
    133  ها ويهها و ر وندر: نامه علوم اجتماعي

  
  1ها وندها و رويهر: نامه علوم اجتماعي

  اهللا ميرزايي سعيد معيدفر، معصومه قاراخاني، سيد آيت
  2شناسي دانشگاه تهران دانشيار گروه جامعه
  شناسي دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي دكتراي جامعه
  طباطبايي شناسي دانشگاه عالمه دانشجوي دكتراي جامعه

 )22/2/88يخ تصويب  ، تار12/12/87تاريخ دريافت (
و ارائه گزارش و نقد و  اي است دانشگاهي، به اين معني كه سروكار آن با علم است، مجله «نامه علوم اجتماعي

  )1347نام،  بي(» و متكي به حوزه و مكتبي خاص باشد كه پاسدار سنتي و روالي از پيش نهاده و نه اين بررسي آن،
  چكيده 

وري از   توليـد، پخـش و بهـره   فراينـد غيـر مـستقيم قواعـد حـاكم بـر      بررسي نشريات ادواري، مطالعـه     
هـاي    بـا انجـام تحليـل     . علمي مكتوب و بيانگر ماهيت و روند توسعه يك رشته علمـي اسـت              اطالعات

هاي توليد و انتشار علم  مختلف بر روي مقاالت منتشر شده در مجالت علمي، ضمن فهم روندها و رويه   
اين مقاله ضـمن بازنمـايي سـهم        . برد  هاي علمي آن حوزه نيز  پي        ا و شبكه  توان به فض    در يك حوزه، مي   

هـاي مـورد اسـتفاده، ميـزان           آثـار منتـشر شـده، روش        هاي مختلف علوم اجتماعي به ارائـه تنـوع          حوزه
/ نويـسندگان، جـنس و مليـت نويـسنده        / نويسي، وابستگي سازماني و پراكندگي جغرافيايي نويـسنده         هم

. دهد پردازد و سيمايي از نامه علوم اجتماعي را به اجمال نشان مي    مي» ه علوم اجتماعي  نام«نويسندگان در 
هاي اكتـشافي، توصـيفي و تحليلـي اسـت و از          اش از نوع پژوهش     اين پژوهش بر مبناي هدف مطالعاتي     

برمبناي منطق پژوهش نيز يك مطالعه استقرايي اسـت         . حيث فرايند پژوهش از نوع مطالعات كمي است       
. دهـد  رود نتايج حاصل از اين پژوهش نيز آن را در زمرة مطالعات كاربردي قرار مي چنان كه انتظار مي و  

/ حقيقـي ( نويـسنده  279هـاي مختلـف علـوم اجتمـاعي را       اثـر در حـوزه  415» نامه علوم اجتماعي «در  
 شـماره بـا     37لـب    در قا  1387 تـا بهـار      1347 اثر در بازه زماني پاييز       16 تا   1با پراكندگي بين    ) حقوقي
يك » نامه علوم اجتماعي«دهد  نتايج اين پژوهش نشان مي    . اند   اثر در هر شماره توليد نموده      2/11متوسط  

گيـري     كمي با جهت    پژوهشي، روش   شناسي، مقاالت علمي    ي جامعه   اي است كه بر حوزه      مجله بين رشته  
نويـسي و   ش بـه سـوي هـم   نويـسي بـا گـراي    ، تـك  )كمـي و كيفـي    (هاي كيفي و تركيبـي      به سوي روش  

نامـه علـوم    «بازنمـايي آثـار منتـشر شـده در          . درون سازماني تمركز دارد   » دونويسي«گيري از نوع      جهت
 درصدي در 76 درصدي در دانشكده علوم اجتماعي، 73حكايت از يك تمركزگرايي سازماني » اجتماعي

  .          درصدي در تهران دارد93دانشگاه تهران و 
  نويسي، دونويسي، نامه علوم اجتماعي نويسي، تك مقاله، هم: مفاهيم كليدي

                                                 
جنـاب آقـاي   شايـسته اسـت از   . است» )1387هار  تا ب  1347پاييز  (تحليل موضوعي آثار منتشر شده در نامه علوم اجتماعي          «اين مقاله بر گرفته از طرح پژوهشي        .  1

اش؛ دكتر محمد ابويي اردكان، دكتر سيروس عليدوستي و محمود خسروجردي بـه               دكتر فرهنگ ارشاد  به خاطر در اختيار قرار دادن برخي از مجالت آرشيو شخصي              
 .  نماييم اش صميمانه سپاسگزاري  ر در اختيار قرار دادن مجالت شخصيشان؛ و آقاي افتخاري كارمند دانشكده علوم اجتماعي به خاط هاي خاطر برخي راهنمايي

  021-61117897شماره تماس نويسنده مسوول.  2
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  مقدمه
و در ) 1374ريـاحي  (هاي تخصصي در جهان اسـت       هاي هفدهم و هيجدهم ميالدي زمان تولد مجله         قرن

 تـرين   رايـج   عنوان   به  مجالت. 1هاي علمي فراهم شده است      هاي الزم براي پيدايش مجله      همين زمان زمينه  
 ارزيـابي   و  جـذب   مسئول  و  شده  شناخته  روزآمد  علمي  نتايج  و  ها  يافته  تبادل  جهت  سمير  رسانة  و  كانال

 و  هـا   رشـته   نماينـدگان   را  ها  آن  توان  مي  دليل  همين  به  هستند؛  علم  يك  در  شده  توليد  هاي  نوشته  و  مقاالت
ارزش مجـالت هـم در       و  اهميت  ).2002 رولند،( دانست  علمي  اجتماعات  سطح  در  تخصصي  هاي  حرفه

نگاه انتقـادي  . ها را موضوع مطالعات علمي قرارداده است    ، خود آن  ان انتشار و هم پس از گذشت زمان       زم
 علمـي بـه منظـور كـشف نيازهـاي آن جهـت               اي براي مرور يك حـوزه       به مجالت از آن جهت كه شيوه      

 يك  نويسد،  مي  )1970( پرايس  .تصحيح خطاهاي عمدي و سهوي است، هميشه شايسته توجه بوده است          
 از  گروهـي   يـا   دانـشمند   يـك   وضـعيت « گويـاي   بلكـه   اسـت،   اطالعـات   از  بخشي  فقط  نه  علمي  نشريه

 اظهـارات   حـاوي   ]علمـي [ مدرك  اگر  كه  كند  مي  مطرح  را  فرضيه  اين  و  است  »معين  زماني  در  دانشمندان
 ايـن  بـين   روابـط   درباره  مدرك،  خود  روي  از  توانيم  مي  باشد  پژوهش  كار  اندر  دست  فعال  فرد  چند  يا  يك

  ).6-7 صص :1970 پرايس،( باشيم داشته گفتن براي حرفي افراد،
 اسـت،  داشـته  علمي نشريات در فعاليت و  سردبيري  تجربه  ها  سال  خود  كه  ،)1999(اسملسر  عقيده  به 

 شـيوه   سه  به  كه  است  علمي  هاي  حوزه  آكادميك  هاي  نقش  از  يكي  تخصصي  رشته  يك  معرفي  و  بازنمايي
 قابليت  كسب  با  )ب  آن؛  مسائل  و  عاليق  علمي،  حوزه  آن  جايگاه  درباره  نوشتن  اب  )الف«  :گيرد  مي  صورت

 آن  هـاي   فعاليت  كه  سازماني  به  خدمت  با  )ج  و  تخصصي  انجمن  يك  نشريه  سردبير  عنوان  به  شايستگي  و
 بـا  نخـست  نويـسندگان،  مقالـه  ايـن  در )2 :1999 اسملـسر، ( ».گـذارد  مي تأثير  پژوهش  و  دانش  دنياي  بر

 از  بخـشي   مثابـه   به  مجله  اين  بازنمايي  به  تهران  دانشگاه  »اجتماعي  علوم  نامه«  در  شده  منتشر  ارآث  بررسي
 مبنـاي   بـر   اجتمـاعي   علوم  هاي  حوزه  از  يك  هر  سهم  راستا  اين  در  .پردازند  مي  ايران  اجتماعي  علوم  حوزه
، رونـدي   »اجتماعينامه علوم   «توزيع موضوعي مقاالت     بر  عالوه  .شود  مي  مشخص  ،  شده  منتشر  كه  آثاري

نويـسي،    كاررفتـه، نـرخ هـم       هاي تحقيق بـه     اند، روش   هاي علوم اجتماعي در اين مجله طي كرده         كه حوزه 
وابستگي سازماني و تمركز جغرافيايي نويسندگان و نرخ مشاركت به لحاظ جنس، در اين پژوهش مـورد                 

                                                 
در ايـران نيـز نخـستين    . دانـد  ها مـي   به عنوان واكنشي به گسترش كتاب      1665آغاز انتشار اولين مجالت تخصصي را در سال         ) 1990(ماهوني  .  1

به سه زبان فارسي، عربي و فرانسه و به صورت ماهنامه منتـشر            .) م1864 (   1244يك مجله علمي است در سال       ) 1374(مجله كه به زعم پاكدهي      
امـا تحـول واقعـي در انتـشار         . هاي علمي و براي عامة مـردم بـود          نام داشت، داراي مقاله   » روزنامة علمية دولت ايران   «اين مجله كه    . شده است   مي

 مجله علمي بـا عمـر متوسـط شـش سـال      250 سال بعد حدود 20نحوي كه تا      به بعد صورت گرفت، به    .) م1965( 1344هاي علمي از سال       مجله
  ).1378زارع، ((شروع به انتشار كردند 
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 تـا  1347 پـاييز  از( سـاله  40 زماني  دورة  يك  در  ديگر،  هاي  يافته  همراه  به  شده  ياد  متغيرهاي. توجه است 
  .گيرد مي قرار توجه مورد ها آن تحول روند و بررسي )1387 بهار

ضمن بازنمايي  بخشي از حوزة علوم نتايج حاصل از اين پژوهش نويسندگان اين پژوهش معتقدند 
اي مقاالت علمي ه تواند در تعيين موضوعات و اولويت مياجتماعي در ايران و ارائه سيمايي از روند آن، 

ها درباره مجالت تخصصي علوم  جايي كه اين نوع پژوهش از آن . باشدجهت درج در نشريه مؤثر
تواند منبعي براي تحقيقات  اين پژوهش ميشناسي، كمتر مورد توجه بوده است، لذا،  اجتماعي و جامعه

هاي  شاي شناخت كاستيكاربردي در حوزة نشر به ويژه در مورد نشريات علوم اجتماعي بوده و راهگ
هاي اين پژوهش پاسخگوي نيازهاي  توان ادعا نمود يافته مي. ها باشد اين گونه نشريات و تقويت آن

ويژه حوزه علوم اجتماعي در ايران به منظور ارتقاء كيفيت مجالت علمي معتبر در اين  جامعة علمي و به
ها، تغيير و تحوالت علم  توان برخي پويش مي» نامه علوم اجتماعي«بررسي  نهايتا اين كه با . حوزه است

طور خاص را در بخشي از اجتماع علمي علوم اجتماعي  هاي ذيل آن به اجتماعي به طور عام و حوزه
نگري و  ايران، با مراجعه به آرشيو برجاي مانده، مشاهده نمود و با حصول اين شناخت به آينده

  .گذاري پرداخت سياست
  

  پيشينه موضوع
بخشي از ادبيـات   «شناسي است و      ه عنوان يك پديده و مسئله اجتماعي، موضوع مورد مطالعه جامعه          علم ب 

پردازد، ذيل عنـوان      مي) 1380طايفي،  (» اجتماعي نهاد علم كه به رشد و گسترش علم و اجتماعات علمي           
اعات علمي به   اجتم«شناسي علم     در حوزه جامعه  . شناسان بوده است    شناسي علم، مورد توجه جامعه      جامعه

اين نقش بر اعتبار و مبادله دانش و . اند لحاظ تاريخي به عنوان عامالن ارتباطات علمي در خدمت آن بوده          
شـود يكـي از كاركردهـاي اوليـه           به واسطه اين ميراث، اغلـب فـرض مـي         . مسائل دروني علم تأكيد دارد    

توكـل،  (» ثابه عنصري از اجتماع علمي    به م «كه  ) 393: 1979لويتان،  (» اجتماعات علمي انتشار مجله است    
نظام مبادلـه درون علـم بـوده و بيـشترين اولويـت را بـراي فهـم و                   «خود موضوعي براي بررسي     ) 1370

  ) 54: 1990ماهوني، (» تهذيب دانش و انتشار آن دارد
مجالت علمي به عنوان بخشي از شبكه اجتماع علمي، مورد پژوهش قرارگرفتـه و از ايـن طريـق بـه                     

هـا   در ايـن پـژوهش    . انـد   هـا هـستند، پرداختـه       هاي مختلف علمي كه مجالت متعلق به آن         نمايي حوزه باز
مجالت علمي به لحاظ كمي و كيفي، از زواياي مختلـف از جملـه تحليـل اسـتنادي، تحليـل موضـوعي،                

. انـد   رگرفتهمورد بررسي قرا  ... هاي توليد مجالت      ها و كميت انتشار آنان و فرايندها و رويه          تحليل ويژگي 
اين مطالعات گاه موضوع خود را مجالت به طور عام قرارداده و گاه بررسي خود را محدود بـه مجـالت                     

هـاي انجـام      در اين جا به مرور برخي از پـژوهش        . اند   تخصصي يك حوزه خاص از دانش كرده       –علمي  
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ضـمناً، كليـة    . ايـم   ه درباره مجالت تخصصي فارسي و التين مرتبط با موضوع مورد پژوهش پرداختـ              شده
نظر از تعلق آنان به حوزه علوم اجتماعي بر روي مجالت تخصصي انجام              هايي كه در ايران صرف      پژوهش
هـايي كـه موضـوع     هاي غيرايراني نيز آن دسـته از پـژوهش       از ميان پژوهش  . اند  اند، مورد توجه بوده     گرفته

  . اند اند، مورد تأكيد قرارگرفته قراردادهخود را مجالت تخصصي و به ويژه مجالت حوزه علوم اجتماعي 
كول، ايلز و هولم از مقاالت علمي منتشر شده به عنوان مالكي براي مقايسه توليـد علمـي كـشورهاي                    

اگرچه نتايج حاصل از آمارشان در آن زمان توجه زيادي را جلـب نكـرد، بـا ايـن                   . مختلف استفاده كردند  
تكا، برادفورد و زيپف به منظور بررسـي توزيـع انتـشارات بـر              حال درست در همان زمان افرادي نظير لو       

 به ايـن    . )70: 1374براون و همكاران،    (اي را ارائه كردند       هاي نظري ويژه    حسب مؤلفين و نشريات، مدل    
يكـي از   . هاي كمي به شناسايي الگوهاي رشد علمي توجه كردند          ترتيب، مطالعات علمي با كاربرد تحليل     

هاي تعداد دانـشمندان، تعـداد مجـالت علمـي و مجـالت غيرعلمـي بـراي                   د شاخص اين مطالعات كاربر  
 انتشارات بـه    ،ها  از ميان اين شاخص   ). 279: 1974ولگار و گيلبرت،    (شناسايي الگوهاي رشد علمي است      

از جملـه ايـن     ). 239: 2003پونتيلـه،   (اي مطالعه شده اسـت        عنوان مركز فعاليت علمي از ديدگاه ارزيابانه      
اين پژوهش چكيده و انعكاسي از بيـست        .   است  1ARSدرباره مجله   ) 1999(ها پژوهش اسملسر      ابيارزي

نويـسي و نـرخ    هـا، الگوهـاي هـم    هاي كشورها، دانشگاه گيري  بوده و جهتARSو پنج سال تاريخ مجله     
  . دهد مشاركت با توجه به جنس را در اين مجله نشان مي

در )  سـال 40بـه مـدت    (1995 و 1960هـاي      منتشر شده بين سال    اي از مقاالت    نمونه) 2003(پونتيله  
شناسي فرانسه را  بـه         در جامعه  5RFS و   4CISشناسي آمريكا و       در جامعه  ASR3 و   AJS2مجالتي از جمله    

در ايـن پـژوهش   . شناسي اين دو كشور مورد پژوهش قرارداده است عنوان مجالت تخصصي رشته جامعه   
نويسي در ايـن دو كـشور بـه شـيوه             بندي شده بود، نرخ هم      در پنج دسته طبقه   با توجه به نوع مقاالت كه       

نويـسي در همـه مجـالت در          نتايج اين پژوهش نشان داد، نرخ هم      .  تطبيقي مورد بررسي قرارگرفته است    
اند، اين نرخ متفاوت      ها افزايش يافته است، اما مطابق با زمينه كشوري كه مجالت به چاپ رسيده               اين سال 

 19/2 درصـد و بـراي مجـالت فرانـسوي     37/2نويسي براي مجالت آمريكايي    طور كلي نرخ هم      به .است
  .درصد بوده است

بـه   ) 1370(كيـا   . انـد   وبيش مـورد توجـه بـوده        در ايران نيز مجالت به عنوان موضوعاتي پژوهشي كم        
دم انتـشار نـشريات    ساله نشريات علمي و پيمايش عوامل مؤثر بر انتـشار و عـ          125بررسي تاريخ حدوداً    

 پژوهشي پنج گروه علوم انساني،      _او مجالت علمي    . پردازد   مي 1357 – 70هاي    علمي در ايران بين سال    

                                                 
1. Annual Review of Sociology 
2 . American Journal of Sociology 
3 . American Sociological Review 
4 . Cahiers Internationaux de Sociologie 
5 . Française de Sociologie 



    137  ها ويهها و ر وندر: نامه علوم اجتماعي

محقـق  .  مهندسي، علوم پايه، علوم كشاورزي و علوم پزشكي را مورد توجـه قـرارداده اسـت                _علوم فني   
) 3 كمبود مواد اوليـه چـاپ و نـشر           مسائل فني و  ) 2مسائل مالي،   ) 1ترين مشكل نشريات علمي را        عمده

عـدم اسـتقبال دانـشجويان و       ) 5كمبـود مطالـب و مقـاالت علمـي،          ) 4كمبود نيروي انـساني متخـصص       
  .داند پژوهان و مخاطبان از نشريات علمي مي دانش

ها، كاركردها، مسائل و مشكالت مجـالت         در پژوهشي به طور عام به بررسي ويژگي       ) 1379(محسني  
در ايـن   . پـردازد    سه بعد توليدكنندگان، محصوالت توليد شده و خواننـدگان مجـالت مـي             علمي ايران در  

نتـايج پـژوهش دربـاره      . مقطعي اسـتفاده شـده اسـت      -بررسي با انجام پژوهش ميداني از روش توصيفي         
سازمان مديريت، اقتصاد مجـالت، نويـسندگان و مترجمـان، محتـواي مجـالت، نظـم انتـشار، مطالعـات                    

  .  تخصصي است–يابي مجالت و مسائل و مشكالت توليد و نشر نشريات علمي مجالت، ارزش
، توزيـع موضـوعي آن را نـشان    »نامه علوم اجتمـاعي «با تحليل محتواي مقاالت مجله     ) 1376(فاضلي  

گيـري خـاص      جهت» نامه علوم اجتماعي  «شناسي از منظر      گيرد، جامعه   و از اين بررسي نتيجه مي     . دهد  مي
شناسـي    هاي جامعـه    اي در بعضي از حوزه      وعي دارد، زيرا مباحث و مقاالت نظري توسعه       اي و موض    حوزه

اين مقاله يكي از اولين مقاالتي است كه موضوع خود را بررسـي             . ها بيشتر است    در مقايسه با ديگر حوزه    
ايي نكته مورد توجه درباره اين مقالـه، شناسـ        . يك مجله تخصصي در حوزه علوم اجتماعي قرارداده است        

هاي علـوم اجتمـاعي قـرار دارد و نـه             هايي است كه نه بر مبناي حوزه        توزيع موضوعي مقاالت ذيل مقوله    
 روش تحقيـق،   شناسي، مسائل اجتمـاعي،  بندي جامعه   ها در چند دسته     بلكه مقوله . شناسي  هاي جامعه   شاخه
هـا نـاظر بـر     ا برخـي مقولـه  جـ  در اين. اند ها قرارگرفته  ها، معرفي كتاب، گزارش و معرفي شخصيت        نظريه

ها، گزارش    معرفي شخصيت (و برخي ناظر بر نوع اثر به چاپ رسيده          ) ها  مسائل اجتماعي يا نظريه   (محتوا  
اي كه ايـن اثـر ذيـل آن     در حالي كه بر مبناي محتواي يك گزارش يا يك معرفي كتاب، حوزه   . است...) و

خي آثار يا مقاالت به چاپ رسيده در اين مجلـه ذيـل            كه بر   تر اين   نكته مهم . قراردارد شناسايي نشده است   
هـا    در مجموع اختالط مقوله   . گيرد  شناسي قرار مي    هاي علوم اجتماعي و يا جامعه       دو يا سه حوزه از حوزه     

  .آورد و كنار هم قرار دادن مقوالت متفاوت، ابهاماتي را براي خواننده به وجود مي
فـصلنامه علـوم    «و  » نامه علوم اجتمـاعي   «ت در دو مجلة     با بررسي وضعيت مقاال   ) 1378(ارمكي   آزاد

بـراي وي    . پـردازد   شناسـي مـي     دهي جامعـه    به چگونگي نقش مجالت علوم اجتماعي در شكل        »اجتماعي
با مراجعه بـه محتـواي مقـاالت    » نامه علوم اجتماعي«ترين مجله علوم اجتماعي ايران يعني      محتواي اصلي 

» نامه علوم اجتمـاعي   «در مورد   ) 1376(با استناد به نتايج پژوهش فاضلي       نويسنده  . مورد توجه بوده است   
استنباط نموده كه روند مقاالت به سوي تأليف بـوده       »فصلنامه علوم اجتماعي  «هاي خود درباره      و نيز يافته  

همچنين در اين دو  مجله . در اين دو مجله تمايل به طرح مسائل ايران وجود داشته است           . است تا ترجمه  
هـاي متعـدد      گيـرد كـه فراگيـري حـوزه         مـي   ها تأكيد بيشتري وجود داشـته و لـذا نتيجـه              بر برخي حوزه  
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هـاي    ارمكي، مقوالت بر اساس تفكيـك حـوزه        بندي موضوعي آزاد    در مقوله . شناسي محدود است    جامعه
 يـا   شاخه علمـي يـك اثـر      / اين موضوع شناسايي حوزه   . شناسي نيست   هاي جامعه   علوم اجتماعي يا شاخه   

 شناسي ايران   جامعه به عنوان يك مقوله يا       1سياسي و تغييرات  مثالً  . سازد  مقاله را ذيل يك مقوله دشوار مي      
حال مكانيسم شناسايي يك اثر يا يك مقاله ذيـل ايـن مقولـه              . به عنوان يك مقوله درنظرگرفته شده است      

 سياسـي  و تغييـرات مربـوط اسـت         اي را كه مثالً به سه حوزه توسعه،         توان مقاله   چگونه است؟ چطور مي   
   قرارداد؟ تغييرات و سياسيذيل يك مقوله 

، از پـاييز    »نامه علوم اجتماعي  «با شمارش و بررسي مقاالت منتشر شده در         ) 1380(صديق سروستاني   
پژوهي در حوزه علوم اجتمـاعي را         نويسي و هم    ، وضع نحيف و بسيار ضعيف هم      1380 تا تابستان    1347

پژوهـي يعنـي      هم. كند  اشاره مي » نامه علوم اجتماعي  «نويسي در      درصدي هم  5/7و به سهم    . دهد  نشان مي 
كار مشترك پژوهشي چند پژوهشگر با هم و با چند مؤسسه داخل يا بيرون يك سازمان يا يك كـشور و                    «

پژوهي را معلول عوامـل متعـددي         وي ضعف هم  ). 91: همان(» العلومي و فرابخشي    هاي بين   حتي پژوهش 
سـاالري و     رغبتـي بـه كـارگروهي، ديـوان          فرهنگ، سنت و ساختار استبدادي، انزواطلبـي و بـي          ؛ جمله از

دهـي    اعتمادي، ضعف يا نبود نظام ارزشـيابي، انتقـاد و پـاداش             سوءمديريت، خودنمايي، اقتدارگرايي و بي    
ود يـا ضـعف     همه اين عوامل از موانع رشد و توسعه علمـي و پـژوهش و بـه تبـع آن نبـ                    . داند  سالم، مي 

  . هاي كاذب و ساختگي است پژوهي و هم... نويسي،  پژوهي و هم هم
هاي پژوهشي بين اساتيد و پژوهشگران علـوم          دهد ميزان همكاري    نشان مي ) 1385(راد    پژوهش قانعي 

وي از رواج نوعي فردگرايي پژوهشي و ضـعف تعامـل در فراينـدهاي تعيـين                . است  اجتماعي اندك بوده  
فردگرايـي پژوهـشي و يـا تمايـل بـه           «. گويد  ها، اجرا، و مستندسازي پژوهش سخن مي        تمسائل و اولوي  
بـه دليـل ضـعف اجتمـاع     . دهد  مورد بررسي را تشكيل مي هاي ثابت دو نفره، ويژگي جامعه      تشكيل گروه 

ميـزان  . ... انـد   هاي پژوهشي موجود عمدتا در درون ساختارهاي سازماني محـدود مانـده             علمي، همكاري 
بـدين  . باشـد   هـا مـي      با ساير دانشگاه    ها بسيار باالتر از همكاري      هاي پژوهشي دروني در دانشگاه      ريهمكا

باشـد در سـيطره    ترتيب، فرايند توليد دانش اجتماعي كـه از شـدت و تـراكم انـدكي نيـز برخـوردار مـي                 
بـور را كـاهش     تواند كميت و كيفيت فرايند مز       هاي سازماني قرار دارد و تداوم اين وضعيت مي          چارچوب

  ).  51:همان(» دهد
بـه بررسـي    » شناسـي ايـران     مجلـه جامعـه   «در پژوهشي بـر روي      ) 1384(ارشاد، قاراخاني و ميرزايي     

هنجارهاي درون سازماني توليد علم و اهميت اين دست مطالعات در حوزه علم و فنـاوري در شناسـايي                   
طالعه آرشيو اسـناد داوري يـك مجلـه         هاي درون سازماني مجالت و اهميت م        بخشي از نقايص و كاستي    

                                                 
دو ذيل يـك عنـوان     است،  لذا آوردن اينشناسي سياسي جامعه،  »سياسي« است و منظور از      شناسي تغييرات   جامعه،  » تغييرات«اگر منظور از    .  1

  . رسد  مخدوش به نظر ميسياسي و تغييرات
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براي شناسايي نقاط ضعف و قوت يك رشته يا حوزه علمي بر اسـاس نظـر داوران در يـك بـازه زمـاني                        
هاي مؤثر    و اهميت توجه به حرفه مقاله نويسي در مجالت آكادميك و برخي آسيب            . پردازند  مشخص، مي 

هـا بـه موضـوعات گـران حـوزه            يازيـدن ناپختـه    و دسـت  » انگيزه ارتقـا  «بر اين حرفه از جمله نوشتن با        
  .نمايند شناسي را گوشزد مي جامعه

بـه مـسئله پـر اهميـت و درون سـازماني            ) 1385( با همين رويكرد مطالعـاتي، ميرزايـي و همكـاران           
پرداخته و ضمن توجه بـه اهميـت        » شناسي ايران   مجله جامعه «داوري و فرايند داوري در      / »همترازخواني«

انتشار نتـايج فراينـد داوري يـك مجلـه ضـمن            . پردازند  به يك مطالعه كمي در اين زمينه مي       اين موضوع   
هـا و   توانـد در بهبـود كاسـتي    هاي علمي يك مجلـه مـي   سازي و جلب اعتماد به فعاليت      گرايش به شفاف  

نقايص فرايند داوري آن نيز مؤثر باشد و به طور جدي بـه بهبـود كيفيـت مجـالت منجـر شـده و نتـايج                   
  .هاي مجالت داشته باشد گذاري اربردي و عملي براي سياستك

هاي صورت گرفتـه       تخصصي، به ويژه در اغلب پژوهش      –هاي مرتبط با مجالت علمي        مرور پژوهش 
ها تحليل وضعيت فعلي مجالت و شناسايي معـضالت درون            دهد، هدف از اين بررسي      در ايران، نشان مي   

طور   ها، به   بيشتر اين پژوهش  . ها است   هاي مناسب توليد و عرضه آن       هها و شيو    سازماني آن   سازماني و برون  
هـايي    كه در زمينه مجالت علوم اجتماعي معـدود پـژوهش           عام به موضوع مجالت پرداخته و عليرغم اين       

؛ ميرزايي  1384؛ ارشاد، ميرزايي و قاراخاني،      1380؛ صديق سروستاني،    1378؛ آزادارمكي،   1376فاضلي،  (
دربـاره  ) اعـم از كمـي و كيفـي   (حـال پـژوهش       وجود دارد، با اين   ) 1385راد،     و قانعي  1385و همكاران،   

شناسي علـم     شناسي از موضوعات قابل توجه ذيل حوزه جامعه         مجالت تخصصي علوم اجتماعي و جامعه     
هـاي درون سـازماني       هاي گذشته به روندها و رويه       اين پژوهش نيز در ادامه پژوهش     . در اين عرصه است   

متمركز نمـوده  » نامه علوم اجتماعي«پردازد و اين شناخت را بر پيدايش و استمرار            يد علم اجتماعي مي   تول
هـاي آغـازين زيـر بـه جهـت           طـرح پرسـش   . تا با مطالعه آنچه كه گذشته، نتايجي براي آينده بيابد         . است

هـا و     گفته اين پژوهش است كـه خـود ممكـن اسـت بـه طـرح پرسـش                   دستيابي به هدف يا اهداف پيش     
  . ها منجر شود هاي مرتبطي، به هنگام تحليل يافته پاسخ

  
  هاي پژوهش پرسش

   چگونه است؟علوم اجتماعي هاي بر اساس حوزآثار منتشر شدهتوزيع  -1
 نويسندگان چگونه است؟/  توزيع آثار منتشر شده بر حسب وابستگي سازماني نويسنده-2

  است؟ چگونه نويسي در آثار منتشر شده  ميزان هم-3
  توزيع مقاالت پژوهشي منتشر شده بر اساس نوع روش پژوهش چگونه است؟-4

  چگونه است؟نويسنده  جنس حسب بر آثار منتشر شده توزيع  -5
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  روش پژوهش
ايـن پـژوهش بـر      ) 1997بنگريد به كوليس و هوسـي،       (بندي ارائه شده از انواع اصلي تحقيق          مطابق طبقه 

ـ      مبناي هدف مطالعاتي   هـاي اكتـشافي، توصـيفي و تحليلـي اسـت و از حيـث فراينـد         ژوهشاش از نوع پ
باشـد و     از حيث منطق پژوهش نيز در زمرة مطالعات اسـتقرايي مـي           . پژوهش از نوع مطالعات كمي است     

. دهـد  رود نتايج حاصل از اين پژوهش نيز آن را در زمرة مطالعات كـاربردي قـرار مـي                  چنان كه انتظار مي   
 و فرايند پژوهش تكنيك تحليل محتواي كمي براي استخراج اطالعات مورد نياز         بنابراين متناسب با هدف   

جايي كه هدف نخستين تحليـل        از آن . اجرا شده است  » نامه علوم اجتماعي  «از متن مقاالت منتشر شده در       
جـا نيـز بـا اسـتخراج اطالعـات       محتوا ارائه تفسيري از اهميت نمادي يك فرآورده فرهنگي است، در اين        

هـاي پـژوهش    هـايي بـراي پرسـش       در صدد يافتن پاسخ   » نامه علوم اجتماعي  «از آثار منتشر شده در      كمي  
  . هستيم

 آن ابتـدا    1هاي علوم اجتماعي به معناي خاص       ها ذيل حوزه    براي تحليل محتواي آثار و عنوان بندي آن       
 داشـتن عنـوان،     هاي مختلف علوم اجتماعي در نظر گرفته شد و سپس هـر اثـر بـا در نظـر                    عناوين حوزه 

بندي بر اساس اين عناوين و متغيرها، تفكيـك شـد و تـا                متغيرهاي مستقل و وابسته آن و ارائه يك مقوله        
هـا ذيـل    ها كاسته شد و هم پوشش بهتـري از مقولـه            اي هم از خارج ماندن برخي آثار از ذيل مقوله           اندازه
اعـم از عنـوان،   (جـه بـه محتـواي مقـاالت         به اين ترتيب كه با تو     . هاي علوم اجتماعي به دست آمد       حوزه

شناسـي،    شناسـي، جمعيـت     شناسـي، مـردم     ها را ذيـل جامعـه       حوزه آن ) گيري  چكيده، مقدمه، متن و نتيجه    
شناسـي اجتمـاعي تفكيـك        ريزي و تعاون، توسعه روسـتايي، مطالعـات فرهنگـي و روان             ارتباطات، برنامه 

  . نموديم
بـا تفكيـك    . ي در برگيرنده مقاله صـورت گرفـت         اولين حوزه اين مرحله به شيوه توافقي و با گزينش         

نويسي تفكيك و     را از درون مقوله هم    «نويسي، مورد شاخصي زير عنوان دونويسي         نويسي و تك    موارد هم 
يعنـي كـار مـشترك چنـد پژوهـشگر در تهيـه و              «نويسي    هم. ايم  نتايج آن را به صورت مستقل ارائه كرده       

صـديق سروسـتاني،    (» هاي فكري خود و يا ترجمه آثار ديگران         ها و چالش    تدوين و تأليف نتايج پژوهش    
يعني كـار مـشترك دو پژوهـشگر در تهيـه و            «يعني  » دونويسي«و ملهم از تعريف پيش گفته       ) 91: 1380

يعنـي  » نويسي  تك«و  » هاي فكري خود و يا ترجمه آثار ديگران         ها و چالش    تدوين و تأليف نتايج پژوهش    
هاي فكري خود و يا ترجمه آثـار         ها و چالش    ر در تهيه و تدوين و تأليف نتايج پژوهش        كار يك پژوهشگ  «

  . است» ديگران

                                                 
دهند و آنها را به سه دسته          پژوهشي ارائه مي   -هاي علمي   گانه از فعاليت    بندي سه    طبقه برخي يك . بر سر اين موضوع توافق چنداني وجود ندارد       .  1

 شـامل روانـشناسي، روانپزشـكي، اقتـصاد،          كـه از ايـن ميـان علـوم اجتمـاعي بـه معنـاي عـام                . كننـد   علوم تجربي، اجتماعي و انساني تفكيك مي      
 ). 1387بنگريد به موئد، (باشند  يشناسي م شناسي، علوم سياسي، آموزش و پرورش و انسان جامعه
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و پژوهـشي مربـوط تفكيـك       / نويسندگان را با ارجاع به موسسة آموزشي      / وابستگي سازماني نويسنده  
قالب دو مقوله   نويسندگان را در    /  و پژوهشي نويسنده  / پراكندگي جغرافيايي مؤسسات آموزشي   . ايم  نموده

بندي عمده كمـي      ها، روش پژوهش مقاالت پژوهشي را در قالب تقسيم          ها و شهرستان    تهران و ساير استان   
/  ، جنس را در قالب دو مقوله زن و مـرد و نهايتـا مليـت نويـسنده                 )كمي و كيفي  (و كيفي و سپس تلفيقي      

مـورد تفكيـك مقـاالت پژوهـشي از         امـا در    . ايـم   نويسندگان را به صورت ايراني و خارجي درنظر داشته        
هـاي جديـد      هايي كه به ارائه يافتـه       هاي علمي كشور، مقاله     نامة تعيين اعتبار مجله     ترويجي، با الهام از آيين    

هاي بنيادي، كاربردي يا      كند، اعم از پژوهش     پردازند و جامعة علمي آنها را پژوهشي تلقي مي          پژوهشي مي 
 هـايي از علـوم      اي يـا رشـته      هايي كه بـه تـرويج رشـته         ستند و مقاله  اي در زمره مقاالت پژوهشي ه       توسعه

بنگريد به تارنگار كميـسيون نـشريات علمـي كـشور،         (شوند  پردازند در زمره مقاالت ترويجي تلقي مي        مي
1386  .(  

هاي تعيين شده صورت گرفت و پس از آن در  به منظور تعيين روايي ابتدا تفكيك آثار بر مبناي مقوله
. ها قرار گرفتند ماهه بار ديگر بدون توجه به تفكيك آثار در مرتبه اول، آثار ذيل مقوله ماني يكفاصله ز

ها توسط داور  عالوه بر اين با استفاده از روش داوري، اعتبار تفكيك موضوعي آثار منتشر شده ذيل مقوله
بايد مورد تحليل يعني كل محتوايي كه ) 1382كرلينجر،  (Uجمعيت آماري يا . ديگري سنجيده شد

در مرحله اول تمامي .  است1387 تا بهار 1347از پاييز » نامه علوم اجتماعي«قرارگيرد، آثار منتشر شده در
آوري شده و تمامي آثار مرتبط با اهداف پژوهش   گرد1387 تا بهار 1347 شماره منتشر شده از پاييز 37

مقاله، (» نامة علوم اجتماعي«ر شده در واحد تحليل در اين پژوهش تمام آثار منتش. مشخص شدند
براي تجزيه و . است) ترجمه، معرفي صاحبنظر، معرفي كتاب، گزارش، مصاحبه، يادبود و نقد كتاب

هاي آماري توصيفي، درصد فراواني، درصد فراواني تجمعي،  تحليل اطالعات استخراج شده از تكنيك
ارها و آزمون مربع خي با توجه به ماهيت ميانگين در قالب جداول يك بعدي و دو بعدي و نمود

  . توصيفي و اكتشافي پژوهش استفاده شده است
  

  »نامه علوم اجتماعي«معرفي 
 1347 از سال _ ساله 40نامه علوم اجتماعي اولين مجله آكادميك علوم اجتماعي ايران است كه با قدمت 

ويجي، ترجمه، گزارش، يادبود، معرفي و نقد  اثر اعم از مقاله پژوهشي، تر415  به انتشار تعداد _1387تا 
 و براي مشاهده اطالعات تفصيلي بنگريد به پيوست 1بنگريد به جدول شماره (كتاب پرداخته است 

اي است دانشگاهي، به اين معني كه سروكار آن با  مجله«با  اين هدف كه » نامه علوم اجتماعي«). 2شماره 
كه پاسدار سنتي و روالي از پيش نهاده و متكي به  سي آن، و نه اينعلم است، و ارائه گزارش و نقد و برر
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ها،  گذاري شد تا فضايي براي ارتباط و انتقال انديشه پايه) 1347نام،  بي(» حوزه و مكتبي خاص باشد
  . نظريات و مطالعات در حوزه علوم اجتماعي براي اصحاب اين رشته فراهم نمايد

 بر آن 1347يك مجله علمي پژوهشي در اولين شماره خود در سال به عنوان » نامه علوم اجتماعي«
و از جهت ديگر . از يك جهت يك مجله نظري مربوط به علوم اجتماعي و فلسفه آن باشد«بود تا 

هايي  اي از مجله اختصاص به نشر نتايج تحقيقات پژوهندگان ايراني، به ويژه كسان و گروه قسمت عمده
 به كار تحقيق در مسائل مختلف اجتماعي ايران مشغولند، حقيقات اجتماعيمؤسسه مطالعات و تكه در 
 هيأت تحريريه مجله بر تحقيقات اجتماعي نسبت به 1348 سال 3از شماره ). 1347نام،  بي(» باشد

مطالب نظري توجه بيشتري داشته و لذا درج مقاالت حاصل از تحقيقات اجتماعي مورد تأكيد بيشتر 
هاي بعد نيز با وجود تغيير مدير مسئول، سردبير و  بر انتشار مقاالت پژوهشي در سالتأكيد . قرارگرفت

  .شد اعضا تحريريه همچنان دنبال مي
در سال .  توليد و چاپ نشد1352 تا سال 1349بعد از چاپ سه شماره از سال » نامه علوم اجتماعي«

 دو 1356 و 1355 ساله مجددا در سال و با تأخير يك.  تنها يك شماره از اين مجله به چاپ رسيد1353
 چاپ اين مجله متوقف شد و انتشار مجدد آن از سال 1366 تا 1357از سال . شماره از آن به چاپ رسيد

  .  آغاز شد و تا كنون انتشار آن ادامه يافته است1367
يكي از «آن انتشار يافت، » دوره جديد« كه اولين شماره 1367هاي مجله، از سال  در تعقيب سياست

پژوهان اين رشته و فراهم  هاي علمي دانش انعكاس تالش و فعاليت» نامه علوم اجتماعي«اهداف انتشار 
و تأكيد بر انجام )  1367نام،  بي(» ساختن زمينه براي تبادل اطالعات علمي و فعل و انفعاالت پژوهشي

اپ مقاله تحقيقي قرار داده تا وظيفه آن را چ«ها بوده و  ها و نگارش كتاب وظايف آموزشي در ترجمه
عليرغم تغيير مديرمسئول، سردبير و ). 1373ميرزايي، (» گشاي معضالت علمي و اجتماعي باشد گره

بر » نامه علوم اجتماعي«ها، به منظور حفظ اعتبار علمي پژوهشي اعضا هيأت تحريريه مجله در اين سال
 آثار منتشر شده 1375د اين تأكيد، تنها از سال با وجو. گرديد انتشار مقاالت علمي پژوهشي تأكيد مي

هاي آغازين انتشار آن از  بيشتر در زمره مقاالت علمي پژوهشي قرار گرفته و رفته رفته نسبت به سال
مروري بر تعداد آثار . است ها، معرفي و نقد كتاب و مقاالت ترويجي كاسته شده ها، گزارش تعداد ترجمه

دهد هرچند تعداد مقاالت ترويجي نسبت به مقاالت  نشان مي» جتماعينامه علوم ا«منتشر شده در 
پژوهشي كمتر است، اما نسبت به هدف مجله كه درج مقاالت پژوهشي بوده است، اين نسبت نيز قابل 

يابد، هرچند در كل روندي  ها و ساير آثار نيز اين موضوع مصداق مي درباره تعداد ترجمه. توجه است
  . ت پژوهشي داشته استنزولي به سود مقاال

هايي كه انتشار اين مجله به داليل مختلف دچار وقفه شده است، در طول چهل سال  نظر از سال صرف
و هفت شماره از مجله منتشر شده است كه به طور متوسط انتشار يك شماره در هر سال را  گذشته سي
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ها يك شماره و در  در برخي سال)  بعد به1367(اما از دوره جديد ). 1بنگريد به پيوست (دهد  نشان مي
جلد، تعداد صفحات،  به لحاظ صوري طرح . 1رسيده است برخي ديگر دو شماره و بيشتر به چاپ مي

ها، قيد فصل يا برخي موارد، قيد ماه به جاي فصل به هنگام چاپ مجله مبتني  عناوين مجله، شماره دوره
به . اندركار اين مجله بوده است ي از ساليق افراد دستبر يك نظم و سياق مشخص نبوده و بيشتر بازتاب

در » دوره«و عدم قيد » دوره جديد« به 1385 تا 1367از سال » دوره«توان از تغيير قيد  عنوان نمونه مي
 1386 سال 31از شماره » ... و15دوره « و سپس آوردن قيد 1386 و 1385هاي   سال30 و 29هاي  شماره

هاي ديگر و عدم ثبات در  در برخي شماره» ماه«ها و قيد  در برخي شماره» فصل«به بعد يا آوردن قيد 
  .دهي و  نظاير آن نام برد سبك ارجاع

گفتاري كه حاوي  هاي اين مجله فاقد سخن سردبير، مقدمه يا پيش عالوه بر اين اغلب شماره
هاي مجله، يا شرحي  سياستو يا توضيحي درباره تغيير » نامه علوم اجتماعي«هاي  مشي ها و خط سياست

مقاالت از ابتدا داراي يك الگوي . از موضوعات منتشر شده و مقاالت مندرج در هر شماره، است
 به بعد 1375اي نيستند و تقريباً از سال  دهي و فهرست منابع تعريف شده نوشتاري مشخص اعم از ارجاع

تري از   مجزا و رعايت شيوه منظماست كه به ساختار مقاالت علمي، يعني داشتن چكيده و مقدمه
هاي متنوع  اين مجله نشان سليقه. شود ها، توجه اندكي مي ها از يادداشت دهي و تفكيك آن ارجاع

شناسي و  شناسي، جمعيت هاي جامعه سردبيراني كه از رشته. سردبيران مختلف را بر پيكره خود دارد
ات مورد اشاره نيز هركدام يادگاري از اين سردبيران، و تنوع. اند شناسي به هدايت اين مجله پرداخته مردم

 و دانشگاه تهرانهاي اعالم شده از سوي  مديران مسوول و اعضاي هيئت تحريريه مجله و بعضاً سياست
  .است ها بر جاي مانده  است كه از آنوزارت علوم، تحقيقات و فناوريحتي 
  
  هاي پژوهش يافته
 به تعيين پوشش موضوعي آثار منتشر شده، ،هاي مطرح شده رسشهاي اين پژوهش در پاسخ به پ يافته

نويسي و وابستگي سازماني و  هاي تحقيق بكار رفته، ميزان هم ها، روش سهم هر يك از اين حوزه
ها  نويسندگان آثار و نرخ مشاركت نويسندگان بر اساس جنس و مليت آن/ پراكندگي جغرافيايي نويسنده

  .  پردازد  مي1387 تا بهار1347ر بازه زماني پاييز د» نامه علوم اجتماعي«در 

                                                 
 در«هاي ويژه به سردبيران مجالت داراي درجة علمي از آنان خواسـته اسـت كـه                   توصيه« از   11كميسيون بررسي نشريات علمي كشور در بند        .  1

بـدين ترتيـب    . )الـف .تـا   .بي. ركميسيون بررسي نشريات علمي كشو    (» ) مقاله 7حداقل   (تعداد مقاالت چاپ شده را ثابت نگاهدارند       چاپ هر شماره  
تر شدن زمان انتظار براي       اين محدوديت به طوالني   . هاي پذيرفته شده تنظيم كنند      توانند ميزان خروجي خود را بر اساس تعداد مقاله          ها نمي   نشريه

بـدين  . شـده اسـت  » ره در يـك جلـد    انتـشار دو شـما    «ها خواستار خودداري اكيد        همين توصيه  13از سوي ديگر نيز بند      . انجامد  ها مي   چاپ مقاله 
  ).1378بنگريد به عليدوستي و همكاران، (هاي ضعيف نيز تن دهد زمان اين دو معيار به پذيرش مقاله اي براي حفظ هم ترتيب، ممكن است نشريه
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 آثار منتشر  ، به بازنمايي نوع»نامه علوم اجتماعي«شناختي از   با ارائه اطالعات جمعيت1جدول شماره 
/ هاي علوم اجتماعي، وابستگي سازماني و پراكندگي جغرافيايي نويسنده شده در آن، سهم حوزه

هاي مختلف   اثر در حوزه415در اين مجله . پردازد نويسندگان مي/ هنويسندگان، جنس و مليت نويسند
 1347 اثر در بازه زماني پاييز 16 تا 1با پراكندگي بين ) حقوقي/ حقيقي( نويسنده 281علوم اجتماعي را 

  .اند  اثر در هر شماره توليد نموده2/11 شماره با متوسط 37 در قالب 1387تا بهار 
  »نامه علوم اجتماعي«شناختي   جمعيت اطالعات.1جدول شماره 

  درصد  فراواني شناختي اطالعات جمعيت
  9/48  203 مقاله پژوهشي
  4/28  118 مقاله ترويجي

  4/9  39  ترجمه
  5/5  23  مرور و نقد كتاب

  1/4  17  گزارش علمي

  
  

  نوع اثر
 
  

  6/3  15  ساير آثار
  9/74  311  شناسي جامعه
  4/10  43  شناسي مردم

  7/7  32  شناسي جمعيت
 9/1  8  مطالعات فرهنگي

ــه ــزي و  برنامـ ريـ
  4/1 6  تعاون

  2/1  5  توسعه روستايي
  2/1  5 روانشناسي اجتماعي

  
  
  
  ها  حوزه
  
 
  

  2/1  5  ارتباطات
  جنس نويسنده  0/91  464  مرد
 0/9  46  زن

صاحبان / وابستگي سازماني صاحب 2/76  387  دانشگاه تهران
 8/23  121  ساير موارد اثر

/ پراكندگي جغرافيايي نويسنده  3/93  474  تهران
  7/6  34  ساير شهرستانها  نويسندگان

  مليت  3/98  508  ايراني
 7/1  9  غير ايراني  نويسندگان/ نويسنده
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  »نامه علوم اجتماعي«هاي علوم اجتماعي در  بازنمايي حوزه 
 علـوم اجتمـاعي بـه معنـاي خـاص آن،            هـاي   دهد، از ميان حوزه      نشان مي  1چنان كه نتايج جدول شماره      

ريـزي، توسـعه روسـتايي،        شناسـي، ارتباطـات، برنامـه       شناسي، مـردم    شناسي، جمعيت   هشت حوزه جامعه  
 9/74 بـا فراوانـي      شناسي  جامعهشناسي اجتماعي، بيشترين سهم مربوط به حوزه          مطالعات فرهنگي و روان   

و جمعيت شناسـي بـا      )  اثر 43(  درصد   4/10با  پس از آن به ترتيب مردم شناسي        . است)  اثر 311(درصد  
 درصـد،   4/1 ريـزي و تعـاون      برنامـه  درصد،   9/1حوزه مطالعات فرهنگي    . قرار دارند )  اثر 32( درصد   7/7

 درصد به ترتيـب كمتـرين سـهم را در           2/1شناسي اجتماعي و ارتباطات هر يك با          توسعه روستايي، روان  
بندي، به ويژه با يك بـار         بايد به اين نكته نيز توجه نمود كه اين مقوله         البته  . اند  داشته» نامه علوم اجتماعي  «

اي هماننـد روانـشناسي    هاي تفكيك شده به عبارت ديگر، حوزه. اي ندارد  تعيين حوزه، شموليت بين رشته    
 توانند در زمره    ريزي و رفاه نيز مي      اجتماعي، توسعه روستايي، مطالعات فرهنگي و حتي ارتباطات و برنامه         

از » نامه علـوم اجتمـاعي    «ها،    از سويي بايد توجه داشت كه در برخي دهه        . شناسي قرار گيرند    حوزه جامعه 
ها را بايـد بـا احتيـاط مـورد مالحظـه قـرار داد و                  بنابراين اين يافته  . است  شمارگان اندكي برخوردار بوده   

قاالت حوزه علـوم اجتمـاعي را بـا        توزيع م  1نمودار شماره   . ها تعديل نمود    ها را با اين محدوديت      مقايسه
  .دهد نشان مي» نامه علوم اجتماعي«هاي انتشار  توجه به دهه
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  هاي انتشار هاي علوم اجتماعي با توجه به دهه توزيع مقاالت حوزه. 1نمودار شمارة 

  
هاي   شناسي نسبت به تمامي حوزه      ي جامعه   ها حوزه   هه  دهد در تمامي د      نشان مي  1چنان كه نمودار شماره     
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 افـت انـدكي     1370 و   1360هاي    در دهه . است  ديگر سهم بيشتري از انتشار آثار را به خود اختصاص داده          
. شناسـي رخ داده اسـت       شناسـي و جمعيـت      هاي ديگر به ويـژه مـردم        شناسي به نفع حوزه     در سهم جامعه  

هاي انتشار    ر در سياست  توان با تغيير سردبير و مدير مسوول و در نتيجه تغيي            بخشي از اين تحوالت را مي     
 درصـد از    60مـثال تقريبـا     . فـرض، در ارتبـاط قـرار داد         ، البته به عنوان يك پيش     »نامه علوم اجتماعي  «در  

 و بـه ويـژه در       1370شناسـي در دهـة        در حوزه مردم  » نامه علوم اجتماعي  «مقاالت منتشر شده تمام ادوار      
تـوان در     اين موضوع را مي   ). 2 به جدول شماره     بنگريد( منتشر شده است     1380 تا   1375هاي    فاصلة سال 
براي مشاهده و مقايسة ادوار مجله بنگريد به        (شناسي نيز دنبال كرد       شناسي و جمعيت    ي جامعه   باب حوزه 

   .)2 و شماره 1پيوست شماره 
 هـيچ سـهمي در آثـار منتـشر          1378شود، حوزه مطالعات فرهنگي تا قبل از سال           چنان كه مالحظه مي   

با اين حال از همين تاريخ به بعد اين حوزه نيـز سـهمي در مجلـه بـه خـود                .  مجله نداشته است   شده اين 
شناسـي اجتمـاعي، توسـعه     امـا حـوزه روان  . است و روند رو به رشدي را طي نموده است     اختصاص داده 

بـه ويـژه    . نـد ا  اند روند نزولي داشته     ريزي و تعاون كه به طور پراكنده آثاري منتشر كرده           روستايي و برنامه  
توانـد بـا      اسـت كـه مـي       ها با افت انتشار اثر در مجله مواجه بـوده           حوزة روانشناسي اجتماعي در اين سال     

شناسـي    شود سهم حوزه جامعـه      چنان كه مالحظه مي   . هاي علمي در اين حوزه مرتبط باشد        كاهش فعاليت 
هـا بـوده اسـت و تقريبـا      مجمـوع آن طور    ها و همين    همواره بيشتر از ساير حوزه    » نامه علوم اجتماعي  «در  

هـا    شناسي سهم آن    شناسي و جمعيت    هاي مردم   اما در مورد حوزه   . روند رو به رشدي را حفظ نموده است       
ها كه مـوازي      اين مسئله با رشد مجالت تخصصي مختص اين حوزه        . به نسبت گذشته رو به كاهش است      

اين موضوع رونـد تفكيـك و اسـتقالل برخـي     . تشوند، قابل توجيه اس    منتشر مي » نامه علوم اجتماعي  «با  
شناسي اين دو حوزه استعداد بيـشتري        جامعه  چنان كه مالحظه شد پس از حوزه      . دهد  ها را نشان مي     حوزه

شناسـان بـه      شناسـان و جمعيـت      و در دهه هشتاد مردم    . اند  داشته »نامه علوم اجتماعي  «را براي استقالل از     
هـاي مطالعـات فرهنگـي و         يك مجلـه ائتالفـي نيـز بـين رشـته          .  نمودند اندازي مجالت مستقلي اقدام     راه

هـاي علـوم اجتمـاعي را بـه تفكيـك             سهم هر يك از حـوزه      2جدول شماره   . است   گرفته  ارتباطات شكل 
  . دهد نشان مي »نامه علوم اجتماعي«هاي انتشار  دهه
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  هاي علوم اجتماعي  سهم حوزه. 2جدول شماره 
  »اجتماعي نامه علوم«ار هاي انتش به تفكيك دهه

                                                          
  هاي انتشار دهه

 هاي علوم اجتماعي                حوزه
 كل13401350136013701380

 311 130 74 39 28 40 شناسي  آثار جامعهفراواني
0/100 8/41 8/23 5/12 0/9 9/12 شناسي درصد آثار جامعه
شناسي در  درصد آثار جامعه

 دهه
  شناسي جامعه  9/83 7/62 2/72 0/80 5/75

شناسي در  درصد آثار جامعه
 كل

6/9 7/6 4/9 8/17 3/31 9/74 

 43 4 25 4 4 6 شناسي  آثار مردمفراواني
 0/100 3/9 1/58 3/9 3/9 0/14 شناسي درصد آثار در مردم

اسي در شن درصد آثار مردم
 دهه

  شناسي مردم  6/2 2/21 4/7 4/11 3/11

درصد آثار مردمشناسي در 
 كل

4/1 0/1 0/1 0/6 0/1 4/10 

 32 7 12 9 1 3 شناسي  آثار جمعيتفراواني
 0/100 9/21 5/37  1/28 1/3 4/9 شناسي درصد آثار جمعيت
شناسي  درصد آثار جمعيت

 در دهه
  شناسي جمعيت  5/4 2/10 7/16 9/2 7/5

شناسي  ار جمعيتدرصد آث
 در كل

7/0 2/0 2/2 9/2 7/1 7/7 

 آثار مطالعات فراواني
 8 7  1    فرهنگي

درصد آثار در مطالعات 
 فرهنگي

   5/12 5/87 0/100

 آثارمطالعات فرهنگيدرصد
  5/4 8/0    در دهه

  مطالعات فرهنگي

 رهنگي فآثار مطالعاتدرصد
 9/1 7/1 2/0    در كل

ريزي و   هرنام ب آثارفراواني
 6  4 2   تعاون

ريزي و  برنامه
  ونتعا

ريزي و  برنامهدرصد آثار در 
 تعاون

  3/33 7/66  0/100



 1387، زمستان 35نامه علوم اجتماعي، شماره   148

ريزي و  درصد آثار برنامه
   4/3 7/3   تعاون در دهه

ريزي و  درصد آثار برنامه
 4/1  0/1 5/0   تعاون در كل

 5 4   1  فراواني آثار ارتباطات
 0/100 0/80   0/20   در ارتباطاتدرصد آثار

درصد آثار ارتباطات در در 
  6/2   9/1  دهه

  ارتباطات

  2/1 0/1   2/0  درصد آثار ارتباطات در كل
 آثار توسعه فراواني
 روستايي

1 1   3 5 

درصد آثار در توسعه 
 روستايي

0/20 0/20   0/60 0/100 

  آثار توسعه روستاييدرصد
 در دهه

9/1 9/2   9/1  

  روستايي توسعه

  آثار توسعه روستاييدرصد
 در كل

2/0 2/0   7/0 2/1 

 آثار روانشناسي فراواني
 اجتماعي

2 1  2  5  

درصد آثار در روانشناسي 
 اجتماعي

0/40 0/20  0/40  0/100

 آثار روانشناسي درصد
  در دههاجتماعي

8/3 9/2  7/1   

 
 

شناسي  روان
 اجتماعي

 آثار روانشناسي درصد
  در كلاجتماعي

5/0 2/0  5/0  2/1 

   415 155 118 54 36 53 فراواني آثار
 0/100 3/37 4/28 0/13 4/8 8/12 درصد آثار كل
  

هـا بـه      شناسي بيشترين سهم را در تمام دهـه         دهد حوزه جامعه      نشان مي   2نتايج مندرج در جدول شماره      
ـ          خود اختصاص داده   حـوزه  . د صـعودي طـي نمـوده اسـت     اسـت و از دهـه چهـل تـا دهـه هـشتاد رون

شناسي در    حوزه مردم .  درصد را داشته است    7/16شناسي تنها در دهه شصت بيشترين سهم يعني           جمعيت
هـا ايـن نـسبت بـسيار كمتـر بـوده         درصد داشته است و در ساير دهه2/21دهه هفتاد بيشترين سهم را با  

امـا  . ان در اين پنج دهه بسيار اندك بوده است        هاي علوم اجتماعي در انتشار آثارش       سهم ساير حوزه  . است
ها مانند مطالعات فرهنگي كه در سه دهة چهل، پنجاه و شصت سـهمي نداشـته اسـت، در                     برخي از حوزه  
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البته بايد توجه نمـود كـه   . رسد  درصد مي  5/4درصد و در دهه هشتاد با روندي صعودي به          / 8دهه هفتاد   
  .  اقبال پژوهشگران ايراني واقع شده استاين حوزه نوپا بوده و به تازگي مورد

  
  »نامه علوم اجتماعي«آثار منتشر شده در تنوع 

 1347هـاي   ، طي سـال »نامه علوم اجتماعي « اثر منتشر شده در      415 از ميان    3هاي جدول شماره      طبق داده 
 5/5 درصـد ترجمـه،    4/9 درصد مقـاالت ترويجـي،       4/24 درصد مقاالت پژوهشي،     9/48،  1387تا اوايل   

 درصد ساير آثار منتشر شـده اعـم از معرفـي كتـاب و     6/3 درصد گزارش،  1/4درصد مرور و نقد كتاب،      
اگر چه از ابتدا تاكنون سياست مجله بر انتـشار مقـاالت            . صاحبنظر، سخنراني، يادبود، مصاحبه بوده است     

 آثار منتشر شده اندك رسد سهم اين دست مقاالت نسبت به كل     پژوهشي تأكيد نموده است، اما به نظر مي       
بـا ايـن    . است و كمتر از نيمي از سهم آثار منتشر شده اين مجله آكادميك را به خود اختصاص داده است                  

ها ماننـد سـال    كه در برخي سال دهد، عليرغم اين حال نتايج تفصيلي به تفكيك سال انتشار مجله نشان مي        
ها سهمي را به خود اختـصاص         در برخي سال   سهم مقاالت علمي پژوهشي بسيار اندك  است و يا            1372

 1387 تا 1347نداده است، با اين حال سهم مقاالت علمي پژوهشي نسبت به بقيه آثار منتشر شده از سال                
 و انتشار   »نامه علوم اجتماعي  « سال خاموشي پياپي     10كه پس از تقريبا       چنان. روندي صعودي داشته است   

 درصـد اسـت، از سـهم    2/2 كه سهم انتشار ترجمـه    1370ر از سال    ، به غي  1367اولين شماره آن در سال      
ترجمه، مرور و نقد كتاب، گزارش، معرفي كتاب، معرفي صاحبنظر و سخنراني، به نفع مقاالت پژوهـشي،           

 تنهـا   1387 تا   1378كه از سال      چنان. رسد  ها سهم آثار ديگر به صفر مي        كاسته شده و حتي در برخي سال      
  ).3بنگريد به جدول شماره (منتشر شده است » نامه علوم اجتماعي«يك  مورد ترجمه در 
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 »نامه علوم اجتماعي«هاي انتشار توزيع آثار برحسب دهه. 3جدول شماره 
                                             

  هاي انتشار دهه
 نوع آثار

 كل 1380 1370 1360 1350 1340

مقاله  فراواني
 203 112 51 20 9 11 پژوهشي

 0/100 2/55 1/25 9/9 4/4 4/5 پژوهشيدرصد مقاله 
 پژوهشيدرصد مقاله 

   3/72 2/43 0/37 7/25 8/20  دردهه

  
مقاله 

 پژوهشي
 
 
ي پژوهشدرصد مقاله  

  9/48 0/27 3/12 8/4 2/2 7/2  در كل
 118 32 44 16 12 14 فراواني مقاله ترويجي

 0/100 1/27 3/37 6/13 2/10 9/11  ترويجيدرصد مقاله 
 ترويجيدرصد مقاله 

  6/20 3/37 6/29 3/34 4/26  دردهه

 
مقاله 

 ترويجي
 
 ترويجيدرصد مقاله  

 4/28 7/7 6/10  9/3 9/2 4/3  در كل

 39  1 13 6 7 12  ترجمهفراواني
 0/100 6/2 3/13 4/15 9/17 8/30   ترجمهدرصد
  6/0 0/11 1/11 0/20 6/22   در دهه ترجمهدرصد

 
 ترجمه

 
 4/9 2/0 1/3 4/1 7/1 9/2  درصدترجمه در كل 

 مرور و نقد فراواني
 23 8 7 3 3 2 كتاب

درصد مرور و نقد 
 0/100 8/34 4/30 0/13 0/13 7/8  كتاب

درصد مرور و 
  2/5 9/5 6/5 6/8 8/3  كتاب  دردهه نقد

 
 نقد و مرور

 كتاب
 

درصد مرور و 
 5/5 9/1 7/1 7/0 7/0 5/0  نقدكتاب در كل

 17  1 6 1 9  گزارشفراواني
 0/100  9/5 3/35 9/5 9/52  درصد گزارش

درصد گزارش در 
   8/0 1/11 9/2 0/17  دهه

 
 گزارش

 
 

 1/4  2/0 4/1 2/0 2/2  درصدگزارش در كل
 15 2 2 3 3 5  ساير آثارفراواني

 0/100 3/13 3/13 0/20 0/20 3/33  درصد ساير آثار
درصد ساير آثار در 

 ساير آثار  3/1 7/1 6/5 6/8 4/9  دهه

درصد ساير آثار در 
 6/3 5/0 5/0 7/0 7/0 2/1  كل

 كل 415 155 118 54 35  53 فراواني
 0/100 3/37 4/28 0/13 4/8 8/12  درصد 
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رونـد  » نامه علوم اجتمـاعي   «هاي گذشته تعداد آثار منتشر شده در          شود، طي دهه    طور كه مشاهده مي     همان
به همين نحو چاپ مقاالت پژوهشي روندي صعودي را به نسبت ساير آثار ديگـر               . اي داشته است    زايندهف

،  در دهـه چهـل      درصد 4/5مقاالت پژوهشي    از كل    دهد   نشان مي  3چنان كه جدول شماره     . دهد  نشان مي 
ر دهـه   د درصـد 2/55 و    در دهه هفتاد    درصد 1/25،   در دهه شصت    درصد 9/9،   در دهه پنجاه    درصد 4/4

  .  بوده و يك سير صعودي را طي نموده استهشتاد
 9/11انتشار مقاالت ترويجي از ابتدا تا دهه هفتاد رشدي صعودي داشته اسـت يعنـي در دهـه چهـل                     

 درصد بوده است كـه      3/37 درصد، در دهه هفتاد      6/13 درصد، در دهه شصت      2/10درصد، در دهه پنجاه   
اين موضوع حكايت از آن دارد كه رشد اين نوع آثار           . رسيده است  درصد   1/27در ادامه در دهه هشتاد به       

  اين روند در مورد مقاالت ترجمه     . الشعاع سياست انتشار مقاالت پژوهشي قرار گرفته است         در مجله تحت  
هاي علمي و ساير آثار ديگر ادامه داشته است و كاهش انتشار اين دست آثار به نفع انتـشار                     شده، گزارش 
يكي از مهمترين داليل انتشار حجـم بيـشتري        . دهد  گيري غالب مجله را نشان مي       شي، جهت مقاالت پژوه 

تازگي و نوپا بـودن ايـن       » نامه علوم اجتماعي  «، به ويژه، در اوايل كار       ...ها، مرور و نقد كتاب و         از ترجمه 
ضمن ايـن كـه انـدك       . حوزه مطالعاتي براي ايرانيان و كمبود منابع مربوط به علوم اجتماعي در ايران بود             

هاي انجام شده در حوزه علوم اجتماعي و قلت تعداد پژوهشگران در ايـن زمـان نيـز دليـل       بودن پژوهش 
وزارت علوم، تحقيقات و    هاي    گذاري  گرايش به انتشار مقاالت پژوهشي حكايت از سياست       . ديگري است 

آن، از يـك سـو انتظـارات        و متعاقب   »  ترويجي -علمي«و  »  پژوهشي -علمي« در اعطاي درجات     فناوري
هاي دانشگاه تهران، سردبيران، مدير مسووالن و هيئت تحريريـه مجلـه    گذار و از سوي ديگر رويه   سياست

  . دارد
                            

 هاي علوم اجتماعي به تفكيك حوزه» نامه علوم اجتماعي« تنوع آثار منتشر شده در

را » نامه علـوم اجتمـاعي  «منتشر شده در ...) ي، ترويجي، ترجمه و   مقاله پژوهش ( نوع آثار    4جدول شماره   
مقـاالت  « درصـد از     8/76،  4 طبق نتايج جدول شماره      .دهد  نشان مي هاي علوم اجتماعي      به تفكيك حوزه  

 درصــد در حــوزه 4/6شناســي،   درصــد در حــوزه جمعيــت8/10شناســي،  در حــوزه جامعــه» پژوهــشي
 درصـد و در حـوزه توسـعه         5/1ريزي و تعاون هر يـك         رتباطات و برنامه  در حوزه ا  . اند  شناسي بوده   مردم

ايـن نـسبت بـراي حـوزه        . انـد    درصد مقاالت علمي پژوهشي بوده     2روستايي و حوزه مطالعات فرهنگي      
در حـوزه   » مقـاالت علمـي ترويجـي     « درصـد از     2/71همچنـين   .  شناسي اجتماعي صفر بوده است      روان
درصـد در   /. 8شناسـي،      درصد در حوزه مـردم     7/12شناسي،    زه جمعيت  درصد در حو   8/6شناسي،    جامعه

 4/3 درصد در حوزه مطالعـات فرهنگـي،   5/2ريزي و تعاون،      درصد در حوزه برنامه    5/2حوزه ارتباطات،   
 درصد، آثاري كه بـه     5/61. شناسي اجتماعي و در حوزه توسعه روستايي صفر است          درصد در حوزه روان   
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 درصـد، در  8/30شناسـي،    اند، در حـوزه جامعـه    به چاپ رسيده  » مه علوم اجتماعي  نا«در  » ترجمه«عنوان  
شناسـي بـوده       درصـد در حـوزه جمعيـت       6/2روستايي و      درصد در حوزه توسعه    1/5شناسي،    حوزه مردم 

و » مـصاحبه «،  »معرفـي كتـاب   «،  »سـخنراني «،  »معرفي و نقـد صـاحبنظر     «،  »گزارش«آثار ديگر نظير    . است
هـا يـا سـهم انـدكي داشـته يـا              شناسي به چاپ رسيده است و ساير حوزه          در حوزه جامعه   اغلب» يادبود«

  .اند سهمي در انتشار اين نوع آثار نداشته
  

 هاي علوم اجتماعي به تفكيك حوزه» نامه علوم اجتماعي« توزيع آثار منتشر شده در. 4جدول شماره 
                                                        

                                                        
  نوع آثار منتشرشده 

  
 هاي علوم اجتماعي حوزه
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 كل

فراواني آثار حوزه 
  شناسي جامعه

15684 24  18 15 15 311 

ثار در حوزه درصد آ
 شناسي جامعه

2/
52 

0/277/7 8/5 8/4 8/4 0/
100 

درصد انواع اثر در حوزه 
 شناسي  جامعه

8/
76 

2/71 5/61 3/782/88 0/
100 

 
 جامعه

 شناسي

درصد آثار حوزه 
  شناسي در كل جامعه

6/
37 

2/20 8/5 3/4 6/3 6/3  9/74

فراواني آثار  حوزه 
  شناسي  جمعيت

22 8 1  1  32 

د آثار حوزه درص
 شناسي جمعيت

8/
68 

0/25 1/3  1/3  0/
100 

درصد انواع اثر در حوزه 
 شناسي  جمعيت

8/
10 

8/6 6/2  9/5   
 جمعيت

 شناسي

درصد آثار حوزه 
  شناسي در كل جمعيت

3/5 9/1 2/0  2/0  7/7 

فراواني آثار حوزه  
  شناسي مردم

13 15  12 2  1  43 

/2 شناسي درصد آثارحوزه مردم
30 

9/34 9/27 7/4 3/2  0/
100 

درصد انواع اثر در حوزه 
 شناسي  مردم

4/6 7/12 8/30 7/8 9/5   
 شناسي مردم

شناسي  درصد آثار حوزه مردم
  در كل

1/3 6/3 9/2 5/0 2/0  4/10 

 ارتباطات 5     2  3  فراواني آثار حوزه ارتباطات
/0     0/0/40 درصد آثار درحوزه ارتباطات
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60 100 
ر در حوزه درصد انواع اث

 ارتباطات
5/1 8/0      

درصد آثار حوزه ارتباطات در 
  كل

6/0 4/0      0/1 

ريزي  فراواني آثار حوزه برنامه
  و تعاون 

3 3     6 

درصد آثار در حوزه 
 ريزي و تعاون برنامه

0/
50 

0/50     0/
100 

درصد انواع اثر در حوزه 
 ريزي و تعاون برنامه

5/1 5/2      
 ريزي برنامه

 تعاون و

ريزي  درصد آثار حوزه برنامه
  و تعاون در كل

7/0 7/0     4/1 

فراواني آثار حوزه توسعه 
  روستايي

2   2 1   5 

درصد آثار حوزه توسعه 
 روستايي

0/
40 

 0/40 0/20   0/
100  

درصد انواع اثر در حوزه 
 توسعه روستايي

0/1  1/5 3/4    
 توسعه

 روستايي

توسعه درصد آثار حوزه 
  روستايي در كل

5/0  5/0 2/0   2/1 

فراواني آثار حوزه مطالعات 
  فرهنگي

4 3   1   8 

درصد آثار حوزه مطالعات 
 فرهنگي

0/
50 

5/37  5/12   0/
100 

درصدانواع آثار در حوزه 
 مطالعات فرهنگي

0/2 5/2   3/4     
 مطالعات

 فرهنگي

درصد آثار حوزه مطالعات 
  فرهنگي در كل

0/1 7/0  2/0   9/1 

فراواني آثار حوزه روانشناسي 
  اجتماعي

 4  1   5 

درصد آثار حوزه روانشناسي 
 اجتماعي

 0/80  0/20   0/
100 

درصدانواع اثر در حوزه 
 روانشناسي اجتماعي

 روانشناسي    3/4  4/3 

 اجتماعي
درصدآثار حوزه روانشناسي 

  اجتماعي در كل
 0/1  2/0   2/1 

 415 15 17 23 39 118 203  فراواني 
/9  درصد   كل

48 
4/28 4/9 5/5 1/4 6/3  0/

100  
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  »نامه علوم اجتماعي« در پژوهشهاي  روش
نامـه علـوم    « نوع روش تحقيق به كارگرفته شـده در مقـاالت پژوهـشي منتـشر شـده در                   5 شماره   جدول

 7/48معـادل   ( اثـر    202 اثـر منتـشر شـده، تعـداد          415طبق اين جدول از كل      . دهد  را نشان مي  » اجتماعي
شـامل مقـاالت ترويجـي،    )  درصـد 3/51معادل  ( اثر   213، مقاله پژوهشي است و بقيه يعني تعداد         )درصد

 مقاله پژوهشي منتـشر     202از  . سخنراني، ترجمه، معرفي و نقد كتاب، سخنراني، مصاحبه و گزارش است          
 درصد از روش تركيبي     4/9ي،   درصد از روش تحقيق كيف     7/27 درصد از روش تحقيق كمي،       4/57شده،  

 جـدول  . درصد از مقاالت نيـز نامـشخص بـوده اسـت         4/5روش تحقيق   . اند  استفاده كرده ) كمي و كيفي  (
نامـه  «هاي انتـشار       كمي و كيفي در مقاالت علمي پژوهشي را در دهه          تحقيقهاي     تحوالت روش  5شماره  

  .دهد نشان مي»  علوم اجتماعي
 »نامه علوم اجتماعي« پژوهش در هاي توزيع روش. 5 جدول شماره

 هاي انتشار دهه
 نوع روش

 كل 1380 1370 1360 1350 1340

 116 61 32 6 7 10 فراواني
 0/100 6/52 6/27 2/5 0/6 6/8 درصد روش كمي

 كمي  4/57 5/54 7/62 6/31 8/77  9/90  درصد در دهه

 4/57 2/30 8/15  0/3 5/3 0/5  درصد از كل
 56 38 11 6 1  فراواني

 0/100 9/67 6/19 7/10 8/1  درصد روش كيفي
 7/27 9/33 6/21 6/31 1/11   درصد در دهه

 كيفي

 7/27 8/18 4/5 0/3 5/0   درصد از كل
 19 9 8 1  1 فراواني

 0/100 4/47 1/42 3/5  3/5 درصد روش تركيبي
 4/9 0/8 7/15 3/5  1/9  درصد در دهه

 تركيبي

 4/9 5/4 0/4 5/0  5/0  درصد از كل
 11 4  6 1  فراواني

 0/100 4/36  5/54 1/9  درصد نامعلوم
 4/5 6/3  6/31 1/11   درصد در دهه

 نامعلوم

 4/5 0/2  0/3 5/0   درصد از كل
 0/100 4/55 2/25 4/9 5/4 4/5  درصد از كل  كل 202 112 51 19 9 11 فراواني
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هاي كمي، كيفي و تركيبـي         به اين سو گرايش به روش      1340دهد، از دهه       نشان مي  5نتايج جدول شماره    
 به اين سـو     1380هاي كيفي از دهه       به ويژه اقبال پژوهشگران در بكارگيري روش      .  رو به رشد بوده است    

تـوان تغييـر      چنان كه به عنوان يك پـيش فـرض، مـي          . دهد  بيشتر بوده است و رشد شتابناكي را نشان مي        
هاي كمـي      را  به عنوان واكنشي جهت كاربرد روش        1380 استفاده از دهه     هاي مورد   گيري در روش    جهت
 درصـد در  6/8هاي كمي نيز با يك روند صعودي از         با اين حال بايد توجه نمود كه كاربرد روش        . دانست

ميزان كاربرد روش كيفي نيز كه در دهه چهل صفر بوده      . رسد   درصد در دهه هشتاد مي     6/52دهه چهل به    
همچنين، تعداد مقـاالت پژوهـشي   . رسد  درصد در دهه هشتاد مي9/67يك روند صعودي به  است با طي    

انـد از دهـه چهـل كـه           انجام شده ) كمي و كيفي  (كه با روشي تركيبي     » نامه علوم اجتماعي  «چاپ شده در    
نظر از دهه پنجاه كه ميزان آن صفر بوده است، با طي يك روند صعودي به                   درصد بوده است ، صرف     3/5
هـاي تحقيـق كمـي، كيفـي و تركيبـي در              روند بكارگيري روش  .  درصد در دهه هشتاد رسيده است      4/47

گونـه مقـاالت      مقاالت پژوهشي نشان دهنده روند صعودي درج مقاالت پژوهشي و اهتمام در چاپ ايـن              
هـاي   هاي تحقيق بكاررفته در مقاالت پژوهشي را به تفكيـك حـوزه              ديگري توزيع روش    يافته. بوده است 

  .دهد اجتماعي نشان مي علوم
شناسـي،   انـد در حـوزه جامعـه         درصد از مقاالتي كه با روش تحقيق كمي انجام شده          75طبق اين يافته    

درصد در حوزه ارتباطـات،     /. 9شناسي،     درصد در حوزه مردم    3/4شناسي،     درصد در حوزه جمعيت    4/16
سـاير  . زه مطالعـات فرهنگـي بـوده اسـت         درصد نيز در حـو     7/1 درصد در حوزه توسعه روستايي و        7/1

 درصد مقاالت علمي پژوهشي بـا روش  1/82همچنين . اند  ها سهمي در استفاده از اين روش نداشته         حوزه
 در صد در حـوزه ارتباطـات،   6/3شناسي،   درصد در حوزه مردم4/5 ،شناسي تحقيق كيفي در حوزه جامعه 

حـوزه  . رصـد در حـوزه مطالعـات فرهنگـي اسـت           د 6/3و   ريـزي و تعـاون       درصد در حوزه برنامـه     4/5
 درصد مقاالت علمـي     2/84. اند  روستايي سهمي در استفاده از روش كيفي نداشته         شناسي و توسعه    جمعيت

 درصد در   8/15اند در حوزه جامعه شناسي،        انجام شده ) و كيفي   كمي  (پژوهشي كه با روش تحقيق تركيبي     
  .اند ي نداشتهها سهم شناسي است و ساير حوزه حوزه مردم

 درصـد از    1/56هـاي ديگـر       شناسي نسبت بـه حـوزه       توان گفت، در حوزه جامعه      در شرح ديگري مي   
 درصد بـه روش     3/10 درصد به روش تحقيق كيفي،       7/29مقاالت علمي پژوهشي به روش تحقيق كمي،        

در ايـن   . است ها روش تحقيق نامشخص بوده       درصد از آن   9/3اند و در      بوده) روش كمي و كيفي   (تركيبي  
 درصـد روش تحقيـق كمـي و         4/86شناسـي     در حوزه جمعيت  . حوزه از هر سه روش استفاده شده است       

 غلبـه بـا     ،دهد متناسب با ماهيت ايـن حـوزه          درصد روش تحقيق نامشخص بوده است كه نشان مي         6/13
 درصـد روش تحقيـق      1/23 درصـد روش تحقيـق كمـي،         5/38شناسي    در حوزه مردم  .  كمي است   روش

در حـوزه   .  درصد روش تحقيق نامـشخص بـوده اسـت         4/15 درصد روش تحقيق تركيبي و       1/23كيفي،  
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ريـزي و   در حـوزه برنامـه  .  درصد روش تحقيق كيفي است6/3درصد روش تحقيق كمي و   /. 9ارتباطات  
در حوزه توسـعه روسـتايي      .  درصد از مقاالت علمي پژوهشي به روش تحقيق كيفي است          4/5تعاون تنها   

در . انـد   است با روش تحقيق كمي بوده       به چاپ رسيده  » نامه علوم اجتماعي  «ر صد از مقاالتي كه در       صد د 
 درصـد  50حوزه مطالعات فرهنگي سهم مقاالت علمي پژوهشي به روش تحقيق كمي  و كيفي هـر يـك     

 . است بوده

  
  »نامة علوم اجتماعي«نويسي در  هم

كـه ظـاهرا رونـد رو بـه رشـدي را نـشان              . باشد   مي 25/1 با   نويسي در نامه علوم اجتماعي برابر       ميزان هم 
 درصـد،   6/77،  »نامه علـوم اجتمـاعي    « اثر به چاپ رسيده در       406 نتايج اين پژوهش از كل        طبق .دهد  مي

» نامه علوم اجتمـاعي   «نويسي در     داشته است و ميزان هم    ) تك نويسي (» يك نويسنده « اثر تنها    315معادل  
) دونويـسي (» دو نويسنده « اثر داراي    79 درصد معدل    5/19از اين ميزان    .  است  اثر 91 درصد معادل    5/22

نويـسي را    تغيير رونـد هـم  2نمودار شماره . اند داشته» سه نويسنده و بيشتر« درصد از آثار نيز     3اند و     بوده
  . دهد نشان مي» نامه علوم اجتماعي«هاي انتشار  با توجه به دهه

    

  
   1387 تا 1347از » نامه علوم اجتماعي«نويسي در  روند هم. 2نمودار شماره 
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، آثاري كه تعداد نويسندگان     »نامه علوم اجتماعي  «دهد از ابتداي انتشار        نشان مي  2نمودار خطي شماره    
 ميـزان   6جـدول شـماره     . ها از يك نفر بيشتر بوده است با نوسـاناتي رونـدي صـعودي داشـته اسـت                   آن
  .دهد هاي انتشار اين مجله نشان مي را در دهه» نامه علوم اجتماعي«نويسي در آثار منتشر شده  هم
  

 »علوم اجتماعي  نامه«نويسي در  ميزان هم. 6جدول شماره 

 هاي انتشار  دهه
  نويسي هم

134
0  

1350  136
0 

137
0  

 كل 1380

 315 83 101 50 30 51  نويسي فراواني تك

 0/100 3/26  1/32 9/15 5/9 2/16  نويسي درصد تك

  5/53 2/90 2/96 2/88 2/96  نويسي در دهه درصد تك

تـــــك 
/ نويسنده

نويـس   تك
  6/77 4/20 9/24  3/12 4/7 6/12  نويسي دركل درصد تك  ي

 79 64 8 1 4 2  فراواني دونويسي

 0/100 0/81 1/10 3/1 1/5 5/2  درصد دونويسي

  3/41 1/7 9/1 8/11 8/3  دههدرصد دونويسي در

دو 
/ نويسنده
  دونويسي

 5/19 8/15 0/2 2/0 0/1 5/0 درصد دونويسي دركل

هاي سـه     نويسي   هم فراواني
 نفره و بيشتر

  1 3 8 12 

هـاي سـه      نويسي  درصد هم 
  و بيشترنفره

  3/8 0/25 7/66 0/100 

 نفره سه هاي  نويسي  درصدهم
 در دهه و بيشتر

  9/1 7/2 1/5  

ــه  ســــ
ــسنده  نوي

 و بيشتر

هـاي سـه      نويـسي   درصدهم
  دركل و بيشترنفره

  0/250/75 0/2  0/3 

  كل 406 155 112 52 34 53  فراواني
 0/100 2/38 6/27 8/12 1/8 1/13 درصد 

 
 درصد از آثـار،  8/3 درصد از آثار، يك نويسنده و 2/96دهد در دهه چهل        نشان مي  6نتايج جدول شماره    

. اند   درصد دو نويسنده داشته    8/11 درصد از آثار يك نويسنده و        2/88نجاه  در دهه پ  . اند  دو نويسنده داشته  
 از آثار نيـز سـه   9/1 درصد از آثار، دو نويسنده و 9/1 درصد از آثار، يك نويسنده و     2/96در دهه شصت    
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 7/2 درصد دو نويـسنده و       1/7 درصد از آثار يك نويسنده       5/53در دهه هفتاد    . اند  نويسنده و بيشتر داشته   
 درصـد دو    3/41 درصد از آثار يـك نويـسنده،         2/90در دهه هشتاد    . اند  درصد سه نويسنده و بيشتر داشته     

اند در طي دهه چهـل بـا     آثاري كه يك نويسنده داشته    . اند   درصد سه نويسنده و بيشتر داشته      1/5نويسنده،  
 درصد و در دهه 1/32 درصد، در دهه هفتاد    9/15 درصد، در دهه شصت      5/9 درصد، در دهه پنجاه      2/16

پـژوه را       درصد آثار هم    80بيش از   .  درصد همواره نوسان داشته و روندي رو به كاهش دارد          3/26هشتاد  
» نامه علوم اجتماعي  «نويسي در     توان ادعا كرد هم     بنابراين مي . دهد  هاي دو نفره، تشكيل مي      نويسي  فقط هم 
 درصـد، دهـه پنجـاه    5/2اند طي دهه چهل    ده داشته آثاري كه دو نويسن   . گيري دو نفره داشته و دارد       جهت

 درصـد، يـك سـير       81 درصـد و در دهـه هـشتاد          1/10 درصد، دهه هفتـاد      3/1 درصد، دهه شصت     1/5
  . صعودي را داشته است
) 3بنگريد به جدول شـماره  (» نامه علوم اجتماعي «كنيم بين نوع اثر منتشر شده در          از طرفي ما فكر مي    

دهد از ميان انواع آثـار   نتايج اين پژوهش نشان مي . رابطه است » نامه علوم اجتماعي  «نويسي  در      و نرخ هم  
) پژوهـشي، ترويجـي و ترجمـه      (ها بيشتر در باره مقـاالت         نويسي  هم» نامه علوم اجتماعي  «منتشر شده در    

نـوع   درصد از    5/19 مورد معادل    79 درصد،   5/22نويسي معادل      مورد هم  91چنان كه از    . يابد  مصداق مي 
 3/20 مـورد معـادل      16 درصـد مقالـه پژوهـشي،        2/77 مورد معادل  61از اين ميزان    . دونويسي بوده است  

شود  بنابراين چنان كه مالحظه مي. است   درصد نيز ترجمه بوده    5/2 مورد معادل    2درصد مقاله ترويجي، و     
 =p,10 =/.000(گيـري پژوهـشي دارنـد     جهـت » نامـه علـوم اجتمـاعي   «هاي منتـشر شـده در     دونويسي

df,699/40=χ2 .( و بـا گـسترش تحـصيالت       .  اسـت  1 دانشجو -گيري استاد   گيري نيز داراي سو     اين جهت
گيـري بـه سـود     در ادامه براي تقويـت ايـن اسـتدالل معتقـديم كـه ايـن جهـت               . تكميلي در ارتباط است   

وزارت هاي    ه سياست تواند پيامد ناخواست    نويسي، مي   دو» هاي كاذب و ساختگي     نويسي  ها و هم    پژوهي  هم«
تـري    نماييم اين كـار نيازمنـد پـژوهش دقيـق           كه اذعان مي    ضمن آن .  تلقي گردد  علوم، تحقيقات و فناوري   

هاي گذشته رونـد دونويـسي        چرا در دهه  «توان اين پرسش اوليه را مطرح كرد كه           است، با همين يافته مي    
ايـن موضـوع بـه      . »تابناكي يافته اسـت؟   هاي اخير به يكباره رشد ش       چنين رشدي نداشته است؟ و در سال      

حـائز  ) 6دار جـدول شـماره    بنگريد به نتايج زيـرخط    (نويسي    ويژه با توجه به روند رو به كاهش آثار تك         
  .اهميت است

يابد كه داراي دو نويسنده است و           چنان كه پيشتر نيز عنوان شد اين روند بيشتر درباره آثاري مصداق مي            
هاي تحصيالت تكميلي به ويـژه دوره دكتـري و انتـشار مقـاالت مـشترك        دورهتا حدودي به داير نمودن   

                                                 
...) مشاوران و /  راهنمايان و مشاور/اعم از راهنما( دانشجو يا به شكل چندين استاد -گيري استاد هاي با جهت  نويسي اين تركيب در برخي از هم 1

گيري  هاي سه نفره و بيشتر نيز داراي همين جهت نويسي بنابراين برخي هم. است و سپس دانشجو نيز در مجالت ديگر به وفور مشاهده شده
 . دانشجو  هستند-استاد
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هر چند انتشار ايـن دسـت مقـاالت مـشترك بـين             . اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي مربوط است      
هـاي كوچـك و بـزرگ         گيرد ولي با تـيم      نويسي قرار مي    پژوهي و هم    اساتيد و دانشجويان نيز در زمره هم      

پردازنـد، فاصـله      شـان مـي     ني كه ضمن هم انديشي به كار بر روي مسائل مورد عالقـه            علمي و پژوهشگرا  
مندي آن حـوزه   با حوزه علوم اجتماعي مربوطه و ميزان بهره» دونويسي«رود روند     بنابراين انتظار مي  . دارد

به ترتيب اهميت دانـشجويان دكتـرا و سـپس دانـشجويان كارشناسـي              (از دانشجويان تحصيالت تكميلي     
گيـري    نويـسي بـا جهـت       توان فرض ديگري را مطرح كرد، اين كه بين هم           بنابراين مي . مرتبط باشد ) ارشد

 اثـر دونويـسي     79دهـد از      نتايج اين پژوهش نشان مي    . هاي علوم اجتماعي رابطه است      دونويسي و حوزه  
 3/87مـورد معـادل    69انـد،    منتشر شده1380ها در دهه   كه اغلب آن  » نامه علوم اجتماعي  «منتشر شده در    

 8/3 مورد معادل    3شناسي،     درصد حوزه جمعيت   3/1 مورد معادل    1شناسي،    درصد متعلق به حوزه جامعه    
بنابراين چنان كـه  . باشد ها مي  درصد مربوطه به ساير حوزه6/7 مورد معادل    6شناسي و     درصد حوزه مردم  

زيـرا نتـايج   . گيـري دارنـد   شناسي جهت هداده نيز نسبت به حوزه جامع هاي رخ  شود، دونويسي مالحظه مي 
ايـن يافتـه در مـورد       . شناسـي اسـت     داده متعلق به حوزه جامعه      هاي رخ     پژوهش نشان داد اغلب دونويسي    

. شـود   شناسـي تأييـد مـي        درصدي در حوزه جامعـه     75نفره و بيشتر نيز با تمركز         هاي سه   نويسي  اندك هم 
 =/.801(اي وجود نـدارد   نويسي رابطه بين جنس و ميزان همدهد كه  هاي تكميلي ديگر نيز نشان مي يافته

p,2= df,111=./χ2    .(  
  

  »نامه علوم اجتماعي«وابستگي سازماني در 
. اسـت » نامه علوم اجتمـاعي   « نشان دهندة وابستگي سازماني صاحبان آثار منتشر شده در           7جدول شماره   

 درصد دانشكده علوم اجتمـاعي      73(  گاه تهران    درصد از صاحبان آثار از دانش      76طبق نتايج  اين جدول      
 درصـد دانـشگاه عالمـه       1/3،  )هـا و مؤسـسات دانـشگاه تهـران           درصد سـاير دانـشكده     3دانشگاه تهران، 

درصد دانشگاه تربيت   /. 8 درصد دانشگاه تربيت مدرس،      8/2 درصد دانشگاه شهيدبهشتي،     6/1طباطبايي،  
 درصد دانشگاه گيالن با چـاپ آثارشـان   1انشگاه مازندران،  درصد د2 درصد دانشگاه اصفهان،     6/1معلم،  

درصـد،  /. 4سهم دانشگاه تبريـز، شـيراز و يـزد هـر يـك              . اند  سهم داشته » نامه علوم اجتماعي  «در انتشار   
درصـد، و سـاير     /. 8 درصد، دانشگاه آزاد اسـالمي       2/1درصد، دانشگاه الزهرا    /. 6دانشگاه  بوعلي همدان     

  .  درصد از صاحبان آثار مشخص نبوده است4/1وابستگي سازماني. د بوده است درص7/5ها  دانشگاه
نامـه علـوم   «دهد، ميزان تمركز آثار منتشر شـده در        نشان مي  7چنان كه نتايج مندرج در جدول شماره        

 درصد  73 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران    بر حسب وابستگي سازماني نويسندگان براي       » اجتماعي
بنـابراين  . رسـد   درصد مـي 76ها و مراكز پژوهشي دانشگاه تهران اين سهم به  ساب ساير دانشكده  و با احت  

كـه  . انـد   درصدي را به خود اختـصاص داده       24ساير مراكز علمي و دانشگاهي موجود در ايران يك سهم           
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ميـزان  . داردهـا     اين يافته نشان از سوگيري در انتشار آثار با توجه بـه وابـستگي سـازماني نويـسندگان آن                  
ها نيز حكايت از يك تمركز        تمركزگرايي بر حسب شهر و محل سكونت نويسندگان و آثار منتشر شده آن            

مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهـشي ايـران   « درصدي براي ساير 7 درصدي در تهران و سهم اندك        93
  . دارد

 وابستگي سازماني  و پراكندگي جغرافيايي صاحبان آثار. 7جدول شماره 

محل تمركز
  نويسندگان/ وابستگي سازماني نويسنده

 كل شهرستان تهران

 387  387  فراواني
     7/81 درصد 

  
 دانشگاه تهران

 0/76  0/76 درصد در كل 
 16  16  فراواني
   4/3 درصد 

 
 عالمه طباطبايي دانشگاه

 1/3  1/3 درصد در كل 
 14  14  فراواني
   0/3  درصد

 
 دانشگاه تربيت مدرس

 8/2  8/2 درصد در كل 
 8  8  فراواني
   6/1 درصد 

 
 دانشگاه شهيدبهشتي

  6/1  6/1 درصد در كل 
 6  6  فراواني
   3/1 درصد 

 
 دانشگاه الزهرا

 2/1  2/1 درصد در كل 
 4  4  فراواني
 دانشگاه تربيت معلم   8/0 درصد 

 8/0  8/0 درصد در كل
 4  4  فراواني
   8/0 درصد 

 
 دانشگاه آزاداسالمي

 8/0  8/0 درصد در كل 
 10 10   فراواني
  4/29  درصد 

 
 دانشگاه مازندران

 0/2 0/2  درصد در كل 
 8  8   فراواني
  5/23  درصد 

 
 دانشگاه اصفهان

 6/1 6/1  درصد در كل 
 5 5   فراواني
 0/1 7/14  درصد 

 
 دانشگاه گيالن

 0/1 0/1  درصد در كل 
 2 2   فراواني 
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 دانشگاه تبريز  9/5  درصد 
 4/0 4/0  درصد در كل 

 2 2   فراواني
  9/5  درصد 

 
 دانشگاه شيراز

 4/0 4/0  درصد در كل 
 3 2 1  فراواني
  9/5 2/0 درصد 

 
 دانشگاه يزد

 6/0 4/0 2/0 درصد در كل 
 3 3   فراواني
  8/8  درصد 

 
 دانشگاه بوعلي همدان

 6/0 6/0  درصد در كل 
  29 2 27  فراواني
 ساير  9/5  7/5 درصد 

 7/5 4/0 3/5 درصد در كل
 7  7  فراواني
 نامشخص   5/1 درصد 

 4/1  4/1 درصد در كل
 0/100 7/6  3/93 درصد در كل  كل 508 43 474  فراواني

  
. اسـت    درصد بـوده   100تمركز در تهران     اين   1356 تا   1347هاي    دهد كه در سال      نشان مي  ديگرهاي    يافته

هـايي كـه      البته اين امر با توجه به عدم گسترش علوم اجتماعي و تازگي اين حوزه براي برخي شهرسـتان                 
به هر حال در آن زمـان مـا فقـط يـك دانـشكده علـوم                 . اند قابل توجيه است     هاي مرتبط بوده    داراي گروه 

  نيز برابر بـا    1373،  1372،  1370،  1369هاي    زگرايي در سال  با اين حال ميزان اين تمرك     . اجتماعي داشتيم 
امـا اسـتمرار ايـن نتيجـه در     . جا هم بـه كـار بـرد    صد در صد بود كه شايد همان توجيه قبلي را بتوان اين   

هاي ديگر نيـز ميـزان تمركـز     در سال. دهد   ادامه سياست تمركزگرايي را نشان مي      1386هاي بعد مثال      سال
 درصد تمركـز در تهـران و        3/93 اين نسبت به     1367مثال در سال    .  است  گفته بوده    پيش نزديك به مقادير  

 درصـد در شهرسـتان   6/3 درصـد تمركـز در تهـران و      4/96 بـه    1368 درصد شهرسـتان و در سـال         7/6
 درصـد تمركـز   5/12  درصد تمركز در تهـران و  5/87 اين نسبت به 1385 تا 1375هاي   در سال . رسد  مي

 1380 درصـد، در سـال       25 درصد و در شهرسـتان       75 تمركز در تهران     1378سال  . رسد   مي در شهرستان 
 درصـد   2/79 تمركز در تهران     1383 درصد و در سال      7/21 درصد و در شهرستان      3/78تمركز در تهران    
» نامـه علـوم اجتمـاعي   «هـاي انتـشار     در طي سالها اين داده طبق  .  درصد بوده است   8/20و در شهرستان    

 25 اسـت كـه البتـه ايـن نـسبت            1378رين سهم نويسندگان شهرستاني در اين مجله مربوط به سال           بيشت
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هرچند فاصله اين تمركز جغرافيايي زياد است، امـا         .  درصد براي تهران است    75درصد براي شهرستان و     
  . هاي ديگر نسبت چاپ آثار نويسندگان شهرستاني، فقط اندكي بيشتر است در مقايسه با سال

برابـر بـا    » نامه علـوم اجتمـاعي    «دهد ميزان بازنمايي عنوان نويسنده در         فته تكميلي ديگري نشان مي    يا
در ايـن پـژوهش آثـار       .  مرتبه براي هر نويسنده است     16 تا   1 با پراكندگي بين     1 و نماي آن برابر با       82/1

 نويسنده از   104 تهران و     نويسنده از دانشگاه   175 نويسنده شامل    279(، نويسندگان   ) اثر 415(منتشر شده   
نامـه علـوم    «نويـسي در      نويـسي و هـم       مرتبه به صورت تـك     508) ساير مراكز آموزشي و پژوهشي ايران     

مقولـه  / براي تحليل اين بازنمايي ما نويـسندگان را در قالـب چهـار گـروه              . است  بازنمايي شده » اجتماعي
پـنج تـا نـه اثـر و گـروه           :  سوم  ر اثر، گروه  دو تا چها  : نويسندگان صاحب يك اثر ، گروه دوم      : گروه اول «

متوسـط بازنمـايي    . از يكديگر تفكيك نموديم   » نامه علوم اجتماعي  «منتشر شده در    » بيش از ده اثر   : چهارم
نويسي به ترتيب براي گروه اول يعني   نويسي و هم    عنوان نويسنده در قالب آثار منتشر شده به صورت تك         

 و بـراي گـروه      18/5روه سـوم برابـر بـا        ، گـ  6/2، گروه دوم برابر با      1 نويسندگان صاحب يك اثر برابر با     
بازنمايي نويسنده يا نويسندگان شاخصي براي شناسايي نويسندگان پركار در          .  است 66/12چهارم برابر با    

 درصد از كـل نويـسندگان       2/2دهد بازنمايي آثار      نتايج اين پژوهش نشان مي    . است» نامه علوم اجتماعي  «
نويـسي و   از كل آثار منتشر شده به صورت تـك )  مرتبه76( درصد 15، گروه چهارم، برابر با ) نويسنده 6(

 درصـد  12، گروه سوم، برابـر بـا    ) نويسنده 11( درصد از كل نويسندگان      4بازنمايي آثار   . نويسي است   هم
ايـن دو گـروه داراي وابـستگي        . نويسي است   نويسي و هم    از كل آثار منتشر شده به صورت تك       )  بار 64(

بازنمـايي ايـن دو     . باشـند   و سپس به دانشكده علوم اجتماعي تهران مـي        » لوم اجتماعي نامه ع «سازماني به   
بازنمـايي گـروه دوم بـا    . رخ داده اسـت » نامه علوم اجتمـاعي « مرتبه در 517 مرتبه از  140گروه مجموعا   

صـدي   در 3/74 مرتبه بوده است و يك وابستگي سازماني         178 نويسنده برابر با     60 اثر، براي    6/2ميانگين  
. خـورد  به دانشگاه تهران با تمركز بر دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در اين گروه نيز به چشم مـي        

 بار براي هر نويـسنده، فـراهم   1 مرتبه، با متوسط    193 نويسنده امكان بازنمايي     193براي گروه اول شامل     
بـه دانـشگاه تهـران بـا محوريـت           درصـدي    55ميزان وابستگي سازماني در اين گروه برابر با         . شده است 

دهـد بـين ميـزان     چنان كه مالحظه شد نتـايج ايـن پـژوهش نـشان مـي         . باشد  دانشكده علوم اجتماعي مي   
هـا در مرحلـه اول بـه     و وابستگي سـازماني آن » نامه علوم اجتماعي«بازنمايي عنوان و آثار نويسندگان در   

ي دانشگاه تهران رابطه است و اغلـب نويـسندگان          و سپس به دانشكده علوم اجتماع     » نامه علوم اجتماعي  «
در ). p,6= df,499/19=χ2 =/.003(هـايي هـستند    داراي چنـين وابـستگي  » نامـه علـوم اجتمـاعي   «پركار 

بـراي  » نامه علوم اجتمـاعي «نويسي در  نويسي و هم  مجموع امكان بازنمايي عنوان نويسنده به صورت تك       
 بار و براي دانشگاه تهران با تأكيد بر دانشكده علوم اجتماعي            121 نويسندگان ساير مراكز دانشگاهي ايران    

  .است  بار فراهم شده387
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  » نامه علوم اجتماعي«بازنمايي مليت و جنس نويسندگان در 

 اثر منتـشر شـده را       415دهد كه     بر حسب جنس نشان مي    » نامه علوم اجتماعي  «توزيع آثار منتشر شده در      
 مورد از آثار    7كه از اين تعداد     . اند   اثر به تناوب توليد نموده       صاحب 517و   صاحب اثر بدون تناوب      279

از ايـن   . اشخاص حقيقي هستند  )  نفر 510(و مابقي صاحبان آثار   ) موسسه/ سازمان(داراي صاحب حقوقي    
بـه همـين    . هـستند  درصدشـان نويـسندگان زن       9 درصدشان نويسندگان مرد و تنها       91اثر،     صاحب   510

سـهم انـدك    .  درصد از صاحبان آثار نيز ايراني هستند       3/98رصد از صاحبان آثار غيرايراني و        د 7/1ترتيب
توان با توجه به مـواردي از جملـه ميـزان مـشاركت               نويسندگان زن در انتشار آثارشان در اين مجله را مي         

مجـالت  هـاي علـوم اجتمـاعي و رواج اخيـر             طـور در حـوزه      زنان در علم به طور كلي در ايران و همين         
با وجود گـسترش آمـوزش عـالي و         . ها جستجو نمود    تخصصي حوزه زنان و گرايش به انتشار آثار در آن         

هـا    رسـد سـهم آن      هاي تحصيالت تكميلي در دهه هفتاد و هشتاد، بـه نظـر مـي               ورود بيشتر زنان به دوره    
 مطالعـه تفـصيلي     بـراي (تري نيـز دارد       هرچند اين موضوع خود نياز به بررسي دقيق       . همچنان اندك است  

). 1387سهم نويسندگان بر حسب جنس و به تفكيك سـال بنگريـد بـه معيـدفر، ميرزايـي و قاراخـاني،                      
را در  » نامـه علـوم اجتمـاعي     « نمايي از پراكندگي جنسي صـاحبان آثـار منتـشر شـده در               3نمودار شماره   

  . دهد هاي انتشار اين مجله نشان مي دهه
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  »نامه علوم اجتماعي«هاي انتشار  نسي صاحبان آثار در سالپراكندگي ج. 3نمودار شماره 

  
در اين نمودار سهم نويسندگان مرد در كل نسبت به سهم نويسندگان زن در انتشار آثارشان بـسيار بيـشتر                    

عليـرغم حفـظ    . ها، همواره از سهم مردان كمتر بـوده اسـت           سهم زنان با نوساناتي در طي اين سال       . است
هـاي    ايـن سـهم نـسبت بـه سـال     1384 و 1376، 1355هاي  ها از جمله سال ي سالفاصله اين سهم، برخ   

  .ديگر، فقط كمي، افزايش يافته است
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  گيري بحث و نتيجه
، توجـه خـود را      »نامه علـوم اجتمـاعي    «اين پژوهش توصيفي و اكتشافي در خصوص آثار منتشر شده در            

اي از گذشته علوم اجتماعي ايران، به         ش عمده هاي علوم اجتماعي قرار داد تا با مرور بخ          معطوف به حوزه  
  .برد هاي حاكم بر تحوالت آن پي برخي از روندها و رويه

 سال انتشار آن پيش از انقـالب        10گذرد كه     چهل سال مي  » نامه علوم اجتماعي  «از انتشار اولين شماره     
اندركاران مجلـه عهـد    تهر چند از ابتدا دس.  است 1357هاي پس از انقالب        سال آن مربوط به سال     30و  

بسته بودند تا ادوار مجله را رعايت نمايند و به طور مرتب آن را منتـشر نماينـد، امـا مـشكالت فـراروي                        
گير ايـن مجلـه نيـز بـوده و            شناسد، از همان ابتدا دامن      مجالت ايراني، كه آثارشان ديرپا است و زمان نمي        

ذشته تحوالت اجتماعي گسترده، كه تـاثير خـود را بـر            از اين گ  . مانع استمرار منظم و پياپي آن شده است       
هـايي را بـر       اجتماع علمي كوچك و نوپاي علوم اجتماعي در ايران نيز گذاشت، مزيد بر علت بود و سال                

 سال فقدان انتشار    10 يعني به مدت تقريبا      1367 تا سال    1356كه، از سال      چنان. خاموشي اين مجله افزود   
 تـا   16هاي ديگر، در طي اين چهل سال اين مجله            با احتساب سال  . ش داشته است  ا  درپي را در كارنامه     پي
 است اما سن واقعي آن      1347اش پاييز     اگر چه تاريخ تولد آن مطابق شناسنامه      .  سال انتشار نيافته است    17
شـماره   تا اولين    1347 شماره، از اولين شماره پاييز       37، تاكنون بيش از     1اين نشريه ادواري  .  سال است  23

  415 نويسنده بـالغ بـر       279 در مدت ياد شده بيش از        2.انتشار يافته است  ) 33با شماره پياپي     (1378بهار  
در ايـن مجلـه آثـار خـود را منتـشر      ...) اعم از مقاله پژوهشي، ترويجي، گـزارش، مـصاحبه و           (اثر علمي   

  . اثر است49/1اند كه سهم هر نويسنده به طور متوسط  نموده
مقـاالت  «،  »مقـاالت پژوهـشي   «، به ترتيـب سـهم       »نامه علوم اجتماعي  « اثر منتشر شده در      415از ميان   

. بيـشتر بـوده اسـت     » مصاحبه«و  » سخنراني«،  »گزارش«،  »معرفي كتاب «و پس از آن     » ترجمه«و  » ترويجي
ه از  نسبت به بقيه آثار منتـشر شـد       » مقاالت پژوهشي «علي رغم نوسانات موجود در انتشار اين آثار، سهم          

رونـد مقـاالت   «مبني بر اين كه )  1378( سير صعودي داشته است و يافته آزادارمكي  1387 تا   1347سال  
 اثـر مقالـه   202 اثر منتشر شده، تعداد 415از كل  .كند را نيز تأييد مي » به سوي تأليف بوده است تا ترجمه      
ني، ترجمه، معرفي و نقد كتـاب،        اثر شامل مقاالت ترويجي، سخنرا     213پژوهشي است و بقيه يعني تعداد       

مقـاالت  «و  » مقـاالت پژوهـشي   «شناسـي از      از ايـن ميـان سـهم حـوزه جامعـه          . مصاحبه و گزارش است   
در حـوزه   . هـا بيـشتر اسـت       به نـسبت سـاير حـوزه      » گزارش«و  » مرور و نقد كتاب   «،  »ترجمه«،  »ترويجي

در مجمـوع  . اسـت » مقاالت پژوهـشي «منتشر شده كمي بيشتر از » مقاالت ترويجي «شناسي نيز سهم      مردم

                                                 
1 . Periodical 

هاي پيش از انقالب آن را به حساب  هاي پياپي بر روي اين مجله، شماره شمارهاندركاران مجله با درج   در اين زمينه الزم به تذكر است كه دست 2
بنابراين اختالف بين شماره پياپي منـدرج بـر روي مجلـه و    .  گذاري نمودند نام» دوره جديد « آن را    1367نياورده و با انتشار اولين شماره در سال         

   .شمارش صورت گرفته در اين پژوهش ناشي از اين موضوع است
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از هشت نوع اثر به يك      » نامه علوم اجتماعي  «دهد كه تنوع آثار منتشر شده در          نتايج اين پژوهش نشان مي    
  .است هاي هفتاد و هشتاد پايان كار برخي از اين نوع آثار بوده يا دو نوع اثر تقليل يافته است و دهه

هاي ديگر سهم غالبي از انتشار آثار را بـه خـود              سبت به حوزه  شناسي ن   ها، حوزه جامعه    هه  در تمامي د   
 1387 تا   1347هاي    شناسي در طي سال     شناسي و جمعيت    هاي مردم   و به ترتيب حوزه   است    اختصاص داده 

شناسـي در    كه، حـوزه جامعـه      چنان. اند  داشته» نامه علوم اجتماعي  «بيشترين سهم را در آثار منتشر شده در         
بيشترين سهم را داشته است و تقريباً اين روند از دهه چهـل تـا       » نامه علوم اجتماعي  «ر  طي پنج دهه انتشا   

شناسي تنها در دهه شصت بيشترين سهم را داشته           حوزه جمعيت . هشتاد روندي صعودي طي نموده است     
نسبت آثار چاپ شده در اين حوزه انـدك بـوده           ) هاي چهل، پنجاه و هشتاد      دهه(هاي ديگر     در دهه . است
توانـد    هاي اخيـر مـي      شناسي در سال    شناسي و مردم    هاي جمعيت   انتشار مجالت تخصصي در حوزه    . است

ضـمن ايـن كـه      . را توجيـه نمايـد    » نامـه علـوم اجتمـاعي     «بخشي از كاهش سهم آثار  اين دو حـوزه در            
بـر ايـن    هاي گسترده و اجتماع علمي بزرگتر خود و در نتيجـه توليـد آثـار بيـشتر،                    شناسي با حوزه    جامعه

  .افزايش سهم تأثير داشته است
هاي تحقيق كمي و كيفـي   دهد از دهه چهل به اين سو گرايش به روش هاي اين پژوهش نشان مي  يافته

هاي كيفـي     به ويژه اقبال پژوهشگران در بكارگيري روش      . رو به رشد بوده است    ) كمي و كيفي  (و تركيبي   
هـاي كيفـي از دهـه هـشتاد رونـدي بـه                كه كاربرد روش   چنان. از دهه هشتاد به اين سو بيشتر بوده است        

انـد در حـوزه       هاي تحقيق كمـي اسـتفاده كـرده          اكثر مقاالتي كه از روش     .دهد  شدت صعودي را نشان مي    
هـاي تحقيـق كيفـي        همچنين بيـشتر مقـاالتي كـه از روش        .  هستند ،شناسي  شناسي و سپس جمعيت     جامعه

طـور بيـشتر      و همـين   قـرار دارنـد    شناسي  و سپس در حوزه مردم    شناسي    اند در حوزه جامعه     استفاده نموده 
 شناسـي   و سپس مردم   مقاالتي كه از روش تحقيق تركيبي استفاده نموده بودند نيز در حوزه جامعه شناسي             

هاي تحقيق اعم از كمي و كيفي يا          كارگيري روش   اين نكته حائز توجه است كه گرايش در به        . قرار داشتند 
  .گيري مجله در انتشار مقاالت پژوهشي است جهتتركيبي، تابعي از 

. شاخص ديگري است كه مـورد توجـه ايـن پـژوهش قرارگرفـت             » نامه علوم اجتماعي  «نويسي در     هم
 ازبا اين حال نتايج    . وجود دارد » نامه علوم اجتماعي  «نويسي در سراسر      بررسي نشان داد اقبال اندك از هم      

گيري به سود آثار دونويـسي   نويسي با جهت نويسي به هم  تك درصدي در دهه هشتاد، حركت از        40رشد  
نويسي در دهه هشتاد به دهه هفتاد هشت برابـر            كه نسبت هم    چنان. حكايت دارد نويسي    و كاهش آثار تك   

. برآورد كرده بود سه برابر شده اسـت       ) 1380(شده است و نرخ آن نسبت به ميزاني كه صديق سروستاني          
هـاي    اين موضوع تا حدودي مربوط به داير نمودن دوره        . سي همچنان پايين است   نوي  با اين حال ميزان هم    

تحصيالت تكميلي به ويژه دكتري و انتشار مقاالت مشترك اساتيد و دانـشجويان تحـصيالت تكميلـي و                  
 البتـه  .باشد   مي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    هاي    گذاري  چنان كه عنوان شد، تا حدودي پيامد سياست       
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كـاذب و   « هـاي   نويـسي    بر ميزان هـم    وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    هاي    گذاري  رود با سياست    اميد مي 
» استفاده بي نام و نشان و بـي اجـر و مـزد از نيـروي دانـشجويان توسـط اسـتادان              «و مبتني بر    » ساختگي

» م اجتماعي نامه علو «هاي منتشر شده در       نويسي   در هم  .افزوده گردد ) 1380بنگريد به صديق سروستاني،     (
اي و زماني خاص و مبتني بر         گيري درون سازماني، حوزه     دونويسي با جهت  / اي  يك سوگيري دو نويسنده   

ها، از نوع دونويسي، متعلـق بـه حـوزه     نويسي بدين معنا كه اغلب هم . خورد  مقاالت پژوهشي به چشم مي    
 اسـت و بيـشتر متـأثر از يـك           شناسي، از نوع مقاالت پژوهشي و متعلق به دهه هشتاد به ايـن سـو                جامعه

نويـسي در دهـه       بنابراين ضمن اين كه روند صعودي هـم       . مكانيسم برون سازماني است تا درون سازماني      
 را نيز نبايـد از نظـر         نويسي  هاي همراه اين الگوي هم      رسد اما آسيب    هشتاد ظاهرا اميدوار كننده به نظر مي      

نظـر    ممكن است در آينده به كـاهش صـاحب          نويسي  فرض، اين الگوي هم     به عنوان يك پيش   . دور داشت 
هـاي اجتمـاعي علمـي        در خصوص آسيب  ) 1385(راد    اين يافته همچنين نتايج پژوهش قانعي     . منجر شود 

هـاي    محـدود مانـدن همكـاري     «و  » هاي ثابت دو نفـره      فردگرايي پژوهشي و تمايل به تشكيل گروه      «نظير  
» هـا     هاي پژوهشي دروني در دانـشگاه       بودن ميزان همكاري  پژوهشي در درون ساختارهاي سازماني و باال        

  . كند را نيز تأييد مي
بـر حـسب    » نامه علـوم اجتمـاعي    « شاخص مورد توجه ديگر در اين پژوهش، ميزان تمركزگرايي در           

 درصدي در دانشكده علـوم      76هاي اين پژوهش يك نرخ تمركز         يافته. وابستگي سازماني صاحب اثر بود    
ايـن  . دهـد    درصدي در تهران را نـشان مـي        93 درصدي در دانشگاه تهران و       73اه تهران،   اجتماعي دانشگ 

دهـد كـه      يافته ديگري از اين پژوهش نشان مي      . يافته بازگو كننده يك تمركز چند اليه در اين مجله است          
 دانشكده  در» نامه علوم اجتماعي  «يك اليه دروني متمركز از نويسندگان آثار با وابستگي سازماني به خود             

در .  هـستند   در ايـن مجلـه     علوم اجتماعي دانشگاه تهران وجود دارد كه در زمره پركـارترين نويـسندگان            
 دهنده اسـتمرار     هاي اخير با وجود نوسانات نامحسوسي كه وجود داشته است، شواهد همچنان نشان              سال

دم مشاركت ديگران در ارسال     شايد دليل آن ع   . است» نامه علوم اجتماعي  «روند تمركزگرايي چند اليه در      
هـاي    البته ميزان تمركزگرايي در سال    . باشد... شان به اين مجله و گسترش مجالت علمي رقيب و             مقاالت

. توان ناشي از نوپا بودن علوم اجتماعي در ايران و تمركز آن در تهران دانست                 را مي  1357پيش از انقالب    
  هاي اخير را چگونه بايد توجيه كرد؟   سالاما ادامه اين روند هرچند با شدت كمتري در

هـاي ديگـر ايـن        از يافتـه  » نامه علوم اجتماعي  «اندك بودن سهم نويسندگان زن از آثار منتشر شده در           
توان بـا توجـه بـه  مـواردي از             سهم اندك نويسندگان زن در انتشار آثار در اين مجله را مي           . پژوهش بود 

هـاي علـوم اجتمـاعي، وجـود مجـالت            شاركت زنـان در حـوزه     جمله تعداد پژوهشگران زن و ميـزان مـ        
به هـر حـال سـهم       . تخصصي رقيب در حوزه زنان و موضوعات پژوهشي مورد عالقه آنان جستجو نمود            

  . ها، همواره از سهم نويسندگان مرد كمتر بوده است نويسندگان زن با نوساناتي در طي اين سال
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اي است دانشگاهي، به ايـن معنـي          مجله«ريح شده است    چنين تص » نامه علوم اجتماعي  «هدف آغازين   
كه پاسدار سنتي و روالـي از پـيش    كه سروكار آن با علم است و ارائه گزارش و نقد و بررسي آن و نه اين     

گذاري شـد تـا فـضايي         و بر اين اساس پايه    ) 1347نام،    بي(» نهاده و متكي به حوزه و مكتبي خاص باشد        
ها، نظريات و مطالعات در حوزه علوم اجتمـاعي بـراي اصـحاب ايـن رشـته                   يشهبراي ارتباط و انتقال اند    

محكي براي سنجش وفاداري به آن هدف اوليـه         » ها  رويه«و  » روندها« اين پژوهش با مطالعه      .فراهم نمايد 
 اتخاذ رويكردهاي تجربي بـه      .و احيانا شناسايي دستاوردها و نيز برخي تعارضات و نقايص موجود است           

روندهاي توليد و انتشار نتايج علمي و انجام مطالعات كمي و كيفي در باب مجالت علمي نه تنهـا       مطالعه  
هاي حـاكم بـر اجتمـاع علمـي و            تواند رويه   تواند روند توسعه يك رشته علمي را نشان دهد، بلكه مي            مي

  .دسازمان آن علم را نيز آشكار سازد و به بازنمايي ساخت حاكم بر يك حوزه علمي كمك كن
 ورق زديـم و خـاطره آثـار    1387ما شناسنامه بخشي از اجتماع علوم اجتماعي ايران را از تولد تا بهـار    

شواهد بـه دسـت آمـده از جملـه     . مكتوب برخي اعضاي اين اجتماع علمي را در اين مدت مرور نموديم        
لتـي و سـازماني     كاهش انتشار تنوع آثار علمي به نفع انواع خاصي همانند مقاالت پژوهشي بـا فرمـت دو                

هـاي وزارت علـوم،       گـذاري   ها متـأثر از سياسـت       ها و داوطلبانه نبودن آن      نويسي  گيري هم   مشخص، جهت 
كميـسيون نـشريات   هاي امتيازبندي مقاالت و مجـالت توسـط    تحقيقات و فناوري، به همراه دستورالعمل    

الت و سـپس سـردبيران و       بودن برخي مديران مسوول مج       و انتصابي    وزارت علوم و تحقيقات و فناوري     
به كوچك شـدن اجتماعـات علمـي و         ) 1387شعاعي،    بنگريد به ابويي، ميرزايي و شيخ     (اعضاي تحريريه   

اين موضوع زمينه را براي اسـتفاده سـازماني   . است ها منجر شده  تعريف دستور كار و در نتيجه مجالت آن       
 متناسب بـا هنجارهـاي رسـمي مهيـا          از مجالت جهت كسب امتيازات مختلف به منظور ارتقاي سازماني         

هاي دولتي در حوزه علم و امتيازات         هاي سياستگذاري   نگاه ابزاري به مجالت، همسو با رويه      . نموده است 
هـاي اخيـر،      ، به ويژه در سال    كميسيون نشريات وزارت علوم و تحقيقات و فناوري       رسمي اعطايي توسط    

ان علمـي نيـز متناسـب بـا ايـن قالـب و تعريـف                كنـشگر . قالب و محتواي مجالت را تعيين كرده اسـت        
اش از يك اجتماع كوچك       شده  مطابق هدف آغازين تعريف   » نامه علوم اجتماعي  «. كنند  نهاده عمل مي    پيش

علوم اجتماعي مستقر در دانشگاه تهران آغاز به فعاليت نمود و خواسته و ناخواسته در روند پويش خـود                   
هـا    با اين حال ما بر اين اعتقاديم كه بخشي از اين رويه           .  گرفتار شد  هاي سازماني و دولتي     در سيطره رويه  

هاي فراسازماني و بخش ديگري از آن درون سازماني است كه در رابطـه متقابـل بـا                    ناشي از دستورالعمل  
» نامه علوم اجتمـاعي   «بر عملكرد   » شدن علم در ايران     دولتي«چنان كه روند فزاينده     . كنند  يكديگر عمل مي  

نيـز هماننـد اجتماعـات علمـي در چنبـره محدودكننـده             » نامه علـوم اجتمـاعي    «تأثير گذاشته است و     نيز  
  .است سازماني گرفتار شده هاي درون هاي فرا سازماني دولتي و محدوديت گذاري سياست
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هاي اين پـژوهش را گـامي در جهـت ارتقـاي علـوم                  در پايان نويسندگان اين مطالعة مقدماتي، يافته      
به طور خاص تلقـي كـرده و نتـايج آن را در راسـتاي               » نامه علوم اجتماعي  « ايران به طور عام و       اجتماعي

هـا و بـازنگري و تقويـت برخـي از      گيري و بازنمـايي نقـايص و كاسـتي        گونه مطالعات و پي     استمرار اين 
  .دانند دستاوردهاي اجتماع علوم اجتماعي ايران مي
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پاييز و 
  زمستان

14  

  
//  

  
1378  

  آزادارمكي تقي  اصغر عسگري خانقاه
بهار و 
  تابستان

15  

  آزادارمكي تقي  اصغر عسگري خانقاه
پاييز و 
  زمستان

16  

  
//  

  
1379  

  آزادارمكي تقي  اصغر عسگري خانقاه
بهار و 
  تابستان

17  

  آزادارمكي تقي  ر عسگري خانقاهاصغ
پاييز و 
  زمستان

18  

  
//  

  
1380  

  آزادارمكي تقي  يوسف علي اباذري
بهار و 
  تابستان

19  

  آزادارمكي تقي  يوسف علي اباذري
پاييز و 
  زمستان

20  

  
//  

  
1381  

  آزادارمكي تقي  يوسف علي اباذري
  پاييز

  )مهر(
جلد 21شماره پياپي

  1 شماره 11
//  1382  

  آزادارمكي قيت  يوسف علي اباذري
  زمستان

  )بهمن(
جلد 22شماره پياپي

  2 شماره 11
//  1382  

اهللا صديق  رحمت
  سروستاني

  آزادارمكي تقي
تابستان 

  )شهريور(
جلد 23شماره پياپي

  3 شماره11
اهللا صديق  رحمت

  سروستاني
غالمرضا 
  جمشيديها

  24شماره پياپي   زمستان

  
//  

  

  
1383  
  

اهللا صديق  رحمت   1384  //  25شماره پياپي   بهار غالمرضا
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  جمشيديها  سروستاني

  سعيد معيدفر
غالمرضا 
  جمشيديها

  زمستان
  شماره پياپي

26  
//  1384  

  سعيد معيدفر
غالمرضا 
  جمشيديها

  بهار
  شماره پياپي

27  

  سعيد معيدفر
غالمرضا 
  جمشيديها

  پاييز
  شماره پياپي

28  

  
//  

  

  
1385  

  سعيد معيدفر
غالمرضا 
  جمشيديها

  زمستان
  ياپيشماره پ
29  

-----
-  

1385  

  سعيد معيدفر
غالمرضا 
  جمشيديها

  30شماره پياپي   بهار

  سعيد معيدفر
غالمرضا 
  جمشيديها

  پاييز
  شماره پياپي

31  

  
-----

--  

  سعيد معيدفر
غالمرضا 
  جمشيديها

  32شماره   زمستان
دوره 
  پانزدهم

  
  

1386  
  

  سعيد معيدفر
غالمرضا 
  جمشيديها

  33شماره   بهار
دوره 
  شانزدهم

1387  
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  1387 تا بهار 1347نمايه آثار منتشر شده در نامه علوم اجتماعي از پاييز . 2پيوست 

مارش
 ه

  رديف   اثرعنوان صاحبان اثر/ صاحب  تاريخ

  1  فونكسيوناليسم احمد اشرف 1347 1

1 1347 
اسماعيل نوري 

 )ترجمه(عال
  2 باتامور. ب. ت ،مفهوم گروه گزيده

  3  فلشتهايم،ماهيت و دامنه علم سياست )هترجم(هوشنگ وزيري 1347 1
  4 گرث و ميلز ،ماكس وبر و ماركس )ترجمه(بين فلوريا به 1347 1

1 1347 
مرتضي كتبي و ليال 

 سپهري
  5  مسائل انساني تحقيق در علوم اجتماعي

  6 شارل بتلهيم ،رشدي مسئله كم )ترجمه(آزاد. ا 1347 1
  7 اوا ميريويچ ،اري در ايرانخوابگز  )ترجمه(لدين ستارياجال 1347 1

 )ترجمه(فرانسيسكو بنت  1347 1
نوسازي زندگي روستايي و دامپروري در 

 منطقه زاگرس
8  

  9 گذري به حاشيه كوير جالل آل احمد 1347 1

 محمود ستوده زند 1347 1
رشد سريع جمعيت و تحول نيروي كار در 

 ايران
10  

 فرخ امين زاده 1347 2
 آموزش و پرورش در رشد جمعيت و مسائل

 بيست سال آينده
11  

 )ترجمه(عليمحمد كاردان 1347 2
ميشل  ،جهان سوم در قلب جهان صنعتي

 اومون
12  

  13 المللي تحقيقات خانواده سمينار بين جمشيد بهنام 1347 2
  14 تاريخ ايران از دوران باستان تا سده هيجدهم احمد اشرف 1347 2

2 1347 
محمدرضا 

 )مهترج(پيروزكار
  15  لوييز فوئر،سابقه مفهوم ازخودبيگانگي

  16 مكتب اصالت ساخت ثريا شيباني 1347 2
  17 گفت و گويي با كلودلوي اشتروس ايرج خجندي 1347 2
  18 جورج استاينر ،شرق شناسي و جهان امروز )ترجمه(ابوالحسن جليلي 1347 2
  19 سوروكين. آ. احوال و آرا پ شاپور راسخ 1347 2
  20 نظري به انواع خانواده در ايران جمشيد بهنام 1347 2
  21  رالف دارندورف،افسانه جامعه صنعتي )ترجمه(رضا داوري 1347 2



 1387، زمستان 35نامه علوم اجتماعي، شماره   174

  22 مسائل كنوني دانشگاهها در جهان غرب احسان نراقي 1347 2
  23  ژوزوئه دوكاسترو،رشدي گرسنگي و كم )ترجمه(منير جزني 1347 2

 دين ستاريلا جالل 1347 2
هاي باطني و گزارش آن نزد كردان اهل  خواب

 حق ايران
24  

  25 محمد مكرياثر هنر و صنعت قالي بافي  )ترجمه(باقر پرهام 1347 2
  26 طبقات اجتماعي و مشخصات جمعيتي خانوار اسماعيل عجمي 1347 2
  27 سن ازدواج و ابعاد خانواده در ايران فرخ امين زاده 1347 2
  28 1345 تا 1335تحول شهرنشيني در ايران از  حبيب خزانه 1347 2

 افشان حسام وزيري 1347 2
رابطه تعليم و تربيت و شغل نزد كارگران صنايع 

 شهر تهران
29  

  30 علوم اجتماعي در اسكانديناوي فريس 1347 2
  31 شناسي روستايي دومين كنگره جهاني جامعه خسرو خسروي 1347 2
  32 شناسي شناسي و مردم ين كنگره انسانهشتم نادر افشارنادري 1347 2

 احمد اشرف 1347 2
شناسي درايتي و  ايور و جامعه مك رابرت

 تفهمي
33  

2 1347 
 محمد كاردان علي

 )ترجمه(
  34 از اين سو آن سوي جهان

  35 ايور  رابرت مك،جامعه و حكومت )معرفي (احمد اشرف 1347 2
  36 رانده در اي و شهر )معرفي (احمد اشرف 1347 2
  37 المللي علوم اجتماعي المعارف بين دايره )معرفي (احمد اشرف 1347 2
  38 اي شهرنشيني و عمران منطقه )معرفي (احمد اشرف 1347 2
  39 هدف و روش تحقيقات اجتماعي در ايران احسان نراقي 1348 3

 اسماعيل عجمي 1348 3
خلقيات، معتقدات، و آرزوهاي شغلي 

 روستاييان
40  

  41 آبياري و جامعه روستايي در ايران خسرو خسروي 1348 3
  42 تحقيقي درباره تماشاگران تلويزيون مرتضي كتبي 1348 3
  43 اولين سرشماري جمعيت تهران مهدي اماني 1348 3
  44 رشد جمعيت و مسائل نيروي انساني در ايران زاده فرخ امين 1348 3

 افشان حسام وزيري 1348 3
و تربيت و شغل نزد فارغ التحصيالن رابطه تعليم 

 پلي تكنيك
45  

  46 رشدي لوازم مبارزه با كم شارل بتلهيم 1348 3
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 احسان نراقي 1348 3
مهاجرت استادان و محققان از كشورهاي 

 جهان سوم
47  

  48 عقايد قالبي باقر ساروخاني 1348 3
  49 فلسفه از نظر ياسپرس ابوالحسن جليلي 1348 3
  50 سه مفهوم اساسي در روانشناسي يونگ الدين ستاري جالل 1348 3
  51 تاي كوي له ،اهميت تاريخي آموزش و پرورش )ترجمه (داور شيخاوندي 1348 3
  52 حقوق فرهنگي چون حقوق بشري )ترجمه (غفار حسيني 1348 3

3 1348 
 گهر لحسين نيكاعبد

 )ترجمه(
  53 ناپلئون خداوند جنگ

 احمد اشرف 1353 4
اي تاريخي شهرنشيني در ايران دوره ويژگيه

 اسالمي
54  

  55 تكوين شهر آبادان موسسه تحقيقات اجتماعي 1353 4
  56 پژوهشي پيرامون ورود دانشجو به دانشگاه مرتضي كتبي 1353 4

 كاظم ايزدي 1353 4
سوادآموزي و رابطه آن با تحرك شغلي و 

 جغرافيايي سواد آموزان
57  

4 1353 
يز پژوم حسين مرادي، پرو
 شريعتي

پژوهشي دربارة فرستادن دانشجوبه خارج ازكشوردر 
 دوره قاجار و پهلوي

58  

  59 تالكوت پارسونز، تئوري ساز درمان ناپذير اسعد نظامي 1353 4
  60 اسكار لوئيس اثر فرهنگ فقر  )ترجمه (مهدي ثريا 1353 4

 )ترجمه (باقر ساروخاني 1353 4
ي وسايل شناس هاي پژوهش در جامعه روش

  ژان كازنو اثرارتباط جمعي
61  

  62  هانس اثرمادر شهر نوين )ترجمه (حسين اديبي 1353 4

 ) معرفي (باقر پرهام 1353 4
شهرهاي ايران، از شهرهاي كهن تا شهرهاي 

 فردي بمون ، امروزين
63  

  64 هاي خانواده و خويشاوندي ايران ساخت جمشيد بهنام 1353 4
  65  گود.ويليام ج ،خانواده و جامعه ) معرفي( اسعد ناظمي 1353 4

 غالمعباس توسلي 1353 4
كوشش براي فراهم كردن يك كتاب پايه اي 

 شناسي جامعه
66  

  67 كوگيل زدن گندم خسرو خسروي 1355 1

 هما ناطق 1355 1
داري در قرن  داري، زن سندي درباره آيين ملك

 نوزده
68  
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1 1355 
دخت زيارتي و  ينشير

  ردولف طوبيژاكلين

تأثير شهر محل اقامت در ميزان رضايت از 
هاي اوقات فراغت افراد تحصيلكرده   فعاليت

... 

69  

 مرتضي كتبي 1355 1
هاي خانواده، مدرسه و تلويزيون در  بازتاب پيام

 زندگي كودكان
70  

  71 آموزش و تأثير و تأثر متقابل افراد گروه سيدمهدي ثريا 1355 1
  72 اي ناموفق  تجربه-خانه سالمندان   زنجانياهللا حبيب 1355 1

 حسين اديبي 1355 1
شناسي  هاي امروزين جامعه سيري در گرايش

 در امريكا
73  

  74 شناسي در جامعه» نشين حاشيه « نظريه انسان عبدالمعبود انصاري 1355 1

 سياوش اميني 1355 1
هاي چندعاملي در تحقيقات  آزمون همبستگي

 شناسي جامعه
75  

  76 شناسي انگليس نقدي بر مردم منوش كيا 1355 1

1 1355 
منوچهر صبوري 

 )ترجمه(كاشاني

 اريك  ،نقدي بر دو كتاب از مجله خاورميانه
 چ هوگلند

77  

 )ترجمه (حسين اديبي 1356 3
 ،طبقات بورژوا و كارگر در ايران در اوايل قرن بيستم

 عبداهللا اف. ز 
78  

  79 وگند خوردنسوگند و س حسن حسني 1356 3
  80 رفتار، عامل اساسي توسعه جليل دهقاني 1356 3

 مرتضي كتبي، ميشل ويلت 1356 3
بررسي روشهاي تحقيقي غرب در برخورد با 

 مسائل روانشناسي اجتماعي در ايران
81  

3 1356 
 گهر عبدالحسين نيك

 )ترجمه(
  82 آنتوان استوتزل ،بازشناخت اراده عمومي

  83 نظري به وضع جمعيتي چين زنجانيحبيب اهللا  1356 3

3 1356 
 عبدالمعبود انصاري

 )ترجمه(

ماندگي در جهان معاصر مقايسه  پيشرفت و عقب
آندره گاندر  ،وبر نظريات اسميت و ماركس ماكس

 فرانك

84  

  85 ساختن مقياسها فيروز توفيق 1356 3

3 1356 
ژاكلين رودلف طوبي، قمر 

 پيله ور
  86 جتماعيتعريف نظام گسيختگي ا

ها، يادي از استاد گوروويچ و  پيمايش پويش جهانگير مظهري 1356 3 87  
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 هاي اجتماعي او درس تعدد زمان

  88 خانواده و توسعه عشاير منوچهر صبوري كاشاني 1356 3
  89 درباره اسالم و علوم اجتماعي حسين العطاس 1367 1
  90 ساخت گرايي غالم عباس توسلي 1367 1
  91 علت و دليل در علوم اجتماعي دالكريم سروشعب 1367 1
  92 خانواده و مشروعيت روابط انساني باقر ساروخاني 1367 1

 علي اصغر مهاجراني 1367 1
مالحظاتي درباره افزايش تعداد و رشد 

 جمعيت ايران در يكصد سال اخير
93  

  94 سطح مرگ و مير و توسعه، ارائه يك الگو محمد ميرزايي 1367 1

 منصور وثوقي 1367 1
سياستهاي توزيع جغرافيايي جمعيت با تكيه بر 

 مسئله مهاجرتهاي روستايي
95  

 مرتضي فرهادي 1367 1
گونه شناسي ياوريها و ياريگريهاي سنتي در 

 ايران
96  

  97 شيوه هاي همياري در جامعه روستايي ايران مهدي طالب 1367 1
  98 تگينظريه هاي توسعه نياف مصطفي ازكيا 1367 1
  99 هزارنكته باريكتر ز مو اينجاست االميني محمود روح 1367 1

 منوچهر شيوا 1367 1
چراگاه و سازمان اجتماعي جماعتهاي كوچ 

 نشين
100  

 محمدكاظم توكلي 1367 1
شناسي  شناسي اجتماعي و جامعه نقد كتاب آسيب

 انحرافات
101  

1 1367  
گزارش سمينار آموزش علوم اجتماعي در 

 ارسمد
102  

1 1367  

نظري به فعاليت هاي پژوهشي مؤسسه 
مطالعات و تحقيقات اجتماعي در سال هاي 

 اخير

103  

  104 گزارش دو كنگره غالمعباس توسلي 1367 1
  105 پديدارشناسي و جامعه شناسي پديدارشناسانه غالم عباس توسلي 1368 2

2 1368 
هاوارد بكر، هلموت اوتو 

 دالكه
  106 رفت ماكس شلرجامعه شناسي مع

  107 نهادهاي اجتماعي حشمت اهللا طبيبي 1368 2
  108 بر اساس شاخصهاي 1365ارزيابي سرشماري  محمد ميرزايي 1368 2
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 سني و جنسي

 ري خانقاهگاصغر عس 1368 2
ريشه هاي تاريخي و سنتهاي فرهنگي و 

 اجتماعي مسلمانان آفريقا
109  

  110 يوه اي در تحقيقات اجتماعيشبيه سازي، ش باقر ساروخاني 1368 2

2 1368 
اهللا صديق  رحمت

 سروستاني
  111 مطالعه موردي

  112 مسائل اجتماعي قتل در ايران عباس عبدي 1368 2
  113 جامعه شناسي جنبشهاي اجتماعي سيد بيوك محمدي 1368 2
  114 بازتاب قشربندي اجتماعي در ديوان حافظ محمود روح االميني 1368 2
  115 شناسي نقد كتاب فرهنگ جامعه علي خوشرو غالم 1368 2
  116 هاي عشايري معرفي كتاب علي پاينده 1368 2
  117 شناسي زندگي روزمره و معرفت عاميانه جامعه غالمعباس توسلي 1368 3

3 1368 
، هاصغر عسگري خانقا

 فر و كهنه شهري رفيع
  118 روستاي هوفل

  119  گئورگ زيمل،يرانهو )ترجمه (يوسفعلي اباذري 1368 3
  120 شناسي در عشاير ايران ساخت نژاد جواد صفي 1368 3
  121 احمدوار ،تنورهاي آذربايجان )ترجمه (بهرام اميراحمدي 1368 3
  122 جمعيت در بستر زمان محمد ميرزايي 1368 3
  123 بررسي نيروي انساني در ايران اصغر مهاجراني علي 1368 3
  124 واحد بهره برداري خانوادگي مهدي طالب 1368 3

 مصطفي ازكيا 1368 3
برداري  هاي بهره مالحظات  نظري پيرامون نظام

 از زمين
125  

  126 سوادآموزي بعد از انقالب اسالمي غالمرضا جمشيديها 1368 3
  127 جامعه، بهداشت و مسكن در فيروزكوه منوچهر محسني 1368 3

3 1368 
 عليرضا محسني تبريزي

 )مهترج(

اثر داري و اسالم  سوسياليزم، سرمايه
 سعيد خالدبن

128  

 طاهره خزاعي 1368 3
شناسي  گزارشي درباره منابع و مأخذ جامعه

 كشورهاي اسالمي
129  

 غالمعباس توسلي 1368 3
گزارش شركت در هفتمين كنگره جهاني آموزش و 

 پرورش تطبيقي
130  

  131 للي جمعيت در دهليالم گزارش كنفرانس بين محمد ميرزايي 1368 3
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  132 نشينان افريقا و مشكالت تغذيه بيشه اصغر عسگري خانقاه 1369 1
  133 سونلسرآرنولد وي ،بختياريها )ترجمه (محمدميرزايي 1369 1
  134 هاي اجتماعي آن پيدايش تصوف و زمينه اهللا طبيبي حشمت 1369 1
  135 شناسي سيرتكويني جمعيت حسن سرايي 1369 1

 غالمعباس توسلي 1369 1
نگاهي به نظريه هاي اجتماعي ابوريحان 

 بيروني
136  

 نسرين حكمي 1369 1
هاي توسعه و نوسازي در  ها و ويژگي ريشه

 ژاپن
137  

 ) ترجمه(اميرآشفته تهراني 1369 1
 ،ها كشورهاي جهان سوم و برخي از مسائل آن

 مئو دي گي
138  

 آبادي يحيي علي 1369 1
 اجتماعي بسيجيان به جبهه -تصادي بررسي وضعيت اق

 رفته شهر تهران
139  

1 1369 
اهللا صديق  رحمت

 سروستاني
  140 انسان و شهرنشيني

  141 پذيري سياسي درآمدي بر جامعه عبدالعلي قوام 1369 1
  142 فونكسيوناليسم و تغيير اجتماعي منصور وثوقي 1369 1

 محمد توكلي 1369 1
بت هشتادسالگي ردپاي مرتون، يادي به مناس

 شناسي بزرگ جامعه
143  

1 1369 
 بيژن افسر كشميري

 )منتقد(

 ،نقد كتاب توسعه اقتصادي گذشته و حال
 ريچاردتي گيل

144  

 ) منتقد (خلق اكبر نيك علي 1369 1
سفرنامه : نقد كتاب ماهي سفيد كورد ايران

 آنتوني
145  

  146 هاي علي مدل باقر ساروخاني 1370 5

 ا محسني  تبريزيعليرض 1370 5
بندي تئوريها  بيگانگي، مفهوم سازي و گروه

 در حوزه هاي جامعه شناسي و روانشناسي
147  

 )ترجمه (فريده ممتاز 1370 5
 ،شناسي موافق علم است يا مخالف آن جامعه

 رندل كالينز
148  

  149 فرايند صنعتي شدن و ايجاد نظم علمي ابراهيم فيوضات 1370 5

 كيامصطفي از 1370 5
مراكز خدمات كشاورزي به مثابه الگوي 

 توسعه روستايي
150  

  151 هفت گنيجينه شركتهاي تعاوني حسن حسني 1370 5



 1387، زمستان 35نامه علوم اجتماعي، شماره   180

  152 نقش مناطق آزاد تجاري صنعتي در توسعه ژاله شادي طلب 1370 5

 اسماعيل مجد آبادي 1370 5
مهاجرتهاي داخلي و ميزان شهرنشيني در قاره 

 موردي ايرانو آفريقا، مطالعه  آسيا
153  

 مرتضي فرهادي 1370 5
اي در باب تاريخ نوعي تعاوني كهن و  رساله

 زنانه
154  

5 1370 
الدين  جالل

 )ترجمه(پور رفيع

 ،او و من سعي كرديم كار تقريباً مشابهي انجام دهيم
 كلود لوي اشتروس

155  

 محمود روح االميني 1370 5
شنيدن صداي چكش، درباره آندره لوروا 

 نگورا
156  

  157  ايو كوپن ، گوران–صد چهره از آندره لوروا  )ترجمه (اهللا طبيبي حشمت 1370 5

5 1370 
 زاده محمدعلي يوسفي

 )ترجمه(
  158  كولت پتونه،شهر و شهروندان

5 1370 
 اصغر عسگري خانقاه

 )ترجمه(
  159  روبر كرسول،وحدت اساسي

5 1370 
 اصغر عسگري خانقاه

 )ترجمه(

آندره لوروا  ،در چه وضعيتي استشناسي  مردم
 گوران

160  

5 1370 
 اصغر عسگري خانقاه

 )ترجمه(

آندره لوروا  ،انسان شناسي ومردم شناسي
 گوران

161  

5 1370 
الدين  جالل

 )ترجمه(پور رفيع
  162 آندره لوروا گوران ،تأملي درباره هنر غارها

  163 وبر ماكس ،شناسي مفاهيم اساسي جامعه )منتقد(غالمعباس توسلي 1370 5
  164 پور  فرامرز رفيع ،شروعي خوب پاياني بد )منتقد(عباس عبدي 1370 5

5 1370 
 بيژن افسر كشميري

 )منتقد(
  165 نژاد جواد صفي ،عشاير مركزي ايران

  166 پانل، جداول تبديل و احتماالت تغيير باقر ساروخاني 1372 6
  167 وفاق اجتماعي مسعود چلبي 1372 6
  168 پارادايم و جامعه شناسي تقي آزاد ارمكي 1372 6
  169 كالن شهر و حيات ذهني يوسفعلي اباذري 1372 6

6 1372 
اهللا صديق  رحمت

 سروستاني
  170 حج، مناسك گذر

  171 تعاون در اثم و عدوان حسن حسني 1372 6



    181  ها ويهها و ر وندر: نامه علوم اجتماعي

  172 تعيين حجم نمونه كريم منصورفر 1372 6

6 1372 
حجت اهللا سيف اللهي ننه 

 رانك

بررسي علتهاي طالق، كاربرد روش تجزيه 
 عاملي ارتباطها

173  

 حميد انصاري 1372 6
ريزي از مركانتليسم تا  جايگاه دولت و برنامه

 حال
174  

  175 بازارهاي هفتگي روستايي در شمال ايران بيژن افسر كشميري 1372 6
  176 الگوهاي اسكان جمعيت محسن صفابخش 1372 6

 س توسليغالم عبا 1373 7
نقد تحقيقات شرق شناسي و جامعه شناسي 

 درباره رابطه اسالم و سرمايه داري
177  

  178 مشكل بهداشت و آموزش آن سيد مهدي ثريا 1373 7

 محمد ميرزايي 1373 7
حد متناسب جمعيت و ارتباط آن با وضعيت 

 ايران
179  

 مصطفي ازكيا 1373 7

أكيد اعتبار تجربي و نظري ديدگاه نوسازي با ت
دهقاني منطقه شادگان -بر جامعه قبيله اي

 )خوزستان(

180  

 مهدي طالب 1373 7
مسائل و موانع جامعه شناسي توسعه روستايي 

 ايران
181  

 محمد توكل 1373 7
پارامترهاي فرمي و محتوايي انتقال تكنولوژي، 

 اي در جامعه شناسي علم و تكنولوژي مساله
182  

  183 مالحظاتي درباب نظريه خودكشي دوركهايم عليرضا محسني تبريزي 1373 7

7 1373 
ري خانقاه، گاصغر عس

 محمد شريف كمالي

انسان شناسي خطوط پوستي در جمعيتهاي 
 ايراني

184  

 )ترجمه (محسن ثالثي 1373 7
گذري به فلسفه : ابزارها، ذهنها و ماشين ها

 اينگلود. ت تكنولوژي
185  

  186 لويس كوزر ،شناسي معرفت جامعه )ترجمه (سعيد سبزيان 1373 7
  187 مردم شناسي شهري و روش تحقيق آن محمد علي يوسف زاده 1373 7
  188 توسعه جامعه شناختي: جامعه شناسي توسعه و حسين كچوئيان 1373 7
  189 مدلهاي رفتار مصرف كننده محمود نبي زاده 1373 7
  190 اد فرزنداناثر اشتغال زنان كارگر بر تعد عذرا جاراللهي 1373 7
  191 الگوهاي فرهنگي خاموش بيوك محمدي 1373 7
برداري از مرتع  ابعاد اجتماعي مديريت و بهره مصطفي ازكيا 1375 8 192  
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 در ايران

 تقي آزاد ارمكي 1375 8
نقش تبليغات سياسي در رفتار انتخاباتي 

 ساكنان تهران
193  

  194  در شهر تهرانبررسي چند زبانگونگي اميليا نرسيسيانس 1375 8
  195 ديدگاه مردان روستايي نسبت به كار زنان ژاله شادي طلب 1375 8

8 1375 
اهللا صديق  رحمت

 سروستاني
  196 كاربرد تحليل محتوا در علوم اجتماعي

  197 ها شبكة توزيع و نقش آن در افزايش قيمت حميد انصاري 1375 8
  198 معيت در كشورهاي اسالمينظرية انتقالي ج علي اصغر مهاجراني 1375 8
  199 معرفي و نقد كتاب الوين گولدنر )منتقد (غالمعباس توسلي 1375 8
 و 9

10 
  200 نتايج يك تحقيق زندانيان و مسألة مشاركت، غالمعباس توسلي 1376

 و 9
10 

 محمد توكل 1376

دو مسأله در توسعة : گذار و وابستگي
ادي تكنولوژيك با مراجعة خاص به جامعة صي

 استان هرمزگان

201  

 و 9
10 

  202 مرحلة اول گذار جمعيتي ايران حسن سرايي 1376

 و 9
10 

 محمد ميرزايي 1376
استفاده از احتمال بقاء مركب در محاسبة اميد 

 زندگي مشترك
203  

 و 9
10 

1376 
ادات مشكاني، سزهرا 

 محمدرضا مشكاني

بررسي وضع اقتصادي اعضاي هيأت علمي 
هاي   مقايسه با دارندگان تخصصها در دانشگاه

 مشابه در ساير مراكز دولتي و غير دولتي

204  

 و 9
10 

 فاروق خارابي 1376
عنصر سياسي و اجتماعي در شعر عصر 

 مشروطه
205  

 و 9
10 

1376 
پروين قريشي، فريده 
 سرحدي، ناهيد مطيع

روش كيفي و چند وجهي، روش مناسب براي 
 نمطالعة زندگي زنان روستايي ايرا

206  

 و 9
10 

 مهناز زند 1376

تحليل و تبيين مسائل و مشكالت رواني ـ 
سرپرست شده در  اجتماعي كودكان و نوجوانان بي
 زلزلة شهر رودبار

207  

 و 9
10 

1376 
 عليرضا محسني تبريزي

 )منتقد(

نقد و بررسي كتاب مورتون دش و رابرت ام 
 كراس

208  



    183  ها ويهها و ر وندر: نامه علوم اجتماعي

11 1377 
تقي آزاد ارمكي، اصغر 

 نقاهري خاگعس

گيري  سهم جالل آل احمد در شكل
 هاي فرهنگي و اجتماعي ايران پژوهش

209  

 علي بلوكباشي 1377 11
خواني سازگاري با ساختار فرهنگي  تعزيه

 جامعه
210  

  211 مردمشناسي  كاربردي و كاربرد مردمشناسي سيد مهدي ثريا 1377 11

 كاظم السادات اشكوري 1377 11
در ادبيات مكتوب و اي به مردمشناسي  اشاره

 شفاهي
212  

  213 انسانشناسي كاربردي و آيندة انسانشناسي ري خانقاهگاصغر عس 1377 11
  214 مردمشناسي كاربردي و استعمار اهللا فاضلي نعمت 1377 11

 ناصر فكوهي 1377 11
كاربرد انسانشناسي سياسي در كشورهاي در 

 حال توسعه
215  

  216 ي مفاهيم در انسانشناسيكفايت نظر مسعود كوثري 1377 11
  217 ارزيابي وضعيت كنوني مردمشناسي در ايران منيژه مقصودي 1377 11

 اميليا نرسيسيانس 1377 11
 انسانشناسي دكاربر: زبان و اجتماعي شدن 
 زبان

218  

 تقي آزاد ارمكي 1377 12
بررسي تجربي : نگرش ايرانيان نسبت به غرب

 در ايران
219  

  220 فرهنگ توسعه در ادبيات كرد  ازكيامصطفي 1377 12
  221 هاي محلي در ايران كاربرد زبان مهدي اماني 1377 12

 غالمرضا جمشيديها 1377 12
پژوهشي در چگونگي تفسير مقدمة ابن 

 خلدون
222  

 سيد محمد سيد ميرزايي 1377 12
انتقال جمعيتي، علل و نتايج اقتصادي و 

 اجتماعي آن
223  

 ر صبوري كاشانيمنوچه 1377 12
از جامعة صنعتي تا جامعة فراصنعتي بررسي و 

 ها ارزيابي نظريه
224  

 محمود قاضي طباطبايي 1377 12
نخستين گام ضرور در : اي ارزيابي اعتبار سازه

 مطالعات بين فرهنگي
225  

 مرتضي كتبي 1377 12
جايگاه دروغ و الگوهاي رفتاري در روابط 

 اجتماعي ما
226  

  227 شناسي در فرانسه جامعه د حسن حسينيسي 1377 12
شاخص شناسي در توسعه پايدار توسعه  )منتقد (قاسم صافي 1377 12 228  
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گوئل ،اقتصادي و حسابهاي ملي در بستر سبز
 كهن

 عليرضا دهقان 1378 13
كاربرد (بررسي تأثير رسانه ها بر افكار عمومي 

 )يك الگوي جامعه شناختي
229  

  230 پذيري مذهبي خانواده، دانشگاه و جامعه البانمحمدرضا ط 1378 13

 حميد عبداللهيان 1378 13
هاي فرهنگي، روش  روابط تركيبي شيوه

 شناخت جامعة نو
231  

 ري خانقاهگاصغر عس 1378 13
تداخل فرهنگي و زيستي گروههاي انساني در 

 ايران
232  

  233 آيا دين يك نهاد اجتماعي است؟ يحيي علي بابايي 1378 13

 ناصر فكوهي 1378 13
فرايندهاي فرهنگي معاصر و پيامدهاي آنها در حوزة 

 انسانشناسي
234  

13 1378 
عبدالعلي لهسايي زاده، 
 محمدكريم منصوريان

بررسي رضايتمندي شغلي دربارة عوامل 
 اقتصادي ـ اجتماعي و جمعيتي

235  

  236 گشتاور رشد جمعيت ايران بهمن ليل نهاري 1378 13
  237 ابزار توسعه يا نمادسازي: تلويزيون در ايران  تقي آزاد ارمكي 1378 14

 مهدي اماني 1378 14
موفقيت در سواد آموزي بزرگساالن در ايران بعد از 

 انقالب اسالمي
238  

  239 تأثير هندوئيزم بر مسلمانان هند سيد محسن سعيدي مدني 1378 14

 ژاله شادي طلب 1378 14
ي در تأمين و تجهيز مشاركت زنان روستاي

 منابع
240  

 علي شكوري 1378 14
ها در  هاي رشد و پايداري تعاوني بنيانها و چالش

 كشورهاي صنعتي
241  

14 1378 
صادق صالحي، قربانعلي 

 ابراهيمي

بررسي عوامل مؤثر بر فعاليت پژوهشي 
 اعضاي هيأت علمي

242  

 شهال كاظمي پور 1378 14
اعي اقتصادي الگويي در تعيين پايگاه اجتم

 افراد و سنجش تحرك اجتماعي
243  

 مجيد كوششي 1378 14
بازنگري در روش نسبت اف به پي براي 

 ورد باروريآبر
244  

  245 نقد و برسي كتاب محمد عبداللهي )منتقد(حسين اصالحي 1378 14
  246 وگويي با رندل كالينز گفت زاد ارمكي آتقي 1378 14



    185  ها ويهها و ر وندر: نامه علوم اجتماعي

 اعظم راودراد 1379 15
ي بر نقش زن در توسعة پايدار با تأكيد تحليل

 بر اشتغال
247  

  248 تأملي در مسكن اشكور باال كاظم السادات اشكوري 1379 15

 حسن سرايي 1379 15
تركيب سني، نيروي محركة رشد و جمعيت 

 آيندة ايران
249  

15 1379 
اهللا صديق  رحمت

 سروستاني

فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه آسيب 
 ي اجتماعي در ايرانشناس

250  

  251 هاي همياري در ازدواج در ايران شيوه مهدي طالب 1379 15
  252 مطالعة كوررنگي در شش گروه ايراني ري خانقاهگاصغر عس 1379 15

 حسين محموديان 1379 15
هاي نظري و نتايج تجربي  ي در زمينهشپژوه

 مهاجرت و باروري
253  

15 1379 
پرويز داوودي، ميثم 

 وساييم

پژوهشي دربارة ربا و جبران كاهش قدرت 
 خريد پول

254  

15 1379 

زاد ارمكي، طاهره آتقي 
خزاعي، مهناز زند، فرشتة 

 دخرسن

  255 هاي كارشناسي ارشد و دكترا بررسي پايان نامه

16 1379 
تقي آزاد ارمكي، مهناز 
 زند، طاهره خزاعي

بررسي تحوالت اجتماعي و فرهنگي در طول 
 انوادة تهرانيسه نسل خ

256  

 مسعود چلبي، اعظم آزاده 1379 16
فقدان تناسب در ابعاد پايگاه اجتماعي و 

 پيامدهاي رواني و اجتماعي آن
257  

  258 ها در انقالب مشروطه نقش انجمن فاروق خارابي 1379 16

 كرامت اهللا زياري 1379 16
سنجش درجه توسعه يافتگي فرهنگي 

 استانهاي ايران
259  

محمدجالل عباسي شوازي 1379 16
ورد آبراي بر» روش فرزندان خود«ارزيابي 

 باروري در ايران
260  

  261 تحليلي ساختي از يك اسطورة سياسي ناصر فكوهي 1379 16

 احمد كتابي 1379 16
زناشويي با خويشاوندان بسيار نزديك در ايران 

 باستان
262  

 عليرضا محسني تبريريزي 1379 16
مروري بر :  تجربي ونداليسممباني نظري و
 هاي يك تحقيق يافته

263  

مصطفي ازكيا، غالمرضا  1380 17 بررسي رابطة بين اعتماد و مشاركت اجتماعي  264  
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 در نواحي روستايي شهر كاشان غفاري

 مهدي اماني 1380 17
نگاهي به چهل سال تحول جمعيت شناختي 

 ازدواج در ايران
265  

 عليرضا دهقان 1380 17
هاي سراسري  هاي روزنامه يل محتواي سرمقالهتحل

 1378در سال 
266  

  267 هاي ايران رابطة مرگ و مير و توسعه در استان حاتم حسيني 1380 17
  268 هرمنوتيك سهنديه محمد حريري اكبري 1380 17

17 1380 
علي محمد حاضري، يحيي 

 علي بابايي

بررسي عوامل مؤثر بر وحدت نخبگان در 
 حوزة فرهنگ

269  

 ري خانقاهگاصغر عس 1380 17
تأملي در مردم شناسي فرهنگي بازار و مسكن 

 شهر قزوين
270  

18 1380 
احمد پوراحمد، علي 

 شماعي

توسعة فيزيكي شهر يزد و تأثير آن بر ساختار 
  جمعيت بافت قديم شهر

271  

  272 زنان ايران مطالبات و انتظارات ژاله شادي طلب 1380 18

18 1380 
پور، صادق   شارعمحمود

 صالحي و محمد فاضلي

هاي كانوني در ميان  بررسي ميزان شايستگي
 دانشجويان

273  

18 1380 
اهللا صديق  رحمت

 سروستاني
  274 نويسي در ايران پژوهي و هم هم

 مهدي طالب 1380 18
بررسي مشاركت روستائيان در بازسازي مناطق 

 زلزله زده
275  

  276 شدن، شهروندي و دين جهانيتعامل  سعيدرضا عاملي 1380 18

18 1380 
محمد جالل عباسي 

 شوازي
  277  ...همگرايي رفتارهاي باروري در ايران

18 1380 
ري خانقاه، تقي گاصغر عس

 آزاد ارمكي
  278 وضعيت پيوستاري تغييرات فرهنگي در ايران

 ميثم موسايي 1380 18
هاي پيشنياز زبان و رياضي  بررسي تأثير درس

 هاي دانشجويان در درسهاي مرتبط يتدر موفق
279  

 محمد ميرزايي 1380 18
ريزي  انتقال مرگ و مير، اختالل در سالمتي و برنامه

 بهداشتي
280  

  281 پارادوكس نوسازي: فوتبال تقي آزاد ارمكي 1381 19
  282 نوربرت الياس و فرايند متمدن شدن يوسفعلي اياذري 1381 19
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  283 نگاهي به خشونت فوتبال بيژن افسركشميري 1381 19
  284 خشونت در فوتبال قابل پيشگيري است محمد جهانفر 1381 19

19 1381 
اهللا صديق  رحمت

 سروستاني
  285 تخلية منفعل هيجان يا تزريق فعال خلجان

  286 فوتبال و كشف عالئم تغييرات فرهنگي حميد عبداللهيان 1381 19

19 1381 
ا ري خانقاه، عليرضگاصغر عس

 حسن زاده
  287 ها فوتبال و فرديت فرهنگ

19 1381 
عليرضا محسني تبريزي، 
 محمد مهدي رحمتي

هاي خشونت، پرخاش و  سيري در مفاهيم و نظريه
 ...پرخاشگري

288  

19 1381 
پور  جمشيد مصباحي

 ايرانيان
  289 چرا فوتبال؟

 علي پايا 1381 19
براي هاي ويتگنشتاين متأخر  تحليل برخي نتايج آموزه

 علوم اجتماعي
290  

 محمدرضا رضوي 1381 19
بحثي در : توان رقابتي و روابط پيمانكاري

 شناسي اقتصادي جامعه
291  

  292 معرفي كتاب عباس كاظمي وريج 1381 19

 )منتقد(موسي عنبري 1381 19
مارش و  ،خشونت و اوباشيگري در اروپا

 ديگران
293  

  294 : ...تالي و حكومت الكترونيكيدمكراسي ديجي مهدي منتظرقائم 1381 19

20 1381 
يوسفعلي اباذري، حسن 

 چاوشيان

طبقة اجتماعي تا سبك زندگي، رويكردهاي  از
 شناختي هويت نوين در تحليل جامعه

295  

  296 پذيري و توسعه فقر، آسيب مصطفي ازكيا 1381 20

20 1381 
احمد پوراحمد ، محسن 

 كالنتري

ان جرايم ارتكابي نقش مهاجرين در نوع و ميز
 شهر تهران

297  

20 1381 
غالمرضا جمشيديها، يحيي 

 علي بابايي

بررسي عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجرين 
 افغاني

298  

20 1381 
علي محمد حاضري، 
 مصطفي مهرآيين

رويكردهاي متفاوت در مطالعة فرهنگ با 
 تأكيد بر بعد روش شناختي

299  

  300 ا و تغيير مراسم دينيه ابژه مهري بهار، پير رب 1381 20

20 1381 
پور،  محمود شارع

 غالمرضا خوشفر

رابطة سرماية فرهنگي با هويت اجتماعي 
 جوانان

301  
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20 1381 

اهللا صديق  رحمت
سروستاني، سيد ضياء 

 هاشمي

شناسي و  هاي مرجع در جامعه گروه
هاي  روانشناسي اجتماعي با تأكيد بر نظريه

 مرتن و فستينگر

302  

20 1381 

محمد جالل عباسي 
شوازي، پيتر مكدونالد، 

ميمنت حسيني چاووشي، 
  فيروزهزينب كاو

بررسي ديدگاه زنان در مورد رفتارهاي باروري 
 هاي كيفي در استان يزد با استفاده از روش

303  

20 1381 
هوشنگ نايبي، حميد 

 عبداللهيان
  304 تبيين قشربندي اجتماعي

 منصور وثوقي 1381 20
معه شناختي از مقايسة كارايي در سه تحليل جا

 برداري از مراتع نوع نظام بهره
305  

  306  پاتريسياكنت،سياست اجتماعي تطبيقي )منتقد(غالمرضا غفاري 1381 20

 شهال كاظمي پور 1382 21
كنندة مرگ  بررسي سطح، علل و عوامل تعيين
 1375و مير تهران بزرگ در سال 

307  

  308 رويج و توسعة كشاورزي در ايرانت محمد عبداللهي 1382 21

21 1382 
غالمعباس توسلي، حميد 

 عباداللهي
  309 ضرورت بازانديشي: گرا ايرانشناسي ماركس

21 1382 
تقي آزاد ارمكي، هاله 

 الجوردي
  310 بازسازي يا گفتگو: هرمنوتيك

21 1382 
مهدي طالب، محسن 

 گودرزي
  311 قوميت، نابرابري آموزشي و تحوالت جمعيتي

  312 دوجهاني شدنها و جامعة جهاني اضطراب سعيدرضا عاملي 1382 21

21 1382 
محمدعلي محمدي 

مالسرايي، سيد هاشم 
 موسوي ديزكوهي

پژوهش مردم شناختي دربارة نقش سگ در 
 زندگي ايل بويراحمد

313  

 حسين محموديان 1382 21
بررسي مشاركت زنان در نيروي كار در 

 75 و55،65 هاي ها در سال استان
314  

21 1382 
شاپور اعتماد، يحيي امامي، 

اكبر حيدري، محمدنبي 
 سربلوكي، مرتضي مهرداد

  315 )2001سال (ساختار معرفتي علم در ايران

21 1382 
عباس وريج كاظمي، مهدي 

 فرجي
  316 شدن و زندگي روزمره عرفي
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  317 ابهام زدايي از منطق موقعيت علي پايا 1382 21
  318 حل مسأله وسفعلي اباذريي 1382 21

21 1382 
زاده، مسعود  احمد رجب

 كوثري

آنومي سياسي در ايران با تكيه بر شهروندان 
 تهراني

319  

  320 ترنر ،مطالعات فرهنگي انگليسي )منتقد (محمد رضايي 1382 21

 )منتقد(اصغر سعيدي علي 1382 21
 علي ،دولت و توسعه روستايي بعد از انقالب

 شكوري 
321  

  322 نوسانات تحديد مواليد در ايران محمد ميرزايي 1382 22

 ترنر. برايان  اس 1382 22
شناسي فرهنگ مقاومت در مقابل جهاني  جامعه

 شدن
323  

  324 اي ناموفق تجربه: يكپارچگي اراضي منصور وثوقي 1382 22
  325 فراتر از جهاني شدن اسكات لوكاس 1382 22

 سعيدرضا عاملي 1382 22
قدرتي  قدرت و بي: فضاي جهاني محلي

 ها فرهنگ
326  

22 1382 
اهللا صديق  رحمت

 سروستاني
  327 بررسي عوامل خطرساز در آلودگي نوجوانان

  328 تأمالتي دربارة عصبيت ابن خلدون ها غالمرضا جمشيدي 1382 22
  329 بيگانگي فعال و بيگانگي منفعل عليرضا محسني تبريزي 1382 22

 ين پايندهحس 1382 22
قرائتي نقادانه از رمان كودك در زمان ايان مك 

 اوان
330  

 علي شكوري 1382 22
بررسي تحرك اجتماعي در نواحي روستايي در 

 بعد از انقالب
331  

22 1382 
يوسفعلي اباذري، محسن 

 گودرزي
  332 مدلي براي مطالعة و گروههاي قومي

22 1382 
حميد عبداللهيان، هوشنگ 

 نايبي

مفهوم سازي شاخص قشربندي تجديد 
 اجتماعي

333  

 غالمعباس توسلي 1383 23
تحليلي از انديشة پير بورديو دربارة فضاي 

 ...ميز  آمنازعه
334  

 يوسف حجازي 1383 23
نقش عوامل اقتصادي ـ اجتماعي در موفقيت 

 تحصيلي و عملكرد شغلي دانشجويان
335  

غالمرضا جمشيديها، موسي  1383 23 ت اجتماعي و اثرات آن بر بازگشت تعلقا 336  
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 مهاجرين افغاني عنبري

  337 شناسي ادبيات داستاني و سرنوشت جامعه تقي آزاد ارمكي 1383 23
  338 اقناع، غايت ارتباطات باقر ساروخاني 1383 23

23 1383 
فريدون وحيدا، محسن 

 نيازي

تأملي در مورد رابطة بين ساختار خانواده و 
 هر كاشانمشاركت اجتماعي در ش

339  

23 1383 
مجتبي قدير معصوم، 

 كيومرث حبيبي

سنجش و تحليل سطوح توسعه يافتگي شهرها 
 هاي استان گلستان و شهرستان

340  

23 1383 
صمد كالنتري، رسول 
 رباني، جعفر هزار جريبي

بررسي ميزان كارآفريني دانش آموختگان در 
 عرصة نشريات و مطبوعات

341  

  342 تأمالتي نظري در دمكراسي در ايران كنوني يي پورحميدرضا جال 1383 23
  343 هاي كارگري بررسي عوامل مؤثر بر تنش صادق صالحي 1383 23

 )منتقد(غالمرضا غفاري  1383 23
 گرا، هاي كنش ديدگاه: شناسي توسعه جامعه

 نرمن النگ
344  

24 1383 
غالمعباس توسلي، يارمحمد 

 قاسمي
  345 هويت جمعي و جهاني شدن

 حسين محموديان 1383 24
سن ازدواج در حال افزايش، بررسي عوامل 

 پشتيبان
346  

  347 شكاف نسلي يا گسست فرهنگي سعيد معيدفر 1383 24

24 1383 
اهللا صديق  رحمت

 سروستاني، موسي عنبري
  348 فرهنگي و مشاركت امدادي باورهاي خرده

  349 نذر و هويت اجتماعي زنان مهري بهار 1383 24
  350 امنيت غذايي و دسترسي به آن در ايران علي شكوري 1383 24
  351 روابط اجتماعي در فضاي شهري ژاله طالبي 1383 24

25 1384 
محمد ميرزايي، منصور 
 پور وثوقي، محسن ابراهيم

تغييرات نظري و مفهومي در نظريات 
 شناسي جمعيت

352  

25 1384 

محمد جالل عباسي 
شوازي، عباس عسگري 

 وشنند

  353 تغييرات خانواده و كاهش باروري در ايران

25 1384 
خديجه سفيري، نيره 

 شريفي
  354 بررسي سلسله مراتب ارزشي دانشجويان

وحيد سينايي، غالمرضا  1384 25   355 گرايي فرهنگي در عصر جهاني شدن كثرت
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 ابراهيم آبادي

25 1384 

رحمت اهللا صديق 
سروستاني، غالمحيدر 

 ابراهيم باي

  356 بازگشت به دولت به عنوان يك نهاد اجتماعي

25 1384 
يوسفعلي اباذري، عباس 

 كاظمي
  357 هاي نظري خريددرويكر

25 1384 
منصور وثوقي، افسانه يوسفي 

 آقابين

شناختي در زمينة مشاركت  پژوهشي جامعه
 اجتماعي زنان

358  

 امير ملكي 1384 25
 نگرش جوانان نسبت به مشاركت زنان در سطح

 برگزيدگان سياسي
359  

26 1384 
غالمعباس توسلي، مرضيه 

 موسوي
  360 مفهوم سرمايه در نظريات كالسيك و جديد

26 1384 
مصطفي ازكيا، حسين ايماني 

 جاجرمي

شناختي و عوامل كارايي شوراهاي  بررسي جامعه
 اسالمي شهر

361  

 مهدي منظر قائم 1384 26

اي  ني ماهوارههاي تلويزيو هاي دريافت برنامه سياست
وري  هاي مقابله و بهره درس: در كشورهاي آسيايي

 براي ايران

362  

26 1384 
يوسفعلي اباذري، ندا 

 ميالني
  363 در نشريات دانشجويي» غرب«بازنمايي مفهوم 

  364 هاي زندگي روزمره نظريه هاله الجوردي 1384 26

26 1384 
محمدرضا جوادي يگانه، 

 سيد ضياء هاشمي

دوراهي (ع فردي و نفع جمعي تعارض نف
 و عوامل مؤثر بر آن) اجتماعي

365  

 عبداهللا معتمدي 1384 26
بررسي عوامل مرتبط با نگهداشت نيروهاي متخصص 

 در مناطق محروم
366  

  367 هاي ساختاري بررسي دگرگوني جواد افشار كهن 1384 26

27 1385 
مصطفي ازكيا، محمود 

 توكلي

غلي در فراتحليل مطالعات رضايت ش
 سازمانهاي آموزشي

368  

  369 وضعيت اجتماع علمي در رشته علوم اجتماعي محمد امين قانعي راد 1385 27

27 1385 
نفيسه حميدي، مهدي 

 فرجي

موارد خاصي از بازانديشي : روايت شناسي
 خويشتن زنانه در ايران

370  

محمد توكل، مريم قاضي  1385 27 ن جامعه شكاف نسلي در رويكردهاي كال 371  



 1387، زمستان 35نامه علوم اجتماعي، شماره   192

بررسي و نقد رهيافتهاي نسل تاريخي : شناختي نژاد
 و تضاد با تأكيد بر نظرات مانهايم و بورديو

27 1385 
تقي آزاد ارمكي، محمد 

 رضايي

تحليل چگونگي شكل گيري : سوژه و قدرت
 ذهنيت در مطالعات فرهنگي

372  

 غالمعباس توسلي 1385 27
هاي غالب در بحث جهاني  بررسي گفتمان

 شدن
373  

 موسي عنبري 1385 27
ريزي توسعه در ايران عصر  داليل ناكامي نظام برنامه

 پهلوي دوم
374  

  375 ابهام زدايي از منطق موقعيت، بخش دوم علي پايا 1385 28

28 1385 
حسين كچويان و جليل 

 كريمي
  376 پوزيتيويسم و جامعه شناسي در ايران

 ابراهيم صالحي عمران 1385 28
ش اعضاي هيئت علمي نسبت به بررسي نگر

 علل مهاجرت نخبگان به خارج از كشور
377  

 بهزاد بركت 1385 28
نقش اجتماعي : ادبيات و نظريه نظام چندگانه

 نوشتار
378  

28 1385 
وحيد قاسمي، سيد آيت اهللا 

 ميرزايي

جوانان و هنجارهاي رسمي و غيررسمي 
 موسيقي پاپ

379  

  380 تماعي جوانان در آيينه پژوهشهاانحراف اج مسعود گلچين 1385 28

28 1385 
محمد جواد ناطق پور، 
 سيد احمد فيروزآبادي

شكل گيري سرمايه اجتماعي و فراتحليل عوامل 
 موثر بر آن

381  

29 1385 
عباس منوچهري، سيد 
 محمود نجاتي حسيني

درآمدي بر نظريه شهروندي گفت و گويي در 
 فلسفه سياسي هابرماس

382  

29 1385 
حمد جالل عباسي م

 شوازي، رسول صادقي

تحليل رفتار باروري : قوميت و باروري
 گروههاي قومي در ايران

383  

 محمد حسين پناهي 1385 29
ارزشهاي جهاد و شهادت در شعارهاي انقالب 

 اسالمي
384  

  385 استدالل طبيعي مرتضي مرديها 1385 29

29 1385 
سيد عليرضا حسيني 
 بهشتي، حسين هادوي

 اعتمادسازي در افزايش مشاركت عمومي نقش
 از ديدگاه امام خميني

386  

29 1385 
محمد ابراهيم موحدي، 
 فاطمه جميلي كهنه شهري

توسعه فرضيه : دوگانگي اجتماعي نظر و عمل
 دوسوگرايي جامعه شناختي در عرصه بهداشت

387  
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 )ترجمه (آبادي يحي علي 1385 29
يدو پسكو سولاز دوركيم، خودكشي و مذهب 
 و جورجيانا

388  

  389  ميثاق پارسا معرفي و نقد كتاب ) منتقد(جواد افشاركهن 1385 29

30 1386 
 شهرام ،ها غالمرضا جمشيدي
 پرستش

ديالكتيك منش و ميدان در نظريه عمل 
 يربورديو پي

390  

  391 بررسي امكان همزيستي دين و مدرنيته زند عليرضا شجاعي 1386 30

30 1386 
 مريم صالحي ، انيسوسن باست

 هيكويي
  392  ...سرمايه اجتماعي شبكه و جنسيت

  امير ملكي،تقي آزادارمكي 1386 30
هاي سنتي و مدرن در سطوح خرد  رابطه ارزش

 و كالن
393  

30 1386 
 حسن ،سهيال عليرضانژاد
 سرايي

  394  ...زن در عرصه عمومي

30 1386 
غالمحيدر ابراهيمباي 

 سالمي

جامعه از ديدگاه مناسبات دولت و 
 شناسي جامعه

395  

31 1386 
مقصود فراستخواه، عباس 
 بازرگان و كارو لوكس

الي با اهاي تضمين كيفيت آموزش ع بررسي رابطه نظام
با »  اي شناختي نقشه « ،هاي فرهنگي و اجتماعي زمينه

 تأكيد بر مورد ايران

396  

31 1386 
 محمدرضا ،محمد توكل
 زاده مهدي

  397 ...كنولوژي و صنعت نفت ايران بررسي توسعه ت

31 1386 
 رضا ،فر الدين رفيع جالل

 قرباني ديگ
  398 ...تغييرات فرهنگي از كوچ به اسكان

31 1386 
 ايرج ،زاده سيدحسن سراج
 فيضي

عوامل اجتماعي مؤثر بر مصرف ترياك و مشروبات 
 الكلي در بين دانشجويان

399  

 ناصر فكوهي 1386 31
د تفسيري كليفورد گيرتز با تأكيد بر نگاهي بر رويكر

 تفسير او از پديده ديني
400  

31 1386 
 ابوعلي ،طباطبايي قاضي

 ودادهير

تأملي بر تحوالت اخير « شناسي علم فناوري جامعه
 شناسي علم جامعه

401  

  402 اي كيفي در علوم اجتماعي تحليل مقايسه مسعود كوثري 1386 31

32 1386 
 ،علي محمد حاضري

 د عامليمحم

چرخش فرهنگي در قلمرو مطالعات انقالب 
 هاي اجتماعي با تأكيد بر انقالب اسالمي

403  

اسكان عشاير و توسعه و بهبود حيات اجتماعي  محمد عبداللهي 1386 32 404  
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 آنان در ايران

 يانئحسين كچو 1386 32
ساز از دو كالن  شدن تركيبي مسأله نظريه جهاني

 روايت تاريخ تجدد
405  

32 1386 
حسين ايماني جاجرمي و 
 سيداحمد فيروزآبادي

هاي محلي  الگوي سنجش عملكرد حكومت
 در ايران

406  

  لقمان شوقي،ميثم موسايي 1386 32
سي رضامندي مستمري بگيران تأمين اجتماعي ربر

 تهران بزرگ
407  

32 1386 
 نفيسه ،سعيد معيدفر
 حميدي

  408 هايي اجتماعي زنان سرپرست خانوار و آسيب

  409  ...شناسي معرفت و فرهنگ جامعه محمد توكل 1387 33

33 1387 
 ابراهيم محسني ،عباس كاظمي

 آهويي

ارزيابي گفتمان سياست : تبعيض سني
  ...فرهنگي

410  

33 1387 
سيداميرطالبيان، محمد 
 فاضلي و عقيل دغاغله

تحليل اجتماعي توسعه صنعتي در منطقه 
 عسلويه

411  

33 1387 
 ازكيا و سيداحمد مصطفي

 فيروزآبادي

برداري در انواع  بررسي سرمايه اجتماعي بهره
برداري از زمين و عوانل مؤثر بر  نظام بهره

 هاي دهقاني و تعاوني برداري تبديل بهره

412  

 پور حميدرضا جاليي 1387 33
شناسي چگونه  هاي گوناگون جامعه با نظريه

 روبرو شويم؟
413  

33 1387 
ي يگانه، محمدرضا جواد

 سيدضياء هاشمي

نگاهي جديد به مناقشه فردگرايي و 
 شناسي گرايي در جامعه جمع

414  

  415 ارزيابي نحوه مديريت توسعه در ايران يارمحمد قاسمي 1387 33


