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 :انکشاف اجتماعی    

انکشاف اجتماعی در لغت به معنیی ششیش شیدشک شیکودا شیدش انمبنیاش بیه معنیی   

تغییرکتوسییعهک بییشرن شییدشک مغ،ییه شییدشک بقترشییدشک ترهییی اپیشییردت شییه معییاد  

 تفاده شده است. ( میباشد اسDevelopmentانگ،یسی آش)

 

انکشیاف اجتمیاعی عبیارز او رانید تغییییر نددمنید اسیاوماش داده شیده اسیت شییه در  

یی  جامعیه در ابعیاد اهتییادج کاجتمییاعی کدرننگیی کسیاسیی کسیارتارج ک اروشییقا 

 جامعه به اهوع می پیوندد. اطرو وندگی

 

 ابعاد وشاخص های اندازه گیری انکشاف: 

ندف انکشاف را انکشاف اهتییادج تشیکیل میدنید. : مقم ترین  بعد اقتصادی .1

سطح عایید اتبیاع ششیور بیوده شیه من یر مقید اص،ی آش عبارز او ب،ند بردش 

سیرمایه گیرارج در  به ارتقاج عاید م،ی میشودک رشد سرمایۀ پولی شه موجی 

سییکتور رییدماز اصیینعت در اهتیییاد میگییرددک میییشاش نفییور شییقرجک رشیید 

او هبییل شیرشتقا اتاسیسیاز بیشرن اهتییادج  بخش وراعیتک ای یادمقایسه با 

 انکشاف اهتیادج مطرح میشوند. بانکقاک شرشتقاج سقامی ویر چتر بعد

 

بییه اییین نتی ییه رسیییدند شییه  محققییین بعیید او مطالعییاز اپ انشییاز آمووشز : .2

موضوع عمیده در انکشیاف ای یاد سیرمایه نیسیتک ب،کیه ای یاد  ردیتقیا بیراج 
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دج بیه امیر رشید اانکشیاف اسیتعداد نیا تشکیل سیرمایه اسیت . بعیدش توجیه جی

او طییرف  نییا مبییرا  گردییید. بررییی تحقیقییاز ا ردیییت نییاج ااهعییی انسییاش

اییین بخییش بیییانگر اییین تقیقییت اسییت شییه نقییش  ردیییت ااسییتعداد   دانشییمنداش

عوامیل در تالیکیه نقیش سیایر  دییید بیوده 90-80انسانقا در درآیند انکشیاف 

شه جوامی  پیشیردته مییشاش بیشیتر  دیید است. مطالعاز نشاش داد 20الی  10

بییا سییواداش اآمییوو  دیییده نییا دارد بییه مقایسییۀ جوامیی  دقیییر ارا بییه انکشییاف.  

اوین است شه توجه بیشتر به انکشیاف  ردییت نیا ارشید اسیتعداد انسیانقا در 

جقت انکشاف اجتماعی معطوف میگیردد امییشاش آمیوو  بیه تییص شیار  

 مقم انکشاف در نظر گردته میشود.

 اجتماعی:فاه ر .3

در شمارۀ اا " انکشاف رودج" به ارتباط شار  ردیاه اجتمیاعی شیه توسی  

   م،ل متحد تحقیه شده چنین توضیح میدند:

به مرار وماش متفکراش متوجه این امر گردیدند شیه انکشیاف اهتییادج بیه " 

تنقیایی باعییص بقبییود در سیطح ونییده گییی میرد  نگردیییده ا بییا ب،نید ردییتن سییطح 

تحقیقیاتی شیه  .نم مشکالز اجتماعی مرد  مردیوع نمیی گیرددعاید م،ی ننوو 

توس  هنس،گرج اهتیادج ا اجتماعی م،ل متحد ان ا  گردید انمییت انکشیاف 

اجتماعی شه بیشتر متوجیه ردیاه اجتمیاعی بیود مطیرح گردیید ا شیار  نیاج 

دیگرج پیشنقاد گردید شه شامل شار  ناج صیحتک ذیراک آمیوو ک شیرای  

شک ترانسیوورزک لبیارک امنییت اجتمیاعی ا آوادج ادیراد شارک اسیتخدا ک رنیای

مییی باشییند شییه در ااهیی  توجییه او رشیید ا انکشییاف اهتیییادج بیشییتر بییه ردییاه 

شیه بیا اجیود ب،نید ردیتن بعیدا  متوجیه ایین امیر شیدند  .نمگیانی معطیوف گردیید

سطح عاید م،ی ننوو نم دقر در بین جوام  بیداد می شندک ا دریادتند شیه عید  

مساااز ا بی عدالتی منحیص ی  مان  بشرن سد راه انکشاف اجتمیاعی میی 

تووی  عاید م،ی ی  میان  بسییار عمیده در   باشد. بی عدالتی ا عد  تواوش در

از ویییادج نشییاش داده اسییت شییه مطالعیی .پراسییه انکشییاف محسییور مییی گییردد

جوامیی  انکشییاف نیادتییه ا دقیییر میییشاش ب،نیید تفییااز نییاج عمیییه را بییین طبقییاز 

مخت،ییش اجتمییاع دارا میباشیید. اییین بییی عییدالتی ا عیید  تییواوش در دسترسییی بییه 

امکاناز او هبیل دسترسی به ردماز صحیک آمووشیک ذیراک مسیکنک شیرای  

شییقراندج ادییراد را شییامل مییی اسییتخدا ک ا نییم چنییاش بییی عییدالتی در تقییو  

 شود."
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ندف اوین شار  آنست شه انسیانقا هیادر شیوند تیا اسیتعداد  انکشاف بشری: .4

ناج نقفته ا با القوۀ رودرا بیه تید اع،یی انکشیاف بدننید اتوانیاخی انتخیار را 

 براج نر شک،یکه بخوانند ونده گی شنند در یابند.

 اردبییه تیید دعییل رییال  درآ د بییاالقوه راایییا بییه اییین معنییی نییم اسییت شییه اسییتعدا

امحی  دلخواه را در نم آننگی به نیاو نا اضراریاز ای یاد نمایید. شیار  

 ناج انکشاف بشرج:

 طو  عمر متوه .

 میشاش باسوادج.

 میشاش عاید م،ی.

 

با آنکه تعدادج او دانشمنداش نقش سیاست را در انکشاف شم بقا   عد سیاسی:ب   .5

امراست شه بیداش در نظیر داشیت نقیش  میدنند مگر ت ارر دیگراش مبین این

سیاسیت انکشیاف بیه چالشیقا اناشامیقییا مواجیه میشیود. مطالعیاز نشیاش میدنیید 

ننوو پراسۀ م،ت ساوج را تکمیل نکرده اند انمۀ تدابیر اپالیسی جوام  شه 

نارا در سطح درهۀک گرانی امح،ی اتخیا  مینماینید او انکشیاف ااهعیی بیدار 

از بیه ریاطر نییل بیه مقاصید انکشیادی انیدک ا یفیۀ مانده اداهد درصتقا اامکان

سیاست یکی نم ای اد اروشقاج م،ی ادراگیر شه نمۀ اتباع اشقرانداش اوآش 

ومینیۀ توویی  عادۀنیۀ عایید م،یی را بیه طیور میباشد مشید بیرآش  مستفید گردند

اهوا  شه شامل م،ت میشیوند تیامین نمایید. امشیارشت میرد   براج تما متواوش 

تاشیه مانده اند در طرح ااتخیا  تیدابیر بیه نحیو دموشراتیی  دیرانم را شه در 

نماییید. نمبنییاش نقییش سیاسییت آنسییت شییه اجتماعییاز دقیییر اعقیی  مانییده را او 

اابسیته گیقییاج اجتمییاعیک اهتیییادج کسیاسییی اذیییره هیییوداز آواد سییارته ابییه 

 .مثابه انسانقاج مستقل بتوانند در نمۀ تیامیم سیاسی اانکشادی سقم بگیرند

 

یعنی بقبود این اصطالح را طردداراش محی   معردی شرده   انکشاف بادوام: .6

د بیه وییاش تخریی  محیی  ویسیت اشمبیونه بایید  درسطح وندگی ارداه جامعه 

شیود کچنانبیه تشیدید پراسیۀ صینعتی شییدش منیاب  بیراج نسیل نیاج بعیدج تمیا  

ه اشاربرد تکنالوجیقاج ضرر رساش به محی  ویست باعیص گرمیی ومیین شید

  ا رطراز ناشی او آش تیاز انسانقا اش،یه ونده جاش نارا تقدید مینماید.

 


