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સમાજ વૈ�ાિનક સંશોધનો અને સામા�જક િવકાસ- સમ�લ�ી �ૃ��ટકોણ

સામા�જક  સશંોધનોનો  સામા�જક  િવકાસ  સાથે  ગાઢ  સબધં  છે.  કોઇપણ  �કારના  િવકાસ  માટ�  સશંોધનની  અિનવાય�તાને
�વીકારવી પડ�, કારણ ક� િવકાસ કરવા માટ� આયોજન જ�ર� છે � સશંોધનો �ારા �ા�ત થાય છે. �યાર� આપણે સશંોધન અને
િવકાસની વાત  કરતા હોઇએ �યાર�  િવ�ાનની વાત  કરવી ઘટ�. ક�મ  ક�  િવ�ાન  એટલે “િવિશ�ટ �કાર�ું �ાન” ક�  “ન�ુ ં�ાન
મેળવવાની પ�િત” અને  સશંોધન  એ  િવ�ાન  તરફ અ�ભ�ખુ થયે�  ુગણાય  કારણ ક�  સશંોધનમાં પણ ન�ું �ાન  ક�  મા�હતી
મેળવવામાં આવે  છે.  �ુની  હક�કતો  ને  તપાસવામાં આવે  છે.  સશંોધન  એ  વૈ�ાિનક  �ાનમાં ��ૃ�  કરતી  એક  ���યા  છે.

�વત�માન  સમયમાં ક�ટલાક િવ�ાનો �વા ક�  ભૌિતક િવ�ાન, મનોિવ�ાન, શર�રિવ�ાન  અને  સમાજિવ�ાન  વગેર�નો �યાપ
વ�યો છે. અને આ િવ�ાનોમા ંથયેલ સશંોધનોને કારણે આપણે િવકાસ કર� શ�ા. �મ ક� અવકાશી સશંોધનો ને લીધે માનવી
ચ�ં ઉપર પગ �કુ� શ�ો છે તો બી� તરફ �ૃિષ ��ેમા ંથયેલ �ાિંત પાછળ સશંોધનોએજ મહ�વનો ભાગ ભજ�યો છે. ���તુ
લખેમાં સામા�ક િવ�ાનો, તેમાં થતા સશંોધનંો, અને  તે  સશોધનોએ  સામા�ક િવકાસમાં ભજવેલ �િૂમકા વગેર�  બાબતોને
આવર� લીધી છે. આગળ ઉપર આપણે િવ�ાનની ક�ટલીક ધારણાઓ જોઇ. પરં�  ુતેની સાથે સામા�ક સશંોધન એટલે �ુ?ં તે
સમજ� ુઘટ�.

સામા�ક સંશોધન:

અહ� સામા�ક સશંોધન એટલે �ુ?ં એ પહ�લા સમ�એ તો �ુદા �ુદા સમાજ વૈ�ાિનકોએ તેની �યા�યા �ુદ� �ુદ� આપી છે.

�ીમિત  પો�લન  વી યગં જણાવે  છે  ક�  “સામા�ક સશંોધન  એ  વૈ�ાિનક સાહાસ  છે  �  �જુબ નવી હક�કતો  મેળવવા�ું �ૂની
હક�કતો ચકાસવા�ુ ંતેમજ હક�કતો વ�ચનેા કાય�કારણના સબંધંો તપાસવા� ુ ંકાય� સશંોધનમા ંકરવામા ંઆવે છે. તેમજ માનવ
વત�નનો  િવ�સનીય  અને  યથાથ�  અ�યાસ  કરવા� ું  �ગુમ  બનાવતા  નવા  વૈ�ાિનક  ઉપકરણૉ  �યાલો  અને  િસ�ાતંો
િવકસાવવાના �યેયો ધરાવે છે”

ક��લ�જર  સામા�ક  સશંોધનની  �યા�યા  આપતા  જણાવે  છે  ક�  “Systematic,  controlled,  empirical  and  critical
investigation of hypothetical propositions about the presumed relation among natural phenomenon”
ર�ડમેન અને થોર�ના મત �જુબ “ન� ુ�ાન મેળવવાનો પ�િતસરનો �યાસ એટલે સશંોધન.”
The Encyclopedia of Social sciences, defined research as “The manipulation of generalizing, extending,
correcting or verifying knowledge……”
જહોડાના મત �જુબ સશંોધનોનો હ��  ુવૈ�ાિનક પ�િતના ઉપયોગ �ારા ��ોના ઉ�રો શોધવાનો છે. � ��ો સાદાથી માડં�ને
જટ�લ �વ�પના હોઇ શક�.

આમ, �ુદા-�ુદા સમાજ વૈ�ાિનકોએ સામા�ક સશંોધનની �ુદ� �ુદ� �યા�યા આપી છે. સામા�ક િવ�ાનોમા ં��ુય બ ેસશંોધન
પ�િત �ારા સશંોધન કરવામા ંઆવે છે ૧) સ�ંયા�મક પ�િત, ૨) �ણુા�મક પ�િત. સમાજશા�મા ં��ુય�વે સ�ંયા�મક પ�િતનો
ઉપયોગ કરવામાં આવે  છે. �માં સશંોધન  �કડાશા�નો ઉપયોગ કરવામાં આવે  છે. �ણુા�મક સશંોધનમાં �ય��ત, સ�હુ ક�
સ�દુાય  લોકોના  ગમા-અણગમા, મા�યતાઓ, �ય��તગત  ઇિતહાસ  વગેર�  બાબતો  ઉપર  ભાર  �કુવામાં આવે  છે. �મ  �મ
સશંોધનો થતા ગયા બી� શ�દોમા ંકહ�એ તો ઉપલ�ધ થતા �ાનને ચકાસતા ગયા અને નવા �ાન તરફ આગે�ચૂ કરતા ગયા
તેમ તેમ િવ�ાનોનો િવકાસ થતો ગયો ક�મ ક�, �ાનનો સચંય થતા િવ�ાન સચંયા�મક બ��ુ.ં તેનાથી ઊ��ુ એમ પણ કહ� શકાય
ક� િવ�ાનનો િવકાસ થતો ગયો તેમ તેમ સશંોધન��ે પણ િવકસ� ુ ંગ�ુ.ં ક�મ ક�, �મ �મ લોકોમાં વૈ�ાિનક �ાનની સમજ
િવકસી  તેમ  તે� ુ  મહ�વ  પણ  વ��ું અને  સશંોધનની  જ�ર�યાત  �વીકારાઇ.  આમ,  સશંોધન  અને  િવ�ાન  એક  �બ�ને
પર�પરાિ�ત છે �મ ક�, સમાજમા ંિવ�ાનનો િવકાસ થયો છે ક� પછ� િવ�ાનના િવકાસથી સમાજનો િવકાસ થયો એ બ�ે બાબત
તા�ક�ક ર�તે યો�ય ઠ�રવી શકાય. �ુદા-�ુદા િવ�ાનોનો િવકાસ �મશ: ક�વી ર�તે થયો તેનો આપણ ેઐિતહાસીક પ�ર�ે�ય જોઇ�ુ.ં

ઐિતહાસીક પ�ર�ે�ય:
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પહ�લાના સમયમા ં�યાર�  િવ�ના �ુદા �ુદા દ�શો એક�બ�થી ઘણા �ૂર હતા તેમની વ�ચે કોઇ સપંક� ન હતા �યાર�  િવ�ાનનો
િવકાસ  થયો  ન  હતો.  આવા  સમયે  ૧૫મી  સદ�માં વા�કો-દ-ગામાએ  �રુોપ  અને  એિશયા  વ�ચનેો  દર�યાઇ  માગ�  શો�યો.
પો�ુ�ગલનો આ વેપાર� વેપાર કરવા માટ� નવા દર�યાઇ માગ� આ��કા આ�યો અને આ��કાથી એ ભારતમા ંકાલીકટ બદંર� આ�યો
અને તેની આ સફર�  �ુિનયા બદલી નાખી તે �યાર�  કાલીકટ બદંર�  આ�યો �યાર�  તે ભારતની સ��ૃ� જોઇને �બૂજ ��ઇ ગયો.
આથી તેઓ વેપારના નામે ભારતને � ૂટંવા આ�યા, આમ, પો�ુ�ગીઝ લોકો ભારતમા ંઆ�ય. બી� ઘટના એવી બની ક� કોલબંસે
અમે�રકાની શોધ કર� અમેર�કાની જમીનમા ં�બૂ સો� ુઅને લોખડં હ� ુઆથી �રુોપમાથંી હ�રો લોકો સોનાની શોધમા ંઅમેર�કા
આ�યા. આમ, આ બે નવા દ�રયાઇ માગ�  શોધવાને  લીધે  અનેક દ�શો  વ�ચે સપંક�  વ�યા. અને  �ી� ઘટના બની �ાસંની
રા�ય�ાિંતના કારણ ેઅને તેના કારણ ેિવ�ાનને િવકસવાની તક મળ�. આપણ ે�ણીએ છ�એ ક�, �ાસંમા ંરા�ય�ાિંત થવાના કારણે
રા�શાહ�નો �ત  આ�યો, ધાિમ�ક સ�ાઓ ઉપર િનય�ંણ આ��ુ ંઅને  લોકશાહ�ની �થાપના થઇ. આમ, સમાજ  ઉપર ધમ�ની
પકડ  ઢ�લી  થવાથી  િવ�ાનને  િવકસવાની  તક  મળ�.  �રુોપ  અને  એિશયાના  દ�શો  ન�ક  આવતા  વેપાર�  સબંધંો  િવક�યા.
�રુોપમા ંઉ�પા�દત માલ એિશયામા ંઆવવા લા�યો, બ�ર મો�ું થ� ુઅને વધાર� અને ઝડપી ઉ�પાદન કરવાની ફરજ પડ� અને
નવા ઉધોગો િવકસાવવાની પણ જ�ર�યાત ઊભી થઇ �ના લીધે તકનીક� િવ�ાનોનો િવકાસ થયો. �ુદા-�ુદા દ�શોમા ંવૈ�ાિનક
�ાન અને શોધખોળોની આપ-લે થવાથી સમ� િવ�માં વૈ�ાિનક �ાનનો ઉદભવ થયો. આમ, ઔધો�ગક �ાિંત, વૈિ��કકરણ,

ઉદાર�કરણ, આ�િુનકતાનો ઉદય વગેર�  �વા કારણૉસર િવ�માં �મશ: િવ�ાનો અને વૈ�ાિનક �ાનનો િવકાસ થયો. �ુદરતી
િવ�ાનોના િવકાસની સાથે સાથે સામા�જક િવ�ાનોનો પણ િવકાસ થતો ગયો.

�ા�ૃિતક િવ�ાનોના િવકાસ થવાની સાથે સાથે સામા�જક િવ�ાનોનો પણ િવકાસ થયો તે� ુ ��ુય કારણ એ હ�  ુક� સમયાતંર�
સમાજ જટ�લ બનતો ગયો અને સમાજરચના અને િવકાસની ���યા ઝડપી બની તેની સાથે જ અનેક સામા�જક ��ો ઉદભવવા
લા�યા, �ુદા-�ુદા  સ�હૂ, સ�દુાય, ક�  સમાજના  સ�યોના  સબંધંો, સામા�જક  ��યાઓ, સામા�જક  ત�યો, સમ�યાઓ, તેમજ
સમાજમાં બનતી ઘટનાઓની સમાજના લોકો ઉપર �ું અસર થઇ? તેમજ  તે  ઘટના ક� પ�ર��થિત  ��યે  તેમના �િતભાવો ક�
�િત��યા �ુ છે? તેમજ �ુદ� �ુદ� ઘટનાઓ સમાજ માટ� ક�ટલી કાયા��મક અને િવકાયા��મક છે, વગેર�  બાબતો અ�યાસો �ારા
�ણવી જ�ર� બની.

આમ, કોઇપણ સમાજને  સમજવો હોય  તો વૈ�ાિનક પ�િત  �ારા એ સમાજ  �ગેના સમ�લ�ી અ�યાસો થવા અિનવાય�  છે.

સામા�ક  િવ�ાન  તર�ક�  માનવશા�ના  ઉદભવ  અને  િવકાસ  �ારા  આ  બાબતને  સમ�એ  તો  ...  માનવશા�એ  સમાજના
ઉદભવથી અ�યાર �ુધંી માનવીનો િવકાસ ક�વી ર�તે થયો તેનો અ�યાસ કર�  છે. સમાજ એ માનવીના સ�હુ અને સ�દુાય�ું
બનેલો છે તેથી માનવશા�ને �ણુા�મક મા�હતી એક�ીત કરવામાં વધાર�  રસ પડ� છે. �ળૂ�તૂ ર�તે �ુિનયામાં ��ટ�શરોએ �
સ�ા �થાપી અને રાજ ક�ુ� તેના પર�ણામે આ િવષયનો ઉદભવ થયો. ��ટ�શરો માટ� એક જ�ર�યાત ઊભી થઇ ક� અ�ય દ�શોમાં
જઇએ  તો  �યાનંા  લોકોને  બરાબર  સમજવા  પડ�  �થી  સા�ા�ય  ફ�લાવી  શકાય.  તેઓ �યાર�  ભારતમાં આ�યા  �યાર�  તેમણે
ભારતના લોકોની ભાષા, સ�ં�ૃિત, ધમ�, સમ�યાઓ, વગેર� સમજવા માટ� મા�હતી મેળવવા લા�યા અને અ�યાસો અને સશંોધનો
કરવા  લા�યા.  આ  �ારા  માનવશા�ો  અને  સમાજ  �વૃશંશા�ોનો  ઉદભવ  થયો.  ભારતીય  સમાજ  �ગે  સવ��ાહ�  �ણકાર�
મેળવવા માટ� �ુદ�-�ુદ� પ�િતઓનો ઉપયોગ થયો અને આમ, સશંોધન માટ�ની વૈ�ાિનક પ�િતઓનો પણ િવકાસ થયો.

સંશોધનોનો સામા�જક િવકાસમા ંફાળો:

શ�આતથી જ સશંોધનોનો સામા�જક િવકાસામા ંબ��ૂ�ૂય ફાળો ર�ો છે. કોઇપણ સમાજનો િવકાસ અને એ સમાજનો અ�યાસ
કરતા િવ�ાનોનો િવકાસ એ તેમા ંથતા સશંોધનોને આભાર� છે. અહ�, આપણે એ સમજવા �યાસ કર�� ુ ંક� સામા�જક સશંોધનો
ક�વી ર�તે સામા�જક િવકાસમા ંઅગ�યની �િૂમકા ભજવે છે?

અગાઉ ઉપર જો�ુ ંતેમ સામા�જક િવ�ાનોમા ંસમ� સામા�જક �વન અને સામા�જક ઘટનાઓનો વૈ�ાિનક અ�યાસ કર� છે. અને
તેના લીધે આપણે સમાજને તક�બ� ર�તે અને વૈ�ાિનક ર�તે સમ� શક�એ છ�એ. �યાર�  સામા�જક િવ�ાનનો િવકાસ થયો ન
હતો �યાર� સમાજને યથા��થતી �વીકારવામા ંઆવતો તેથી સમાજમા ં�ઢ���ુતતા, અ���ૃયતા, �િત-�ાિત ભદેભાવ, વગેર� �વા
સામા�જક રોગો ભારતીય સમાજમા ં�વત�માન ર�ા અને સદ�ઓ �ુધંી તેમા ંબદલાવ ન આ�યો . પરં� ુસમાજને વૈ�ાિનક ર�તે
સમજવાનો �ય�ન કરવામાં આ�યો અને એની સાથે સામા�જક િવકાસ થઇ શ�ો. ભારતીય સમાજમાં ધાિમ�ક િવચારસરણી� ું
�બૂ �ાધા�ય હ�  ુપરં�  ુસામા�જક સશંોધન શ� થતા ધમ�નો �ભાવ અને દખલગીર� ઘટતી ગઇ �મ ક�, �ી ��ુને જ�મ ના
આપી  શક�  તો  �ી  ��યે  લોકો  નકારા�મક  વલણ ધરાવતા  અને  તેમાં �ીનો  વાકં  છે  તે� ું મના� ું પરં� ુ તબીબી  િવ�ાનના
(Medical Science) સશંોધન �ારા જણા� ુ ંક� ��ુ જ�મ ન થાય �યા ંતેમા ં�ીનો વાકં નથી પરં� ુ��ુુષ� ુ* રંગ��ૂ �ીના ��મ
ને આભાર� છે. અને આ વાત સમાજ �વી�ૃત બની. સશંોધન �ારા સામા�જક બાબતોની મા�હતી એક�ીત થવા લાગી અને �પ�ટ
�ચ� ર�ૂ  થ�ુ.ં�મ ક�, વ�તી-ગણતર� �ારા લોકોની �મર, િશ�ણ, �ી-��ુુષ �માણ, ��ૃ�દુર, જ�મદર, વગેર�  �વી મા�હતી
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મળવા લાગી �થી સામા�જક િવકાસ  શ� બ�યો. �મ  ક�  દર ૧૦ વષ�  થતી વ�તીગણતર� �ારા એ  બાબાત  �પ�ટ થઇ ક�
સમાજમા ં�ીઓ�ુ ં�માણ ��ુુષો કરતા ઓ�ં છે. એટલે તેના કારણૉ �ણવા સમાજવૈ�ાનોકો �ારા અ�યાસો થવા લા�યા અને
�ી-��ુુષ�ુ ંસ�ંયા�મક �માણ સમાન કરવાના �ય�નો થયા. વળ�, વત�માન સમાજ પહ�લા કરતા વ� ુજટ�લ બ�યો છે. આના
લીધે ઘણીબધી સામા�જક સમ�યાઓ ઉદભવી છે. �મ ક�, બાળમ�ૂર�, બાળ�નુેગાર�, આ�મહ�યા, �ટાછેડા, ��ૃોની સમ�યા, આ
બધી સામા�જક સમ�યાઓ સમાજ ઉપર િવપર�ત અસર કર� છે. તેથી આ સમ�યાઓનો ઉક�લ લાવવા તેને સૌ�થમ તો વૈ�ાિનક
પ�િત  �ારા સમજવી પડ� અને  �યાપક સામા�જક સશંોધનો  કરવા પડ� અને  આમ  તેનો  વૈ�ાિનક ઉક�લ લાવી શકાય. વળ�,
સમાજશા�, માનવશા� અને મનોિવ�ાન�ુ ંઅ�યાસવ�� ુએ મ��ુય છે. � મ��ુયના �યાલંો અને તેમના વલણૉનો અ�યાસ
કર� છે. પહ�લાના સમયમા ંસમાજમા ંએ�ુ ંમાનવામા ંઆવ� ુક� �નુેગાર જ�મે છે પરં� ુહવે એ �યાલમા ંપ�રવત�ન આ��ુ ંછે. હવે
એ�ુ ંમાનવામા ંઆવે છે ક� �નુેગાર જ�મતો નથી પરં�  ુસામા�ક વાતાવરણને લઇને બને છે. આમ, સમયાતંર� ખોટા �યાલો,
મા�યતાઓ અને વલણોમા ંપ�રવત�ન આ��ુ ંછે. પહ�લા ભારતીય સમાજમા ં�ાિત-આધા�રત ક�ટલીક મા�યતાઓ હતી � ઘટવા
લાગી છે. અને �ાિત આધાર�ત સમાન તકની વાતનો �યાલ સામા�જક િવ�ાનોમાથંી ઉતર� આ�યો.હાલમાં �ટલા સામા�જક
�ધુારણાના કાયદાઓ થયા છે તે સામા�જક સશંોધન�ુ ંપ�રણામ છે.

આમ, �વત�માન સમયમા ંસામા�જક સશંોધન એ કાયા��મક બની ર�ુ ંછે ક� �ની સાવ�િ�ક જ�ર�યાત �વીકારાઇ છે. સરકાર� અને
�બન-સરકાર� સ�ંથાઓ સામા�જક સશંોધનો �ારા ઘટના ક� પ�ર��થતીનો તાગ મેળવીને તે �ગે �ધુારા�મક પગલા લે છે.અને
સામા�જક િવકાસ  શ� બનાવે  છે. આમ, સામા�જક િવ�ાનોમાં સશંોધનોનો  �યાપ  વધતો  �ય  છે  અને  વત�માન  સમયમાં
િવકાસની સાત�યતા તે� ુ ંપ�રણામ છે.
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