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  q21   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  اي نظري براي بررسی مسائل اجتماعی ایران طرح واره
  1افشارکهن جواد

متخصصان علوم اجتماعی به شکل عام و در کنار سایر صاحبنظران علوم انسانی و عالمان علوم اجتماعی به شکل خاص، در شرایط امروزین 
هاي نظري این  هاي مکرري براي بازاندیشی در بنیان در حالی که فراخوان .کنند ر ارزیابی میسیاست و جامعه درایران، خود را در وضعیتی دشوا

شناسان دانشگاهی باید از سوي دیگر نگران کسب، تقویت و یا  شناسی درایران، بخصوص جامعه علوم وجوددارد، صاحبنظران عرصه جامعه
شناسی  موقعیت پیچیده جامعه. هاي خود را عرضه کنند وردها و نتایج پژوهشتثبیت مشروعیت علمی خود باشند و شواهدي از کارآمدي دستا

این همه در حالی است که دامنه و شدت بسیاري از . هاي تحقیقی حاکم بر آن نیز هست هاي نظري و نیز روش ایران از جمله به سبب چارچوب
 .دهند یمسائل اجتماعی بنا برآمارها و مشاهدات، روندي نگران کننده را نشان م

هاي نظري از یک سو و بررسی مطالعات تجربی از سوي دیگر، به  کوشد از خالل تامل در کلیت روش مقاله حاضر تحلیلی و اسنادي است و می
ارائه مدلی پیشنهادي براي درك متغیرهاي کالن تاثیرگذار بر حیات اجتماعی در ایران امروز بپردازد و امکان بررسی کارآمدتري از مسائل 

  .جتماعی را میسر سازدا
ها، ارتباطات، و نهایتا مشی  ها و تمایزیابی توان با تاکید بر پنج متغیر ساختاري دین، سیاست، نابرابري دهد می هاي تحقیق نشان می یافته

هاي  مدل. ا پیدا کرداقتصادي جامعه مدلی ارائه نمود که از خالل آن درك بهتري از مسائل اجتماعی ایران و دسته بندي و اولویت بندي آنه
ها باید با وجه نظري پویا مورد تجدید نظر  این مدل. کنند  نظري در هر قلمروي از دانش، به درك بهتر ما از مسائل موجود درآن قلمرو کمک می

ر مدلی اجتماعی مد نظر اي باید در ه برخی متغیرهاي مهم مانند هنجارهاي فرهنگی و نیز شرایط تاریخی به عنوان متغیرهاي زمینه. قرارگیرند
  .ها باید براساس تامالت نظري، مباحثات علمی و تحقیقات تجربی سامان یابند و به گفتمانی خاص شکل دهند مدل. باشند

  .اي، گفتمان علمی مدل نظري، متغیرهاي ساختاري، متغیرهاي زمینه: واژگان کلیدي
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  )j.afsharkohan@yahoo.com(سینا دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی .  1
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