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یىی دیٍش اص چاِطٟای ٔذدواسی اجتٕاعی، ٔشبٛط بٝ حٛصٜ تٛسعٝ ٔعشفتی ٔذدواسی اجتٕاعی است وٝ ٔحُ 

با ٚجٛد  است.پژٚٞطٍش  اجتٕاعی ٔذدواساٖیاٖ ٚ دا٘طٍاٜ ٚ بٝ دست دا٘طٍاٞدسجٝ اَٚ دس ایٗ تٛسعٝ، دس 

٘یاصٔٙذ آٖ،  حٛصٜ دا٘طیایٙىٝ اص ضىُ ٌیشی ٔذدواسی اجتٕاعی دس ایشاٖ ضصت ساَ ٔی ٌزسد، ٞٙٛص 

. ایٗ دس حاِیست وٝ دس بسیاسی اص وطٛسٞای دیٍش، ٔذدواسی اجتٕاعی دس ٔشحّٝ تخصصی ضذٖ تىأُ است

تادٌی ٔعشفتی است ٚ بٝ ٔا٘ٙذ اففضایٙذٜ لشاس ٌشفتٝ است. با ٍ٘اٜ بذبیٙا٘ٝ، ٔذدواسی اجتٕاعی دچاس عمب 

چشا وٝ ایٗ خٛد چاِطی بضسي است. فشدی است وٝ لٜٛ تطخیصص ٔتٙاسب با سٗ ٚ سضذ جسٕیص ٘یست ٚ

ٔذدواسی اجتٕاعی وٝ راتا عٍّٕشا ٞست، بایذ ٔبٙای عٍّٕشایی اش، بٙیاٟ٘ای ٔعشفتی سضذ یافتٝ ای باضذ ٚ 

ُٕ ٚیژٌی عٍّٕشایی ٔذدواسی اجتٕاعی است، ٚیژٌی . آ٘چٝ وٝ ٔىٌش٘ٝ، آفتٟای صیادی سا ٔٛجب خٛاٞذ ضذ

بٛدٖ آٖ است. ٔذدواسی اجتٕاعی دس خال صیست ٕ٘ی وٙذ بّىٝ دس تعأُ با  1ٚاوٙطی ٚ پیص ٚاوٙطی

ٚضعیت یه جأعٝ است وٝ حیاتص ضىُ ٔیٍیشد، تذاْٚ ٚ تغییش ٚ تحَٛ ٔی یابذ ٚ دس خالَ ایٗ جشیاٖ 

است وٝ ٞٛیت خاظ ٔذدواسی اجتٕاعی دس ٞش جأعٝ ای ضىُ ٔی ٌیشد. اص ایٗ سٚ است وٝ دس حاَ حاضش 

دس بخطٟایی اص جٟاٖ ٔا٘ٙذ آٔشیىای ضٕاِی ٚ بخطٟایی اص اسٚپا، ٔذدواسی اجتٕاعی باِیٙی، ضاٞذ ٞستیٓ 

ضىُ غاِب ٔذدواسی اجتٕاعی است ٚ دس بخطٟای دیٍشی ٔا٘ٙذ فیّیپیٗ، ٞٙذ ٚ اسٔٙستاٖ، ٔذدواسی 

٘ىٝ آٞٛیت ٚیژٜ ٔذدواسی اجتٕاعی بیص اص  دس ایشاٖ ٘یض،اجتٕاعی ٔحّی ٚ تٛسعٝ ٔحٛس، غاِب ٔی ضٛد. 

أا دس حمیمت بایذ  ضذٖ، استحاِٝ ضذٜ است. تجاسیٚ فتٝ باضذ، تٛسظ سٚ٘ذٞای فشدٌشایی ضىُ ٌش

 سا داسای ٔاٞیتی عأال٘ٝ ٚ ٞٛضیاسا٘ٝ دا٘ست.ٔذدواسی اجتٕاعی 

ٕا٘عت وشدٜ حاَ ایٗ ٔساِٝ ٔطشح ٔی ضٛد وٝ چٝ چیضی اص  عأّیت ٚ ٞٛضیاسی ٔذدواسی اجتٕاعی ٔ 

 ٔذدواسی اجتٕاعی ٔٛاجٝ ٞستیٓ.  طٟایی دس حٛصٜ دا٘طیاست وٝ اوٖٙٛ با چاِ

ضایذ یىی اص عٛأُ سا بتٛاٖ وٓ سً٘ بٛدٖ ٍ٘اٜ پیطٍٙشا٘ٝ دس فضای عّٕی دا٘ست. ٚجٛد ٍ٘اٜ پیص ٍ٘شا٘ٝ، 

دسست ٚ عٕیك ٔسایُ جأعٝ ٚ آٔادٌی بشای بشخٛسد با ٘ٝ تٟٙا ٔسایُ دس جشیاٖ، بّىٝ ٚ ضٙاخت یعٙی دسن 

با افضایص  اٌش تصٛس وٙیٓ وٝ ٍ٘اٜ پیطٍٙشا٘ٝ ٚجٛد ٔیذاضت،آٍ٘اٜٕاَ ٚلٛع آٟ٘ا ٔی سٚد.با ٔسایّی وٝ احت

جٕعیت جٛاٖ ٚ ٌستشش ا٘ٛاع ٔٛاد ٔخذس، ٘یاص بٝ ٔذاخّٝ دس ٔساِٝ اجتٕاعی سٛ ٔصشف ٔٛاد، لابُ پیص 

شایطٟای بیٙی بٛد ٚ ضشٚسی بٛد حذالُ اص یه دٞٝ لبُ، ٔذدواسی اجتٕاعی دس حٛصٜ اعتیاد بٝ یىی اص ٌ

ٚ جٕعیتی ٔتعذدی  وٝ ٞٙٛص بٝ ٔساِٝ  2اوٖٙٛ ٘یض ٔٛضٛعات اجتٕاعیاصّی دس دا٘طٍاٟٞا تبذیُ ضٛد. 
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اجتٕاعی تبذیُ ٘طذٜ ا٘ذ، ٚجٛد داسد وٝ فمظ دس صٛستی وٝ ٔذدواسی اجتٕاعی پیص ٚاوٙطی ضٛد ٚ 

 سا فشاٞٓ وٙذ.  ٔٛثشیبپشداصد تا ٔبٙای عٍّٕشایی  ٔیتٛا٘ذ بٝ ٍٞٙاْ بٝ تٛسعٝ دا٘ص پیطٍٙشا٘ٝ عُٕ وٙذ،

تابعی اص ٍ٘اٜ ٔذدواسی ٞٛضیاسی ٚ ٍ٘اٜ پیطٍٙشا٘ٝ  ،ایٗ وٕشً٘ بٛدٖ عأّیت لابُ روش است وٝ أا

بٛدٜ است وٝ ٌاٜ ٞیچ ضشٚستی بشای ٚجٛد حشفٝ ٔذدواسی اجتٕاعی لایُ ٘بٛدٜ ٚ حاوٕیتی ٚ ٔذیشیتی ٘یض 

ٌٛ٘ٝ فاصّٝ ٌشفتٝ است، باصٞٓ سٚش عٕذٜ ٔٛاجٝ اش با ٔسایُ، ٔبتٙی بش بش٘أٝ آٍ٘اٜ وٝ اص ایٗ ٍ٘اٜ حزف 

سیضیٟای وٛتاٜ ٔذت ٚ تسىیٙی بٛدٜ است. دس چٙیٗ فضای ٔذیشیتی حاوٓ دس جأعٝ، ٞیچ ٔطاِبٝ ای بشای 

ٚ اٌش ٞٓ ضىُ ٌیشی ٔعشفت خاظ ٚ اثشٌزاس ٔذدواسی اجتٕاعی ٚ حتی بسیاسی اص عّْٛ دیٍش ٘بٛدٜ است. 

 الضی ا٘جاْ ٔیطذٜ ، ٘ادیذٜ ٌشفتٝ ٔی ضذٜ است.  ت

عأُ دیٍش وٝ ٕ٘ی تٛاٖ آٖ سا ٘ادیذٜ ٌشفت ٚ تحت تاثیش دٚ عأُ ٍ٘اٜ حاوٕیتی ٚ وٓ سً٘ بٛدٖ ٍ٘اٜ پیص 

ٍ٘شا٘ٝ بٛدٜ است، ایٗ ٘ىتٝ ٟٔٓ است وٝ آیا سضذ ٚ تٛسعٝ ٔعشفت ٔذدواسی اجتٕاعی، دسٖٚ صا بٛدٜ است یا 

فتٗ اص ٔفْٟٛ دسٖٚ صا ٚ بشٖٚ صا دس حٛصٜ تٛسعٝ ٚ التصاد، ایٗ بحث سا ٔی تٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ بشٖٚ صا. با ٚاْ ٌش

ٔطشح ٕ٘ٛد وٝ، اصٛال ضىُ ٌیشی ٔذدواسی اجتٕاعی ٚ سپس آٔٛصش آٖ بسیاس ٔتىی بش عإِاٖ ٚ اساتیذ 

اعی سا دس با ٚجٛد اساتیذ تحصیُ وشدٜ دس خاسج وٝ دا٘ص ٔذدواسی اجتٕابتذا خاسجی بٛدٜ است ٚ اٌش دس 

، أا  بسیاس ضشٚسی ٚ ٔفیذ بٛدٜ استایشاٖ آٔٛصش ٔی داد٘ذ، ایٗ فشایٙذ سضذ بشٖٚ صا آغاص ضذٜ وٝ اِبتٝ 

دس ٙٛص ٔذدواسی اجتٕاعی ٔذدواسی اجتٕاعی دس حٛصٜ دا٘ص بٝ سضذ دسٖٚ صا ٘شسیذٜ است. یعٙی ٞ باصٞٓ

ا ٚضعیت جأعٝ است، بٝ خٛبی عُٕ وٝ ٔتٙاسب ب حشفٝیٝ ٞای خاظ خّك، تٛسعٝ ٚ اصالح ٔفاٞیٓ ٚ ٘ظش

اِبتٝ اخیشا دس خالَ بشخی تالضٟای ٔحمماٖ اسضذ ٚ دوتشی با  .ٕ٘ٙٛدٜ ٚ صٔاٖ صیادی سا اص دست دادٜ است 

٘چٝ وٝ آتاویذ بش واسبشدی بٛدٖ پژٚٞطٟا، ٌأٟایی بشای تٛسعٝ ٔذِٟای ٘ظشی ا٘جاْ ضذٜ است. دس ٟ٘ایت 

ی است وٝ دس آٖ ا٘ذیطٝ ٞا، یافتٝ ٞای ذ، ٚجٛد فضایوٙصای حشفٝ  وٕه بٝ تٛسعٝ دسٖٚ تا حذی ٔی تٛا٘ذ 

پژٚٞطی ٚ دیذٌاٟٞای ٘خبٍاٖ ٚ صاحبٙظشاٖ ٔذدواسی اجتٕاعی بٝ ٔشحّٝ تصادْ بشسذ تا بّىٝ ٞٓ افضایی 

 ٔعشفتی اتفاق افتذ ٚ اص خاوستش ایٗ آتص ٔمذس ،  لمٙٛس ٔعشفت جذیذ ٔذدواسی اجتٕاعی سش دس بیاٚسد.
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