
ابعاد توسعه اجتماعی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه صنعتی ارزیابی  و بندیرتبه

 نوشیروانی
   *تقوایی یزدی مریم ، ، جمیله آقاتبار رودباری آقامیرزایی محلی طاهره

 :چکیده

علمی و مدیران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل   گاه اعضای هیئت اجتماعی از دید بندی ابعاد توسعه هدف ارزیابی و رتبه پژوهش حاضر با

جامعه آماری شامل کلیه . باشدپیمایشی می - این پژوهش کاربردی و به شیوه توصیفی. شده است  انجام 9911 -9911در سال تحصیلی 

-طبقه گیری تصادفی نفر به روش نمونه 999نفر بودند که از بین آنها  309  علمی و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی به تعداد  اعضای هیئت

های  ها از آزمون جهت تحلیل داده. بوده است اجتماعی پرسشنامه استاندارد توسعه، ها داده آوری ابزار گرد. شدندای به عنوان نمونه انتخاب 

علمی   اعضای هیئت از دیدگاه نشان داد کهنتایج پژوهش  .گردید  استفاده  spss 39افزار   گیری از نرم بندی فریدمن با بهره ویلکاکسون، رتبه

، (23/4)ترتیب شامل هویت و وفاق و یکپارچگی اجتماعی  بندی کارکرد ابعاد توسعه اجتماعی به رتبه گاه صنعتی نوشیروانیو مدیران دانش

، پایداری (23/9)، عدالت اجتماعی (12/9)، امنیت اجتماعی (19/9)، رفاه اجتماعی (39/4)اجتماعی  ، پاسخگویی(92/4)سرمایه اجتماعی 

ها به ترتیب به   اندازه شکاف. دارد  وجود شکاف  دانشگاه صنعتی نوشیروانیدر توسعه اجتماعی   ابعاد ی   همه  در می باشد و نیز( 93/9)

، هویت و وفاق و (-03/9)، عدالت اجتماعی (-94/9)، رفاه اجتماعی (-39/9)، پایداری (-31/9)امنیت اجتماعی  ،(-93/9)پاسخگویی اجتماعی 

ها در ایفای نقش   توان نتیجه گرفت، دانشگاه  بر این اساس می. مربوط بوده است( -13/0)رمایه اجتماعی ، س (-11/0)یکپارچگی اجتماعی 

توجه قرار دهند و در این راستا بیشتر از راهبرد تقویت هویت و وفاق و  بایستی عدالت اجتماعی و پایداری را بیشتر مورد ،توسعه اجتماعی

 .جتماعی بهره گیرندیکپارچگی اجتماعی و ارتقای سرمایه ا

 هویت و وفاق و همبستگی ،پایداریاجتماعی،  اجتماعی، شکاف، پاسخگویی توسعه: کلیدواژه
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 :مقدمه

 که بینشی و دانش. است کشور آتیه کارگزاران و برگزیدگان نخبگان، پرورش کانون آموزش، رسمی ستمیسر س عنوان به دانشگاه

 شود،می ظاهر آنان در هاگرایش و هانگرش و تخصصی و فنی هایتوانایی و هاقابلیت صورت به و کنندمی پیدا دانشگاه در افراد این

-می ریزیپی را اجتماع آینده حقیقت در و هاستآن سیاسی سوگیری و اجتماعی منش و خوی گیریشکل در مؤثری بسیار عامل

 ویژه به آموزش توسعه. است دوجانبه رابطه یك توسعه مقوله با عالی آموزش ارتباط (.929:9919احمدی، زاده،شیخعلی)کنند 

 نیازمند آن اجرای که است اجتماعی و انسانی توسعه اساسی هایشاخص از کشور یك شهروندان برای مهارت و عالی آموزش

 نیازمند آن در مداوم حرکت و توسعه مسیر در گرفتن قرار برای جوامع. باشدمی دانشگاه جمله از آموزشی هایسازمان گسترش

. شوندمی تربیت عالی آموزش یا پرورش و  آموزش نهاد در نیروها این همه که هستند نیاز مورد هایآموزش با و ماهر انسانی نیروی

 دانش، گسترش دموکراسی، استقرار سیاسی، و اجتماعی نهادهای تثبیت افراد، پذیریجامعه روند در دانشگاه اجتماعی کارکردهای

عالی و دانشگاه، خود شاخص  گیری و رشد آموزششکل.(9994غفرانی، و صالحی)دارد بنیادین نقش جامعه متوسط طبقه گسترش

های سازماناگر کشوری بخواهد در مسیر توسعه قرار بگیرد،  (.9914،قالوند)باشد؛ ای از توسعه به معنای کالن میو نشانه

مراکز  افتهی  توسعه در کشورهای کمتر .خواهند بود رینقطه آغاز این مسها دانشگاه ژهیو بهمراکز آموزش عالی و  جمله از محور دانش

 مسیرامروزه . دنکار آن را تدارک ببین و د و ملزومات و سازنجامعه را برای پذیرش توسعه آماده نمای دارند  فهیوظآموزش عالی 

 .در این مقوله تأثیرگذار نبوده است مراکز آموزش عالیاندازه  گذرد و هیچ نهاد اجتماعی بهمی عالی مراکز آموزشتوسعه از درون 

داشته باشد، توسعه و ترقی آن جامعه با سرعت و  نظر وجود های موفق و کارآمد و استادان برجسته و صاحبدر جامعه، دانشگاه اگر

تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سرمایه اجتماعی، نقش بسیار مهم امروزه .(13:9919،القلم سریع)شود سهولت بیشتری انجام می

های مناسب در این راستا، توجه ویژه و اهتمام مسئوالن دانشگاهی به فراهم نمودن زیر ساخت. نماید ها و جوامع ایفا میسازمان

ای و ایجاد فرصت برای تعامل  اورههای مشارکت دانشجویان در امور فوق برنامه، خدمات مش مرتبط، به خصوص ایجاد زمینه

آقامیرزایی و . )آورداجتماعی اعم از تعامالت فردی و گروهی زمینه مشارکت دانشجویان و دانشگاه را در توسعه اجتماعی فراهم می

شناسی، اشتغال جمعیت، یك فلسفه، ایدئولوژی، برنامه تأثیرگذاری بر جمعیت ،سیاست اجتماعی تا حدی (.9919همکاران،

استاندارد ، سبك زندگی و کیفیت زندگی جمعیت، سطح درآمد و ساختار مصرف آن از ثروت مادی و فرهنگی، حقوق بازنشستگی 

های دولتی هدفمند اشکال تأمین اجتماعی، خدمات اجتماعی جمعیت و همچنین فراهم کردن کمك سایر موارد مرتبط است که و

گیرد و شامل اقدامات هدفمند جهت ایجاد شرایطی برای حفظ و جامعه را در بر می پناه، آسیب پذیر و فقیربه بیشتر مناطق بی

انداز خوبی برای توسعه خود داشته باشند، چشم( هابه ویژه دانشگاه)ها اگر سازمان و جوامع است های سطح بهزیستی خانوادهارتقا



با توجه (. 4،3091ترزیو)بسیاری از مسائل دیگر خواهند بود برای حل( ی اجتماعیتوسعه)قادر به ایجاد حقوق پایدار، حفظ شغل، 

ساز ایجاد به نقش مهم آموزش عالی در توسعه رشته های مرتبط با توسعه اجتماعی، ارتقای تحقیقات دانشگاهی بایستی زمینه

ر نقش آموزش عالی در ها برای تأکید بتالش(. 3،3091لیونز)دانش و تغییر خدمات اجتماعی در راستای توسعه اجتماعی باشد

های اخیر رو به رشد بوده است، بررسی تأثیر روابط قدرت پایدار و سیاست ناهموار دانش در رابطه بین آموزش عالی توسعه در سال

های توسعه را های موجود که برنامهدر عین حال امکانات و محدودیت. بایست مورد توجه قرار گیردو توسعه موضوعی است که می

 3091در سال  9بندی موسسه لگاتیومبر اساس رتبه(. 3091،و همکاران 2استاین)کشند را بایستی در نظر گرفتالش میبه  چ

ریزی در کشور و نتایج تجربه چهار دهه برنامه. گردید 901کشور حائز رتبه  941 از میانی اجتماعی سنجش توسعهدر کشور ایران 

های دستیابی به آن را دو چندان ، اهداف و روشضرورت تجدید نظر در راهبردهای اجتماعی توسعهی چندان چشمگیر در حوزه نه

ها و های مختلف و همچنین ارزیابی برنامهی اجتماعی در طول زمانها و ابزارهای الزم برای شناخت توسعهنبود شاخص. کرده است

ی اجتماعی در سطح کشور و منطقه است؛ چرا ی حوزه توسعههای پیش رومحور از مسائل و چالشهای دانشهای سازمانعملکرد

 از آن سنتی معنای در عالی آموزش .سازدریزی را میسر میکه شاخص و ابزار معتبر، امکان قضاوت و سنجش عملکرد نظام برنامه

  .ساخت نزدیك اجتماعی یتوسعه نظریه به را آن که بود عالی آموزش مفهومی تحوالت و داشت فاصله اجتماعی یتوسعه نظریه

، چرخش (آموزش  عالی نیز حق عمومی است و نه یك امتیاز مخصوص برگزیدگان)حق بهچرخش از امتیاز : این تحوالت عبارتند از

-جامعه در جهت برخورداری آن ریپذ بیآسهای ها و گروهها و تخصیص مجدد منابع به نفع قشرتوزیع مجدد فرصت)عدالت توزیعی

عمومی همگان  صورت بهآموزش عالی مثل امنیت باید )، چرخش از کاالی خصوصی به عمومی(ای برابر آموزش عالیهها از فرصت

، (دمکراتیزاسیون دانشگاه و شدن مردمی شدن، ای توده)یی به فراگیریگرا نخبه، چرخش از (برداری قرار دهندآن را مورد بهره

های دانشگاه به روی گشودن در)ها مخاطب، چرخش (سهم دارد GNPآموزش عالی در تابع تولید و )چرخش از هزینه به سرمایه

، از یك تنوع و قابلیت چیه ای همهی داشتن یك مفهوم جا بهآموزش عالی )هاچرخش صورت ،(و یادگیری مادام العمر بزرگساالن

های دانشگاهی توجه جدی به ارتباط بین آموزش عالی و به ویژه تحقیقات و کنش.(9911،فراستخواه)ی برخوردار شدانعطاف مفهوم

رسد برخی از هرچند به نظر می. ریزان دانشگاهی امری ضروری استهای کشور و برنامهو مفهوم توسعه اجتماعی از سوی دانشگاه

دانند و ایفای نقش صرف میها همچنان بین خود و جامعه دیواری کشیده و رسالت اصلی خود را ارتقای آموزش و پژوهش دانشگاه

ها در ایجاد و ارتقای توسعه رسالت و اهداف انتظارات  از ایفای نقش دانشگاه. اندو مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی نپذیرفته
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ارد مطرح شده و به بنابرمو.ها لحاظ و مورد توجه جدی قرار گیردراتژیك و راهبردی دانشگاههای استاجتماعی بایستی در برنامه

نقش آفرینی آموزش  ، اهمیتدر آموزش عالی در راستای ایفای نقش در توسعه اجتماعی  ویژه تحوالت مفهومی به وقوع پیوسته

امروزه، تحقق توسعه اجتماعی در نتیجه کارکردهای آموزش  شود؛اجتماعی بیش از بیش نمایان می یتوسعهها در عالی و دانشگاه

 یرسد که ابعاد توسعهضروری به نظر می بر این اساس، ها باشد،های تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد دانشگاهمی تواند از شاخص عالی

بندی ابعاد توسعه اجتماعی از دیدگاه  تبههدف ارزیابی و ر با این پژوهش .آموزش عالی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد در اجتماعی

تا از این طریق به شناسایی  است گرفته قرار مطالعه مورداعضای هیئت علمی و مدیران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

 .نایل آید اجتماعی یتوسعهراهکارهای تحقق بهینه 

 :پیشینه

های کالن و برنامه گریی اجتماعی را منوط به فرایند هدایترفاه و توسعهدر پژوهشی نشان داد که رابطه میان ( 3092)اگلسانگ و

ی اجتماعی توسعهدرافزایش کیفیت  ترین عوامل گذاری انسانی از مهمهای پرورش و سرمایهازنظر وی، شاخص. دانددولت می

طه بین آموزش و جامعه به روش سالم و نشان داد که برای درک راب( 3093) نتایج پژوهش ترکاهرمن .ویژه در جهان سوم است به

عنوان یك نهاد اجتماعی تأثیر بگذارد به اقتداری  برای توضیح ساختار بسیار پویای آموزش، یك روال که در هر سطح جامعه به

ان میرفردی و همکار .سیاسی نیازمند است تا برای ایجاد جامعه کامیاب که آموزش و دانش در آن ارزشمند هستند، اعمال شود

ی اجتماعی در نشان دادند که موانع اقتصادی؛ سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی به ترتیب به عنوان مهمترین موانع توسعه( 9911)

 اجتماعی، و همبستگی وفاق اجتماعی، امنیت شاخص های که دادند نشان پژوهشی در (9919) همکاران و الحیف. می باشدایران 

 این اساس بر .کند می تبیین را اجتماعی یتوسعه واریانس متغیر از درصد 90 از بیش اجتماعی یتوسعه اخالق و زندگی کیفیت 

نشان دادند در پژوهشی  (9913)جغتایی و همکاران .است بوده متوسط به نزدیك شهر تهران در اجتماعی یتوسعه سطح پژوهش

زیست،  حمایت و تأمین اجتماعی، حفاظت از محیط  های آموزش، گانه توجه مشترکی به مؤلفه های توسعه پنج که در برنامه

های عدالت  برای مؤلفه .برداری بهینه از منابع و علم گستری و فناوری و تعدیل شکاف مناطق محروم و برخوردار شده است بهره

ثبات  نژادی، کاهش واگرایی مذهبی، جوانان، سالمندان، سالمت و -گرایی قومی جنسیتی، همبستگی و انسجام ملی، هم

 نشان داد( 9913)متقینتایج پژوهش   .اند ها مبهم و کلی بودهگذاری صورت نگرفته یا سیاست خانواده،امنیت اجتماعی یا سیاست

-در میان برنامه. های توسعه دارندگذاری و اجرای برنامهکه دولت و نهادهای رسمی حاکمیتی نقش عمده و انحصاری در سیاست

( 9914)قالوند و همکاران  .های غیرارگانیکی تأکید شده استها بر شاخصهای توسعه، در برنامه اول و سوم بیش از دیگر برنامه

http://www.jss-isa.ir/?_action=article&au=201413&_au=%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7++%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C


-ی اجتماعی از دید کمی و کیفی نقش دارند و برای برنامهعلمی در ابعاد مختلف توسعه اعضای هیئت در پژوهشی نشان دادند که

در پژوهشی نشان دادند، ( 9913)فاضلی و همکاران . ریزی توسعه اجتماعی کشور نباید از نقش مهم این بخش از جامعه غافل بود

ی منطقه از وضعیت چندان گانه92یر کشورهای جهان و کشورهایی اجتماعی در ایران، در مقایسه با ساوضعیت کنونی توسعه

 . مناسبی برخوردار نیست و نیازمند تأمّلی جدی پیرامون چرایی این امر و چگونگی بهبود و تغییر آن است

 چارچوب مفهومی و نظری پژوهش

رویکرد اول . باشدمعرف رویکردهای متفاوت میکاررفته است که  ی اجتماعی تعاریف و تعابیر متفاوتی در منابع موجود بهاز توسعه

ی اجتماعی دارای ابعاد مختلف است که سنجش آن نیاز به در رهیافت عام، مفهوم توسعه. شامل دو نوع رهیافت عام و خاص است

تأکید کرده و ی اجتماعی بیشتر بر یك یا چند بعد مختصر خاص، توسعه در رهیافت. های آن دارد سنجش تمامی ابعاد زیر مجموعه

در رویکرد دوم، نگاهی (. 9913فاضلی و همکاران،)ی اجتماعی برجسته ساخته است اهمیت آن ابعاد را در فرایند توسعه

گرا، به اصل پردازان رفاه نظریه. گرا و مارکسیستی استوار استهای رفاهی اجتماعی وجود دارد که بر دیدگاهایدئولوژیك به توسعه

ی اجتماعی شامل امکانات توسعه( 9131) 1از دیدگاه، وارنر. سوی کیفیت زندگی بهتر معتقدند ی درحرکت بهکلی توسعه اجتماع

ی اجتماعی با شانس زندگی را تبیین نموده و از نظر او شانس زندگی ماکس وبر ارتباط میان توسعه. زندگی برای مردم جامعه است

های دیدگاه(. 9910شمعدانی حق،)تر و تجربیات زندگی شخصی بهتر اسبعبارت است از امکان دستیابی به شرایط زندگی من

ی اجتماعی ، توسعه1دونگ کیم. اندی اجتماعی نمودههای مبتنی بر مساوات اجتماعی در بحث توسعهمارکسیستی تأکید بر ارزش

زه تقاضا برای برخورداری از منابع ملی، در داند که به اکثریت مردم محروم جامعه، عالوه بر اجاای از ساختار اجتماعی میرا درجه

ی ، توسعه90متحد ای سازمان مللی منطقهمرکز توسعه(. 9999: 93نظری،)نمایدها را یاری می جهت رسیدن به آن هدف نیز آن

ش، کار، بهبود کیفیت زندگی مردمان از راه تأمین آموز داند و براجتماعی را تدارک خدمات اجتماعی موردنیاز شهروندان می

گوناگون  هایهای طبیعی، توجه به بخشی محلی، ایمنی در برابر آسیببهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی اصالحات ارضی، توسعه

ی سازمان ملل متحد، توسعه(. 9111 سازمان ملل متحد، ای ی منطقهمرکز توسعه)کند جامعه ازجمله زنان و کودکان تأکید می

 گیری از منابع برای سطوح زندگیسیاست بهره ساختار اجتماعی، نهادها، خدمات و نظام اجتماعی،اجتماعی را افزایش ظرفیت 

                                                           
 
.Warner 
 
.Dongkim 
   . United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFmJ2Sn8vkAhUDzaQKHdVMC28QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uncrd.or.jp%2F&usg=AOvVaw33AQcHdYZnJJ7y9iXU_LJM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFmJ2Sn8vkAhUDzaQKHdVMC28QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uncrd.or.jp%2F&usg=AOvVaw33AQcHdYZnJJ7y9iXU_LJM


ی سازمان ی اجتماعی را پیچیدگی فزایندهتوسعه 93فارلندمك(. 991 :99،9999کنلیگریفن و مك)تر تعریف نموده است مطلوب

های جامعه ایجاد، قیت انسانی را برای تحقق اهداف و خواستهها و خالشود انرژیای که این سازمان قادر می گونه اجتماعی به

های عنوان فرایند تحقق نیاز ی اجتماعی بهاز توسعه 94استیویس .(99،9111و همکارانمك فارلند )دهی و متجلی سازد  سازمان

سانی و اجتماعی، گسترش دامنه نتیجه رشد اقتصادی ایجاد سرمایه ان آمده در دست اساسی مردم دستیابی به توزیع عادالنه ثروت به

ی توسعه (.9911موسایی،. )کند های برابر و از بین بردن فقر یاد میهای افراد جوامع، ترویج عدالت اجتماعی و فرصتفرصت

ها  ورزد و بر آنها و روابط اجتماعی تأکید میهای انسانی، نهادها و واکنش دربرگیرنده بعدی از توسعه است که برکنش اجتماعی

بهبود مؤثر، پاسخگو و شفاف  -9 :شامل موارد زیر استی اجتماعی توسعهویکرد بانك جهانی برای ر (.9914پیران، )کند تمرکز می

های اقتصادی از راه از بین بردن های اجتماعی به فرصتایجاد اماکن دستیابی یکسان افراد و گروه -3، ها و حکمرانی خوبنهاد

کند و از ارزش شناسد و حفظ میبهبود جوامعی که حقوق انسانی و مدنی را می -9، اجتماعی و فرهنگی رسمیموانع رسمی و غیر

ی اجتماعی کشورها در بیانیه نهایی در در نشست جهانی برای توسعه .کندهای اجتماعی و افراد حمایت می و جایگاه یکایك گروه

چگونگی زندگی مردم معیار اثربخش بودن توسعه است و مشارکت و مردم ابزار توسعه هستند ( 9: سه محور توافق حاصل شد

ی اجتماعی ها و نهادها سرمایهارتباطات، فرهنگ( 3 ،هاست مسئول بودن در پیشگامی برای توسعه عامل مهمی در کامیابی آن

ی اجتماعی باید سرمایههای فیزیکی، انسانی و مدیریت سرمایه طبیعی بسیار توجه شده است، اما به سرمایه. جامعه هستند

که اهداف و  برای اطمینان از این. مردم، نهادها و جامعه، انگیزه توسعه هستند( 9 ،بیشتری برای توسعه، شناسایی و تقویت شود

، به نقل از 9199بانك جهانی،)های اجتماعی و فرهنگی و نهادی بهتر درک شود ها ممکن و مؤثرند، باید زمینهسیاست

ی اجتماعی برای ویژه اخالق توسعه ی اجتماعــی از طریق نهادینه کردن اخالق توسعه بهمفهوم توســعه(. 3:9919کالنتری،

در جهت باال بردن سطح کیفیت زندگی و افزایش ضریب امنیت اجتماعی  وفاق اجتماعی و عدالت اجتماعی، حصول به همبستگی

ی اجتماعی فراینـدی از ر اساس آخریـن تعاریـف سـازمان ملـل، توسعهب (.9919آزاد ارمکی و همکاران،)شود میتعریف و تعبیر 

تـر و سـازگارتر بـا اصـول حکومـت شود کـه منصفانه تغییـرات اسـت کـه منجـر بـه بهبـود در به زیستن و روابـط اجتماعـی می

انداز  بر اساس ســند چشم. (93،3092ی اجتماعی سـازمان ملـلموسسـه مطالعـات توسعه. )دمکراتیـك و عادالنـه اسـت

یافته بــا جایــگاه اول  هجــری شمســی بایــد کشــوری توسعه 9404می ایــران تــا ســال الساله جمهــوری اســ بیست
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های  اقتصــادی، علمــی و فنـاوری در سـطح منطقـه باشـد همچنیـن برخـوردار از سـالمت، رفـاه، تأمیـن اجتماعـی، فرصت

انداز  ســند چشم)زیست مطلــوب  مند از محیط دوراز فقــر، فســاد و تبعیــض و بهره برابــر، توزیــع مناســب درآمــد به

تــوان در ی اجتماعی، پنــج دیــدگاه نظــری اصلــی را میی توسعهدرزمینه  .(9914ساله جمهــوری اســالمی ایــران،  بیست

رویکـرد نیازهـای اولیـه متأثـر از پذیـرش حـق برخـورداری از نیازهـای اولیـه  -9 :عبارتند ازبیــات مالحظــه نمــود کــه اد

 .(9919اصغرپور ماســوله و همــکاران،)عنوان حقـی بشـری اسـت  به( ـت، خـوراک، پوشـاک، مسـکنآمـوزش، بهداش)ها انسـان

ای بـه جامعـه دیگـر بـا کـه از جامعـه است ی اجتماعی بــرآورده کــردن کل نیازهـای اساسـی بشـریتهــدف اصلــی توسعه

-و هــدف کلیــدی، بهبــود کیفیــت زندگــی محســوب می کنــدهــا فــرق میها و محدودیتتوجـه بـه نیازهــا، گرایش

ی اجتماعی رویکـرد تکاملـی کـه بر اساس آن هـدف اصلـی توسعه -3 .(9914مدنــی،  بــه نقــل از9919جاکــوب،)شــود 

شرط نهادینــه شــدن  هی اجتماعی ببرقـراری نظــم اجتماعــی و نتیجه آن یکپارچگــی اجتماعــی اســت و وقــوع توسعه

ی کـه چهـار حـوزه توسـعه« کارکردگرایـی»رویکـرد  -9 .های انســانی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی اســت توســعه

در اینجـا هــدف توسعه . کنــدی ملــی مطــرح میتوســعهعنــوان چهارعنصر سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی و اجتماعــی را به

رویکــرد  -4 .شـودی اجتماعی مشـخص میـی رســیدن بــه نقطــه مطلــوب اسـت کـه توسـط بعـد هنجـاری توسعهاجتماعـ

اهـداف ادغام اجتماعی، انسجام  زهیانگ هــای بنیــادی در ســاختارها و روابـط اجتماعـی باســاختارگرا فراینــد ایجــاد دگرگونی

بر اساس  -3 .ی اجتماعی اســتهای صاحــب قــدرت توسعهاجتماعی و پاسخگو کردن کارگــزاران، امکانــات و ســازمان

ن ی اجتماعی و عدالـت اجتماعـی بـرای نیـل بـه صلـح و امنیـت و تـداوم آرویکـرد تلفیقـی یـا رویکـرد بیانیـه کپنهـاگ، توسعه

-ی اجتماعی و حفــظ محیطبـرای ملـت ضـروری اســت و بــر ایــن مهــم تأکیــد شــده کــه توسعه اقتصــادی، توسعه

دهند کـه هـدف آن ارتقـای  ی پایــدار را تشـکیل میزیســت در رابطه متقابــل بــا یکدیگــر بــوده و چارچــوب توســعه

 (.9919اصغرپورماســوله و همــکاران، )شـر اسـتکیفیـت زندگـی بـرای همـه آحـاد ب

 عالی عنایت به رابطه آموزشبا. رود می شمار به جانبه همه توسعه از ارکان در جوامع امروز، نهاد های آموزشی به ویژه آموزش عالی

جامعه رونداز جمله اثر گذاری بر  دانشگاه اجتماعی وتاثیرات آن بر سیر تحول توسعه از طریق کارکردهایاجتماعی توسعه  مقوله با

در قرن بیست و یکم با وقوع  که بی شك  دانش گسترش و  دموکراسی استقرار سیاسی، و اجتماعی نهادهای تثبیت افراد، پذیری

و آموزش عالی را می توان به عنوان موتور محرکه توسعه در جوامع عنوان نمود  ،فرایند جهانی شدن و شکل گیری جوامع اطالعاتی

بندی و  رتبهها در بروز حرکت های مرتبط با توسعه اجتماعی، این پژوهش  با هدف  با توجه به اهمیت آموزش عالی و دانشگاه



در این  .است شده انجام بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه در مدیران و علمی هیئت اعضای دیدگاه از اجتماعی توسعه ابعاد ارزیابی

 :مورد بررسی قرار می گیرندزیر مطرح و  سواالتراستا، 

علمی چگونه  بندی کارکرد ابعاد توسعه اجتماعی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی از دیدگاه مدیران و اعضای هیئترتبه -9

 است؟

های توسعه اجتماعی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی از دیدگاه مدیران و اعضای وضعیت موجود ومطلوب ابعاد و شاخص -3

 است؟هیئت علمی چگونه 

 

 روش پژوهش

نفر از اعضای  930جامعه آماری شامل. پیمایشی است -این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی

ابزار مورد استفاده در این . ای بوده استتصادفی طبقهدانشگاه صنعتی نوشیروانی به شیوه نمونه گیری  و مدیران هیئت علمی

جفت پرسش متناظر است؛ که بر  33این ابزار مشتمل بر. استفاده گردید( 9911تقوایی، آقامیرزایی،)نداردتحقیق پرسشنامه استا

پاسخگویی : بُعد اصلی تحت عناوین هفتای لیکرت طراحی شد و با توجه به محتوای آنها در پایة مقیاس پنج درجه

هویت و ، (گویه9)عدالت اجتماعی  ،(گویه4)امنیت اجتماعی ، (گویه3)رفاه اجتماعی ، (گویه4)سرمایه اجتماعی، (گویه4)اجتماعی

و رتبه های، ویلکاکسون، ها از آزمونجهت تحلیل داده. گذاری گردیدندنام (گویه 3)پایداری ،(گویه 9)وفاق و یکپارچگی اجتماعی 

 .استفاده شده است spss39گیری از نرم افزاربا بهره بندی فریدمن

 ها یافته

درصد از پاسخگویان دارای  39.درصد را مردان تشکیل داده اند 91درصد از پاسخگویان را زنان و 33یافته های پژوهش، با توجه به 

درصد  1، هیئت علمیغیردرصد از پاسخگویان  99. درصد دارای مدرک دکتری بوده اند 99مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 . درصد استاد بوده اند 9درصد دانشیار، 33رصد استادیار، د 43 ،مربی

 ابعاد توسعه اجتماعی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی چگونه است؟ کارکردبندی  رتبه: 9سؤال

 بندی متغیرهای ابعاد توسعه اجتماعی نتایج آزمون فریدمن برای رتبه :1شمارهجدول 

 ابعاد ای رتبه میانگین رتبه تعداد کای دو آزادی درجه معناداری
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خسارات وارده، تمهیدات الزم را در جهت پاسخ به تبعات اقتصادی 

 .نماید سازمان فراهم می

ی
ی اجتماع

پاسخگوی
 

000/0 

 

سازی  های جنسیتی، مذهبی، آگاه دانشگاه با رعایت حقوق اقلیت 13/0±33/9 12/0±31/4 -09/9 -31/4

مندی بهتر از خدمات سازمان، توجه به  شهروندان جهت بهره

دوستی، همکاری و حمایت از تشکالت مردمی محلی، به تبعات  نوع

 .دهد اجتماعی سازمان پاسخ می

محیطی  دانشگاه تهمیدات الزم را در جهت پاسخ به تبعات زیست 19/3 09/9± 49/4 21/0± -24/9 -91/3 000/0

 نماید سازمان فراهم می

دانشگاه با تدوین و آموزش منشور اخالقیات، تمهیدات الزم را در جهت  92/9 11/0± 99/4 19/0± -39/9 -03/3 000/0

مسائل اخالقی جامعه باالخص جامعه پاسخ به تبعات اخالقی سازمان و 

 نماید محلی فراهم می

 کل 01/9 91/0± 40/4 94/0± -93/9 -39/3 000/0

 دانشگاه در کاهش واگرایی مذهبی و دینی نقش دارد 92/9 09/9± 11/9 99/9± -99/0 -92/9 000/0

ی
سرمایه اجتماع

 

 و انسجام ملی نقش دارد دانشگاه در همبستگی 09/9±3/9 11/0±91/4 -11/0 -93/4 000/0

اعتماد اجتماعی، تعهد اجتماعی، )های اجتماعی  دانشگاه در زمینه 93/9 01/9± 04/4 14/0± -13/0 -03/4 000/0

ای مانند  ویژه در سطح اجتماعات محله مشارکت فعال مردمی به

 پیشگام است...( ای و  محله همسایگان، هم

 دانشگاه در افزایش همگرایی قومی نژادی نقش دارد 92/9 10/0± 9/9±19/9 -99/0 -33/9 000/0
 کل 39/9 99/0± 03/4 19/0± -13/0 -09/3 000/0



 نماید دانشگاه در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نقش ایفا می 13/0±9/3 19/0±49/4 -99/9 -30/3 000/0
ی

رفاه اجتماع
 

را به ( تأمین اجتماعی و خدمات درمانی)رفاهی مانند  دانشگاه خدمات 92/9±91/9 94/0±49/4 -04/9 -99/4 000/0

 نماید افرادی که به این خدمات نیاز دارند ارائه می

 کند دانشگاه در ایجاد فرهنگ یادگیری و گسترش علم نقش ایفا می 9±23/9 92/0±31/4 -12/0 -44/4 000/0

وری افراد سازمان و جامعه  پذیری و بهره مسئولیتدانشگاه در ارتقای  11/0±39/9 91/0±43/4 -91/9 -13/4 000/0

 کند نقش ایفا می
دانشگاه در ایجاد میل به پیشرفت در افراد سازمان و جامعه نقش ایفا  19/0±33/9 11/0±93/4 -99/9 -19/4 000/0

 کند می
 کل 99/0±90/9 13/0±44/4 -94/9 -11/4 000/0

ها در بعد پاسخگویی شکاف گویهعلمی و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی  دیدگاه اعضای هیئتاز  3مطابق جدول شماره

محیطی  اجتماعی از بیشترین به کمترین به ترتیب مربوط به گویه، دانشگاه تهمیدات الزم را در جهت پاسخ به تبعات زیست

جبران سریع خسارات وارده، تمهیدات  و یی در اموال عمومیجو ، دانشگاه با شفافیت مالی، صرفه(-24/9)نماید  سازمان فراهم می

، دانشگاه با تدوین و آموزش منشور اخالقیات، تمهیدات (-94/9)نماید  الزم را در جهت پاسخ به تبعات اقتصادی سازمان فراهم می

، دانشگاه با (-39/9)نماید  م میالزم را در جهت پاسخ به تبعات اخالقی سازمان و مسائل اخالقی جامعه باالخص جامعه محلی فراه

دوستی، مندی بهتر از خدمات سازمان، توجه به نوع سازی شهروندان جهت بهره های جنسیتی، مذهبی، آگاه رعایت حقوق اقلیت

ها در بعد سرمایه شکاف گویهو نیز ، (09/9)دهد  همکاری و حمایت از تشکالت مردمی محلی، به تبعات اجتماعی سازمان پاسخ می

اعتماد اجتماعی، تعهد اجتماعی، )های اجتماعی  جتماعی از بیشترین به کمترین به ترتیب مربوط به گویه، دانشگاه در زمینها

، دانشگاه در (-13/0)پیشگام است ...( ای و  محله ای مانند همسایگان، هم ویژه در سطح اجتماعات محله مشارکت فعال مردمی به

، دانشگاه در افزایش (-99/0)، دانشگاه در کاهش واگرایی مذهبی و دینی نقش دارد (-11/0) همبستگی و انسجام ملی نقش دارد

ها در بعد رفاه اجتماعی از بیشترین به کمترین به ترتیب مربوط به شکاف گویه، همچنین (99/0)رایی قومی نژادی نقش دارد همگ

وری افراد  پذیری و بهره ، دانشگاه در ارتقای مسئولیت(-99/9)ید نما گویه، دانشگاه در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نقش ایفا می

، (-99/9)کند  ، دانشگاه در ایجاد میل به پیشرفت در افراد سازمان و جامعه نقش ایفا می(-91/9)کند  سازمان و جامعه نقش ایفا می

، (-04/9)نماید  این خدمات نیاز دارند ارائه می را به افرادی که به( تأمین اجتماعی و خدمات درمانی)دانشگاه خدمات رفاهی مانند 

نتایج  3های جدول شماره  بر اساس یافته .بوده است( 12/0)کند  دانشگاه در ایجاد فرهنگ یادگیری و گسترش علم نقش ایفا می

این . نادار استمع% 11در سطح اطمینان  رفاه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی پاسخگویی اجتماعی، ابعادهای تمامی گویه Zآزمون 

تفاوت معناداری وجود ( مورد انتظار)و مطلوب ( شده ادراک)، بین وضعیت موجود ابعاد فوقهای بدان معنا است که در تمامی گویه



 .دارد

 

 

 

  (بخش دوم)اجتماعی ابعاد توسعه میانگین نمرات وضع موجود و مطلوب، شکاف  :3شمارهجدول 

نتایج آزمون  معناداری

 ویلکاکسون 

ابعا گویه وضع موجود وضع مطلوب شکاف

 د

 نماید های اجتماعی نقش ایفا می دانشگاه در پیشگیری از آسیب 12/0±19/3 11/0±31/4 -99/9 -91/3 000/0

ی
ت اجتماع

امنی
موجب آن افراد  شده است که به ای تنظیم گونه مقررات دانشگاه به 03/9±9 13/0±33/4 -33/9 -03/3 000/0 

 توانند از حقوق خود دفاع نمایند می سازمان و جامعه

 نماید راحتی فراهم می دانشگاه امکان ابراز عقاید مختلف را به 99/9±33/9 91/0±49/4 -39/9 -22/4 000/0
دانشگاه در کاهش ترس و اضطراب افراد سازمان و جامعه نقش ایفا  09/9±13/3 9±91/4 -99/9 -31/4 000/0

 دارد

 کل 04/9±9 19/0±31/4 -31/9 -31/3 000/0

000/0 00/4- 03/9- 

 

کاهش فاصله )دانشگاه در تعدیل شکاف مناطق محروم و برخوردار  12/0±90/3 03/9±93/9

 نماید نقش ایفا می( غنی و فقیر

ی
ت اجتماع

عدال
 

ایفا دانشگاه در توزیع متناسب منابع و توزیع ثروت در جامعه نقش  09/9±49/3 9/9±93/9 -31/9 -23/4 000/0

 نماید می
دانشگاه در دسترسی یکسان به خدمات و امکانات آموزشی در جامعه  12/0±3/9 9/9±01/4 -31/0 -99/3 000/0

 نماید اعم از زن یا مرد نقش ایفا می

 کل 11/0±11/3 14/0±19/9 -03/9 -01/3 000/0

ی ای افراد و جامعه دارد اهداف و آرزوهای حرفهدانشگاه تأثیر مثبتی بر  19/0±33/9 14/0±31/4 -04/9 -09/3 000/0
ی اجتماع

ت و وفاق و یکپارچگ
هوی

 

های افراد و  ها فردی، پیشرفت ذهنی و دیدگاه دانشگاه بر رشد ارزش 11/0±9/9 19/0±33/4 -13/0 -91/4 000/0

 .جامعه تأثیرگذار است

تمایل افراد برای حضور در رویدادهای فرهنگی دانشگاه در افزایش  11/0±39/9 10/0±33/4 -13/0 -21/4 000/0

 .نقش دارد
 کل 10/0±39/9 93/0±32/4 -11/0 -41/3 000/0

000/0  90/3-  33/9-  

 

13/0±99/4  03/9±91/3 دانشگاه مسئولیت آموزش و پیگیری الزم در خصوص حفاظت از  

زیست ازجمله آلودگی هوا و دفع بهداشتی زباله را به عهده  محیط

 .گیرد می



000/0  90/3-  39/9-  

 

10/0±90/4  10/0±19/3 برداری بهینه از امکانات و پدیدار کردن نقش و  دانشگاه در بهره 

های آن  ها و قابلیت مسئولیت خاص هر منطقه بر اساس توانمندی

 .نماید طور هماهنگ با سایر مناطق، نقش ایفا می به

ی
پایدار

 

000/0  32/3-  39/9-  94/0±30/4  99/0±19/3  کل 

ها در بعد امنیت اجتماعی از شکاف گویهعلمی و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی  دیدگاه اعضای هیئتاز  9مطابق جدول شماره 

، دانشگاه (-99/9)نماید  های اجتماعی نقش ایفا می بیشترین به کمترین به ترتیب مربوط به گویه، دانشگاه در پیشگیری از آسیب

موجب  شده است که به ای تنظیم گونه ، مقررات دانشگاه به(-99/9)افراد سازمان و جامعه نقش ایفا دارد در کاهش ترس و اضطراب 

راحتی فراهم  ، دانشگاه امکان ابراز عقاید مختلف را به(-33/9)توانند از حقوق خود دفاع نمایند  آن افراد سازمان و جامعه می

عدالت اجتماعی از بیشترین به کمترین به ترتیب مربوط به گویه، دانشگاه در  ها در بعدشکاف گویه همچنین ،(-39/9)نماید  می

، دانشگاه در تعدیل شکاف مناطق محروم و برخوردار (-31/9)نماید  توزیع متناسب منابع و توزیع ثروت در جامعه نقش ایفا می

ان به خدمات و امکانات آموزشی در جامعه اعم ، دانشگاه در دسترسی یکس(-03/9)نماید  نقش ایفا می( کاهش فاصله غنی و فقیر)

ها در بعد هویت و وفاق و یکپارچگی اجتماعی از بیشترین به کمترین به شکاف گویهو نیز ( -31/0)نماید  از زن یا مرد نقش ایفا می

ها  ، دانشگاه بر رشد ارزش(-04/9)ای افراد و جامعه دارد  ترتیب مربوط به گویه، دانشگاه تأثیر مثبتی بر اهداف و آرزوهای حرفه

، دانشگاه در افزایش تمایل افراد برای حضور در (-13/0)های افراد و جامعه تأثیرگذار است  فردی، پیشرفت ذهنی و دیدگاه

ها در بعد پایداری از بیشترین به کمترین به ترتیب مربوط به گویه، شکاف گویه .بوده است( -13/0)رویدادهای فرهنگی نقش دارد 

زیست ازجمله آلودگی هوا و دفع بهداشتی زباله را به عهده  شگاه مسئولیت آموزش و پیگیری الزم در خصوص حفاظت از محیطدان

ها  برداری بهینه از امکانات و پدیدار کردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه بر اساس توانمندی ، دانشگاه در بهره(-33/9)گیرد  می

نتایج  9های جدول شماره  بر اساس یافته .بوده است( -39/9)نماید  با سایر مناطق، نقش ایفا می طور هماهنگ های آن به و قابلیت

در سطح اطمینان  ، پایداریهویت و وفاق و یکپارچگی اجتماعی، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی  ابعاد هایتمامی گویه Zآزمون 

هویت و وفاق و یکپارچگی ، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی  ابعاد هایتمامی گویهاین بدان معنا است که در . معنادار است% 11

 .تفاوت معناداری وجود دارد( مورد انتظار)و مطلوب ( شده ادراک)، بین وضعیت موجود ، پایداریاجتماعی



  

علمی و مدیران دانشگاه  هیئتای وضعیت موجود و مطلوب، شکاف ابعاد توسعه اجتماعی از دیدگاه اعضای  بررسی مقایسه -9 نمودار

 صنعتی نوشیروانی

اعضای   دیدگاه  از  شکاف،  های توسعه اجتماعی بر اساس و گویه  ابعاد  از  یك هر  در   مطلوب  وضع و  موجود  وضع  میانگین امتیازهای 

علمی و مدیران  اعضای هیئتنمراتی که   .است شده   ارائه  3،9 ی شماره  جداول در  علمی و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی  هیئت

مطلوب   وضع  نمرات  از  اند کمتر گویه داده 33  ی همه در  و   گانه ابعاد هفت ی  همه در    موجود  وضعیت به  دانشگاه صنعتی نوشیروانی

توسعه   ابعاد ی  همه  در مجموع  در . است ابعاد توسعه اجتماعی گشته  تمامی   در  شکاف  نمره  شدن  منفی  موجب  که  بوده است

امنیت  ،(-93/9)پاسخگویی اجتماعی  :داشت و به ترتیب از بیشترین تا کمترین شکاف مربوط بوده است به  وجود اجتماعی شکاف 

اجتماعی هویت و وفاق و یکپارچگی  ،(-03/9)، عدالت اجتماعی (-94/9)رفاه اجتماعی  ،(-39/9)، پایداری (-31/9)اجتماعی 

ها، بیشترین شکاف مربوط به گویه دانشگاه در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نقش  گویه از میان (. -13/0)، سرمایه اجتماعی (-11/0)

و گویه دانشگاه در دسترسی یکسان به خدمات و امکانات آموزشی در جامعه اعم از زن یا مرد نقش ایفا ( -99/9)نماید  ایفا می

ابعاد و   و مطلوب موجود  وضعیت  با معنادار بودن آزمون ویلکاکسون، تفاوت بین . کمترین شکاف بوده است دارای( -31/0)نماید  می

 (.9،3 ی شماره  جداول  ،9نمودار)گیرد مورد تائید قرار می% 11پژوهی در سطح اطمینان  های دانشگاه شاخص

 گیری  بحث و نتیجه

در دانشگاه صنعتی نوشیروانی تفاوت توسعه اجتماعی بین ابعاد  دانشگاه صنعتی نوشیروانیاز دیدگاه اعضای هیئت علمی و مدیران 

0 

1 

2 
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 پاسخگویی اجتماعی

 سرمایه اجتماعی

 رفاه اجتماعی

 عدالت اجتماعی  امنیت اجتماعی 

هویت و وفاق و یکپارچگی 
 اجتماعی

 پایداری

 مطلوب موجود



 ی، سرمایه اجتماع(23/4) یهویت و وفاق و یکپارچگی اجتماع ،ترتیب بهتوسعه اجتماعی ابعاد  کارکردرتبه معناداری وجود دارد و 

. است( 93/9) یداری، پا(23/9)ی، عدالت اجتماع(12/9)یاجتماع امنیت ،(19/9)اجتماعی رفاه ،(39/4)یاجتماع پاسخگویی ،(92/4)

ها نشان از توجه بیشتر دانشگاه به هویت و وفاق و یکپارچگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی نسبت به سایر ابعاد از جمله این یافته

تقلیـل بـه ابعـاد کیفیـت )سـیری از سـادگی هــای توســعه ابعــاد و مؤلفه با توجه به این که. عدالت اجتماعی و پایداری است

و با توجه ( 9913جغتایی و همکاران،)انــد را طــی کرده( سـرمایه اجتماعـی و امنیت فردی و پایــداری) یدگـیچیتـا پ( زندگـی

ار ناپذیر است که در های انک به روندهای اخیر آموزش عالی، توجه به پایداری در راستای دستیابی به توسعه دانشگاهی از ضرورت

ها دارد و کشور پایدار ۀهمچنین نظام آموزش عالی نقشی محوری در فرایند توسع. این دانشگاه بایستی مورد توجه قرار گیرد

 به کشور علمی ۀهای آینده و اقدام صحیح در جهت توسع سرمایه گذاری اصولی در این بخش، ایجاد امکانات و تسهیالت برای نسل

پورآتشی، )باشد  داشته پایدار ۀنقشی اثربخش در توسع تا رود می انتظار عالی آموزش از گذاری، سرمایه این مقابل در. رودمی شمار

ریزی اصولی در دانشگاه برای دستیابی به پایداری در کنار سایر ابعاد توسعه بر این اساس، انجام اقدامات اصالحی و برنامه(. 9919

هزار)باشد می امروز دنیای در رفاه اجتماعی اصلی توسعه و های شاخص از نیز یکی عدالت ساساح .اجتماعی مورد تأکید است

از همچنین  .های مورد توجه خویش قرار دهدعنوان اولویت که دانشگاه نوشیروانی بایستی در کنار پایداری، به( 9910جریبی،

در دانشگاه صنعتی توسعه اجتماعی   ابعاد ی  همه  در در مجموع   دیدگاه اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی

امنیت  ،(-93/9)پاسخگویی اجتماعی  :داشت و به ترتیب از بیشترین تا کمترین شکاف مربوط بوده است به  وجود شکاف نوشیروانی 

ویت و وفاق و یکپارچگی اجتماعی ه ،(-03/9)، عدالت اجتماعی (-94/9)رفاه اجتماعی  ،(-39/9)، پایداری (-31/9)اجتماعی 

ها، بیشترین شکاف مربوط به گویه دانشگاه در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نقش  گویه از میان (. -13/0)، سرمایه اجتماعی (-11/0)

ش ایفا و گویه دانشگاه در دسترسی یکسان به خدمات و امکانات آموزشی در جامعه اعم از زن یا مرد نق( -99/9)نماید  ایفا می

. در بین ابعاد، بعد پاسخگویی بیشترین فاصله را با وضعیت مطلوب داشته است .کمترین شکاف بوده است دارای( -31/0)نماید  می

 ارایه هافعالیت اجرای تبعات برای توجیهی میسرشده، هافعالیت بهبود آن طریق از که است کاری و ساز از آنجایی که پاسخگویی

 برای است، گرفته قرار توجه مورد بسیار سازمانی اجتماعی پذیری و پاسخگوییمسئولیت دولتی درسازمان هایامروزه  گردد ومی

( 9913الوانی و احمدی،)باشدنیاز می ارزیابی نظام یك طراحی به ایران دولتی هایسازمان در اجتماعی پاسخگویی وضعیت سنجش

ها از نوشیروانی مورد توجه جدی قرار گیرد؛ به ویژه این که پاسخگویی در دانشگاهرسد، این مهم بایستی در دانشگاه و به نظر می

 اجتمـاعی مسئولیت کلیدی اهمیت در هادیگر سازمان با دانشگاه یریپذ تیمسئول اصلی تفاوت. باشدجایگاه مهمتری برخوردار می

 فرهنگی، علمی،توسعه در و هسـتند خـالق فعالیـت و دانـش ذکـاوت، مراکز ها دانشگاه که دلیل بدین. هاست دانشگاه خصوص در



 پژوهش، علم، ،شده کسب دانش آموزش عالی مراکز وها  دانشگاه این کـهخصوص  به. دارند کلیدی نقش جامعه اقتصادی و اجتماعی

که دانشگاه در فرایند از آنجایی  (.9913وظیفه دوست،)دهندمی توسعه و کنند می حفـظ را هنرمندانـه و نوآورانه های فعالیت

اندازی آن برای تربیت نیروی به دلیل این که نهاد توسعه نیروی انسانی بوده و تأسیس و راه. باشدتوسعه، دارای نقش برجسته می

تن ، فاصله گرف(9914قالوند،)ها الزم است و عالوه بر این، آثار تربیتی و فرهنگی خاص خود را به همراه دارد انسانی در سایر بخش

نظام آموزش . ی اجتماعی استها توسعهترین آنهایی را به دنبال دارد که یکی از مهمهای اجتماعی خویش نگرانیآن از رسالت

های  عنوان مکان ها بایستی به دانشگاه. کند ای ایفا می عالی و نیروی انسانی متخصص، نقشی کلیدی در توسعه پایدار هر جامعه

برداری از منابع و امکانات محدود را  آموزش عالی بایستی بتواند بهترین راه بهره. عه پایدار تالش نمایندتحقیق و مطالعه برای توس

ها در پیشبرد توسعه  ها است، همکاری آنهایی که پیشروی دانشگاهترین چالش یکی از بزرگ(. 9919پروین و همکاران،)کسب کند 

. ها غلبه نمایدهای نوینی است که بر مسائل و مشکالت مربوط به ناهماهنگیمها و معرفی سیستپایدار و کمك به حل پیچیدگی

های دانشگاهی نیستند بلکه به فکر یکی محققان صرفاً به دنبال همگامی دانشگاه با توسعه پایدار یا به فکر ایجاد پایداری در فعالیت

ها  اند و این مسئله چالش اصلی پیشروی آناجتماعی هایکردن و ادغام دانشگاه و مسیر رسیدن به توسعه پایدار در سیستم

ویژه ابعاد پایداری و  با توجه به وجود فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب ابعاد توسعه اجتماعی به(. 9919سهرابی و همکاران،)است

های برخالف دانشگاه .باشدهای دانشگاه میریزی و اقدامات هوشمندانه در جهت کاهش شکاف موجود از اولویتپاسخگویی، برنامه

های دانشگاهی به ویژه نسل دانشگاهی سوم و رسد در کشور ما به علت عدم تحقق مناسب نسلکشورهای توسعه یافته، به نظر می

در این راستا، . ها در حال تبدیل شدن به موزه بوده، ساختار و عملکرد سنتی خود را همچنان حفظ می نمایندچهارم، اکثر دانشگاه

ناپذیر های آموزش عالی همراه با پایش همزمان سیاست الزامی انکارها با روندهای کالن در لزوم همسویی دانشگاهبالغ سیاستا

 :گردد پیشنهادهای زیر مطرح میهای بدست آمده با توجه یافته .است

 .بدیا ریزی و حضور افراد متخصص ارتقاهای توسعه در تمامی ابعاد خود با برنامهشاخص -

 .انجام گیرد دانش عمومی بسترسازی فرهنگی از طریق باال بردن سطح -

 . شناسایی شود های اثربخش و راهبردی در جهت ایفای نقش دانشگاه پایدار و زمینه ساز برای توسعه پایدار راه حل -

 .گردد توزیع عادالنهبصورت  ها امتیازات در دانشگاه و منابع -

 .یابد افزایش تبع آن جامعه اعضای هیئت علمی و کارکنان و به میان در درک از عدالت -



ویژه تسـریع  هـا و رفـاه ملـت، بهها ذهنـی، سـاخت اجتماعـی، نهادهـای ملـی و شـیوه حکمرانـی باهدف افزایـش تواناییارزش -

 .یابد تغییـر رشـد اقتصـادی و کاهـش فقــر

 .گردد مندی از خدمات مرتبط تأمین شجویان و دانشگاهیان جهت بهرهجامعه و دان افراد برابر برای های فرصت -

 .شود توجه های افراد توانایی و استعداد تفاوت به -

ها و تخصیص مجدد منظور توزیع مجدد فرصت هایی در میان دولت و جامعه، بهها و تعاملها و فعالیت مشی ها، خطگذاریسیاست -

 .انجام پذیرد های برابر آموزش عالیها از فرصتپذیر جامعه در جهت برخورداری آن های آسیبگروهها و منابع به نفع افراد و قشر

 .شود شناسیآسیب های دانشگاهی به جهت دستیابی به توسعه اجتماعیفعالیت -

 .شود تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه -

 .باشد همگام دانشگاه با توسعه پایدار -

 ایجاد پایداری های اجتماعی دانشگاهی و یکی کردن و ادغام دانشگاه و مسیر رسیدن به توسعه پایدار در سیستمهای در فعالیت -

 .شود

 .شود واکاوی های مختلف دانشگاه عنوان اولویت برای بخش های پایداری، عدالت اجتماعی و ابزارهای ارزیابی بهشاخص -

 .ای تغییر یابدهای توسعهی و جاری به سوی فعالیتهای سنتها از انجام فعالیترویکرد دانشگاه -

 .های توسعه اجتماعیهای دانشگاهی در ارتباط با متغیرهایی برای رصد شاخصتشکیل کمیته -

 .های دانشگاهیتشویق مدیران و کارکنان جهت برقراری ارتباط با ذینفعان و جامعه جهت ارتقای نقش و مسئولیت -

 .گذار بر ارتباط دانشگاه و جامعههای اثر تدوین شاخص -

 :منابع

مطالعات توسعه . بررسی و شناسایی شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی(. 9919.)ارمکی، تقی، مبارکی، مهدی، شهبازی، زهرهآزاد

 .90-9،(9)9فرهنگی،–اجتماعی

انتشـارات مرکـز مطالعـات و : تهـران. توسـعه اجتماعی در شـهر تهـران(. 9919.)ح. و کالنتـری، ع. روشـنفکر، پ. ر،. اصغرپـور ماسـوله، ا



 .برنامه ریـزی شـهر تهـران

بررسی عوامل موثربر سرمایه اجتماعی (. 9919.)رودباری، جمیله، رحیم پور کامی، باقر، صالحی عمران ،ابراهیممحلی، طاهره، آقاتبارآقامیرزایی

 . 93-24،(9)99راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، . گامی به سوی توسعه اجتماعی: دانشجویان

راحی و اعتباریابی ابزار سنجش توسعه اجتماعی در سازمان ط(. 9911.)رضا ،یوسفی سعیدآبادی ،مریم ،یزدیتقوایی ،طاهره ،محلیآقامیرزایی

 .991-940،99(43)، پژوهش اجتماعی. (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)های دانش محور 

توسعه پایدار بر ارائه مدل مفهومی رابطه بین کیفیت برونداد آموزش عالی و (. 9919. )پروین، احسان، غیاثی ندوشن، سعید، محمدی، شراره

 .19-999،9(9)،پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی .اساس رویکرد سیستمی

انتشــارات ســازمان : مجموعــه مقــاالت توســعه اجتماعــی، تهــران: در. جهانــی ســازی و توســعه اجتماعــی(. 9914.) پیــران، پ

 .مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور

: تهران .پایدار عهعالی و توس مجموعه مقاالت دومین همایش آموزش.هامبانی و چالش: تلفیق پایداری در آموزش عالی(.9919.)مپورآتشی،

 .ریزی آموزش عالیبرنامه و پژوهش همؤسس

ی پنجگانه توسعه ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه ها(. 9913. )جغتایی، فائزه، موسوی، میرطاهر، زاهدی مازندرانی، محمد جواد

 .11-33،( 29) 92 رفاه اجتماعی،. اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 .روز فرزان نشر: تهران. ایرانیافتگیتوسعهوعقالنیت(. 9919)القلم، محمودسریع

 pdf.years30/PDF/ir.dolat.www://http: انداز جمهوری اسالمی ایران، دسترسی از سند چشم

 بررسی وضعیت همگامی دانشگاههای دولتی ایران با توسعة پایدار بر اساس الگوی(. 9919. )حسن ،نوری ،حامد ،بردبار ،ابوالفضل ،سهرابی

FLA 913-999 ،9(9)، مدیریت در دانشگاه اسالمی .هراندانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه ت :مطالعة موردی . 

، اولین همایش توسعه اجتماعی، برگزارکننده دفتر (شاخص های کمی و کیفی)ابعاد روش شناختی توسعه اجتماعی(. 9910.)،علیحقشمعدانی

.علمی و فرهنگی امور اجتماعی وزارت کشور، تهران، انتشارات

آموزش عالی، دانشگاه و توسعه ملی، مجموعه مقاالت آموزش عالی و توسعه پایدار، مؤسسه (. 9919.)هللزاده، سیاوش،احمدی، عزت اشیخعلی

 .پژوهش و برنامه ریزی آموزش، انجمن آموزش عالی ایران، جلد اول، تهران

 .9-93،(99)99دوره.شریفمجله. در ایران دولتیعالی آموزش نقش (.9994.)محمدباقر اکبر، غفرانی،علی صالحی،

مطالعات توسعه . ها و جایگاه ایران در جهان ی اجتماعی، شاخصتوسعه(. 9913.)فاضلی، محمد، فتاحی، سجاد، زنجان رفیعی، سیده نسترن

http://www.dolat.ir/PDF/20years.pdf


 .913 -31، (9)3فرهنگی، –اجتماعی

 .، نشرنی ،انتشارات ،تهران ایران های مسئله و جهانی منظرهای عالی، و آموزش دانشگاه(. 9911.)مقصود فراستخواه،

 .بررسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران(. 9919. )فالحی، علی، کفاشی، مجید، صدیقی،بهرنگ

 .90(91)،11-31،پژوهش اجتماعی

های توسعه ئت علمی بر ارتقای مولفهارزیابی تاثیر عملکرد اعضای هی(. 9914.)قالوندی، حسن، شیخ زاده، ابراهیم، سید علوی، سید محمد

 .93-30مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هفتم، شماره سوم،. اجتماعی

انداز جهانی و وضعیت ایران، مؤسسه ی توسعه ی اجتماعی چشم(. 9919.)کالنتری، عبدالحسین، روشنفکر، پیمان ،مقدم سلیمی، فرشید

 .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

 .ی غالمرضا خواجه پور، نشر ودادتوسعه ی انسانی دیدگاه و راهبرد، ترجمه(. 9999.)ریفن، کیث، مك کنلی، تریگ

-9)مجلة مطالعات اجتماعی ایران، .(های توسعه رویکردی بر برنامه)های توسعه اجتماعی ایران واکاوی شاخص(. 9913.)متقی، سمیرا

3)303،90-919. 

 .نشـر بازتـاب: تهـران. مفهـوم شناسـی و سـنجش: توسـعه اجتماعـی(.9914.)فکر، پو روشـن. مدنـی قهفرخـی، س

 .999-19،  30رابطه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی، راهبرد، شماره (. 9911.)موسایی، میثم 

شناسی  تحلیل موانع توسعه اجتماعی در ایران از دیدگاه اعضاء هیأت علمی جامعه(. 9911.)رامیننیا،آسیه، مرادی،میرفردی،اصغر،صادق

 .923-999(:4) 9فرهنگی، –مطالعات توسعه اجتماعی .های دولتی  دانشگاه

، 93دوره . اقتصادی-سیاسیاطالعات ( 9993-9993)های تحول بازار نیروی کار ایران در چهار دهه اخیرمشخصه(. 9999.)نظری، محسن

 .990-931شماره 

جامعه شناسی کاربردی دانشگاه  (.مطالعه موردی شهرتهران)بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (. 9910.)جعفر ،هزارجریبی

 .33(9)اصفهان ،

. های دولتی ایرانهای آن در سازمانتبیین مولفهگویی اجتماعی سازمانی و ضرورت مفهوم پاسخ(. 9913.)کیومرث، الوانی، سیدمهدی، احمدی

 .92-1، ((9پیاپی ) 9شماره )9های دولتی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان

فصلنامه . پذیری اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمیهای ارتقای مسئولیتمؤلفه(. 9913.)دوست، حسین، حبیبی، نوید، جعفری، پریوشوظیفه

 .9-943، 3(33)ریزی در آموزش عالی،پژوهش و برنامه
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Social Development Dimensions Ranking and Evaluating from the Viewpoints of Faculty 

Members and Managers of Noshirvani University of Technology 

Abstract: This study was descriptive-survey, with the aim of social development dimensions evaluating and from 

the viewpoints of faculty members and managers at Babol Noshirvani University of Technology. 930 faculty 

members and managers were selected by stratified random sampling. The research instrument was social 

development a standard questionnaire consisting of 33 pairs of corresponding questions were designed on a 3-point 

Likert scale. Data were analyzed using Wilcoxon tests, Friedman rankings by spss 39 software. The findings from 

the viewpoints of faculty members and managers at Babol Noshirvani University of Technology showed that ratings 

of social development dimensions were respectively consisted identity, consensus and social cohesion ( 4623 ) , 

social capital ( 4692 ) , social accountability (4639) , social welfare ( 9619 ) , Social security ( 9612 ) , social justice ( 

9623 ) , sustainability ( 9693 ), there is a gap in all social development dimensions. The size of the gaps were 
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respectively related to the social accountability ( -9693) , social security ( -9631 ) , sustainability ( -9639 ) , social 

welfare ( -9694 ) , social justice ( -9609 ) , identity and social cohesion ( -0611 ) , social capital ( -0613 ). Accordingly 

can be concluded that in the role of social development, universities should pay more attention to social justice and 

sustainability, in order to the role of social development dimensions and in doing so, they should make greater use of 

the strategy of strengthening identity consensus and social cohesion and promoting of social capital. 
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