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 هنود بودندش آورده را عرضه         بود تاریک خانه اندر پيل
 کسي هر شد همي ظلمت آن اندر         بسي مردم دیدنش براي از

 مي بسود کف تاریکي اش آن اندر        نبود ممکن چون چشم با دیدنش
 نهاد این است ناودان همچون گفت       اوفتاد خرطوم به کف را یکي آن
 پدید شد بادبيزن چون برو آن       رسيد گوشش بر دست را یکي آن
 بدست تختي چون پيل این خود گفت           دست بنهاد او پشت بر یکي آن

 مي شنيد هرجا مي کرد آن فهم    رسيد که جزوي به یک هر همچنين
 الف این داد لقب دالش یکي آن           مختلف شد گفتشان که، نظر از

 شدي بيرون گفتشان از اختالف         بدي شمعي اگر هریک کف در
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جايگاه، ويژگيهاا  
مطالعاا   و ابعاد 

اجتماااااا   د  
طاااااي  ااااا  
 صاااااا ع    

 كشو       
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  آنرا ” قيمتي هر به “    مي بايـست كار انجام در كه مطلوبي موارد :اصول1.
 .كرد حفظ

 .كرد دنبال بدقت آنرا مي بايست كار انجام در كه مطلوبي موارد :اهداف2.

  انتخاب اهداف به نيل منظور به كه راهكارهايي و راه حل ها كليه :وسائل3.
 .برد نام ثانويه اهداف يا وسايل عنوان تحت مي توان را مي شود

   .مي گيرد صورت ثانويه اهداف وصـول براي كه كارهايي كليه :اقدامات4.

 :کارچارچوب 
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:اجتماعيبرخي ويژگيهاي مطالعات   
باشد مطالعات اجتماعي داراي تاريخ مصرف مي . 

بعضـا  ييـر متعـارف    شده توسط كارشناسـان اجتمـاعي    راه حلهاي ارائه 
 .مي باشد

  ايــم مطالعــات نوعــا  ســوري اســت كــه تــا همانيكــه سرحــي بــه م ــكل
 .برنخورده است افراد يير متخصص متصور اهميت آن نمي شوند

 در مطالعات اجتماعي اصل بر پذيرش تنوع است  توانائي كارشناس
 .اجتماعي ارائه راه حلهايي است كه ايم تنوع را مد نظر قرار دهد
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اجتماعيابعاد مطالعات   

 اجتماعي بستر شناخت•

  اجتماعي مهندسي•

  اجتماعي مسئوليت•
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:اجتماعيبستر شناخت  - 1  
 پس شود؛ مي ساخته سبيعي بستري در ساهه يك•

 .گيرد قرار بررسي مورد سبيعي بستر كه رود مي انتظار
 

 خاص اجتماعي بستر يك در ساهه ايم حال عيم در•
 اجتماعي بستر كه رود مي انتظار لذا  دارد قرار هم

  .شود شناسايي كامال  نيز مذكور
 

  بستر شناخت يعني اجتماعي مطالعات اينجا در•
  .گيرد مي قرار آن در ساهه يك كه اجتماعي
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 ابعاد مختلف سازه و  بستر اجتماعي

   هر يك دارای ابعاد متعددی  بستر اجتماعيو  سازه
 :هستند از جمله

 
 بعد فرهنگي    
 بعد اجتماعي    
 بعد اقتصادی     
 بعد سياسي     

 



مطالعات اجتماعي در پرو ژه های سدسازی –كارگاه تخصصي   

WORKSHOP- Social studies on dam projects  

8 

 مصادیق ابعاد مختلف سازه و بستر اجتماعي

 سازه بستر اجتماعي   ابعاد           

 فرهنگي
آداب، رسوم، اعتقادات، دين 
و مذهب، زبان، سطح سواد و 

 ... 
 فن آوري بكار رفته در سازه

 اجتماعي
آبادي، جمعيت، قشر بندي 

اجتماعي، قوميتها، روابط 
 ...بين مردم و 

هدف احداث سازه، مكان 
 احداث

 اقتصادي
معيشت، اشتغال، درآمد، 

 ...ثروت و 
 بودجه، اشتغال 

 سياسي
گروهها، دسته بندي ها، 
 ...نگرش نسبت به دولت و

 اهداف و ضرورت احداث سازه
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تالقي ابعاد مختلف سازه و بستر اجتماعي      
 بستا اجتما                   

 سياسي اقتصادی اجتماعي فرهنگي سازه       

 فرهنگي
مخالفت با  / موافقت  تاثير برمعيشت تغيير در ابزار زندگي    آموزش

 اجرای طرح

 اجتماعي
گروه های ذينفع و ذی  افزايش قيمت اراضي جابجايي آبادی ميراث فرهنگي

 ضرر

 اقتصادی
 تغيير معيشت  نقدينگي اشتغال موقت و دائم غبن/ طمع 

 سياسي
وضعيت اقتصادی   نيازهای مردم خواست مردم

 مردم 

 عوامل و موانع
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  :مطالعات اجتماعي

 :يعني اجتماعي مطالعات اينجا در
 

 ن در سازه يك كه اجتماعي بستر شناخت
 
   ميگيرد قرار ا

نها تالقي مورد مختلف ابعاد بررسي و
 
 ا

 وردن پائين منظور  به
 
 احداث بر مترتب هزينه هاي كليه ا

 .سازه
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:مهندسي اجتماعي - 2  
 .است متفاوتي هاي حوهه و ها اليه داراي اجتماعي بستر•
 اجتماعي بستر اه مختلفي هاي  اليه با است ممكم ساهه احداث •

 .كند پيدا تالقي
 

 با آنرا يا و كرده تسهيل را ساهه احداث است ممكم تالقي ايم•
   .كند مواجه م كل

 

 بسيار (موانع) ها كننده تهديد و (عوامل) ها كننده تسهيل شناخت•
  .است ضروري

 

  .گويند مي اجتماعي مهندسي اصطالحا  مطالعات  اه بعد ايم به•
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 :              مسئوليت اجتماعي - 3
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.مسئوليت پذيري و پاسخگويي در مورد پيامد فعاليت ها و تصميمات،  بر جامعه و محيط  
1 
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.درک وسيع عاليق و انتظارات جامعه  
1 
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 شناسايي

 و مشاركت       
  با ذينفعان              
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 مشکل

  (مسائل)مسئله 

  تبدیل به سئوال

 رفع

 حل

:تالش بيهوده براي حل مشكل   

  اجرا
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:اجرا«  =حل «  =مسأله «  = سئوال«   = مشكل  

 .يك مشكل اول بايد بدانيم كه مشكل ما چيست رفعبراي •
 :براي تعريف مشكل چهار سوال زير را در نظر داشته باشيد •

 

 مشكل چيست؟1.

 مشكل از چه زماني ايجاد شده است ؟2.

 بوجود آمده است؟  (موقعيت مكاني) مشكل در  كجا3.

 چه كساني در ايجاد مشكل يا گسترش آن دخالت دارند؟4.
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 :اجرا« = راه حل«  = مسأله« =سئوال « =مشكل 

 :دمورد بررسي قرار دهي را راه حل هاي متفاوت - 1
 

  براي حل يك مسئله راه حل هاي مختلفي وجود دارد  . 
  تمامي راه حل هاي ممكن براي حل مسئله را فهرست كنيد. 
   هر قدر راه حل ها بيشترباشد، در حل مسئله موفق تر خواهيد بود  . 
  بهترين راه حل را انتخاب كنيد 
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 :اجرا« = راه حل«  = مسأله« =سئوال « =مشكل 

 
 .مناسب ترين و موثرترين راه حل را انتخاب و اجرا كنيد -2 
 

  شته باشدكمترين هزينه و بيشترين فايده را دا 
  شده باشد ارزيابي آن پيامدهاي كوتاه مدت و بلندمدت.   
   اجتماعيهماهنگي اين راه حلها با ارزشهاي 
   باشد مثبتآن پيامدهاي حتي اگر  اعتقادات و ارزش هاهماهنگي با 
  آزمون پذيري داشته باشندامكان  حتي المقدور راه حل ها  
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 :اجرا« =حل « =مسأله « =سئوال « =مشكل 

 روش اجرا 
 پاسخ

 درست   

 غلط

 غلط درست

 كار درست را 
 انجام دادندرست 

 غلط را كار 
 انجام دادندرست 

 غلط را كار 
 دادنغلط انجام 

 كار درست را 
 دادنغلط انجام 
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 ابعاد ابعاد مسئله

 جواب 
 سياسي اقتصادي اجتماعي فرهنگي

 فرهنگي

 اجتماعي

 اقتصادي

 سياسي
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:افزايش افق تحليل  

كبري اثر Cobra Effect                 

     

  دهلی شهر سطح در کبری مارهای افزايش◦
 خطر اين با مقابله در دولت ناتواني◦
 مردم مشاركت◦
 مرده مارهاي تحويل براي نقدي جايزه◦
 شهر سطح در مارها تعداد كاهش و طرح اوليه موفقيت◦
 دولت به تحويلي ي مرده مارهاي تعداد افزون روز افزايش◦
 درآمد كسب جهت مردم از اي عده توسط مار پرورش◦
  دولت توسط جايزه قطع◦
 شهر سطح در مارها افزايش◦
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:افزايش افق تحليل  

كبري اثر Cobra Effect                 
  ويتنام در شهرها سطح موش افزايش   

 خطر اين با مقابله در دولت ناتواني◦
 مردم مشاركت◦
 تحويل و مرده موش دفن براي نقدي جايزه◦

 دولت به موش دم
 دم بي هاي موش تعداد افزون روز افزايش◦

 شهرها سطح در
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 حل مسئله نياز به مدل سازي دارد؟

 نظریه
THEORY 

 الگو
MODEL 

 داده
DATA 

 . مطرح كردن يك نظريه به عنوان يك مدل كلي تر – 
.  يعني از كل به جزء رفتن. فرماليزه كردن تئوری – 

 انجام يكسری استنتاجات منطقي از نظريه

بصيرت گرفتن از يك الگوی رياضي برای رسيدن به  – 
 .نظريه

 .اشتقاق فرضيه های اساسي از الگوی رياضي – 

 يعني آمار. تعميم رياضي مدل های تجربي –
بعد كاربردی . پيش بيني رياضي –

 .مدلهاست
   2020مثال پيش بيني جمعيت جهان در سال 

اگر يك  . حركت از نظريه به داده -
نظريه صد در صد درست باشد نيازی به 

 .مراجعه به واقعيت نيست

 .تفسير محتوايي داده ها –
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 درجه اهميت
 اجراي طرح  

 همكاري 
 برد - برد

 رقابت
 باخت - برد 

   مصالحه

 درخواست
 برد - باخت

 امتناع
 باخت - باخت

 پائين

 پائين

 متوسط

 متوسط

 باال

 باال

 مردمبراي 

 دولتبراي 
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 سخندان پرورده پیر كهن
 بیندیشد آنگه بگوید سخن

 مزن تا توانی بگفتار دم
 نکو گوی اگر دیر گویی چه غم

 بیندیش و آنگه بر آور نفس
 و زان پیش بس كن كه گویند بس

26 
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