
 ی کشور با علوم انسانیارتباط رشد و توسعه                                     

تَسؼِ یىی اس هفبّین هْن ٍ ثٌیبدیي در پیطزفت ٍ افشایص استبًذارد سطح سًذگی در ثسیبری اس وطَرّبی هْن دًیب 

ثٌذی وطَرّب اس لحبظ سطح رفبُ، پیطزفت، آسادی، حمَق ثطز ٍ ... در تزیي هؼیبرّبی طجمٍِ ثِ ًَػی یىی اس هْن

سَم( است. ولی وطَرّبی تَسؼِ یبفتِ، وطَرّبی در حبل تَسؼِ ٍ وطَرّبی تَسؼِ ًیبفتِ )جْبىی  سِ دستِ

-ى هیّبیی دارد وِ ثز اسبس آثٌبثزایي تَسؼِ در دًیبی هؼبصز دیگز هفَْهی صزفبً التصبدی ٍ هبلی ًیست ٍ ضبخص

ی اثؼبد سیبسی، تَاى جبیگبُ یه وطَر ٍ هلت را در همبیسِ ثب سبیز وطَرّب در سٌجص ویفیت سًذگی در ّوِ

 فزٌّگی ٍ اجتوبػی هَرد تَجِ لزار داد. 

 ّبی چبلص تزیيیىی اس اسبسیالتصبئبت سهبًِ ثِ هثبثِ ٍ در تطبثك ثب  ٍ فْن صحیحدرن ثز ایي اسبس، 

ّب ٍ ضَد وِ در لبلت ػلَم، داًصهیتَسؼِ هطزح ّبی فىزی ریشی چبرچَةی طزحاى ثزاریشثزًبهِ رٍی پیص

-تزیي چبرچَةًیش ثِ ػٌَاى یىی اس هْنػلَم اًسبًی  ّبی هختلف هطزح در تَسؼِ خَد را ًطبى دادُ است.اًذیطِ

سبس تب سزًَضت یػلَهّبی هطزح در رًٍذ تَسؼِ، اس ایي لبػذُ هستثٌی ًجَدُ ٍ ثِ ٍیژُ در دٍراى اخیز ثِ ػٌَاى 

ٍ  ّبیشیریشاى لزار گزفتِ است. الجتِ ایي تَجِ، ثِ ایي هؼٌی ًیست وِ ػلَم اًسبًی در ثزًبهِحذی هَرد تَجِ ثزًبهِ

اًذاسّبی تَسؼِ ثِ حذ هطلَة دیذُ ضذُ یب ارسش ٍ اػتجبر آى ثِ حذ وفبیت هَرد تأویذ لزار گزفتِ است، اهب ثِ چطن

ریشی ّبی ٍالؼی در طزحگزا، ایي ػلَم ًیش ثِ ػٌَاى پبیِهبى ٍ ػجَر اس تفىز صزفبً هٌْذسیسذ ثب گذر سر ًظز هی

ی پبیذار ضٌبختِ ضذُ ٍ اّویت آًْب ثِ هزٍر در حبل درن ٍ تثجیت است؛ چزا وِ ثب تَجِ ثِ گذضتِ ٍ در ًظز تَسؼِ

اًذاسّبی ثلٌذهذت را ی ایي ػلَم در چطنتَاى ثِ خَثی جبی خبل ّبی تَسؼِ در ایزاى، هی ریشیگزفتي رًٍذ ثزًبهِ

 ّب هطبّذُ وزد.ریشیحس وزدُ ٍ ظَْر تذریجی ٍ ثسیبر وٌذ توسّه ثِ ػلَم اًسبًی را در ایي ثزًبهِ

ّبی تَسؼِ در ًظز هتفىزاى ایي حَسُ دالیل هختلفی داضتِ است وِ ریشیایي ػذم تَجِ ثِ ػلَم اًسبًی در ثزًبهِ

 یضٌبخت ًبوبفی اس حیطِّبی ًظزی ػلَم اًسبًی ًبظز ثز اهز تَسؼِ، س ػذم ضفبفیت در ثٌیبىتزیي آًْب ػجبرتٌذ اهْن

ی ّبی ایي ػلَم در رفغ ووجَدّبی هختلف در فزآیٌذ تَسؼِ، ػذم تَجِ ثِ سبثمِ ٍ تجزثِظزفیتوبر ػلَم اًسبًی ٍ 

رسذ ثب تَجِ ثِ تَسؼِ ٍ ... وِ ثِ ًظز هییبفتِ در استفبدُ اس ػلَم اًسبًی ٍ ًمص هْوطبى در رًٍذ وطَرّبی تَسؼِ

تَاى اهیذٍار ثَد وِ ثب رفغ ًَالص ثزضوزدُ ٍ سبیز هطبلؼبت همذهبتی ٍ تالش ثزخی پژٍّطگزاى در ایي حَسُ هی

ّب  ریشی تز ایي ػلَم در ثزًبهِی ظَْر ّزچِ پزرًگووجَدّبی احتوبلی در اثؼبد ًظزی هؼطَف ثِ ػلَم اًسبًی، سهیٌِ

 ّبی ًبظز ثز اهز تَسؼِ در ًظز گزفتِ ضَد.   گذاری ٍ سیبست

ثبیذ ، ی وطَرجبًجِی ّوِتَسؼِ ٍ ًمص آى درػلَم اًسبًی  جبیگبُزداختي ثِ ثب ایي همذهبت ثبیذ گفت در پ

ّبی ایي ػلَم ثِ ٍیژُ در را در لحبظ ًوَد ٍ ثب تَجِ ثِ اهىبًبت ٍ ظزفیتاستلشاهبت ٍجَدی ػلَم اًسبًی ثسیبری اس 

تزسبسی فزٌّگی هَرد ًیبس تَسؼِ، ًمص لبثل تَجْی را ثزای اثزثخطی ػلَم اًسبًی در ًظز گزفت. ثذیْی است ثس

ریشی ثِ دست گذاری ٍ ثزًبهًِْبدّبی والى سیبستدر جبهؼِ ٍ در  ى حمیمی خَد راأضوِ اگز ایي ػلَم ثتَاًٌذ 

 ثزداری را اًجبم داد. ی پبیذار ًْبیت ثْزُیه تَسؼِدّی ثِ ریشی ٍ ضىلتَاى اس دستبٍردّبی آى در پبیِآٍرًذ، هی



ی ی ارتجبط ػلَم اًسبًی ٍ ًمص ایي ػلَم در تَسؼِثٌبثز ایي تَصیفبت ًیبس است وِ هطبلؼبت هختلفی درثبرُ

ی دِّریشاى لزار گیزد. ثز ایي هجٌب در طَل ی جبهؼِ صَرت گزفتِ ٍ ًتبیج آى ثزای استفبدُ در اختیبر ثزًبهِ جبًجِ ّوِ

-ّبی اٍلیِ در ایي هسیز ثزداضتِ ضذُ ٍ همبالت ٍ ًَضتِسبسی ػلَم اًسبًی، لذم گذضتِ ٍ ثب تَجِ ثِ رٍیىزد وبرثزدی

ثب ایي حبل ایي تالضْبی  ّبیی ثزای تجییي ایي تؼبهل هیبى ػلَم اًسبًی ٍ رًٍذ تَسؼِ در ایزاى ارائِ ضذُ است.

ّب اس سٍایبی در ایي ًَضتِ ثِ چٌیي هَضَع هْوی هحسَة هی ضًَذ.تحمیمبتی تٌْب گبهْبی اٍلیِ ثزای پزداختي 

ی تَسؼِ پزداختِ ضذُ وِ ثِ جش آًچِ ثِ ػٌَاى همذهبت ایي گًَِ هختلفی ثِ ارتجبط هیبى ػلَم اًسبًی ٍ هسئلِ

ضزح سیز ّبی اصلی هطزح در  آًْب ثِ تَاى ثزخی هضبهیي ٍ هفبّین ولی ٍ چبرچَةّب ثِ آًْب اضبرُ ضذ، هیپژٍّص

 هَرد تَجِ لزار داد:

ی آى در  جبًجِ ّبی هزثَط ثِ ایي حَسُ پس اس تؼزیف هفَْم تَسؼِ ٍ تجییي رٍیىزد ّوِدر ثسیبری اس ًَضتِ -1

ی  ّبی فىزی ٍ فزٌّگی تَسؼِ ی ضئَى سًذگی در وطَرّبی تَسؼِ یبفتِ، ًمص ػلَم اًسبًی در سبختي پبیِ ّوِ

گذاری والى هَرد  ّب ٍ سیبست ریشی ٍ لشٍم تَجِ ثیص اس پیص ثِ ایي ػلَم در ثزًبهِپبیذار هَرد تأویذ لزار گزفتِ 

ی اثؼبد ًْبدی ٍ سبسهبًی اضبرُ لزار گزفتِ است. در ثزخی اس تحمیمبت در ایي حَسُ، تَجِ ثِ ػلَم اًسبًی در ّوِ

ًمص پزرًگ ثزخی اس ًْبدّب، وطَر ثزای دستیبثی ثِ تَسؼِ هَرد اضبرُ لزار گزفتِ ٍ در ثزخی اس تحمیمبت ًیش 

ّب، ی ظزفیتّب ٍ سطَح هذیزیتی هبًٌذ ًْبدّبی آهَسضی ٍ تزٍیجی، سطَح هختلف پژٍّطی ٍ ... ثِ ػالٍُسبسهبى

 ّب ٍ احیبًبً راّىبرّبی رفغ هَاًغ پیص رٍ هَرد تَجِ لزار گزفتِ است.ّب ٍ چبلصاهىبًبت، هحذٍدیت

 

ی وطَر، توزوش اصلی ی ارتجبط هیبى ػلَم اًسبًی ٍ رضذ ٍ تَسؼِدرثبرُّبی صَرت گزفتِ در ثزخی اس پژٍّص -2

ی فزٌّگی ٍ در ی خبصی اس تَسؼِ لحبظ ضذُ ٍ ًمص اصلی ػلَم اًسبًی در تَسؼًَِیسٌذُ یب ًَیسٌذگبى ثز حَسُ

لَم اًسبًی در اجتوبػی هتوزوش ضذُ است. اهب در ثزخی اس تحمیمبت ًیش ػالٍُ ثزتَجِ ثِ جبیگبُ ػ ی ًْبیت تَسؼِ

ی اثؼبد ی فزٌّگی هحذٍد ًطذُ ٍ اثزثخطی آى در ّوِی فزٌّگی، ایي ًمص تٌْب ثِ تأثیزگذاری در حَسُتَسؼِ

 اجتوبػی، سیبسی، التصبدی ٍ... ثِ صَرت ّوشهبى هَرد تأویذ لزار گزفتِ است.

 

ّبی ثلٌذهذتی ّستٌذ وِ در ثزخی زًبهِاًذاس اس جولِ ثّبی هؼطَف ثِ تَسؼِ ٍ اسٌبد ثبالدستی ٍ سٌذ چطنثزًبهِ -3

همبالت اس هٌظز تَجِ ثِ ػلَم اًسبًی ٍ ًمص آًْب در ایي اسٌبد هَرد ثزرسی ٍ ًمذ ٍ تحلیل ثزخی هحممبى لزار 

ّبی والى ٍ اسبسی تأویذ ضذُ است. ثز ایي اسبس ریشیاًذ ٍ ثز ضؼف جبیگبُ ػلَم اًسبًی در ایي ًَع ثزًبهِگزفتِ

وَضٌذ پس اس تجییي اّویت ػلَم اًسبًی در فزآیٌذ تَسؼِ، جبی خبلی ػلَم اًسبًی ّب هیًَع پژٍّصهحممبى در ایي 

ّبی ثلٌذ هذت ریشیدر اسٌبد ثبالدستی را ًطبى دادُ ٍ راّىبرّبیی ثزای تَجِ ثِ ایي ػلَم ٍ دستبٍرّبی آى در ثزًبهِ

 ارائِ دٌّذ.



 

ختلف در پزداخت ثِ تؼبهل هیبى ػلَم اًسبًی ٍ تَسؼِ در ایزاى ثِ آى ػالٍُ ثز آًچِ تبوٌَى ثِ ػٌَاى رٍیىزدّبی ه -4

اًذ. ّبی دیگزی ّن ّستٌذ وِ ثب رٍیىزد ثَهی یب اسالهی ثِ تجییي اثؼبد هختلف ایي ارتجبط پزداختِاضبرُ ضذ، پژٍّص

ِ رٍیىزد تَسؼِ را ثز ًَع تَجِ پژٍّطگزاى ایي حَسُ اس دٍ هٌظز ثِ ایي ارتجبط لبثل تَجِ است؛ اٍل پژٍّطگزاًی و

ّبی هزثَط ثِ ریشیپذیزًذ ٍ خَاستبر تَجِ ثِ ایي ًَع اس ػلَم اًسبًی در ثزًبهِهجٌبی ػلَم اًسبًی اسالهی در ایزاى هی

-ریشی تَسؼِتَسؼِ ّستٌذ ٍ ًَع دٍم اس پژٍّطگزاى وِ ػالٍُ ثز تأویذ ثز تَجِ ثِ ػلَم اًسبًی اسالهی، خَاستبر طزح

 وٌٌذّبی در تطبثك ثب هؼیبرّبی اسالهی هطبلجِ هیَی اسالهی ّستٌذ ٍ پیطزفت را ثز اسبس ضبخصای ثز هجٌبی الگ


