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کاربردی و توسعه اجتماعی بهه   -های علمی  مناسبت و ارتباط آموزش
ها در پیشبرد تغییرات پویا و متوازن اجتمهاعی   آفرینی این آموزش نقش
گههردد و ملههتلنا اناسههایی و بازتههای نیازهههای اجتمههاعی در   برمههی
کهاربردی و   -ههای علمهی    های آموزای در نظاا آموزش ینیر برنامه

کارکرد مؤثر این نظاا در توسعه سرمایه انلانی و اجتمهاعی  تلهلی    
های کارامد برای حیات اجتماعی مؤثر همه  دسترسی جامعه به آموزش

 اعضای جامعه است. 

 

 توسعة اجتماعيتعریف 

هدا و   اهديددگ  ، مفهومي پیچیده و دربرگیرندهتوسعة اجتماعي
 كه گداه متددداد  بلتنها متفاوت  كه نه استمباحث گوناگوني 

 ریتعداب  بدا  «ياجتماع توسعه» اصطالح برخي منابع در ند.هست
 كدرد يرو دو معدر   كه است رفته كار به يمتفاوت فيتعار و
 از ياجتمداع  توسدعه  عدام،  كدرد يرو در. اسدت  خاص و عام

 اندوا   گدر يد بدا  يولد  شده زيمتما يفن اي ياجتماع ریغ توسعه
 تدداخ   یاقتصداد  و ياسد یس ،يفرهنگ توسعه ژهيو به توسعه،

 به ياجتماع توسعه مفهوم خاص كرديرو در. است كرده دایپ
 و ياسد یس ،يفرهنگد  توسدعه  از زيمتمدا  و كلمه اخص یمعنا

توسعه وه گر. (1384)عبددالهي،   اسدت  رفته كار به یاقتصاد
ثابه تركیب سه م بهرا جتماعي اتوسعه ، جتماعي بانک جهانيا

ب نتخااحق رداری از يعني برخو) «سدددازی توانمندددد»م مفهو
هدا بدر    هدا و سیاسدت   )يعني تأكید نهاد «دهي »پوششدی(، فر

ء و تقاارمنیت« )يعني ا»افراد فقیر جامعه و توجده بده هنهدا و    
 Wordست )ده انساني( تعريف كرامنیت و اجتماعي ت اثبا

bank, 2001 ،1387؛ به نق  از عنبری.) 
 «پددريری مسددلولیت» مسددتلزمتوسددعة اجتمدداعي پیشددبرد  

زدايي و ارتقاء كیفیت زنددگي   عامالن توسعه برای محرومیت
. (Francesco and Poggi, 2011همددده مدددردم اسدددت )

بشدر  حقدو   رعايدت  توسعة اجتماعي با  و پدريری سلولیتم
حدددق  ،توسددعهپیشددرفت و حددق شددام   ، طددور كلددي  بدده

باالتر، حق برخورداری  بدا كیفیدتبرخدورداری از خددمات 
رشد اقتصادی  منافعاز محیط زيست سالم و سهم مساوی از 

ای و  رشدته  ارتباط است. توسعة اجتماعي يک حوزة میدان  در
زيستي مادی و اجتمداعي مدردم در    به است كه بهبخشي  میان

 . ايدد (Estes, 2001معطددو  اسددت )همدده سددطوح جامعدده 
، تأمی  رضايت مردم در نخست تعريف بیانگر دو نكته است 

تدأمی  هن نیازهدا و دوم،    بدا سطح حدداق  نیازهدای اساسدي    
افدراد  هددای   انتخدداب دامنده  افزايش سدطح هزادی كدده بددا    

با اهدا  توسدعة اجتمداعي  وی باورشود. به  گیری مي اندازه
مشاركت مردم تا باالتري  حدد ممكد  در تعیدی  اهددا  و     

 .)همان( دشون نتايج توسعه تعقیب مي
 نخسدت توسعة اجتمداعي دو بعدد مدرتبط بده هدم دارد        

رفداه هنهدا و    بدرای  توسعة ظرفیت مردم برای كددار مددداوم  
ای  جامعه و دوم  تغییر يا توسعة نهادهای اجتماعي، بده گونده  

ويددژه در  بشددری را در تمددامي سددطوح بدده   كدده نیازهدددای 
وابدط  ر تدري  سدطح، ازطريدق يدک فرايندد بهبددود در  پايی 

 يدوب، )د اجتماعي، رفع نمايدد  -بی  مردم و نهادهای سیاسي
داندد كده بدا     ازكیا توسعة اجتماعي را از مفاهیمي مي(. 1377

جامعه پیوند تنگداتنگي   چگونگي و شیوة زندگي افدراد يدک
ايجداد   بدا دارد و ناظر بر باال بدردن سدطح زنددگي عمدومي     

، تغريدده،  هدای فقرزدايددي   مطلوب و بهینده در زمینده   شرايط
چگدونگي گدرران    بهداشدت، مدسك ، اشدتغال، همددوز  و 

. همچنددی  ايجداد بهبدود در وضددعیت   اسدت اوقدات فراغدت   
مباحدث   ،تدر  يک جامعه و در بعددی وسدیع   اجتمداعي افدراد

عددالت   اجتمدداعي،  مربدوط بده جامعدة مددني، دموكراسدي
اجتمدداعي، رفددداه اجتمددداعي و سدددرماية اجتمددداعي را از    

و  ازكیدا ) داندد  اجتمداعي مدي   وعات محدوری توسددعة موضد
گیرنددة   بر از طرفي ديگر توسعة اجتماعي در(. 1384غفاری، 
هدای انسداني،    توسعه است كه بر كدنش و واكدنش   بعددی از

و بر هنها تمركدز   نهادها و روابط اجتماعي با يكدديگر تأكیدد
يش افزاجتماعي ا  توسعه(. همچنددی  1383 پیددران،كنددد ) مددي
منظدور   مدداوم بده  فعالیت ای بردم مری ناييهااتوو  ها رفیتظ

، در جتماعيی اها منظال تحوو جامعه د و خوه فارتأمی  
د بهبو، فرهنگيء تقا، ارجتماعيالت اعداری برقرراسدددددتای  

، چگيريكپاافراد، مختلف هوردن نیازهای برو ندگي زكیفیت 
قابخشي وحدت و انسجام اجتماعي هم تعريف شده است )ه

 تددوان  نهايت توسعة اجتمداعي را مددي  در(. 1379ری، فشاو ا
فدرد و جامعده، ايجداد     میانحركتي در جهت سازگاری بهتر 
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ها، ايجاد شرايط برابدر   زمینههمه امنیت بدرای شدهروندان در 
هددای  از نظددر جغرافیددايي و عدددم تعددادل  برابدددری ژه، وي بدده
 وسدددعةای، تعريدددف كدددرد. ت منطقدده ای و درون منطقدده بددی 

اجتماعي بايد به رفاه و هسايش بیشتر افراد جامعه منجر شود 
زنددگي داشدته باشدند. توسدعة      تا افراد رضايت بیشتددری از 

كدده فاصددلة طبقدداتي،  دهددد ای رخ مددي اجتمدداعي، در جامعدده
و استثمار در جامعه به حداق  برسد و توزيع درهمد  تبعدیض

شكا   فاصله و هيد و وجدود ای عادالنه بده و قدرت به گونه
. فقیر و غني، شدهر و روسدتا و مدرد و زن كداهش يابدد      میان

ندگي زكیفیت د بهبودر راسدتای  جتماعي اتوسعه ی هاراهبرد
مدنظر ن را نسااساسي ی اهازپاسخگويي به نیاده و نساني بوا

نیازهددای شام  ، جتماعياتوسعه ی هارو راهبددردي  دارد. از ا
 روانددددي،  رفدددداهي، نیازهددددای فرهنگددددي، نیازهددددای   

از   مجمو  درترقي )كه و شد ربه ز نیای و پرير تطبیقنیاز در 
هيدد(   مدي  شدمار  تري  نیازهای انسان در جامعه جديد به عمده

 (. 1375است )ازكیا، 

 

 تاریخچه مفهومي توسعه اجتماعي

 بدا  زمان هم يتجرب منابع و ینظر یها دگاهيد مرور فرايند در
 شددن  يتخصصد  و امدور،  یريپدر  تفداوت  كار،  میتقس فرايند
 بده  شيگرا م،يشو يم تر کينزد حال به گرشته از هرچه علوم

 خدود  ریاخ يمعان در هنها یریكارگ به و میمفاهبخشي  روشني
 یهدا  حدوزه  حسدب  بدر  امدروزه  كهیطوربه. است شده شتریب

 توسدعه  ندو   چهدار  بدا  حدداق   ،ياجتمداع  اتید ح چهارگانه
 اتیح حوزه چهار دراجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و سیاسي 

 هدر  در يملد  توسدعه  فرايندد  در كده  ميدار سروكار ياجتماع
 يهمبسدتگ  و ارتباط نفوذ، تعام ، یدارا گريكدي با یا جامعه
 و يدروند  منطدق  ي،نسدب  استقالل ت،يهو يول ؛هستند متقاب 

 كده  ياجتمداع  توسدعه . دارندد  زینرا  خود خاص یها يژگيو
 متقابد   ارتباط داشت  خال  بر است يگانگي و انسجام حوزه

 منطدق  و ينسدب  اسدتقالل  ،تيد هو ،هدا  حوزه ريسا با تعام  و
 ياجتمداع  تید واقع کي منزله به و دارد را خود خاص يدرون
 جانبده  همده  و متوازن اي يمل توسعه امروز. است مطالعه قاب 
 بعدد  چهدار  هدر  هن در كده  است فرايند به ناظر جامعه هر در

مدورد   هدم  بدا  متقابد   ارتباط در و زمان هم ي،اجتماع اتیح
 یهدا  دگاهيد د در كده  یطدور  همدان  البته. رندیگ مي قرار توجه
 میدان  ابعاد  يا از کي هر در است، شده مطرح یامروز  ينو

 و تعامد   كدالن  و خدرد  سدطوح  ايد  يذهند  و ينیع یها جنبه
 از یجددا  کيد  چیهد  كده یطدور  بده  دارد وجود يدگیتن درهم

 .(1395ان، زاده و همكار )شريف ستین یگريد
 هثدار  و هدا  دگاهيد در ياجتماع توسعه موضو طوركلي  به 
 طدور به معاصر و کیكالس يشناس جامعه نظران صاحب اغلب
 در( 1955) میدوركد امی  . است شده مطرح حيصر اي يضمن
 دسدته  دو بده  را ، جوامدع جوامدع  ياجتمداع  كار میتقس كتاب
 یدارا يتسدن  جوامدع . كند يم میتقس مدرن اي يصنعت و يسنت
 جدن   و س  چون ی محولارهایمع بر يمبتن ساده كار میتقس
 يجمعد  وجددان  نظدر  از یريپر تشابه بر يمبتن انتظامي نظم و

 يولد . دارد يمدرهب رنگدي    اغلدب  يجمع وجدان  يااست. 
 بدر  يمبتند  قید عم و گسدترده  كدار  میتقس یدارا مدرن جوامع

 کید ارگان نظدم  و انسدجام  و تخصص چون محقق یارهایمع
 ینهادهدا  جوامدع،  ندو    يد ا در. است یريپر تفاوت بر يمبتن
 ياجتمداع  توسعه یها شاخص عنوان به يمدن اخال  و يمدن
. كننددد يمدد دایددپ يتددوجه قابدد  اریبسدد تیدداهم و گدداهيجا

 توسدعه  هدای  جنبده  از يبرخد  یرو هم معاصر نظران صاحب
جوامددع،  ،نزوپارسد بدرای نمونده   . اندد  تأكیدد كدرده   ياجتمداع 
مبداني نظريده    ،كلمد   ؛(1977) تكاملي و تطبیقدي  انداز چشم
؛ (1998) ي واقعدي مددن  جوامع ،الكساندر ؛(1994) ياجتماع
 طدرح نظريده عملدي    ،ويد بورد ؛(1382) يانسان تيهو ،مورن

 گسددتره ،هابرمددا  ؛ياجتمدداع انسددان ،دارندددرو  ؛(1977)
 تيددهو ،دنزیددگ ؛(1991) ي و دگرگددوني سدداختاریهمگددان
 ؛(1998) تيد هو تجربده  ،بيكرا ؛(1991) مدرنیته و يشخص
 بددودن انسددان ،هرچددر ؛(1996) ياجتمدداع تيددهو ،نددزیجنك
 توسدعه  موضو . (1384)عبدالهي،  اند كرده مطرح را( 2001)

 یهدا  شداخص  از يبرخ ازلحاظ شتریب هم رانيا در ياجتماع
 گرفته قرار توجه مورد... و ياجتماع اعتماد و تيهو مانند هن

 ،یاحمد ؛1381 ،یقادر ؛1378 ،يالطائ ؛1387 اشر ،) است
 (. 1382 ،يچلب ؛1381
مفهوم تغییر توأم با رشدد همدواره بده اشدكال گونداگون       
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موردتوجه انديشمندان علوم اجتماعي بوده است ولي توجده  
ريدزی جهدت نید  بده      اختصاصي به مفهوم توسدعه و برنامده  

  به هدفي ارزشمند تبدي میالدی يافتگي از قرن بیستم توسعه
كشورهای جهان شد كه در راسدتای رسدیدن بده     بیشتربرای 

اي   .ريزی توسعه صورت گرفته است نامهبر ،های هن شاخص
نیاز به بازسازی در راستای توجه بعد از جنگ جهاني دوم و 

های ناشدي از جندگ، همچندی  اسدتقالل كشدورهای       ويراني
در  نخسدت ريزی  مستعمره سابق شدت بیشتری يافت. برنامه

همیدز   دلید  موفقیدت   شد كه بده  كشور شوروی سابق انجام مي
وبیش اقدام به تدوي  برنامه جدامع   بودن هن ساير كشورها كم

و متمركز )همراه با مداخله گسترده دولت در تمامي وسداي   
. كشور ايران بدا هغداز نخسدتی     كردندتولید كاال و خدمات( 

از پیشدگامان ايد  امدر     م1948ريدزی در سدال    تجربه برنامده 
شدود. در ايد  راسدتا بعدد از پیدروزی انقدالب        محسوب مي

شدواهد   .برنامه توسعه به اجرا درهمده اسدت چندي  اسالمي 
بده اتمدام رسدیده    توسدعه    برنامده پنج در حاكي از اي  است 

حمايدت و تدأمی    »، «همدوز  »هدای   توجه مشتركي به مؤلفه
برداری بهینده از   هرهب»، «زيست  حفاظت از محیط»، «اجتماعي
میدان  تعددي  شدكا    »و « گسدتری و فنداوری   علم»و « منابع

بددا ايدد  حددال  .شددده اسددت «مندداطق محددروم و برخددوردار
عددالت  » همچدون  ييهدا  برای مؤلفده ای  ژه گراری وي سیاست
-گرايدي قدومي   هدم »، «همبستگي و انسجام ملدي »، «جنسیتي
، «ندانسدالم »، «جواندان »، «كاهش واگرايدي مدرهبي  »، «نژادی

صورت نگرفته  ،«امنیت اجتماعي»، «سالمت و ثبات خانواده»
هسددتند )جغتددايي و هددا مددبهم و كلددي  سیاسددتاينكدده يددا و 

بنددابراي ، بازشناسددي اهمیددت و جايگدداه   .(1395همكدداران، 
طددوركلي و در  هددای توسددعه بدده توسدعه اجتمدداعي در برنامدده 

ی هدا  های هموزشي مختلف، ازجمله هموز  ريزی نظام برنامه
 رود.  شمار مي كاربردی ضرورتي هشكار به -علمي 

 

 های توسعه اجتماعي معیارها و شاخص

هدای   های اجتماعي ابزارهايي را برای ارزيدابي جنبده   شاخص
جتماعي اتوسعه كنندد.   مختلف وضعیت اجتمداعي ارائده مدي   

توسددددددعة د. مر هماهنگ ميشواشام  چند ن زما  همر بهطو

 هددا و عوامدد    گدر توسدعه مؤلفدهاجتمداعي مانندد اندوا  دي
 متعددی دارد كه هر يک نقشي مؤثر در فرايندد توسدعه ايفدا   

خددود عوامدد  و   كنندددد. پژوهشدددگران در تحقیقدددات  مددي
های مختلفي را در امر توسعة اجتمداعي مهدم ارزيدابي     مؤلفه
  ي  نو. اشدود  برخي از هنها اشاره مي اند كه در ادامه بده كرده
يددددددي از جملدددددده  شاخصهاد در وبهبتوسعه متدم  از 

و جامعه مدني ، قوميی قلیتهااسددوادهموزی، شهرنشددیني،  
حقددو  شددهروندی، بهداشددت و درمددان، اشددتغال، امكانددات 

، جمعيط تباارساي  ، ونق و حم ، ورزشددددي و تفريحددددي 
، فقراده، تنظیم خانون، كادكون و نا، زيستزمحیط ت، مهاجر

زاده  (. تقدددي1397)خدددداياری و اسددددی،  ست د و... اعتیاا
(، برای سنجش توسعه اجتمداعي در سدطح كشدور از    1378)

شش عام  اصلي استفاده كرد است  هموز  عالي، بهداشت، 
جمعیدددت، ارتباطدددات، باسدددوادی، گسدددتر  زراعدددت و   

گددراری، اشددتغال زنددان، سددطح همددوز  ابتدددايي و   سددرمايه
همچنی  دفتر عمدران  راهنمايي، اشتغال صنعتي و شهرنشیني. 

م ازسوی كارشناسان  1995مل  طي گزار  در سال  سازمان
معیار برگزيده را معرفدي كدرد كده مبندای      12علوم اجتماعي 

تحقیقات بعددی قدرار گرفتندد  بهداشدت، تغريده، همدوز ،       
، مسدك ،  نق و حم اندداز،   شرايط كار، اشتغال، درهمد و پ 

های  پوشاک، تفريح و اوقات فراغت، امنیت اجتماعي، هزادی
سددازمان همكدداری و توسددعه  (. 1387)صددحرايي،  انسدداني
جملده    اروپا برای توسعه اجتماعي هشدت معیدار از   اقتصادی

سالمت، هموز ، اشتغال، تسلط بر كاالها و خدمات، امنیت، 
زيسدت را مشدخص و     اجرای عدالت، میزان نابرابری، محیط

شاخص را بدرای ايد  معیارهدا معرفدي كدرد       24در مجمو  
(OECD, 1982) .  ( در 1392مطیعدي و همكداران )«  سدنجش

معیارهددايي « توسددعه اجتمدداعي در نددواحي روسددتايي ايددران 
همچددون همددوز ، بهداشددت، اشددتغال، اقتصدداد، مشدداركت  

هدای اجتمداعي، اعتمداد اجتمداعي، هنجارهدا،       عمومي، شبكه
تسهیالت رفاهي، ارتباطات و مخابرات، نگدر  بده برابدری    

محددیط زيسددت و  حقددوقي، قانونمندددی، امنیددت اجتمدداعي، 
 (،1383) زاده ابراهیم اجيكار بردند. ح عمومي را بهنق  و حم 

در پددژوهش خددود هفدددت مؤلفددده را همدددراه معیارهدددا و   
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توسدعه  هددای   شدداخص  مثابده  بده دروني هنها  هدای شداخص
وحددت و وفدا   اند از  برده است كه عبارتكار  بهاجتماعي 
، (فرهنگدي  -يهدای قدوم   تدادها و تنش كداهش)اجتمداعي 

 كاهش ندابرابری بدی  زن و مدرد، توزيددع )عدالت اجتماعي 
مناطق و شدهر و   میانمناسب درهمد و ثروت، كاهش شكا  

تسهیالت،  زيربنايي و خدمات)، رفاه و سطح زندگي (روستا
، نظدددام (پدددرور ، بهداشدددت، تغريددده، مسدددك  و همددوز 

 تفكیددک قددوا، میدددزان )اجتمدداعي  هدددای تقسدددیم نقدددش 
باسددوادی،   میزان)ظرفیدت و كیفیدت انسداني  (بوروكراسدي

شهرنشدیني، میدزان تحصدیالت دانشدگاهي، ضدريب       میدزان
هنجارهدا،   اعتمدداد، )، سدرماية اجتمدداعي   (وری اشتغال، بهره

سیاسددي، اقتصددادی، قدددايي، )، امنیددت اجتمدداعي (هددا شددبكه
 (.فرهنگي
 یهدا  يدي دارايكي از ملزومات توسدعه اجتمداعي، رشدد     

 و افدراد  انید م اعتمداد است كده مبدی     ي(ارتباط ا)ي ياجتماع
 وجودبه دو  يا كهي مشتركی ها ارز  و فهماست.  ها شبكه

  یتسده  را ها گروه انیم و گروه درون دری همكار، هورند يم
عناصری مانند هگاهي، بر  اجتماعي ةسرمايباره،  دراي  .كنند يم

يری متقاب  اسدتوار  پر اعتماد، مشاركت و همكاری، مسلولیت
 ،توانندد  مدردم مدي   . بر پاية سرماية اجتماعي اسدت كده  است
انتخاب كدرده و كدار و زنددگي    معیشتي خود را  دارهایگزي

خويش را در بستر جامعه تداوم بخشند. سرماية اجتماعي در 
پويای گروهدي و اجتمداعي و نیدز در    روابط قالب پیوندها و 

ای  قدانوني، حرفده   هدای قدومي، خدانوادگي،    همبسدتگي پرتو 
از منظددر  شددود. متبلددور مدديشددك  رسددمي يددا غیررسددمي  هبدد

لحاظ كاركردی از اهمیت  اجتماعي از ةسرمايشناسي،  جامعه
كه  برخوردار است، چرانسبت به ساير انوا  سرمايه بیشتری 

سداير   بدازدة تواندد   مدي تركیب هر گونة كنش انساني بوده و 
بهینه ثربخش و كارهمد، امديريت با هموارسازی ها را  سرمايه

(.1395زاده و همكاران،  كند )شريف
هدای   سطح توسعه اجتماعي نیز با توجه به حفظ سدرمايه  

هدا شدام  اخالقیدات،     شود. اي  سدرمايه  اجتماعي تعريف مي
سیاسددي اسددت. -فرهنددگ، سددازماندهي و ذخدداير اجتمدداعي 

بنابراي  امنیت فردی، اجتماعي، شخصیت اجتماعي، اخدال ،  

كه بیشتر  طهیح  يا درهای معنوی و مديريت تدادها  ارز 
شدود. برابدری هحداد     جنبة كیفي توسدعه را دارد، مطدرح مدي   

جامعه، حفظ حقو  خانواده و اجتماعات و حقو  سیاسدي،  
مشاركت اجتمداعي هگاهانده و فراگیدر، حاكمیدت و رعايدت      

هددای مشددترک و روح جمعددي در سددطح جامعدده، از    ارز 
روندد.   شمار مدي  د از توسعة پايدار بهمحورهای اصلي اي  بع

در پايداری اجتماعي خلق و ايجداد تمددن انسداني براسدا      
منظدور كداهش فاصدلة     ها و درهمدها بده  توزيع عادالنه دارايي

نظر اسدت. حاصد     سطح زندگي میان ثروتمندان و فقیران مد
پايداری اجتماعي، توزيدع عادالنده و بهبدود كیفیدت زنددگي      

 است )همان(.
 

 ند توسعه اجتماعي در مباحث کالن توسعهرو

مدیالدی   60و  50 ای به دهه های توسعه بحث هغازتاريخچة 
صرفاً يک معنای اقتصدادی   گردد. در اي  دو دهه توسعه برمي

داشت و بدا رشدد سداالنة تولیدد ناخددالص ملددي و رشددد    
ناخالص ملي سرانه برابر بود. اما پدد  از دسترسددي    تولیدد

هدای سدازمان    هدد   جهدان سدوم بده كدشورهای برخدي از
مل  در زمینة رشد اقتصادی، سطح زندگي اكثر مردم در ايد   

تغییر باقي ماند و درسدت در   ها بدون بیشتر زمینه كشورها در
مكدانیكي غیدر    همی  شرايط بددود كدده توسددعه از حالددت    

مفهددوم   سونگر با گدرايش اقتصدادی بده يدک     منعطف و يک
يندی تبدي  شد. انتقدادات  ابعدی و فر ف، چنددپويدا، منعطد

افرادی ازسوی ای كه جنبة اقتصادی داشت  به نظريات توسعه
 بازنگریكه  شد سببو ديگران  دياكیت، ، گولتمانند  سیرز
(. 1373 دياكیدت، ) در تعريف توسعه صورت گیدرد  اساسدي

توسعه، معني متفاوت  بده بعدد بدرایم  70بندابراي  از دهدة 
كه سدازمان ملد  متحددد   طوری به ،ای قائ  شدند و چندجانبه

المللي توسعه چندی   بی  راهبرددربارة  2626قطعنامة  نیدز در
سداختاری در جامعده بايدد     تغییدرات كیفددي و  هورده اسدت 

گونة تنگاتنگي به يدک رشدد اقتددصادی سددريع وابددسته       به
ای،  نطقدده م) هدای موجددود   حال كده ندابرابری   باشدد، درعی 

 چشمگیری كداهش يابدد   بده نحدو ( بايدمحلدي و اجتمداعي
 توان گفت از دهة هفتاد مي(. 1389)فیروزهبادی و همكاران، 
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اقتصادی خود را از دسدت داد   توسعه، معندي صدرفاً میالدی
 جانبي بودن و پوشش ابعاد گونداگون فرهنگددي،  و لزوم چند

 برگرفدت  را نیدز در اجتماعي، سیاسي در كنار بعد اقتصدادی  
 .(1384)عبدالهي، 

سازمان ملد  در   ازسوی نشست پیرامون توسعة اجتماعي 
نقطددة عطفددي در كدداربرد م  1995 شددهر كپنهددا  در سددال،

اجتمداعي بدود و در هن سدران كشدورهای      رويكدرد توسدعة
كه طیدف   كننده، خود را به اجرای يک برنامدة عملدي شركت

صدادی و اجتمداعي بدرای    هدای سیاسدي، اقت   وسیعي از سنجه
 ,UN) گرفدت، متعهدد كردندد    مدي  ريشه كني فقدر را دربددر 

 عهدده  بدر  را فقدر  با مقابله ياصل تیمسلول هیانیب  يا(. 1995
 هدم  يالمللد   یبد  اجتما  بر يول دهد يم قرار يمل یها دولت
مجمو  توسعة اجتماعي يكدي   . دركند يتأكید م ناظر عنوان به

توان با گسدتر    مي هدايي در نظدر گرفتده شدد كده از زمینده
های هن در جامعه، ندسبت بده رسدیدن بدده   شاخص ءو ارتقا
رفداه و   بدرای مناطق و افدراد،   میانمتوازن و برابر  ای توسدعه

)فیروزهبددادی و  رضددايت افددراد از زندددگي، حركددت كددرد  
 (. 1389همكاران، 

  يد ا ژنو در كشورها ندگانينما نشست در بعد، سال پنج 
 کي سال پنج هر شد مقرر و گرفت قرار توجه مورد موضو 

 و يابیارزشد  ياجتمداع  توسدعه  برای شده اجرا یها برنامه بار
 هید انیب در .شود یریگ يپ ياجتماع توسعه اهدا  تحقق زانیم

 بشدر،  حقدو   تيد رعا بدر  يالمللد   یبد  اجتمدا   نظارت ژنو،
 ارتتجد  ر،ید فق یكشدورها  يخدارج  یهدا  يبدده  يبخشودگ
 وي اجتمداع  یهدا  بخدش  در یگرار هيسرما كشورها، يخارج
 یبرا هیانیب  يا در. گرفت قرار توجه مورد يجهان بانک نقش

ازطريددق  هن تحقددق زانیددم يابیارزشدد و ياجتمدداع توسددعه
 درصدد  ،يهموزشد  خددمات  بده  يدسترس چون ييها شاخص
 سدوء  ندوزادان،  رید وممر  زانیم عمر، طول باسواد، تیجمع
 هدا،  یمدار یب كنتدرل  و بهداشت سطح مناسب، هيغرت و هيتغر

)عبددالهي،   شدد تأكیدد  ... و مرد و زن یبرابر مناسب، مسك 
 و عوامدد  واقددع در طددول تدداريخي پیونددد میددان  در .(1384

 بدا  ياجتمداع  توسدعه  یهدا  شداخص  و توسدعه  یها شاخص
 و تر شدده اسدت   گسترده یاقتصاد و ياسیس ،يفرهنگ توسعه

 و ياجتمداع  یهدا  یگدرار  استیس با متراد  ياجتماع توسعه
 مقابلده  يمعند  بده  عم  در و يانسان توسعه عنوان تحت يگاه
 .  هم مد نظر قرار گرفته است ینابرابر و فقر با

 کاربردی و توسعه اجتماعي -های علمي  آموزش

 نزدها پیش  نقش هموز  در پیشبرد توسعه اجتماعي از مدت
ي شناسايي و مورد الملل نظران توسعه و در محاف  بی  صاحب

(. تددوي   Adams & Adams, 1968توجه قرار گرفته است )
و ارزيابي شاخص توسعه اجتماعي، با شمول مؤلفه همدوز   

بنددی مدنظم    و ارتباط هن با كیفیت زندگي و ارزيابي و رتبده 
رود  شدمار مدي   كشورهای جهان تالشدي در همدی  راسدتا بده    

 (. 1392)فاض  و همكاران، 
تأثیر توسعه هموزشي بدر توسدعه ايدران و     بررسي تطبیقي 

بیشدتري  تدأثیر را    حاكي از اي  بدوده كده  كشورهای منتخب 
های  هن شاخص هزينه از  هموز  عمومي )نرخ سواد( و پ 

در ايد  میدان،   دولت در هموز  عدالي بدر توسدعه داشدتند.     
متحده و ژاپ  كه سابقه بیشدتری    كشورهای انگلستان، اياالت

های توسعه هدم در   ، ازنظر شاخصدارندي در توسعه هموزش
وضددعیت بدداالتری قددرار داشددتند. ضددرايب تأثیرگددراری      

هدای   هدای هموزشدي بدر توسدعه در زمینده همدوز        شاخص
تري  تغییر در سطح سدواد   عمومي بیانگر اي  بود كه كوچک

يافتده   روی شاخص توسعه در كشورهای توسدعه  یشتریباثر 
نسدبي سدطح سدواد در     دارد؛ اما بدا توجده بده پدايی  بدودن     

ايران، هند و مصر هنوز فدای زيادی بدرای   مانندكشورهايي 
گراری در همدوز  عمدومي جهدت تأثیرگدراری بدر       سیاست

در توسدعه   يتوسعه وجود دارد. كشورهايي كه رشدد شدتابان  
در میانده   ،)كره جنوبي، چی ، تركیه و برزي ( دارندهموزشي 

گدراری همدوز  عدالي    اي  دو طیف قرار داشتند. ازنظر تأثیر
يافته اغلدب بیشدتر    بر توسعه، ضرايب كشورهای كمتر توسعه

اينكده در   خدال   بدر ايدران  در يافته بود.  از كشورهای توسعه
، هدوره مركور با رشد فزاينده تعداد دانشدجويان مواجده بدود   

و ضدرايب   هشاخص توسعه از رشد مناسبي برخدوردار نبدود  
تدری نسدبت    ار پايی مربوط به شاخص هموز  عالي در مقد

. اي  بدي  معنا است استقرار گرفته  ،رود به هنچه انتظار مي
ديگدر عوامد  منجدر بده      ،گستر  هموز  عالي برخال كه 
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توسعه در كشور فراهم نبوده و امكان پر كردن شكا  علمي 
 .(1396)بربری و همكداران،   وجود نیامده است ورانه بهاو فن

كداربردی در كندار    -علمدي   هدای  بنابراي ، اثربخشي هموز 
هدا و   های هموزشي مستلزم فراهم بودن ساير مؤلفه ساير نظام

عوام  مورد نیداز بدرای توسدعه متدوازن و پايددار اجتمداعي       
 -هددای علمددي  گیددری همددوز  اسددت. بددرای تقويددت جهددت

كاربردی در مسیر توسعه اجتمداعي الزم اسدت، موضدوعاتي    
 ،ط طبیعدديحقددو  شددهروندی و محافظددت از محددیهماننددد 

هدای فرهنگدي )نقدد     مؤلفده و  ،توسعه پايددار  ،مصر  پايدار
فرهنگي، بازسازی فرهنگ، حفظ فرهنگ، سیسدتم مدرهبي و   

هدا گنجاندده    درسي ايد  همدوز     در محتوا و برنامهباورها( 
انددركاران امدر،    ( و دسدت 1397شود )رضدايي و همكداران،   

و  ويدژه هموزشدگران و مدديران هموزشدي دربداره اهمیدت       به
 ضرورت اي  مباحث توجیه شوند.

ريدزی هدفمندد بدرای     توسعه اجتمداعي در گدرو برنامده    
پیشبرد مستمر تغییرات اجتماعي در جامعه در تعام  با سداير  
ابعاد و نظامات توسعه، شام  اقتصادی، فرهنگدي و محیطدي   

ريزی  پايه برنامه يافته و بر است. از ديگر سو، هموز  هم نظام
حقق يک جامعه پويا و سالم در ابعاد مختلدف  بوده و هرمان ت

كنددد.  اقتصددادی، اجتمدداعي، فرهنگددي و غیددره را دنبددال مددي 
لحداظ هدفمنددی و    بنابراي ، هموز  و توسعه اجتمداعي بده  

مبتني بودن بر برنامه و نیز پیگیری تغییرات سازنده در جامعه 
تواند عداملي مدؤثر و    سو هستند. در اي  میان، هموز  مي هم

اری هدفمند، برای پیشبرد تغییرات اجتماعي و توسعه سازوك
هدای   ريدزی  اجتماعي در نظر گرفته شود. در اي  میان، برنامده 

هدای   تواندد تجلدي هدد     هموزشي به بهتري  وجه ممك  مي
توسعه اجتمداعي يدک جامعده باشدد و چدارچوبي را بدرای       

نگدر و   پیشبرد تغییر و تحوالت اجتماعي با رويكدردی هيندده  
دسدت   و همگام با ساير عناصر ساختار اجتماعي بده  هماهنگ

دهد. توسعه نظام هموزشي در ابعاد مختلدف، شدام  توسدعه    
تجهیزات و امكانات هموزشدي، تربیدت و فعالیدت مربیدان و     

همدوز(،   های جرب فراگیر )دانشجو يا دانش مدرسان، سیاست
های هموزشدي، تعريدف اسدتانداردها،     ها و دوره تعريف رشته
ای صدورت گیدرد كده     گونده  مقررات هموزشدي بده   ضوابط و

بدر تدأمی     موجبات توسعه اجتماعي را فراهم كدرده و عدالوه  
ها و نیازهای مشرو  جامعه، سدازوكاری پیشدانگر را    خواسته

برای پیشدبرد توسدعه اجتمداعي و ثمدرات هن، شدام  رشدد       
زايي و كدارهفريني،   های شهروندان، اشتغال عقالنیت و قابلیت

ريدزان   ايه اجتماعي، رفاه و غیره را برای برنامده گستر  سرم
 توسعه فراهم كند. 

كداربردی در   -های علمي  های مهم هموز  يكي از نقش 
توسددعه اجتمدداعي، تأكیددد بددر تشددكی  سددرمايه انسدداني بددا   

محور است كه منجدر بده بدروز و پدرور       صالحیت هموز 
مداعي  های انساني مورد نیاز برای پیشبرد تغییرات اجت قابلیت

محور دانش  شود. در هموز  صالحیت سودمند در جامعه مي
هايي متشك  از هموزشدگران   شود؛ تیم و عم  با هم تلفیق مي

ای وجدود دارد و   های مختلف برای فعالیت بدی  رشدته   رشته
هموزشگران مسلول توانمندسازی فراگیران هستند تدا از ايد    

دسدت   بده  های الزم برای مشاركت در جامعه را راه صالحیت
ها به داندش   اي  صالحیت .(Wesselink et al., 2010) هورند

شود، بلكده مدواردی همچدون     و مهارت تكنیكي محدود نمي
های كالمي مورد نیاز افدراد بدرای ايفدای     ارتارتباطات و مه

ای هنها را نیز دربدر   نقش در جامعه و همچنی  موفقیت حرفه
  (.Wijnia et al., 2016) دارد
تواندد بدا كمدک بده      كداربردی مدي   -  های علمي هموز  

 و هدا  يدي دارا عادالنده  عيد توز،  كداهش فقدر   ،برابریافزايش 
 و ثروتمنددان  میاني زندگ سطح ةفاصل كاهشبرای  مدهاهدر
هددايت   اجتمداعي،   تحدرک  سدازی، مشداركت،   توانمندا، فقر

 ، در توسعه اجتماعي سهیم شود.توسعة نهادیو  فرهنگي
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