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  چكيده 

سياست اجتماعي موضوعي است كه به طرز فراگيري زندگي كنشگران 

هاي  ها همواره در معرض سياستناجتماعي را تحت تاثير قرار داده است و آ

هاي  توان در پژوهش بازتاب اين موضوع را مي. اجتماعي گوناگون قرار دارند

پردازند،  داليل و پيامدهاي اين موضوع ميپيرامون سياست اجتماعي كه به منشأ، 

عد در اين مقاله پژوهش سياست اجتماعي در ايران را از سه ب. پيگيري كرد

قصد داريم . ايم هاي آن مورد بررسي قرارداده ضرورت، وضعيت و دشواري

اهميت توجه به سياست اجتماعي را به عنوان موضوع علم اجتماعي خاطر نشان 

. وضعيت پژوهش در اين حوزه را در ايران نشان دهيم سازيم و نيمرخي از
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هاي فراروي پژوهشگران در اين حوزه را  عالوه بر اين، برخي تنگناها و دشواري

اين . برشماريم و در پايان پيشنهادهايي براي پژوهش در اين زمينه ارائه نماييم

كمتر تالش علمي و  كه دهد پژوهش با روش تحليل اسنادي نشان مي

يافته براي مطالعه تجربي سياست اجتماعي صورت گرفته و سياست  انسازم

اجتماعي با همه اهميتي كه دارد هنوز ماهيت نظري و مفهومي خود را در ايران 

اي بكر براي مطالعه  به هر روي، سياست اجتماعي حوزه. نيافته است

 نظر در انتخاب موضوعات و موشكافي پژوهشگران علوم اجتماعي است و دقت

تواند ادبيات  ها، مي آنها، در صورت دسترسي آسان و روزآمد به اطالعات و داده

ها در  پژوهش  افزون بر اين،. نظري و تجربي اين حوزه را در ايران پربار سازد

ها در حل مسائل اجتماعي  گيري دولت ند بر عملكرد و جهتناين حوزه بايد بتوا

  . تأثير بگذارند

اجتماعي، سياست عمومي، دولت رفاه، رفاه سياست : هاي كليدي واژه

  . اجتماعي، توسعه اجتماعي، مسئله اجتماعي

  

  مقدمه

. سياست اجتماعي ارتباط دارند گوناگونهاي  مردم در زندگي روزمره خود با جنبه

شود، نشانه ميزان  اي از مباحثي كه در سياست اجتماعي به آنها پرداخته مي طيف گسترده

ها  دولت«. جتماعي بر زندگي اجتماعي، رفاه و امنيت جامعه استتأثيرگذاري سياست ا

 ،هاي اجتماعي و اقدامات بوروكراتيك نسبت به يك قرن گذشته با انجام هزينه

ها در  هاي تأمين اجتماعي را گسترش داده و در حال حاضر بسياري از دولت برنامه

كسب مشروعيت و جلب  آنها براي ).Amenta 2003(» هاي رفاه قراردارند زمره دولت

گسترش بهداشت، ارتقا آموزش، كاهش بيكاري، حفظ  :مانندآرا مردم به موضوعاتي 

و ما ) Dani & Haan 2008و  1380هابرماس، (پردارند  كاهش فقر مي و محيط زيست
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با همه آنها سروكار داريم و يك كنشگر  روزانه با هر يك از اين موضوعات و يا تقريباً

سطح توسعه بايد دانست كه  ).Segall 2007: 5(رفاه اجتماعي هستيم  فعال در سيستم

دولت  گوناگونهاي  تفاوت است و مدلمسياست اجتماعي از كشوري به كشور ديگر 

بين كشورها نه از بابت وجود يا عدم وجود   بنابراين تفاوت. رفاه قابل شناسايي است

در برخي . گي اجراي آن استسياست اجتماعي بلكه از بابت ماهيت، كيفيت و چگون

كشورها سياست اجتماعي در همه ابعاد توسعه يافته است و همه شهروندان را پوشش 

دهد، اما در برخي كشورها سياست اجتماعي تنها در ابعاد محدودي توسعه يافته  مي

  . است

بنگريد به (اشاره به شواهدي از سياست اجتماعي در ايران باستان  با وجود
كه خطوط كلي سياست اجتماعي اسالم  و تأكيد بر اين) 1382؛ كامكار،  1350صديق، 

در جهت جلوگيري از فقر و تعديل ثروت و حركت عمومي به سوي فقرزدايي، كاهش 
) 2004(مسكوب ) 1382؛ توسلي، Jawad, 2009(ها و مشكالت اجتماعي است  آسيب

مشروطه و همزمان با  آغاز سياست اجتماعي مدرن در ايران را از اواخر دورهاما 
با ايجاد فضاي  1320اولويت دادن به دو بخش بهداشت و آموزش و پس از آن در دهه 

هاي كارگري، اصالحات  بهداشت، بيمه :حث درباره موضوعاتي مانندباز سياسي و ب
با وجود اين، سعيدي  .ندندا مي) Messkoub, 2004: 191(ارضي و تحصيل رايگان 

هاي اجتماعي معاصر را با تمام  ه عنوان محور اصلي سياستدولت رفاهي ب) 1386(
قانون اساسي، دولت را «كه كند  داند و اشاره مي هايش، زاده انقالب اسالمي مي ويژگي

هاي تغذيه، بهداشت،  هاي اجتماعي جامع و تمام عيار در زمينه مسئول تدوين سياست
ها و بنيادهاي  غال و مسكن تمام مردم شناخته است و بعد از آن سازمانآموزش، اشت

هاي موازي با دولت براي  هاي دولتي گذشته به عنوان سازمان انقالب در كنار سازمان
  ).  90: 1386سعيدي، (» تحقق اين امر تأسيس شدند
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اع شدن اجتم  سياست اجتماعي مدرن با ملي كه دهند اما شواهد تاريخي نشان مي
زيرا تشخيص و تعيين  ،ملي ارتباط وثيقي دارد  فرهنگي ايرانيان و تبديل آن به جامعه

شايد بتوان  سياست اجتماعي . زمينه آغاز سياست اجتماعي است گستره سياسي پيش
. مدرن در ايران را همزاد آشنايي ايرانيان با مدرنيته و همسو با نوگرايي دانست

مان صدارت اميركبير زده شد و از آن زمان با اقداماتي هاي سياست اجتماعي در ز جرقه
بنگريد به (» گذاري در ايران وجهي ملي به خود گرفت سياست«كه اميركبير انجام داد 

دولتي،   خانه مقابله با وبا، ايجاد مريض 1كوبي، اقدامات او در زمينه آبله). 1390ميرزايي، 
و بيماران، تأسيس دارالفنون كه آدميت  تعليم پزشكان، نظافت شهر، رسيدگي به گدايان

و در واقع به عنوان بخشي از » امور شهر و خدمات عمومي«را ذيل  هاآن) 1378(
اصالحات اجتماعي، سياسي، اقتصادي دوران كوتاه صدارت او توضيح داده است، 
. مصاديقي از سياست اجتماعي در ابعاد بهداشت، آموزش و محيط زيست هستند

توان گفت  كنند، مي مطرح مي) 1386(و سعيدي ) 2004(مسكوب  چه برخالف آن
تكوين سياست اجتماعي مدرن در ايران به سده نوزدهم و گسترش آن به دوره 

در انتقاد به عملكرد رژيم پيشين و در  1357با شروع انقالب . گردد مي رضاخان باز
واره مورد تأكيد جهت پيروي از اهداف انقالب، برقراري رفاه و عدالت اجتماعي هم

هاي سياست اجتماعي از جمله آموزش، بهداشت،  اكنون بسياري از حوزه. قرارگرفت
تغذيه، مسكن، اشتغال، امور جوانان و زنان و حتي امور قضايي در حيطه وظايف اصلي 

دارند، اما سياست اجتماعي يكي از مسائل  هاي دولتي و رسمي قرار ها و سازمان دستگاه
هاي  هاي اجتماعي ايران طي دهه اذعان به وجود چالش 2.كنوني است اجتماعي جامعه

                                                 
: بـاره مـي نويسـد    در اين آدميت در وقايع اتفاقيه درباره اقدام دولت در زمينه مقابله با آبله و اقدامات اميركبير - 1

اند كه بعد از آموختن به جميع ممالـك محروسـه    اولياي دولت عليه، كسان براي يادگرفتن اين فن شريف گماشته

شان را بكوبند و از تشويش هالكت رعيـت   مأمور نمايند كه در هر واليتي جميع اطفال خود را مردم بياورند و آبله

 ).332: 1378آدميت، (» آسوده گردند

ها مطـالبي دربـاره وضـعيت عـدالت، اشـتغال و سـالمت در جامعـه، اختصـاص          روزي نيست كه در روزنامه - 2

 هـاي آنـان و دربـاره    خـاص و نيازمنـدي   هـاي  هاي دولت براي امور اجتماعي، وضعيت مبتاليان به بيمـاري  بودجه
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بحران فقر و نابرابري اجتماعي، بحران آموزش، بحران « گذشته و استمرار آنها
رفيعي،  ؛1382باره بنگريد به مومني،  در اين( -» بحران بيكاري و هاي اجتماعي آسيب
) 1387؛ رفيعي و ديگران، 1383ده، ؛ عليزا1383دانا،  ؛ رئيس1382؛ ميرآشتياني، 1382

  . سياست اجتماعي را به عنوان مساله اجتماعي مطرح ساخته است
تحقق عدالت  :مانندهايي  با وجود اهميت مساله سياست اجتماعي همسو با آرمان

هاي سياست اجتماعي، كمتر تالش  و تأمين رفاه اجتماعي براي ملت و نيز وجود حوزه
بنابراين، . ي براي مطالعه تجربي اين موضوع صورت گرفته استا يافته علمي و سازمان

نظر ناكامي آن در گسترش   مندي سياست اجتماعي در ايران را نه تنها از نقطه مساله
به سبب در حاشيه ماندن  بلكهتوان مورد توجه قرارداد،  عدالت و رفاه اجتماعي مي

در اين مقاله . جه استتوسط كنشگران حوزه علوم اجتماعي ايران نيز قابل تو
مندي سياست اجتماعي از باب كم توجهي به اهميت پژوهش در حوزه سياست  مساله

. هاي موجود در اين حوزه، مورد توجه قرارگرفته است اجتماعي و نيز ضعف پژوهش
يكي از مسيرهاي توسعه سياست اجتماعي توجه به اين موضوع هم از سوي 

گسترش علوم اجتماعي . ورزان و پژوهشگران استگذاران و هم از سوي انديش سياست
كاربردي منوط به توجه پژوهشگران حوزه علوم اجتماعي به موضوعات مرتبط با حوزه 

اين نكته نيز قابل توجه است كه بخشي از فضاي سياست . سياست اجتماعي است
شناخت و آگاهي از اين . هاي اين حوزه مربوط است اجتماعي به مطالعات و پژوهش

مند و دقيق با هدف توسعه يك سياست اجتماعي كارآمد  فضا مسيري براي مطالعه زمينه
رو، اين مقاله تالش دارد با رجوع به اسناد  از اين. محققان قرارخواهد داد روي  پيش

ها درباره  موجود و نظر كارشناسان و نيز تجربه شخصي پژوهشگر به برخي از پرسش
  : ايران پاسخ دهد مساله پژوهش سياست اجتماعي در

  اجتماعي در ايران چيست؟  پژوهش در حوزه سياست  ضرورت) 1

                                                                                                                   
ي بوده و به رفاه اجتماعي مربـوط  ها موضوعات سياست اجتماع اين. بازنشستگان و مواردي از اين دست را نبينيم

 .شوند مي
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  وضعيت پژوهش در حوزه سياست اجتماعي در ايران چگونه است؟) 2
 هاي پژوهش در حوزه سياست اجتماعي در ايران چيست؟  دشواري) 3

  

  سياست اجتماعي و ضرورت پژوهش آن 
است و  1عمومي  جموعه سياستسياست اجتماعي در حوزه نظر و عمل زيرم

و  2هاي ذينفع ها براي افراد، برابري عامالن و گروه هدف آن ارتقاء برابري فرصت
در قرن ). Dani & Haan 2008(انسجام اجتماعي براي منافع همه جانبه جامعه است 

كه ... هاي رفاهي از هر نوع مانند؛ تامين اجتماعي، مسكن، آموزش و بيستم برنامه
شدند به عنوان موضوعات سياسي مطرح و به  غيرسياسي تعريف مي موضوعات

گذاري و  دولت ملي از طريق قانون). Alcock et al 2008: 163(ها مرتبط شدند  دولت
چه خصوصي و شخصي تلقي شده و مربوط به خانواده و فرد بود و آن  نظارت، ميان آن

هاي زندگي  بيشتر عرصه ها چه سياسي بود را به هم ريخت و منجر شد تا سياست 
به  Hela 1991:8-5; Offe 1984; Habermas 1976(فردي و اجتماعي را دربرگيرند 

  ). Alcock et al 2008:162نقل از 
از زماني كه تاكيد بر انسان به عنوان سوژه توسعه و نه ابژه آن مطرح شد و توسعه 

از جمله گرسنگي،  اجتماعي در اوج اهداف توسعه قرارگرفت، مسائل اساسي زندگي
ها ضرورتي عقالني داشت، به  عدالتي، تبعيض كه زماني حل آن بيماري، محروميت، بي

نيز ديگر ممكن نبود كه  بانك جهانيدر نهادهايي همچون «. فوريتي اخالقي تبديل شد
توسعه صرفاً به مثابه رشد تصور گردد و عالوه بر اين كه چنين درك وسيعي از توسعه 

در اواخر دهه  سازمان ملل متحدشواري مواجه شد، يك نهاد مطالعاتي در عمل با د
نوشت؛ كه توسعه اكنون به نحوي روزافزون فرايندي مردم محور و عادالنه كه  1980

به نقل از  Dadzie 1993:207(رسد  هدفش بايد پيشرفت شرايط انساني باشد به نظر مي

                                                 
1
 . Public policy 

2.  Stakeholder 
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استراتژي كه بازتوزيع يا برآوردن  آشكار بود كه هر تعريف يا). 77: 1385ويچ،  لفت
نيازهاي اساسي انسان را مورد توجه قراردهد نيازمند اقدام سياسي مناسب از سوي 

ها و  در توضيح اقدامات دولت). 82: 1385ويچ،  به نقل از لفت Bell 1974(دولت است 
  :هاي رفاه آمده است دولت هاي گوناگون نمونهپديد آمدن 

نگ جهاني دوم بر مبناي اصول عامي بنيان گذاشته شده دولت رفاه كه پس از ج
 :Mullard and Spicker, 2005( توسط دولت تاكيد زيادي داشت 1بود، بر حمايت

اي از اهداف و هنجارها از جمله اشتغال كامل و حقوق  ها بر مجموعه اين دولت .)216
داف را از طريق هاي رفاه اروپايي اين هنجارها و اه دولت. شهروندي تاكيد داشتند

كار، مراقبت بهداشتي / هاي اشتغال سياست: هاي اجتماعي و نهادها از جمله سياست
براي پوشش بازنشستگان،  2عام، آموزش اجباري و رايگان و تامين اجتماعي دولتي
مدل ديگري از دولت رفاه . بيكاران، بيماران و مرخصي زايمان و غيره نهادمند ساختند

ي رفاه اروپايي پس از جنگ جهاني دوم، مدل توسعه سوسياليستي ها به غير از دولت
هاي  سياست. بود كه شامل شوروي سابق، اروپاي شرقي، چين، كوبا و ويتنام بود

حقوق  :اجتماعي از جمله آموزش رايگان و مراقبت بهداشتي با مفاهيمي مانند
شدن پيوند محكمي ، پيشرفت و بسيج نيروي كار زنان و مردان براي صنعتي )كارگران(

. در كشورهاي درحال توسعه مباني و مسيرهاي سياست اجتماعي متفاوت بود. داشت
هاي اجتماعي مبتني بر هنجارها و حقوق كارگري و  در اغلب اين كشورها سياست

جنوب شرق آسيا سياست اجتماعي / اقتدارگراي شرق ]كشورهاي[در . شهروندي نبود
طور مثال  به. شدن داشت به ويژه با اهداف صنعتي پيوند محكمي با نتايج توسعه و

و در درجه دوم با ايجاد نيروي كار با مهارت و  3اهميت آموزش ابتدا به تربيت كردن
هاي رفاهي در  سياست). Karshenas  and Moghadam 2006: 3&4(رقابتي مرتبط بود 

ازي و ايجاد مبناي س سازي و دولت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بيشتر در جهت ملت
                                                 

1
 . Provision 

2
 . State-provided social insurance 

3
 . Disciplined 
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ها ايجاد شدند تا بر اساس  ها يا رژيم ملت –اجتماعي براي حمايت از ظهور دولت 
به نقل از  Richards and Waterbury, 1996; Halliday, 1979( حقوق شهروندي

Karshenas & Moghadam, 2006: 4 .(  
ا درباره ه تحليل«با اين كه شناسايي مدل سياست رفاه اجتماعي در خاورميانه 

 Karshenas  and(» سياست اجتماعي در اين منطقه در ابتداي راه خود است

Moghadam 2006; Jawad 2009  ،و ادبيات موجود حوزه سياست ) 1388و دين
بايد در  ،داري است هاي رفاه اروپايي و كشورهاي سرمايه اجتماعي بيشتر پيرامون مدل

يافته كه فاقد   هاي كمتر توسعه ط دولتهاي آمرانه توس اعمال سياستكه نظر داشت 
هايي كه خود را متعهد به اجراي  دولت. اي است نيازمند توجه ويژه ندا نهادهاي اجتماعي

 هستندهايي  نمايند بيشتر موضوع مطالعه نظريه سويه و از باال مي سياست اجتماعي يك
ي تحليل را برا) Rueschemeyer and  Skocpol, 2002(» بازگشت به دولت«كه 

ويژه اين موضوع درباره كشورهاي پدرساالر با  به . اند سياست اجتماعي مطرح كرده
بر اين باوريم كه سياست ) 2009( سو با يواد هم. يابد اقتصاد رانتي خاورميانه مصداق مي

هاي سياسي خاورميانه،  اجتماعي ظرفيت خاصي براي ارايه روايتي خردمندانه از پويايي
صلي سياست اجتماعي و ادبيات مطالعات گسترده آن دورمانده است، كه از جريان ا

سياست اجتماعي در ايران نيز از اين روايت جدا ). Jawad, 2009:268(دهد  ارايه مي
پافشاري بر كانوني بودن موضوع سياست اجتماعي در سياست مدرن و نيز . نيست

؛  1386، سعيدي، 1382رانبنگريد به پي(در ايران » ضرورت توجه به سياست اجتماعي«
نشان از لزوم پرداختن به اين حوزه در ايران ) 1386 ؛ غفاري و ديگران،1386كريمي، 

برقراري رفاه و عدالت اجتماعي يكي از وظايف نظام سياسي به تا هنگامي كه . دارد
بخشي از مشروعيت نظام سياسي به كيفيت حكمراني آن مربوط است، رود و  شمار مي

چه نظام  آن زيرا ،ي سياست اجتماعي از اهميت اساسي برخوردار استدرك چگونگ
گرفتن در مسير توسعه  سازد و آن را از قرار رو مي سياسي را با بحران مشروعيت روبه
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خواهد داشت، ناكامي دولت در برآوردن نيازهاي اساسي و اوليه  جانبه باز همه
  .شهروندان است

دولت و   با گسترش دخالتد كه شو اهميت اين موضوع وقتي بيشتر مي
هاي امروز  مندي از انواع خدمات دولتي، نسل ه افزايش درخواست مردم در بهر

اين حساسيت . دهند نسبت به رفتار دولت و آثار و نتايج اين رفتار توجه نشان مي
اشاره . نسبت به عملكرد دولت و كارايي آن همواره در ايران وجود داشته است

سنجي ايرانيان در گذشته و نقل او از حاج سياح مبني بر  ه نكتهب) 1351(آدميت 
) 411: 1351آدميت، (» صحبت مردم منحصر به حكومت و كارهاي اوست«كه  اين

در حال حاضر داوري درباره عملكرد دولتمردان و . شاهدي بر اين ادعا است
است گذاران همچنان در كانون توجه بوده و ضرورت پژوهش پيرامون سي سياست

با ارجاع به . سازد مربوط است، را بيشتر مي  اجتماعي، كه به عرصه عمل دولت
اهميت مطالعه در حوزه سياست اجتماعي را در ابعاد  ،گفته شواهد و داليل پيش

  : گونه برشمرد توان اين نظري و تجربي مي
 مردم هر كجا زندگي كنند عقايد، ترجيحات و منافع) 1385(ويچ  به باور لفت. 1

متفاوتي دراين باره دارند كه منابع چگونه بايد استفاده شوند؟ براي چه بايد استفاده 
ها در چارچوب ساختارهاي  شوند؟ توسط چه كساني استفاده شوند؟ اين تفاوت

گذارند و اين وضعيت ما را به موضوع  متنوع نابرابري و فرصت بر يكديگر اثر مي
جايي كه اعتماد به نظام سياسي و  از آن. سازد مركزيت دولت و نقش آن رهنمون مي

احساس عدالت در بين شهروندان موضوعي است كه توجه شهروندان را به نقش و 
سازد، اين توجه در پرتو مطالعه سياست اجتماعي  عملكرد دولت معطوف مي

  .پذير است امكان
مطالعه سياست اجتماعي در كشورهاي خاورميانه و از جمله ايران به . 2

داري غربي و كشورهاي آسياي  دگي مطالعات اين حوزه در كشورهاي سرمايهگستر
كه  گوناگونوانگهي، شرايط نهادي و سياسي در كشورهاي . جنوب شرقي نيست
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هايي كه  كنند متفاوت است و نظريه هاي سياست اجتماعي را تعيين و اجرا مي برنامه
اند در مورد  دوم تدوين شده داري پس از جنگ جهاني مبني بر تجربه كشورهاي سرمايه

. داري و از جمله كشورهاي در حال توسعه نياز به بازنگري دارند كشورهاي غيرسرمايه
 .پذير است مند در اين حوزه امكان هاي زمينه اين بازنگري بر پايه پژوهش

اگر چه . دهد سياست اجتماعي به موضوع تغييرات اجتماعي اهميت زيادي مي.  3
اي از مطالعات خود به موضوع تغييرات اجتماعي  اجتماعي در پاره پژوهشگران علوم

انداز مطالعات در حوزه سياست اجتماعي  اند، اما به موضوع تغيير از چشم توجه داشته
اين تغييرات در عرصه اجتماعي، سياسي و اقتصادي در چارچوب . اند توجه نداشته

  .مطالعات سياست اجتماعي قابل پيگيري است
هاي  ها و تغيير ويژگي كه كانون رشد دولت ت اجتماعي به دليل اين سياس. 4

فهم و تبيين توسعه . هاي قرن بيستم است، از اهميت برخوردار است بسياري از دولت
). Amenta 2003:98(ها بدون فهم سياست اجتماعي غيرممكن است  اين دولت

ان نيز در گرو مطالعه بخشي از فهم و تبيين تغيير و توسعه دولت در اير بنابراين
رفاه يك موضوع سياسي  ،موضوعجايي كه  از آن. پذير است  سياست اجتماعي امكان

است، فروگذاردن آن به معني كنارگذاشتن وجهي كليدي در بررسي تحول جوامع 
   .مدرن است

تواند  آيد مي هاي عمومي به دست مي اطالعاتي كه از طريق تحليل سياست. 5
هاي پيشين و  هاي سياست در آينده و به كارگيري سياست ينبراي توسعه جايگز

هاي اجتماعي به كار رود  هاي موجود يا تبيين مسايل عمومي و پديده سياست
)Segall 2007:121 .(ها در  تواند به منظور تعيين سياست مطالعه سياست اجتماعي مي

  . وين آنها معطوف داردهاي تد ها و زمينه گذاران را به روند سياست آينده، توجه سياست
هاي اجتماعي به  نفعان سياست هاي رساندن صداي كاربران و ذي يكي از شيوه. 6

و  ،ها است ها و ارايه اطالعات حاصل از اين ارزيابي سياستگذاران، ارزيابي سياست
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پرداختن به اين موضوع، مطالعه فرايند تاريخي سياست اجتماعي در ايران   ضرورت
  . معاصر است

 هسياست اجتماعي تنها مربوط به مطالعه جامعه و مسايل آن نيست، بلكه ب .7
كه چگونه به مسايل توجه شده و اصالح شوند و نيز به تحليل موفقيت يا  اين

هم مرتبط است   1هاي تعيين شده در جهت گسترش رفاه و بهبودي شكست سياست
)Alcock et al 2008: 302 .(ريق الزامات مربوط به اين نكته اهميت دارد كه از ط

كه به سراغ بررسي  آن توان خطاهاي جامعه را پيش از  عدالت اجتماعي است كه مي
رويكردهاي مربوط به تشريح مسابل اجتماعي برويم، از طريق  و پيامدها ،عوارض

زيرا سياست اجتماعي . پرداختن به موضوع سياست اجتماعي مورد توجه قراردهيم
ها را،  به ويژه با توجه به  استراتژي و عملكرد دولتپرسش درباره تفاوت در 

خانماني مورد توجه  ها و مسايل اجتماعي ناشي از افزايش بيكاري، فقر و بي بحران
  .دهد قرار مي
طرفانه  مطالعه سياست اجتماعي از يك سو مطالعه علمي و تا حدي بي. 8
ها و  د جناحهاي جاري دولتمردان است و از سوي ديگر سوق دادن خو سياست

هايشان و پرهيز از  هاي سياسي به سوي بيان آشكار، عيني و علمي سياست گروه
از اين . گويي است و اين گامي در جهت رشد سياسي جامعه است شعاردادن و كلي

هاي روزمره دولتمردان و  بندي علمي تجربه بندي و طبقه توان به جمع انداز مي چشم
گسيخته و پراكنده را در بستر مكان  وان اين تجارب از هممديران در ايران پرداخت تا بت

  . و زمان ساماندهي و قابل انتقال به ديگران نمود

  

  وضعيت پژوهش در حوزه سياست اجتماعي 
و به ويژه به زمان طرح ] جهاني دوم[هاي جنگ  ها به سال ردپاي تحليل سياست

بنابراين در ميان نخستين . گردد شدن تحقيق عملياتي و فنون تحليل اقتصادي باز مي

                                                 
1. Well - being 
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گذاري اقتصادي و  هايي كه در حوزه سياست توان از آن ها، مي انواع تحليل سياست
در اياالت متحده و  1960با اين همه كمي بعد در دهه . دفاعي شكل گرفت ياد كرد

ها به شكلي فزاينده خود را نيازمند به داشتن اطالعات و  ديگر كشورها، دولت
هاي شهري، بهداشت و غيره  يشتر در زمينه آموزش، حمل و نقل، طراحيهايي ب تحليل

توان گفت سياست اجتماعي  مي). 45 – 44 :، جلد اول1385پارسونز، (ديدند  مي
شناسان و ديگر  همواره مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي بوده است و جامعه

و عوامل مؤثر بر آن ارايه هايي درباره منشأ، گسترش  انديشمندان علوم اجتماعي بحث
اما سياست اجتماعي در منطقه خاورميانه در ). Skocpol and Amenta 1986(اند  كرده

وضعيت تحليل و شناخت سياست اجتماعي در ايران . آغاز راه مطالعه و شناخت است
هيچ كار «اند  نيز مطرح كرده) 1389(چنان كه سعيدي و صادقي . گونه است نيز اين

نه در نظر و نه در عمل صورت  1گذاري اجتماعي رباره موضوع سياستچشمگيري د
اجتماعي چيست و   داند كه سياست به همين دليل كمتر كسي مي. نگرفته است

يك از  اجتماعي در هيچ   گذاري  همچنين رشته سياست. هاي آن در ايران كدامند اولويت
منتشر شده در اين موضوع از  هاي ها و مقاله هاي ايران تاسيس نشده و كتاب دانشگاه

كه در كشورهاي اروپايي حداقل چندين دهه  حالي   تعداد انگشتان دست كمتر است، در
: 1389مور،  بليك(» موضوع بحث جدي است و محور آن هم مسايل رفاهي است

  ). مقدمه مترجمان
هرچند حوزه سياست اجتماعي در ايران به طور جدي مورد توجه پژوهشگران 

توان آثار منتشر شده كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم  ميگرفته است، با اين وجود قرار ن
مقاالتي كه تنها : به سياست اجتماعي در ايران مرتبط است را در چند دسته تفكيك نمود

بنگريد به پيران، (اند  ها مورد اشاره قرار داده سياست اجتماعي را در معناي نظري آن
پردازند  و به تعريف مفاهيم اين حوزه مي) 1382مكار، ؛ كا1382؛ توسلي، 1382

                                                 
آورده است كـه بـراي حفـظ امانـت بـه همـان          Social policyگذاري اجتماعي را معادل  مترجم سياست - 1

  .بكاررفته است Social policyمعادل » سياست اجتماعي«اما در اين مقاله . شده استصورت نقل 
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ها به ضرورت توجه به موضوع سياست  برخي از آن). 1382بنگريد به يزداني، (
؛ غفاري و ديگران،  1386؛ كريمي، 1382بنگريد به پيران، (اند  اجتماعي اشاره داشته

رميانه و تاكيد ها با طرح موضوع سياست اجتماعي در خاو معدودي از پژوهش). 1387
بنگريد به (بر ايران به مطالعه ابعادي از سياست اجتماعي در چشم اندازي تاريخي 

Messkoub, 2006; Saeidi, 2004, 2001 (پردازند و نقش برخي عوامل مؤثر بر  مي
و اثرات اجراي برخي ) 1388مهر،  و عزيزي Saeidi, 2004, 2001(سياست اجتماعي 

بر تقويت ايدئولوژي حكومت و  1دولتي طريق نهادهاي فرا ابعاد سياست اجتماعي از
در اين ميان، ). Saeidi, 2004, 2001(اند  سياست پوپوليستي را مورد توجه قرارداده

به موضوع سياست اجتماعي در چارچوب مطالعات ) 2006و  2006(پژوهش مقدم 
  .  زنان پرداخته است

قر، بيكاري، آموزش، بهداشت و ف :مانندهاي ديگري به مسايل اجتماعي  پژوهش
هاي اجتماعي ايجاد شود  تواند مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير سياست سالمت كه مي

ها نيز به موضوع  بخش ديگري از پژوهش). 1383پور،  بنگريد به جواهري(اند  پرداخته
پيامد ها كمتر به رفاه اجتماعي به مثابه  اما اين پژوهش. اند رفاه اجتماعي توجه داشته

، 1384طور نمونه بنگريد به كتابي و ديگران،  به(پردازند  هاي اجتماعي مي سياست
نيز به عوامل موثر بر توسعه سياست  هايي هدر اين ميان مقال). 1381شريفيان ثاني، 

مند اين  كه به بررسي تجربي زمينه اجتماعي در سطح نظري اشاره دارند، بدون اين
 هايي هدر اين ميان مقال). 1385و كريمي،  1382د به معيني، بنگري(عوامل توجه نمايند 

هاي رفاهي به بررسي رابطه  هستند كه با اشاره به نقش نخبگان سياسي بر سياست
بنگريد به ساالرزاده و شيخي، (اند  گفتمان سياسي غالب و رفاه اجتماعي توجه داشته

ند كه به يك حوزه از مطالعاتي نيز وجود دار). 1387؛ فاضلي و كردوني،  1386
اين مطالعات به طور مشخص به ادبيات كه پردازند، هر چند  سياست اجتماعي مي

اند  اي نداشته ها اشاره گذاري سياست اجتماعي از جهت ابعاد و مسيرهاي تحليل سياست

                                                 
1. Para government 
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توان آنها را در زمره  ، اما مي)1384؛ اطهاري، 1382طور نمونه بنگريد به خاتم،  به(
در برخي از اين مطالعات گاه اثرات . سياست اجتماعي قرارداد 1راينديمطالعات ب

ها و نقش آن در بازتوزيع رفاه و يا تداوم فقر مورد توجه قرارگرفته  رفاهي سياست
و  1387؛ واعظ مهدوي و همكاران، 1382؛ بابايي،1375زاده،  بنگريد به عادل(است 
  ). 1387خاني،  موسي

اي به شكل جامع و  هيچ عرصه«ريم كه در حوزه علم هرچند ما نيز بر اين باو

و ) 102: 1384به نقل از مارش،  108: 1958باتلر، ( است كافي مورد مطالعه واقع نشده

توان گفت، به جز  مياما ، )447: 1387فليك، (» نقص نيست هيچ پژوهشي كامل و بي«

وثيقي با مباحث  ها ارتباط هاي صورت گرفته، اغلب آن و پژوهش ها مقالهبرخي از 

اي موارد بسيار  شان در پاره اند و يا ارتباط نظري و روشي سياست اجتماعي برقرارنكرده

اجتماعي توجه   ناچيز است و به موضوع رفاه اجتماعي در چارچوب سياست

ها در زمره مطالعات سياست اجتماعي  موضوع اين پژوهشكه هر چند ( 2اند، نداشته

ولي  ،ها مستقيماً به سياست اجتماعي اشاره ندارند پژوهش برخي از ).گيرند قرارمي

شناسي  از روش .سياست اجتماعي است گوناگونهاي  ها ذيل حوزه موضوع آن

روشي از بعد عد نظري و هم هم از ب ،و برخي مطالعات نيز. مشخصي برخوردار نيستند

ها  ي در آنگونه مجادله نظري و روشي درباره سياست اجتماع ضعيف هستند و هيچ

در اين مطالعات نقش دولت، تاثير تغييرات اجتماعي و سياسي بر . شود مشاهده نمي

ها بر انسجام اجتماعي در  اجراي سياست  هاي اجتماعي و نيز تاثير اجرا يا عدم سياست

هايي كه به  پژوهش. هاي نظري اين حوزه كمتر مورد توجه است چارچوب تحليل

                                                 
1. Out put 

چـه در عنـوان مقالـه     هاي برخي از اين مطالعات آن است كه محتواي مقـاالت بازگوكننـده آن   يكي از ويژگي - 2

ت تا حدي عناوين انتخاب شده غلوآميز است، اما مقالـه  رسد درباره برخي از مقاال آورده شده نيستند و به نظر مي

و  1376به طور نمونه بنگريد به دفتر امور زيربنايي مجلس، ( در اين حوزه خالي است   از محتواي نظري و روشي

 ).1387فاضلي، 
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مسايل اجتماعي يا احساس محروميت و كاهش كيفيت  فقدان رفاه اجتماعي، وجود

 -زندگي در ايران توجه دارند، اغلب اين موضوعات را در ارتباط با متغيرهاي اجتماعي 

سرمايه اجتماعي، پايگاه اجتماعي و متغيرهاي ديگري مورد  :اقتصادي  يا فرهنگي مانند

  .  اند مطالعه قرارداده

  

  يهاي پژوهش سياست اجتماع دشواري
مورد بنگريد به  در اين( سواي مشكالت عام موجود در حوزه علوم اجتماعي 

و  1389، 1385ارديبهشت  14و  13مقاالت مسائل علوم اجتماعي در ايران،   مجموعه
، سياست )1389ارديبهشت  30و  29خالصه مقاالت همايش علوم اجتماعي در ايران 

هاي خاص خود  ي با تنگناها و دشواريهاي ديگر علوم اجتماع اجتماعي به مانند حوزه
توان در  طور كلي ضعف پژوهش در حوزه سياست اجتماعي را مي به. رو است روبه

  : ابعاد زير برشمرد
تواند به  يكي از داليل ضعف مطالعات در حوزه سياست اجتماعي كه هم مي. 1

در  فقدان گفتمان سياست اجتماعي«عنوان علت و هم معلول اين ضعف تلقي شود 
، 1386سعيدي، (» گذاران و نيز پژوهشگران عرصه عملي و نظري در بين سياست

  . است) 1387غفاري و ديگران، 
اي بودن آن، سبب شده تا  رشته عدم آشنايي با اين موضوع و ماهيت بين . 2

اي  رشته اين حوزه ميان«در حالي كه . گيرد سياست اجتماعي كمتر مورد توجه قرار
و از دانش ) 1388و دين،  Walsh et al 2000; Baldock et al 1999(» است

ريزي براي تحليل سياست اجتماعي ياري  شناسي، علوم سياسي، اقتصاد و برنامه جامعه
، پژوهشگران را گوناگوندر شرايطي كه پايبندي به مرزهاي پيشين ميان علوم . گيرد مي

د، مطالعه در حوزه سياست دار از نگاهي جامع به موضوعات و مسايل اجتماعي بازمي
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علوم اجتماعي در  گوناگونهاي  تر شدن مرزهاي حوزه تواند به نزديك اجتماعي مي
 .  ايران كمك نمايد

مند درباره اين موضوع و اتكا به منابع و  هاي زمينه ضعف منابع و پژوهش. 3
ر ها د شود تا كارايي اين پژوهش هاي مرتبط با جوامع مدرن غربي سبب مي پژوهش

  . ايران با توجه به زمينه خاص اجتماعي، اقتصادي و سياسي كمتر سودمند به نظر برسد
پيچيدگي و چنداليه بودن اجراي سياست اجتماعي در ايران، مطالعه روند . 4
ها را با دشواري  هاي اجتماعي و تحليل عوامل مؤثر بر توسعه يا عدم توسعه آن سياست

  .  سازد روبرو مي
هاي اقتصادي و اجتماعي  گذاري اط بين علوم اجتماعي و سياستفقدان ارتب. 5

توجهي به مطالعه  به ويژه در ايران يكي از داليل و البته پيامدهاي بي) 1389خرمشاد، (
  . شناسي كاربردي است در حوزه سياست اجتماعي و جامعه

ت، ترين مسائل پژوهش در ايران مشكل آمار، اطالعا ترين و مهم يكي از عمده. 6
ها را با  اسناد دولتي و وجود موانعي است كه دسترسي پژوهشگر به اسناد و داده

در اين حوزه نه تنها پژوهشگر با فقر  1.سازند هاي بوروكراتيك دشوار مي اندازي سنگ
اطالعات بلكه تناقض در اطالعات گزارش شده، چندگانگي اطالعات در مورد يك 

هاي پيوسته  فقدان داده 2ي اشتباه و غيرواقعي،شاخص، آمارهاي ناقص و ارايه آمارها

                                                 
اي مربوط بـه  ه رود اطالعات و داده هاي گوناگون كه انتظار مي تجربه پژوهشگر در مراجعه به مراكز و سازمان - 1

دشواري در دستيابي به اطالعات  نشان دهنده پژوهشگر قرارگيردهاي سياست اجتماعي در اختيار  هر يك از حوزه

هـا در حـوزه    اي از پـژوهش  طور نمونه كتابخانه پژوهشكده آموزش و پرورش كه نگهداري بخش عمـده  به. است

را در اختيار پژوهشگران خـارج از پژوهشـكده خـود    آموزش و پرورش را برعهده دارد تنها چكيده اين مطالعات 

جا  يا در مراجعه حضوري به دفتر بودجه سازمان آموزش و پرورش با اين گفته يكي از كارشناسان آن. دهد قرارمي

. »گذاريم اطالعاتي در اختيار شما نمي از دانشگاه يا سازمان مربوطه نامه حتي با وجود ارائه معرفي«شدم كه  روبرو

 .ام نيز روبرو بوده و درمان معاونت بهداشتاي از سوي كارشناسان در  با با برخورد مشابهتقري

او . همچنـان بازنمـاي ارايـه بخشـي از آمـار و اطالعـات در ايـران اسـت         1336اظهارنظر بهرنگـي در سـال    - 2

او . »ياد حسـاب كـرد  شود روي آن ز نمي. آمار در كشور ما اصالت و دقت خود را از دست داده است«:  نويسد مي
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هاي مرتبط با هر يك از ابعاد سياست اجتماعي و ضعف ارايه آمار و  درباره شاخص
رو  ها و نهادهاي مرتبط با اين حوزه روبه اطالعات به شيوه الكترونيكي توسط سازمان

رگيري و سواي نبود اطالعات روزآمد، گاهي بررسي و ارزيابي مباني آما. است
  . پذير نيست آوري اطالعات نيز امكان جمع

هاي پژوهش در حوزه سياست اجتماعي كه  به ماهيت  يكي ديگر از دشواري. 7
هاي چندگانه در تحليل  يابد، كاربرد روش اي بودن اين حوزه نيز ارتباط مي رشته بين

وار هاي چندگانه در تحليل دش كه كاربرد روش ضمن اين. سياست اجتماعي است
هاي چندگانه كمتر مورد توجه  است، در حوزه علوم اجتماعي ايران نيز كاربرد روش

  . است
  

  گيري  بحث و نتيجه
 1المللي ها در سطوح ملي و بين هاي اصلي دولت سياست اجتماعي يكي از دغدغه

اي به عنوان يك كنش سياسي تلقي  در شرايطي كه امكان ابراز هر نوع خواسته. است
ستيابي به حقوق شهروندي و مطالبه آن به عنوان خواستي غيرسياسي مستلزم شود، د مي

                                                                                                                   
خيلي شده كه  كالس شبانه يكـي دو نفـر   «نويسد  درباره مشكل جمع آوري آمار در وزارت آموزش و پرورش مي

داشته باشد و مدرسه براي اينكه كالس تعطيل نشود و پنجاه شصت تومان مزد ماهانه معلم شـبانه قطـع نشـود در    

اين رويه به اذعان كارشناسان آموزش و پـرورش هنـوز   ).  108: 1336بهرنگي، (» سي نفر نوشته است آمار بيست 

كه با درخواست آنان براي داشتن دو معاون موافقـت   ها براي اين به طور مثال در برخي دبيرستان. شود هم ديده مي

بـين  نيز نقل كرده است كـه در  ) 1376(پور  رفيع. شود آموزان بيشتر از تعداد واقعي آنها اعالم مي شود تعداد دانش

انـد، مشـهور اسـت كـه آمـار و اطالعـات در        دانشمندان غربي كه به تحقيقات در كشورهاي جهان سوم پرداختـه 

بويژه وقتي اين آمار به وجهـة اجتمـاعي مـديران    . كشورهاي جهان سوم بسيار دستكاري شده و غيرقابل اعتمادند

 ).174: 1376پور،  رفيع) (تورممانند توليد ناخالص ملي، توزيع درآمد، بيكاري يا (شود  مربوط مي

هـا اسـت كـه بـر اهميـت       توسعه سازمان ملل مدت  المللي مانند بانك جهاني و برنامه هاي اصلي بين  سازمان  - 1

هـال و ميجلـي،   (ورزنـد   هاي بهداشتي مناسب و ديگر نيازهاي اساسي تاكيـد مـي   فراهم نمودن آموزش و مراقبت

نشان دهنده قرارگرفتن حقوق اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي در دسـتور كـار       هاي سازمان ملل بيانيه). 30: 1388

  .مللي استلا سياست اجتماعي در سطوح بين
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كه، پيوند و اطاعت سياسي  ضمن اين. توجه به موضوع سياست اجتماعي در ايران است
هايش مبني بر برقراري رفاه و عدالت  مردم از نظام سياسي به كاميابي آن در تحقق وعده

هاي بازشناسي  تحقق سياست اجتماعي و شيوه، يكي از مسيرهاي بنابراين. متكي است
ها، مطالعه و پژوهش در اين حوزه و پيگيري و درج  مسايل اجتماعي و پيامدهاي آن
هاي تحليل  هر چند ريشه. هاي بعدي است گذاري نتايج اين مطالعات در سياست

ا ام) 206، جلددوم، 1385پارسونز، ( توان به قدمت خود دولت دانست ها را مي سياست
سياست اجتماعي به عنوان يك رشته علمي و دانشگاهي هنوز نسبتا جوان است 

با همه اهميتي كه سياست اجتماعي به عنوان يكي از موضوعات ). 12: 1381پتريك، (
فضاي علوم  1هاي علوم اجتماعي، برخي ديگر از حوزهبرخالف مدرن سياسي دارد، 

ت و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعي اجتماعي در ايران كمتر با اين موضوع آشنا اس
و سياست اجتماعي در  ،اند توجه چنداني به بررسي ابعاد اين حوزه مطالعاتي نداشته

از اينرو، پرداختن به سياست . ايران هنوز ماهيت نظري و مفهومي خود را نيافته است
با هاي نظري و روشي در اين حوزه  هايي مبتني بر رهيافت اجتماعي و انجام پژوهش

در اين مقاله در تالش براي پاسخ . يابد تر آن ضرورت مي هدف توصيف و تبيين دقيق
هاي پژوهش، مساله پژوهش سياست اجتماعي در ايران به عنوان يكي از ابعاد  به پرسش

مندي سياست اجتماعي ايران مورد توجه قرارگرفت و به بررسي ضرورت مطالعه  مساله
هاي پژوهش سياست  ياست اجتماعي و دشواريسياست اجتماعي، وضعيت پژوهش س

 . اجتماعي در ايران پرداخته شد

. بديهي است، انجام مطالعات ارزشمند نيازمند توسعه اين حوزه از علم است
هاي اجتماعي  توسعه سياست«اغلب متخصصان حوزه سياست اجتماعي عقيده دارند 

                                                 
بـه  » نامه علـوم اجتمـاعي  «درباره تنوع آثار منتشر شده در ) 1387(نتايج پژوهش معيدفر، قاراخاني و ميرزايي  - 1

درصد در  4/10شناسي،  درصد از آثار در حوزه جامعه 9/74دهد  عنوان يكي از مجالت اصلي  اين حوزه نشان مي

درصـد، در حـوزه برنامـه ريـزي و      4/1درصد در حوزه مطالعات فرهنگـي ،   9/1درصد،  7/7شناسي،  حوزه مردم

 .درصد منتشر شده است 2/1شناسي اجتماعي و ارتباطات هر يك  تعاون، و در حوزه  توسعه روستايي، روان
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 :Lewis et al, 2000( »ايدنم كارآمد توجه به حوزه، مكان و زمان خاص را ايجاب مي

مند سياست اجتماعي و توجه به اين نكته  دهنده مطالعه زمينه  اين موضوع نشان ).67
بنابراين يكي از . اي مدل سياست اجتماعي منحصر به خود را دارد است كه هر جامعه

اين موضوع مستلزم گوناگون هاي درك سياست اجتماعي و كنكاش درباره ابعاد  راه
سو با آمنتا  هم. هاي كشور است ها و پژوهشگاه شته سياست اجتماعي در دانشگاهايجاد ر

توانند نظريه و پژوهش  هايي كه پژوهشگران مي يكي از شيوه كه بر اين باوريم) 2003(
  هاي توسعه آن و مطالعه  حوزه سياست اجتماعي را گسترش دهند بررسي دوره

بررسي عوامل مؤثر بر توسعه . عي استمؤثر بر ابعاد سياست اجتما گوناگونعوامل 
ها بخش غيرقابل تفكيك تعيين و اجراي  سياست اجتماعي و نيز پيامد اجراي سياست

اين مسيري براي پيوند ميان پژوهشگران . ها توسط سياست گذاران است سياست
گذاران با هدف دستيابي به يك علوم اجتماعي كاربردي  سياست اجتماعي و سياست

   .خواهد بود
اي نوپا براي مطالعه  چه مسلم است، سياست اجتماعي در ايران حوزه آن

عالقمندان و پژوهشگران علوم اجتماعي است و موضوعات زيادي را براي پژوهش 
ها،  نظر در انتخاب اين موضوعات و موشكافي آن تنها دقت. دهد روي آنان قرار مي پيش

تواند ادبيات نظري و  ها، مي ت و دادهالبته در شرايط دسترسي آزاد و آسان به اطالعا
هاي متعددي از  پژوهشگران با طرح پرسش. تجربي اين حوزه را در ايران پربار سازد

جمله؛ سياست اجتماعي در روند تاريخي خود چه مسيري را طي نموده است؟ آيا 
توان مدلي از سياست اجتماعي در ايران ارايه نمود؟ بازيگران اصلي سياست  مي

عي در ايران كدامند؟ آيا ابعاد سياست اجتماعي از توسعه موزون برخوردار است؟ اجتما
هاي اجتماعي در ايران كدامند؟ آيا گسترش ابعادي از سياست اجتماعي  اولويت سياست

در ايران حود باعث بروز مسايل جديد نشده است؟ نقش دولت در توسعه سياست 
سياست اجتماعي در هر يك از ابعاد آن چه نفعان  اجتماعي در ايران چه بوده است؟ ذي

برنده يا  چه اثراث پيش گوناگونهاي  كساني هستند؟ سياست اجتماعي در حوزه
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هاي  توانند يافته ؟ ميستا  اي بر انسجام اجتماعي و نيز جرايم اجتماعي داشته بازدارنده
توسعه آن در اجتماعي و توسعه يا عدم   ارزشمندي درباره منشأ، عوامل و نتايج سياست

كه بايد درنظر داشت سياست اجتماعي فقط يك رشته  ضمن اين. ايران ارايه نمايند
دانشگاهي نيست، بلكه موضوعي به شدت كاربردي و مرتبط با زندگي روزمره بوده و 

تا وقتي ابعاد سياست اجتماعي، روند و . ها و تعهدات جامعه نيز ارتباط دارد با ارزش
وانگهي توجه به . توان به تبيين آن دست زد شناسايي نشود نمي هاي اين موضوع ويژگي

ها در اين حوزه بايد بتواند بر عملكرد و  اين موضوع ضروري است كه پژوهش
  .ها در حل مسايل اجتماعي بينجامد گيري دولت جهت

  

  منابع

، انديشه ترقي و حكومت قانون عصر سپهساالر، )1351. (آدميت، فريدون -
  .خوارزمي: تهران

انتشارات خوارزمي، چاپ : ، تهراناميركبير و ايران، )1378(آدميت، فريدون  -
  .هفتم

فصلنامه ، »فقر مسكن در ايران، فقر سياست اجتماعي«، )1384. (كمال. اطهاري -

  . 18، سال پنجم، شماره رفاه اجتماعي

 14و  13، مسائل علوم اجتماعي در ايران، )1389. (شناسي ايران انجمن جامعه -
  . انتشارات جهادانشگاهي واحد تربيت معلم: ، تهران1385بهشت اردي

خالصه مقاالت همايش علوم اجتماعي ، )1389. (شناسي ايران انجمن جامعه -

انتشارات : ، تهران1389ارديبهشت  30و  29، ها دستاوردها و چالش: در ايران
  . شناسان جامعه

فصلنامه رفاه ، »سياست اجتماعي و سالمت«، )1382. (اهللا بابايي، نعمت -

  .  10، شماره )ويژه نامه سياست اجتماعي(اجتماعي 
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علي : ، ترجمهگذاري اجتماعي اي بر سياست ، مقدمه)1389. (مور، كن بليك -
  .موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي: اصغر سيعدي و سعيد صادقي، تهران

: تهران، چاپ دهم، كند و كاو در مسائل تربيتي ايران، )1336. (بهرنگي، صمد -
  . انتشارات شبگير

، ها گذاري عمومي و تحليل سياست مباني سياست، )1385. (پارسونز، واين -
پژوهشكده مطالعات : محمدي، جلد اول، تهران حميدرضا ملك :ترجمه

  . راهبردي
: ، ترجمهسياست اجتماعي چيست؟: نظريه رفاه، )1381. (پتريك، توني فيتز -

  . گام نو: پور، تهران هرمز همايون
نقد : سياست اجتماعي، توسعه اجتماعي و ضرورت آن در ايران«، )1382. (پيران، پرويز - 

، شماره )ويژه نامه سياست اجتماعي( فصلنامه رفاه اجتماعي ،»و بررسي سند كپنهاگ
10 .  

، »در جستجوي سياست اجتماعي در اسالم« ، )1382. (توسلي، غالمعباس -

  . 10،  شماره )ت اجتماعيويژه نامه سياس( فصلنامه رفاه اجتماعي
بررسي ميزان توجه نمايندگان «، )1386. (ساالرزاده، نادر و محمد شيخي -

هاي چهارم و ششم مجلس شوراي اسالمي به مقوالت مختلف رفاه  دوره
  .38 -39، شماره فصلنامه علوم اجتماعي، »اجتماعي

، »يرانگيري گفتمان رفاهي در ا هاي شكل چالش«، )1386. (اصغر سعيدي، علي -
، سال يازدهم، دوره جديد، شماره اول، فروردين، كتاب ماه علوم اجتماعي

  .  ويژه سياست اجتماعي
، »سياست اجتماعي و خانواده«، )1382. (رضا و مژگان صلواتي جزايري،علي -

  . 10،  شماره )ويژه نامه سياست اجتماعي( فصلنامه رفاه اجتماعي
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هاي تعديل  از برنامه(اجتماعي و فقر سياست «، )1383. (پور، مهرداد جواهري -
، سال سوم، فصلنامه رفاه اجتماعي، »)ساختاري تا راهبردهاي كاهش فقر

  . 12شماره 
كارگران غيررسمي و سياست اجتماعي در بخش «، )1382. (خاتم، اعظم -

  .12، سال پنجم، شماره فصلنامه تأمين اجتماعي، »مسكن
پيوندهاي ميان مسايل علوم اجتماعي و نگاهي بر «). 1389. (خرمشاد، محمدباقر -

 14و  13تهران ( مسائل علوم اجتماعي در ايراندر » گذاري اجتماعي سياست
  . ، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم)ارديبهشت

، »هاي اجتماعي در ايران تحليلي از سياست«، )1376(دفتر امورزيربنايي مجلس  -
  .23، شماره مجلس و پژوهش

عبداهللا بيچرانلو، : ، ترجمهگذاري اجتماعي سياست، )1388. (رتليدين، ها -
  . پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي: تهران

هاي  پيرامون اهميت سياست در توسعه، دولت، )1385. (ويچ، آدريان لفت -

  . نشر مرنديز و ني نگار: جواد افشاركهن، تهران: ، ترجمهگرا توسعه

، انجمن مسائل اجتماعي ايران ، در»فقر در ايران تحول«) 1383. (دانا، ف رئيس -
  . آگه: شناسي ايران، تهران جامعه

مشكالت «، )1387. (مروئه، وامقي ؛سعيد، دني قهفرخيمرفيعي، حسن؛  -
 . 2و1، دوره نهم، شماره شناسي ايران مجله جامعه، »اجتماعي در اولويت ايران

در جهت تحليـل انقـالب    كوششي: توسعه و تضاد، )1376. (پور، فرامرز رفيع -

  . شركت سهامي انتشار: ، تهراناسالمي و مسائل اجتماعي ايران

نامه  پايان، تاريخچه تعاون و تأمين اجتماعي در ايران، )1350. (صديق، جعفر -

  . مشاوران اداري دانشگاه تهران كارشناسي ارشد
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بررسي تأثير برخي متغيرهاي عمده سياست ) 1375. (زاده، رسول عادل -

نامه كارشناسي پايان   ،1350 -1373تماعي بر توزيع درآمد در ايران اج

  . ، دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندرانارشد علوم اقتصادي

پايان نامه كارشناسي ، دولت و سياست اجتماعي) 1389. (عزيزي مهر، خيام -

  .، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهرانارشد

مسائل اجتماعي ، در »هاي اشتغال و بازار كار كشور چالش«، )1383. (عليزاده، م -

  .آگه: ، تهرانشناسي ايران انجمن جامعه، ايران
سياست اجتماعي «، )1387. (غفاري، غالمرضا؛ غالمرضا لطيفي و علي يوسفي -

  . .1، شماره كتاب ماه علوم اجتماعي، »در ايران

شاخص توسعه : يكيفيت زندگ، )1388(غفاري، غالمرضا و رضا اميدي  -

  . شيرازه: ، تهراناجتماعي

كتاب ماه علوم ، »سياست اجتماعي در عمل«، )1387. (اهللا فاضلي، نعمت -

  .، مهر7، شماره اجتماعي

فصلنامه ، »رفاه و گفتمان سازندگي«، )1387(كردوني  اهللا و روزبه فاضلي نعمت -

 . 41، شماره علوم اجتماعي

هاي فقرزدايي   كرد توسعه اجتماعي به برنامهروي«، )1384. (راد، محمدامين قانعي -
  . 18، سال پنجم، شماره فصلنامه رفاه اجتماعي، »در ايران

ويژه ( فصلنامه رفاه اجتماعي، »سياست اجتماعي چيست«، )1382. (كامكار، م -
  .10، شماره )نامه سياست اجتماعي

لنامه رفاه فص، دولت و بحران رفاه و توسعه، )1384. (و ديگران. كتابي، محمود -

  .16، سال چهارم، شماره اجتماعي

، سال سياست و جامعه، »اصول سياست اجتماعي«، )1385. (كريمي، وهاب -
  .  اول، شماره اول
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 راهبرد،، »ضرورت يك سياست اجتماعي در ايران«، )1386. (كريمي، وهاب -
  . 45شماره 

: ترجمه، روش و نظريه در علوم سياسي) 1384. (مارش، ديويد و جري استوكر - 
  . انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي: اميرمحمد حاجي يوسفي، تهران

سياست اجتماعي، توسعه اجتماعي و نهادهاي « ، )1382. (معيني، محمد -
  .10 ، شماره)ويژه نامه سياست اجتماعي( فصلنامه رفاه اجتماعي، »غيررسمي

نامه علوم «، )1387( .اهللا سيدآيت، ميرزايي ؛ معصومه، سعيد؛ قاراخاني. معيدفر - 
  . 35، دوره شانزدهم، شماره نامه علوم اجتماعي، »ها ها و رويه روند: اجتماعي

تجزيه و تحليل رفاه اجتماعي در ايران و اثرپذيري ؛ )1378. (خاني، غالمرضا موسي - 

دانشگاه  پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي  ،آن از نابرابري درآمدي
  . شيراز

اقتصاد رانتي، مسأله نابرابري در گفت و گو با دكتر «، )1382. (دمومني، فرشا -
  . 19، شماره فصلنامه مطالعات راهبردي، »فرشاد مومني

شناسي مسائل اجتماعي در  اي بر آسيب مقدمه، )1382. (ميرآشتياني، الهام -

 .هاي استراتژيك  مركز بررسي: ، تهرانايران

 :رايش دانشجويان ايراني به ناسيوناليسمبررسي گ، )1390( .اهللا ميرزايي، سيدآيت -
، دانشگاه شناسي نامه دكتري جامعه پايانها،  با تاكيد بر خاستگاه قومي آن

  . شناسي ، دانشكده علوم اجتماعي گروه جامعهطباطبائي  عالمه
داد  برون«، )1387. (واعظ مهدوي، محمد، حسين راغفر و محمدمهدي ارابي -

، »هاي پس از انقالب اسالمي عه انساني در سالسياست اجتماعي در بهبود توس
  . 28، سال نهم، شماره فصلنامه تأمين اجتماعي

: جهانگير معينـي، تهـران  : ، ترجمه، بحران مشروعيت)1381( . هابرماس، بورگن -
  .نشر گام نو
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: ، ترجمهسياست اجتماعي و توسعه، )1388. (هال، آنتوني و جميز ميجلي -
  . شناسان جامعه: دقي، تهرانمهدي ابراهيمي و عليرضا صا

سياست (مفاهيم بنيادي در مباحث رفاه اجتماعي «، )1382. (يزداني،فرشيد -
ويژه (فصلنامه رفاه اجتماعي ، »)اجتماعي، حمايت اجتماعي و تأمين اجتماعي

 .10، شماره)نامه سياست اجتماعي
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