כלים סוציולוגיים :אוריינטציה ,קהל יעד ,מסגרות

תוכן ,מיתוסים שוטפים

כלי סוציולוגיי – הפרסו של הסקציה לסוציולוגית מדיניות וסוציולוגיה ציבורית של האגודה
הסוציולוגית הישראלית.
בנאו לרגל קבלת פרס קיוטו ב– ,2004הציע יורג הברמס ) (Habermasכי” :על האינטלקטואלי להשתמש בפומבי
בידע המקצועי שלה ועליה לעשות זאת מיוזמת האישית ,כלומר ,בלי שמישהו אחר יזמי אות .אל לה להיות
ניטרליי ולהתנזר מתמיכה בצד מסוי ,וע זאת עליה להצהיר על דבר$מה רק מתו %מודעות מלאה לאפשרות
שלה לטעות .עליה להגביל את עצמ לנושאי הרלוונטיי ,לתרו מידע וטיעוני טובי .במילי אחרות ,עליה
להתאמ& לשפר את הרמה הנחותה של השיח הפומבי“ .הברמס נחשב בעול לאינטלקטואל ולפילוסו( ,אבל הוא
סוציולוג ,והוא התייחס בעיקר אל הסוציולוגי ואנשי התחומי האינטרדיסציפלינריי שהסוציולוגיה היא
דיסציפלינת הליבה עבור .חשוב להדגיש שבאי$הניטרליות הזו אי כל סתירה לכ %שיש להציג נתוני אובייקטיביי,
שעלו בדר %המחקרית המדעית המחמירה ביותר – חשופי לביקורת ,וללא כל השפעה של דעת של אלה אשר אספו
אות בשעת איסופ.
ב 2004$יצא ג מייקל בוראווי ) ,(Burawoyכנשיא האגודה הסוציולוגית האמריקנית ה ,ASA$ע הקמפיי שלו
להחזרתה מחדש של סוציולוגיה ציבורית למרכז העשייה הסוציולוגית .אחת מפרשנויותיו לאוריינטציה זו הוגדרה
כ'החזרת הנתוני לאלה שמה ה נלקחו כחומרי גל' – א %כידע מעובד מרפא ומשפר ,כידע לש שינוי .ג'ימס
קולמ ) (Colemanהציע עוד קוד לכ לקבוע כי מדד מרכזי להערכה של מחקר ותיאוריה בסוציולוגיה יהיה
תועלת לקידו מדיניות חברתית בפועל .אי זה בהכרח עידוד ל'מעורבות' או להתערבות של החוקר עצמו – אבל
עידוד ,ציפייה ודרישה למעשה ליצירת כלי לשיפור ,שינוי ,ריפוי ובסיס לפרקטיקה :כלומר ליצירה של כלי
סוציולוגיי .זאת כביטוי לקביעתו של קורט לוי כי 'אי דבר מעשי יותר מתיאוריה טובה'.
זוהי האוריינטציה של פרסו זה .כאשר יצירת כלי סוציולוגיי מתחילה במה שעדיי מעט מאד חוקרי בזר
המרכזי של הסוציולוגיה עושי – זיהוי המשתני ברי$השינוי העולי מתמונתו של כל מחקר רלבנטי ,זיהוי סוכני
השינוי האפשריי; וזיהוי מכלול משאביה של הראויי לשינוי ,ומשאבי הסביבה אשר ניתני לגיוס לגיטימי לש
מימוש השינוי .יחודו הקונקרטי של כלי סוציולוגיי ,מעבר לעיסוקו הכללי בשינוי ,בפתרונות ובפרקטיקה ,הוא
בעודדו א( פרסו מחדש של מחקרי בצירו( אותו פרק שהועל מה ,א( שהוא נכתב לא פע א %צונזר בדר %כלל
ע"י המחברי עצמ ,לאור המקובל בכתבי$העת ,והוא הצגת המלצותיה לשינוי ,חשופי לשיקולי ערכיי
ולהתדיינות ג עליה ,תו %הצגת המפה הסובבת של האינטרסי הלגיטימיי.
תחומי עיקריי לזיהויי כאלה ה תחומי החינו ,%המיגדר ,הייעו& האירגוני הציבורי ,תחו הבריאות והרפואה
הציבורית ,התחו האורבני ,אקולוגיה והגנת הסביבה והתמודדויות בקרימינולוגיה .אנו מתייחסי במסגרת זו
בעיקר להבחנות סוציולוגיות ,א %רלבנטיי לכ %למעשה כל תחומי$הביניי בה הסוציולוגיה משמשת כcore $
.discipline
לשלושה צירי חשובי יש לשי לב במיוחד :לפעילות של רפורמיסטי ,הפועלי יותר בתו %המערכת ,ובמסגרת
'סוציולוגית מדיניות' ) (Policy Sociologyבעיקר; זאת מול פעילות רדיקלית יותר של מי שפועלי בעיקר מחו&
למערכת במסגרת 'סוציולוגיה ציבורית' ) (Public Sociologyדר %יצירת מודעות ותודעה ותנועות חברתיות .אלה
ואלה חשובי בתור חר( הניגודי המובני לעיתי .ציר אחר הוא של פעילות במאקרו )ברמה הגלובלית ,זו הכלל
חברתית וברמת המגזרי( מול פעילות במיקרו )ברמת הארגו ,הקהילה ,הקבוצות הקטנות והפרט כשלעצמו( .והציר
השלישי הוא בפעילות לקידו המופלי ומעוטי האמצעי לצד פעילות בקרב האליטות המשרתות ,ככל שה כאלה.
כלי סוציולוגי מציע שבעה פורמטי של תוכ :ראיונות ,פרסו מאמרי )המציגי פרויקטי של מעורבות ושינוי,
פתרו בעיות ,סקירת מחקרי המובילי להמלצות למדיניות ,פרספקטיבות קונצפטואליות ותיאורטיות או ניתוחי
מדיניות( ,סקירות ספרות רלבנטית ,ביקורת ספרי ,סיקור אירועי ,הצגת קלאסיקות מ התחו; ופענוח מיתוסי
רלבנטיי אשר פירוק הוא מרכזו של כל שינוי.
הנחיות למציעי מאמרי וסקירות לפרסו :אור %המאמרי האקדמיי שיוצעו לפרסו ,בעברית או באנגלית ,לא
יעלה על  5000מילי ,ובכלל זה תקציר ב  150מילה ,הערות שוליי ורשימה ביבליוגרפית .סקירות מחקר וביקורת
ספרי יוגבלו ל 1000$מילי .כ יפרס 'כלי סוציולוגיי' את תמצית פרטיה של מאמרי וספרי בתחומי
הרלבנטיי אשר יגיעו אל שולח המערכת.
את המאמרי המוצעי יש לשלוח בפורמט  docשל  Wordלכתובת דואר אלקטרוני זו.aaell@zahav.net.il :
ההשתתפות ב'כלי סוציולוגיי' מיועדת בעיקר לאנשי פרקטיקה ולחוקרי ואנשי אקדמיה מ התחומי
הרלבנטיי אשר צוינו ,ובכלל זה ללומדי לתארי מתקדמי בתחומי בה הסוציולוגיה מהווה דיסציפלינת ליבה.
מהדורת דפוס של 'כלי סוציולוגיי'  $המקבילה למהדורה המקוונת  $מופצת באוניברסיטאות ,במכללות
האקדמיות ובספריות ציבוריות.
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