  

گونه امور بهره گیرد  هاي مردمی در این   اي تشویق مردم به همکاري، از مشارکت      نماید، از سوي دیگر با تالش گسترده بر       

زیـرا  . وظیفه انسانی و الهی مطرح کنـد  ها را در قالب یک فضیلت و در مرحله بعد در قالب یک انجام        جویی  و این مشارکت  

هـاي خـود    مکانـات و توانـایی  هـا بـه نـسبت ا    اي است متوجه همگی آحاد جامعه اسالمی، و همه انسان      مددرسانی وظیفه 

  .مسئولند و باید در جهت کمک به همنوعان خود و رفع آالم آنها تالش کرده و این فضیلت را کسب کنند
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امـا بـروز    . دولت جمهوري اسالمی ایران از ابتداي تأسیس تا به حال، تالش بسیاري در ایـن مـسیر کـرده اسـت                    

ها در آینده نـه    که این تالش مقدس هرگز متناسب با ابعاد کاستیهاي اقتصادي باعث شد مشکالتی نظیر جنگ و بحران    

  .چندان دور از میان برداشته شده و در این زمینه حق مطلب ادا شود

نکته مهم این است که جامعه ما به دلیل برخورداري از فرهنگ غنی اسالمی و با الهـام از تعـالیم بزرگـان دینـی،           

هاي مناسب و جامعی براي  اما متأسفانه هنوز برنامه  . هاي کمک به نیازمندان دارد      امهآمادگی فراوانی براي مشارکت در برن     

  . ها به فعل طراحی نشده است ها و به عبارتی براي تبدیل قوه جلب این مشارکت

هاي گـسترده حمـایتی بـراي     توان برنامه توان گفت اگر از این منبع عظیم استفاده شود، به راحتی می   به جرأت می  

  .پذیر و نیازمند مددرسانی طراحی کرد  اقشار آسیبکلیه

هـاي    هـایی را دارد و بایـد بـا بررسـی            هـا و ضـعف      طبعاً تشکیالت و سازماندهی موجود در امر مددرسانی کاسـتی         

  . ها و خألهاي تشکیالتی دیده شده و طرح جامعی براي اصالح هرچه بهتر امور ارائه شود کارشناسانه و مدبرانه ضعف

راستاي بهسازي امر مددرسانی، آماده کردن میدان براي مؤسسات و نهادهاي مردمی و نیز تالش گسترده شاید در 

  .فرهنگی و هنري براي معرفی هرچه بهتر این فضیلت، قدمی بسیار بزرگ باشد

عنـوان  ترین مددکار عالم بـه   الموحدین بزرگ ـ مولی) ع(ابیطالب ـ   ابن انتخاب سالروز میالد با سعادت حضرت علی

  .روز مددکار، نشان از تأسی مددکاران اجتماعی کشورمان به آن بزرگوار به عنوان الگو اسوه دارد

هاي علمی    حرفه و تخصص مددکاري اجتماعی امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز جامعه ماست و امیدوارم با تالش                 

 محترم در سطوح مختلـف خـدمات اجتمـاعی و           کیفی این حرفه سودمند براي جامعه، هم مسئوالن         و  و ارتقاي سطح کمی   

هم مردم عزیز و نیازمند خدمات وسیع و گسترده مددکاري، هرچه بیشتر با شما و خدمتتان که موجب تسکین آالم جامعه                     

  .مند گردند دیدگان روانی، جسمی و اجتماعی است، آشنا شده و از آن بهره و آسیب

اندرکاران برگزاري همایش از جمله انجمن  ها و زحمات دست  و تالشدر پایان این مناسبت فرخنده را تبریک گفته       

مددکاري اجتماعی و دانشگاه عالمه طباطبایی و دیگر نهادهاي ذیربط را قدر نهاده و براي همگان در دستیابی به اهـداف      

  ./الهی خدمت به جامعه آرزوي توفیق دارم

  جایگاه مددکاري اجتماعی در جمهوري اسالمی ایران 

هاي مختلف علم و فناوري تجربه کرد کـه صـرفنظر             اي در عرصه    کننده  ان در اواخر قرن بیستم تحوالت شگرف و تعیین        جه

مبـاحثی همچـون محوریـت      . هاي متعددي نیز در شروع قرن بیستم به دنبال داشـت            از دستاوردهاي مفید غیرقابل انکار، بروز چالش      

هاي اجتمـاعی، خیـل عظـیم بیکـاران و نقـش       بط اجتماعی و به دنبال آن تنوع آسیبها، پیچیدگی روا انسان در توسعه، حقوق انسان 

  .هاي نظام سالمت در ابتداي قرن جدید دانست توان از جمله چالش ها را می اقتصاد در سالمت انسان

هـاي    بدیهی است به دنبال این تحوالت و به عبارتی دگرگونی چهره جهان، نیازها و تقاضاي جدیـدي در عرصـه                   

  .دیده مطرح شده است پذیر و آسیب و به خصوص سالمت افراد آسیب» سالمت«مختلف از جمله 

دیـده و   پذیر و آسیب هاي جمعیت آسیب محدودیت غیرقابل انکار بخش دولتی و ارائه خدمات مؤثر و پایدار به گروه        

  . ه استناپذیر کرد ها و رویکردها را اجتناب انتظارات جدید و فزاینده، تحول در دیدگاه
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در نظام تأمین و حفظ سالمت مددکاري از جمله مشاغلی است که ضمن ایفاي نقـش مـؤثر و ارزشـمند در حفـظ             

ها و رویکـرد      هاي اخیر اجتماعی پذیرفته، مستعد پرورش و بروز دیدگاه          سالمت فرد و جامعه، بیشترین تأثیر را از دگرگونی        

  .نوین است

هاي ارتبـاطی، تفکـر، شـعور و احـساس            ژي و ابزار وابسته باشد به مهارت      حرفه مددکاري بیش از اینکه به تکنولو      

  .نیازمند است

هاي وي، برقراري ارتباطی تعاملی  ها و قابلیت و محدودیت» انسان مددجو «درك شرایط یک موجود پیچیده به نام        

ـ   » مددکار«یک  » مددجو«و در عین حال هدفدار و سازنده با او به نوعی که از               ا فـداکاري، از خودگذشـتگی و       بسازد جز ب

  .اند دانسته» فداکاري«شعور ممکن نیست و به حق مددکاري را مترادف 

اي، نیازمنـد مـددکارانی اسـت کـه      ترین نوع منـابع در هـر جامعـه         حفظ و صیانت منابع انسانی، به عنوان ارزشمند       

  .ل اجتماعی بدانندرا طی کرده و خود را نیز مسئول و پاسخگوي مسائ» شرح وظیفه«مرزهاي سنتی 

، امیـدوارم مـددکاران عزیـز    )که خود از مددکاران راستین بودنـد      ) (ع(در پایان ضمن تبریک سالروز تولد امام علی         

هـایی بـراي      فرصـت «هـا را بـه        ها، دشـواري    همچون گذشته، با درك عمیق تحوالت اجتماعی و نیز ارزش واالي انسان           

  . باشندتبدیل کنند و پیروان امام همام » بهبود

  )ع(مجموعه مقاالت همایش مددکاري اجتماعی از دیدگاه امام علی 

  کاربردي کردن سیره معصومین متناسب با شرایط زمانی و مکانی جامعه

ها و امداد و مددرسانی ریشه در فطرت انسان دارد و پرورش فطـرت انـسان نیـز یکـی از اهـداف         خدمت به انسان  

. انـد  گذاران مددکاري و حمایت از محرومان و مظلومان بوده        الهی خود از پیشروان و پایه     رسالت انبیاي بوده است و انبیاي       

جانبه اسالم به حـوزه       دهنده توجه عمیق و همه      بررسی آیات کریم و تفکر در روایات و احادیث معصومین به روشنی نشان            

بخـش   تواند الهـام  اي دارد که می گاه ویژهالبالغه در این خصوص جای خدمات اجتماعی و مددکاري است و اثر جاودانه نهج   

مـددکاران اجتمـاعی    . ، این اسوه مددکاري باشـد     )ع(الموحدین حضرت علی      تمامی پیروان راستین و شیعیان حقیقی مولی      

 رجب را به عنوان روز مددکار انتخاب کرده و همه ساله بـه همـین مناسـبت               13کشورمان که زادروز آن امام بزرگ یعنی        

اند و تالش در  پردازند قدم در مسیري گذاشته اي را انجام و به تبادل آخرین اطالعات و تجربیات می ـ حرفهحرکت علمی  

توان گفت شغل مددکاري نیز شـغل انبیـاي الهـی     و به جرأت می. اي دارند که متعلق به اولیاي خداوند سبحان است    حوزه

اندرکاران ایـن حرفـه تبریـک گفـت و            ز مددکار باید به دست    براي انتخاب چنین روز میمون و مبارکی به عنوان رو         . است

امیدوار بود که در تمامی مراحل مربوط به شغل مقدس و خطیر خود از موالیشان تبعیت کنند و خدمت به بندگان نیازمند                       

هاي مختلـف    اکرم تلقی کنند و از هیچ تالشی براي ساماندهی جامعه خود در عرصه              خداوند را خدمت به قادر متعال و نبی       

و دولـت و مجلـس نیـز قـدردان ایـن      . مند خواهند شد فروگذار نباشند و مطمئن باشند که از پاداش حقیقی و اخروي بهره     

ها و تدابیر الزم به طور عملی حامی مددکاران پرتالش و صدیق خواهنـد بـود و    ها هستند و مطمئناً با سیاستگذاري      تالش

ي مناسب براي خدمت اجتماعی از هیچ تالشی فروگذار نخواهند بود، هم اینک که    در جهت حمایت از آنها و ایجاد فضاها       
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اعالم شده است و دانشگاه عالمـه  ) ع( از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال والیت و سال حضرت علی      1379سال  

اي پاسخ بـه پیـام رهبـري    هاي ذیربط و در راست طباطبایی و انجمن مددکاران اجتماعی ایران با همیاري نهادها و سازمان          

طراحـی کـرده و بـه اجـرا     ) ع(این حرکت علمی و ارزشمند را در قالب همایش مددکاري اجتماعی از دیـدگاه امـام علـی             

تـر بـه     سـاز خـدمت کیفـی       اندرکاران این برنامه در جهت تحقق اهداف همایش که قطعاً زمینـه             امیدوارم دست . اند  درآورده

و عمالً با رفتار و کردار خود به خـصوص در کـار بـا        ... شاءا  اري خواهد بود موفق باشند ان     هاي مورد نظر حرفه مددک      گروه

  .هاي محروم و نیازمند پیروي از خصوصیات موالیشان را به اثبات برسانند انسان

راهگـشاي  تواند  هاي جدید می البالغه و منابع منشعب از آن و ارائه یافته     مسلماً بررسی اندیشمندانه اثر جاودان نهج     

هـاي واالي معـصومین و کـاربردي     اندرکاران خدمات اجتماعی گردد و اصوالً تحقیـق و تفحـص در اندیـشه       تمامی دست 

تواند به عنوان الگوي ارزشمند براي جهانیـان   کردن سیره آن بزرگواران متناسب با شرایط مکانی و زمانی جامعه امروز می        

  .مطرح شود

می ما با توجه به توسعه شهرنشینی و تبعـات آن و همچنـین بـسیاري از عوامـل                   دنیاي امروز از جمله جامعه اسال     

دیگر نیازمند به خدمات تخصصی مددکاران اجتماعی اسـت و علیـرغم گذشـت متجـاوز از چهـل سـال از سـابقه علمـی          

ندرکاران نهادها ا مددکاري در کشورمان هنوز این حرفه براي بسیاري از اقشار جامعه ناشناس مانده و حتی بخشی از دست            

  .اي مددکاران ندارند هاي حرفه هاي ذیربط اطالع کافی از مسئولیت و سازمان

هـاي    سازي جامعه مؤثر افتـد و کـارگزاران رسـانه           تواند در آگاه    هاي مشابه دیگر می     همایشی از این دست و برنامه     

براي ما جاي خوشحالی اسـت کـه فرزنـدان      . دتوانند به این مهم کمک کنن       جمعی نیز با ارائه اطالعات الزم به جامعه می        

هـاي دانـشگاهی و    هاي ذیربط و تجربه حاصـل از برنامـه   این کشور به عنوان مددکاران اجتماعی با مسلح شدن به دانش    

. گردند  شتابند و عاملی براي تحقق عدالت اجتماعی در جامعه می           هاي بشري به خدمت اقشار نیازمند می        برداشت از تجربه  

کیفـی رشـته    و هاي ذیربط دیگر در جهت رشد کمی هاي علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان و دستگاه          م وزارتخانه امیدوار

قوه . هاي خدمت هرچه بیشتر را براي مددکاران عزیز کشورمان فراهم سازند        هاي بیشتري بردارند و سازمان      مددکاري قدم 

هـاي معنـوي    اي و ارزش وق مددکاران و حراست از اصول حرفـه مقننه نیز براي ایجاد نظام مددکاري جهت حمایت از حق      

اینجانب این عید سعید و این روز عزیز یعنی تولد بـزرگ مـددکار تـاریخ بـشریت     . دارد مددکاري آمادگی خود را اعالم می   

ن محرومان و را و نیز مددکاري را به ملت شریف ایران به ویژه تمامی مددکاران و خادمین جامعه و یاورا  ) ع(حضرت علی   

اندرکاران خدمات اجتماعی را در استفاده عملی از سیره مولود کعبه             حامیان دردمندان صمیمانه تبریک گفته و توفیق دست       

  .از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم

  مایه همه باورهاي آیین و مکتب ماست مددکاري جان

بـه همـه    ) ع(مبارك امیر مؤمنان حـضرت علـی        برگزاري همایش سراسري مددکاري اجتماعی را در طلیعه میالد          

اي که مسئولیت بزرگی به       منشأ انسانی و خیرخواهانه   . گویم  کنندکان گرانقدر صمیمانه تبریک می      اندرکاران و شرکت    دست

انسان طبیعتاً بـه یـاري دیگـران نیازمنـد اسـت، امـا در         . این حرفه و دانش، موقعیت علمی و اجتماعی ممتازي داده است          

. هاي گوناگون، این نیاز شدت و شتاب بیشتري یافته اسـت  ها و نابسامانی ه با تحوالت شتابان زندگی، بروز دشواري      مواجه
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تـوان    اساساً می . هاي زندگانی فردي و خصوصی را دربرگرفته است         ها و وظایف مددکاري تمام حوزه       امروزه گستره دغدغه  

طبعاً .  نقش مؤثر مددکاران قادر به انجام درست وظایف خود نیست          گفت که دیگر هیچ نهاد اجتماعی بدون برخورداري از        

به میزان اهمیت و فراگیري این نقش، ضرورت اهتمام علمی به مقوله مـددکاري نیـز بیـشتر شـده اسـت، زیـرا شـناخت              

بایـد در     راً مـی  هاي اجتماعی و راهبردها و راهکارهاي رفع آنهـا اجبـا            ها و نابسامانی    ها، علل و عوامل پیدایش آسیب       زمینه

مددکاري به این لحاظ    . هاي محققانه و علمی به آنها پرداخته شود         ها و نگرش    حوزه دانش و تجربه علمی درآید و با روش        

هاي نـوین   ها، نیازها و رهیافت سو متکی بر پیشینه و پشتوانه دیرین انسانی است و از سوي دیگر مواجهه با پرسش         از یک 

بب هرگونه تالشی در جهت ارتقاي منزلت دانش و تجربه مددکاري کشور کوشـشی ارزنـده و   به این س. اجتماعی و علمی 

مایـه    جاي خوشحالی است که ما افتخار پایبندي به آیین و مکتبی داریم که مـددکاري جـان                . شایسته احترام فراوان است   

قدر ما خود سرمشق سـلوك و   گرانتعاون به نیکی و تقوي دستور همیشگی خداوند است و پیامبر        . همه باورهاي آن است   

در زندگی فردي و رفتار حکومتی خویش جز با مددکاري نزیست و چنـین اسـت        ) ع(امیرمؤمنان علی   . رفتار مددکارانه بود  

.  گرانقدري از هویت و منزلت براي شکوفایی و توسعه امر مددکاري در جامعه ما بـاقی و جـاري اسـت                 که تاکنون سرمایه  

هـاي جدیـدي از       ها و جامعه، ما شاهد بروز و ظهـور جلـوه            مددکاران سخت کوش و متعهد در دانشگاه      امیدواریم به همت    

رأي آحاد دانـشگاهیان و   بدون تردید همراهی و همکاري و هم. هاي مختلف کشور باشیم    نقش و تأثیر مددکاري در بخش     

صصی و اجتمـاعی در ایـن عرصـه و          دانشجویان و متخصصان و محققان مددکاري تشکیل و تقویت نهادهاي علمی، تخ           

تواند به ارتقاي جایگاه دانش و تجربه و  هاي علمی و تجربی از جمله روندهاي مؤثري است که می     افزایش سطح همکاري  

  .کارآمدي مددکاران به صورت جدي و عملی یاري رساند

در برگزاري این نشـست ارزنـده   ها و نهادهاي همکار  از دانشگاه عالمه طباطبایی، انجمن مددکاران ایران، سازمان       

  .کنم و از خداوند بزرگ توفیق همگان را در انجام هرچه بیشتر خدمات اجتماعی مسئلت دارم صمیمانه تشکر می

خصوص خدمات اجتماعی بـه وضـوح    در) ع(هاي ارزشمند قرآن و تأمل در سیره ائمه معصومین            مروري بر آموزش  

جتماعی به طور جامع و عمیق در مکتب متعالی اسـالم مطـرح شـده اسـت و           دهد که اصول و مبانی مددکاري ا        نشان می 

سـاز   کنند که زمینه هایی تلقی می اي به بندگان نیازمند خداوند متعال را نعمت   هاي خدمت حرفه    مددکاران اجتماعی فرصت  

همـین جهـت رسـالت      انگیزه خدمت به همنوعان را باید در فطرت انسان جستجو کـرد و بـه                . تقرب آنها به خداوند است    

در این مسیر اگر قرار است . اند پیامبران الهی پرورش فطرت انسان بوده است و هم آنها پرچمدار حمایت از محرومان بوده              

کـه  ) ع(الموحدین امیر مؤمنان حـضرت امـام علـی     تر از مولی اي کامل، الگوي مددکاران باشد چه شخصیتی گرامی         نمونه

اهللا قرار است بـه عنـوان روز مـددکار     هت در شأن این بزرگوار نازل شد و اگر روزي از ایام  سوره مبارکه انسان به همین ج     

  تر از سالروز والدت این بزرگوار؟ شناخته شود چه روزي مناسب

 که به ابتکار مقام معظم رهبري در یکصدمین سال تولد بنیانگذار جمهوري اسـالمی بـه عنـوان سـال         1378سال  

هـاي مهـم دانـشگاه و     هـاي آن حـضرت از رسـالت    اري شده است تحقیـق و تفحـص در اندیـشه       نامگذ) ره(امام خمینی   

دانشگاهیان است و همایش حاضر نیز از سوي دانشگاه عالمه طباطبایی بـه عنـوان دانـشگاه تخصـصی علـم انـسانی و                      

ه امیـدوارم بـا همـت       اي اسـت کـ      انجمن مددکاري اجتماعی ایران در این راستا طراحی شده که یک اقدام بجا و شایسته              

  .واالي اندیشمندان و اساتید و صاحبان فکر در حوزه مددکاري را به نتایج ارزشمندي برساند

ساز توجه علمی به چگونگی ارائـه    توسعه شهرنشینی، سستی روابط اجتماعی سنتی و بسیاري از عوامل دیگر زمینه           
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ب صنعتی شد و اینک که در یکصدمین سـال تأسـیس ایـن              خدمات اجتماعی هدفمند به اقشار نیازمند جوامع بعد از انقال         

تـر   هاي مختلف جوامع، ضـرورت وجـودي آن روشـن           روز به اهمیت آن افزوده شده و در بخش          رشته در دنیا هستیم روزبه    

ایـن رشـته، هنـوز فرصـت و مجـال کـافی بـراي         در ایران اسالمی نیز علیرغم بیش از چهل سـال تجربـه      . گردیده است 

 و ایجاد و توسعه فضاي فعالیتی بیشتر فراهم نشده که امید است با دست یازیدن به چنـین ایـام مبـارکی و                        شناساندن آن 

  .تحت توجهات موالي متقیان چنین موقعیتی ایجاد شود

وقتـیم کـه امـروزه مـددکاران اجتمـاعی کـشورمان در خـدمت         اساس این حرفه، خدمت به خلـق اسـت و خـوش         

  .کنند ترین شرایط کاري را براي خود هموار می ستند و سختهاي جامعه ه ترین بخش مستضعف

کیفی رشته مددکاري اجتمـاعی و تـأمین ادامـه تحـصیل در          و  امیدوارم نظام آموزش عالی کشور نیز گسترش کمی       

هاي خدمات اجتماعی نیز فرصت و مجال خدمت هرچه بیشتر  اندرکاران نهاد و سازمان مراحل عالی را ممکن سازد و دست 

  . براي شاغلین به این حرفه مقدس فراهم سازندرا

جـاي   اینجانب این عید سعید و این روز میمون را به ملت شریف ایران به ویژه به تمامی مـددکارانی کـه در جـاي                  

مان یاور محرومان و حامی دردمندان هستند صمیمانه تبریک گفته توفیق آنها را از درگـاه خداونـد متعـال                      جامعه اسالمی 

  .باشد هاي حضرت امام محصول این تالش علمی ارم و امیدوارم راهبردهاي علمی از آثار و اندیشهمسئلت د

  خالفت را براي مددکاري پذیرفت) ع(علی

االوصـیا و فرزنـد       را بـه پیـشگاه مقـدس خـاتم        ) ع(العارفین امیر مومنان علی       میالد با سعادت سیدالمتقین و قطب     

اي   خامنـه ... ا  علیه و نایب شایسته و بزرگوارشان مقام معظم رهبري حضرت آیت          .. .ا  حضرت مهدي سالم  ) ع(بزرگوار علی   

و شـما بـرادران و      ) ع(ها و به ویژه مسلمین جهان و دوستداران اهل بیت پیغمبر و علی                دوست  ها و انسان    و به همه انسان   

 به حقـی اسـت، بـه شـما عزیـزان      جا و  همچنین روز مددکاري را که انتخاب به      . کنم  خواهران تبریک و تهنیت عرض می     

  .گویم مددکار نیز تبریک می

و وقتـی بـه   . غریـد  و مثل شیر در میدان جنگ مـی       . علی مرد جنگ بود و مرد رزم بود و مردم میدان بود و مبارزه             

هاي نظـامی بـه هـیچ چیـز      کرد گویا جز به جبهه و جنگ و تاکتیک       داد و دستورالعمل صادر می      پسرش فرمان نظامی می   

شوي کوه اگر از جایش تکان خورد، تو از جایت            محمد به میدان جنگ که وارد می      : گوید  به پسرش می  . اندیشید  ر نمی دیگ

در میدان جنگ و در مقابل تیـر        . در میدان جنگ و در مقابل تیر دشمن دندانت را روي دندان بگذار            .  نیا  عقب. تکان نخور 

پایت را  . خصم را کم نگیر   . بردار نیست    جدي جنگ کن، جنگ شوخی     دشمن دندانت را روي دندان بگذار در میدان جنگ،        

  !مثل میخ در زمین فرو کن، محکم و استوار جلو برو

فرماید سرت را هم از اول به خدا عاریه بده و در راه خدا خودت را شهید بدان و کـشته حـساب کـن تـا از                              بعد می 

  .ز اول خودت را کشته حساب کنا. در میدان جنگ از اول معامله را قطعی کن. مرگ نترسی

ایم در کار اجرا، دیگر اینها تخصص مـا نیـست، گـاهی تـو                 اي است، حاال ما دیگر آمده       البالغه  البته این بحث نهج   

  .رویم ولی براي اینکه یادمان برود خاکی می

  .پسرم انتهاي لشگر را در میدان جنگ نگاه کن: فرماید علی می
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خواهد بفرماید پسرم  یکی اینکه شاید می. توان از این جمله برداشت کرد    معنا می برداشت خود من این است که دو        

گویند پـا     سواري یاد بگیرد به آدم می       خواهد دوچرخه   وقتی کسی می  . جلو را نگاه نکن که برق شمشیر دشمن تو را بلرزاند          

این از نظر روانی اثر دارد که ایـن بـرق   . افتی و می... گویی آخ افتادم، افتادم اگر نگاه کنی می. بزن اما جلویت را نگاه نکن  

  .آید بترساندن اصالً آن ته را نگاه کن پا بزن برو شمشیر دشمن که می

بـار هـم حملـه        یک استنباط دیگري که بنده دارم این است که با دو تا شمشیر زدن یک دفعه جبهه رفتن و یـک                    

 تا یک نفر از دشمن باقی مانده، جنـگ هـست و دشـمن را                آخر لشگر را نگاه کن    . کردن خیال نکنی کار دشمن تمام شد      

  .آخر خط آنجایی است که دشمن را محو کنی و به آخر برسی. اند کوچک نگیر تا یک نفرشان هم باقی مانده

فرماید پسرم این وظیفه تو هست، اما توکل به خدا فراموش نـشود، نـه    بعد هم می. دهد آن وقت دستور نظامی می   

تـو کـار    . هایی که آموختی تکیه کن و نه به جرأتت تکیه کن            نه به تخصصت، نه به تاکتیک     ! ود تکیه کن  به زور بازوي خ   

  .خودت را بکن، اما نصرت از جانب اوست

صـدایی در میـدان جنـگ      ) این اصالً روایـت هـم دارد      (در میدان جنگ، امیرالمومنین     . با توکل به او به میدان برو      

لرزاند و گاهی هم شمشیرش که همان ذوالفقار معروف           اي را می    غرید و صالي علی عده     گویند مثل شیر می     داشته که می  

  .است

کشد تا شمـشیر را در غـالف          این کلی طول می   . ها انداختند، نوکش دو تا شاخ داشته باشد         البته نه اینکه تو عکس    

  .علی اینقدر فرصت نداشت تا یک چیز دو شاخ را بخواهد در غالف بگذارد. بکنند

گرفـت و دو   گرفت به میسره خم مـی  به میمنه می. زد هم از آن طرف یعنی هم از این طرف می. الفقار دو بر بود  ذو

ایستاد در میـدان جنـگ ایـن طـرف و آن طـرف شمـشیر را              شد و می    کوبید، شمشیرش کج می     گاهی از بس می   . لب بود 

  .تر از این باشبا ما به: گفت شد می داد صاف می گرفت و روي زانوش یک فشار می می

رسد اصالً چیزي کـه بـرایش ارزش          وقتی به حکومت می   . گیرد با کسی تعارف ندارد      وقتی حکومت را به دست می     

  .ندارد ریاست، میز و عنوان است

گوید به خدا قسم، اگر از من درخواست نکرده بودید تـا مـن بیـایم                  البالغه که در خطبه شقشقیه می       در همین نهج  

که در مقابـل  (م، اگر وجود شما نبود، اگر مسئولیتی نبود که خدا به دوش آگاهان جامعه و علما گذاشته  خالفت را قبول کن   

این دنیاي شما با همه زرق و بـرقش  ) تفاوت باشند بینند نباید بی   کنند و ظلمی که ستمدیدگان می       ظلمی که ستمگران می   

امـا بـراي عـدالت بـراي دفـاع از           . تر است   د من کم ارزش   اي نز   از خالفتش گرفته تا پایین همه چیزش از عطسه بز ماده          

  .مظلوم خالفت را پذیرفتم

هـاي خودمـان      گوید آقا اینکه روزهاي اول آمدي روي کار، حاال من در قالب حرف              مالک اشتر به امیرالمومنین می    

هنـوز  . ت پیـدا نکـرده  هنوز حکومتـت ثبـا   . هنوز پیازت خوب ریشه نگرفته    . روزهاي اولی است که آمدي سرکار     . گویم  می

. زنـم  مـی . گیـرم  هـایی کـه قـبالً دادنـد مـی      پول. گویی عدالت ـ عدالت  رفتی باالي منبر، هی می. هایت را نچیدي مهره

اول کمی کوتاه بیا، پیازت ریشه پیـدا کنـد،        . کشیم  زنیم، می   گیریم، می   گویی، می   اول حکومت، هنوز نیامده، می    . کشیم  می

  . آخر این چه سیاستی است. یمکش گیریم، می بعد بگو می

سیاسـت بـه معنـاي امـروز دنیـا؛ کـاله       . انصافاً هم اگر ما فیزیکی و مادي فکر کنیم اصالً علی سیاسـتمدار نبـود              

ایـن  . نفـاق داشـته باشـیم     .  نشان دهیم، باطنی بد داشته باشـیم        بازي، ظاهري خوش    بگذاریم، گول بزنیم یا کلک، با حقه      
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گویم تا اگر کس دیگـري هـم          مالک جواب تو را باالي منبر می      : علی به مالک اشتر فرمود    حضرت  . هاي دنیاست   سیاست

  .کند او هم پاسخش را بگیرد و یکی یکی هم نیایند بپرسند مثل تو فکر می

ها به شما دادنـد اگـر مهریـه           المال بدون حسابی را که قبلی       بیت«: گویم  اینکه من می  : علی رفت باالي منبر گفت    

گیرم، این حرف مـن نیـست ایـن حـرف             گیرم، کنیز هم خریده باشید از شما پس می          م کرده باشید، از شما می     تان ه   زنان

  .»خداست

ایـن بحـث   . بذر جنگ جمل از همان جا ریختـه شـد         . اي خطشان را از علی جدا کردند و این زمینه جنگ شد             عده

  .عدالتشان است

عشق علی ایـن اسـت، زنـدگی    . اند ا روز مددکاري گذاشتهعلی اصالً مال مددکارهاست و به حق هم روز تولدش ر        

گویـد اگـر بـراي        کند این است که می      کند، براي مددکاري قبول می      جا هم که حکومت را قبول می        علی این است، همان   

ین یعنی هم. خواهد خالفت را به دستش بگیرد       کردیم تا هر کسی که می       دفاع از مظلوم و افتادگان نبود خالفت را رها می         

  .کند مددجوست، علی مددکار اوست دست مظلوم را گرفتن، دست افتاده گرفتن و هرکس که استنباط می

افتـاده ذهنـی و جـسمی         مددکاري تنها براي یک یتیم نیست، براي یک خانواده فقیر نیست، براي یک آدم عقـب               

  .اي باز است نیست، در خانه علی به روي هر افتاده

. ها هم که نبود، نشسته بـود  کننده و این حرف      حکومتش که تابستان بود وسایل خنک      یک روز بعدازظهر در دوران    

  ».کشمت آقا شوهرم مرا از خانه بیرون کرده و گفته بیاي میزنمت، می«: خانم جوانی آمد، مددجو بود، گفت

  ».آیم من می. با فاصله برو جلو«: امیر مؤمنان بلند شد در آن گرما و گفت

. همه در استراحت بودند. تا جلوي خانه زن رسیدند، بعدازظهر بود     . از این کوچه به آن کوچه     .  افتاد علی دنبال او راه   

دهنـد چنـان      علی عادت داشت خطاب به صاحبخانه، قبل از اینکه در را باز کند، سالم کند حاال به ما یک عنوان، میز می                     

حاال آن پایینی پیرمـرد اسـت، امـا    . مراتب مراعات شود لسلهاندازیم که حتماً باید در سالم کردن هم س    باد در غبغبمان می   

  .آقا اینها مدیریت نیست. تر است و من مدیرکل او هستم او باید به من سالم کند اش از من پایین چون رده

خواست که جیرجیرش زیاد باشد تا وقتـی وارد   قبل از انقالب کفاشی برایم تعریف کرد که افسري از من کفش می           

مراتب  مدیریت این است که ضمن حفظ سلسله. اینکه مدیریت نیست. د همه بفهمند که او آمده و بترسند، بلرزند        سالن شو 

اي بگذارد، اما نه از  العاده کند براي ما احترام فوق یعنی پرسنلی که با ما کار می     . ها حاکم باشد    و نظم و قاطعیت، آدم بر دل      

بیـست  . رود  ه اعمال شود آن وقت با رفتن آدم هم این مدیریت از بین نمی             اگر مدیریت عاشقان  . روي ترس، از روي عشق    

اینکه کارمندي به دلیل اینکه رئیس هستی       . خواهند دستت را ببوسند     می. شود  سال دیگر هم اگر شما را ببینند، باز خم می         

  .گوید چه آدم متکبر و مغروري است علیکم، حتماً پشت سرت هم می بگوید سالم

هایش   دست. علی آمد نزدیک در خانه، به صاحبخانه سالم کرد صاحبخانه جوانی بود مغرور            . ور نیافتیم از موضوع د  

خیلـی  (» چیـه؟ «: گفـت . را گرفت این طرف و آن طرف چارچوب در دید پیرمردي ایستاده و زنش هم آن طرف ایـستاده            

  ».راهش بده«: حضرت فرمود) ادبانه به امیرالمؤمنین خطاب کرد بی

تو وقتی این پیرمرد را واسطه قرار دادي، اگر بنا بود راهت بدهم از این به بعد راهـت            «: ت به زنش گفت   جلو حضر 

  .»زنم دهم، اگر بیایی آتشت می نمی

علـی جمـع اضـداد اسـت     (تا این جمله را گفت، آن امیرالمؤمنینی که کانون رحمت و عطوفـت و مهربـانی اسـت                 
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: یش دست بر شمشیرش برد و قبضه را یک خرده کشید بیرون و یک فریاد زد               یک مرتبه از زیر عبا    ) معنایش همین است  

  »زنی؟ گویی؟ آتشش می چه می«

بیرون ریختند، دیدند بله امیرمؤمنان ایستاده، بله پسرك مغرور هم ایستاده، زن هم آن              . ها صدا را شناختند     همسایه

پـسرك از  ... به تدریج دومی، سومی و» ک یا امیرالمومنینالسالم علی «: آمدند جلو اولی گفت   . لرزد  گوشه مثل بید دارد می    

ایـن پیرمـرد   «: شد از یکی پرسید     هاي را انداخت پایین کمی مؤدب ایستاد تازه چیزهایی دستگیرش می            چارچوب در دست  

  .»گویند همین آدم است بابا علی، علی که می«: گفت» کیست؟

هرچـه خـانم بگویـد گـوش     . دهـم  وییـد مـن گـوش مـی    چشم هر چی شما بگ«: وپا افتاد و گفت جوانک به دست 

  .»کنم می

خانم تو هم کاري نکن که «! حضرت هم براي اینکه خانم دور برندارد که پارتی به این بزرگی دارد، به خانم فرمود     

  .»حق همدیگر را مراعات کنید. تو هم مراعات کن. این مرد را عصبانی کنی

آقا آخر باالخره شما خاکی هستید، اما نه اینقدر «: قنبر به حضرت گفت. بار انبان گذاشت روي دوشش راه افتاد        یک

  .»ممکن است دیگران سوءاستفاده کنند. آوریم که خود شما انبان را بردارید خب ما هستیم می

 چشمانشان پر. خواهم بیاورم چون دیروز بچه یتیم آنها را دیدم، گریان بود قنبر من خودم می «: امیرالمؤمنین فرمود 

خـواهم بـروم کـه لـب خندانـشان را           امروز خودم می  . تمام شب آن چشم گریان بچه یتیم جلوي چشمم بود         . از اشک بود  

  .»خودم ببینم

. کنـد  هاي یتیم گوسفند بازي مـی  علی در داخل اتاق با بچه. کند ها بازي می با بچه. آورد اینقدر خودش را پایین می   

آرد و  . بینـد   خنده و تبسم اینها را مـی      . گذارد  کنند و بعد آنها را روي زانو می          بازي می  ها با او    رود بچه   وپا راه می    چهار دست 

... شـاءا  ان. رفـت  کـرد چنـین جاهـایی مـی     علی تا فرصت پیدا می. شود دهد و دلش مقداري آرام می   نان را هم بهشان می    

  .ده، بیشتر عنایت کندامیدواریم که خدا توفیق پیروي از علی را که به شما برادران و خواهران دا

افتادگی جسمی ندارد، ناهنجاري ندارد، گرفتار اعتیاد نیـست،           افتادگی ذهنی ندارد، عقب     انسانی که سالم است عقب    

گرفتار انحراف نیست، بزهکار نیست، اینها که نباشد یک انسان نرمال باشد، پیچیده اسـت و برخـورد بـا انـسان پیچیـده،          

اي  آن وقت انسان به این پیچیدگی معتـاد شـده، خـانواده    . وخم فنی، علمی، تخصصی دارد      چهزار و یک پی   . پیچیدگی دارد 

خواهـد بـا اینهـا     شود حاال یـک مـددکار مـی    ها صد برابر می جور آدم خب معلوم است پیچیدگی این  ...سرپرست شده و      بی

مـسائل علمـی و     . رود   سـرعت پـیش مـی      این علم و مطالعه الزم دارد، آن هم در دنیاي امروز که اینقدر بـه              . برخورد کند 

دانم بـه عنـوان یـک خـدمتگزار       رود و من این خواسته مددکاران اجتماعی را خواسته به حقی می             تخصصی دارد پیش می   

  .کنند ارشدش را لغو می چرا کارشناسی. توي این کشور که باید سطح معلومات در این رشته باال برود

بینیـد معالجـه      شـما مـی   . م، با این سرعت پیشرفت که امروز در دنیاسـت         ما عوض اینکه سیر صعودي داشته باشی      

رود بـه سـمت     دنیا می . بحث این نیست که یک جراحی با چاقو و قیچی عمل کند           . شود  بیماران اصالً دارد کامپیوتري می    

دوره . شـته اسـت   امروز دیگر بحث انتقال تکنولوژي نیست، یعنی این هم دیگر وقتش گذ           ) کامپیوتري(مسائل این چنینی    

دیگـر االن تحقیقـات را      . انتقال تکنولوژي در دنیا مربوط به گذشته است امروز بحـث انتقـال و فـروش تحقیقـات اسـت                   

جاي اینکه سیر صعودي داشته باشیم؟ سیر نزولـی داشـته         آن وقت در این دوره، ما به      . فروشند  اطالعات را می  . فروشند  می

 دو تا از این مراکزي را که دست برادران بهزیستی است دیدن کردم، خواهران کـه                 بنده. صفایی است   باشیم این خیلی بی   
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ها افتاده، صبح را شـب        روي این تخت  ... دانم پسرها و    هاي مأیوس نمی    هاي مأیوس، زن    افتاده، بچه   هاي عقب   آنجا با بچه  

شـود، کـی تاریـک        موش مـی  زنـد، کـی خـا       کنند، فقط چشمشان به پنجره است کی آفتاب می          شب را صبح می   . کنند  می

افتادگی، خواهران باید باشند، این برادران باید برخورد کنند که مـا بـه    آن وقت با آن عقب. شود شود، کی عمر تمام می  می

بنده که حاال اعصابم به فـضل خداونـد خـوب اسـت، مـسلط بـر                 . توانیم تحمل کنیم    طور عادي یک ساعتش را هم نمی      

کردم که اگر بنا بود یک روز، دو روز، یـک             رم، قوي هستم، وقت بازدید با خودم فکر می        اعصابم هستم، ضعف اعصاب ندا    

آن وقـت  . تـوانم تحمـل کـنم    هفته اینجا کار کنیم یا کار هم نکنم، فقط در این فضا و محیط باشم؛ دیدم به راحتی نمـی               

مادرانه کار کند، مهربان با آنهـا عمـل   خواهد با این افراد باشد، دست و پنجه نرم کند،         خواهري بیست سال، سی سال می     

  .کند، پدرانه کار کند، آن وقت به اینها باید رسیدگی شود

از نظر قـانونی آنجـا مـشکلی    . کنم که آماده هستیم که خدمت کنیم     بنده به عنوان خدمتگزار در مجلس اعالم می       

کنند به   اینهایی که در این فضاها کار می به نظر من اصالً   . نخواهید داشت و حتی از نظر خدمت دادن، از نظر بازنشستگی          

. کنند نیست اینها مثل هم نباید دیـده شـود     هیچ وجه قابل مقایسه با کسانی که در یک فضاي آرام و بدون تشنج کار می               

  .همه را یک گونه دیدن این عدالت نیست. این عدل نیست

در بعضی از این مراکز بیش از سی سال فـشار           کار کردن ده سال به نظر من        . هر چیز جاي خودش باید قرار گیرد      

گردد،  شود که دفتري جلویش باشد و به پیوست ایفاد می اي آرام کار کند، عرض می    خواهد در یک اداره     کسی که می  . دارد

ـ  مـا مـی  ... شـاءا  امیدوارم کـه ان . خواهد کار را مثل بنده انجام دهد اینها با هم فرق دارد     رسد یا می    به استحضار می   وانیم ت

  .مان عمل کنیم درك کنیم شرایط را و حق مطلب را بتوانیم ادا کنیم و توجیه بشویم و بتوانیم به وظیفه

بـراي خـدا کـار      . زنیم خیلی نداریـد     هایی که ما می     کنید و کاري به این حرف       خدا هم به شما که مخلصانه کار می       

  .کنید به شما هم خدا توفیق بیشتر عنایت کند می

  )ع(با اقتدا به مقتداي خود علی مددکارانی 

سیزدهم رجب سالروز والدت خورشید تابناك آسمان والیت، نخستین پیشواي متقین، تجسم اسـالم نـاب، مظهـر            

را به شیعیان و به خصوص مـددکاران ایثـارگر کـه روز عزیزشـان               ) ع(ابیطالب    ابن  عدالت، جود و جوانمردي، حضرت علی     

  .گویم الموحدین است تبریک می هر میالد خجسته مولیآراسته و زیبنده به درخشنده گو

هـا بـه او منتهـی     هـا و عظمـت   ها، فـداکاري  که همه فضیلت ) گوهري(روز مددکاري متقارن است با میالد مردي        

ها آموخت، به میمنت  ها کشید و به بشریت درس ها از درد، در تکاپو بود و رنج         اي که عمري در نجات انسان       شود، اسوه   می

 روز با برکت و مولود این روز، امید دارم که همه مددکاران جامعه اسالمی و انقالبی مـیهن مـا بـا اقتـدا بـه پیـشوا و                     این

کنـد کـه بـه مـوالي          مقتداي خود همواره یار و مددکار محرومین و مستضعفین باشند و همین افتخار آنان را کفایت مـی                 

ه مجدداً این روز بابرکت را به همه مسلمین به خصوص جامعه مـددکاري  در خاتم . اند  متقیان و امام مستضعفان اقتدا کرده     

  . نماید اند مسئلت می تهنیت عرض کرده از خداوند متعال توفیق همگان را در ادامه مسئولیت خطیري که در پیش گرفته
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طرح قانون نظام مددکاري اجتماعی جمهوري اسـالمی   ـ  6پیوست 

  ایران

  ت و اهداف  تعریف، مأموری-فصل اول 

  )1 (ماده

شود، یـک سـازمان غیردولتـی و مـستقل            نامیده می » سازمان«سازمان نظام مددکاري اجتماعی که در این قانون         

  .شود بخشیدن اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می است که به منظور تحقق

  )2 (ماده

  مأموریت و اهداف 

  مأموریت) الف

  . اجتماعی و ارتقاي سالمت اجتماعیپیشبرد دانش مددکاري. 1

  .اي مددکاري اجتماعی کارگیري بهینه اصول و اخالق حرفه تالش مستمر در به. 2

  هاي نظام هدف) ب

  .هاي عالیه جمهوري اسالمی در کلیه مددکاري اجتماعی تالش براي تحقیق بخشیدن به ارزش. 1

  .اعیکوشش براي ارتقاي دانش مددکاري اجتماعی و رفاه اجتم. 2

  .مشارکت در زمینه ارتقا و انطباق دانش مددکاري اجتماعی متناسب با نیازهاي جامعه ایران. 3

  .حمایت از حقوق مراجعان به مددکاران اجتماعی. 4

  .حمایت از حقوق صنفی مددکاران اجتماعی ایران. 5

  .اي مددکاري اجتماعی حمایت از حقوق و شأن حرفه. 6

  .زي امور مددکاري اجتماعیری سیاستگذاري و برنامه. 7

  . پیشبرد و اصالح امور مددکاري اجتماعی و رفاه اجتماعی. 8
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   وظایف و اختیارات- فصل دوم

  )3(ماده 

  :وظایف و اختیارات سازمان با توجه به مأموریت و اهداف فوق به شرح زیر هستند

  .ي اجتماعیهمکاري در تهیه و تعیین استانداردهاي آموزشی سطوح مختلف مددکار. 1

  .ها همکاري در تعیین تعداد و نحوه پذیرش دانشجویان مددکاري اجتماعی در دانشگاه. 2

هاي پژوهشی و تحقیقات علمی مددکاري اجتماعی در کشور و استفاده مفید و               کمک به ایجاد و گسترش زمینه     . 3

  .کارآمد از دستاوردهاي تحقیقات

  .هاي مختلف مددکاري اجتماعی  شرح وظایف ردههمکاري در تعیین استانداردهاي خدمات و. 4

  . همکاري براي نظارت، کنترل و ارزشیابی نحوه ارائه خدمات و رعایت قوانین و مقررات خدمات اجتماعی. 5

  تعیین ضوابط براي صدور و تمدید کارت عضویت در سازمان . 6

در صـورت تـصویب     ( نوآموزي هستند    هاي بازآموزي و     مددکاران اجتماعی ملزم به شرکت در دوره       -»1«تبصره  

  )شوراي مرکزي سازمان

  .هاي اجرایی الزم در چارچوب مواد این قانون  تهیه دستورالعمل-»2«تبصره 

  .هاي تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار براي اعضاي سازمان تعیین ضوابط براي صالحیت. 7

هاي قانونی داخل کشور و نیز بـا سـایر    اي با سازمان  حرفههاي تبادل علمی، تحقیقاتی و همکاري در تعیین راه    . 8

  .المللی به منظور ارتقاي کیفیت آموزشی و خدماتی مددکاري اجتماعی اي بین کشورها و مجامع علمی و حرفه

  .اي، حفظ و ارتقاي شئون اجتماعی مددکاري اجتماعی همکاري در تدوین مقررات براي تأمین حقوق حرفه. 9

اي  صویب نظامنامه اخالقی ناظر بر عملکرد مـددکاران اجتمـاعی مـأخوذ از منـشور اخالقـی و حرفـه       تهیه و ت  . 10

  .مددکاران اجتماعی

نظارت بر کیفیت کار تخصصی و رسیدگی به تخلفات تخصصی مددکاران اجتماعی که عنوان جرائم عمـومی                 . 11

  .از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی. را نداشته باشد

  .هاي خدمات مددکاري اجتماعی به هیأت دولت جهت تصویب اد تعیین یا تجدیدنظر در تعرفهپیشنه. 12

نامه مـصوب شـوراي    هاي مربوط به خدمات مددکاري اجتماعی براساس آیین         نظارت بر نحوه تبلیغات و آگهی     . 13

  .مرکزي

ا و مهر شاغلین در مـددکاري       ه  تعیین ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها، عناوین، سربرگ          . 14

  .اجتماعی

هـاي بـازآموزي و نوآمـوزي مـستمر مـددکاران             همکاري با وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در اجراي برنامه         . 15

نامـه    هاي علمی روز مطـابق آیـین        اجتماعی در جهت ارتقاي دانش مددکاري اجتماعی و رفاه اجتماعی منطبق با پیشرفت            

  . مصوب

مراجع مربوط در ارائه خدمات مددکاري اجتماعی به هنگام بـروز حـوادث و سـوانح غیرمترقبـه از                   همکاري با   . 16
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  .طریق تشویق و بسیج اعضاي سازمان

هـاي   اي مـددکاري اجتمـاعی و برگـزاري همـایش     انتشار نشریات حاوي آخرین دستاوردهاي علمـی و حرفـه    . 17

  . ازمانتخصصی جهت ارتقاي سطح دانش مددکاري اجتماعی اعضاي س
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  خدمات اجتماعی اندازي دانشکده ستاد راه ـ 7پیوست 

  دانشکده خدمات اجتماعی) بازگشایی(کلیات طرح تأسیس 

  مقدمه

هاي مختلف، در دنیـاي امـروز و براسـاس شـرایط و               ها و رشته    اي از تخصص    خدمات اجتماعی به عنوان مجموعه    

حال گسترش بوده و به عنوان یک ضـرورت در جهـت    روز در  به  روزهاي مناسبات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی         پیچیدگی

  .تأمین رفاه اجتماعی و امنیت انسانی، الزمه یک جامعه توأم با سالمت اجتماعی است

یافتـه، مـدارس    بر همین اساس طی یکصد سال اخیر در اغلب کشورهاي جهان، به خصوص در کشورهاي توسـعه   

هـاي معتبـر ایجـاد و بـه تربیـت             به صورت مستقل و یا غالباً وابسته بـه دانـشگاه          هاي خدمات اجتماعی      عالی و دانشکده  

کشور ما نیز به عنوان عضوي از جامعـه جهـانی بـا             . اند  هاي متنوع این حوزه در مقاطع مختلف پرداخته         متخصصین شاخه 

 بازگشایی دانشکده خدمات    اي با دنیا هماهنگ و با       ساله، مجدداً در این حرکت و نهضت علمی حرفه          ویک  یک وقفه بیست  

هاي تخصصی وابسته به دانشگاه عالمه طباطبایی، بستر و زمینه را براي رشد کمی و                 اجتماعی به عنوان یکی از دانشکده     

ارتقاء کیفی این موضوع که ضرورت انکارناپذیر آن در بستر زمان رو به تزاید است، فراهم آورد براساس این و یا استناد به          

انـدازي دانـشکده خـدمات     بـر راه   ریاست محترم دانشگاه عالمه طباطبایی مبنی 23/10/1382 مورخ   8566/1حکم شماره   

بدیهی است که طرح تفصیلی آن پس از موافقت اصولی مراجـع            . شود  اجتماعی، کلیات طرح مورد نظر تدوین و تقدیم می        

  . ذیربط با مشارکت و همکاري واحدهاي مربوط در دانشگاه تهیه خواهد شد

  پیشینه موضوع . 1

هـاي عمرانـی طراحـی و اجـرا شـد و براسـاس                مدت کالن کشور با عنوان برنامـه        هاي میان    برنامه 1327از سال   

هاي رفاهی و اجتمـاعی برنامـه اول و دوم عمرانـی، اولـین مدرسـه عـالی خـدمات اجتمـاعی بـه موجـب مـصوبه                              زمینه

  :هاي چهارگانه زیر تأسیس شد  با هدف23/4/1337خ ودومین جلسه شوراي عالی فرهنگ در تاری پنجاه نهصدو

  تعلیم و تربیت مددکاران اجتماعی،. 1

  هاي علمی، یی هاي خدمات اجتماعی از طریق تأمین پرسنل فنی و راهنما تقویت مؤسسه. 2

نهـا و   هـاي مقابلـه بـا آنهـا و ارزیـابی نتـایج آ               تحقیق و مطالعه دربارة مشکالت و مسائل اجتماعی و یافتن راه          . 3

  هاي جدید براي مقابله با مشکالت اجتماعی، گذاري روش پایه

اي که مددکاران تحصیلکرده به عهده دارنـد و کمـک بـه درك          آشنا کردن مردم و جامعه به وظیفه مهم و تازه         . 4

  .اهمیت آموزش علمی خدمات اجتماعی

 بـا مـدرك کـاردانی در        1341تـا    1337هـاي     التحصیالن آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی طـی سـال          اولین فارغ 
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ها، آمـوزش و پـرورش، واحـدهاي       هاي کارآموزي، مراکز تربیتی و پرورشگاه       ها و مؤسسات مختلف از جمله کانون        سازمان

پزشـکی، عمـران روسـتایی، مراکـز      هـا و مراکـز درمـانی و روان    هاي اجتماعی، بیمارسـتان  صنعتی و مراکز کارگري، بیمه    

 1341 عالی فرهنگ، مقطع کـاردانی در سـال    کار شدند و به موجب مجوز شوراي مشغول به...  و بهداشت و تنظیم خانواده   

 1359انـدازي و تـا سـال     ارشد مدیریت خدمات اجتماعی نیز راه  مقطع کارشناسی1349به کارشناسی ارتقا یافت و از سال   

  .هاي رفاهی اقدام شد نسبت به تربیت مدیران مورد نیاز سازمان

المللـی     میالدي به عضویت سازمان بین     1960عالی خدمات اجتماعی به فاصله اندکی پس از تأسیس، در سال            آموزشگاه  

ـا                            ـان، عـضو ایـن نهـاد بـوده و سـالیانه ب مدارس خدمات اجتماعی پذیرفته شد که اکثریت قریب به اتفاق مدارس مددکاري جه

پردازنـد و آموزشـگاه عـالی     اي می رین اطالعات علمی ـ حرفه اي به تبادل آخ المللی یا منطقه هاي مختلف به صورت بین نشست

ـا قبـل از پیـروزي انقـالب اسـالمی بـوده اسـت             تحـوالت  . خدمات اجتماعی ایران نیز یکی از اعضاي نسبتاً فعال این سازمان ت

وابـسته  (آبـاد    یاخچیهاي اول انقالب در موضوع مورد نظر، حائز توجه است به طوري که با ادغام آموزشگاه عالی مددکاري                     سال

 و مباحـث جـدي بـر ضـرورت ابقـاي ایـن مدرسـه و        1358در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی در سال   ) به سازمان زنان سابق   

وابسته به جمعیت خیریه فـرح      (هاي آن در نظام جمهوري اسالمی و در نهایت ادغام آموزشگاه عالی آموزشیاري                گسترش فعالیت 

بـه  .  بستر را براي طرح این مجموع به عنوان دانشکده خدمات اجتماعی فراهم کرد             1361ذکر در سال    ال  در آموزشگاه فوق  ) سابق

 مؤسـسه آمـوزش عـالی، دانـشکده         54موجب مصوبات شوراي انقالب و همچنین ستاد انقالب فرهنگی سابق در راستاي ادغام              

ـان،            در مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انس       1362خدمات اجتماعی نیز در سال       انی ادغام شد و متأسفانه در شرایط خاص آن زم

ـا ادغـام   1363امکان حفظ دانشکده به عنوان یکی از واحدهاي آموزشی وابسته به مجمع مذکور میسر نشد و باالخره در سـال                 ب

ـایی شـکل گرفـت و مجموعـه د            انـشکده  دو مجتمع دانشگاهی مدیریت بازرگانی و ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه عالمه طباطب

خدمات اجتماعی نیز به یک گروه آموزشی تعدیل یافت و در قالب دانشکده علوم اجتماعی همراه با چهار گرایش دیگر، بـه ادامـه        

 بـه بعـد زمینـه را بـراي بـازنگري و اصـالح       1367هاي  وقفه گروه در سال هاي بی   تالش. راه در ایفاي وظایف آموزشی پرداخت     

ـاعی در مقطـع کارشناسـی و                 دروس گرایش خدمات اجتماعی و       سپس تبدیل گرایش خدمات اجتماعی به رشته مـددکاري اجتم

  .ارشد فراهم کرد کارشناسی

ارشد رفاه اجتماعی داراي برنامه مصوب بوده و در دانشگاه علوم بهزیستی و  شود که اوالً رشته کارشناسی یادآور می

اي خاتمـه یافتـه و    دانشکده ددکاري اجتماعی نیز در قالب طرح درونثانیاً برنامه دکتراي م . باشد  حال اجرا می    توانبخشی در 

.  به دانشگاه ارسال شده است18/3/84 مورخ 1198/14پس از تأیید شوراي آموزشی و پژوهشی دانشکده طی نامه شماره         

ات اجتمـاعی و گـروه   اندازي دانـشکده خـدم   ارشد مدیریت خدمات اجتماعی نیز که به تأیید ستاد راه   ثالثاً برنامه کارشناسی  

  . باشد مددکاري اجتماعی رسیده است پیوست می

  هاي دانشکده اهداف و مسئولیت. 2

  .کند دانشکده خدمات اجتماعی همانند هر واحد آموزش عالی دیگر دو هدف اصلی را به شرح زیر تعقیب می

  . تربیت متخصصین حوزه خدمات و رفاه اجتماعی در مقاطع مختلف تحصیلی) الف

هـاي اجتمـاعی، مـسائل اجتمـاعی در قالـب       پژوهش در حوزه تأمین و رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی، آسیب      ) ب
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  .هاي تحصیلی ها و رساله نامه هاي پژوهشی فردي، گروهی و پایان طرح

هـاي تخصـصی    اي خـود را در زمینـه   بر دو وظیفه اصلی فوق، خدمات مشاوره   دانشکده خدمات اجتماعی عالوه   ) ج

هـاي    ریـزي   هـا و برنامـه      هاي مختلف در سیاستگذاري     ها و نهادهاي مختلف ارائه خواهد کرد و به شکل           ه سازمان ذیربط ب 

  .سو و فضاهاي مرتبط با این حوزه از سوي دیگر ایفاي وظیفه خواهد کرد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از یک

  دانشکده ) بازگشایی(ضرورت و اهمیت تأسیس . 3

ـا عنایـت بـه تعـدد و تنـوع                      و  تردگی آموزش عالی از لحاظ کمی     با توجه به گس    کیفی و به منظور هماهنگی با دنیاي امروز و ب

) علمـی ـ کـاربردي   (اي  هـاي حرفـه   هاي خاصی که این مجموعه را به عنوان رشـته  هاي حوزه خدمات اجتماعی و ویژگی تخصص

اي کـه   نمایـد، دانـشکده   لوم انسانی عالمه طباطبایی ضروري مـی اي در مجموعه دانشگاه تخصصی ع     کند، وجود دانشکده    مطرح می 

مند شـود کـه    هاي دانشگاه نیز بهره اي خویش از مجموعه علوم انسانی ذیربط در سایر دانشکده بتواند با حفظ استقالل علمی ـ حرفه 

 در حوزه وسیع خدمات اجتمـاعی رفـاه         ریزي، مدیریت و سیاستگذاري     التحصیالن در امور کارشناسی، برنامه      حاصل آن توانمندي فارغ   

سـو و کـاربردي و بـالینی     هاي ایـن مجموعـه از یـک    اي بودن رشته رشته هاي بین بر این، ویژگی عالوه. و تأمین اجتماعی خواهد بود 

. سـازد   میهاي دانشگاه عالمه طباطبایی ضروري        بودن آنها از سوي دیگر، وجود دانشکده مستقلی را در مجموعه دانشکده           ) عملیاتی(

هـاي آموزشـی    هاي مربوط به توسعه و عمران روستایی در قالـب ویـژه برنامـه         هاي صنعت، خدمات و بخش      ارتباط مستقیم با بخش   

هـاي مختلـف همـراه بـا رفـع نیازهـاي تحقیقـاتی نهادهـا و          اي به شکل علمی و کارورزي و همچنین ارائه خدمات علمی و مشاوره        

همگامی با دنیاي امـروز و حتـی همراهـی بـا کـشورهاي      . سازد  اي را مضاعف می     چنین دانشکده هاي ذیربط، ضرورت وجود       سازمان

پایـداري عـضویت    . افزایـد   همسایه و منطقه نظیر ترکیه، پاکستان و هندوستان نیز بر ضرورت وجودي دانشکده خدمات اجتماعی می               

مندي از مزایاي ایـن عـضویت از جملـه تبـادل آخـرین                هالمللی مدارس مددکاري اجتماعی در جهت بهر        این دانشکده در انجمن بین    

هـاي دیگـر تأسـیس     المللی ذیـربط از ضـرورت   اي جهان و حضور فعال در مجامع علمی بین اطالعات و دستاوردهاي علمی ـ حرفه 

 کـشور بـه ویـژه       هاي توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی       مضاف بر موارد فوق، اهداف مربوط به برنامه       . باشد  اي می   چنین دانشکده 

  . افزاید اي می در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و به ضرورت وجودي چنین دانشکده

  ساختار علمی دانشکده . 4

در مرحله اول، دانشکده خدمات اجتماعی با دو گروه آموزشی متشکل از گـروه آموزشـی مـددکاري اجتمـاعی، در                     

  .ارشد به فعالیت خواهد پرداخت  اجتماعی در مقطع کارشناسیارشد و گروه آموزشی رفاه مقاطع کارشناسی و کارشناسی

در مرحله دوم فعالیت دانشکده خدمات اجتماعی تأسیس گروه آموزشـی مـدیریت خـدمات اجتمـاعی و بازگـشایی             

  .اندازي دکتراي مددکاري اجتماعی مورد نظر خواهد بود ارشد مدیریت خدمات اجتماعی همراه با راه کارشناسی

هـا و   هـاي موجـود و سـایر رشـته     کیفـی رشـته   و م فعالیت دانشکده خدمات اجتمـاعی، توسـعه کمـی         در مرحله سو  

هاي اجتماعی، نظیر کارشناسـی و   هاي مورد نیاز جامعه به خصوص نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر حوزه    شاخص

ضـمناً آخـرین    . مـورد نظـر خواهـد بـود       ) سیاست اجتماعی (شناسی اجتماعی، دکتري رفاه اجتماعی        ارشد آسیب   کارشناسی

  .باشد ارشد مدیریت خدمات اجتماعی پیوست می اندازي دانشکده و برنامه کارشناسی جلسه ستاد راه صورت
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شـرح شـغل مـددکاري اجتمـاعی در رسـتۀ بهداشـت و        ـ  8پیوست 

  درمان

  تعریف. 1

ـ      ی انجـام امـور مربـوط بـه بررسـی      این رشته دربرگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت کل

هـا و مراکـز بهداشـتی و          هاي عاطفی، اقتصادي، اجتماعی و روانی مراجعین به بیمارسـتان           مسائل و مشکالت و نیازمندي    

هـا و مراکـز بهداشـتی و     مشی اساسی و سیاست اجرایی را در بیمارستان    درمانی در محل و یا در واحدهاي ستادي که خط         

  .دار هستند هاي فوق را عهده ریزي، هماهنگی، اجرا، و سرپرستی فعالیت  به عهده دارند و یا طرحکنند درمانی تعیین می

ترین   طبقه از پایین  9ها و شرایط احراز به        هاي موجود در این رشته شغلی از نظر اهمیت وظایف و مسئولیت             فعالیت

  .شود  تقسیم می16 گروه 9 تا باالترین سطح طبقه 8 گروه 1سطح طبقه 

  ها نمونه وظایف و مسئولیت. 2

هماهنگی با پذیرش و پزشکان در ارتباط با معرفی بیماران سرپایی با توجه به مـشکل درمـانی و اجتمـاعی و                   -

.تشخیص نوع بیماري آنها

تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مسائل و مشکالت اجتماعی، اقتصادي و خانوادگی، روانی و درمانی بیماران       -

.هاي بیمارستان و تماس با پزشک و بیمار و سایر کادر درمانی و مذاکره با بیماران نه به بخشبا مراجعه روزا

.تماس با مؤسسات درمانی، بهداشتی، آموزشی و اجتماعی در رابطه با مشکالت بیماران بستري و سرپایی-

راي عمل جراحـی و     مصاحبه با بیمار و خانواده وي در مورد اخذ رضایت جهت انجام عمل جراحی و آمادگی ب                -

.قطع عضو و تقویت روحیه بیمار

.هاي درمانی بررسی وضعیت مالی بیماران و حل مشکل پرداخت هزینه-

. و انتقال بیمارانی که به درمان خاص نیاز دارند ـ تماس با سایر واحدهاي درمانی جهت هماهنگی در نقل-

وابق بیمـاران و پیگیـري اقـدامات درمـانی     تشکیل پرونده اجتماعی و صدور کارت شناسایی به منظور حفظ س   -

. پس از ترخیص بیمار

ارائه گزارش و اطالعات به مقامات مسئول بیمارستان و یا مراکز بهداشتی و درمانی و کسب اطالعـات مـورد              -

.نیاز به منظور حل مشکالت بیماران

.سازي بیماران جهت بازگشت به اجتماع آماده-

هـایی کـه علـت اصـلی آن      ها خصوصاً بیمـاري   از وقوع حوادث و بیماريهاي الزم براي پیشگیري  تهیه طرح -

.دهد مشکالت اجتماعی و اقتصادي و یا مسائل نظیر آن را تشکیل می

.هاي آموزشی، بهداشتی، تفریحی به منظور کمک به بیماران تهیه و تنظیم برنامه-

.بی براي کمک به حل مشکل بیمارانشناسایی و استفاده از منابع اجتماعی، رفاهی خصوصاً نهادهاي انقال-
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ریزي جهت آشنا کردن و جلب مشارکت افراد مخصوصاً مؤسسات و نهادهاي انقالبی و ایجاد انگیزه در                   برنامه-

.هاي بهداشتی و درمانی جامعه مورد همکاري

دگی و هـاي پزشـکی و از کارافتـا    تهیه گزارش از وضعیت اجتماعی و اقتصادي بیمار که مورد نیـاز کمیـسیون   -

.نقص عضو است

.همکاري در جهت پیشبرد آموزش عملی دانشجویان مددکاري-

.انجام سایر وظایف مربوط-

  ات مختلف از نظر تحصیالت و تجربهشرایط احراز طبق. 3

هـاي علـوم اجتمـاعی گـرایش         لیسانس یا دکتري در یکی از رشـته         دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس یا فوق      -

  .اجتماعی و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احرازخدمات اجتماعی، مددکار 

  

  



ها پیوست

 اسالمی و هنر  معارفکمیته علوم انسانی،/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

305

  شرح شغل مددکاري اجتماعی در رستۀ علوم اجتماعی ـ 9پیوست 

  تعریف. 1

هـاي    هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به مطالعه و بررسی و ارائه طـرح                 این عنوان دربرگیرنده پست   

معلولین اجتماعی و توانبخشی    ) اي  درمانی، اجتماعی و حرفه   (هاي    ط به فعالیت  الزم و تهیه و تدوین قوانین و مقررات مربو        

هـاي فـوق را بـه         ریزي، هماهنگی اجراء و سرپرستی فعالیـت        معلولین جسمی و ذهنی و یا ارائه خدمات حمایتی و یا طرح           

  .عهده دارند

  .یابند وقی تخصیص می جدول حق16 الی 8هاي   طبقه است که به ترتیب در گروه9این رشته متشکل از 

  ها نمونه وظایف و مسئولیت. 2

بندي شده در زمینه آخرین تحقیقات انجام شده مـسائل معلـولین داخـل و خـارج                   مطالعه و بررسی اطالعات طبقه    -

.هاي الزم در این زمینه کشور به منظور شناخت مسائل معلولین و ارتقاي آگاهی

انبخشی و حمایتی در سطح کشور به منظور تحقق اهداف و اجـراي             همکاري و راهنمایی فنی به کلیه واحدهاي تو       -

.ها ها و فعالیت برنامه

.هاي توانبخشی یا حمایتی با توجه به امکانات موجود نامه ها و آیین ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم طرح-

.هاي خصوصی کودكبررسی و اظهارنظر در زمینه صدور مجوز و پروانه به منظور تأسیس مراکز توانبخشی و مهد-

هاي نیازمند و اظهارنظر در زمینه چگونگی ارائه  بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مربوط به افراد و خانواده            -

.خدمات الزم به آنان

ها و افـراد نیازمنـد، زنـان بـه ویـژه معتـادین و سـالمندان و                    خانواده(هاي حمایتی     نظارت بر اجراي صحیح برنامه    -

.هاي تعیین شده مشی  در قالب خط)مهدهاي کودك

هـاي مراکـز    هاي مدون خدمات حمایتی و توانبخشی و ایجاد هماهنگی بین فعالیـت      نظارت بر حسن اجراي برنامه    -

.تابعه

همکاري با مرکز پذیرش، ترخیص، اشتغال و کاریابی مددجویان و ارائه پیشنهادهاي الزم در ایـن زمینـه برحـسب     -

.مورد به دفاتر ذیربط

کاس مسائل و مشکالت مراکز اجرایی تابعه به سـتاد مرکـزي سـازمان و ارائـه پیـشنهادهاي الزم بـه منظـور                        انع-

.هاي ستادي ریزي گیري در برنامه بهره

نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه و امور مالی و نگهداري حساب اموال واحدهاي تابعه و امضاي اسناد مالی با توجـه                      -

.به اعتبارات و مقررات مربوط

آوري اطالعات و آمار مـورد     نظارت بر انجام امور اداري و پرسنلی واحدهاي تابعه و نظارت بر تهیه و تنظیم و جمع                -
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.نیاز واحدهاي ستادي سازمان

.اي و امور بهداشت و درمان معلولین و مددجویان حمایتی هاي آموزشی فنی و حرفه نظارت بر اجراي برنامه-

.هاي ابالغی سازمان نامه ها و آیین بخشنامهنظارت بر اجراي صحیح مقررات -

هاي دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و ائمه جماعت و مقامات محلـی و ایجـاد                  برقراري ارتباط مستمر با سازمان    -

.هاي سازمان هماهنگی و جلب همکاري آنان در اجراي برنامه

.شده مشی تعیین  و خطهاي عمرانی طبق ضوابط و براساس مقررات مالی نظارت بر اجراي طرح-

  شرایط احراز از نظر تحصیالت و تجربه. 3

  :هاي تحصیلی لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري یا فوق

  . شناسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز گروه روان. 1

کـان اسـتثنایی، آمـوزش و پـرورش         آمـوزش و پـرورش کود     (، علوم تربیتـی     )خدمات اجتماعی (علوم اجتماعی   . 2

، مطالعات خـانواده، مـددکاري اجتمـاعی، مـدیریت توانبخـشی و حـصول               )دبستانی و دبستانی    دبستانی و پیش  

  . تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

  تعریف. 1

مـاعی،  درمـانی، اجت (هـاي   هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط بـه فعالیـت          این عنوان دربرگیرنده پست   

  .پردازند معلولین اجتماعی و توانبخشی معلولین جسمی و ذهنی و یا ارائه خدمات حمایتی می) اي حرفه

  .ها ممکن است برحسب پست مورد تصدي متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد انجام این فعالیت

  .یابند تخصیص می جدول حقوقی 12 الی 7هاي  باشد که به ترتیب در گروه  طبقه می6این رشته متشکل از 

  ها نمونه وظایف و مسئولیت. 2

.هاي مربوط به امور بهزیستی و تنظیم آنها طبق نظر کارشناسان آوري آمار و اطالعات مورد نیاز در زمینه جمع-

بندي شده در زمینه آخرین تحقیقات انجام شـده مـسائل             همکاري در بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات طبقه        -

.هاي الزم در این زمینه ج کشور به منظور شناخت مسائل معلولین و ارتقاء آگاهیمعلولین داخل و خار

همکاري و راهنمایی فنی به کلیه واحدهاي توانبخشی و حمایتی در سطح کشور بـه منظـور تحقـق اهـداف و                      -

.ها ها و فعالیت اجراي برنامه

.هاي اجرایی توانبخشی یا حمایتی نامه ها و آیین ها و دستورالعمل همکاري در زمینه تهیه و تنظیم طرح-

هـاي    بررسی و اظهارنظر در زمینه صدور مجوز و پروانه بـه منظـور تأسـیس مراکـز توانبخـشی و مهـدکودك                     -

.خصوصی

هـاي نیازمنـد و اظهـارنظر در زمینـه      همکاري در امر تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مربوط به افراد و خانواده      -
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.نانچگونگی ارائه خدمات الزم به آ

همکاري با مرکز پذیرش، ترخیص، اشتغال و کاریابی مددجویان و ارائه پیشنهادات الزم در این زمینه برحـسب          -

.مورد به دفاتر ذیربط

انعکاس مسائل و مشکالت مراکز اجرایی تابعه به ستاد مرکزي سـازمان و ارائـه پیـشنهادات الزم بـه منظـور                      -

.هاي ستادي ریزي گیري در برنامه بهره

هاي دولتی و نهادهاي انقالب اسـالمی و ائمـه جمعـه و جماعـت و مقامـات                  راري ارتباط مستمر با سازمان    برق-

.هاي سازمان محلی و ایجاد هماهنگی و جلب همکاري آنان در اجراي برنامه

.مشی تعیین شده هاي عمرانی طبق ضوابط و براساس مقررات مالی و خط همکاري در اجراي طرح-

  ز نظر تحصیالت و تجربه شرایط احراز ا. 3

  .هاي تحصیلی دیپلم در یکی از رشته دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس یا فوق

.شناسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز گروه روان. 1

آمـوزش و پـرورش کودکـان اسـتثنایی، آمـوزش و پـرورش              (، علوم تربیتـی     )خدمات اجتماعی (علوم اجتماعی   . 2

بینـا، کودکـان      ، مطالعات خانواده، مددکاري اجتماعی، کودکان استثنایی نابینـا و نیمـه           )نیدبستا  دبستانی و پیش  

مانده ذهنی، امور تربیتـی، تربیـت مربـی           شنوا، کودکان استثنایی عقب     استثنایی ناسازگار، کودکان ناشنوا و نیمه     

  .دبستانی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز مراکز پیش

  تعریف. 1

هایی است که متـصدیان آنهـا انجـام امـور مربـوط بـه بررسـی مـسائل، مـشکالت،                       عنوان دربرگیرنده پست  این  

ریـزي، همـاهنگی، اجـراي و سرپرسـتی           هاي افراد و ارائه کمک به آنها در قشرهاي مختلف اجتماعی و یا طرح               نیازمندي

  .دار هستند هاي فوق را عهده فعالیت

  .یابند  جدول حقوقی تخصیص می16 الی 8هاي  به ترتیب در گروه طبقه است که 9این رشته متشکل از 

  ها نمونه وظایف و مسئولیت. 2

بررسی مسائل و مشکالت خانوادگی و اجتماعی افراد جامعه در قشرهاي مختلف و تشخیص علل پیـدایش آنهـا و         -

.راهنمایی و ارائه نظرات مشورتی تخصصی، جهت حل مشکالت و پیگیري امر تا حصول نتیجه

هاي حمایتی، تأسیس و گسترش مؤسسات رفـاهی،          ها به منظور تهیه طرح      تهیه و بررسی آمار، اطالعات و گزارش      -

.هاي عمرانی مخصوص خدمات اجتماعی گیري از امکانات مؤسسات خیریه و اوقاف و منابع مالی برنامه بهره

هـاي   هـا و روش  ات مـشابه بـا هـدف   هـا و سـایر مؤسـس       هـا، کارخانـه     آشنا کردن مسئولین امور اجتماعی کارگـاه      -

.هاي رفاهی اجتماعی و استفاده از خدمات آنان سازمان
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.تشویق نیکوکاران و کارفرمایان به ایجاد مراکز خدمات اجتماعی-

.ارائه کمک به مؤسسات رفاهی و مددجویان-

. اجتماعیبررسی و ارائه پیشنهادهاي الزم در زمینه وضع، اصالح و تکمیل مقررات و قوانین حمایتی-

داري، تهیه مسکن و کمـک بـه    هاي آموزشی، بهداشتی، تفریحی، تغذیه، پرورش کودك، خانه     تهیه و تنظیم برنامه   -

.افتاده و مریض افراد عقب

.تمهیدات الزم جهت از بین بردن ریشه مسائل و مشکالت افراد-

.هاي حمایتی تهیه شده و ابالغ مقررات جدید حمایتی تأیید طرح-

  .هاي مددکاري اجتماعی هاي رفاهی و هماهنگی انواع فعالیت امهتأیید برن-

  شرایط احراز از نظر تحصیالت و تجربه . 3

  :هاي تحصیلی لیسانس و یا دکتري در یکی از رشته دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس، فوق

.شناسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز گروه روان. 1

، مطالعات خانواده و حصول تجارب مربوط طبـق جـدول           )خدمات اجتماعی (جتماعی  مددکاري اجتماعی، علوم ا   . 2

.شرایط احراز

  تعریف.1

هایی است که متصدیان آنهـا انجـام امـور مربـوط بـه بررسـی مـسائل و مـشکالت،                       این عنوان دربرگیرنده پست   

ها ممکن اسـت   انجام این فعالیت. ارندهاي افراد و ارائه کمک به آنها در قشرهاي مختلف اجتماعی را به عهده د                نیازمندي

  .برحسب پست مورد تصدي متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد

  .یابند  جدول حقوقی تخصیص می12 الی 7هاي   طبقه است که به ترتیب در گروه6این رشته متشکل از 

  ها نمونه وظایف و مسئولیت. 2

یتی، تأسـیس و گـسترش مؤسـسات رفـاهی،     هـاي حمـا   تهیه آمار، اطالعات و گزارش به منظـور تهیـه طـرح      -

.هاي عمرانی مخصوص خدمات اجتماعی گیري از امکانات مؤسسات خیریه و اوقاف و منابع مالی برنامه بهره

داري، تهیه مسکن و کمـک        هاي آموزشی، بهداشتی، تفریحی، تغذیه، پرورش کودك، خانه         تهیه و تنظیم برنامه   -

.افتاده و مریض به افراد عقب

.نیکوکاران و کارفرمایان به ایجاد مراکز خدمات اجتماعیتشویق -

.آگاه کردن مردم از وجود انواع مختلف مؤسسات رفاهی-

.راهنمایی مددجو به مؤسسات حمایتی و رفاهی-

هـاي   هـا و روش  ها و سـایر مؤسـسات مـشابه بـا هـدف           ها، کارخانه   آشنا نمودن مسئولین امور اجتماعی کارگاه     -



ها پیوست
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. اده از خدمات اجتماعیمؤسسات رفاهی و استف

همکاري در بررسی مسائل و مشکالت خانوادگی و اجتماعی افراد جامعه در قشرهاي مختلف و تشخیص علل                  -

.پیدایش آنها و راهنمایی و ارائه نظرات مشورتی جهت حل مشکالت و پیگیري امر تا حصول نتیجه

.تمهیدات الزم جهت از بین بردن ریشه مسائل و مشکالت افراد-

مکاري در بررسی و ارائه پیشنهادهاي الزم در زمینـه وضـع، اصـالح و تکمیـل مقـررات و قـوانین حمـایتی                    ه-

.اجتماعی

  شرایط احراز از نظر تحصیالت و تجربه . 3

  :هاي تحصیلی دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته دارا بودن مدرك تحصیلی فوق

. احرازشناسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط گروه روان. 1

، مطالعات خانواده و حصول تجارب مربوط طبق جدول )خدمات اجتماعی (مددکاري اجتماعی، علوم اجتماعی     . 2

.شرایط احراز
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هاي اساسی مورد توجـه در انجـام مـصاحبه عمیـق بـا             پرسش

هـاي علمـی ـ تخصـصی علـوم       نظران هریک از رشته صاحب

  اجتماعی در ایران

ا و تشکر از استاد ارجمندي که قبول زحمت فرموده تا با انجام این مصاحبه اعـضاي کـارگروه   آغاز سخن با نام خد   

  .ریزي و ساماندهی هرچه بهتر این رشته یاري رساند تخصصی تدوین نقشه جامع علمی کشور در این رشته را در برنامه

  هاي اساسی پرسش

  امعه ایران چه جایگاهی دارد؟ این رشته کی و کجا به وجود آمده و امروز در جهان و ج.1

هایی را بـراي توسـعه        ها و فرصت     محیط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي موجود در ایران چه محدودیت           .2

  کند؟ این رشته ایجاد می

  بینید؟  وضعیت موجود و مطلوب این رشته را از لحاظ ساختاري در هریک از ابعاد زیر چگونه می.3

ها، دروس، مقاطع تحصیلی ارتباط بین رشـته بـا            ها، گرایش   ی، پژوهشی نظیر رشته   آموزشهاي    نامهساختار بر  .1-3

  ،هاي دیگر علوم اجتماعی رشته

  ،...اي و ساختار اجتماعات علمی نظیر تعامالت بین استادان، دانشجویان، همبستگی صنفی، اخالق حرفه .2-3

  ،ساالري دمیک، شایستهساختار مدیریت نظیر استقالل آکا .3ـ3

  ،...ی، تسهیالت رفاهی وآموزشساختار منابع و تجهیزات نظیر فضاي کالبدي، تجهیزات  .4-3

  بینید؟ وضعیت موجود و مطلوب کنشگران این رشته را چگونه می  .4

  ،استادان، تعداد، پیشینه تحصیلی، انگیزه و عالقه .1-4

  دانشجویان .2-4

  کنید؟ لکرد این رشته را در هر یک از ابعاد زیر چگونه ارزیابی می عم.5

پاسخ به نیازهاي پژوهشی    ... کتب تخصصی، مجالت علمی و       عملکرد پژوهشی تولید اندیشه، تعداد مقاالت،      .1-5

  ،جامعه

ی آموزشـ پاسـخ بـه نیازهـاي    التحصیالن و  التحصیالن، کیفیت فارغ ی؛ تربیت نیرو، تعداد فارغ آموزش عملکرد   .2-5

  ،مورد نیاز حرفه



  نامه تحقیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی خاص سند شیوه
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هـاي اجتمـاعی، کمـک بـه کـاهش             عملکرد فناوري بین کمک به توسعه جامعه، کمک به پـیش از آسـیب              .3-5

  .ها آسیب

  کنید؟ موانع و عوامل اصلی مؤثر بر آن کدامند؟  کم و کیف عملکرد این رشته را چگونه تحلیل می.6

  کنید؟ این رشته و ارتقاء کم و کیف عملکرد آن چه راهبردهایی پیشنهاد می براي ایجاد تغییر در .7

  هایی باید به وجود آید؟ شدن این راهبردها چه زیرساخت  براي عملی. 8

   به چه چیزهایی باید اولویت داده شود؟ه در بازنگري و اصالح این رشت.9

  توان کرد؟  و هدایت تغییرات چه میريپیگی براي نظارت بر فرایند توسعه این رشته و .10

اي کـه بایـد در تـدوین          رشته سخن هم با خسته نباشی و تشکر از استاد ارجمند و درخواست آخرین نکات ناگفتـه                

  .یابد نقشه جامع علمی کشور در این رشته مورد توجه قرار گیرند، پایان می

  . متن مصاحبه اقدام مقتضی مبذول شودلطفاً پس از پایان مصاحبه نسبت به پیاده کردن و ویراستاري
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  مقدمه

ھاي متفاوت از جملھ   و اھداف تدوین نقشھ جامع علمي كشور در حوزهسالھ بیستانداز  پس از تشریح اھداف سند چشم
اندیشي درباره آن نوعي خرد جمعي حاصل  شود تا ضمن گفتگو و ھم ھاي ذیل مطرح مي علوم اجتماعي ھریك از پرسش

  .شود

  :ها پرسش

نقش جامعه در توسعه علوم اجتماعی و نقش علوم اجتماعی در ( با توجه به رابطه متقابل جامعه و علوم اجتماعی .1

  چیست؟) رشته یا گرایش( ما در این حوزه مسئلهترین  اصلی) توسعه جامعه

دهـد؟ و     چه نیازهایی پاسخ مـی    گرایش چه جایگاهی در جامعه و مجموعه علوم اجتماعی دارد؟ به            ا  ی این رشته    .2

هـایی   تواند داشته باشد؟ چه کمک هاي علوم اجتماعی می براي ایفاي هرچه بهتر کارکرد خود چه نوع تعاملی با سایر رشته  

  هایی می تواند به آنها بدهد؟ تواند از آنها بگیرید و چه کمک می

   و چه اهمیتی برخوردار است؟ تدوین نقشه جامع علمی براي این رشته یا گرایش از چه ضرورت.3

ی، مراکـز  آموزشـ هاي  ی، پژوهشی و فناوري نظیر گروه آموزش وضعیت این رشته یا گرایش از لحاظ ساختارهاي          .4

و ) استاد و دانشجو(هاي علمی، مدیریت و منابع و تجهیزات، کنشگران  اجتماعات و انجمن ...  و وپژوهشی، کتابخانه و آرشی   

  هاي دولتی و غیردولتی در بخش) ی، پژوهشی و فناوريشآموز(کم و کیف عملکرد 

  )وضع موجود(چگونه است؟ چه ارتباط با هم دارند؟ و چه عملکردي دارند؟  .1-4

  )وضع مطلوب(تواند باشد؟  چگونه می .2-4

  توان کرد؟  براي گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب چه می.5

  )پ، آ، ف(ناوري فی، آموزشتوان ارائه نمود؟ پژوهشی،  ی می چه راهبردهای.1-5

  )پ، آ، ف(توان ارائه نمود؟  می) هاي عملی برنامه( براساس راهبردهاي فوق چه راهکارهاي عملی و اجرایی .2-5

  ) آ، فپ،(بخشی و زیربخشی نیازمندیم؟  هایی درون  براي تحقق وضع مطلوب به چه الزامات و زیرساخت.3-5

  )پ، آ، ف(توان قائل شد؟  هایی می  در فرایند این تحول چه اولویت.4-5

  )نظام پایش( براي نظارت و کنترل بر فرایند توسعه این رشته چه باید کرد؟ .6

  براي تدوین نقشه جامع علمی در این رشته غیر از موارد فوق به چه موارد دیگري باید توجه شود؟ .7
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هاي پیشنهادي براي سنجش وضع موجود علوم اجتماعی در           شاخصمقیاس و   

  ایران

کنیـد؟ و بـین    هـاي زیـر چگونـه ارزیـابی مـی           شما وضعیت فعلی اجتماعی در ایران را از لحاظ هریک از شـاخص            

هـاي دیگـري را پیـشنهاد     دانیـد و چـه شـاخص    یک را نامناسـب مـی   مناسب و کدام  یک را     هاي پیشنهادي کدام    شاخص

  نید؟ک می

  

ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

1  
تعداد محققان در یک میلیـون نفـر جمعیـت بـه            

  تفکیک بخش فعالیت و جنسیت
  بسیارقوي  قوي  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف  نامناسب  مناسب

2  
اي و    درصد محققان برندگان جوایز ملی و منطقه      

  المللی بین
              

3  
اي و    درصد محققان عضو مجـامع ملـی، منطقـه        

  آلمللی بین
              

4  

هــاي کارشناســی،  التحــصیالن دوره تعــداد فــارغ

کارشناسی ارشـد و دکتـري تخصـصی در یـک           

  میلیون نفر جمعیت

              

                درصد نخبگان مهاجرت کرده از کشور  5

6  
درصد افـراد جامعـه بـه     (درصد پوشش تحصیلی کشور     

  )یک جنسیتتفک
              

7  
 24 تا   18 عالی به جمعیت     آموزشد پوشش   درص

  سال کشور به تفکیک جنسیت
              

8  
د مراکز تحقیقاتی غیردولتـی فعـال از کـل مراکـز      درص

  تحقیقاتی کشور
              

9  
 و تحقیقـات از تولیـد       آمـوزش هاي    د هزینه درص

  ناخالص داخلی به تفکیک دولتی و غیردولتی
              

10  

هاي انجام شـده در حـوزه         د هزینه پژوهش  درص

فرهنگ و تمدن اسالمی ـ ایرانی از کـل هزینـه    

  پژوهش

              

11  

هـاي معتبـر      تعداد مقاالت نمایه شـده در پایگـاه       

بــه ازاي تعــداد (داخلــی و خــارجی بــه تفکیــک 

  )محققان کشور
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ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

12  
تعداد مقاالت منتشر شده بـه ازاي صـد میلیـون           

  قیقاتیریال اعتبارات تح
              

                تعداد مقاالت مشترك با کشورهاي دیگر  13

14  
تعداد ارجاعات به مقاالت علمی منتـشرشده بـه          

  تفکیک داخل و خارج
              

15  
هاي پژوهشی مشترك بـا کـشورهاي          طرح تعداد

  دیگر
              

16  
شـده در   تأییدهاي علمی و نظري و   اد نوآوري تعد

  پردازي هاي نظریه کرسی
              

                HDIمیزان شاخص توسعه انسانی   17

18  

هـاي اسـالمی در       میزان رسوخ فرهنگ و ارزش    

ــیط  ــه و مح ــصیلی   جامع ــاي تح ــه  (ه ــد ب بای

  )هاي عینی تبدیل شود شاخص

              

19  
باید به  (آموزان    میزان پرداختن به خالقیت دانش    

  )هاي عینی تبدیل شود شاخص
              

20  
به تفکیک  ( به دانشجو     علمی هیأتنسبت اعضا   

  )رتبه علمی
              

21  
ه بـه نـسبت      تحقیقاتی اجرا شد   هاي  پروژهنسبت  

  محققان و پژوهشگران
              

22  
 نسبت  هاي تخصصی تألیف شده به      کتابنسبت  

  محققان
              

23  

نسبت عناوین مجالت تخصصی علوم اجتمـاعی       

بـه  (به نـسبت محققـان و مؤسـسات پژوهـشی           

  )تفکیک

              

24  

ی و پژوهــشی آموزشــ مؤســسات بودجــهســهم 

مرتبط با علوم اجتماعی بـه نـسبت کـل بودجـه            

  ی و پژوهشیآموزش

              

25  
بـه  دانشجو در حوزه علوم اجتماعی      سرانه هزینه   

  نسبت میانگین هزینه سرانه کل دانشجویان
              

                سرانه هزینه تحصیالت  26

                ها شرکت در کنفرانس  27
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ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

                تعداد دانشجویان خارجی  28

29  
اي اجراشـده توسـط       رشـته   هاي بـین    تعداد پروژه 

  تماعیجهاي متفاوت علوم ا متخصصان رشته
              

                یازهاي تحقیقاتیمیزان پاسخ به ن  30

                تربیت نیروي نقاد و خالق  31

                تربیت شهروند متفکر، متخصص و متعهد  32

                میزان کمک به توسعه ارکان جامعه  33

34  
هـاي    میزان کمک به کـاهش مـسائل و آسـیب         

  اجتماعی
              

                هاي اجتماعی میزان کمک به پیشگیري از آسیب  35

36  
تولید دانش اجتماعی الزم براي مدیریت تضادها       

  و ساماندهی نظم اجتماعی در جامعه
              

                هاي پیشنهادي که باید اضافه شود شاخص

37                  

38                  

38                  

39                  

40                  

  

  كنشگران و كم و كیف عملكرد علوم اجتماعي در ایران
کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     ز عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می        سهم هریک ا  

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می
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  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  لــوامــع
بسیار 

  کم
  زیاد  طمتوس  کم

بسیار 

  زیاد

وت نقاط ضعف و ق

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

1  

  :استادان

تعـــداد اعـــضاي  

ــأت ــی هیــ  علمــ

  )کمیت(

              

2  

تــــوان علمــــی  

ی ـ     آموزشـــــ

  )کمیت(پژوهشی 

              

3  
 بـه   انگیزه و عالقه  

   و پژوهشآموزش
              

                اي اخالق حرفه  4

                هویت صنفی  5

6                  

7                  

8  
ــشجویان ــداد  :دان تع

  )کمیت(دانشجویان 
          

  

  
  

9  
ی آموزشـ هاي    قابلیت

  ـ پژوهشی
              

10  
انگیزه و عالقه بـه     

  علوم اجتماعی
              

11  
 و پیـــشینه تهرشـــ

  تحصیل الزم
              

12  
پنداشت صـحیح از    

  علوم اجتماعی
              

  

پژوهشی و فناوري و کم و کیف عملکرد          ی،آموزشهاي    ساختار برنامه 

  علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد میدانید؟  قوت آنها را در وضع موجود چه می
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  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

ر بسیا

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

ت نکات قوت به یقوت

  ترتیب اولویت

1  

ــن   ــب و روش مناس

ــداف و  ــودن اهـ بـ

ــت ــاي  سیاســ هــ

ی، پژوهـشی   آموزش

  و فناوري

              

2  

تفکیک و انـسجام    

ــته  ــین رش ــا و  ب ه

ارتبـاط  (هـا     گرایش

ــان ــته می ــا و  رش ه

  )ها گرایش

              

3  

ــواي  نـــوع و محتـ

دروس از لحــــاظ  

ــا   ــابق ب ــزان تط می

ــاي  نیازهـــــــــ

دانــــــشجویان و 

  جامعه

              

4  
 آمـوزش هاي    شیوه

   ارزشیابیو
              

5  
 و آمـــوزشپیونــد  

  پژوهش
              

6  

پیونــــد شــــغل و 

تحـــــصیل ـ      

سـازي بـراي      آماده

  اشتغال

              

7  
ــررات  ــوانین و مق ق

  ی ـ پژوهشیآموزش
              

                شیوه گزینش استاد  8

9  
ــیوه گـــزینش   شـ

  دانشجو
              

10  

کـــــــــارورزي و 

هـاي بازدیـد      برنامه

  ...علمی و

              

              ها   یف گروه کم و ک    11
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  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

ر بسیا

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

ت نکات قوت به یقوت

  ترتیب اولویت

ی و  آموزشو مراکز   

  پژوهشی

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

12                  

علمـی و کـم و کیـف عملکـرد          ) هاي  انجمن(سهم ساختار اجتماعات    

  علوم اجتماعی در ایران

یـد؟ نقـاط ضـعف و    کن سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  



هاي پیشنهادي براي سنجش وضع موجود علوم اجتماعی مقیاس و شاخص

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ امع علمی کشور اسناد پشتیبان نقشه ج

325

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

  عــوامــل  ردیف
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

کات قوت به ترتیب قوت ن

  اولویت

1  

ــداد اجتماعــات   تع

  کمیت(علمی 

کیفیــت اجتماعــات 

  )علمی

              

2  

ــزان  ــوع و میــ نــ

تعامالت علمی بین   

  استادان

              

3  

ــزان  ــوع و میــ نــ

تعامالت علمی بین   

  دانشجویان

              

4  

ــزان  ــوع و میــ نــ

تعامالت علمی بین   

 و اســــــــــتادان

  دانشجویان

              

5  

تعامل دانـشجویان   

هــا و  بــا انجمــن 

هـاي علمـی      هسته

  مربوطه

              

6  

ــزان  ــوع و میــ نــ

تعــــامالت بــــین 

  اجتماعات علمی

              

7  
ــرویج   ــد و تـ تولیـ

  اي اخالق حرفه
              

8  
ــت   ــت هویـ تقویـ

  صنفی
              

9  
قدرشناســــــی از 

  پیشکسوتان
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  سهم در ارتقاء عملکرد

  عــوامــل  ردیف
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

کات قوت به ترتیب قوت ن

  اولویت

10  
ــامالت  ــاد تعـ ایجـ

  ملیو فرافرامحلی 
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

11                  

12                  

  

علمـی و کـم و کیـف عملکـرد          ) هاي  انجمن(سهم ساختار اجتماعات    

  علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می  آنها را در وضع موجود چه میقوت
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  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  ولویتا

1  
میـــزان اســـتقالل 

  آکادمیک
              

2  
ــین و   ــیوه تعیـ شـ

  انتخاب مدیران
              

3  
ــزان  میـــــــــــ

  ساالري شایسته
              

4  

میزان توجه به خرد    

ــی در  جمعــــــــ

  ها گیري تصمیم

              

5  
ــیابی و   ــام ارزش نظ

  دهی پاداش
              

                گرایی ضابطهمیزان   6

7  

ایجــــاد فــــضاي 

مناسب براي رقابت  

  علمی

              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

  

 کم و کیف عملکرد علوم اجتمـاعی        منابع و تجهیزات در    ساختار   سهم

  در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     ف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی میسهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کی          
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  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

بسیار   عــوامــل

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

  وضع موجود در ایران

هاي پیشنهادي راهکار

براي رفع نقاط ضعف 

و قوت نکات قوت به 

  ترتیب اولویت

1  

فــضاي کالبــدي و  

فیزیکــــی مراکــــز 

  ی ـ پژوهشیآموزش

              

2  
امکــان و تجهیــزات 

  ی ـ پژوهشیآموزش
              

3  

منابع مالی الزم براي    

ی آموزشـ هاي    فعالیت

  ـ پژوهشی

              

4  
هــاي ســرانه  هزینــه

  دانشجو
              

                منابع انسانی الزم  5

                تسهیالت رفاهی  6

7  
ــب   ــردیس مناسـ پـ

  براي کنشگران
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

عه علـوم اجتمـاعی در      سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي توس       

  ایران

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي فرهنگ را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه .1

  کنید؟ ارزیابی می
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  ایجاد محدودیت یا فرصتسهم در 

ف
دی

ر
  

ناصر ع

اصلی 

  فرهنگ

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

از در وضع موجود هریک     

چـــه  ایـــن عوامـــل 

ــدودیت ــا   محـ ــا یـ هـ

 توسعه هایی براي فرصت

علوم اجتماعی در ایـران     

  کنند؟ ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود   

را بــــــراي کــــــاهش 

ــزایش  محــدودیت هــا و اف

ها به ترتیب اولویت      فرصت

  بنویسید

                دین  1

                فلسفه  2

                هنر  3

                علم  4

                فناوري  5

                باورها  6

                ها ارزش  7

                زبان  8

                مسجد  9

                مدرسه  10

                دانشگاه  11

12  
هاي  انجمن

  علمی
              

13  

روابط 

ی نگفتما

موجود در بین 

  افراد

              

14  
تمایالت 

  معرفتی افراد
              

  

یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه   شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اجتماع را در ایجاد محدودیت              .2

  کنید؟ ارزیابی می
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  سهم در ایجاد محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر 

اصلی 

  اجتماع

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک از 

چه  این عوامل

ها یا  محدودیت

هایی براي توسعه  فرصت

علوم اجتماعی در ایران 

  کنند؟ ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود 

را براي کاهش 

ها و افزایش  دودیتمح

ها به ترتیب اولویت  فرصت

  بنویسید

1  
اجتماع عام 

  )ملت(
              

2  

نهادهاي 

   جامعه( مدنی

  )مدنی

              

3  
سرمایه 

  اجتماعی
              

4  
اعتماد 

  اجتماعی
              

                اخالق مدنی  5

6  
انسجام 

  اجتماعی
              

7  
ت هوی

  جمعی
              

                جمعیت  8

                خانواده  9

10  
هاي  سازمان

  غیرانتفاعی
              

11  
شبکه روابط 

  شخصی افراد
              

12  

تعامالت 

اجتماعی 

  افراد

              

  

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اقتصاد را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه ارزیابی .3

  کنید؟ می
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  ایجادسهم در 

  محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  اقتصاد

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریـک     

از ایـــن عوامـــل چـــه 

ــدودیت ــا   محـ ــا یـ هـ

راي توسعه بهاي  فرصت

 ایران  درعلوم اجتماعی   

  کنند؟ ایجاد می

 راهکارهاي پیشنهادي

 کـاهش  براي   خود را   

هــــا و  محــــدودیت

ها بـه     افزایش فرصت 

ترتیــــب اولویــــت 

  یدبنویس

                بازار  1

                پول  2

                نهاد مالکیت  3

                بخش صنعت  4

                بخش کشاورزي  5

                بخش خدمات  6

7  
شبکه روابط 

  مبادالتی بین افراد
              

8  
تمایالت اقتصادي 

  افراد
              

هاي دیگري که باید  شاخص

   شوداضافه
              

9                  

10                  

11                  

12                  

  

 را در ایجاد محدودیت یـا فرصـت بـراي توسـعه علـوم اجتمـاعی        سیاست شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي         .4

  کنید؟ چگونه ارزیابی می
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  سهم در ایجاد

  محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  سیاست

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک 

عوامل چه از این 

ها یا  محدودیت

راي بی یها فرصت

توسعه علوم اجتماعی 

  کنند؟ در ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي 

خود را  براي کاهش 

ها و  محدودیت

ها به  افزایش فرصت

ترتیب اولویت 

  بنویسید

                دولت  1

                قانون  2

                قوه قضائیه  3

                 قوه مقننه مجلس ـ  4

                ارتش  5

                پلیس  6

7  
هاي دولتی  سازمان

  ها و شرکت
              

                احزاب سیاسی  8

9  

  
                شهرداري

10  

  

شبکه روابط 

  اقتداري افراد
              

11  

  

تمایالت سیاسی 

  افراد
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

12                  

  توسعه ارکان جامعه ایرانسهم علوم اجتماعی در 

کنید؟ و براي ارتقاء نقش علوم  شما سهم فعلی علوم اجتماعی را در توسعه هریک از ارکان جامعه ایران چگونه ارزیابی می

  کنید؟ در توسعه ارکان جامعه چه راهکارهایی پیشنهاد می اجتماعی
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  فعلیسهم 

  اجتماعیعلوم 

  ردیف
  ارکان جامعه

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

ي براي تقویت نقش علوم دراهکارهاي پیشنها

  اجتماعی در توسعه هریک از ارکان جامعه ایران

1  
فرهنگ و 

  عناصر اصلی آن
            

2  
اجتماع و عناصر 

  اصلی آن
            

3  
اقتصاد و عناصر 

  اصلی آن
            

4  
سیاست و 

  عناصر اصلی آن
            

ها و مطالعات مـورد نیـاز بـراي طراحـی و              رسشنامه گردآوري داده  پ

  تدوین

هاي این پرسشنامه به جاي علوم اجتماعی عام رشته تخصصی خـود               پاسخگویان عزیز در پاسخ به پرسش      :توجه

ات شناسـی، ارتباطـات اجتمـاعی، خـدم     شناسی، جمعیت شناسی، انسان جامعه(هاي علوم اجتماعی است      را که یکی از رشته    

  ). در نظر داشته باشید...(ریزي اجتماعی و اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، برنامه

  ع موجود علوم اجتماعی در ایرانضهاي پیشنهادي براي سنجش و مقیاس و شاخص

کنیـد؟ و بـین    هاي زیر چگونه ارزیابی مـی   شما وضعیت فعلی علوم اجتماعی در ایران را از لحاظ هریک از شاخص            

  کنید؟ هاي دیگري را پیشنهاد می  شاخصدانید و چه میمناسب  یک را نا و کدامیک را مناسب  پیشنهادي کدامهاي  شاخص
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  ها شاخص  ردیف

 مناسب یا

  بودن نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

1  
 میلیـون نفـر جمعیـت بـه         در یک تعداد محققان   

  تفکیک بخش فعالیت و جنسیت
  بسیارقوي  قوي  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف  نامناسب  مناسب

2  
اي و    درصد محققان برندگان جوایز ملی و منطقه      

  المللی بین
              

3  
اي و    درصد محققان عضو مجـامع ملـی، منطقـه        

  المللی بین
              

4  

هــاي کارشناســی،  التحــصیالن دوره تعــداد فــارغ

کارشناســی ارشــد و دکتــري تخصــصی در یــک 

  میلیون نفر جمعیت

              

                درصد نخبگان مهاجرت کرده از کشور  5

6  
درصد افراد جامعه   (درصد پوشش تحصیلی کشور     

  به تفکیک جنسیت
              

7  
 24 تا   18 عالی به جمعیت     آموزشدرصد پوشش   

  ه تفکیک جنسیتسال کشور ب
              

8  
درصد مراکز تحقیقـاتی غیردولتـی فعـال از کـل           

  مراکز تحقیقاتی کشور
              

9  
 و تحقیقـات از تولیـد      آمـوزش  هـاي   هزینهرصد  د

  ناخالص داخلی به تفکیک دولتی و غیردولتی
              

10  

هاي انجـام شـده در حـوزه          درصد هزینه پژوهش  

فرهنگ و تمدن اسالمی ـ ایرانی از کـل هزینـه    

  پژوهش

              

11  

هـاي معتبـر      در پایگـاه  تعداد مقاالت نمایه شـده      

ــه تفکیــک  ازاي تعــداد بــه (داخلــی و خــارجی ب

  )محققان کشور

              

12  
تعداد مقاالت منتـشرشده بـه ازاي صـد میلیـون           

  ریال اعتبارات تحقیقاتی
              

                تعداد مقاالت مشترك با کشورهاي دیگر  13

14  
تعداد ارجاعات به مقاالت علمـی منتـشرشده بـه          

   خارجتفکیک داخل و
              

15  
شورهاي هاي پژوهشی مشترك بـا کـ        تعداد طرح 

  دیگر
              

16  
شـده در   تأییدهاي علمی و نظري و        تعداد نوآوري 

  پردازي هاي نظریه کرسی
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  ها شاخص  ردیف

 مناسب یا

  بودن نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

                HDIمیزان شاخص توسعه انسانی   17

18  

هـاي اسـالمی در       میزان رسوخ فرهنـگ و ارزش     

بایــد بــه  (هــاي تحــصیلی   جامعــه و محــیط 

  )هاي عینی تبدیل شود شاخص

              

19  
باید بـه   (آموزان    تن به خالقیت دانش   میزان پرداخ 

  )هاي عینی تبدیل شود شاخص
              

20  
به تفکیـک   (به دانشجو    علمی   هیأتنسبت اعضا   

  )رتبه علمی
              

21  
هاي تحقیقاتی اجراشـده بـه نـسبت          هژنسبت پرو 

  محققان و پژوهشگران
              

22  
هاي تخصصی تألیف شده به نـسبت         نسبت کتاب 

  محققان
              

23  

مجالت تخصصی علوم اجتمـاعی     نسبت عناوین   

بــه (بـه نـسبت محققـان و مؤسـسات پژوهـشی      

  )تفکیک

              

24  

ی و پژوهشی مرتبط    آموزشسهم بودجه مؤسسات    

ی و آموزشـ با علوم اجتماعی به نسبت کل بودجه        

  پژوهشی

              

25  
سرانه هزینه دانشجو در حوزه علوم اجتماعی بـه         

  نه کل دانشجویاننسبت میانگین هزینه سرا
              

                سرانه هزینه تحصیالت  26

                ها شرکت در کنفرانس  27

                تعداد دانشجویان خارجی  28

29  
اي اجراشـده توسـط       هاي بـین رشـته      تعداد پروژه 

  هاي متفاوت علوم اجتماعی متخصصان رشته
              

                میزان پاسخ به نیازهاي تحقیقاتی  30

                ت نیروي نقاد و خالقتربی  31

                تربیت شهروند متفکر، متخصص و متعهد  32

                میزان کمک به توسعه ارکان جامعه  33
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  ها شاخص  ردیف

 مناسب یا

  بودن نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

34  
هـاي    میزان کمک بـه کـاهش مـسائل و آسـیب          

  اجتماعی
              

                هاي اجتماعی زان کمک به پیشگیري از آسیبمی  35

36  
ریت تـضادها  تولید دانش اجتماعی الزم براي مدی  

  و ساماندهی نظم اجتماعی در جامعه
              

                :هاي پیشنهادي که باید اضافه شود شاخص

37                  

38                  

39                  

40                  

  کنشگران و کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی در ایران

کنید؟ نقـاط ضـعف و     چگونه ارزیابی می    از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی            سهم هریک   

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد
ف

دی
ر

  

  عــوامــل

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

 نقاط ضعف و براي رفع

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

1  
  :استادان

 هیـأت تعداد اعضاي   

  )کمیت(علمی 

              

2  
ی آموزشـ توان علمی   

  )کمیت(ـ پژوهشی 
              

3  
انگیــزه و عالقــه بــه 

   و پژوهشآموزش
              

                اي اخالق حرفه  4

                هویت صنفی  5

6                  

7                  
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  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

 نقاط ضعف و براي رفع

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

8  
  :دانشجویان

تعـــداد دانـــشجویان 

  )کمیت(

              

9  
ی آموزشـ هاي    قابلیت

  ـ پژوهشی
              

10  
انگیــزه و عالقــه بــه 

  علوم اجتماعی
              

11  
ــشینه   ــد و پیــ رشــ

  تحصیل الزم
              

12  
ــحیح از   ــت ص پنداش

  علوم اجتماعی
              

 و فناوري و کم و کیف عملکرد        ی، پژوهشی آموزشهاي    ساختار برنامه 

  علوم اجتماعی در ایران

کنید؟ نقـاط ضـعف و    سهم هریک  از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می                 

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

1  

ــن   ــب و روش مناس

ــداف و  ــودن اهـ بـ

ــت ــاي  سیاســ هــ

ی، پژوهـشی   آموزش

  و فناوري

              

2  

تفکیک و انـسجام    

ــته  ــین رش ــا و  ب ه

ارتبـاط  (هـا     گرایش

ــان ــته می ــا و  رش ه

  )ها گرایش

              

3  
ــواي  نـــوع و محتـ

دروس از لحــــاظ  
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  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

ــا   ــابق ب ــزان تط می

ــاي  نیازهـــــــــ

دانــــــشجویان و 

  جامعه

4  
 آمـوزش هاي    شیوه

  و ارزشیابی
              

5  
 و آمـــوزشپیونــد  

  پژوهش
              

6  

پیونــــد شــــغل و 

تحـــــصیل ـ      

سـازي بـراي      مادهآ

  اشتغال

              

7  
ــررات  ــوانین و مق ق

  ی ـ پژوهشیآموزش
              

                شیوه گزینش استاد  8

9  
ــیوه گـــزینش   شـ

  دانشجو
              

10  

کـــــــــارورزي و 

هـاي بازدیـد      برنامه

  ...علمی و

              

11  

ــاتی  فرصــت مطالع

بــراي اســتادان و  

ــشجویان  دانــــــ

  تحصیالت تکمیلی

              

12  

ها   هکم و کیف گرو   

ی و  آموزشو مراکز   

  پژوهشی

              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
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علمـی و کـم و کیـف عملکـرد          ) هاي  انجمن(سهم ساختار اجتماعات    

  علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

سهم در ارتقاء 

  عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

نقاط ضعف و قوت هریک 

از عوامل در وضع موجود 

  در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي رفع 

نقاط ضعف و قوت نکات قوت 

  ولویتبه ترتیب ا

1  

ــی   ــات علم ــداد اجتماع تع

  کمیت(

  )کیفیت اجتماعات علمی

              

2  

ــامالت   ــزان تع ــوع و می ن

  علمی بین استادان

  

              

3  
ــامالت   ــزان تع ــوع و می ن

  علمی بین دانشجویان
              

4  

ــامالت   ــزان تع ــوع و می ن

ــتادان و    ــین اس ــی ب علم

  دانشجویان

              

5  

تعامــل دانــشجویان بــا   

هـاي    هـا و هـسته      انجمن

  علمی مربوطه

              

6  
نوع و میزان تعامالت بین     

  اجتماعات علمی
              

7  
ــالق    ــرویج اخ ــد و ت تولی

  اي حرفه
              

                تقویت هویت صنفی  8

                قدرشناسی از پیشکسوتان  9

10  
و ایجاد تعامالت فرامحلی    

  فراملی
              

هــاي دیگــري کــه بایــد  شــاخص

  اضافه شود
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سهم ساختار مدیریت علوم اجتماعی در کم و کیـف عملکـرد علـوم              

  اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ قاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد میدانید؟ و براي رفع ن قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

1  
زان اســـتقالل میـــ

  آکادمیک
              

2  
ــیوه تعیـــین و   شـ

  انتخاب مدیران
              

3  
ــزان  میـــــــــــ

  ساالري شایسته
              

4  

میزان توجه به خرد    

ــی در  جمعــــــــ

  ها گیري تصمیم

              

5  
ــیابی و   ــام ارزش نظ

  دهی پاداش
              

                گرایی هطمیزان ضاب  6

7  

ــضاي  ــاد فــ ایجــ

مناسب براي رقابت   

  علمی

              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

8                  

9                  

10                  

11                  
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سهم ساختار منابع و تجهیزات در کم و کیف عملکرد علوم اجتمـاعی             

  در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می ا را در وضع موجود چه میقوت آنه

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

ت نکات قوت به یقوت

  ترتیب اولویت

1  

فضاي کالبدي و 

فیزیکی مراکز 

ی ـ آموزش

  پژوهشی

              

2  

امکان و تجهیزات 

ی ـ آموزش

  پژوهشی

              

3  

منابع مالی الزم 

هاي  براي فعالیت

  ی ـ پژوهشیآموزش

              

4  
هاي سرانه  هزینه

  دانشجو
              

                منابع انسانی الزم  5

                تسهیالت رفاهی  6

7  
پردیس مناسب 

  براي کنشگران
              

هاي دیگري که  شاخص

  باید اضافه شود
              

8                  

9                  

10                  

11                  
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شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي فرهنگ را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علـوم اجتمـاعی چگونـه                      . 1

  کنید؟ ارزیابی می

  

سهم در ایجاد 

  محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  فرهنگ

ر 
یا

س
ب

م
ک

  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک از این 

ها یا   محدودیتعوامل چه

هایی براي توسعه علوم  فرصت

  کنند؟ اجتماعی در ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود را براي 

ها و افزایش  کاهش محدودیت

  ها به ترتیب اولویت بنویسید فرصت

                دین  1

                فلسفه  2

                هنر  3

                علم  4

                فناوري  5

                باورها  6

                ها ارزش  7

                زبان  8

                مسجد  9

                مدرسه  10

                دانشگاه  11

                هاي علمی انجمن  12

13  
 موجود گفتمانیروابط 

  در بین افراد
              

                تمایالت معرفتی افراد  14

  

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اجتماع را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه               .2

  کنید؟ ارزیابی می
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سهم در ایجاد 

  محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  اجتماع

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک از این 

ها یا   محدودیتعوامل چه

هایی براي توسعه علوم  فرصت

  کنند؟ اجتماعی در ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود را براي 

ها و افزایش  کاهش محدودیت

  ها به ترتیب اولویت بنویسید فرصت

                )ملت(اجتماع عام   1

2  
  نهادهاي مدنی

  )مدنی   جامعه(
              

                سرمایه اجتماعی  3

                اعتماد اجتماعی  4

                اخالق مدنی  5

                انسجام اجتماعی  6

                هویت جمعی  7

                جمعیت  8

                خانواده  9

10  
هاي  سازمان

  غیرانتفاعی
              

11  
شبکه روابط شخصی 

  افراد
              

12  
تعامالت اجتماعی 

  افراد
              

13                  

  

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اقتصاد را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه                    .3

  کنید؟ ارزیابی می
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  سهم در ایجاد

  محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  اقتصاد

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک 

از این عوامل چه 

ها یا  محدودیت

 هاي براي توسعه فرصت

علوم اجتماعی در ایران 

  کنند؟ ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي 

خود را  براي کاهش 

ها و  محدودیت

ها به  افزایش فرصت

ترتیب اولویت 

  بنویسید

                بازار  1

                پول  2

                نهاد مالکیت  3

                بخش صنعت  4

                بخش کشاورزي  5

                بخش خدمات  6

7  
شبکه روابط 

  مبادالتی بین افراد
              

8  
تمایالت اقتصادي 

  افراد
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

  

ت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه         شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اقتصاد را در ایجاد محدودی            .4

  کنید؟ ارزیابی می
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  سهم در ایجاد

  محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  سیاست

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک 

از این عوامل چه 

ها یا  محدودیت

هایی براي  فرصت

توسعه علوم اجتماعی 

  کنند؟ در ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي 

خود را  براي کاهش 

ها و  ودیتمحد

ها به  افزایش فرصت

ترتیب اولویت 

  بنویسید

                دولت  1

                قانون  2

                قوه قضائیه  3

                 قوه مقننه مجلس ـ  4

                ارتش  5

                پلیس  6

7  
هاي دولتی  سازمان

  ها و شرکت
              

                احزاب سیاسی  8

                شهرداري  9

10  
شبکه روابط 

  اقتداري افراد
              

11  
تمایالت سیاسی 

  افراد
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

12                  

  توسعه ارکان جامعه ایرانسهم علوم اجتماعی در 

کنیـد؟ و بـراي ارتقـاء     زیابی مـی شما سهم فعلی علوم اجتماعی را در توسعه هریک از ارکان جامعه ایران چگونه ار          

  کنید؟ در توسعه ارکان جامعه چه راهکارهایی پیشنهاد می نقش علوم اجتماعی
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  سهم فعلی

  علوم اجتماعی

  ردیف
  ارکان جامعه

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  ادزی

ي براي تقویت نقش علوم دراهکارهاي پیشنها

اجتماعی در توسعه هریک از ارکان جامعه 

  ایران

1  
فرهنگ و عناصر 

  اصلی آن
            

2  
اجتماع و عناصر 

  اصلی آن
            

3  
اقتصاد و عناصر 

  اصلی آن
            

4  
سیاست و عناصر 

  اصلی آن
            

  :سال تولد    مرد زن :   جنسیت  :نام و نام خانوادگی

  :رشته تحصیلی     دکترا    کارشناسی ارشد  کارشناسی :    آخرین مدرك تحصیلی

  :دانشگاه محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  :کشور:                             شهر

  دانشگاه  :دانشکده  :گروه  :محل اشتغال

    :پست الكترونیكي  :تلفن

:            رتبه علمی

  مربی 
      استاد       دانشیار استادیار 
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ي طراحـی و    ها و مطالعات مـورد نیـاز بـرا          پرسشنامه گردآوري داده  

  تدوین

  ع موجود علوم اجتماعي در ایرانوضھاي پیشنھادي براي سنجش  مقیاس و شاخص

کنیـد؟ و بـین    هاي زیر چگونه ارزیابی مـی   شما وضعیت فعلی علوم اجتماعی در ایران را از لحاظ هریک از شاخص            

  کنید؟ هاي دیگري را پیشنهاد می دانید و چه شاخص نامناسب مییک را  مناسب و کدامیک را  هاي پیشنهادي کدام شاخص

  

ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

 نامناسب بودن

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

1  
 میلیـون نفـر جمعیـت بـه         در یـک  تعداد محققان   

  تفکیک بخش فعالیت و جنسیت
  بسیارقوي  قوي  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف  نامناسب  مناسب

2  
اي و     منطقـه  درصد محققان برندگان جوایز ملی و     

  المللی بین
              

3  
اي و    درصد محققان عـضو مجـامع ملـی، منطقـه         

  المللی بین
              

4  

ــارغ ــداد ف هــاي کارشناســی،  التحــصیالن دوره تع

کارشناســی ارشــد و دکتــري تخصــصی در یــک 

  میلیون نفر جمعیت

              

                درصد نخبگان مهاجرت کرده از کشور  5

6  
درصد افراد جامعـه   (درصد پوشش تحصیلی کشور 

  به تفکیک جنسیت
              

7  
 24 تـا    18 عالی به جمعیت     آموزشدرصد پوشش   

  سال کشور به تفکیک جنسیت
              

8  
درصد مراکز تحقیقـاتی غیردولتـی فعـال از کـل           

  مراکز تحقیقاتی کشور
              

9  
 و تحقیقـات از تولیـد       آمـوزش  هـاي   هزینهدرصد  

   غیردولتیناخالص داخلی به تفکیک دولتی و
              

10  

هاي انجـام شـده در حـوزه          درصد هزینه پژوهش  

فرهنگ و تمدن اسالمی ـ ایرانـی از کـل هزینـه     

  پژوهش

              

11  

هـاي معتبـر      تعداد مقاالت نمایـه شـده در پایگـاه        

ــه تفکیــک   ــی و خــارجی ب ــداد (داخل ــه ازاي تع ب

  )محققان کشور
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ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

 نامناسب بودن

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

12  
میلیون ریال  تعداد مقاالت منتشرشده به ازاي صد       

  اعتبارات تحقیقاتی
              

                تعداد مقاالت مشترك با کشورهاي دیگر  13

14  
تعداد ارجاعات به مقـاالت علمـی منتـشرشده بـه      

  تفکیک داخل و خارج
              

15  
هاي پژوهشی مـشترك بـا کـشورهاي          تعداد طرح 

  دیگر
              

16  
شـده در  تأییدهاي علمی و نظـري و      تعداد نوآوري 

  پردازي هاي نظریه سیکر
              

                HDIمیزان شاخص توسعه انسانی   17

18  

هـاي اسـالمی در       میزان رسوخ فرهنـگ و ارزش     

بایــد بــه  (هــاي تحــصیلی   جامعــه و محــیط 

  )هاي عینی تبدیل شود شاخص

              

19  
باید بـه   (آموزان    میزان پرداختن به خالقیت دانش    

  )هاي عینی تبدیل شود شاخص
              

20  
به تفکیـک   ( علمی به دانشجو     هیأتنسبت اعضا   

  )رتبه علمی
              

21  
هاي تحقیقـاتی اجراشـده بـه نـسبت         هژنسبت پرو 

  محققان و پژوهشگران
              

22  
هاي تخصصی تألیف شده به نـسبت         نسبت کتاب 

  محققان
              

23  

نسبت عناوین مجالت تخصصی علـوم اجتمـاعی        

بــه (ی بــه نــسبت محققــان و مؤســسات پژوهــش

  )تفکیک

              

24  

ی و پژوهشی مرتبط    آموزشسهم بودجه مؤسسات    

ی و  آموزشـ با علوم اجتماعی به نسبت کل بودجه        

  پژوهشی

              

25  
سرانه هزینه دانشجو در حوزه علوم اجتمـاعی بـه          

  نسبت میانگین هزینه سرانه کل دانشجویان
              

                سرانه هزینه تحصیالت  26

                ها فرانسشرکت در کن  27
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ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

 نامناسب بودن

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

                تعداد دانشجویان خارجی  28

29  
اي اجراشـده توسـط    هـاي بـین رشـته    تعداد پروژه 

  هاي متفاوت علوم اجتماعی متخصصان رشته
              

                میزان پاسخ به نیازهاي تحقیقاتی  30

                تربیت نیروي نقاد و خالق  31

                تربیت شهروند متفکر، متخصص و متعهد  32

                میزان کمک به توسعه ارکان جامعه  33

34  
هـاي    میزان کمک بـه کـاهش مـسائل و آسـیب          

  اجتماعی
              

                هاي اجتماعی میزان کمک به پیشگیري از آسیب  35

36  
تولید دانش اجتماعی الزم براي مدیریت تـضادها        

  و ساماندهی نظم اجتماعی در جامعه
              

                : که باید اضافه شودهاي پیشنهادي شاخص

37  

  
                

38  

  
                

39  

  
                

40  

  
                

  كنشگران و كم و كیف عملكرد علوم اجتماعي در ایران
کنید؟ نقـاط ضـعف و    سهم هریک  از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می                 

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می یقوت آنها را در وضع موجود چه م
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  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل
بسیار 

  کم
  زیاد  طمتوس  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

1  

  :استادان

 هیأتتعداد اعضاي   

  )کمیت(علمی 

              

2  

تــــوان علمــــی  

ی ـ پژوهشی  آموزش

  )کمیت(

              

3  
انگیزه و عالقه بـه     

   و پژوهشآموزش
              

                اي اخالق حرفه  4

                هویت صنفی  5

6                  

7                  

8  

  :دانشجویان

ــشجویان  ــداد دان تع

)تکمی(  

              

9  
هــــاي   قابلیــــت

  ی ـ پژوهشیآموزش
              

10  
انگیزه و عالقه بـه     

  علوم اجتماعی
              

11  
ــشینه   ــد و پیـ رشـ

   الزمیتحصیل
              

12  
پنداشت صـحیح از    

  علوم اجتماعی
              

ی، پژوهشی و فناوري و کم و کیف عملکرد         آموزشهاي    ساختار برنامه 

  علوم اجتماعی در ایران

کنید؟ نقـاط ضـعف و     از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می               سهم هریک   

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می
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  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

وامل در هریک از ع

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

ت نکات قوت به یقوت

  ترتیب اولویت

1  

مناسب و روشن بودن    

هاي   اهداف و سیاست  

ی، پژوهـشی و    آموزش

  فناوري

              

2  

تفکیک و انسجام بین    

ـا    ها و گـرایش     رشته ه

ـا و     رشته  یانمارتباط  ( ه

  )ها گرایش

              

3  

نوع و محتواي دروس    

از لحاظ میزان تطابق    

با نیازهاي دانشجویان   

  و جامعه

              

4  
 آمـوزش هاي    شیوه

  و ارزشیابی
              

5  
 و آمـــوزشپیونــد  

  پژوهش
              

6  

پیوند شغل و تحصیل    

ـاده   ـازي بـراي      ـ آم س

  اشتغال

              

7  
ــررات  ــوانین و مق ق

  ژوهشیی ـ پآموزش
              

                شیوه گزینش استاد  8

9  
ــیوه گـــزینش   شـ

  دانشجو
              

10  

کـــــــــارورزي و 

هـاي بازدیـد      برنامه

  ...علمی و

              

11  

ها   کم و کیف گروه   

ی و  آموزشو مراکز   

  پژوهشی

              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

12                  
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لمـی و کـم و کیـف عملکـرد          ع) هاي  انجمن(سهم ساختار اجتماعات    

  علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  ـوامــلعـ
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل 

در وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

ت نکات قوت به یقوت

  ترتیب اولویت

1  

تعداد اجتماعات علمـی    

ــت( ــت  کمیــ کیفیــ

  )اجتماعات علمی

              

2  
ـامالت   نوع و    میزان تع

  علمی بین استادان
              

3  
ـامالت      نوع و میزان تع

  علمی بین دانشجویان
              

4  

ـامالت    نوع و میزان تع

علمی بین اسـتادان و     

  دانشجویان

              

5  

ـا      تعامل دانـشجویان ب

هاي   ها و هسته    انجمن

  علمی مربوطه

              

6  

ــوع و میــــزان   نــ

ــین   ــامالت بــ تعــ

  اجتماعات علمی

              

7  
تولیــــد و تــــرویج 

  اي اخالق حرفه
              

                تقویت هویت صنفی  8

9  
ــی از  قدرشناســـــ

  پیشکسوتان
              

10  
ــامالت   ــاد تعـ ایجـ

  و فراملیفرامحلی 
              

هاي دیگري که باید      شاخص

  اضافه شود
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سهم ساختار مدیریت علوم اجتماعی در کم و کیـف عملکـرد علـوم              

  اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     ریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می         سهم ه 

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

از عوامل هریک 

در وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

ت نکات قوت به یقوت

  ترتیب اولویت

1  
ــتقالل   ــزان اسـ میـ

  آکادمیک
              

2  
شــــیوه تعیــــین و 

  انتخاب مدیران
              

3  
ــزان  میــــــــــــ

  ساالري شایسته
              

4  

خرد میزان توجه به     

ــی در  جمعـــــــــ

  ها گیري تصمیم

              

5  
نظــام ارزشــیابی و  

  دهی پاداش
              

                گرایی هطمیزان ضاب  6

7  
ایجاد فضاي مناسب   

  براي رقابت علمی
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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 و تجهیزات در کم و کیف عملکرد علوم اجتمـاعی           سهم ساختار منابع  

  در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و 

قوت هریک از 

عوامل در وضع 

  موجود در ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

ت نکات قوت به یقوت

  ترتیب اولویت

1  

فــضاي کالبــدي و  

فیزیکــــی مراکــــز 

  ی ـ پژوهشیآموزش

              

2  
ان و تجهیــزات امکــ

  ی ـ پژوهشیآموزش
              

3  

منابع مالی الزم براي    

ی آموزشـ هاي    فعالیت

  ـ پژوهشی

              

4  
هــاي ســرانه  هزینــه

  دانشجو
              

                منابع انسانی الزم  5

                تسهیالت رفاهی  6

7  
ــب   ــردیس مناسـ پـ

  براي کنشگران
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي توسعه علـوم اجتمـاعی در              

  ایران

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي فرهنگ را در ایجاد محدودیت یـا فرصـت بـراي توسـعه علـوم اجتمـاعی             .1

  کنید؟ چگونه ارزیابی می

  

  سهم در ایجاد محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر 

اصلی 

  هنگفر

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

سی
ب

اد
زی

ر 
ا

  

در وضع موجود هریک از 

 عوامل چهاین 

ها یا  محدودیت

هایی براي توسعه  فرصت

علوم اجتماعی در ایران 

  کنند؟ ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود 

را براي کاهش 

ها و افزایش  محدودیت

ها به ترتیب اولویت  فرصت

  بنویسید

                دین  1

                فلسفه  2

                هنر  3

                علم  4

                فناوري  5

                باورها  6

                ها ارزش  7

                زبان  8

                مسجد  9

                مدرسه  10

                دانشگاه  11

12  
هاي  انجمن

  علمی
              

13  

ی نروابط گفتما

موجود در بین 

  افراد

              

14  
تمایالت 

  معرفتی افراد
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سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي توسعه علـوم اجتمـاعی در              

  ایران

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اجتماع را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه               .2

  کنید؟ ارزیابی می

  

   یا فرصتسهم در ایجاد محدودیت

ف
دی

ر
  

عناصر 

اصلی 

  اجتماع

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک از 

 عوامل چهاین 

ها یا  محدودیت

هایی براي توسعه  فرصت

علوم اجتماعی در ایران 

  کنند؟ ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود 

را براي کاهش 

ها و افزایش  محدودیت

ها به ترتیب اولویت  فرصت

  بنویسید

1  
اجتماع عـام   

  )ملت(
              

2  

ـاي  نهادهــــ

 جامعـه ( مدنی

  )مدنی  

              

3  
ــرمایه  ســــ

  اجتماعی
              

4  
اعتمـــــــاد 

  اجتماعی
              

                اخالق مدنی  5

                انسجام اجتماعی  6

7  
هویـــــــت 

  جمعی
              

                جمعیت  8

                خانواده  9

10  
هاي   سازمان

  غیرانتفاعی
              

11  
شــبکه روابــط 

  رادشخصی اف
              

12  

تعـــــامالت 

اجتمــــاعی 

  افراد
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سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي توسعه علـوم اجتمـاعی در              

  ایران

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اقتصاد را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه .3

  کنید؟ ارزیابی می

  

  یجادسهم در ا

  محدودیت یا فرصت

ف
ردی

  

  عناصر اصلی اقتصاد

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک از این عوامل 

هاي براي  ها یا فرصت چه محدودیت

توسعه علوم اجتماعی در ایران ایجاد 

  کنند؟ می

راهکارهاي پیشنهادي خود را  

ها و  براي کاهش محدودیت

ها به ترتیب  افزایش فرصت

  اولویت بنویسید

                بازار  1

                پول  2

                نهاد مالکیت  3

                بخش صنعت  4

                بخش کشاورزي  5

                بخش خدمات  6

7  
شبکه روابط مبادالتی بین    

  افراد
              

8  
  تمایالت اقتصادي افراد

  
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  
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سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي توسعه علـوم اجتمـاعی در              

  ایران

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اقتصاد را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه                    .4

  کنید؟ ارزیابی می

  

  سهم در ایجاد

  رصتمحدودیت یا ف

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  سیاست

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک 

از این عوامل چه 

ها یا  محدودیت

هایی براي  فرصت

توسعه علوم اجتماعی 

  کنند؟ در ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي 

خود را  براي کاهش 

ها و  محدودیت

ها به  افزایش فرصت

ترتیب اولویت 

  بنویسید

                دولت  1

                قانون  2

                قوه قضائیه  3

                 قوه مقننه مجلس ـ  4

                ارتش  5

                پلیس  6

7  
هاي دولتی  سازمان

  ها و شرکت
              

                احزاب سیاسی  8

                شهرداري  9

10  
شبکه روابط 

  اقتداري افراد
              

11  
تمایالت سیاسی 

  افراد
              

اید هاي دیگري که ب شاخص

  اضافه شود
              

12                  
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  ایرانتوسعه ارکان جامعه سهم علوم اجتماعی در 

کنیـد؟ و بـراي ارتقـاء     شما سهم فعلی علوم اجتماعی را در توسعه هریک از ارکان جامعه ایران چگونه ارزیابی مـی           

  کنید؟ در توسعه ارکان جامعه چه راهکارهایی پیشنهاد می نقش علوم اجتماعی

  

  سهم فعلی

  علوم اجتماعی

  ردیف
  کان جامعهار

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

ي براي تقویت نقش علوم دراهکارهاي پیشنها

  اجتماعی در توسعه هریک از ارکان جامعه ایران

1  
فرهنگ و 

  عناصر اصلی آن
            

2  
اجتماع و عناصر 

  اصلی آن
            

3  
اقتصاد و عناصر 

  اصلی آن
            

4  
و سیاست 

  عناصر اصلی آن
            

  

در تجربه شـما ایـن   . اید هاي گوناگون علوم اجتماعی سروکار داشته آموختگان رشته  به عنوان مدیر احتماالً با دانش     

  .وندش افراد برحسب معیارهاي زیر چگونه ارزیابی می

  آموختگان  ارزیابی از دانش.1

  ارزیابی

خیلی   معیارها

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد

            سطح علمی. 1

            مهارت عملی. 2ـ1

            نگرش به کار. 3ـ1

            وجدان کاري. 4ـ1

            ها با وظایف شغلی میزان تطابق آموخته. 5ـ1

            توان همدلی و همکاري. 6ـ1

            قدرت فهم مسائل و ارائه راهکار. 7ـ1
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  :رانآموختگان علوم اجتماعی در ای  مهمترین نقاط ضعف دانش.2

  :آموختگان علوم اجتماعی در ایران  مهمترین نقاط قوت دانش.3

  : راهکارها و راهبردهاي پیشنهادي شما براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت.4

  : مشخصات پاسخگو.5

  

    :نام و نام خانوادگی
    زن :   جنسیت

  مرد 
  :سال تولد

                       کارشناسی ارشد               کارشناسی :             آخرین مدرك تحصیلی

  دکترا  
  :رشتھ تحصیلي

دانشگاه محل اخذ آخرین 

  :مدرك تحصیلی
  :سمت شغلی  :کشور  :شهر

  :محل اشتغال
    . …:سابقه شغلی

  سال

محل (سازمان متبوع 

  ):کار
  

    :نشانی پست الکترونیکی  :تلفن

  زه علوم اجتماعیطراحی و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حو

هاي این پرسشنامه به جاي علوم اجتماعی عام رشته تخصصی خـود               پاسخگویان عزیز در پاسخ به پرسش      :توجه

شناسـی، ارتباطـات اجتمـاعی، خـدمات      شناسی، جمعیت شناسی، انسان جامعه(هاي علوم اجتماعی است      را که یکی از رشته    

  .در نظر داشته باشید...) جتماعی وریزي ا اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، برنامه

  هاي پیشنهادي براي سنجش وضع موجود علوم اجتماعی در ایران مقیاس و شاخص

کنیـد؟ و بـین    هـاي زیـر چگونـه ارزیـابی مـی           شما وضعیت فعلی اجتماعی در ایران را از لحاظ هریک از شـاخص            

  کنید؟ هاي دیگري را پیشنهاد می ید و چه شاخصدان یک را نامناسب می یک را مناسب و کدام هاي پیشنهادي کدام شاخص
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ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

1  
تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت به        

  تفکیک بخش فعالیت و جنسیت
  بسیارقوي  قوي  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف  نامناسب  مناسب

2  
ــدگ  ــان برن ــد محقق ــی و درص ــوایز مل ان ج

  المللی اي و بین منطقه
              

                لمللیا اي و بین درصد محققان عضو مجامع ملی، منطقه  3

4  

هاي کارشناسـی،     التحصیالن دوره   تعداد فارغ 

کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی در یک       

  میلیون نفر جمعیت

              

                درصد نخبگان مهاجرت کرده از کشور  5

6  
درصد افراد جامعـه    (شش تحصیلی کشور    درصد پو 

  )به تفکیک جنسیت
              

7  
 18 عالی به جمعیـت      آموزشدرصد پوشش   

   سال کشور به تفکیک جنسیت24تا 
              

8  
درصد مراکـز تحقیقـاتی غیردولتـی فعـال از کـل            

  مراکز تحقیقاتی کشور
              

9  

 و تحقیقـات از     آمـوزش هـاي     درصد هزینـه  

ـ     ه تفکیـک دولتـی و      تولید ناخالص داخلی ب

  غیردولتی

              

10  

هـاي انجـام شـده در        درصد هزینه پـژوهش   

حوزه فرهنگ و تمدن اسـالمی ـ ایرانـی از    

  کل هزینه پژوهش

              

11  

هـاي    تعداد مقـاالت نمایـه شـده در پایگـاه         

بـه ازاي  (معتبر داخلی و خارجی به تفکیـک      

  )تعداد محققان کشور

              

12  
 شــده بــه ازاي صــد تعــداد مقــاالت منتــشر

  میلیون ریال اعتبارات تحقیقاتی
              

                تعداد مقاالت مشترك با کشورهاي دیگر  13

14  
تعداد ارجاعات به مقاالت علمی منتـشرشده       

  به تفکیک داخل و خارج
              

15  
ــرح ــداد ط ــا   تع ــشترك ب ــشی م ــاي پژوه ه

  کشورهاي دیگر
              

16  
ــوآوري  ــداد ن ــري    تع ــی و نظ ــاي علم و ه

  پردازي هاي نظریه  در کرسیتأییدشده
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ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

              HDIمیزان شاخص توسعه انسانی   17

18  

هاي اسـالمی     میزان رسوخ فرهنگ و ارزش    

بایـد بـه    (هاي تحـصیلی      در جامعه و محیط   

  )هاي عینی تبدیل شود شاخص

              

19  
آمـوزان    میزان پرداختن بـه خالقیـت دانـش       

  )ل شودهاي عینی تبدی باید به شاخص(
              

20  
بـه  ( علمـی بـه دانـشجو        هیأتنسبت اعضا   

  )ه علمیتبتفکیک ر
              

21  
هاي تحقیقـاتی اجـرا شـده بـه           نسبت پروژه 

  نسبت محققان و پژوهشگران
              

22  
هاي تخصصی تألیف شـده بـه         نسبت کتاب 

  نسبت محققان
              

23  

نــسبت عنــاوین مجــالت تخصــصی علــوم 

ان و مؤسـسات    اجتماعی بـه نـسبت محققـ      

  )به تفکیک(پژوهشی 

              

24  

ی و پژوهـشی    آموزشـ  مؤسسات   بودجهسهم  

مرتبط با علوم اجتماعی به نسبت کل بودجه     

  ی و پژوهشیآموزش

              

25  

سرانه هزینه دانشجو در حوزه علوم اجتماعی  

ــل    ــرانه ک ــه س ــانگین هزین ــسبت می ــه ن ب

  دانشجویان

              

                سرانه هزینه تحصیالت  26

                ها شرکت در کنفرانس  27

                تعداد دانشجویان خارجی  28

29  

اي اجراشده توسط     رشته  هاي بین   تعداد پروژه 

ــته  ــصان رش ــوم    متخص ــاوت عل ــاي متف ه

  اجتماعی

              

                میزان پاسخ به نیازهاي تحقیقاتی  30

                تربیت نیروي نقاد و خالق  31

                متخصص و متعهدتربیت شهروند متفکر،   32

                میزان کمک به توسعه ارکان جامعه  33
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ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

34  
هاي   میزان کمک به کاهش مسائل و آسیب      

  اجتماعی
              

35  
هـاي    میزان کمک بـه پیـشگیري از آسـیب        

  اجتماعی
              

36  
تولید دانش اجتمـاعی الزم بـراي مـدیریت         

  تضادها و ساماندهی نظم اجتماعی در جامعه
              

                هاي پیشنهادي که باید اضافه شود شاخص

  کنشگران و کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد میدانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت  قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

1  

  :استادان

اي تعداد اعض

 علمی هیأت

  )کمیت(

              

2  

توان علمی 

ی ـ آموزش

  )کمیت(پژوهشی 

              

3  
انگیزه و عالقه به 

   و پژوهشآموزش
              

                اي اخالق حرفه  4

                هویت صنفی  5

6                  

7                  
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  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

8  
تعداد  :دانشجویان

  )کمیت(دانشجویان 
              

9  

هاي  قابلیت

ی ـ آموزش

  پژوهشی

              

10  
انگیزه و عالقه به 

  علوم اجتماعی
              

11  
رشد و پیشینه 

  تحصیل الزم
              

12  
پنداشت صحیح از 

  علوم اجتماعی
              

پژوهشی و فناوري و کم و کیف عملکرد          ی،آموزشهاي    ساختار برنامه 

  علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و      علوم اجتماعی چگونه ارزیابی میسهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

هادي راهکارهاي پیشن

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

1  

ــن   ــب و روش مناس

ــداف و  ــودن اهـ بـ

ــت ــاي  سیاســ هــ

ی، پژوهـشی   آموزش

  و فناوري

              

2  

تفکیک و انـسجام    

ــته  ــین رش ــا و  ب ه

ارتبـاط  (هـا     گرایش

ــان ــته می ــا و  رش ه

  )ها گرایش
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  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

هادي راهکارهاي پیشن

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

3  

ــ واي نـــوع و محتـ

دروس از لحــــاظ  

ــا   ــابق ب ــزان تط می

ــاي  نیازهـــــــــ

دانــــــشجویان و 

  جامعه

              

4  
 آمـوزش هاي    شیوه

  و ارزشیابی
              

5  
 و آمـــوزشپیونــد  

  پژوهش
              

6  

پیونــــد شــــغل و 

تحـــــصیل ـ      

سـازي بـراي      آماده

  اشتغال

              

7  
ــررات  ــوانین و مق ق

  ی ـ پژوهشیآموزش
              

                شیوه گزینش استاد  8

9  
ــیوه گـــزینش   شـ

  دانشجو
              

10  

کـــــــــارورزي و 

هـاي بازدیـد      برنامه

  ...علمی و

              

11  

ــاتی  فرصــت مطالع

بــراي اســتادان و  

ــشجویان  دانــــــ

  تحصیالت تکمیلی

              

12  

ها   کم و کیف گروه   

ی و  آموزشو مراکز   

  پژوهشی

              

هاي دیگري که باید      شاخص

  اضافه شود
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علمـی و کـم و کیـف عملکـرد          ) هاي  نجمنا(سهم ساختار اجتماعات    

  علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  د؟کنی دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

1  

ــداد اجتماعــات   تع

  کمیت(علمی 

کیفیــت اجتماعــات 

  )علمی

              

2  

ــزان  ــوع و میــ نــ

تعامالت علمی بین   

  استادان

              

3  

ــزان  ــوع و میــ نــ

تعامالت علمی بین   

  دانشجویان

              

4  

ــزان  ــوع و میــ نــ

تعامالت علمی بین   

اســــــــــتادان و 

  دانشجویان

              

5  

تعامل دانـشجویان   

هــا و  بــا انجمــن 

هـاي علمـی      هسته

  مربوطه

              

6  

ــزان  ــوع و میــ نــ

تعــــامالت بــــین 

  اجتماعات علمی

              

7  
ــرویج   ــد و تـ تولیـ

  اي اخالق حرفه
              

8  
ــت   ــت هویـ تقویـ

  صنفی
              

9  
قدرشناســــــی از 

  پیشکسوتان
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10  
ــامالت  ــاد تعـ ایجـ

  و فراملیفرامحلی 
              

هاي دیگري که باید      شاخص

  اضافه شود
              

11                  

12                  

عملکـرد علـوم     کم و کیـف       اجتماعی در   علوم مدیریتسهم ساختار   

  اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  ارتقاء عملکردسهم در 

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

1  
میزان استقالل 

  آکادمیک
              

2  
شیوه تعیین و 

  انتخاب مدیران
              

3  
میزان 

  ساالري شایسته
              

4  

میزان توجه به خرد 

جمعی در 

  ها گیري تصمیم

              

5  
نظام ارزشیابی و 

  دهی پاداش
              

                گرایی ضابطهمیزان   6

7  

ایجاد فضاي 

مناسب براي رقابت 

  علمی

              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              



  قیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی خاصنامه تح سند شیوه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

368

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

 ساختار منابع و تجهیزات در کم و کیف عملکرد علوم اجتمـاعی             سهم

  در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟  چه راهکارهایی پیشنهاد میدانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت قوت آنها را در وضع موجود چه می

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  اولویت

1  
فضاي کالبدي و 

فیزیکی مراکز 

  ی ـ پژوهشیآموزش

              

2  
امکان و تجهیزات 

  ی ـ پژوهشیآموزش
              

3  
منابع مالی الزم براي 

ی ـ آموزشهاي  فعالیت

  پژوهشی

              

4  
هاي سرانه  هزینه

  دانشجو
              

                منابع انسانی الزم  5

                تسهیالت رفاهی  6

7  
پردیس مناسب براي 

  کنشگران
              

ري که باید هاي دیگ شاخص

  اضافه شود
              

8                  
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9                  

10                  

11                  

12                  

سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي توسعه علـوم اجتمـاعی در              

  ایران

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي فرهنگ را در ایجاد محدودیت یـا فرصـت بـراي توسـعه علـوم اجتمـاعی             .1

  کنید؟ میچگونه ارزیابی 

  

  سهم در ایجاد محدودیت یا فرصت

  ردیف

عناصر 

اصلی 

  فرهنگ
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

در وضع موجود هریک از 

ها   محدودیتعوامل چهاین 

هایی براي توسعه  یا فرصت

علوم اجتماعی در ایران 

  کنند؟ ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي 

خود را براي کاهش 

ها و افزایش  محدودیت

ها به ترتیب  فرصت

  اولویت بنویسید

                دین  1

                فلسفه  2

                هنر  3

                علم  4

                فناوري  5

                باورها  6

                ها ارزش  7

                زبان  8

                مسجد  9

                مدرسه  10
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                دانشگاه  11

12  
هاي  انجمن

  علمی
              

13  

 یگفتمانروابط 

موجود در بین 

  افراد

              

14  
تمایالت 

  معرفتی افراد
              

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اجتماع را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه               .2

  کنید؟ ارزیابی می

  

  سهم در ایجاد محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر 

اصلی 

  اجتماع

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  
در وضع موجود هریک از 

 وامل چهعاین 

ها یا  محدودیت

هایی براي توسعه  فرصت

علوم اجتماعی در ایران 

  کنند؟ ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود 

را براي کاهش 

ها و افزایش  محدودیت

ها به ترتیب اولویت  فرصت

  بنویسید

1  
اجتماع عام 

  )ملت(
              

2  
نهادهاي 

  مدنی

  )مدنی   جامعه(

              

3  
سرمایه 

  اجتماعی
              

4  
اعتماد 

  اجتماعی
              

                اخالق مدنی  5

6  
انسجام 

  اجتماعی
              

                هویت جمعی  7

                جمعیت  8

                خانواده  9

10  
هاي  سازمان

  غیرانتفاعی
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11  
شبکه روابط 

  شخصی افراد
              

12  
تعامالت 

  داجتماعی افرا
              

  

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اقتصاد را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه                    .3

  کنید؟ ارزیابی می

  

  سهم در ایجاد

  محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  اقتصاد

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک 

از این عوامل چه 

ها یا  محدودیت

هاي براي  فرصت

ماعی توسعه علوم اجت

  کنند؟ در ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي 

خود را  براي کاهش 

ها و  محدودیت

ها به  افزایش فرصت

ترتیب اولویت 

  بنویسید

                بازار  1

                پول  2

                نهاد مالکیت  3

                بخش صنعت  4

                بخش کشاورزي  5

                 خدماتبخش  6

7  
شبکه روابط 

  مبادالتی بین افراد
              

8  
تمایالت اقتصادي 

  افراد
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

9                  

10                  

11                  

12                  
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ـ      سیاست شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي         .4 وم اجتمـاعی   را در ایجاد محدودیت یـا فرصـت بـراي توسـعه عل

  کنید؟ چگونه ارزیابی می

  

  سهم در ایجاد

  محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  سیاست

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک 

از این عوامل چه 

ها یا  محدودیت

هایی براي  فرصت

توسعه علوم اجتماعی 

  کنند؟ در ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي 

خود را  براي کاهش 

ها و  محدودیت

 به ها افزایش فرصت

ترتیب اولویت 

  بنویسید

                دولت  1

                قانون  2

                قوه قضائیه  3

                 قوه مقننه مجلس ـ  4

                ارتش  5

                پلیس  6

7  
هاي دولتی  سازمان

  ها و شرکت
              

                احزاب سیاسی  8

9  

  
                شهرداري

10  

  

شبکه روابط 

  اقتداري افراد
              

11  

  

تمایالت سیاسی 

  افراد
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

12                  

  ایرانتوسعه ارکان جامعه سهم علوم اجتماعی در 

 ارتقـاء  کنیـد؟ و بـراي   شما سهم فعلی علوم اجتماعی را در توسعه هریک از ارکان جامعه ایران چگونه ارزیابی مـی           
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  کنید؟ در توسعه ارکان جامعه چه راهکارهایی پیشنهاد می نقش علوم اجتماعی

  

  سهم فعلی

  علوم اجتماعی

  ردیف
  ارکان جامعه

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

ي براي تقویت نقش علوم دراهکارهاي پیشنها

  اجتماعی در توسعه هریک از ارکان جامعه ایران

1  
فرهنگ و عناصر 

  لی آناص
            

2  
اجتماع و عناصر 

  اصلی آن
            

3  
اقتصاد و عناصر 

  اصلی آن
            

4  
سیاست و عناصر 

  اصلی آن
            

 اجتمــاعی چــه مــدت بعــد از فراغــت از تحــصیل  آموختگــان علــوم معمــوالً دانــش .1

  ماه و چرا؟........ اند؟ بیکار

  .نیدلطفاً نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر اعالم ک

  

  موارد
خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد

            شده در دوره تحصیلی میزان رضایت از دانش کسب. 1-3

            شده در دوره تحصیلی میزان رضایت از بینش کسب. 2-3

            شده در دوره تحصیلی میزان رضایت از مهارت کسب. 3-3

            میزان تطابق رشته با شغل. 4-3

  تان در هر یک از مقاطع زیر چگونه بوده است؟ ر مورد رشته تحصیلینگرش شما د .2

  مقاطع
خیلی 

  منفی
  خیلی مثبت  مثبت  خنثی  منفی

            قبل از ورود به دانشگاه

            هنگام تحصیل

            پس از فراغت از تحصیل
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  هاي شغلی شما کاربرد دارد؟ اید تا چه حد در رفع نیاز عناوین دروسی که گذرانده .3

  □خیلي زیاد   □زیاد    □متوسط     □كم   □یلي كمخ

  پس از فراغت از تحصیل ارتباط شما با دانشگاه محل تحصیل چگونه بوده است؟ .4

  □زیاد    □متوسط     □کم    □خیلی کم

  □خیلي زیاد  

  میزان مشارکت و عضویت شما در هر یک از موارد زیر چگونه است؟ .5

  

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  موارد

            هاي علمی انجمن

            هاي کلیدي مسئولیت

NGO ها            

             لطفاً مشخص شود–سایر 

  

  کنید؟ هاي دانشگاهی را چگونه ارزیابی می هاي اجتماعی و آموزه فاصله میان واقعیت. 6

  □زیاد    □متوسط     □کم    □خیلی کم

  □خیلي زیاد  

  :مشخصات پاسخگو. 7
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    :نام و نام خانوادگی
 مرد    زن :   جنسیت

  
  :سال تولد

              کارشناسی ارشد                   کارشناسی      :        آخرین مدرك تحصیلی

  دکترا  
  :رشته تحصیلی

دانشگاه محل اخذ آخرین 

  :مدرك تحصیلی
  :سمت شغلی  :کشور  : شهر

  :محل اشتغال
 …:سابقه شغلی

  سال. ……

محل (سازمان متبوع 

  ):کار
  

    :پست الکترونیکینشانی   :تلفن

  

ها و مطالعات مـورد نیـاز بـراي طراحـی و              پرسشنامه گردآوري داده  

  کشور در حوزه علوم اجتماعیتدوین نقشه جامع علمی 

هاي این پرسشنامه به جاي علوم اجتماعی عام رشته تخصصی خـود               پاسخگویان عزیز در پاسخ به پرسش      :توجه

شناسـی، ارتباطـات اجتمـاعی، خـدمات      شناسی، جمعیت شناسی، انسان جامعه(هاي علوم اجتماعی است      را که یکی از رشته    

  .در نظر داشته باشید...) ریزي اجتماعی و امهاجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، برن

  هاي پیشنهادي براي سنجش وضع موجود علوم اجتماعی در ایران مقیاس و شاخص

کنیـد؟ و بـین    هاي زیر چگونه ارزیابی مـی    در ایران را از لحاظ هریک از شاخص         اجتماعی  علومشما وضعیت فعلی    

  کنید؟ هاي دیگري را پیشنهاد می دانید و چه شاخص ا نامناسب مییک ر یک را مناسب و کدام هاي پیشنهادي کدام شاخص

  

ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

1  
تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت       

  به تفکیک بخش فعالیت و جنسیت
  بسیارقوي  قوي  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف  نامناسب  مناسب

2  
د محققـان برنـدگان جـوایز ملـی و          درص

  المللی اي و بین منطقه
              

3  
ــی،    ــامع مل ــضو مج ــان ع ــد محقق درص

  المللی اي و بین منطقه
              



  قیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی خاصنامه تح سند شیوه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

376

ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

1  
تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت       

  به تفکیک بخش فعالیت و جنسیت
  بسیارقوي  قوي  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف  نامناسب  مناسب

4  

ــارغ ــداد فـ ــصیالن دوره تعـ ــاي  التحـ هـ

کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکتــري    

  تخصصی در یک میلیون نفر جمعیت

              

                درصد نخبگان مهاجرت کرده از کشور  5

6  
درصـد افـراد    (درصد پوشش تحـصیلی کـشور       

  )جامعه به تفکیک جنسیت
              

7  
درصد پوشش آموزش عـالی بـه جمعیـت      

   سال کشور به تفکیک جنسیت24 تا 18
              

8  
درصد مراکز تحقیقاتی غیردولتی فعـال از کـل         

  مراکز تحقیقاتی کشور
              

9  

هاي آمـوزش و تحقیقـات از         درصد هزینه 

ناخالص داخلی به تفکیک دولتـی و       تولید  

  غیردولتی

              

10  

هاي انجام شـده در       درصد هزینه پژوهش  

حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی ـ ایرانی از  

  کل هزینه پژوهش

              

11  

هـاي    تعداد مقاالت نمایه شـده در پایگـاه       

بـه  (معتبر داخلی و خـارجی بـه تفکیـک          

  )ازاي تعداد محققان کشور

              

12  
د مقاالت منتشر شـده بـه ازاي صـد          تعدا

  میلیون ریال اعتبارات تحقیقاتی
              

                تعداد مقاالت مشترك با کشورهاي دیگر  13

14  
تعــداد ارجاعــات بــه مقــاالت علمــی     

  منتشرشده به تفکیک داخل و خارج
              

15  
هـاي پژوهـشی مـشترك بـا          تعداد طـرح  

  کشورهاي دیگر
              

16  
ــوآوري ــداد ن ي علمــی و نظــري و هــا تع

  پردازي هاي نظریه تأییدشده در کرسی
              

                HDIمیزان شاخص توسعه انسانی   17

18  
ــگ و ارزش   ــوخ فرهن ــزان رس ــاي  می ه

هاي تحـصیلی   اسالمی در جامعه و محیط    
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ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

1  
تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت       

  به تفکیک بخش فعالیت و جنسیت
  بسیارقوي  قوي  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف  نامناسب  مناسب

  )هاي عینی تبدیل شود باید به شاخص(

19  
آمـوزان    میزان پرداختن به خالقیت دانش    

  )هاي عینی تبدیل شود باید به شاخص(
              

20  
نسبت اعضاي هیأت علمـی بـه دانـشجو         

  )به تفکیک رتبه علمی(
              

21  
هاي تحقیقاتی اجرا شـده بـه     نسبت پروژه 

  نسبت محققان و پژوهشگران
              

22  
هاي تخصصی تألیف شده به       نسبت کتاب 

  نسبت محققان
              

23  

نسبت عناوین مجـالت تخصـصی علـوم        

عی به نسبت محققـان و مؤسـسات        اجتما

  )به تفکیک(پژوهشی 

              

24  

ســـهم بودجـــه مؤســـسات آموزشـــی و 

پژوهشی مـرتبط بـا علـوم اجتمـاعی بـه           

  نسبت کل بودجه آموزشی و پژوهشی

              

25  

ــوم   ــشجو در حــوزه عل ــه دان ســرانه هزین

اجتماعی به نسبت میانگین هزینه سـرانه       

  کل دانشجویان

              

                نه تحصیالتسرانه هزی  26

                ها شرکت در کنفرانس  27

                تعداد دانشجویان خارجی  28

29  

اي اجراشـده     رشـته   هـاي بـین     تعداد پروژه 

هـاي متفـاوت      توسط متخصـصان رشـته    

  علوم اجتماعی

              

                میزان پاسخ به نیازهاي تحقیقاتی  30

                تربیت نیروي نقاد و خالق  31

                 شهروند متفکر، متخصص و متعهدتربیت  32
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ف
دی

ر
  

  ها شاخص

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

1  
تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت       

  به تفکیک بخش فعالیت و جنسیت
  بسیارقوي  قوي  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف  نامناسب  مناسب

                میزان کمک به توسعه ارکان جامعه  33

34  
ــسائل و     ــاهش م ــه ک ــک ب ــزان کم می

  هاي اجتماعی آسیب
              

35  
هـاي    میزان کمک به پیشگیري از آسـیب      

  اجتماعی
              

36  

تولید دانش اجتماعی الزم براي مـدیریت       

 تـضادها و ســاماندهی نظـم اجتمــاعی در  

  جامعه

              

                هاي پیشنهادي که باید اضافه شود شاخص

36                  

37                  

38                  

39                  

  کنشگران و کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می  آنها را در وضع موجود چه میقوت

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

قوت نکات قوت به ترتیب 

  یتاولو

1  

  :استادان

تعداد اعضاي 

 علمی هیأت

  )کمیت(
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2  

توان علمی 

ی ـ آموزش

  )کمیت(پژوهشی 

              

3  
انگیزه و عالقه به 

   و پژوهشآموزش
              

                اي اخالق حرفه  4

                هویت صنفی  5

6                  

7                  

8  

  :دانشجویان

تعداد دانشجویان 

  )کمیت(

              

9  

هاي  قابلیت

ی ـ آموزش

  پژوهشی

              

10  
انگیزه و عالقه به 

  علوم اجتماعی
              

11  
رشد و پیشینه 

   الزمیتحصیل
              

12  
پنداشت صحیح از 

  علوم اجتماعی
              

پژوهشی و فناوري و کم و کیف عملکرد          ی،آموزشهاي    ساختار برنامه 

  ماعی در ایرانعلوم اجت

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می
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  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

1  

مناسب و روشن 

بودن اهداف و 

هاي  سیاست

ی، پژوهشی آموزش

  و فناوري

              

2  

تفکیک و انسجام 

ها و  هبین رشت

ارتباط (ها  گرایش

ها و  رشته میان

  )ها گرایش

              

3  

نوع و محتواي 

دروس از لحاظ 

میزان تطابق با 

نیازهاي 

دانشجویان و 

  جامعه

              

4  
 آموزشهاي  شیوه

  و ارزشیابی
              

5  
 و آموزشپیوند 

  پژوهش
              

6  

پیوند شغل و 

تحصیل ـ 

سازي براي  آماده

  اشتغال

              

7  
وانین و مقررات ق

  ی ـ پژوهشیآموزش
              

                شیوه گزینش استاد  8

9  
شیوه گزینش 

  دانشجو
              

10  

کارورزي و 

هاي بازدید  برنامه

  ...علمی و

              

              فرصت مطالعاتی   11
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  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

براي استادان و 

دانشجویان 

  تحصیالت تکمیلی

12  

ها  کم و کیف گروه

ی و آموزشو مراکز 

  پژوهشی

              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

علمـی و کـم و کیـف عملکـرد          ) هاي  انجمن(سهم ساختار اجتماعات    

  علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ ؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد میدانید قوت آنها را در وضع موجود چه می
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  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

سیار ب

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل 

در وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

1  

تعداد اجتماعات 

  کمیت(علمی 

کیفیت اجتماعات 

  )علمی

              

2  

نوع و میزان 

تعامالت علمی بین 

  استادان

              

3  

نوع و میزان 

تعامالت علمی بین 

  دانشجویان

              

4  

نوع و میزان 

تعامالت علمی بین 

استادان و 

  دانشجویان

              

5  

تعامل دانشجویان 

و ها  با انجمن

هاي علمی  هسته

  مربوطه

              

6  

نوع و میزان 

تعامالت بین 

  اجتماعات علمی

              

7  
تولید و ترویج 

  اي اخالق حرفه
              

                تقویت هویت صنفی  8

9  
قدرشناسی از 

  پیشکسوتان
              

10  
ایجاد تعامالت 

  و فراملیفرامحلی 
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

11                  

12                  
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 کم و کیـف عملکـرد علـوم          اجتماعی در   مدیریت علوم سهم ساختار   

  اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟  تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد میدانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

1  
قالل میزان است

  آکادمیک
              

2  
شیوه تعیین و 

  انتخاب مدیران
              

3  
میزان 

  ساالري شایسته
              

4  

میزان توجه به خرد 

جمعی در 

  ها گیري تصمیم

              

5  
نظام ارزشیابی و 

  دهی پاداش
              

                گرایی ضابطهمیزان   6

7  

ایجاد فضاي 

مناسب براي رقابت 

  علمی

              

گري که باید هاي دی شاخص

  اضافه شود
              

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟  قوت چه راهکارهایی پیشنهاد میدانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

1  

فضاي کالبدي و 

 مراکز فیزیکی

  ی ـ پژوهشیآموزش

              

2  

امکان و تجهیزات 

  ی ـ پژوهشیآموزش

  

              

3  

منابع مالی الزم 

هاي  براي فعالیت

  ی ـ پژوهشیآموزش

              

4  
هاي سرانه  هزینه

  دانشجو
              

                منابع انسانی الزم  5

                تسهیالت رفاهی  6

7  
پردیس مناسب 

  براي کنشگران
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي فرهنگ را در ایجاد محدودیت یـا فرصـت بـراي توسـعه علـوم اجتمـاعی             .1

  کنید؟ چگونه ارزیابی می

  

  ا فرصتسهم در ایجاد محدودیت ی

  ردیف

عناصر 

اصلی 

  فرهنگ

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

در وضع موجود هریک از 

 عوامل چهاین 

ها یا  محدودیت

هایی براي توسعه  فرصت

علوم اجتماعی در ایران 

  کنند؟ ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود 

را براي کاهش 

ها و افزایش  محدودیت

ها به ترتیب اولویت  فرصت

  بنویسید

                دین  1

                فلسفه  2

                هنر  3

                علم  4

                فناوري  5

                باورها  6

                ها ارزش  7

                زبان  8

                مسجد  9

                مدرسه  10

                دانشگاه  11

12  
هاي  انجمن

  علمی
              

13  

روابط 

 گفتمانی

موجود در 

  بین افراد

              

14  

تمایالت 

معرفتی 

  افراد

              

  

ایـران   شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اجتماع را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی                    .2

  کنید؟ چگونه ارزیابی می
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  سهم در ایجاد محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر 

اصلی 

  اجتماع

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک از 

 عوامل چهاین 

ها یا  محدودیت

هایی براي توسعه  فرصت

م اجتماعی در ایران علو

  کنند؟ ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود 

را براي کاهش 

ها و افزایش  محدودیت

ها به ترتیب اولویت  فرصت

  بنویسید

1  
اجتماع عام 

  )ملت(
              

2  

نهادهاي 

  مدنی

 جامعه(

  )مدنی  

              

3  
سرمایه 

  اجتماعی
              

4  
تماد اع

  اجتماعی
              

                اخالق مدنی  5

6  
انسجام 

  اجتماعی
              

7  
هویت 

  جمعی
              

                جمعیت  8

                خانواده  9

10  
هاي  سازمان

  غیرانتفاعی
              

11  
شبکه روابط 

  شخصی افراد
              

12  

تعامالت 

اجتماعی 

  افراد

              

وسعه علـوم اجتمـاعی در      سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي ت       

  ایران

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اقتصاد را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه                    .3

  کنید؟ ارزیابی می
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  سهم در ایجاد

  محدودیت یا فرصت

  ردیف

عناصر اصلی 

بسیار   اقتصاد

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

در وضع موجود هریک 

از این عوامل چه 

ها یا  محدودیت

ي هاي برا فرصت

توسعه علوم اجتماعی 

  کنند؟ در ایران ایجاد می

راهکارهاي 

پیشنهادي خود را  

براي کاهش 

ها و  محدودیت

ها به  افزایش فرصت

ترتیب اولویت 

  بنویسید

                بازار  1

                پول  2

                نهاد مالکیت  3

                بخش صنعت  4

                زيبخش کشاور  5

                بخش خدمات  6

7  
شبکه روابط 

  مبادالتی بین افراد
              

8  
تمایالت اقتصادي 

  افراد
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

9                  

10                  

11                  

12                  

سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي توسعه علـوم اجتمـاعی در              

  ایران

 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اقتصاد را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه                    .4

  کنید؟ ارزیابی می

  



  قیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی خاصنامه تح سند شیوه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

388

  سهم در ایجاد

  محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  سیاست

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک 

از این عوامل چه 

ها یا  محدودیت

هایی براي  فرصت

توسعه علوم اجتماعی 

  کنند؟  ایجاد میدر ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

خود را  براي کاهش 

ها و  محدودیت

ها به  افزایش فرصت

ترتیب اولویت 

  بنویسید

                دولت  1

                قانون  2

                قوه قضائیه  3

                 قوه مقننه مجلس ـ  4

                ارتش  5

                پلیس  6

7  
هاي دولتی  سازمان

  ها و شرکت
              

                احزاب سیاسی  8

                شهرداري  9

10  
شبکه روابط 

  اقتداري افراد
              

11  
تمایالت سیاسی 

  افراد
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

12                  

  ایرانتوسعه ارکان جامعه سهم علوم اجتماعی در 

کنیـد؟ و بـراي ارتقـاء     م اجتماعی را در توسعه هریک از ارکان جامعه ایران چگونه ارزیابی مـی        شما سهم فعلی علو   

  کنید؟ در توسعه ارکان جامعه چه راهکارهایی پیشنهاد می نقش علوم اجتماعی

  

  

  



هاي پیشنهادي براي سنجش وضع موجود علوم اجتماعی مقیاس و شاخص

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ امع علمی کشور اسناد پشتیبان نقشه ج

389

  سهم فعلی

  علوم اجتماعی

  ردیف
  ارکان جامعه

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

ي براي تقویت نقش دراهکارهاي پیشنها

 از ارکان علوم اجتماعی در توسعه هریک

  جامعه ایران

ــر   1 ــگ و عناص فرهن

  اصلی آن

            

اجتمــاع و عناصــر    2

  اصلی آن

            

اقتــصاد و عناصــر    3

  اصلی آن

            

ــر   4 ــت و عناص سیاس

  اصلی آن

            

  

    :نام و نام خانوادگی
  مرد زن :   جنسیت

  
  :سال تولد

  :رشته تحصیلی           دکترا    کارشناسی ارشد                    کارشناسی :   مقطع تحصیلی

دانشگاه محل اخذ آخرین 

  :مدرك تحصیلی
  :سمت شغلی  :کشور  :شهر

  :تلفن     غیر شاغل شاغل :    وضعیت اشتغال

  :نشانی پست الکترونیکی
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احـی و   ها و مطالعات مـورد نیـاز بـراي طر           پرسشنامه گردآوري داده  

  تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی

هاي این پرسشنامه به جاي علوم اجتماعی عام رشته تخصصی خـود               پاسخگویان عزیز در پاسخ به پرسش      :توجه

شناسـی، ارتباطـات اجتمـاعی، خـدمات      شناسی، جمعیت شناسی، انسان جامعه(هاي علوم اجتماعی است      را که یکی از رشته    

  .در نظر داشته باشید...) ریزي اجتماعی و ، تعاون و رفاه اجتماعی، برنامهاجتماعی

  هاي پیشنهادي براي سنجش وضع موجود علوم اجتماعی در ایران مقیاس و شاخص

کنیـد؟ و بـین    هـاي زیـر چگونـه ارزیـابی مـی           شما وضعیت فعلی اجتماعی در ایران را از لحاظ هریک از شـاخص            

  کنید؟ هاي دیگري را پیشنهاد می دانید و چه شاخص یک را نامناسب می  را مناسب و کدامیک هاي پیشنهادي کدام شاخص

  

  ها شاخص  ردیف

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

1  
تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت       

  به تفکیک بخش فعالیت و جنسیت
  بسیارقوي  قوي  طمتوس  ضعیف  بسیارضعیف  نامناسب  مناسب

2  
درصــد محققــان برنــدگان جــوایز ملــی و 

  المللی اي و بین منطقه
              

3  
ــی،     ــامع مل ــضو مج ــان ع ــد محقق درص

  لمللیا اي و بین منطقه
              

4  

ــارغ  ــداد فـ ــصیالن دوره تعـ ــاي  التحـ هـ

کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــري 

  تخصصی در یک میلیون نفر جمعیت

              

                اجرت کرده از کشوردرصد نخبگان مه  5

6  
درصـد افـراد   (درصد پوشـش تحـصیلی کـشور     

  )جامعه به تفکیک جنسیت
              

7  
 عـالی بـه جمعیـت       آموزشدرصد پوشش   

   سال کشور به تفکیک جنسیت24 تا 18
              

8  
درصد مراکز تحقیقاتی غیردولتی فعـال از کـل         

  مراکز تحقیقاتی کشور
              

9  
 و تحقیقات از تولیـد      شآموزهاي    درصد هزینه 

  ناخالص داخلی به تفکیک دولتی و غیردولتی
              

10  

هاي انجـام شـده در     درصد هزینه پژوهش  

حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی ـ ایرانی از  

  کل هزینه پژوهش
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  ها شاخص  ردیف

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

11  

هـاي    تعداد مقاالت نمایه شـده در پایگـاه       

به ازاي (معتبر داخلی و خارجی به تفکیک   

  )کشورتعداد محققان 

              

12  
تعداد مقاالت منتـشر شـده بـه ازاي صـد           

  میلیون ریال اعتبارات تحقیقاتی
              

                تعداد مقاالت مشترك با کشورهاي دیگر  13

14  
تعــداد ارجاعــات بــه مقــاالت علمــی     

  منتشرشده به تفکیک داخل و خارج
              

15  
هــاي پژوهــشی مــشترك بــا  تعــداد طــرح

  کشورهاي دیگر
              

16  
ــوآوري  ــداد ن ــري    تع ــی و نظ ــاي علم ه

  پردازي هاي نظریه شده در کرسیتأییدو
              

                HDIمیزان شاخص توسعه انسانی   17

18  

هــاي  میــزان رســوخ فرهنــگ و ارزش  

هاي تحـصیلی     اسالمی در جامعه و محیط    

  )هاي عینی تبدیل شود باید به شاخص(

              

19  
 آمـوزان  میزان پرداختن به خالقیت دانـش     

  )هاي عینی تبدیل شود باید به شاخص(
              

20  
بـه  ( علمی به دانـشجو      هیأتاعضا  نسبت  

  )تفکیک رتبه علمی
              

21  
هاي تحقیقـاتی اجراشـده بـه         پروژهنسبت  

  نسبت محققان و پژوهشگران
              

22  

نسبت عناوین مجـالت تخصـصی علـوم        

اجتماعی به نسبت محققـان و مؤسـسات        

  )تفکیکبه (پژوهشی 

              

23  

ی و پژوهشی  آموزش مؤسسات   بودجهسهم  

مرتبط با علوم اجتمـاعی بـه نـسبت کـل           

  ی و پژوهشیآموزشبودجه 

              

24  

ــوم   ــوزه عل ــشجو در ح ــه دان ســرانه هزین

اجتماعی به نسبت میانگین هزینه سـرانه       

  کل دانشجویان

              

                سرانه هزینه تحصیالت  25
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  ها شاخص  ردیف

مناسب یا 

بودن  نامناسب

  شاخص

  وضعیت علوم اجتماعی از لحاظ هر شاخص

                ها شرکت در کنفرانس  26

                تعداد دانشجویان خارجی  27

28  

اي اجراشـده     رشـته   هـاي بـین     تعداد پروژه 

هاي متفاوت علوم  توسط متخصصان رشته

  اجتماعی

              

                میزان پاسخ به نیازهاي تحقیقاتی  29

                تربیت نیروي نقاد و خالق  30

                تربیت شهروند متفکر، متخصص و متعهد  31

                میزان کمک به توسعه ارکان جامعه  32

33  
ــسائل و      ــاهش م ــه ک ــک ب ــزان کم می

  هاي اجتماعی آسیب
              

34  
هـاي    میزان کمک به پیشگیري از آسـیب      

  اجتماعی
              

35  

تولید دانش اجتماعی الزم براي مـدیریت       

تــضادها و ســاماندهی نظــم اجتمــاعی در 

  جامعه

              

                ید اضافه شودهاي پیشنهادي که با شاخص

36                  

37                  

38                  

39                  
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  کنشگران و کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟  و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد میدانید؟ قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
بسیار   عــوامــل

  کم
  زیاد  متوسط  کم

ار بسی

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

1  
  :استادان

 هیأتتعداد اعضاي 

  )کمیت(علمی 

              

2  
ی آموزشتوان علمی 

  )کمیت(ـ پژوهشی 
              

3  
انگیزه و عالقه به 

   و پژوهشآموزش
              

                اي اخالق حرفه  4

                هویت صنفی  5

6  
  دانشجویان

تعداد دانشجویان 

  )کمیت(

              

7  
هاي آموزشی  قابلیت

  ژوهشی پ-
              

8  
انگیزه و عالقه به 

   اجتماعی علوم
          

  

  
  

9  
رشد و پیشینه 

  تحصیل الزم
              

10  
پنداشت صحیح از 

  علوم اجتماعی
              

11  
رشد و پیشینه 

  تحصیل الزم
              

12  
پنداشت صحیح از 

  علوم اجتماعی
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و کیف عملکرد   پژوهشی و فناوري و کم         ی،آموزشهاي    ساختار برنامه 

  علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می

  
  

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل 

در وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

1  

مناسب و روشن 

بودن اهداف و 

هاي  سیاست

ی، پژوهشی و آموزش

  فناوري

              

2  

کیک و انسجام تف

ها و  بین رشته

ارتباط (ها  گرایش

ها و  رشته میان

  )ها گرایش

              

3  

نوع و محتواي 

دروس از لحاظ 

میزان تطابق با 

نیازهاي دانشجویان 

  و جامعه

              

4  
 و آموزشهاي  شیوه

  ارزشیابی
              

5  
 و آموزشپیوند 

  پژوهش
              

6  

پیوند شغل و 

تحصیل ـ 

ي سازي برا آماده

  اشتغال

              

7  
قوانین و مقررات 

  ی ـ پژوهشیآموزش
              

                شیوه گزینش استاد  8
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  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل 

در وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

9  
شیوه گزینش 

  دانشجو
              

10  

کارورزي و 

هاي بازدید  برنامه

  ...علمی و

              

11  

فرصت مطالعاتی 

براي استادان و 

دانشجویان 

  تحصیالت تکمیلی

              

12  

ها  کم و کیف گروه

ی و آموزشو مراکز 

  پژوهشی

              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

علمـی و کـم و کیـف عملکـرد          ) هاي  انجمن(سهم ساختار اجتماعات    

  علوم اجتماعی در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می ضع موجود چه میقوت آنها را در و

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

 بسیار

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

1  
ــات   ــداد اجتماعـ تعـ

کیفیت  کمیت(علمی  

  )اجتماعات علمی

              

2  
نوع و میزان تعامالت 

  علمی بین استادان
              

3  
نوع و میزان تعامالت 

علمــــــی بــــــین 

  دانشجویان

              



  قیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی خاصنامه تح سند شیوه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

396

  سهم در ارتقاء عملکرد

  ردیف
  عــوامــل

 بسیار

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

4  
نوع و میزان تعامالت 

علمی بین استادان و    

  دانشجویان

              

5  

شجویان بـا   تعامل دان 

ــن ــا و  انجمـــ هـــ

ــاي علمــی  هــسته ه

  مربوطه

              

6  
نوع و میزان تعامالت 

  بین اجتماعات علمی
              

7  
تولید و ترویج اخالق    

  اي حرفه
              

                تقویت هویت صنفی  8

9  
ــی از  قدرشناســــــ

  پیشکسوتان
              

10  
ایجــــاد تعــــامالت 

  و فراملیفرامحلی 
              

یـد  هاي دیگري کـه با      شاخص

  اضافه شود
              

11                  

12                  

  

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ دانید؟ و براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد می قوت آنها را در وضع موجود چه می
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  سهم در ارتقاء عملکرد

  فردی
  عــوامــل

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

1  
میزان استقالل 

  آکادمیک
              

2  
شیوه تعیین و 

  انتخاب مدیران
              

3  
میزان 

  ساالري شایسته
              

4  

میزان توجه به خرد 

جمعی در 

  ها گیري تصمیم

              

5  
نظام ارزشیابی و 

  دهی پاداش
              

                گرایی ضابطهمیزان   6

7  

ایجاد فضاي 

مناسب براي رقابت 

  علمی

              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

8                  

9                  

10                  

11                  

12              
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ساختار منابع و تجهیزات در کم و کیف عملکرد علوم اجتمـاعی            سهم  

  در ایران

کنیـد؟ نقـاط ضـعف و     سهم هریک از عوامل زیر را در ارتقاء کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی چگونه ارزیابی می          

  کنید؟ ع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه راهکارهایی پیشنهاد میدانید؟ و براي رف قوت آنها را در وضع موجود چه می

  

  سهم در ارتقاء عملکرد

ف
دی

ر
  

  عــوامــل
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

نقاط ضعف و قوت 

هریک از عوامل در 

وضع موجود در 

  ایران

راهکارهاي پیشنهادي 

براي رفع نقاط ضعف و 

 به تقویت نکات قوت

  ترتیب اولویت

1  

فضاي کالبدي و 

فیزیکی مراکز 

  ی ـ پژوهشیآموزش

              

2  
امکان و تجهیزات 

  ی ـ پژوهشیآموزش
              

3  

منابع مالی الزم 

هاي  براي فعالیت

  ی ـ پژوهشیآموزش

              

4  
هاي سرانه  هزینه

  دانشجو
              

                منابع انسانی الزم  5

                تسهیالت رفاهی  6

7  
پردیس مناسب 

  ي کنشگرانبرا
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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  سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي توسعه علوم اجتماعی در ایران

عه علـوم اجتمـاعی    شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي فرهنگ را در ایجاد محدودیت یـا فرصـت بـراي توسـ          .1

  کنید؟ چگونه ارزیابی می

  

  سهم در ایجاد محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر 

اصلی 

  فرهنگ

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریـک از      

 عوامــــل چــــهایــــن 

هـــا یــــا   محـــدودیت 

هایی براي توسعه     فرصت

علوم اجتمـاعی در ایـران     

  کنند؟ ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود   

را بــــــراي کــــــاهش 

هــا و افــزایش  محــدودیت

ها به ترتیب اولویت      تفرص

  بنویسید

                دین  1

                فلسفه  2

                هنر  3

                علم  4

                فناوري  5

                باورها  6

                ها ارزش  7

                زبان  8

                مسجد  9

                مدرسه  10

                دانشگاه  11

12  
ي ها انجمن

  علمی
              

13  

روابط 

 گفتمانی

موجود در 

  بین افراد

              

14  
تمایالت 

  معرفتی افراد
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ایـران   شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اجتماع را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی                    .2

  کنید؟ چگونه ارزیابی می

  

  ت یا فرصتسهم در ایجاد محدودی

  ردیف

عناصر 

اصلی 

  اجتماع
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

در وضع موجود هریک از 

 عوامل چهاین 

ها یا  محدودیت

هایی براي  فرصت

توسعه علوم اجتماعی در 

  کنند؟ ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود 

را براي کاهش 

ها و افزایش  محدودیت

ها به ترتیب اولویت  فرصت

  بنویسید

1  
 اجتماع عام

  )ملت(
              

2  

نهادهاي 

  مدنی

   جامعه(

  )مدنی

              

3  
سرمایه 

  اجتماعی
              

4  
اعتماد 

  اجتماعی
              

                اخالق مدنی  5

6  
انسجام 

  اجتماعی
              

7  
هویت 

  جمعی
              

                جمعیت  8

                خانواده  9

10  
هاي  سازمان

  غیرانتفاعی
              

11  

شبکه روابط 

شخصی 

  فرادا

              

12  

تعامالت 

اجتماعی 

  افراد

              

13                  
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 شما سهم هریک از عناصر یا اجزاي اقتصاد را در ایجاد محدودیت یا فرصت براي توسعه علوم اجتماعی چگونه                    .3

  کنید؟ ارزیابی می

  

  سهم در ایجاد

  محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  اقتصاد

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک 

ل چه از این عوام

ها یا  محدودیت

هاي براي توسعه  فرصت

علوم اجتماعی در ایران 

  کنند؟ ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي 

خود را  براي کاهش 

ها و  محدودیت

ها به  افزایش فرصت

ترتیب اولویت 

  بنویسید

                بازار  1

                پول  2

                نهاد مالکیت  3

                بخش صنعت  4

                بخش کشاورزي  5

                بخش خدمات  6

7  
شبکه روابط 

  مبادالتی بین افراد
              

8  
تمایالت اقتصادي 

  افراد
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  
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 را در ایجاد محدودیت یـا فرصـت بـراي توسـعه علـوم اجتمـاعی        سیاستهم هریک از عناصر یا اجزاي        شما س  .4

  کنید؟ چگونه ارزیابی می

  

  سهم در ایجاد

  محدودیت یا فرصت

ف
دی

ر
  

عناصر اصلی 

  سیاست

م
 ک

ار
سی

ب
  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

  

اد
زی

ر 
یا

س
ب

  

در وضع موجود هریک 

از این عوامل چه 

ها یا  محدودیت

هایی براي  فرصت

توسعه علوم اجتماعی 

  کنند؟ میدر ایران ایجاد 

راهکارهاي پیشنهادي 

خود را  براي کاهش 

ها و  محدودیت

ها به  افزایش فرصت

ترتیب اولویت 

  بنویسید

                دولت  1

                قانون  2

                قوه قضائیه  3

                 قوه مقننه مجلس ـ  4

                ارتش  5

                پلیس  6

7  
هاي دولتی  سازمان

  ها و شرکت
              

                احزاب سیاسی  8

                شهرداري  9

10  
شبکه روابط 

  اقتداري افراد
              

11  
تمایالت سیاسی 

  افراد
              

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
              

12                  

13                  
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  ایرانتوسعه ارکان جامعه سهم علوم اجتماعی در 

کنیـد؟ و بـراي ارتقـاء     فعلی علوم اجتماعی را در توسعه هریک از ارکان جامعه ایران چگونه ارزیابی مـی         شما سهم   

  کنید؟ در توسعه ارکان جامعه چه راهکارهایی پیشنهاد می نقش علوم اجتماعی

  

  سهم فعلی

  علوم اجتماعی

  ردیف

  

  ارکان جامعه
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 

  زیاد

ي براي تقویت نقش علوم دراهکارهاي پیشنها

  عه هریک از ارکان جامعه ایراناجتماعی در توس

1  
فرهنگ و 

  عناصر اصلی آن
            

2  
اجتماع و عناصر 

  اصلی آن
            

3  
اقتصاد و عناصر 

  اصلی آن
            

4  
سیاست و 

  عناصر اصلی آن
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1361.  

کیـومرث پریـانی،    : شـناختی، ترجمـه      فلـسفی و روش    مسائلها،    ستم نظریه سی  ،یودین. گ.ا  بالوبرگ،  . ن و او  .سادوسکی، و .74

  .1361، تندر: تهران

  .1361، یاران، چاپ هشتم : دانش و ارزش، تهران،سروش، عبدالکریم.75

  .1361، یاران: ش و ارزش، پژوهشی در ارتباط علوم و اخالق، تهرانن دا،سروش، عبدالکریم.76

  .1362، مرکز نشر دانشگاهی: تهران  ین خرمشاهی،بهاءالد:  علم و دین، ترجمه،ایان باربور، .77

  .1362،  تاریخ صنعت و اختراع مبانی تمدن صنعتی، امیرکبیر،داماس، موریس.78

نقد و بررسـی مقـررات و مـشکالت مـالی و     « عوامل بازدارنده تحقیقات ، عالیآموزش امور پژوهشی وزارت فرهنگ و       دفتر.79

  .1362،  عالیآموزشنگ و وزارت فره  :، تهران»اداري مؤسسات تحقیقات

  .1362، امیرکبیر: صفاري، تهران:  تاریخ صنایع و اختراعات، ترجمه،روسو، پی یر.80

  .1362، نشر دانشگاهی: محمدعلی کاردان، تهران: ها در علوم انسانی، ترجمه  آراء و نظریه،فروند، ژولین.81

  .1362،  امیرکبیر:الدین ادیب سلطانی، تهران  سنجش خرد ناب، میر شمس،کانت، ایمانوئل.82
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  .1362، امیرکبیر:  پیشگامان علم، ترجمه پرویز قوامی، تهران،کین، فیلیپ.83

  .1362، یمرکز نشر دانشگاه: علی پایا، تهران:  درآمدي تاریخی به فلسفه علم، ترجمه،الزي، جان.84

  .1362، سروش: عبدالحسین آذرنگ، تهران:  تاریخ و فلسفه علم، ترجمه،هلزي هال، ویلیام.85

  .1363، عالمه طباطبایی:  در نیکاراگوئه، تهرانآموزش ،ك، جورجبال.86

  .1363، امیرکبیر:  و پرورش، تهرانآموزش فلسفه ،اکبر نژاد، علی شعاري.87

  .1363، امیرکبیر: ، تهران و پرورشآموزششناسی   جامعه،بند، علی عالقه.88

  .1363، خوارزمی:  در جریان پیشرفت، تهرانآموزش ،پائولو فریره،.89

  .1363، دانشگاهی : تهران  و پرورش،آموزش مسائل جهانی ،ژونفوم، .90

  .1363، نیلوفر  :یوسف عفیفی، تهران: ، ترجمه)مبانی فلسفی فیزیک(اي بر فلسفه علم   مقدمه،کارناپ، ردلف.91

  .1363، سروش: عبدالحسین آذرنگ، تهران:  تاریخ و فلسفه علم، ترجمه، لوئیس ویلیام هلزي هال،.92

  .1364، انتشارات سهروردي: محمدتقی فرامرزي، تهران: امعه و دانش، ترجمه ج،چایلد، گوردن.93

  .1364، امیرکبیر: ذرنگ، تهرانالحسین آدعب: زیست، ترجمه  تکنولوژي و بحران محیط،فلورمن، سیموئل.94

  .1364، دانشگاه تهران:  تحقیق در حقیقت علم، تهران،مشکوه الدینی، عبدالمحسن.95

  .1365، 2: یحیی تابش، شماره: پیک ریاضی، ترجمه»  ابطالاثبات و «،الکاتوش، ایمره.96

: گزیده مسائل اقتصادي ـ اجتماعی، ترجمه»  و پرورش در کشورهاي درحال توسعهآموزشهاي  تأمین هزینه «،بانک جهانی.97

  .1364، 64ـ63: نفیسی، شماره

  .1366، پنگوئن: حسن افشار، تهران:  تاریخ علم کمبریج، ترجمه،رنان، کالین.98

  .1368، شرکت سهامی انتشار: احمد آرام، تهران: ها، ترجمه ها و ابطال  حدس،وپر، کارلپ.99

 آمـوزش انتـشارات و    : ناسـماعیل دولتـشاهی، تهـرا     : آغاز عصر خرد، ترجمـه    : 7 تاریخ تمدن، جلد     ،دورانت، ویل و آریل   .100

  .1368، انقالب اسالمی

  .1368، چاپ دهمصراط، : ست، فلسفه چیست؟، تهرانی علم چ،سروش، عبدالکریم.101

  .1368، ر دانشگاهیشمرکز ن: همدانی، تهران حسین معصومی:  جزء و کل، ترجمه،هایزنبرگ، ورنر.102

.1368، شرکت سهامی انتشار: نیافتگی، تهران  واقعیات توسعه،الیاسی، حمید.103

  .1369،  انقالب اسالمیآموزشانتشارات و : آبادي، تهران ایرج علی: جستجوي ناتمام، ترجمه.104

  .1369، انتشارات علمی فرهنگی:  مبادي مابعدالطبیعی علوم نوین، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران، اروین آرتوربرت،.105

  .1369، انتشارات علمی و فرهنگی:  احوال و آثار و آراي فرانسیس بیکن، تهران،انگیري، محسنهج.106

  .1369، ه تهراندانشگا: علی شریعتمداري، تهران: ترجمه   منطق ـ تئوري تحقیق،دیویی، جان.107

  .1369، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران: محمود عبادیان، تهران:  رساله منطقی ـ فلسفی، ترجمه،ي.ي.ویتگن شتین، ل.108

  .1369، مرکز نشر دانشگاهی: حسین معصومی همدانی، تهران:  فلسفه علوم طبیعی، ترجمه،همپل، کارل.109

  .1369،  انقالب اسالمیآموزششارات و تان: هللا فوالدوند، تهرانا  ترجمه عزت  آگاهی و جامعه،،استیوارت. هیوز، هـ .110

  .1370، شارات علمی و فرهنگیتان:  تهران حسن کمالی،: منطق اکتشاف علمی، ترجمه.111

  .1370،  انقالب اسالمیآموزشانتشارات و : احمد آرام، تهران:  علم و فرزانگی، ترجمه،رابرت. آپنهایمر، جی.112

  .1370، آموزان، دانشکده امور تربیتی ردو در تغییر نگرش اجتماعی دانش نقش ا،بلورچیان، غالمرضا.113

، دانـشکده علـوم     )شناسـی معرفتـی     تحقیق در حوزه جامعـه    ( بر ساختار فکري ایرانی      آمریکا نفوذ فرهنگی    ،بیات، محمود .114
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  .1370،  دانشگاه تهران،اجتماعی

  .1370، 2: فریبرز مجیدي، سال اول، شماره: رجمهرهیافت، ت» هاي علمی در پیشرفت علم نقش اجتماع «،پینچ، ترور.115

  .1370، 3رهیافت، سال اول، شماره » ین اجتماعییعلم و تع «،توکل، محمد.116

  .1370، حدیث: شناسی علم، تهران  جامعه،محمد توکل، .117

  .1370، امیرکبیر:  تهران ، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه،راین، آلن.118

  .1370، سروش چاپ دوم: یی در اخالق و صنعت و علم انسانی، تهران تفرج صنع، گفتارها،سروش، عبدالکریم.119

  .1370، 41ـ38، صص 1: رهیافت، سال اول، شماره»  یک جامعه علمی ـ تحقیقاتیهاي ویژگی «،القلم، محمود سریع.120

، 5: فریـده ممتـاز، شـماره     : نامه علوم اجتماعی، ترجمه   » شناسی موافق علم است یا مخالف آن        جامعه «،عسگري، مهدي .121

  .1370، 104ـ75صص 

  .1370، 51ـ42، صص 1: رهیافت، سال اول، شماره» علم، تکنولوژي و توسعه «،الریجانی، فاضل.122

، 37ــ 28، صـص  1:  شـماره  رهیافـت، سـال اول،  » بندي علوم از نظر دانشمندان اسـالمی        تقسیم «1370،محقق، مهدي .123

1370.  

  .1370، 27ـ15صص   ،1: یافت، سال اول، شمارهره» نگرشی بر وضعیت تحقیقات در ایران «،منصوري، رضا.124

 عـالی تحقیقـات، معاونـت امـور         آمـوزش هاي علـم و تکنولـوژي، مـدیریت           اي برنامه    بررسی مقایسه  ،وحیدي، پریدخت .125

  .1370، اجتماعی

  .1370، علمی و فرهنگی: یمنی، تهران:  و توسعه منابع انسانی، ترجمهآموزشریزي   برنامه،هاربیسون، ف.126

  .1371ها،  حل راه بررسی مشکالت پژوهشی و ارائه ،هرااخوان، ز.127

در مجموعه مقاالت سمینار علمی هفته اسـتاندارد،        » بررسی مشکالت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران       «،اخوان، زهرا .128

  .1371، مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران

عبدالحـسین  : ترجمـه ) ره علـم، فلـسفه، ارزش، اخـالق       ده مقاله دربـا   (اي از مقاالت استیس        گزیده ، والتر ترنس  استیس،.129

  .1371، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: آذرنگ، تهران

  .1371، 55ـ50: ، صص3 و 2: دفتر دانش، سال اول، شماره» نظام تحقیقات در جهان «،اعتماد، شاپور.130

  .1371، 3: یافت، شمارهره» هاي نیروي انسانی در دوران بازسازي محدودیت «،اورعی، هاشم و حائریان، علی.131

قربـانعلی ابراهیمـی،    :  رهیافـت، ترجمـه    » با نگاهی به آفریقا   : تأثیر علم و تکنولوژي در زندگی روزمره       «، او رواوروبو، اند .132

  .1371، 3: شماره

  .1371، 3رهیافت، شماره » نگاهی به مفهوم سیاست علمی «،برزگر، علی.133

.1371، 63ـ56، صص 3 و 2دفتر دانش، سال اول، شماره » ر غرب دها دانشگاهتکوین و توسعه  «،بن دیوید، ژوزف.134

  .1371، 4: دفتر نشر دانش، سال اول، شماره» تأملی در جایگاه علم و دانشگاه در نظام اجتماعی «،توکل، محمد.135

ـ    : هـاي مقابلـه بـا آن، تهـران      ابتـدایی و راه آموزش شکست تحصیلی در ،خوزه بالت، جمینو.136   مرکـز مـدارك اقتـصادي 

  .1371، اجتماعی و انتشارات

  .1371،  علمی فرهنگیانتشارات:  پیدایش فلسفه علمی، موسی اکرمی، تهران،رایشنباخ، هانس.137

  .1371، کیهان: شناسی شناخت، تهران  گذري بر جامعه،رضوي، مرتضی.138

  .1371، 28ـ16، صص 3 و 2:  شماره دفتر دانش، سال اول،»  عالی و توسعهآموزش «،سارجیت سینگ، جاسپر.139

  .1371، 3: رهیافت، شماره»  متدلوژیک عالم علوم انسانیهاي ویژگی «،القلم، محمود سریع.140
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 و پـرورش   آموزش گزارش بررسی عملکرد گذشته و وضع موجود اداره کل           ، و پرورش تهران   آموزشریزي    شوراي برنامه .141

  .1371،  و پرورش تهرانآموزشریزي  شوراي برنامه: تهران، تهران

  .1371، 3: رهیافت، شماره»  در زمینه تحقیقات مهندسی دانشگاههایی دیدگاه «،اهللا طحانی، ولی.142

رهیافـت،  »  تحقیـق و توسـعه بخـش خـصوصی    هاي فعالیتنقش دولت در حمایت و گسترش     «،عسگري، محمدمهدي .143

  .1371، 3: شماره

  .1371، 3: زاعی، شمارهاحمد خ: رهیافت، ترجمه»  علوم معاصر در کشورهاي درحال توسعههاي ویژگی «،علم، انیس.144

  .1371، 3خلیل هراتی، شماره : رهیافت، ترجمه» ضرورت همکاري علمی بین شمال و جنوب «،فاروقی، اخترمحمود.145

  .1371، دانشگاه تهران: محمد کاردان، تهران علی:  وضع و شرایط روحی علمی، ترجمه، ژانفوراستیه،.146

  .1371، 33ـ29، صص 3 و 2:  شماره  سال اول، انش،دفتر د» دانشگاه و توسعه سیاسی «،گرانپایه، بهروز.147

  .1371، 3 :رهیافت، شماره»  و سیاستگذاري علمیها ارزشانتخاب علمی و نقش  «،الریجانی، فاضل.148

  .1371، 4: هومن پناهنده، سال اول، شماره: دفتر دانش، ترجمه» علم و ساختار اجتماعی دموکراتیک «،مرتن، رابرت.149

صص ، 3 و 2: سال اول، شماره    یوسف نراقی، : دفتر دانش، ترجمه  » التحصیالن دانشگاهی   ري فارغ بیکا «،موتا، هیرمیتسو .150

  .1371، 49ـ40

، 3 و   2: ، سـال اول، شـماره     یوسـف نراقـی   : دفتر دانش، ترجمه  » گذاري در منابع انسانی     دانشگاه و سرمایه   «، ام  وودهال،.151

  .1371، 39ـ34صص 

 عـالی،  آمـوزش ریزي در  فصلنامه پژوهش و برنامه» )تکنولوژیک(لمی ـ کاربردي  هاي ع آموزشآشنایی با  «،ابتکار، تقی.152

  .1372، 3: سال اول، شماره

  .1372، 4: رهیافت، شماره» ساختار و هنجارهاي آناجتماع علمی،  «،ابراهیمی، قربانعلی.153

: عبدالکریم سروش، تهـران   : هشناسی فلسفی، گفتارهایی در فلسفه علوم تجربی، ترجم          دانشنامه فلسفی، علم   ، پل ادواردز،.154

  .1372، پژوهشگاه علوم انسانی

، 4: محسن حکیمـی، شـماره    :  رهیافت، ترجمه  »:...گذاري و کارفرمایی دانشگاه     سرمایه «،اسمیلر، ریموند دابیلو و دیگران    .155

1372.  

خصوص مـسائل و   عالی کشور در آموزش و مؤسسات   ها  دانشگاه رؤساي   هاي  دیدگاه تحلیلی بر    ،پورهادي خمامی، فریده  .156

  .1372،  عالیآموزشریزي  مؤسسه پژوهش و برنامه:  عالی کشور، تهرانآموزشمشکالت مبتال به 

   عالی،آموزشریزي در  فصلنامه پژوهش و برنامه» دانشگاه / عالی   آموزشریزي توسعه     نظام برنامه  «،پور ظهیر، علی    تقی.157

  .1372، 3: شماره سال اول،

، 37ــ 32، صـص  4: دفتر دانـش، سـال اول، شـماره      » گاه علم و دانشگاه در نظام اجتماعی      تأملی در جای   «،توکل، محمد .158

1372.  

  .1372، شناسی علم و تکنولوژي، دوره کارشناسی ارشد  جزوه درسی جامعه،توکل، محمد.159

هـادي  :  عـالی، ترجمـه  آمـوزش ریزي در  فصلنامه پژوهش و برنامه   »  عالی آموزشسازي در بخش      خصوصی «،ر. تونز، د .160

  .1372، 4: یرازي بهشتی، سال اول، شمارهش

  .1372، 4: ، رهیافت، شماره» تحقیقاتیهاي طرحراهبردي در  «،زاده، محمدرضا حمیدي.161

  .1372، 4: رهیافت، شماره» هاي همگانی در ترویج زبان علم نقش رسانه «،حیدرزاده، توفیق.162

شـدگان مراکـز      گـانگی اجتمـاعی در بـین پذیرفتـه         بیگانگی اجتماعی به همراه بررسی مـورد بی        ،ربانی خوراسگانی، علی  .163
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، نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی دانـشگاه تهـران            ، پایان 1371ـ73ی عالمه حلی تهران در سال       آموزش

1372.

  .1372، 4: فاضل الریجانی، شماره: رهیافت، ترجمه» علم و فرهنگ «،ریچاردز، استوارت.164

  .1372، نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس  مالی، انسانی توسعه علمی، پایان منابع،اهللا زندوانی، حبیب.165

، 43ــ 38، صـص    4: دفتر دانش، سال اول، شماره    » هاي فکري و فلسفی پیدایش علوم نوین        زمینه «،سروش، عبدالکریم .166

1372.  

  .1372، 41ـ36، صص 4: مارهرهیافت، ش»  عالیآموزشتوزیع بودجه پژوهشی کشور بین مراکز  «،شایان، مهین.167

، 4: هـومن پناهنـده، سـال اول، شـماره    : ترجمـه دفتـر دانـش،   » علـم و سـاختار اجتمـاعی دمکراتیـک     «،مرتون، رابرت .168

  .1372، 21ـ14صص

  .1372، 29ـ22، صص 5: هادي غبرایی، شماره: ، رهیافت، ترجمه»سیر تفکر علمی در نزد مسلمانان «، کاووس،منحک.169

  .1372،  سروش:تهران علی اسدي،: ، شناخت شناخت، ترجمه3 روش ،موردن، ادگار.170

، 32ـ31، صص 4: حسین قاضیان، سال اول، شماره: دفتر دانش، ترجمه» سه الگوي رشد و توسعه علم    «،مولکی، مایکل .171

1372.  

  .1372، 35ـ33، صص 4 :رهیافت، شماره» تحلیلی بر نظام تحقیقاتی در ایران «،و دیگران... میرطاهري، سیدعبدا.172

نظـري،   فریبـا شـاه  : ، رهیافت، ترجمه  »د یا خالقیت درونزا   یتقل«علم و تکنولوژي در تاریخ مدرن ژاپن         «،ناکااوکا، تتسورو .173

  .1372، 50ـ42، صص 4: شماره

  .1372، سمت:  تهران ،زیر نظر سمت:  ایده علم اجتماعی و پیوند آن با فلسفه، ترجمه،وینچ، پیتر.174

ریـزي    فصلنامه پژوهش و برنامه   »  عالی جهان  آموزشها در نظام      ها و چالش    بحران «، سید محمدرضا   هاشمی گلپایگانی، .175

  .1372، 3:  عالی، شمارهآموزشدر 

  .1372، 60ـ53، صص 5: احمد خزاعی، شماره: رهیافت، ترجمه» نیافتگی پیوندهاي تکنولوژي و توسعه «،هیل، استیفن.176

  .1372،  87ـ84، صص 9: ـ رهیافت، شماره1372مروري بر گزارش ملی تحقیقات سال  «،یگانه، سیروس.177

: رهیافت، ترجمه» دهد علم و تکنولوژي دنیاي آینده را شکل می: 2030علم و تکنولوژي در سال   «،رودز، فرانک . تی. اج.178

  .1373،  58ـ50، صص 7: زاده مطلق، شماره محمد تقی

  .1373، 90ـ80، صص 6: ت، شمارهرهیاف» نگرش تاریخی به انجمنهاي علمی در ایران «،امیرشیبانی، محمد.179

، 7: محمدعلی امیرشـیبانی، شـماره  : رهیافت، ترجمه» در تدارك یک شغل دائم در پژوهش علمی    «،بی دیکینسون، جان  .180

  .1373، 87ـ74صص 

  .1373، 115ـ114، صص 6رهیافت، شماره » نقش علم در جامعه هند «،ان. تیواري، اس.181

  .1373، 67ـ73، صص 7: فاضل الریجانی، شماره: رهیافت، ترجمه» ابعاد اخالقی علم «،ریچاردز، استوارت.182

 عـالی در برنامـه دوم اقتـصادي، اجتمـاعی،           آمـوزش  برنامه بخش تحقیقات، وزارت فرهنـگ و         ،سازمان برنامه و بودجه   .183

  .1373، فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

فـصلنامه پـژوهش و     » لی در کـشور    عـا  آمـوزش تحلیـل بـر مـشکالت و تنگناهـاي           «،سورج، برنارد و ویلکینسن، جان    .184

  .1373،  عالیآموزشریزي در  برنامه

  .1373، 25ـ22، صص 6: رهیافت، شماره» کیف کار در بخش تحقیقات و کم «،سینایی، حسین.185

  .1373، 110ـ102، صص 6رهیافت، شماره » اهمیت تکنولوژي براي کشورهاي جهان سوم «،الساداتی، سیدعباس شجاع.186
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ریـزي در     فـصلنامه پـژوهش و برنامـه      «ی عالی کشور    آموزش امنا در نظام     هیأتتحلیلی بر عملکرد     «،شریعت، بهاءالدین .187

  .1373، 8 و 7:  عالی، شمارهآموزش

  .1373، 12: ایران فردا، شماره»  مامسائلغرب، شرق و «، طباطبایی، جواد.188

  .1373، 71ـ69، صص 12: کلمه، شماره» شناسی االجتماع تا جامعه از علم «،اهللا طبیبی، حشمت.189

  .1373، 117ـ116، صص 6: رهیافت، شماره» رشد علم در برزیل و دورنماي آینده آن «،عبداهللا، الجیو.190

  .1373، 52ـ40 ، صص6رهیافت، شماره » شناسی و توسعه در ایران جامعه «،عبداللهی، محمد.191

  .1373، 7 : شمارهرهیافت،»  تحقیقاتی کشور و برنامه اول و دومهاي شاخص «1373،فهیم یحیایی، فریبا.192

، صـص   6: رهیافـت، شـماره   » گذشـته و حـال    : ي ایران ها  دانشگاه مهندسی در    آموزش «،زاده، سعید   فیض، جواد و قاسم   .193

  1373، 61ـ53

  .1373، 7: درآمدي بر وضعیت مؤسسات پژوهشی، رهیافت، شماره «،قنبري، افسانه و تنکابنی، حمید.194

  .1373، 7نامه علوم اجتماعی، شماره : ، تهران)معیدفر( سعید سبزیان :، مقاله»شناسی معرفت جامعه «،کاوزر، لوئیس.195

: رهیافت، ترجمه » )1997ـ1992(جایگاه تکنولوژي در هشتمین برنامه پنجساله هند         «،ریزي دولتی هند    کمیسیون برنامه .196

  .1373، 7شیوادخت شیوایی، شماره 

  .1373، 7اعی، شماره م، نامه علوم اجت)عیدفرم(سعید سبزیان : ، ترجمه»شناسی معرفت جامعه «،کاوزر، لوئیس.197

  .1373، صراط: عبدالکریم سروش، تهران: االجتماع، ترجمه  تبیین در علوم اجتماعی، درآمدي به فلسفه علم،لیتل، دانیل.198

  .1373، 39ـ26، صص 6: رهیافت، شماره» تحقیقات دانشگاهی، حال و آینده «،محمدي، مجید.199

رهیافـت،  » 1372ــ  1369هـاي   وضعیت اعتبارات تحقیقاتی در سـال  «، عالیآموزش معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و   .200

  .1373، 7 «:شماره

علمـی ـ   : پذیر است؟ مجموعه مقاالت توسعه علمی ایران، تهـران   آیا و چگونه توسعه علمی ایران امکان،منصوري، رضا.201

  .1373، فرهنگی، چاپ اول

علمـی ـ فرهنگـی،    : ن، مجموعه مقاالت توسعه علمی ایران، تهـران  نگرشی بر وضعیت تحقیقات در ایرا،منصوري، رضا.202

  .1373، چاپ اول

ریـزي در     فـصلنامه پـژوهش و برنامـه      »  عالی آموزشریزي    راهنمایی بررسی برنامه  : آمایش سرزمین  «،وحیدي، پریدخت .203

  .1373، 8 و 7:  عالی، شمارهآموزش

، 101ــ 91، صـص  6: حـسینعلی نـوذري، شـماره    : ، ترجمه رهیافت» رسالت دانشگاه در جامعه مدرن     «،هابرماس، یورگن .204

1373.  

، 79ــ 72، صص   6: هوشنگ نایبی، شماره  : رهیافت، ترجمه » انتقال و تنگنا  : علم و تکنولوژي در چین     «،هو، یائوکسینگ .205

1373.  

، 15ــ 4، صـص    9: رهیافت، شماره » ...)گفتگو با آقایان دکتر آشنایی، دکتر توفیق و       (ایران و دورنماي علم و تکنولوژي       «.206

1373.  

  .1374، 8 ـ 7ارغنون، سال دوم، شماره » فلسفه تحلیلی«.207

  .1374، 97ـ 88، صص 9: رهیافت، شماره» نقدي بر نخستین گزارش ملی تحقیقات «، شاپور اعتماد،.208

» قـی مطالعـه تطبی  (شناسی در ایران و پیشنهاداتی براي حل آنهـا            مسائل و مشکالت انسان    «،اللهی بهاروند، سکندر    امان.209

 و پژوهش علوم اجتماعی کشور، گـروه تکنولـوژي   آموزش و فنون مرد استفاده در ها روشمجموعه مقاالت سمینار بررسی  
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  .1374، ی، چاپ و انتشاراتآموزش

، صـص   10: علیرضـا طیـب، شـماره     : رهیافـت، ترجمـه   » یک ارزیابی انتقـادي     ی؛ملعهاي    پارك «،امیراحمدي، هوشنگ .210

  .1374، 43ـ32

رهیافـت،  » کنند  چه مبلغی را صرف تحقیقات دانشگاهی می   ها  دولت  :گذاري براي آینده    سرمایه «، و دیگران  ایروین، جان .211

  .1374، 49ـ40، صص 9: فریدون فرنیاشلمانی، شماره: ترجمه

  .1374، 80ـ 70، صص 8: رهیافت، شماره» سنجی  علمهاي شاخص «،براون، تیمور و دیگران.212

  .1374، 27ـ16، صص 11: علی بهار، شماره: رهیافت، ترجمه» ، عینیت و آیندهها ارزشبازاندیشی در  «،بل، وندل.213

، 89ــ 84، صـص   11: رهیافـت، شـماره   »  عالی آموزش و ساختارهاي    ها  رسالتضرورت تجدیدنظر در     «،بهرامی، محسن .214

1374.  

  .1374، 99ـ98، صص 9: رهیافت، شماره» پاسخی بر نقد گزارش ملی تحقیقات «،بیات، غالمرضا.215

، 33ــ 25، صـص    9: ن موفقیـان، شـماره    : رهیافـت، ترجمـه   » علم خرد، علم کالن، علم چندملیتی      «، کریس، رابرت  پ،.216

1374.  

  .1374، علمی و فرهنگی: احمد آرام، تهران:  شناخت عینی، برداشتی تکاملی، ترجمه،پوپر، کارل ریموند.217

، صـص  9: رهیافـت، شـماره  » ی در ایـران ، پژوهش و توسعه آتـی علـوم اجتمـاع   آموزشتأملی در  «،توسلی، غالمعباس .218

  .1374، 63ـ58

، 47ــ 37، صـص    11: مسعود پـدرام، شـماره    : رهیافت، ترجمه » دیروز و امروز  : سازي معرفت   اسالمی «، طاها  االلوانی،. ج.219

1374.  

  .1374، 63ـ58، صص 8: رهیافت، شماره» جایگاه ارتباطات علمی در دنیاي امروز «،جعفري، سید محمد. 220

: رهیافـت، شـماره  » مختصري درباره کلمات علم و دانش، تحقیق و پژوهش و صنعت در ادب فارسـی         «،هحجازي، بنفش .221

  .1374، 66ـ60، صص 10

  .1374، 37ـ3، صص 8: رهیافت، شماره» نگاهی به نخستین نشریه علمی ایران «،حسینی پاکدهی، علیرضا.222

  .1374، 77ـ72، صص 9: هرهیافت، شمار» علم و موانع جذب آن در فرهنگ «،خوارزمی، شهیندخت.223

  .1374، 9: رهیافت، شماره» علم و موانع جذب آن در فرهنگ «،خوارزمی، شهیندخت.224

، صـص   8 و   7: شاپور اعتماد و مراد فرهـادپور، شـماره       : ارغنون، ترجمه » فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان     «،س. دانالن، ك .225

  .1374، 67ـ39

  .1374، 57ـ52، صص 8رهیافت، شماره » ت علمیطرحی جهت انتخاب مجال «،دهاوان، اس ام و دیگران.226

  .1374، 43ـ51، صص 8: رهیافت، شماره» اقتصاد مجالت علمی «،ید و لوئیسودی.227

  .1374، 79ـ77، صص 10، رهیافت، شماره »علم و موانع جذب آن در فرهنگ« نقدي بر مقاله ،ربانی، محمد.228

مجموعه مقاالت »  عالی و علوم اجتماعی ـ نگاهی دیگرآموزشی در آموزشاستفاده از تکنولوژي  «،رضا مهجور، سیامک.229

ی، چـاپ و  آموزشـ  و پژوهش علوم اجتماعی کشور، گروه تکنولوژي      آموزش و فنون مرد استفاده در       ها  روشسی  رسمینار بر 

  .1374، انتشارات

 و فنـون   هـا   وشرمجموعه مقاالت سمینار بررسی     »  و پژوهش علوم اجتماعی در ایران      آموزشنگرشی به    «،االمینی  روح.230

  .1374، ی، چاپ و انتشاراتآموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور، گروه تکنولوژي آموزشمرد استفاده در 

، 73ــ 66، صـص    10: هوشنگ نـایبی، شـماره    : رهیافت، ترجمه » هاي تحقیق و تاریخچه آنها      مکتب «،سروز، جان دبلیو  .231
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1374.  

  .1374، نی: ، تهران)روش تفسیر در علوم اجتماعی (االجتماع یی در فلسفه علمها درس ،سروش، عبدالکریم.232

هـاي   با توجه به تئوري( تحقیقی پیرامون موانع اجتماعی و فرهنگی رشد علوم تجربی در ایران عصر قاجار         ،سیدان، فریبا .233

  .1374، شناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعیرنامه مقطع کا ، پایان)ماکس وبر و ماکس شلر

 و فنون مرد    ها  روشمجموعه مقاالت سمینار بررسی     » ي ارزیابی تحقیقات علوم اجتماعی    ها  روش «،دینی، فرانک ال  سیف.234

  .1374انتشارات، ی، چاپ و آموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور، گروه تکنولوژي آموزشاستفاده در 

 و هـا  روشاالت سمینار بررسـی  مجموعه مق» شناسی بخشی و مشکالت جامعه ضرورت تحقیقات بین  «،طلب، ژاله   شادي.235

  .1374، ی، چاپ و انتشاراتآموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور، گروه تکنولوژي آموزشفنون مرد استفاده در 

  .1374، 11رهیافت، شماره » علم و ارزش در تجربه آدمی «،شریعتمداري، علی.236

 علمـی  هـاي  پژوهشن علوم پایه شوراي    سرنوشت علمی و عزم ملی، بیانیه کمیسیو       «، علمی کشور  هاي  پژوهششوراي  .237

  .1374، 11: رهیافت، شماره» ش. هـ1400کشور براي آینده علوم ایران در سال 

، 13ـ5، صص   4: حوزه و دانشگاه، سال اول، شماره     » روش تحقیق در علوم انسانی از دیدگاه ماکس وبر         «،صدري، احمد .238

1374.  

 و  هـا   روشمجموعه مقـاالت سـمینار بررسـی        » اسی آن در ایران    اس مسائلشناسی و     پژوهش جامعه  «،عبداللهی، محمد .239

  .1374، ی، چاپ و انتشاراتآموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور، گروه تکنولوژي آموزشفنون مرد استفاده در 

: هرهیافت، ترجم» ي ارزیابیها روشراهنماي کاربردي انتخاب پروژه تحقیق و توسعه و  «، پیتر و اسپاتیگ، مارتین     فرنی،.240

  .1374، 59ـ44، صص 10معصومه  جمشیدي، شماره 

، صـص  8: انجمـن فیزیـک ایـران، شـماره    : رهیافت، ترجمـه » علم، تکنولوژي و دولت فدرال «آمریکا،فرهنگستان ملی  .241

  .1374، 91ـ86

ـ   »  عالی، گذرگاه اصلی توسعهآموزش «،قانع بصیري، محسن.242  ،توسـعه :  تهـران  انـسان جهـانی،    از کتاب جهان انـسانی 

1374.  

از کتاب جهان انسانی ـ انـسان جهـانی،    » هاي استداللی و انتقادي روشنفکري در عرصه تحلیل «،قانع بصیري، محسن.243

  .1374، توسعه: تهران

، 95  ـ 90، صـص  11: محمـود عـوادزاده، شـماره   : رهیافـت، ترجمـه  » انداز علم در فرانسه چشم «،کلن، میشل و دیگران.244

1374.  

مجموعـه مقـاالت سـمینار بررسـی        »  و بررسی تدریس روش تحقیق در علوم اجتمـاعی ایـران           نقد «،چیان، فاطمه   گیوه.245

  .1374، ی، چاپ و انتشاراتآموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور، گروه تکنولوژي آموزش و فنون مرد استفاده در ها روش

  .1374، 36ـ28، صص11: رهرهیافت، شما» علم به عنوان یک نوع فعالیت و رابطه آن با ارزش «،الریجانی، فاضل.246

  .1374، 71ـ64، صص9رهیافت، شماره » نگرشی نو به ماهیت علم، گذر از دانس به حکمت «،الریجانی، فاضل.247

، 13ــ 6، صـص  2:  شـماره   حوزه و دانـشگاه، سـال اول،      » شناسی و اصالت عمل اجتماعی      جامعه «، محمدجواد  الریجانی،.248

1374.  

از کتاب ارتباطات فراملی و جهان سـوم،  » جایگاهی در نوك هرم براي برگزیدگان:  در مالزيکیتتله ما  «،لنت، جان اي  .249

  .1374، ها، چاپ اول مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه: تهران

 و فنون ها روشمجموعه مقاالت سمینار بررسی » شناسی در ایران  رشته جامعهآموزشمشکالت  «،زاده، عبدالعلی لهسائی.250
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  .1374، ی، چاپ و انتشاراتآموزشوهش علوم اجتماعی کشور، گروه تکنولوژي  و پژآموزشمرد استفاده در 

  .1374، 77ـ74، صص 10: رهیافت، شماره» فرهنگ اسالمی، علم و توسعه «،مخبر، عباس.251

مجموعـه مقـاالت سـمینار بررسـی     »  و مشکالت پژوهش در علوم اجتماعیمسائلهایی از  جنبه «،المر ـ دویت، فیلیپ  .252

  .1374، ی، چاپ و انتشاراتآموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور، گروه تکنولوژي آموزشرد استفاده در  و فنون مها روش

  .1374، 29ـ26، صص 8: رهیافت، شماره» وضعیت فعلی مجالت علمی در ایران «،اهللا مضطرزاده، فتح.253

 و  هـا   روشسـمینار بررسـی     مجموعه مقاالت   » اي در علوم اجتماعی     کاربرد شیوه سازماندهی میان رشته     «،ملکی، حسن .254

  .1374، ی، چاپ و انتشاراتآموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور، گروه تکنولوژي آموزشفنون مرد استفاده در 

، 57ــ 48، صص   11: غالمعلی ابراهیمی، شماره  : رهیافت، ترجمه » هنجارهاي اجتماعی و ایدئولوژي علم     «، ملکی، میشل .255

1374.  

  .1374، 9: رهیافت، شماره» جامعه نویننقش دانشگاه در  «،منصوري، رضا.256

  .1374، 57ـ50، صص 9رهیافت، شماره » نقش نهاد دانشگاه در جامعه نوین «،منصوري، رضا.257

  .1374، سروش: علی اسدي، جلد سوم، تهران: ، ترجمه)روش( شناخت شناخت ،مورن، ادگار.258

  .1374، 19ـ12صص ، 10، رهیافت، شماره »نقش دانشگاه در توسعه صنعتی «،مهدوي، محمدتقی.259

  .1374، 85ـ81، صص 8: رهیافت، شماره» رسانی، صنعت آینده صنعت اطالع «،مهراد، اصغر.260

، صص  10: رهیافت، شماره » مدیریت نیروي انسانی در روند نوآوري از حیطه تحقیق تا حیطه تولید            «،میرعمادي، طاهره .261

  .1374، 25ـ20

  .1374، 24ـ16، صص 9: محمداسماعیل ریاحی، شماره: هیافت، ترجمهر» علم، تکنولوژي و مطالعات آینده «،میلز، ایان.262

، 24ــ 16، صـص  9: محمداسـماعیل ریـاحی، شـماره   : رهیافت، ترجمه » علم، تکنولوژي و مطالعات آینده     «،نشریه دانش .263

1374.  

 و صـنعت  ي توسعه تفکر سیستمی در مکانیزم ارتباط دانشگاه و صنعت تهران، دانـشگاه علـم      ها  روش ،وفایی، محمدرضا .264

  .1374، ایران

  .1374، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: شاپور اعتماد، تهران: شناسی، ترجمه  تاریخ معرفت،. دیوید و هاملین،.265

، 10: نیکو سرخوش، شماره  : رهیافت، ترجمه » بینی تکنولوژیک ابزاري براي یک سیاسیت علمی پویا         پیش«،یانس، اریک .266

  .1374، 31ـ24صص 

  .1375، خجسته:  عالی در ایران، تهرانآموزشمقاالت نخستین سمینار خالصه .267

، صـص   12 و   11مـراد فرهـادپور و امیـد مهرگـان، ارغنـون، شـماره              : ، ترجمـه  »مفهوم روشـنگري   «،آدرنو، هورکهایمر .268

  .1375، 256ـ211

  .1375، 53ـ39، صص 1: شماره  قبسات، سال اول،» شناسی عقالنیت جامعه «،ارمکی، تقی آزاد.269

: رهیافـت، ترجمـه   »  تأکید بـر تحقیقـات بنیـادي در ژاپـن           علم و تکنولوژي در ژاپن؛     «،آژانس علم و تکنولوژي در ژاپن     .270

  .1375، 63ـ54، ص 13: ، شماره...قربانعلی ابراهیمی و

  .1375، 34ـ31صص  ،14: اسماعیل ریاحی، شماره: رهیافت، ترجمه» جهان علم و جهان اسالم «،اعتماد، شاپور.271

  .1375، مرکز: هایی در فلسفه علم و فلسفۀ ریاضی، تهران ، مقالهها برهان و ها دیدگاه ،، شاپوراعتماد.272

 عالی  آموزشدر کتاب مجموعه مقاالت نخستین همایش سمینار        » مشکالت نظام پژوهشی در ایران     «،ایرانمنش، محمد .273

  .1375، در ایران، دانشگاه عالمه طباطبایی
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  .1375، دانشگاه عالمه طباطبایی: پژوهشی در ایران، تهران مشکالت نظام ،ایرانمنش، محمد.274

  .1375، 123ـ118، صص 14: رهیافت، شماره» توازن تحقیقات بین رشد، توسعه و تکامل «،بهادري نژاد، مهدي.275

، ص  13: رهیافـت، شـماره   » استراتژي تکنولوژي؛ مفهوم، جایگاه و تأکیدات اساسـی        «،بهرامی، حسین و طبائیان، کمال    .276

  .1375، 15ـ12

ـ  نظام «،پاپون، پیر و رمی یار.277 فاضـل الریجـانی،   : رهیافـت، ترجمـه  » نگاهی به وضعیت جهانی:  تکنولوژیک هاي علمی 

  .1375، 44ـ32، صص 14: شماره

  .1375،  28ـ 16، ص 13: رهیافت، شماره» مدیریت انتقال تکنولوژي؛ با تکیه به وضعیت ایران «،توکل، محمد.278

  .1375، نص: تهران  سی علم،شنا  جامعه،توکل، محمد.279

ـ   بررسی جامعه،زاده چوبستی، حیدر جانعلی.280 نامـه مقطـع     تطبیقـی وضـعیت علـم و تکنولـوژي در جهـان، پایـان       شناختی 

  .1375، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

صه مقـاالت نخـستین     در خال »  کشور جهان  39 در مقایسه با     رانجایگاه علم و تکنولوژي در ای      « ،زاده، حمیدرضا   جانعلی.281

  .1375،  عالی در ایران، دانشگاه عالمه طباطباییآموزشسمینار 

  ،1 :آینه پژوهش، سال اول، شماره» توسعه فرهنگی و دبستان فرانکفورت «،حریري اکبري، محمد.282

  .1375، 1 :نامه پژوهش، سال اول، شماره» جایگاه و نقش مطبوعات در توسعه فرهنگی ایران «،خانیکی، هادي.283

  .1375، 11  :نامه پژوهش، شماره» آنتروپی اجتماعی و نقش آن در توسعه فرهنگی «،الدین فر، جالل فیعر.284

  .1375، 69ـ64، ص 13: حسن احمدوند، شماره: رهیافت، ترجمه» علم و تکنولوژي در تایوان «،زاگالد، کی.285

  .1375، شگاه عالمه طباطباییدان:  عالی از طریق دریافت بازخورد، تهرانآموزش ارتقاي کیفیت ،سیفی، محمد.286

  .1375، 117ـ105، صص 14: رهیافت، شماره»  عالیآموزش و مراکز ها دانشگاهاعتبارات پژوهشی  «،شایان، مهین.287

 عالی، الگوي مناسب توزیع اعتبارات پژوهشی بین واحدهاي         آموزش و مراکز    ها  دانشگاه اعتبارات پژوهشی    ،شایان، مهین .288

  .1375، المه طباطباییدانشگاه ع: این بخش، تهران

دانـشگاه  :  توسعه ملی، تهـران هاي آرمان عالی در راستاي تحقق آموزش لزوم تحول در مدیریت  ،الدین  طبیبی، سیدجمال .289

  .1375، عالمه طباطبایی، چاپ اول

گاه دانـش :  توسعه ملی، تهـران هاي آرمان عالی در راستاي تحقق آموزش لزوم تحول در مدیریت  ،الدین  طبیبی، سیدجمال .290

  .1375، عالمه طباطبایی

: عبدالمهدي ریاضـی، شـماره    : رهیافت، ترجمه »  علم در توسعه کشورهاي جنوب     آموزشعلم، تکنولوژي و     «،عبدالسالم.291

  .1375، 96ـ90، صص 14

  .1375، 13: رهیافت، شماره» شناسی در ایران؛ نگاهی به گذشته، حال و آینده جامعه «، محمدلهی،لعبدا.292

  .1375، فکر روز: مهدي قوام صفري، تهران: بر ضد روش، ترجمه ، پاول فایرابند،.293

  .1375،  عالیآموزشزي ری مؤسسه پژوهش و برنامه: ، تهرانها دانشگاههاي تأمین منابع ملی   بررسی راه،قارون، معصومه.294

  .1375 ي،زرکشاپور اعتماد، تهران م: ، ترجمهها برهان و ها دیدگاه علوم صوري و علوم تجربی، در ، ردلف کارناپ،.295

، عالمه طباطبایی، چـاپ اول دانشگاه : تهرانی و ساختارهاي اقتصادي، آموزشل نظام باق ارتباط مت،کریمی موغاري، زهرا  .296

1375.  

  »آمریکـا  حیاتی ملـی  هاي تکنولوژينظري بر  «، علمی کشور هاي  پژوهشکمیته تکنولوژي نو کمیسیون صنعت شوراي       .297

  .1375، 47ـ40، ص 13: رهیافت، شماره
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رهیافـت،  » توسعه تکنولوژي در مالزي؛ برنامـه بـراي اقـدام ملـی            «، علمی کشور  هاي  پژوهشکمیسیون صنعت شوراي    .298

  .1375، 53ـ48، ص 13: شماره

: فاضـل الریجـانی، شـماره     :  رهیافت، ترجمه  ،»سیر تحولی علم و تکنولوژي بعد از جنگ جهانی دوم          «،کینگ، الکساندر .299

  .1375، 39ـ29، ص 13

  .1375، دانشگاه عالمه طباطبایی: ی و ساختارهاي اقتصادي، تهرانآموزش ارتباط متقابل نظام ،ري، زهراکریمی موغا.300

  .1375، سمت: یمنی، تهران:  و پرورش تطبیقی، ترجمهآموزش ،کوي، لوتاي.301

در  ارتباط بین پیشینه اجتماعی ـ اقتصادي، حمایت اجتماعی، عزت نفس با میـزان افـسردگی    ،گل رضایی، محمدحسین.302

  .1375، دانشجویان

  .1375، 104ـ97، صص 14: رهیافت، شماره» موانع پژوهش علوم اجتماعی در ایران «،زاده، عبدالعلی لهسائی.303

  .1375، 14: رهیافت، شماره» موانع پژوهش علوم اجتماعی در ایران «،زاده، عبدالعلی لهسائی.304

، 14: رهیافـت، شـماره   » یـسه آن بـا دیگـر کـشورها        آمارهـاي پایـه علـوم و تکنولـوژي در ایـران و مقا              «،مرادي، لیـدا  .305

  .1375، 61ـ45صص

، 14: رهیافـت، شـماره  »  بـا دیگـر کـشورها   بررسی تطبیقی آن  آمارهاي پایه علوم و تکنولوژي در ایران و          «،مرادي، لیدا .306

1375.  

، صـص   14 :رهیافـت، شـمار   » 1374 علمی کشور در سـال       هاي  پژوهش شوراي   هاي  فعالیتعملکردها و    «،مکنون، رضا .307

  .1375، 19ـ16

 امنـاء، مجموعـه مقـاالت اولـین سـمینار      هاي هیأت و تأثیر آن در قانون ها دانشگاه ارزیابی نحوه اداره ،مالباشی، محمود .308

  .1375، فرهنگی  عالی و مراکز تحقیقاتی، تهران علمی ـآموزش، مؤسسات ها دانشگاههاي امناي  هیأت

  .1375، 11ـ6، ص 13رهیافت، شماره » شرط اصلی توسعه: کنولوژيریزي توسعه ت برنامه «،میرعمادي، طاهره.309

، 14 و 13:  عالی، شـماره  آموزشریزي در     فصلنامه پژوهش و برنامه   »  عالی آموزشافت تحصیلی در     «،نورشاهی، نسرین .310

1375.  

دانـشگاه  : ران پیرامون مشکالت پژوهشی آنان، ته     ها  دانشگاه علمی   هیأت بررسی نظرات اعضاي     ،نژاد، فریدون   هاشمیان.311

  .1375، عالمه طباطبایی

  .1375، 23ـ22، صص 14: فر، شماره مرتضی ثاقب: رهیافت، ترجمه» ایران و جایگاه تحقیق و توسعه «،یگانه، سیروس.312

  .1376، 112ـ108، صص 16: هاله المعی، شمار: رهیافت، ترجمه» ریزي آینده پی«.313

مهیـار سـرحدي و     : رهیافـت، ترجمـه   » هـا   ان و محققان در سازمان    وري مهندس   گیري بهره   اندازه «،شین بالت، آلفرد  . اچ.314

  .1376، 49ـ40، صص 15:  حسن محمدرضایی، شماره 

، 15:  طـاهره ژان احمـدي، شـماره    رهیافـت، »انسـنجش عملکـرد پژوهـشگر      «،ادواردز، شرلی و مـک کـري، مایکـل        .315

  .1376، 59ـ50صص

  :رهیافـت، ترجمـه   » اي علم جدید    پیدایش و ثبات ساختار رشته    درباره  : هاي علمی   شناسی رشته   جامعه «،اشتیشوه، رودلف .316

  .1376، 85ـ78صص  ، 15: جیدي، شمارهفریبرز م

،  عـالی  آموزشریزي    ی، مؤسسه پژوهش و برنامه    آموزش رویکرد جدید ارزیابی هزینه براي نظام جدید         ،افتخار، ناصرالدین .317

1376.  

  .1376، 75ـ68، صص 16:  شمارهرهیافت،» پژوهی نگري و آینده آینده «، موسی،اکرمی.318
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  .1376، 20ـ16، صص 15: رهیافت، شماره» ارزشیابی تحقیقات «، سیدقاسمامامزاده،.319

، 61ــ 51 ، صص 17:  ناصر موفقیان، شماره    :رهیافت، ترجمه »  و تهدید حیات در سطح کره زمین       فناوري «،اولریش، اوتو .320

1376.  

عه مقاالت همایش سراسـري مراکـز تحقیـق و توسـعه صـنایع      مجمو» مشکالت تحقیقات در ایران   «،ایرانمنش، محمد .321

  .1376، کشور

محـب حـسینی،    . م: رهیافـت، ترجمـه   » هایی به سوي وحدت و تنوع       مطالعات آینده و گرایش    «،باربري، النوار و ماسینی   .322

  .1376، 16: شماره

  .1376، 710ـ60، صص 15: رهیافت، شماره» سنجش عملکرد پژوهشگران«، بازرگان، عباس.323

 آمـوزش ریزي    مؤسسه پژوهش و برنامه   : ، تهران راندانشگاهی در ای  » سنجی  اعتبار«تا  » خودارزیابی« از   ،ازرگان، عباس ب.324

  .1376، عالی

  .1376، 39ـ28، صص 17: رهیافت، شماره» شهرسازي و توسعه پایدار «،بحرینی، حسین.325

  .1376، 83ـ76، صص 17:  شمارهبهرام معلمی،: رهیافت، ترجمه» زیست علوم زمین و محیط «،برگر، آنتونی.326

  .1376،  نی :کامبیز عزیزي، تهران:  عقل سلیم علم، ترجمه،برونوسکی، جیکوب.327

، 77ــ 72، صـص  15: فروهـر معیـري، شـماره   : رهیافت، ترجمـه  »  عالی آموزشکیفیت و ارزشیابی آن در       «،بالند، کارل .328

1376.  

، 27ــ 21، صـص  15: رهیافـت، شـماره  » )صنایع دفـاع (عه  وري در مراکز تحقیق و توس       ارزیابی بهره  «،بوشهري، علیرضا .329

1376.  

  .1376، 81ـ76، 16: رهیافت، شماره» تکنولوژي در جامعه فرامدرن «،بهرامی، محسن.330

  .1376، 79ـ70، صص 20: معرفت، شماره» شناسی معرفت فلسفه علوم اجتماعی و جامعه «،پارسانیا، حمید.331

، 16: محمداسـماعیل ریـاحی، شـماره   : رهیافـت، ترجمـه  »  و جامعـه فنـاوري لـم،  آینده اروپا در زمینه ع     «،پترال، ریکاردو .332

  .1376، 98ـ82صص

ریـزي    مؤسسه پژوهش و برنامـه    :  عالی، تهران  آموزشسازي مراکز      نقدي بر مبانی نظري خصوصی     ،دي. پیل، جی، واي  .333

  .1376،  عالیآموزش

ریـزي   مؤسـسه پـژوهش و برنامـه   : عالی، تهران آموزشسازي مراکز     نقدي بر مبانی نظري خصوصی     علی،تسلیمی، عباس .334

  .1376،  عالیآموزش

ریـزي   مؤسـسه پـژوهش و برنامـه   :  عالی، تهرانآموزشسازي مراکز     نقدي بر مبانی نظري خصوصی     ،یمی، عباسعلی لتس.335

  .1376،  عالیآموزش

موعـه مقـاالت نخـستین       کـشور جهـان، مج     39 جایگاه علم و تکنولوژي ایران در مقایسه با          ،زاده چوبستی، حیدر    جانعلی.336

  .1376، دانشگاه عالمه طباطبایی: ، تهران) عالی در ایرانآموزشسمینار 

محمدحـسین  : رهیافـت، ترجمـه   » ؛ سـازمانی بـراي پـرورش خالقیـت و نـوآوري           2050دانـشگاه    «،س ون نجنکل، هـا  .337

  .1376، 107ـ97، صص 16: نژادسلیمی، شماره

، 17: رهیافت، شمار » ي علوم پزشکی کشور   ها  دانشگاهالت پژوهشی   بررسی سازمان و تشکی    «،حاجی ترخانی، امیرحسن  .338

  .1376، 127ـ111صص 

  .1376،  ارتباط با جامعه، تهرانفرایند عالی در آموزشها یا  پذیري  آسیب،خانیکی، هادي.339
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419

 آموزشي  ریز  مؤسسه پژوهش و برنامه   :  ارتباط با جامعه، تهران    فرایند عالی در    آموزشهاي    پذیري   آسیب ،خانیکی، هادي .340

  .1376، عالی

  .1376، مرکز: هاي الکترونیکی دربارة علم و قرن بیستم، تهران  تأمالت اینترنتی، نامه،خیام، مسعود.341

،  عالی آموزشریزي    مؤسسه پژوهش و برنامه   :  عالی در چین، تهران    آموزشها و راهبردهاي توسعه        چالش ،وکایی، گی ئدا.342

1376.  

، نـی : ریه، تهـران  یحـسین بـش   : گرایی و هرمنوتیک، ترجمه      فوکو، فراسوي ساخت    میشل ،دریفوس، هیوبرت و رابینو، پل    .343

1376.  

، ، تهران، سازمان برنامه و بودجـه 1400 عالی در ایران آموزش گزارش بخش    ، عالی سازمان برنامه و بودجه     آموزشدفتر  .344

1376.  

الت همایش سراسري مراکـز تحقیـق و   مجموعه مقا» ها در ایران پژوهش و توسعه در صنعت و نارسایی  «، پرویز  دوامی،.345

  .1376، توسعه صنایع کشور

، 39ــ 34، صص   15: طاهره ژیان احمدي، شماره   : رهیافت، ترجمه » وضعیت پژوهش ما چگونه است؟     «1376، والتر راب،.346

1376.  

 11شـماره ، سال سوم  ، فصلنامه حوزه و دانشگاه،»شناسی معرفت  نقدي بر دیدگاه منهایم در جامعه      «1376،راودراد، اعظم .347

  .1376، 12و 

  .1376، 67ـ62، صص 17: علی صباغیان، شماره: رهیافت، ترجمه» تغییر جهانی «، توماس روسوال،.348

  .1376، 50ـ44، صص 17: رهیافت، شماره» بررسی اجمالی توسعه پایدار «،سالمی، رضا.349

نامـه مقطـع      شور، پایـان  ي تهـران بـه مهـاجرت از کـ         هـا   دانـشگاه  بررسی گرایش اعضاي هیئت علمی       ،شریفی، منصور .350

  .1376، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  .1376، 145ـ135، ص 12 و 11: شماره سال سوم،  حوزه و دانشگاه،» رابطه معرفت و جامعه«، صفاردستگردي، مهدي.351

» ي تعیین اولویت  ها  روشسعه و   یق و تو  قهاي تح   ها و پروژه   ها و معیارها در انتخاب موضوع      شاخص«،  اهللا  ضرغام، نصرت .352

  .1376، 110ـ108، صص 17: رهیافت، شماره

  .1376، 27ـ20، صص 17: رهیافت، شماره» محیطی توسعه پایدار و مسائل زیست«، طالب بیدختی، ناصر.353

، علـی مزینـانی  : فـصلنامه کتـاب، ترجمـه   » قابلیت و تأثیر کشورهاي درحال رشد در تولید متون علمـی     «،  عصاره، فریده .354

1376.  

  .1376،  عالی ایران، تهرانآموزش در آموزش ارائههاي  لزوم متنوع کردن شیوه، کرباسیون، مصطفی.355

  .1376، 33ـ27، صص 15: رهیافت، شماره» ابزاري براي ارزیابی مجالت علمی«، چی، محمدرضا کاله.356

ـ هاي ارا   لزوم متنوع کردن شیوه   ،  کرباسیون، مصطفی .357 مؤسـسه پـژوهش و   : ران عـالی ایـران، تهـ   آمـوزش  در آمـوزش ۀ ئ

  .1376،  عالیآموزشریزي  برنامه

  .1376، 19 ـ14، صص 17: رهیافت، شماره» رویکردي هنجارگرا: توسعه پایدار و تحقیقات«، الریجانی، فاضل.358

 عالی در ایـران،     آموزشمقایسه بین بخش خصوصی و بخش دولتی، مجموعه مقاالت نخستین سمینار            ،  لشگري، محمد .359

  .1376، المه طباطبایی، چاپ اولدانشگاه ع: تهران

  .1376، 107ـ98، صص 17: رهیافت، شماره» گرایی گرایی و نوین بین انسان: اخالق علم«، لنوار، نوئل.360

  .1376، 107ـ98، ص 17: رهیافت، شماره» گرایی گرایی و نوین بین انسان: اخالق علم«، لنوار، نوئل.361
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420

مؤسـسه  :  عالی در قـرن آینـده، تهـران        آموزشاي    مینار منطقه متن سخنرانی دکتر مصطفی معین در س      ،  معین، مصطفی .362

  .1376،  عالیآموزشریزي  پژوهش و برنامه

  .1376، 67ـ60، صص 16: رهیافت، شماره» 1400یافته براي طراحی ایران  نگرش نظام «1376،مکنون، رضا.363

  .1376، 97ـ84، صص 17: رهیافت، شماره» هاي فرهنگی ها و رگه توسعه گره «1376،منصوري، رضا.364

  .1376، 97ـ84، صص 17 :رهیافت، شماره» هاي فرهنگی ها و رگه گره: توسعه «1376،موکلی، مایکل.365

  .1376، نی: شناسی معرفت، ترجمه حسین کچویان، تهران  علم و جامعه1376،موکلی، مایکل.366

 عـالی  آمـوزش ن سمینار  عالی در ایران با هفده کشور جهان، مجموعه مقاالت نخستی         آموزشمقایسه  ،  نوشاد، محمدعلی .367

  .1376، دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ اول: در ایران، تهران

  .1376، دانشگاه تهران، چاپ دوم: زاده، تهران احمد نقیب: مدار، ترجمه دانشمند و سیاست، وبر، اکس.368

  .1376، 16: ناصر موفقیان، شماره: رهیافت، ترجمه» آینده جهان«، هاوکینگ، استیفن.369

  .1376، 91ـ86، صص 15: رهیافت، شماره» پیشرفت علم و فرهنگ علمی« ،هراتی، خلیل.370

  .1377، 103ـ92، صص 19: علی صباغیان، شماره: رهیافت، ترجمه» گرایی چیست؟ علم«، استن مارك، میکائیل.371

، صـص  18: رهیافـت، شـماره  »  عالیآموزشالمللی در خصوص ارزیابی کیفیت در  هاي بین  پیشرفت،  پاراگادي، مهرنوش .372

  .1377، 43ـ29

: هاي علمی ـ کاربردي و نقش آن در تربیت نیروي انسانی کارآمـد، تهـران    ، آموزش نسرین و سلطانی، علیجهانشیري،.373

  .1377، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اي درباره فلسفه علوم پوپر، کوهن، الکاتوس، فایرابند، ترجمه محمـد مـشایخ،       علم چیست؟ نظریات تازه   ،  چالمرز، آلن ف  .374

  .1377، تهران

دانـشگاه صـنعتی    : و صنعت، تهـران    دانشگاه و رابطۀ دانشگاه      آموزشعوامل مؤثر در بهبود کیفیت      ،  حقیقت پارس، علی  .375

  .1377، امیرکبیر

» هـاي علمـی     گیـري بهینـه از سـرمایه        بهـره : ي مستعد از بودجه کل کـشور      ها  دانشگاهاستقالل مالی   «،  دورعلی، محمد .376

  .1377، )ي دولت، دانشگاه و صنعتها چهارمین کنگره سراسري همکاري

: هـاي علمـی، تهـران    گیـري بهینـه از سـرمایه     بهره ي مستعد، از بودجۀ کشور؛ ها  دانشگاهاستقالل مالی   ،  دورعلی، محمد .377

  .1377، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  .1377، وزارت علوم و ارشاد اسالمی: جایگاه پژوهش و پژوهشگر در فرهنگ، تهران، ذکاوتی قراگزلو، علی.378

هـاي پژوهـشی، صـنعتی و     ی کلید توسعه منـابع انـسانی در سـازمان   آموزشریزي  برنامه، رشیدي، محمدمهدي و دیگران  .379

  .1377، دانشگاه صنعتی امیرکبیر: ی، تهرانآموزش

: مارهشـ سال چهارم،   نقد و نظر،» شناسی و تاریخ علم، از تبعیت و تقلید تا تالئم و تعامل      فلسفه، جامعه «،  یباکالم، سعید ز.380

  .1377، 391ـ362، صص 4 و 3

  .1377، )فناوريعلم و (بررسی تحلیل نقادانه و پیشنهادهاي اصالحی بخش پژوهش ، سازمان برنامه و بودجه.381

  .1377، انداز آینده پژوهش بررسی وضع موجود و چشم، سازمان برنامه و بودجه.382

قات و همکاري دانـشگاه و صـنعت در توسـعه           ارائه الگوهاي موفق جهت تحقی    ،  سلیمی، محمدحسین و منطقی، منوچهر    .383

  .1377، دانشگاه صنعتی امیرکبیر: تکنولوژي، تهران

همـایش راهبردهـا و     » نقد استراتژي توسـعه فرهنگـی در ایـران، گذشـته، حـال و دورنمـاي آینـده                 «،  عبداللهی، محمد .384



منابع و مآخذ

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ امع علمی کشور اسناد پشتیبان نقشه ج

421

  .1377، رویکردهاي فرهنگی، وزارت فرهنگ و سازمان برنامه

  .1377، دانشگاه گیالن: قیقات در کشورهاي اسالمی، گیالنتح، فتوحی قزوینی، رضا.385

وزارت فرهنـگ و ارشـاد      :  تهـران   ،)قاجار، پهلوي، انقالب اسـالمی    (هاي فرهنگی     بررسی گسست ،  فیوضات، سیدابراهیم .386

  .1377، اسالمی

  .1377، 71ـ66، صص 19: رهیافت، شماره» راهبرد توسعه بیوتکنولوژي در آسیا و مدیریت بیوتکنولوژي«،کرمی، علی.387

  .1377، شریف، چاپ اول: ، تهران)تلخیص جزوه سابقه موضوع تبلیغات شهري(تأثیر تبلیغات بر فرهنگ ، گرانپایه، بهروز.388

  .1377،  عالیآموزشریزي  مؤسسه پژوهش و برنامه: دانشگاه و جامعه، تهران، گروه مطالعات تطبیقی و نوآوري.389

  .1377، سمت: علی پایا، تهران:  ترجمهدرآمدي تاریخی به فلسفه علم،، الري، جان.390

، صـص   18: رهیافت، شماره » بررسی وضعیت مقاالت علوم پایه فهرست شده محققان مقیم ایران         «،   مهشید  مجتهدزاده،.391

  .1377، 125ـ120

  .1377، وزارت ارشاد، چاپ اول: ملزومات و موانع ساماندهی فرهنگی در ایران امروز، تهران، محمدي، مجید.392

» ریزي کشور و ارائه پیشنهادهایی براي بهبود آن         مروري بر اهداف کمی تحقیقات در ساختار برنامه       «،  اله   فتح مضطرزاده،.393

  .1377، 68ـ64، صص 18: رهیافت، شماره

  .1377، 105ـ100، صص 18: رهیافت، شماره» برنامه ملی تحقیقات کشور«، علی  طلب، مکنون، رضا و حق.394

  .1377، طرح نو: در جامعه نوین ایران، تهران عالی آموزشجایگاه ، منصوري، رضا.395

  .1377، طرح نو، چاپ اول: ، تهران)1427ایران (عزم ملی براي توسعه علمی و فرهنگی ، منصوري، رضا.396

هـاي دولـت،     در چهارمین کنگره سراسـري همکـاري      » بررسی مشکالت و موانع تحقیقات در کشور      «،  زاده، سعید   مهدي.397

  .1377، یقات و تکنولوژي امور برق وزارت نیرو، معاونت تحق)دانشگاه و صنعت

  .1377، دانشگاه صنعتی امیرکبیر: بررسی مشکالت و موانع تحقیقات در کشور، تهران، زاده، سعید مهدي.398

 فلـسفه علـم    ، دانشکده فلسفه،)فلسفه علم(نامه مقطع کارشناسی ارشد   مفهوم معقولیت نزد الکاتوش، پایان    ،  ناجی، سعید .399

  .1377،  شریفدانشگاه صنعتی

  .1377، دانشگاه صنعتی امیرکبیر: ، تهرانها دانشگاه و تحقیق در آموزشتضمین مداوم کیفیت ، نصر، اصغر.400

  .1377، دانشگاه صنعتی امیرکبیر: ، تهرانموانع و عوامل ارتباط صنعت با دانشگاه، نقیان فشارکی، مهدي.401

  .1377، 91ـ84، صص 19: رهیافت، شماره» درمانی  ژنابعاد اخالقی بیوتکنولوژي با تأکید بر«، نوروزیان، احمد.402

  .1377، مرکز: بابک احمدي و دیگران، تهران: هرمنوتیک مدرن، ترجمه، نیچه، فردریک و دیگران.403

  .1377، 83ـ69، صص 18: فاضل الریجانی، شماره: رهیافت، ترجمه» )فناوري(سیاست علم و تکنولوژي «، واد، آتول.404

ي تهران از هنجارها ها  دانشگاهوامل دانشگاهی مؤثر بر پیروي دانشجویان تحصیالت تکمیلی         بررسی ع ،  ودادهیر، ابوعلی .405

  .1377، ي تبریز، تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرسها دانشگاهو ضدهنجارهاي علم و مطالعه تطبیقی دانشجویان 

  .1377، پرستش: محمود عبادیان، تهران: عالم در آیینه تفکر فلسفی، ترجمه، یاسپرس، کارل.406

، 27ــ 26، صص   21 :رهیافت، شماره » متن سخنرانی دکتر مصطفی معین در همایش جهانی علم در قرن بیست و یکم             «.407

1378.  

ـ ریزي فرهنگی و اجتمـاعی معاونـت فرهنگـی و اجتمـاعی وزارت ع               دفتر مطالعات و برنامه   .408  فرهنگـی و  یـابی  مـسئله ف ت

  .1378، وزارت عتف: اجتماعی دانشگاه هاي ایران، تهران

، 85ــ 72، صص   20: رضا سالمی، شماره  : رهیافت، ترجمه «بندي جدید     یک طبقه : گرایی تکنولوژي   جهان«،آرشی، دانیل .409
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1378.  

  .1378، 214ـ207، صص 14: نامه علوم اجتماعی، شماره» گفتگو با استاد رندال کالینز«، آزادارمکی، تقی.410

، 20: رهیافـت، شـماره  » هاي کنترل کیفیـت فراگیـر       آمیز برنامه   تالگوریتمی جامع براي اجراي موفقی    «،  آزاده، محمدعلی .411

  .1378، 71ـ 68صص 

  .1378، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران: موانع و تنگناهاي توسعه تکنولوژي در ایران، تهران،  محسن آقایی،.412

 در زمینـه علـوم پایـه طـی     SCI بررسی میزان مشارکت ایرانیـانی در پایگـاه اطالعـاتی         ،   بهزاد  انصافی، سکینه و دوران،   .413

  .1378،  عالی، مراکز اطالعات و مدارك علمی ایرانآموزش، وزارت فرهنگ و 1993 ـ 97هاي  سال

  .1378، 21ـ14، صص 20: رهیافت، شماره» هاي توسعه ملی مدیریت تکنولوژي و برنامه«، نژاد، جعفر باقري.414

  .1378، فروزان، چاپ سوم: شید شیرازي، تهرانجم: روشنفکران ایرانی و غرب، ترجمه، بروجردي، مهرزاد.415

  .1378، 33ـ41، صص 20: رهیافت، شماره» فناوريارزیابی و کاربرد علم و «، بهرامی، محسن و شرقی، عبدالعلی.416

  .1378، 21: رهیافت، شماره» هاي اجتماعی توسعه علم و تکنولوژي تحلیلی بر نظریه«، زاده چوبستی، حیدر جانعلی.417

  .1378، 21 :رهیافت، شماره» هاي اجتماعی توسعه علم و تکنولوژي تحلیلی بر نظریه«، بستی، حیدرزاده چو جانعلی.418

سازمان گسترش و   : بررسی ساختار علوم و تکنولوژي در جمهوري اسالمی ایران، تهران         ،  جدي، سوسن و زنجانی، محمد    .419

  .1378، نوسازي صنایع ایران

  .1378،  سمت :سعید زیباکالم، تهران: شناسی فلسفی، ترجمه  علمچیستی علم، درآمدي بر مکاتب، چالمرز، آن اف.420

، 20 :رهیافـت، شـماره   »  توسعه تکنولوژي در کشورهاي درحـال توسـعه        فرایندعوامل مؤثر بر    «،  اله  حاجی حسینی، حجت  .421

  .1378، 32ـ22صص 

نامه مقطع کارشناسی     ، پایان آموزان با هنجارهاي مدرسه و عوامل مؤثر بر آن          سنجش میزان همنوایی دانش   ،   داوري، تقی .422

  .1378، ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

مؤسسه : علی محمد کاردان، جلد دوم، تهران:  عالی، ترجمهآموزشگزیده مقاالت دایرةالمعارف ، دوران، س ـ پرن بورنی .423

  .1378،  عالی، چاپ اولآموزشریزي  پژوهش و برنامه

  .1378، 95ـ86، صص 20: محمداسماعیل ریاحی، شماره  : رهیافت، ترجمه »توسعه در فناوريمنبع «، راش، اچ جی.424

  .1378، 74ـ70، صص 21 :رهیافت، شماره» ماهیت فرهنگ و تکنولوژي«، ربیو، آندره.425

نامـه علـوم    »  علمـی  هیـأت  بـر فعالیـت پژوهـشی اعـضاي          مؤثربررسی عوامل   «،  صالحی، صادق و ابراهیمی، قربانعلی    .426

  .1378، 138ـ107، صص 14 :اجتماعی، شماره

  .1378، 25ـ21، صص 21 :رهیافت، شماره» اعالمیه جهانی علم و کاربرد دانش علمی«، صباغیان، علی.427

  .1378، 20ـ13، صص 21 :رهیافت، شماره» دستور کار علم ـ چارچوبی براي عمل«، صباغیان، علی.428

  .1378، 12ـ4، صص 21: رهرهیافت، شما» همایش جهانی علم براي قرن بیست و یکم«، صباغیان، علی.429

، 53 ــ 47، صـص  21  :رهیافـت، شـماره  » )ها و تنگناهـا  بررسی قابلیت(» فرهنگ علمی ـ پژوهشی ایران «، طایفی، علی.430

1378.  

تنگناهاي ساختاري علمی ـ صنعتی و تکنولوژیک کشور و راهبردهاي الزم جهت انتقال و توسعه موفـق   «، عابدي، زهرا.431

  .1378، 53ـ42، صص 20 :ـ رهیافت، شماره تکنولوژي

روش، : از کتاب تحوالت فرهنگـی در ایـران، تهـران   » ف میان نخبگان و مردمشکا«،  عباس و گودرزي، محسن    عبدي،.432

  .1378، چاپ اول
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مؤسـسه  :  دوم، تهـران جلـد د، حغالمعلـی سـر  :  عالی، ترجمهآموزشژاپن ـ گزیده مقاالت دایرةالمعارف  ، کوبایاشی، تی.433

  .1378، چاپ اول  عالی،موزشآریزي  پژوهش و برنامه

، 34ــ 28، صـص  21: رهیافت، شـماره » یدعلم براي قرن بیست و یکم، تعهدي جد«، اهللا مکنون، رضا و مضطرزاده، فتح   .434

1378.  

مؤسـسه پـژوهش و     : هـادي شـیرازي بهـشتی، جلـد دوم، تهـران          :  عـالی، ترجمـه    آمـوزش دایرةالمعارف  ،  واتسون، سی .435

  .1378،  عالی، چاپ اولآموزشریزي  برنامه

، 78ــ 85، صـص  21« :اله فاضـلی، شـماره   نعمت: رهیافت، ترجمه» شناسی به منزله علم سیاست     مردم«،  ون ویلن، جان  .436

1378.  

، 21: علـی صـباغیان، شـماره   :  رهیافـت، ترجمـه   »گیري نتایج پژوهش علمی نقش سیاست در جهت«،  هاردینگ، ساندرا .437

  .1378، 93ـ 86صص 

نویس الیحه اصالح اهـداف، وظـایف و تـشکیالت وزارت عتـف،      دربارة نحوة تدوین پیش دبیرخانه شوراي تغییر ساختار     .438

  .1379، وزارت علوم: تهران

  .1379، وزارت عتف: ، تهران21 عالی در قرن ، آموزشالتباج.439

  .1379، نی: عباس باقري، تهران: ، ترجمه)هاي شناخت بررسی راه(علم، شبه علم و علم دروغین ، ارس، هانري ـ ژري.440

رضـا مـصیبی،    : ارغنـون، ترجمـه   » لومـان / شناسی غیربنیادگرا، مناظره بازنگریسته هابرماس      به سوي معرفت  «،  ات، اوا ن.441

  .1379، 110ـ85، صص 17: شماره

  .1379، 187ـ116، صص 4: مجله ذهن، شماره» شناسی معرفت و علم جامعه«، پارسانیا، حمید.442

، 73-65، صـص  22:رهیافـت، شـماره  » شناسی  ي آینده ها  روشات و   مطالع«،  و غفرانی، محمدباقر  تقوي گیالنی، مهرداد    .443

1379.  

  .1379، 3:نامه فرهنگ، سال دهم، دوره سوم، شماره» میزگرد علم و آزادي«، توکل، محمد و دیگران.444

  .1379، سمت: تاریخ علم، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، یر سسیل دامپی یر، ویلیام دامپی.445

  .1379، 3:نامه فرهنگ، سال دهم، دوره سوم، شماره»  و آزادي و توسعهعلم«، داوري اردکانی، رضا.446

  .1379، 23:رهیافت، شماره» هاي علمی و پژوهشی بررسی کارکردهاي آشکار و پنهان انجمن«، ذاکرصالحی، غالمرضا.447

  .1379، شهرام پرستش، تهران: شناسی آگاهی هوسرل، شوتس و گارفینگل، ترجمه جامعه، رندال، کالینز.448

  .1379، 64-55ص ، ص22: رهیافت، شماره»آمریکاي علمی و پژوهشی در ایاالت متحده ها سیاست«، یفی، علیطا.449

فرهنگ سیاست و توسـعه در  » و دورنماي آیندهنقد استراتژي توسعه فرهنگی در ایران، گذشته، حال    «،  عبداللهی، محمد .450

  .1379، ایران امروز، نشر اول

، 54-48 ، صص22:رهیافت، شماره»  در ایرانفناورياي بر سیاستگذاري علم و     منطقهتأثیر شرایط   «،  غفرانی، محمدباقر .451

1379.  

  .1379، 22:رهیافت، شماره»  براي کشورفناوريي علم و سیاستگذار پیشنهادي فرایند«، غفرانی، محمدباقر.452

  .1379، 19-10 ، صص22:رهیافت، شماره»  پیشنهادي سیاستگذاريفرایند«، غفرانی، محمدباقر.453

  .1379، 37-29، صص 22: رهیافت، شماره» 1357-77( تحقیقاتی هاي شاخصتحول روند «، هیم یحیایی، فریباف.454

  .1379، 22 :رهیافت، شماره» 77 تا 1357 تحقیقاتی هاي شاخصتحول روند «، فهیم یحیایی، فریبا.455

  .1379، مرکز تحقیقات علم کشور: ساختار و مدیریت نظام علمی کشور، تهران، راد، امین قانعی.456



  نامه تحقیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی خاص سند شیوه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

424

  .1379، مرکز تحقیقات علم کشور: نظام علمی کشور در برنامه سوم توسعه، تهران، راد، امین قانعی.457

  .1379، مدینه: شناسی رشد و افول علم در ایران، تهران جامعه، راد، محمدامین قانعی.458

  .1379 ،مرکز تحقیقات علمی کشور: ساختار مدیریت نظام علمی کشور، تهران، راد، محمدامین قانعی.459

  .1379، مرکز تحقیقات علمی کشور: نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه، تهران، راد، محمدامین قانعی.460

رهیافـت،  »  پیـشنهادي بـراي ارزیـابی موقعیـت علمـی کـشور           هاي  شاخص«،  الریجانی، فاضل و تقوي گیالنی، مهرداد     .461

  .1379، 28-20 ، صص22:شماره

  .1379، 22:رهیافت، شماره» احبهي علمی ـ مصسیاستگذار«، مکنون، رضا.462

 ، صـص  22:رهیافت، شـماره  »  علمی و صنعتی   هاي  پژوهشتعیین و تدوین راهبردها در      «،  زاده، غالمرضا و دیگران     ملک.463

38-47 ،1379.  

  .1379، جاه، تهران مریم رفعت: شناسی خرد، ترجمه هاي جامعه هاي کالسیک در پارادایم بنیان، جی هله، اچ.464

  .1380، 131-113 ، صص26:فر، شماره مرضیه کیقبادي و عقیل ملکی: رهیافت، ترجمه»  و توسعهخالقیت، یادگیري«.465

  .1380، 131-123 ، صص24:رهیافت، شماره»  توسعه اجتماعیفرایندجایگاه پژوهش در «، مقدم، عبدالمجید ارفعی.466

  .1380، 38-26 ، صص25:هرهیافت، شمار» ارزشیابی هزینه ـ سودمندي خدمات اطالعات پیوسته«، اورنگیان، آذر.467

رهیافـت،  » ي ایرانها دانشگاهبررسی رابطه خالقیت و پیشرفت علمی اعضاي جدید هیئت علمی    «،  پورسعید، سیدمسعود .468

  .1380، 38-30 ، صص26:شماره

، 29-17 ، صـص  26:رهیافت، شـماره  » شناسی رشد خالقیت و ارتباط آن با شخصیت و هوش           روان«،  سازان، رضا   تسبیح.469

1380.  

  .1380، 54-46 ، صص25:رهیافت، شماره» 2000رسانی گزینشی رویکرد ویژه سال  اطالع«، بیگلو، موسیجعفر.470

، 93-78 ، صص 25:رهیافت، شماره » رسانی  هاي پژوهشی در حوزه اطالع      مطالعه عملکرد نهادها و برنامه    «،  حري، عباس .471

1380.  

  .1380، 148-141 ، صص26: رهیافت، شماره»بررسی نگرش معلمان دبیرستان به خالقیت«، السادات حسینی، افضل.472

  .1380، 16-5 ، صص26:رهیافت، شماره» مدیریت خالقیت و خالقیت در مدیریت«، السادات حسینی، افضل.473

  .1380، 195-179 ، صص25:رهیافت، شماره» هاي اطالعاتی فناوريکتابداران در چالش با «، حیاتی، زهیر.474

ریـزي در     فصلنامه پژوهش و برنامه   » استقالل دانشگاه در آینده   «،  سانی، زهرا ، غالمرضا و نصرآبادي لوا    رحمانی میاندهی .475

  .1380، 20:حسن نفرآباد، شماره:  عالی، ترجمهآموزش

  .1380، 178-174 ، صص25:رهیافت، شماره» فناوريهاي ارتباط جمعی در تعمیم علم و  نقش رسانه«، رحیمی، اعظم.476

  .1380، 47-44 ، صص176: کیهان فرهنگی، شماره» خلدون علم و دانش در اندیشه ابن«، زکی، محمدعلی.477

، 26:رهیافت، شماره» یآموزشبررسی نقش عوامل شخصیتی، سازمانی و اجتماعی در نوآوري مدیران     «،  زکی، محمدعلی .478

  .1380، 83-75 صص

  ساکی،. سمت: ناحمد احمدي، تهرا  : ، ترجمه )از قرون وسطی تا اوایل قرن حاضر      (نقد تفکر فلسفی غرب     ،  ژیلسون، اتین .479

  .1380، 140-132 ، صص26:رهیافت، شماره» یآموزشتغییر و نوآوري در سازمان و مدیریت  «)1380(رضا 

  .1380، 140-132 ، صص26:رهیافت، شماره» یآموزشتغییر و نوآوري در سازمان و مدیریت «،  رضا ساکی،.480

 علمی هاي پژوهشمرکز : اي، تهران ه مطالعات منطقهفصلنام» آمریکا عالی در   آموزش«،   زهرا و ذاکریان، عذرا    صباغیان،.481

  .1380، و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
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 1990-94 و   1985-89هاي    بررسی تطبیقی رشد انتشارات علمی ایران در نمایه استنادي علوم در سال           «،  عصاره، فریده .482

  .1380، 76-69 ، صص24:رهیافت، شماره»  موجود در کشورهاي دیگرهاي شاخصو مقایسه نتایح حاصل با 

 1990-94 و   1985-89هاي    بررسی تطبیقی رشد انتشارات علمی ایران در نمایه استنادي علوم در سال           «،  عصاره، فریده .483

  .1380، 76-69 ، صص24:رهیافت، شماره»  موجود در کشورهاي دیگرهاي شاخص حاصل با تایجو مقایسه ن

  .1380، 101-94 ، صص25:رهیافت، شماره» سنجی  و کاربردهاي اطالعها روش«، عصاره، فریده.484

 با توسـعه صـنعتی   فناوري گوناگون علم و     هاي  شاخصتحلیل روابط میان    «،  نوري، سیدسپهر   احمد، علیرضا و قاضی     علی.485

، 19: عالی، شمارهآموزشریزي در  فصلنامه پژوهش و برنامه » )با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی     (در کشورهاي جهان    

1380.  

رهیافـت،  » هاي کوچک و کشورهاي درحال توسـعه  نوآوري فناورانه در شرکت   «،  اصغر  پور، علی   یی، مرضیه و صادق   فخرا.486

  .1380، 103-96 ، صص26:شماره

  .1380، 25-14 ، صص25:رهیافت، شماره» رسانی فرهنگ اطالع«، کار، ملیحه و نیکفرزین، فرزانه .487

  .1380، 173-165 ، صص25:رهیافت، شماره»  تایلندرسانی در خدمات کتابداري و اطالع«، فیضی، علیرضا.488

  .1380، 95-91 ، صص26:رهیافت، شماره» اهمیت خالقیت در توسعه«، زاده، حسن قاسم.489

، 74-66 ، صـص 26:رهیافـت، شـماره  » اي درخشان براي همـه افـراد بـشر       خالقیت نویدبخش آینده  «،  زاده، حسن   قاسم.490

1380.  

  .1380، 51-39 ، صص26:رهیافت، شماره» القیت علمیشناسی و خ روش«، راد، محمدامین قانعی.491

، مرکز اطالعات و مدارك علمی فناوري، وزارت علوم و تحقیقات و )2000(دانش ایران ،  و انصافی، سکینه  قریب، حسین   .492

  .1380، ایران

یافـت،  ره»  مقایـسه جامعـه ایـران و ژاپـن    فنـاوري فرهنگ، خالقیت و توسـعه علـم و   «، کلدي، علیرضا و رزاقی، منظر .493

  .1380، 112-104 ، صص26:شماره

  .1380، 141-125 ، صص25:رهیافت، شماره» ي آنها روشعلم و «، کلدي، علیرضا و الریجانی، فاضل.494

  .1380، 164-154 ، صص25:رهیافت، شماره» افزاري کامپیوتري  اطالعات و نرمفناوري«، کوکبی، مرتضی.495

  .1380، 90-84 ، صص26:رهیافت، شماره» ی و فناورانهخالقیت و نوآوري سازمان«، گلستان هاشمی، سیدمهدي.496

، و ارتباطـات  مؤسـسه پـژوهش، فرهنـگ و هنـر    : پروانه سپرده، تهـران : رویارویی علم و تکنولوژي، ترجمه   ،  الدریر، ژان .497

1380.  

  .1380، 45-39 ، صص25:رهیافت، شماره» اندازها اقتصاد اطالعات؛ مفاهیم و چشم«، محسنی، حمید.498

  .1380، 153-142 ، صص25:رهیافت، شماره»  اطالعاتفناورينقش نظام اطالعاتی و «، دمدهوشی، مهردا.499

 ، صـص 26:رهیافـت، شـماره  » هـا   خالقیت استعدادي قابل پرورش در افراد و سازمان       «،  مشبکی، اصغر و تیمورنژاد، کاوه    .500

52-65 ،1380.  

، 52 و 51:تاب ماه علـوم اجتمـاعی، شـماره   ک» شناختی تحوالت علم در ایران تحلیل معرفتی ـ جامعه «، موسوي، یعقوب.501

  .1380، 31-27 صص

المللی از بدو انقالب اسـالمی       هاي بین   بررسی وضعیت مجالت علمی و میزان انعکاس آنها در نمایه         «،  زاده، زهرا   موسوي.502

  .1380، 25-8 فصلنامه کتاب، صص» سازي حل جهت بهینه تاکنون و ارائه راه

  .1380، 77-55 ، صص25:رهیافت، شماره»  اطالعاتفناوريی راهبردهاي مل«، مهدوي، محمدتقی.503
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  .1380، 124-102 ، صص25:رهیافت، شماره» هاي اطالعات و ارتباطات فناوريتأثیر اجتماعی «، نامدار قشقایی، نیلوفر.504

یافـت،  ره» )تغییراتی در تخصیص بودجه به منابع تحقیق و توسعه(اي  تجدید ساختار تحقیق بنیادي، کاربردي و توسعه   «.505

  .1381، 225-214 ، صص27:شماره

تماعی وزارت علوم، تحقیقـات و      جریزي فرهنگی و ا     ، دفتر مطالعات و برنامه    »ي ایران ها  دانشگاهشناسی فرهنگی     آسیب«.506

  .1381فناوري، 

نگی و ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگمی معاونت فره     ، دفتر برنامه  » و بازار  فناوريدانشگاه و محیط پیرامون تعامل با       «.507

  .1381فناوري، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 

  .1381، ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی ، دفتر برنامه» عالیآموزشبررسی و تحلیل افزایش سهم زنان در «.508

  .1381فناوري، ، گزارش شوراي فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و »دانشگاه جامعه و فرهنگ«.509

  .1381، 70-61 ، صص28: رهیافت، شماره» گاه مجازيدانش«، آراسته، حمید.510

 ، صـص 27:رهیافـت، شـماره  »  خرد اجرایـی مسائلدرگیري با : ها دانشگاه روزانه رؤساي هاي  فعالیت«،  آراسته، حمیدرضا .511

163-171 ،1381.  

  .1381، 131-120 ، صص27:رهیافت، شماره» هاي پیشنهادي علوم پایه شامتک«، اخکان، سعیده.512

، 162-150 ، صـص 27:رهیافـت، شـماره  »  توسعه اقتـصادي کـشور  فرایندجایگاه پژوهش در «،  عبدالحسینمقدم،  ارفعی.513

1381.  

  .1381، 27:رهیافت، شماره»  توسعه اقتصادي کشورفرایندجایگاه پژوهش در «، عبدالمجید: مقدم ارفعی.514

  .1381، 106-97 ، صص28:رهیافت، شماره»  از راه دورآموزشدانشگاه باز و ، استادزاده، زهرا.515

نامـه مقطـع    پذیري علم تـا اجتمـاع بـاز، پایـان     هاي کارل ریموند پوپر از ابطال       سیري در اندیشه  ،  امیرابراهیمی، ابوالفضل .516

  .1381، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي

ریـزي    دفتـر برنامـه   : تهـران  عـالی،    آمـوزش بررسی و تحلیل افزایش سهم زنان در        ،  ایمانی، مصطفی و مردیها، مرتضی    .517

  .1381، و مطالعات فرهنگیاجتماعی 

  .1381، 19:نامه فرهنگستان علوم، شماره» مروري بر موقعیت علمی ایران و عوامل بازدارنده«، بابامخبر.518

سـیدنورالدین علـوي،   :  کتاب ماه علوم اجتمـاعی، ترجمـه    »گسترش علم در جهان سوم    :  فرهنگی  اشاعه«،  باتلهو، آنتونیو .519

  .1381، 92-89 صص

، 1: علوم اجتمـاعی، دوره جدیـد، شـماره   آموزشرشد » گذشته حال و آینده: شناسی در ایران    جامعه«،  عباس  توسلی، غالم .520

  .1381، 12-4 صص

 آمـوزش ریزي در  فصلنامه پژوهش و برنامه» لوازم ساختاري توسعه علمی در ایران«،  توفیقی، جعفر و فراستخواه، مقصود    .521

  .1381، 25:لی، شمارهعا

  .1381، 35-26 ، صص11یی از مکتب اسالم، شمارهها درس» شناسی تکوین علم جامعه«، ثقفی، محمد.522

  .1381، 21-17 کتاب ماه علوم اجتماعی، صص»  بحران علم در ایرانمسئلهتأملی در «، جواهري، فاطمه.523

اتی توسعه مخابرات کشور با اسـتفاده    مطالع هاي  طرحبندي    تیواول«،  احمدي، علیرضا   حاج مالعلی کنی، حمیدرضا و علی     .524

  .1381، 141-132 ، صص27: رهیافت، شماره» گیري با معیارهاي چندگانه هاي تصمیم کیاز تکن

  .1381، 46-33 ، صص28:رهیافت، شماره»  زیستی در ایرانفناوري آموزش«، حبیبی رضایی، مهران.525

، 8:مطالعـات راهبـردي، شـماره     » ي ایـران  هـا   دانشگاهشناسی فرهنگی     آسیب«،  خلیلی، اسماعیل و اسماعیلی، حمیدامین    .526
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1381.  

، 27:رهیافـت، شـماره   » )استان گلستان : مطالعه موردي ( عالی   آموزشراهبردها و راهکارهاي توسعه     «،  خوشفر، غالمرضا .527

  .1381، 183-172 صص

»  کـشور هـاي  وهشپـژ تاریخچه و عملکرد کمیسیون بیوتکنولوژي شوراي «، اله خیراندیش، آذرمیدخت و ضرغام، نصرت  .528

  .1381، 20-5 ، صص28:رهیافت، شماره

رهیافـت،  » هاي تحقیقـاتی کمیـسیون عمـران و زلزلـه     اولویت«،  علمی کشورهاي پژوهشدبیرخانه کمیته زلزله شوراي     .529

  .1381، 57-47 ، صص27:شماره

 ملـی  هـاي  پـژوهش نهادي هاي تحقیقاتی و عناوین پیـش  تعیین اولویت«، دبیرخانه کمیسیون اقتصاد، مدیریت و بازرگانی  .530

  .1381، 89-68 ، صص27:رهیافت، شماره» اقتصادي در کمیسیون اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

، 10:لـو، شـماره   قدرت حـاجی رسـتم  : مطالعات راهبردي، ترجمه» دانشگاه و محیط پیرامون «،  دودرستاد، جیمز و دیگران   .531

1381.  

  .1381، 29-28 ، صص59 و 58: علوم اجتماعی، شمارهکتاب ماه» تار و پود اجتماعی دانش«، دوران، بهزاد.532

  .1381، 59-55 ، صص59 و 58: کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره» اي اجتماعی مثابه پدیده علم به«، دوران، بهزاد.533

، 11:مطالعات راهبـردي، شـماره  » ي دولتی تهرانها دانشگاهدانشگاه و دین در ایران، بررسی پیمایشی     «،  زاده، احمد  رجب.534

1381.  

: نامـه مقطـع کارشناسـی ارشـد، تهـران       گرایی بین دانـشجویان، پایـان       گرایی و دین    بررسی رابطه بین علم   ،  رحیمی، نیره .535

  .1381، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

، 28:رهیافـت، شـماره   » المللـی   اي و بـین     هاي ملی، منطقه    تدوین معیارهاي برگزاري همایش   «،   داود و دیگران   رشتپیان،.536

  .1381، 122-107 صص

  .1381، شرکت سهامی انتشارات: موانع رشد علمی در ایران، تهران، پور، فرامرز رفیع.537

  .1381، 119-104 ، صص27:رهیافت، شماره» هاي تحقیقاتی کمیسیون علوم انسانی اولویت «،شریعتمداري، علی.538

رهیافـت،  » قات صـنعتی در ایـران و مقایـسه آن بـا سـایر کـشورها              بررسی روند برنامه تحقی   «،  شیخان، ناهید و دیگران   .539

  .1381، 130-123 ، صص28:شماره

  .1381، 96-87 ، صص28:رهیافت، شماره»  میالدي2002بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال «، اکبر صبوري، علی.540

  .1381، 28:رهیافت، شماره» 2002بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال «، اکبر  علیصبوري،.541

، 56-46 ، صص 27:، رهیافت، شماره  )بیوتکنولوژي( زیستی   فناوريهاي تحقیقاتی کمیسیون      اولویت«،  اله  ضرغام، نصرت .542

1381.  

، 27:رهیافـت، شـماره  » بررسی عوامل مؤثر در تولید و چاپ مقاالت علمـی در مجـالت خـارجی معتبـر             «،   محمد طالبی،.543

1381.  

  .1381، 196-184 ، صص27:رهیافت، شماره» لید و چاپ مقاالت علمیبررسی عوامل مؤثر در تو«، طالبی، محمد.544

، 52-48 ، صـص 59 و 58: کتاب ماه علوم اجتماعی، شـماره    » رویارویی اندیشه و جامعه در پیدایش علوم      «،  طایفی، علی .545

1381.  

شناسی  نجمن جامعهخبرنامه ا» شناختی در ایران ها، موانع و راهبردهاي پژوهش جامعه اهداف، ضرورت«، عبداللهی محمد.546

  .1381، 4:ایران، شماره
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  .1381، 5 :شناسی ایران، شماره خبرنامه انجمن جامعه» و توسعه در ایرانعلوم اجتماعی «، عبداللهی، محمد.547

شناسـی ایـران، دوره       مجله جامعه » هاي علمی در زمینه ترویج و توسعه علم و اخالق           عملکرد انجمن «،  عبداللهی، محمد .548

  .1381، 65-47 صص، 1:چهارم، شماره

  .1381، 26-14 ، صص27:رهیافت، شماره» حقیقات علوم پزشکی کشورتهایت  اولویت«، عزیزي، فریدون و عینی، الهه.549

، 27:رهیافـت، شـماره  » سـاختار و کاربردهـاي آن    : (SCI)نمایـه اسـتنادي علـوم       «،  عصاره، فریـده و فارسـی، قربـانعلی       .550

  .1381، 235-226صص

  .1381، 27-22 کتاب ماه علوم اجتماعی، صص» ی نظام علمی ایرانشناس آسیب«، محمدفاضلی، .551

، 142-131 ، صـص 28: رهیافـت، شـماره  »  در کـشور چـین  فنـاوري ي انتقال و توسعه  ها  سیاست«،  فهیم یحیایی، فریبا  .552

1381.  

  .1381، 27:رهیافت، شماره» اندازها منابع مالی تحقیقات در ایران و سایر کشورها، مفاهیم و چشم«، قارون، معصومه.553

، 213-197 ، صـص  27:رهیافت، شـماره  » اندازها  منابع مالی تحقیقات در ایران و سایر مفاهیم و چشم         «،  قارون، معصومه .554

1381.  

  .1381، 86-71، صص28:رهیافت، شماره» نهادینه شدن علم، نگهداري و استقرار مغزها«، راد، محمدامین قانعی.555

  .1381، 11-4 کتاب ماه علوم اجتماعی، صص» رویکردتنوع مفهومی، وحدت «، راد، محمدامین قانعی.556

-53 کتاب ماه علوم اجتمـاعی، صـص    » اي در دانش    رقابت در اجتماع علمی و تمایزپذیري رشته      «،  راد، محمدامین   قانعی.557

54 ،1381.  

، 60-47 ، صـص  28:رهیافـت، شـماره   »  اجتماعی مرتبط بـا مهندسـی ژنتیـک        مسائلایمن زیستی و    «،  یاضی، بهزاد   قره.558

1381.  

کتـاب مـاه علـوم اجتمـاعی ویـژه      » هـا  هـاي تـضاد و توافـق در اندیـشه          هـا، شـبکه     شناسی فلسفه   جامعه«،کالینز، رندال .559

  .1381، 59-58: زاده، شماره محمدرضا مهدي: شناسی علم، ترجمه جامعه

، 27: شـماره رهیافـت، » هاي تحقیقاتی بخش آب در برنامه ملی تحقیقات کـشور       گزارش تعیین اولویت  «،  کشاورز، عباس .560

  .1381، 103-90 صص

رهیافـت،  »  عـالی و تحقیقـات     آمـوزش هـاي ناشـی از آن بـراي           جهانی شدن و چالش   «،  کلدي، علیرضا و فاضلی، رضا    .561

  .1381، 149-142، صص 27:شماره

» بررسی تطبیقی ساختارهاي تحقیقاتی در کشورهاي مختلـف جهـان      «،  کلدي، علیرضا؛ الریجانی، فاضل و فاضلی، رضا      .562

  .1381، 243-236 ، صص27:، شمارهرهیافت

 ، صـص 59 و 58: نهاد جبروتـی، شـماره   مریم پاك: کتاب ماه علوم اجتماعی، ترجمه» علم در جامعه «،  لیدسدورف، لئوت .563

82 -86 ،1381.  

  .1381، 45-27 ، صص27:رهیافت، شماره» اولویت تحقیقات صنعت«، اله و عباسپورثانی، کمال مضطرزاده، فتح.564

  .1381، 70-66 کتاب ماه علوم اجتماعی، صص» نقالبات علمی و پیشرفت علما«، معمار، ثریا.565

  .1381، 81-80 کتاب ماه علوم اجتماعی، صص» یافته ایجاد جامعه علمی در کشور توسعه«، کوك، استوارت مک.566

، 28:رهیافـت، شـماره   »  زیـستی در کـشور     فناوريتحلیلی بر وضعیت پژوهشی     «،  ملبوبی، محمدعلی و عبدي، حمیدرضا    .567

  .1381، 32-21 صص

رهیافـت،  » هـاي اجرایـی      و مراکز تحقیقاتی بـا دسـتگاه       ها  دانشگاههمکاري  «،  منصور کوپایی، فاطمه و بهرامی، محسن     .568
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  .1381، 258-224 ، صص27:شماره

  .1381، 65-60 کتاب ماه علوم اجتماعی، صص» ها هاي تضاد و توافق در اندیشه شبکه«، مهدیزاده، محمدرضا.569

  .1381، 16-12 کتاب ماه علوم اجتماعی، صص» عینیت اجتماعی و دانش«، وبموسوي، سیدیعق.570

  .1381، 28 :رهیافت، شماره» گفتگوي علمی، تولید علم، اولویت توسعه کشور«، اکبر موسوي موجدي، علی.571

، 59 و 58 :کتـاب مـاه علـوم اجتمـاعی، شـماره       » شناسی علم و معرفت در ایران       مدخلی بر جامعه  «،  موسوي، سیدیعقوب .572

  .1381، 47-45 صص

  .1381، 29-28 کتاب ماه علوم اجتماعی، صص» در تاروپود اجتماعی دانش«، مولکی، مایکل.573

  .1381، 1 شماره  و پرورش، پیشآموزششناسی  مجله انجمن جامعه» نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو«، نوغانی، محسن.574

کتاب ماه علـوم اجتمـاعی   «ه و جامعه در پیدایش علم   سازمان اجتماعی و فکري علوم، رویارویی اندیش      «،  وایتلی، ریچارد .575

  .1381، 59-58: علی طایفی، شماره: شناسی علم، ترجمه ویژه جامعه

  .1381، محور و نقش تحقیق و توسعه در آن، سازمان برنامه و بودجه اقتصاد دانایی، وحیدي، پریدخت.576

کتاب ماه علوم اجتمـاعی، ویـژه     » اي در دانش    ي رشته اجتماع علمی، رقابت در اجتماع و تمایزپذیر      «،  هاك استورم، وارن  .577

  .1381، 58-59 :راد، شماره محمدامین قانعی: شناسی علم، ترجمه جامعه

  .1382، 59-58 ، صص22: علوم اجتماعی، شمارهآموزشرشد » شناسی علم به یاد مرتون پدر جامعه«.578

  .1382،  علوم اجتماعیآموزش» شناسی علم به یاد مرتون پدر جامعه«.579

  .1382، 64-50 ، صص30:رهیافت، شماره» (NSF) آمریکابنیاد ملی علوم «، آراسته، حمید.580

  .1382، 28-22 ، صص32:رهیافت، شماره» هاي علمی فلسفه انجمن«، آراسته، حمیدرضا.581

  .1382، 42-33 ، صص31:رهیافت، شماره» 1404انداز توسعه ایران  عالی در چشمآموزشنقش «، آراسته، حمیدرضا.582

  .1382، 113-108 ، صص12 و11:اندیشه صادق، شماره» افزاري تولید علم وجوه نرم«،  عمادافروغ،.583

 عـالی،  آموزشریزي در  فصلنامه پژوهش و برنامه» ي دولتی ایرانها دانشگاه در آموزشالگوي رهبري «، اکرمی، محمود .584

  .1382، 86-49 ، صص29:مارهش

شناسـی معرفـت علـم        اي در بـاب جامعـه       مطالعـه : »ل، مفـاهیم  مبـانی، اصـو   «شناسی نظـري      جامعه،  تنهایی، ابوالحسن .585

  .1382، بهمن برنا: شناختی، تهران جامعه

یی از مکتـب اسـالم، سـال چهـل و سـوم،      هـا  درس» خلـدون  بینی ابـن  شناسی علم ـ جهان  جامعه «1382(ثقفی، محمد.586

  ،35-27، صص11:شماره

 در  فنـاوري  در مطالعه و تدوین سیاست علـوم و          STEPI فناورينقش مؤسسه سیاست علم و      «،  اله  حسینی، حجت   حاجی.587

  .1382، 78-70 ، صص31:رهیافت، شماره» کره جنوبی

-98 صـص : 30:رهیافـت، شـماره  » )نانوبیوتکنولوژي( زیستی نانو فناوريهاي   آشنایی با عرصه  «،  حبیبی رضایی، مهران  .588

107 ،1382.  

، 19-5 ، صـص  30:رهیافـت، شـماره   » هاي کـشور    نگستان فره هاي  فعالیتگزارشی از   «،  حداد عادل، غالمعلی و دیگران    .589

1382.  

-1380گزارش شوراي فرهنگی و اجتمـاعی       : دانشگاه، جامعه و فرهنگ   ،  ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی      دفتر برنامه .590

  .1382، دبیرخانه شوراي فرهنگی و اجتماعی: ، تهران1376

  .1382، 143 ، مقاله، نشریه کلک، شماره»جتماعیآدرنو و تناقض فکر انتقادي و کنش ا«، دانا، فریبرز رئیس.591
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.1382، 42-34 ، صص30:رهیافت، شماره» (TWAS)آکادمی علوم جهانی سومی «، رحمتی، مرجان.592

  .1382، 33-20 ، صص30:رهیافت، شماره» آکادمی علوم روسیه«، رنجبر، بیژن و محمدي، محمدرضا.593

: ، تهران)هاي یک پژوهش پیمایشی خالصه یافته(تار دانشجویان  و رفها  ، نگرش زاده، سیدحسین و جواهري، فاطمه      سراج.594

  .1382، پدیده گوتنبرگ

، 71-65 ، صـص  32:رهیافـت، شـماره   » یافتـه    نیروي انسانی توسـعه    هاي  ویژگی«،  زاده، مهدي و چیذري، محمد      شریعت.595

1382.  

  .1382، 78-72 ، صص30:  شمارهرهیافت،» ISIبندي نشریات  کاربرد فاکتور تأثیر مجله در درجه«، اکبر صبوري، علی.596

  .1382، 24-21 ، صص31:رهیافت، شماره» 2003مروري بر تولید علم در سال «، اکبر صبوري، علی.597

  .1382، 71-65 ، صص30:رهیافت، شماره» نویسی نگرشی مفهومی بر روش فهرست«، صفریان، شاهرخ.598

رهیافـت،  » )ملی تحقیقاتی گروه پزشکی کـشور     هاي    شبکه آزمایشگاه (شامتک پزشکی   «،  عزیزي، فریدون و عینی، الهه    .599

  .1382، 97-90 ، صص30:شماره

  .1382، 84-72 ، صص32:شمارهرهیافت، » پذیر  باز و انعطافآموزش و فناوري«، فاضلی، عصمت.600

  .1382، 21-12 ، صص32: رهیافت، شماره» هاي علمی ایران ساختار و عملکرد انجمن«، قدیمی، اکرم.601

  .1382، 144، نمایه17-16محمدرضا بهشتی، نشریه وکالت، شماره: ، ترجمه» پرسشحقیقت و«، گادامر، هانس.602

، 36-29 ، صـص  32:رهیافت، شـماره  » یک چرخش بینش  : شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن       «،  منصوري، رضا .603

1382.  

-43 ، صـص  31:ارهرهیافت، شـم  » )ها  ها و چالش    فرصت( عالی   آموزش از راه دور در نظام       آموزشتوسعه  «،  منیعی، رضا .604

53 ،1382.  

، 20-5 ، صـص  31:رهیافـت، شـماره   » هـاي علمـی     ي تولید و اشاعه یافته    ها  ، روش اکبر و دیگران    موسوي موحدي، علی  .605

1382.  

  .1382، 57-37 ، صص32:رهیافت، شماره»  کشور اول جهان50بندي تولید علم در  رتبه«، اله موسوي، میرفضل.606

 ، صـص 31:رهیافـت، شـماره   » سیماي نشر کتاب در ایران طی دو دهه اخیـر         «،  مهدیانی، علیرضا و مرتضوي، سیدحسن    .607

24-32 ،1382.  

  .1382، 69-63 ، صص31:رهیافت، شماره» آکادمی علوم فرانسه«، میرشاهی، منوچهر و رنجبر، بیژن.608

  .1382، 49-43 ، صص30:رهیافت، شماره» آکادمی علوم لهستان«، واردي، مرجان و دیگران.609

-59 ، صـص 33:رهیافت، شماره»  مهم تحقیقاتی در ایران و جهانهاي  شاخص«،   و طاهري، افسانه   آبادي، اسداهللا   جالل.610

70 ،1383.  

  .1383، 48-43 ، صص33:رهیافت، شماره» فناوريهاي  خوشه«، اکبر حسنی، کسري و موسوي موحدي، علی.611

، 76-71، صـص 33:ت، شـماره رهیاف» (Scirus)گر علمی سایروس    نموتور جستجو «،  جمشید و توسلی، نگار   چمنی،    خان.612

1383.  

  .1383، پدیده گوتنبرگ:  عالی، تهرانآموزشدرآمدي بر اقتصاد ، خورشیدي، غالمحسین.613

  .1383، 25-16 ، صص33:رهیافت، شماره» از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش«،گل، محمدعلی زلفی.614

  .1383، 58-49 ، صص33:شمارهرهیافت، » آمریکابندي علوم در ایاالت متحده  رتبه«،اکبر صبوري، علی.615

شناسـی ایـران، دوره       مجلـه جامعـه   » ها در موزه مبادله     ها و تعلق    پویایی ممنوعیت : شناسی گفتگو   انسان«،  فکوهی، ناصر .616
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  .1383، 57-40 ، صص1:پنجم، شماره

  .1383، شناسی ایران مجله جامعه» شناسی ایران الگویی در جامعه وگوي علمی پیش گفت«،راد، محمدامین قانعی.617

  .1383، 15-5 ، صص33:رهیافت، شماره» از انجمن معارف تا انجمن ترویج علم«،معتمدي، اسفندیار.618

، شناسی دانشگاه اصفهان نامه مقطع دکتراي جامعه شناختی موانع توسعه علمی در ایران، پایان بررسی جامعه، معمار، ثریا.619

620.383.  

  .1384، گام نو: مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: هدیالکتیک روشنگري، ترجم، آدرنو، تئودور و هورکهایمر.621

رهیافـت،  »  عالی، تحوالت تاریخی و مشکالت پیش روي کشورهاي درحـال توسـعه            آموزشتکامل  «،آراسته، حمیدرضا .622

  .1384، 15-5 ، صص36:شماره

  .1384، 82-74  صص،35:رهیافت، شماره» ي داخل و خارج از کشورها دانشگاهروابط علمی بین «، استادزاده، زهرا.623

» گیـري در مراکـز تحقیـق و توسـعه         معرفی مدلی ساده و کاربردي بـراي تـصمیم        «،  ایازي، محمد و قدیریان، حسینعلی    .624

  .1384، 44-39 ، صص36:رهیافت، شماره

  .1384، 38-31 ، صص36:رهیافت، شماره» هاي انسانی در صنعت الکترونیک توسعه سرمایه«، نگار، مهرنوش بسته.625

رهیافـت،  » و امتیازات آن از دیدگاه حقوقی     ) پته(ها و راهکارهاي ثبت اختراع        شیوه«،، غالمحسین و دیگران   حکمی الهی .626

  .1384، 75-67 ، صص34:شماره

، 65-60 ، صـص  35:رهیافت، شـماره  » ISIمراحل فهرست شدن نشریات در بانک اطالعات علمی         «،چمنی، جمشید   خان.627

1384.  

  .1384، سمت: محمد توکل و شاپور بهیان، تهران: شناسی معرفت و علم، ترجمه معهجا، دیوید گلوور و شیالف استرابریچ.628

رهیافـت،  » فناوريارزیابی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و           خود«،  رحمانی، مژده و سلطانی، بهزاد    .629

  .1384، 93-83 ، صص35:شماره

رهیافـت،  » به نتایج تحقیق و نوآوري در کـشورهاي منتخـب        دسترسی کارآفرینان   «،  اله  شیخان، ناهید و رضازاده، حجت    .630

  .1384، 111-103 ، صص35:شماره

  .1384، 30-22 ، صص36:رهیافت، شماره»  در کاهش مهاجرت نخبگانها دانشگاهنقش «، صادقی، عباس و افقی، نادر.631

  .1384، 66-60، صص34:رهیافت، شماره» 2004تولید علم ایران در سال «، اکبر و پورساسان، نجمه صبوري، علی.632

، 35:رهیافـت، شـماره   » مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولد علم جهـانی در مـدالین          «،  عصاره، فریده و معرفت، رحمان    .633

  .1384، 44-39 صص

، 1 مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره دوم، شـماره         » پرسمان دانش و روشنگري   : بوردیو«،فکوهی، ناصر .634

1384.  

  1384، 102-94 ، صص35:رهیافت، شماره»  در توسعه اشتغالفناوريي علمی و ها سیاست«،قارون، معصومه.635

، فنـاوري وزارت علـوم، تحقیقـات و   : ، تهران)دوره اسالمی(شناسی رشد و افول علم در ایران    جامعه،راد، محمدامین   قانعی.636

  .1384، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

  .1384، سعاد: محمد رضایی، تهران:  اجتماعی، ترجمهمحوري در نظریه مسائل، گیدنز، آنتونی.637

  .1384، 51-45 ، صص36:رهیافت، شماره» ها روشپژوهی، مفاهیم و  آینده«، اله و نوروزیان، مهدي پور، حجت مرادي.638

معرفـت و جامعـه بـه کوشـش         : شناختی کارل منهایم، در کتاب      گرایی معرفت   ملی در نسبت  أت،  حیدري، غالمحسین   مقدم.639

  .1384، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول:  فوالدي، قماهللا حفیظ
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  .1384، 73-66 ، صص35:رهیافت، شماره» آموزگاران علم و معنا«، اکبر و دیگران موسوي موحدي، علی.640

  .1384، 21-16 ، صص36:رهیافت، شماره» سازي ظرفیت«، اکبر و دیگران موسوي موحدي، علی.641

  .1384، 59-45 ، صص35:رهیافت، شماره» نخست علمی در منطقهاحراز جایگاه «، اله موسوي، میرفضل.642

  .1385، شناسی ایران هاي زنان، گروه علمی ـ تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه ها و سازمان مطالعات زنان و کتاب«.643

  .1385، نشر و پژوهش معناگرا: شناسی معرفت و علم، تهران درآمدي بر جامعه، پارسانیا، حمید.644

  .1385، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: انشگاه، تفکر علمی، نوآوري و حیطه عمومی، تهراند، پایا، علی.645

  .1385، مجله اینترنتی فصل نو» شناسی معرفت و علم و جامعه امروز ما جامعه«، تسلیمی تهرانی، رضا.646

  .1385، 4-2 ، صص8:محسن حدادي، شماره: اطالعات حکمت و معرفت، ترجمه» فلسفه علم«، پیت.جوزف سی.647

، 38:رهیافـت، شـماره  » 1383 ـ سال فناوريارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و «، مژدهرحمانی،.648

  .1385، 58-51 صص

 ، صـص 37:رهیافـت، شـماره  » مدار در عصر دانـایی    ساختارهاي دانش «،گل، محمدعلی و کیانی بختیاري، ابوالفضل       زلفی.649

14-19 ،1385.

  .1385، 13-5 ، صص37:رهیافت، شماره» دولت و علم«، سرداري، احمد.650

  .1385، 23-20 ، صص37:رهیافت، شماره» تونل علم«، زاده، مهدي علیجانیان.651

  .1385، 33:فصلنامه علوم اجتماعی، شماره» دهیم؟  میآموزشانسانشناسی را چرا و چگونه «، اله  فاضلی، نعمت.652

  .1385، 32-24 ، صص37:رهیافت، شماره» نتایج تحقیقاتسازي  مروري بر مفاهیم نظري تجاري«، فکور، بهمن.653

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، : تعامالت و ارتباطات در جامعه علمی، تهران   ،  راد، محمدامین   قانعی.654

  .1385فناوري، تحقیقات و 

  .1385، 39-34 ، صص38:رهیافت، شماره» 1383هاي علمی ایران تا سال  گزارش پیشرفت انجمن«، قدیمی، اکرم.655

  .1385، 2 ، ماهنامه گفتمان نو، دوره جدید، سال اول، شماره»شناسی آدرنو و پرسش از جامعه«، کریمی، جلیل.656
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-32 ، صص2:رشد علوم اجتماعی، دوره یازدهم، شماره » شناسان کالسیک   وگویی با جامعه    گفت«،  اسماعیلی، محمدجواد .665
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  .1386، ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی ه، دفتر برنامفناوريوزارت علوم، تحقیقات و : فرهنگی و اجتماعی
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  .1386، 36-25 ص

-20 ، صص39:رهیافت، شماره»  آنهاي ویژگیهاي الکترونیکی و     کتاب فناوري«،  تبار، محمد و منتظر، غالمعلی      عنایت.673

24 ،1386.  

  .1386، 30-21 ، صص2:ماعی، دوره یازدهم، شمارهرشد علوم اجت» شناسی ایران جامعهناکارآمدي «، فاضلی، محمد.674

نامه » شناسی علم   ، تأملی بر تحوالت اخیر جامعه     فناوريشناسی علم     جامعه«،  قاضی طباطبایی، محمود و دادهیر، ابوعلی     .675

  .1386، 142-126 ، صص31:علوم اجتماعی، شماره

  .1386، طهوري: رانجامعه، علم و تکنولوژي، ته: شناسی علم مبانی جامعه، محسنی، منوچهر.676

  .1386، 13-3 ، صص2:رشد علوم اجتماعی، دوره یازدهم، شماره» شناسی در ایران جامعه«، منیري، مریم.677

رشـد علـوم اجتمـاعی، دوره یـازدهم،         » خالقیت و فرهنگ، نقدي بر رویکردهاي عامیانه به خالقیت        «،  اله  فاضلی، نعمت .678

  .1387، 19-6، صص 3:شماره

-26 ، صص3:رشد علوم اجتماعی، دوره یازدهم، شماره   » شناسی خالقیت و نوآوري     جامعه«،  گلستان هاشمی، سیدمهدي  .679

29 ،1387.  

داوود حیـدري، دوره یـازدهم،      : رشد علوم اجتمـاعی، ترجمـه     » تجزیه و تحلیل  : علوم اجتماعی در ایران   «،  یالپانی، محمد .680

  .1387، 39-30 ، صص2:شماره
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،  عالی در آستانه قرن بیست و یکم؛ گزارشی از کنفـرانس جهـانی   آموزش) 1998(دائم جمهوري اسالمی ایران در یونسکو       

1971.  
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  .)جلد 2( علم در تاریخ ،برنال، جان.686

  .دانشگاه آزاد ایران: احمد آرام و احمد خواجه نصیر طوسی، تهران: ترجمه.  عروج انسان،.برونوسکی، ج.687
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  .6 و 5: آشتیان، شماره
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