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چکیده:
ي اجتماعی بدون شک فرایندي چند بعدي است و در توسعه

هاي سیاسی، اقتصادي ـ اي از عوامل، شامل جنبهي زنجیرهبرگیرنده
هاي چند اي از فعالیتاجتماعی، فرهنگی و حقوقی است و نیز مجموعه

ي مدنی و حتی اجتماع جهانی در آن ا، جامعهسطحی است که دولت و نهاده
ي اجتماعی با تأکید بر دو بعد نقش دارند. در این تحقیق به بررسی توسعه

ي اول، دوم، سوم، ي توسعهگرایانه توسعه، در قوانین برنامهرفاهی و انسان
ایم، تا مشخص شود که پرداخته1394تا سال 1368چهارم و پنجم از سال 

ي اجتماعی دارند و چه نقاط قوت و توسعه چه رویکردي به توسعههاي برنامه
گرایانه براي ضعفی وجود دارد؟ در همین راستا از دو شاخص: رفاهی و انسان

ي اجتماعی استفاده کردیم. روش تحقیق در این پژوهش ارزیابی توسعه
ي قوانین ي آماري این پژوهش کلیهباشد. جامعهتحلیل محتواي کمی می

هاي توسعه باشد و به دلیل اینکه تمامی برنامهي اول توسعه تا پنجم میامهبرن
اي وجود ندارد؛ نتایج بدست آمده نشان گیريبررسی شده است هیچ نمونه

هاي رفاهی توسعه بوده است و ها تأکید بر شاخصدهد که در بیشتر برنامهمی
توجهی قرار گرفته گرایانه به صورت قابل توجهی، مورد بیهاي انسانشاخص

باشد.ي اول توسعه میي ارزیابی شده، برنامهترین برنامهاست. ضعیف
گرایانه، هاي انسانهاي رفاهی، شاخصي اجتماعی، شاخصتوسعهکلیدي:مفاهیم

هاي توسعهبرنامه

ي مسئول)شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسندهکارشناس ارشد جامعه1
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مسألهیانبومقدمه
حث محافل رغم آنکه توسعه همواره موضوع روز و مورد بي اخیر علیدر طول چند دهه
المللی بوده است و علیرغم آنکه نهادهاي زیادي در سطح جهانی اقتصادي داخلی و بین
اي از رشد مجهز شده و تالش قابل مالحظهکشورهاي در حال يبراي کمک به توسعه

ماندگی و رسیدن به رشد گذاران داخلی براي خروج از عقبریزان و سیاستسوي برنامه
ي قبل نه ت به هر حال وضعیت این کشورها نسبت به چند دههمطلوب به عمل آمده اس

موارد کیفیت زندگی صورت فقط به لحاظ کمی چندان عوض نشده حتی در بسیاري از
توانیم بگوییم کم و بیش ثابت مانده است و در نتیجه تري پیدا کرده یا حداکثر مینامطلوب

فتادگی خارج شوند! در همان حال ااند از مدار عقبنتوانستهمانده هنوز جوامع عقب
هایی که تاکنون به نام توسعه توسط کارشناسان خارجی یا داخلی یا با مشارکت ریزيبرنامه

اند، عمدتاً پیاده شده» نیافتهتوسعه«هاي اخیر طراحی و در کشورهاي و طرف در طی دههد
هنگی ل اجتماعی و فري صنعتی قرارداده و عوامکانون توجه خود را رشد اقتصادي و توسعه

تواند بنیان میاند. عواملی که خودتوجهی و غفلت قرار دادهرشد را تا حد زیادي مورد بی
توجهی، خود جزء عوامل و مولد را موجب شود و در صورت بیزا ي درونیک توسعه

. ي مطلوب را سد کندي مستمر و پویا باشد و جلوي هر گونه توسعهدارنده و مانع توسعهباز
هاي متأخرتر خود به نقش عوامل اجتماعی و پردازان مبحث توسعه، در نگرشتئوري

را از قلمرويشدند تأکید ورزیده و مسألهکه بیش از این مورد غفلت واقع میفرهنگی 
هایی که در حال اصطالح توسعه، جدا از ابهاماند. در عینمسائل اقتصادي محض فراتر برده

تر اقتصادي بوده است. هاي بیشي نخست اصطالحی با داللتدر وحلهتعریف آن وجود دارد 
ال توسعه در برابر کشورهاي ي کشورهاي در حالگوي سنتی چنین جستاري مطالعه

یافته و کنکاش و جستجو از عواملی است که در هر یک از این دو گروه وجود دارد و توسعه
جلب رادر بدو امر در این مقایسه کشورهاترین پارامترهایی که در دیگري وجود ندارد. مهم

هاي اقتصادي مثل تولید ناخالص ملی، درآمد ملی،ي شاخصکند، مطالعهنظر کرده و می
عنوان جریانی چند بعدي که بهتولید سرانه و غیره است. هر چند که امروزه به توسعه

اجتماعی و فرهنگی گیري مجموعه نظام اقتصادي،مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت
شود. این جریان عالوه بر بهبود اوضاع در قلمروي اقتصاد در عین حال نگریسته میاست،

هاي نهادي، اجتماعی و اداري و نیز طرز تلقی عامه و متضمن تغییراتی بنیادي در ساخت
حتی آداب و رسوم و اعتقادات است.
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اه ساکس توسعه را جریانی اي دانشگاطالعات توسعهيسسهؤرئیس م1دادلی سیرز
گیري متفاوت کل نظام اقتصادي، اجتماعی داند که تجدید سازمان و سمتي میچند بعد

ي وي توسعه عالوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، و فرهنگی را به همراه دارد. به عقیده
وجه هاي نهادي، اجتماعی، اداري و همچنین ایستارها وشامل درگرگونی اساسی در ساخت

وم و عقاید مردم را نیز در نظرهاي مردم است. توسعه در بسیاري از موارد حتی عادات و رس
)25: 1388گیرد (ازکیا، بر می

: توسعه در استنظران در این زمینه است معتقد که یکی از صاحب2مایکل تودارو
هاي اساسی را پیگیري کند:جوامع باید هدفيهمه

.بخش زندگی چون خوراك، مسکن و بهداشتت تداومدسترسی بیشتر به امکانا-1
.اشتغال و آموزش بهتريایجاد زمینهباال رفتن سطح زندگی با افزایش درآمد،-2
ها، با رهانیدن هاي اقتصادي و اجتماعی افراد و ملتي انتخابگسترش دامنه-3

اي سازمان ملل اي منطقه. مرکز توسعه)26: 1378، ها از قید بردگی و وابستگی (توداروآن
داند و بر ي اجتماعی را تدارك خدمات اجتماعی مورد نیاز شهروندان می، توسعه3متحد

بهبود کیفیت زندگی مردمان از راه تأمین آموزش، کار، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی، 
هاي هاي طبیعی، توجه به بخشمحلی، ایمنی در برابر آسیبيتوسعهاصطالحات ارضی، 

اي منطقهيکند (مرکز توسعه... تأکید میامعه از جمله زنان و کودکان وگوناگون ج
).32-1988:36، سازمان ملل متحد

توسعه به يآنچه که در این مقاله به دنبال آن هستیم بررسی یکی از ابعاد چندگانه
نی یع1394تا 1368کشور از سال يهاي پنج سالهاجتماعی در قوانین برنامهينام توسعه

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی است. يتوسعهيمجموع پنج برنامه
نفسه ارزشمند است و فرد اجتماعی به این آرمان پایبند است که هر فرد فیيتوسعه
ي ي اصلی جامعه است. احترام به شخص و انسانیت عام در قلب فلسفه توسعهدغدغه

اجتماعی قراردارند.
هاي اصالحات، مداران در ایران با ناماست که اندیشمندان و سیاستبیش از یک قرن 

رشد، پیشرفت و آموزش، خواهان تحول وضع اجتماعی و اقتصادي کشور به نوسازي،
طور نظري یافته انجام شده است، هستند. این خواسته بهاي که در کشورهاي توسعهشیوه

1 Dudly sears
2 Michael Todaro
3 UNCRD
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ترده در عصر پهلوي دنبال شد. انقالب طور عینی و گسدر انقالب مشروطه مطرح شد و به
اسالمی اگر چه با شعارهاي دیگر، اما خود را وفادار به اهداف توسعه و پیشرفت اجتماعی و 

ریزي در کشور و نتایج نه چندان اقتصادي و فرهنگی دانسته است. تجربه سه دهه برنامه
ها ها، اهداف، برنامهاجتماعی، ضرورت تجدید نظر در راهبرديتوسعهيچشمگیر در حوزه

هاي دستیابی به آن را دوچندان کرده است. در همین راستا در بدو انقالب اسالمی، و روش
اقتصادي، اجتماعی و يهاي توسعه، برنامهکشوريجانبهدولتمران براي رشد و ترقی همه

یا بیشتر، اند. حدود نیم قرن هفرهنگی را تدوین و هر کدام را تا به االن پشت سر گذراند
هاي انجام شده و قوانینی که نماید که آیا برنامهقت ضروري میریزي در حقیي برنامهتجربه

آیا در پرداختن به امر ، ب اسالمی در کشور اجراء شده استدر طول سه دهه بعد از انقال
ررسی آن در قوانین ي اجتماعی که در این پژوهش به دنبال بخصوص توسعهتوسعه، به

ر هر برنامه بدون توجه به اند یا دباشیم، رعایت تمامی جوانب را کردهي توسعه میبرنامه
هاي قبل یک رویکرد خاص پیگیري شده است؟ توسعه یک جریان چند بعدي برنامه

عنوان توسعه در نظر گرفته شده است، بعد اقتصادي توسعه باشد ولی آنچه تا به حال بهمی
رهنگی دارد. این عاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فاب،باشد. حال آنکه توسعهمی

سوم، چهارم و پنجم توسعه به دنبال مشخص کردن هاي اول، دومپژوهش با بررسی برنامه
اهیم مشخص خوباشد و میها مییک از برنامهاجتماعی در هريمیزان بازنمایی توسعه
؟ اگر پرداخته ماعی پرداخته شده استي اجتهاي پنجگانه به توسعهکنیم که آیا در برنامه

گرایانه) اهمیت بیشترياجتماعی (بعد رفاهی یا بعد انسانيشده است، به کدام بعد توسعه
اند؟ و اینکه آیا تر عمل کردهتر و کدامیک ضعیفها قويداده شده است؟ کدامیک از برنامه

االت ؤپاسخگویی به این سي اجتماعی فقط یک بعد دارد؟ در این پژوهش به دنبال توسعه
هستیم.

اجتماعی)ه مطرح شدن نظریات توسعه (توسعهتاریخچ
ریزان فرایندي چند شناسان و برنامهاز آنجایی که توسعه در مطالعات اخیر جامعه

هاي در برنامه"اجتماعیيتوسعه"بعد شود، در این پژوهش به بعدي محسوب می
ی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به صورت اجتماعاقتصادي،يتوسعهيپنجگانه
درك ،پرداخته شده است. تا قبل از انقالب صنعتی در اروپا، از مفهوم توسعهجداگانه

تخصصی وجود نداشت بلکه فهمی لغوي و عام از این مفهوم رایج بود که معادل صراحت 
توسعه يمهشود. کلکار برده میبخشیدن به یک واقعیت و آشکار شدن یک موضوع به
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بستن یا پنهان کردن مطرح شد. بنابراین توسعه به فرويدادن در ابتدا در مقابل کلمه
معناي آشکار کردن و برمال کردن چیزي است که در ذات یک واقعیت وجود دارد 

.)22: 1992، 1(جاکوب
يشدن معناي جدید به واژهناي توسعه تغییر پیدا کرد. صنعتیبا انقالب صنعتی مع

تر ودگرگونی به سوي حالتی کامل"توسعه داد. در این هنگام مفهوم توسعه بر
.)1377اطالق می شد (اسکوبار، "تریافتهبسط

سازمان ياز: پیچیدگی فزایندهاجتماعی عبارتستيگوید: توسعهمک فارلند می
را براي تحقق ها و خالقیت انسانیشود انرژياي که این سازمان قادر میاجتماعی به گونه
ظر از اینکه آن اهداف ندهی و متجلی کند؛ صرفاد، سازمانهاي جامعه ایجاهداف و خواسته

رفاهی باشند یا شناخت فهم ذهنی یا آگاهی معنوي اقتصادي،فیزیکی، بهداشتی،
. )2،1999(مکفارلند و دیگران

ظام اجتماعی،اجتماعی را افزایش ظرفیت نيتوسعههمچنین سازمان ملل متحد،
گیري از منابع براي سطوح زندگی ساختار اجتماعی، نهادها، خدمات و سیاست بهره

هایی است که معطوف به توزیع ي ارزشتر در بر دارندهتر، که در معناي وسیعمطلوب
).379: 1377کنلی، (گریفن و مکهاست تعریف نموده استمعتبر درآمد و فرصت

منتشر شد که تأثیر زیادي بر 1952اعی جهان در سال اولین گزارش وضعیت اجتم
المللی داشت. این هاي بینویژه در آژانسي اندیشمندان و متخصصان توسعه بهتوجه

ریزان توسعه را بر اما برنامهگزارش تنها به توصیف شرایط اجتماعی موجود پرداخته بود،
ین موضوع باعث شد کسانی که به آن داشت با اقداماتی فوري به تعدیل فقر بپردازند. ا

اندیشیدند در مقابل کسانی قرار بگیرند که به خدمات اجتماعی و ارتقاي کمی توسعه می
داد، توجه افزایش رشد تولید ناخالص ملی که به همراه خود رفاه اجتماعی را افزایش می

.)3: 1393داشتند (کالنتري و همکاران، 
فرهنگی يي جهانی توسعهان گفت که دههتوبعد فرهنگی توسعه میيدرباره

هاي فرهنگی همایش جهانی به مناسبت سیاستيترین نتیجهملموس،)1988-1997(
ي اعتالي توجه به ابعاد فرهنگی توسعه در مکزیک با هدف عمده1982است که در سال 

.)14: 1378تشکیل شد (محالتی، 

1 jakob
2 macfarland and others
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سعه، آغاز به تدوین برنامه در سال طور مشخص در کشور ما اولین برنامه براي توبه
ي آغاز گردید و طی دو برنامه1327هاي عمرانی از سالبود که در قالب برنامه1324

ي مهادامه یافت. محور توسعه در دو برنا1356ي پنج ساله تا سال هفت ساله و سه برنامه
اجتماعی و ي بعدي بخش صنعت قرار داشت. سهم امور اول کشاورزي و در سه برنامه

رات در منابع مواردي مانند: بهداشت عمومی، تأمین آب و برق و اسکان عشایر به علت تغیی
.)51: 1390میالنی،منی و(مؤهاي نفتی در حد نازلی قرار داشتمالی حاصل از درآمد
ي ي چهارم، پنجم و ششم با تشکیل سپاه دانش و بهداشت ادامهدر سه برنامه

آمد تر شدن توزیع درمحروم در نظر گرفته شد و عادالنهر در مناطق خدمات اجتماعی بیشت
ي چهارم منوط به افزایش رشد اقتصادي گردید و فصلی مجزا براي رفاه اجتماعی در برنامه

طح بهداشت و آموزش ي پنجم اهداف اجتماعی نظیر ارتقاء ساختصاص یافت. در برنامه
هاي کم درآمد و حفظ محیط سطح زندگی گروهیشآمد، توجه به افزاتر درتوزیع عادالنه

.)4: 1353زیست در اولویت قرار گرفت. (سازمان برنامه و بودجه،
ي پنج ي توسعه در قالب برنامه، اولین برنامه1357از انقالب اسالمی در سال بعد

ز تدوین گردید. ا1373تا 1369ساله بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 
هاي برنامهي توسعه در قالبج برنامهاین دوران (بعد از جنگ عراق علیه ایران) تاکنون پن

پنج ساله، تصویب و اجرا شده است.

پژوهشپیشینه تجربی
الف) تحقیقات داخلی

اقتصادي و يگانه توسعهاجتماعی در قوانین پنجيبررسی توسعهيدر زمینه
ی ایران کارهاي مختصري صورت گرفته است که هر اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالم

هاي توسعه را بررسی ها به صورت خاص و جداگانه یکی از جنبهکدام از این پژوهش
اجتماعی پرداخته است. برخی دیگر به يها به ارزیابی توسعهاند. بعضی از این پژوهشکرده

هایی که به پژوهش ما آنهاي فرهنگی پرداخته است که در این مقاله به شناسایی شاخص
کنیم.تر بوده اند اشاراتی مینزدیک

اجتماعی در يفرهنگی و توسعهيتوسعه:اي تحت عنواندر مقاله)،1389(فردبابایی
ي اجتماعی با استفاده از روش تحلیل فرهنگی و توسعهيي بین توسعهایران به رابطه

فرهنگی عناصري همچون دانش، آگاهی يهپردازد. براي سنجش توسعها میي دادهثانویه
مطالعه یا استفاده از يو اطالعات گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به واسطه
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اند و براي سنجش آیند، مورد بررسی قرار گرفتههاي ارتباطی گوناگون به دست میرسانه
ها و روهگجویی دري مشارکتي اجتماعی نیز عناصري همچون میزان روحیهتوسعه
هاي اجتماعی، تحقق عدالت، آزادي، امنیت، آسایش و رفاه در جامعه و احساس تشکل

ش براي تحقق چنین عناصري در جامعه از سوي افراد جامعه، وفاداري افراد به جامعه و تال
ي فرهنگی در ایران هاي این پژوهش نشان داد که توسعهاند. یافتهآبادانی آن مورد نظر بوده

فردگرایی، در يهاي هویتی و فرهنگی، فقدان روحیهنع متعددي همچون آسیببا موا
.)7: 1389فرد، بابایی(... مواجه استمعناي اصالت فردیت و

پایدار در يتوانمندي و توسعه:در پژوهشی تحت عنوان)،1390(منی و میالنیؤم
ي پی بررسی وضعیت توسعهبا رویکرد آمارتیاسن، دري ایران ي سوم و چهارم توسعهبرنامه

» سن«ایران با تأکید بر مفهوم توانمندي و کیفیت زندگی يهاي توسعهپایدار در برنامه
ي سوم و چهارم توسعه مقدار آن محاسبه شده و باشند و همچنین براي دو برنامهمی

يثر بر توسعهؤگردد و سپس به شناسایی عوامل ماختالف آن تا سطح مطلوب تعیین می
دهد که هاي این تحقیق نشان میشود. یافتهر در شرایط فعلی کشور پرداخته میپایدا

انسانی، يها، سه محور اساسی توسعهنسليي پایدار با تأکید بر حفظ منافع همهتوسعه
هاي اساسی تبیین مادي، و طبیعی در دیدگاه سن با تأکید بر مفهوم توانمندي و آزادي

.)37: 1390، نیمنی و میالؤ(مشود می
ي فرهنگی و ساختار فرهنگ ایران، به اي با موضوع توسعهدر مقاله)،1385(پورصباغ

پذیري، ي فرهنگگانههاي سهي فرهنگی و جایگاه فرهنگ در رویکردبررسی توسعه
دهد که هاي این پژوهش نشان میپردازد. یافتهزا میي درونخود محور و توسعهيتوسعه

روند و در این مقاله ده باور ي توسعه به شمار میهاي فرهنگی خاص، الزمهنگرشباورها و 
.)41: 1385پور، گیرد (صباغمورد بررسی قرار می
ارزیابی کارایی اي با عنوان: )، در مقاله1392همکاران (طهماسب وهمچنین شاه

چهارم توسعه سوم ويهاي اقتصادي فرهنگ طی برنامههاي کشور در شاخصنسبی استان
هاي اقتصادي فرهنگ ها در شاخصبه بررسی، تعیین و تحلیل ارقام کارایی نسبی استان

هاي مربوط به ستفاده از دادهاها و باپردازد. این مقاله به کمک تحلیل پوششی دادهمی
و نیز استفاده از منابع رسمی آمارهاي فرهنگی، قابلیت هر یک از 1379-86هاي سال

دهد که سه استان تهران، قم و سنجد. نتایج نشان میدر بخش فرهنگ را میها استان
.)163: 1392همکاران، ویطهماسبکرمان در صدر کارایی قرار دارد (شاه
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ب) تحقیقات خارجی
مالی تأمین«دفتر امور اجتماعی و اقتصادي سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان 

يتوسعه«کند: اجتماعی را این چنین معرفی میيتوسعه» اجتماعی جهانيتوسعه
ياجتماعی یا پیشرفت اجتماعی به رفاه افراد و کارکرد سازگار جوامع اشاره دارد. توسعه

انداز هاي توسعه و همچنین چشمها، مسائل، عالیق و بخشتالشياجتماعی در برگیرنده
انداز اجتماعی فرد را در چشمهاي فعالیت انسانی است.حوزهياجتماعی براي مالحظه

(سازمان ملل »گیردبیند و ابعاد متنوع نیازهاي انسان را در نظر میارتباط با جامعه می
).3: 2002، 1متحد

برخی کشورهاي آسیایی و يتجربه«آمریکا آمده است که: يدر گزارش بانک توسعه
يتصادي با غفلت از توسعهاقيدهد در صورتی که رشد و توسعهآمریکاي التین نشان می

هاي هاي اجتماعی مورد نظر آمار نیاسن و بهبود استاندارداجتماعی (گسترش فرصت
اجتماعی همراه نباشد، به يزندگی ...) صورت گیرد یا با سیاست مناسبی براي توسعه

ها و گسترش فقر و نابرابري کمک خواهد کرد و بر محرومیت اجتماعی و بیماري
اجتماعی را کند و آن را با يو در مجموع روند توسعه؛جتماعی خواهد افزودهاي اآسیب

اجتماعی يمشکالت جدي مواجه خواهد کرد. چنان که تأکید دارد، موانع پیش برد توسعه
(بانک در منطقه عمیقاً در مسائل به هم پیوسته نابرابري و فقر ساختاري ریشه دارند

).2003، 2ي آمریکاتوسعه

ها و تعریف مفهومی توسعه اجتماعی لفهؤم
دهد توسعه به وجود آوردن دانشی است که به جامعه این امکان را میيهدف نظریه

هاي خود براي توسعه بهره جوید.تا از توانمندي
ها و مبانی نظري به صورت جداگانه لفهؤدر قسمت ذیل ابعاد اجتماعی توسعه از نظر م

شود.در آخر رویکرد پژوهش در این مقاله معرفی و بررسی میگیرد و مورد بررسی قرار می
ي اجتماعی تعاریف مختلف ارائه شده است:ي توسعهدرباره

اجتماعی را افزایش ظرفیت نظام اجتماعی، ساختار اجتماعی، يتوسعهسازمان ملل،
معناي تر که در زندگی مطلوببهره گیري از منابع براي سطوح نهادها، خدمات و سیاست

1 United Nation
2 Inter-American Development
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هاست آمد و فرصتهایی است که معطوف به توزیع معتبر دري ارزشتر در بردارندهوسیع
.)379: 1377کنلی، تعریف نموده است (کریفن و مک

اند. از نظر هاي متفاوتی را عنوان کردهشاخصاجتماعیيهاي توسعهلفهؤدر باب م
بهبود در کیفیت زندگی، تحقق هایی چونلفهي اجتماعی با مؤفرد تحقق توسعهبابایی

ساالري و ارچگی اجتماعی، تحقق نظام شایستهپعدالت اجتماعی، نیل به یکبرابري و
دموکراتیک و مشارکت اجتماعی و تقویت قابلیت و ظرفیت نظام اجتماعی پذیرش يجامعه

دنی، ميتحقق جامعههاي انسانی،ارتقاي توانمنديتکثر اجتماعی با حفظ انسجام ملی،
: 1389فرد، اجتماعی اشاره کرد (باباییيدموکراسی اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه

32(.
یراً اند و اخي پنج ساله را به پایان رسانیدههمچنین تاکنون در هندوستان چهار برنامه

هاي مشخص اصلی . یکی از هدف)180: 1367(شهدادي، پنجمین برنامه آغاز شده است
يهاي توسعههاست. طرحپنج ساله زدودن فقر و کاستن نابرابرييهین برنامپنجم

اجتماعی مزبور در زیر پنج عنوان اصلی ذکر شده است:
رفاه خانواده و تغذیهتندرستی،-1
شهري، مسکن و منابع آبيتوسعه-2
آموزش و پرورش-3
اشتغال نیروي انسانی و رفاه کارگران-4
اعیمانده و رفاه اجتمطبقات عقبيتوسعه-5

ي جوامع گوید: توسعه در همهنظران در این زمینه است میتودارو که یکی از صاحب
هاي اساسی را پیگیري کند.باید هدف

.دسترسی بیشتر به امکانات تداوم بخش زندگی مانند خوراك، مسکن و بهداشت-1
.راشتغال و آموزش بهتيباال رفتن سطح زندگی با افزایش درآمد، ایجاد زمینه-2
ها با رهانیدن آنها،اجتماعی افراد و ملتهاي اقتصادي وي انتخابگسترش دامنه-3

.)26: 1378(تودارو، از قید بردگی و وابستگی
ي شاید بتوان بیان کرد که اولین سند مهم سازمان ملل متحد در خصوص توسعه

لمللی اریف بینگروهی از کارشناسان در خصوص تع1954اجتماعی مربوط به گزارش سال 
از: ها عبارتند. این شاخصي اجتماعی استو سنجش معیار و سطوح توسعه

شناختیبهداشت شامل شرایط جمعیت-1
غذا و تغذیه-2
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آموزيآموزش و پرورش شامل مواد و مهارت-3
شرایط کار-4
وضعیت اشتغال-5
اندازهامصرف کل پس- 6
نقلحمل و-7
مسکن شامل تسهیالت خانگی-8
پوشاك-9

استراحت تفریح و -10
امنیت اجتماعی-11
.)257: 1386هاي بشري (زاهدي،آزادي-12

117کنند که: درگردهمایی و نشست سران کالنتري و همکاران این چنین اظهار می
که در کپنهاگ دانمارك برگزار شده بود، به صورت کلی 1995کشور جهان در ماه مارس 

کل زیر مشخص شد:اجتماعی براي کشورها به شيهاي توسعهابعاد و شاخص
بهداشت و درمان-1
مسکن و جاه پناه-2
اشتغال-3
جعیت و تنظیم خانواده-4
درآمد ملی و توزیع آن -5
.)14: 1393رفاه و تأمین اجتماعی (کالنتري و همکاران، يبرنامه- 6

چارچوب نظري پژوهش
به صورت شود و بعد رویکرد مقاله در این قسمت چند نظریه مطرح و بررسی می

:تفصیلی بیان خواهد شد

هاي مارکسیستیدیدگاه
يهاي مبتنی بر مساوات اجتماعی در بحث توسعههاي مارکسیستی بر ارزشدیدگاه

اي از ساختار اجتماعی اجتماعی را درجهيتوسعه1اجتماعی تأکید دارند. دونگ کیم

1 Dong Kim



161هاي ...بازتاب توسعه اجتماعی در قوانین برنامه

اضا براي برخورداري از منابع تقيداند که به اکثریت مردم محروم جامعه نه تنها اجازهمی
کند.دهد بلکه در جهت رسیدن به آن هدف، آنها را یاري میملی را می

هاي الزم را براي از نظر او اگر تغییر ساختاري جامعه در مسیري باشد که فرصت
ها قرار دهد، این مسیر در ي محروم به سهم خود از منابع ملی در اختیار آندستیابی توده

اجتماعی از دیدگاه این رهیافت يدر واقع فرایند توسعهفرایند توسعه است،اصل همان
.)40: 1386پور، فرایندي است عاري از استعمار و استثمار خارجی در جامعه (ناطق

» گرارفاه«پردازان نظریه
اجتماعی را در حرکت به سوي کیفیت بهتر يگرا توسعهرفاه«پردازان اما نظریه

اجتماعی در فراهم کردن امکانات زندگی يدانند. براي مثال: از نظر وارنر توسعهزندگی می
شود. وبر نیز در بیان اهمیت امکانات زندگی معتقد است که مردم در جامعه خالصه می

هاي تر و تجربهشانس زندگی عبارت است از امکان دستیابی به شرایط زندگی مناسب
زندگی شخصی بهتر (همان).

تحلیل قرار داد. توان از ابعاد متفاوتی مورد تجزیه وت کلی رفاه اجتماعی را میدر حال
سسات و نهادها براي ؤاي متشکل از خدمات، مدر مبانی مطالعات اجتماعی، آن را مجموعه

هاي طبیعی و منابع اجتماعی تعریف تأمین زندگی مطلوب و برخورداري از موهبت
کنند.می

هایی خاص، از که جنبهکننداران رفاه اجتماعی احساس میطرفدعبارت دیگر،و به
هاي بازار سپرده شوند. این اهداف رفاهی پردازيجتماعی نباید به دست خیالزندگی ا

آموزش و پرورش،بهداشت،بیکاري،يشامل تولید امکانات رفاهی معمولی مانند بیمه
شود،ده شدن نیازها پرداخته نمیبازنشستگی فقرزدایی است. در نظریات جدید به برآور

دانند، در عین اجتماعی را یک اولویت برجسته میيبلکه مهیا کردن شرایط از جمله بیمه
هاي نقدي، جدد رفاه اجتماعی (درآمد، پرداختهاي ممهیا کردن شرایط یعنی توزیعحال 

.)161: 1394آورند) (نوبخت، ر نقدي و شرایط رفاه را بوجود میغی

سن به توسعهاگاه آمارتیدید
دانند. توسعه آن می» محوريمشارکت «و » مداريحقوق«سن شرط تحقق توسعه را 

شود که به حقوق اساسی فرد و جامعه اعتنا شود و فرد و جامعه میاز آنجا و در آنجا آغاز 
مستلزم حذف يسن، توسعهيدر فرایندهاي توسعه، کنشگران فعال باشند. بر طبق نظریه
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ها ، این ناآزاديه مستلزم گسترش و دوام آزادي استعبارت دیگر توسعبهها است یاآزادينا
دار اجتماعی، به هاي نظامود، محرومیتهاي اقتصادي محداستبداد، فرصتشامل: فقر،

گر، هاي دخالتهاي بازدارنده دولتفراموشی سپردن خدمات عمومی، عدم تساهل و فعالیت
.)120: 1392(سن، ها استدياز جمله این ناآزا

انسانی نگاه ابزارگرایانه به انسان حاکم است در حالی که در يدر رویکرد سرمایه
در رویکرد رویکرد قابلیت انسانی (رویکرد سن) کرامت انسان هدف و غایت توسعه است. 

عنوان ابزار توسعه دیده شده است و به عنوان هدف و هم بهسن، گسترش آزادي هم به
هاي آزادي شناخته شده است.ي امکانبیانی دیگر در رویکرد سن، توسعه جوهره

کند:سن پنج نوع آزادي را مطرح می
آزادي سیاسی-1
آزادي تسهیالت (امکانات) اقتصادي -2
هاي اجتماعی فرصت-3
وضوح تعهدات -4
امنیت حمایتی-5

ن هستند ها نه تنها هدف غایی توسعه هستند بلکه از ابزار اساسی آاین آزادي
توانند هایی اشاره دارد که مردم از آن طریق میهاي سیاسی به فرصت(همان). آزادي

تصمیم بگیرند که چه کسی و بر اساس چه اصولی باید حکومت کند، امکان بررسی 
عملکرد انتقاد از مسئوالن فراهم باشد. آزادي بیان و نشریات بدون سانسور وجود داشته 

.)150پذیر باشد. (همان: ب متفاوت امکان، انتخاب بین احزاباشد
توانند از منابع آن افراد میيهایی است که به وسیلهامکانات اقتصادي شامل: فرصت

اي اجتماعی به هاقتصادي، به منظور مصرف، تولید یا مبادله استفاده کنند (همان فرصت
راد در هاي اساسی افگذار به آزاديشود که جامعه براي امور تأثیرترتیباتی اطالق می

... این تسهیالت نه کند؛ آموزش، بهداشت، درمان و جز اینهاراستاي زندگی بهتر وضع می
ؤثرتر در تر و ممهم است بلکه از نظر مشارکت فعالتنها براي گذراندن زندگی مشخصی 

.)151هاي اقتصادي و سیاسی نیز اهمیت دارد (همان: فعالیت
چه به آنها وعده داده شده ي آنهایی دربارهبر اساس فرضاددر مراودات اجتماعی افر

عبارت دیگر جامعه بر اساس پیش کنند. بهست خواهند آورد، عمل میاست و آنچه بد
يکند. تضمین وضوح و شفافیت مربوط است به درجههایی مبتنی بر اعتماد عمل میفرض
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وده متقابل باید متکی به آشکاري امور آن چنان که مردم انتظار دارند: آزادي مرا
.)1392:152سن، (وضوع و افشا باشدهاي ضمانت

اي از مردم ممکن است در هاي اقتصادي موفق نیز پارهو باالخره حتی در نظام
پذیري قرار داشته باشند و احتماالً در اثر تغییرات مادي که تأثیر منفی بر ي آسیبحاشیه

گیر شوند. براي جلوگیري هاي چشمن به محرومیتبه تسلیم شدزندگی آنان دارد مجبور 
اي از موارد ابتال به گرسنگی به بینوایی و فقر و حتی در پارهاز سقوط این گروه از جمعیت

هاي حمایتی شامل ترتیبات امنیتيهاي حمایتی نیاز دارند؛ گسترهو مرگ به امنیت
يدستان و هم در برگیرندهبه تهیهاي قانونی کمکسازمانی از قبیل پرداخت به بیکاران،

ها براي تأمین درآمد ایجاد اشتغال در فوریتترتیبات موردي مانند پیشگیري از قحطی یا
گرایانه هاي انسانلفهؤ). مبناي رویکرد ما در بخش م153باشد (همان: ن مینیازمندا
ن توجه به دلیل آباشد. آزادي آمارتیاسن، میتوسعه به مثابه يریهي اجتماعی، نظتوسعه

وجهی عه است. سن توسعه را فرایندي چندنقش اساسی انسان توسط سن در فرایند توس
اقتصادي و رفاه اجتماعی است؛ و این ابعاد چندگانه ين توسعهآداند که تنها یک بخش می

کنند.هم هستند که فرایند توسعه را کامل میدر تماس با

سازي توسعه اجتماعیشاخص
ل محتوا نیاز به شاخص یا مقوله در مورد موضوع مورد نظر است. لذا به شکل در تحلی

هاي در نظر گرفته شده ها، ابعاد و معرفاي به گردآوري شاخصي و کتابخانهاسناد
المللی پرداخته شده است. به این شکل که پس از ي اجتماعی در سطوح ملی و بینتوسعه

مقاالت، اجالس مجامع ، هانامهفصلمجالت، تب، ها و ابعاد مذکور در کشناسایی شاخص
يو با مطالعهاي کشورهاي توسعهرسمی و همچنین در قوانین برنامهالمللیرسمی بین

اساس اصول اي کشور باید برهاي توسعهاساس تمام برنامهقانون اساسی کشور (که بنا و
هاي بر در جهت ارزیابی برنامهابع معتچنین یکی از منریزي و تدوین گردد و همآن طرح

اي کشور به اجرایی شدن اصول قانون هاي توسعهتوسعه مبنی بر اینکه، آیا در وضع برنامه
اجتماعی يگیري توسعههاي اندازهاقدام به طراحی شاخص)توجه شده استاساسی

يعهبراي توستجربی،يگردید. در این بخش با توجه به مبانی نظري تحقیق و پیشینه
اجتماعی دو بعد جداگانه در نظر گرفته شده است.  

را توسعهباشد. این بعد ازمی"اجتماعیيتوسعهيگرایانههاي رفاهشاخص"بعد اول؛ 
اجتماعی در نظر يعنوان توسعهالمللی بهقیقات داخلی و خارجی و مجالت بینتمامی تح
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هاي انسان در ن و آزاديسپارند انساچه که آن را به دست فراموشی میگیرند ولی آنمی
"اجتماعیيگرایانه توسعههاي انسانشاخص"باشد. لذا در این قسمت بعد دوم توسعه می

مطرح شد؛ بعدي که در تمامی تحقیقات قبلی داخلی و خارجی به آن هیچ توجهی نشده 
شمند است و نفسه ارزاجتماعی به این آرمان پایبند است که هر انسان فیياست. توسعه

ي توسعه ي اصلی جامعه است؛ احترام به شخص انسانیت در قلب فلسفهانسان دغدغه
اجتماعی قرار دارد. 

ظر گرفته شده است به این اجتماعی در این پژوهش در نيابعادي که براي توسعه
باشد:قرار می

اجتماعی:  يتوسعه
گرایانه  هاي رفاهالف) شاخص
گرایانههاي انسانب) شاخص

اجتماعی:يهاي رفاهی توسعهالف) شاخص
بهداشت -1
آموزش-2
مسکن و تغذیه-3
حمل و نقل-4
تفریحات و استراحت-5
تأمین اجتماعی- 6
اشتغال و کار-7

اجتماعیيتوسعهيگرایانههاي انسانب) شاخص
امنیت اجتماعی-1
مشارکت اجتماعی-2
تکثر سیاسی و اجتماعی-3
هاي اجتماعیتوجه به آسیب-4
و حمایت از خانوادهوضعیت زنان-5
عدالت اجتماعی- 6
هاي مذهبی و قومی و دینیبرابري و برقراري حقوق اقلیت-7

توسعه يهاي در نظر گرفته شده به تحلیل قوانین برنامهها و معرفبر اساس شاخص
پرداخته شده است.
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شناسی پژوهشروش
پنهان متن، هاي آشکار و در این پژوهش از تحلیل محتواي کمی با تأکید بر جنبه

ي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی تمامی پنج دوره قانون برنامه
ایران، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل محتواي پیام ارتباطی یک روش مهم در مطالعات 

توان انواع مسائل و موضوعات گیري از آن میو علوم ارتباطات است که با بهرهاجتماعی
هاي سینمایی، کارتون، مصاحبه و موسیقی رادیو و تلویزیون، فیلمدر مطبوعات،مورد بحث 

ـ بررسی اهمیت و ارزشـ کیفیتـ و چه از لحاظ فراوانی و تکثرـرا چه از نظر کمیت
.)1380(هولستی،کرد

مند محتواي آشکار برلسون تحلیل محتوا را روشی براي توصیف عینی، کمی و قاعده
داند که هدف آن داند. همچنین هارولد السول، تحلیل محتوا را تکنیکی مییارتباطات م

یک موضوع معین يعبارت است از توصیف آنچه در یک زمان و یک مکان معین درباره
.)26: 1389مهر، ینیت و دقت و عمومیت ممکن (محمديشود با حداکثر عفته میگ

محتواي کمی، آزمون نظامند و تکرار اي، تحلیلهاي رسانهبر اساس کتاب تحلیل پیام
ددي بر اساس قوانین معتبر هاي عاي است که طی آن ارزشپذیر نهادهاي ارتباطی

هاي آماري روابط بین شود و سپس با استفاده از روشگیري به متن نسبت داده میاندازه
اج نتیجه شود. این عمل به منظور توصیف محتواي ارتباطات، استخرها تحلیل میآن ارزش

معنی آن یا پی بردن به بافت و زمینه ارتباط هم در مرحله تولید و هم در يدرباره
.)25: 1381گیرد (رایف و همکاران، مصرف صورت میيمرحله

هاست که در واقع اهمیت و ارزش تحلیل محتوا در توانایی پژوهشگر در ساختن مقوله
متغیرهاي تحقیق هستند. 

تقیماً به موضوع و هدف تحقیق مربوط است. بدون داشتن هدف ها مسساختن مقوله
). الزم به 7: 1380هاي تحقیق گفت (بدیعی، توان سخن از ساختن مقولهمشخص نمی
هاي توسعه براي بیان اینکه منظور از تبصره یا باشد که در بخش ارزیابی برنامهیادآوري می

جدول باشد، در زیر هر رایانه، چه میگهاي رفاهی و انسانمربوط به شاخصهاي خط مشی
ایمي توسعه پرداختههاي هر برنامهها و خط مشیهاي از تبصرو داخل پرانتز به ذکر نمونه

ي ید پژوهشگران در تمام پنج برنامهکأباشد که در طول این تحقیق، تآوري می(الزم به یاد
ها یا ، بر روي خط مشیاجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانيتوسعه

باشد و بر اساس این موارد تحلیل ها، اهداف کلی و جزیی میها، تبصرههمان ماده واحده
صورت گرفته است).
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پژوهشجامعه آماري 
ي هاي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعهآماري این تحقیق قوانین برنامهيجامعه

1394تا سال 1368یران از سال ااجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی اقتصادي،
باشد. می

ي توسعه، گانههاي پنجآماري تحقیق، تمامی قوانین برنامهيکه جامعهبه دلیل آن
و اقتصادي، اجتماعی يگیري در تحقیق وجود ندارد و کل قوانین توسعهاست لذا نمونه

گیرند.رار میعنوان نمونه مورد تحلیل و بررسی قفرهنگی جمهوري اسالمی ایران به

اوليي اول توسعه: جدول برنامهارزیابی برنامه:1جدول 
درصد خط 

هاها و تبصرهمشی تعداد هاتبصرهيشماره هاخط مشیيشماره
واحدها)ي(ماده هاي رفاهیشاخص

76/11% 4 10 ،13 ،15 ،16 0 بهداشت-1

41/29% 10 10 ،12 ،14 ،24 ،26 ،
44 ،45 ،46 ،47 ،48 0 آموزش-2

88/5% 2 11 6 مسکن و تغذیه-3
82/8% 3 31 4 ،4 حمل و نقل-4
88/5% 2 51 3 تفریحات استراحت-5

0 0 0 0 تأمین اجتماعی-6

58/20% 7 7،9 ،20 ،22 ،23 ،
41 هاهدف، 6، 2 اشتغال و کار و تولید-7

درصد خط 
هاها و تبصرهمشی تعداد هاتبصرهيشماره ها مشیخطيشماره

واحدها)ي(ماده هاي انسان گرایانهشاخص

94/2% 1 0 9 امنیت اجتماعی-1
88/5% 2 8 8 مشارکت اجتماعی-2

0 0 0 0 تکثر سیاسی و اجتماعی-3

0 0 0 0 هاي توجه به آسیب-4
اجتماعی

0 0 0 0 وضعیت زنان و حمایت از -5
خانواده

82/8% 3 5 ،6 5 جه به لت اجتماعی (توعدا-6
)فقر و درآمدها

0 0 0 0 برابري و برقراري حقوق -7
مذهبی و قومی دینی

100% 34 26 8 تعداد



167هاي ...بازتاب توسعه اجتماعی در قوانین برنامه

گذاري و توجه شود، اگر بخواهیم میزان سیاستکه در جدول مشاهده میطورهمان
وضع شده بدهیم،ي هاگرایانه را بر تعداد اصول و تبصرههاي رفاهی و انسانبه شاخص

:14ي(تبصرههاي رفاهی، آموزشي اول در قسمت شاخصکه در برنامهشود مشخص می
دولت موظف است اقدامات الزم جهت تغییر بنیادي نظام آموزش و پرورش را به عمل 

مورد نیاز را تهیه و به يآورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون الیحه
هاي پرداخته شده به شاخص آموزش ز تبصرهاايشوراي اسالمی ارائه نماید. نمونهمجلس 

مین ت را جذب کرده است ولی در مورد تأاول) بیشترین توجهايي توسعهدر برنامه
رایانه به هیچ گهاي انسانگرفته است. اما در بخش شاخصاجتماعی هیچ توجهی صورت ن

یت زنان هاي اجتماعی، وضعر سیاسی و اجتماعی، توجه به آسیبیک از چهار شاخص، تکث
هاي قومی و مذهبی، نه هیچ تبصره و نه و برقراري حقوق اقلیتو حمایت از خانواده برابري

توان گفت که به بعد رفاهی کلی از این برنامه میياي وجود ندارد. در یک نتیجهخط مشی
است و داراي نقاط گرایانه هیچ توجهی در این برنامه شدهبه میزان کم و به بعد انسان

باشد.فراوان میضعف

دوميجدول برنامهي دوم توسعه:ارزیابی برنامه:2جدول 
ها و درصد خط مشی

هاتبصره تعداد هاتبصرهيشماره هاخط مشیيشماره
واحدها)ي(ماده هاي رفاهیشاخص

12/3% 2 28 ،94 ـ بهداشت1

31/20% 13
36 ،37 ،61 ،62 ،64 ،
84 ،87 ،89 ،90 ،91 ،

92 ،93
5 آموزش-2

12/3% 2 16 ،85 0 مسکن و تغذیه-3
68/4% 3 25 ،101 ،78 0 حمل و نقل-4
25/6% 4 58 ،60 ،67 ،68 0 تفریحات استراحت-5

5/12% 8 12 ،13 ،18 ،43 ،50 ،
63 ،95 ،27 ،92 4سیاست کالن  تأمین اجتماعی-6

62/15% 10 4 ،10 ،11 ،12 ،13 ،
80 ،95 ،60

زیر 2، سیاست کالن 4
عنوان بازار کار، سیاست 

6کالن 
اشتغال و کار و تولید-7

ها و درصد خط مشی
هاتبصره تعداد هاتبصرهيشماره ها خط مشیيشماره

واحدها)ي(ماده گرایانههاي انسانشاخص

25/6% 4 53 ،70 ،101 13 امنیت اجتماعی-1
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ها و درصد خط مشی
هاتبصره تعداد هاتبصرهيشماره هاخط مشیيشماره

واحدها)ي(ماده هاي رفاهیشاخص

37/9% 6 7 ،39 ،42 2 ،3 ،8 مشارکت اجتماعی-2

0 0 0 0 تکثر سیاسی و -3
اجتماعی

0 0 0 0 هاي توجه به آسیب-4
اجتماعی

56/1% 1 65 0 وضعیت زنان و -5
حمایت از خانواده

06/14% 9 2 ،10 ،11 ،14 ،16 ،
17 ،21 ،12 1 عدالت اجتماعی -6

(توجه به فقر و درآمدها)

0 0 0 0
برابري و برقراري -7

حقوق مذهبی و قومی 
دینی

100% 64 55 9 تعداد

گذاري در دو بخش رفاهی و شود سیاستدیده می2که در جدولطورهمان
ي اول کرده است اما همچنان مثل برنامهتوسعه، بهبود و تغییر بسیار زیادييگرایانهانسان

اي اجباري کردن شرکت : دولت موظف است تمهیدات الزم بر62يشاخص آموزش (تبصره
هاي سال را در دوره40سوادان کمتر از م در آموزش اجباري و شرکت بیتعلیالکودکان الزم

هاي ه را به خود جلب کرده است و شاخص...) بیشترین توجسوادآموزي فراهم آورد
عمومی نسبت به تکمیل ي: دولت موظف است از محل منابع بودجه94يبهداشت (تبصره

اشتی درمانی کشور به ترتیب هاي بهدات، تجهیزات و نیروي انسانی شبکهسیستأ
هاي بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی روستایی پایگاههاي خانه بهداشت، مراکزاولویت

يدرباره16يشاخص مسکن و تغذیه (تبصرهو...)بهداشتی درمانی شهري اقدام نماید
دوم يسیاست پرداخت سوبسید به کاالهاي اساسی و دارو و شیر خشک در برنامهتغذیه:

ادامه خواهد داشت. دولت موظف است طی این برنامه سوبسید دارو، شیر خشک و کاالهاي 
شکر و پنیر را بر مبناي اعتبار ارزي مصوب واساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند

هاي جه را جلب کرده است. در بخش شاخصپرداخت نماید) کمترین تو1372در سال 
هاي اجتماعی، سیاسی و اجتماعی توجه به آسیبه شاخص تکثرگرایانه همچنان سانسان

چ تبصره و خط مشی وجود ندارد. هاي قومی و مذهبی هیاري حقوق اقلیتبرابري و برقر
گرایانه توجه نکرده است.هاي انساناین برنامه هم به شاخصتوان گفت که می
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سوميي سوم توسعه: جدول برنامهارزیابی برنامه:3جدول 
ها رصد خط مشید

هاو تبصره تعداد ي شماره
هاتبصره

ها شماره خط مشی
واحدها)ي(ماده هاي رفاهیشاخص

29/10% 7 0 104 ،192 ،193 ،194 ،
195 ،196 ،197 بهداشت-1

64/17% 12 0
58 ،99 ،101 ،103 ،
143 ،144 ،146 ،148 ،
150 ،152 ،153 ،154

آموزش-2

88/5% 4 0 138 ،139 ،140 ،141 مسکن و تغذیه-3

29/10% 7 0 126 ،127 ،128 ،129 ،
130 ،131 ،132 حمل و نقل-4

82/8% 6 0 157 ،161 ،162 ،164 ،
167 ،169 تفریحات استراحت-5

76/11% 8 0 27 ،37 ،39 ،40 ،42 ،
44 ،147 ،174 تأمین اجتماعی-6

23/13% 9 0 3 ،48 ،49 ،51 ،53 ،
54 ،55 ،56 ،57 کار و تولیداشتغال،-7

ها درصد خط مشی
هاو تبصره تعداد يشماره

هاتبصره
ها خط مشیيشماره

واحدها)ي(ماده گرایانههاي انسانشاخص

41/4% 3 0 173 ،179 ،187 امنیت اجتماعی-1
47/1% 1 0 2 مشارکت اجتماعی-2

0 0 0 0 تکثر سیاسی و اجتماعی-3
47/1% 1 0 38 هاي اجتماعیتوجه به آسیب-4

47/1% 1 0 158 وضعیت زنان و حمایت از -5
خانواده

23/13% 9 0 36 ،43 ،46 ،47 ،50 ،
71 ،125 ،137 ،155

لت اجتماعی (توجه به فقر عدا-6
ها)و درآمد

0 0 0 0 برابري و برقراري حقوق -7
مذهبی و قومی دینی

100% 68 0 68 تعداد
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بدست آورد که میزان توجه به توان این نتیجه را میي سومجدول برنامهيبا مشاهده
گیري یافته است. ل بهبود چشمي قبگرایانه، نسبت به دو برنامههاي رفاهی و انسانشاخص

ي هر یک از این توان مشاهده کرد که دربارههاي رفاهی میالخصوص در بخش شاخصعلی
شده است. هاي متفاوت تدوینها، خط مشیشاخص

: به شرکت سهامی راه آهن 126نقل (خط مشی هاي حمل ون برنامه به شاخصدر ای
خدمات حمل و نقل يشود به منظور ارائهوري اسالمی ایرانی اجازه داده میجمه

نزیتی و چند وجهی با مشارکت کشورهاي عضو اکو نسبت به ایجاد اي، ترامنطقه
: به 161و استراحت (خط مشیالمللی اقدام کند) تفریحاتهاي حمل و نقل بینشرکت

هاي فرهنگی هاي فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمعسازي سینماها و مجتمعمنظور باز
...) و جدید و تاالرهاي نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار نفر جمعیت دارند

مواد مین ارز مورد نیاز براي ورودأ: به منظور تنظیم بازار دارو، ت196بهداشت (خط مشی
قیمت يرویهي وارداتی، جلوگیري از افزایش بیدارویی و داروهاي ساخته شدهياولیه

اي و جلوگیري از عوارض داروهاي بهداشتی و طوالنی مصرف ضروري، حمایت از نظام بیمه
گرایانه هاي انسانز توجه شده است، اما در بخش شاخص...) نیو مخاطرات دارویی اقدامات

هاي قومی و مذهبی، ی و برابري و برقراري حقوق اقلیتر سیاسی و اجتماعشاخص تکثدو
گرایانه توسعه به مقدار کم انسانهاي دیگر توجهی صورت نگرفته است و به شاخصهیچ 

قبل، بیشترین توجه به يهاي توسعهنتیجه در این برنامه مثل برنامهتوجه شده است. در
باشد.خط مشی می12آموزش با امر



171هاي ...بازتاب توسعه اجتماعی در قوانین برنامه

چهارميچهارم توسعه:جدول برنامهيارزیابی برنامه: 4جدول 
ها درصد خط مشی

هاو تبصره تعداد يشماره
هاتبصره

ها خط مشیيشماره
واحدها)ي(ماده هاي رفاهیشاخص

36/16% 9 0 59 ،62 ،85 ،86 ،87 ،
88 ،89 ،90 ،93 بهداشت-1

72/12% 7 0 43 ،46 ،47 ،48 ،50 ،
52 ،54 آموزش-2

63/3% 2 0 28 ،84 مسکن و تغذیه-3
81/1% 1 0 28 حمل و نقل-4
27/7% 4 0 34 ،104 ،112 ،117 تفریحات استراحت-5
09/9% 5 0 3 ،91 ،92 ،96 ،147 تأمین اجتماعی-6

9/10% 6 0 41 ،55 ،101 ،104 ،
148 ،150 ـ اشتغال و کار و تولید7

ها درصد خط مشی
هاهو تبصر تعداد يشماره

هاتبصره
ها خط مشیيشماره

واحدها)ي(ماده هاي انسان گرایانهشاخص

09/9% 5 0 100 ،116 ،119،121 ،
125 امنیت اجتماعی-1

45/5% 3 0 102 ،126 ،145 مشارکت اجتماعی-2

0 0 0 0 تکثر سیاسی و -3
اجتماعی

45/5% 3 0 97 ،130 ،132 هايتوجه به آسیب-4
اجتماعی

63/3% 2 0 98 ،111 وضعیت زنان و -5
حمایت از خانواده

72/12% 7 0 3 ،27 ،52 ،72 ،77 ،
95 ،99

لت اجتماعی عدا-6
)(توجه به فقر و درآمدها

81/1% 1 0 120
برابري و برقراري -7

حقوق مذهبی و قومی 
دینی

100% 55 0 55 تعداد
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شود توجه به ابعاد چهارم مشاهده میيهمچنان که در جدول مربوط به برنامه
هاي رفاهی، گرایانه و چه در بخش شاخصهاي انسانمختلف توسعه، چه در بخش شاخص

کم و بیش وجود دارد. اما همچنان شاخص تکثر سیاسی و اجتماعی نیز در این برنامه هیچ 
مذهبیهاي قومی وشده است و در بخش برابري و برقراري حقوق اقلیتنتوجهی به آن 

هاي دینی شناخته گذاري در مسائل مربو ط به اقلیتبه منظور سیاست120(خط مشی 
بستگی ملی، شورایی ي امور کشور و تحکیم همشده و تقویت مشارکت آنان در اداره

و به ت وزیران تهیه أشود که شرح وظایف و ترکیب اعضاي شورا توسط هیتشکیل می
) تنها یک خط مشی دیده شده است، توجه به رسدتصویب مجلس شوراي اسالمی می

برنامه اهمیت دارد. عدالت اجتماعی با هفت خط مشی در این
نقل کمترین توجه به آن شده است ولی حمل و،گرایانه نیزهاي رفاهدر بخش شاخص

همچنین ؛خط مشی داشته است9گذاري را با در این برنامه بهداشت بیشترین سیاست
: دولت مکلف است به منظور رونق 104يکار و تولید نیز در این (مادهشاخص اشتغال و 

پذیري، خلق منابع اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کاال و خدمات، رقابت
به صورت ...)... اقداماتی را انجام دادمحصوالت و خدمات فرهنگیيجدید، توزیع عادالنه

ت.قابل توجه به آن پرداخته شده اس
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پنجميي پنجم توسعه: جدول برنامهارزیابی برنامه: 5جدول 
ها درصد خط مشی

هاو تبصره تعداد يشماره
هاتبصره

ها خط مشیيشماره
واحدها)ي(ماده هاي رفاهیشاخص

66/6% 4 0 32 ،34 ،36 ،37 بهداشت-1

33/13% 8 0 8 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،
22 شآموز-2

66/11% 7 0
149، (مسکن)43، (تغذیه)32

171، (مسکن)168، (تغذیه)
176، 172، (مسکن)

مسکن و تغذیه-3

66/11% 7 0 161 ،162 ،163 ،164 ،165 ،
166 ،232 حمل و نقل-4

10% 6 0 6 ،9 ،11 ،12 ،13 ،14 تفریحات استراحت-5
66/6 4 0 26 ،27 ،33 ،38 تأمین اجتماعی-6
66/11% 7 0 21 ،57 ،69 ،72 ،73 ،80 ،82 اشتغال و کار و تولید-7

ها درصد خط مشی
هاو تبصره تعداد يشماره

هاتبصره
يها (مادهخط مشیيشماره

واحدها) هاي انسان گرایانهشاخص

33/13% 8 0 40 ،195 ،198 ،201 ،203 ،
205 ،206 ،209 امنیت اجتماعی-1

66/1% 1 0 104 جتماعیمشارکت ا-2
0 0 0 0 تکثر سیاسی و اجتماعی-3

66/1% 1 0 (مواد مخدر)207 هاي توجه به آسیب-4
اجتماعی

33/8% 5 0 39 ،42 ،43 ،227 ،230 وضعیت زنان و حمایت از -5
خانواده

33/3% 2 0 124 ،194 عدالت اجتماعی (توجه به -6
)هافقر و درآمد

0 0 0 0 برابري و برقراري حقوق -7
ذهبی و قومی دینیم

100% 60 0 60 تعداد

شود، بخش رفاهی پنجم توسعه دیده میيطور که در جدول مربوط به برنامههمان
پنجم به تمامی هفت شاخص توجه شده است در این برنامه آموزش با هشت ماده يبرنامه

بیمه مین اجتماعی وأهاي قبل بیشترین توجه به آن بوده است. شاخص تطبق برنامه
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مین اجتماعی چند أدولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع ت:27ي(ماده
هاي مکمل هاي اجتماعی، بیمهبیمههاي اجتماعی،الیه با لحاظ حداقل سه الیه: مساعدت

ي متعادل و ها از توجه؛ و در بخش دیگر شاخص...اقدام نماید)نشستگی و درمانباز
اجتماعی، شاخص يگرایانه توسعههاي انسانباشد. در بخش شاخصر میمناسبی برخوردا

: به منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی و 209ي امنیت اجتماعی (ماده
پیشگیري و مقابله با هر گونه ناهنجاري فرهنگی و اجتماعی و اخالل در امنیت عمومی: 

ماده بیشترین توجه را 8...) با را فراهم نماید...دولت موظف است سازکارهاي اجرائی الزم
هاي ی و برابري و برقراري حقوق اقلیتمعطوف خود کرده است. اما دوباره تکثر اجتماع

را از این جدول توان این نتیجه قومی و مذهبی هیچ توجهی به آن پرداخته شده است. می
ها خوب و متعادل م به آني پنجاجتماعی در برنامهيهاي توسعهگرفت که بعد شاخص

گرایانه سیر نزولی و برگشت به عقب هاي انسانپرداخته شده است ولی در بخش شاخص
داشته است.

گانه توسعههاي پنجقایسه برنامهم
هاي هپنجم) تبصره در برنامي سوم به بعد (سوم، چهارم وجایی که از برنامهاز آن

اند، ها تعریف شدهشده در فصول مختلف و با مادههاي تدوین توسعه وجود ندارد و برنامه
واحدها) به يتعداد ارجاعات هر برنامه را (چه از نظر تعداد تبصره چه خط مشی یا ماده

. در این گانه در نظر گرفته شده استهاي پنجها در برنامهعنوان مالك ارزیابی شاخص
انه توسعه را به صورت گرایهفت شاخص رفاهی و هفت شاخص انسانقسمت هر یک از 

ویري روشن از میزان توجه به شود تا تصمجزا و براي هر برنامه با هم مقایسه می
ها از نظر تعداد اصول و هشکل کلی برناماجتماعی ارائه داده شود.يهاي توسعهشاخص
يتوسعهيگرایانههاي انسانهاي رفاهی و شاخصهاي پرداخته شده به شاخصتبصره

هاي توسعه در شاخصيها دربارهبه این قرار است: مجموع کل تبصره و مادهاجتماعی
باشد که از این تعداد پنج تبصره و خط مشی تا می34اول (در هر دو بعد):يبرنامه
پرداخته شده است. هاي رفاهیي دیگر به شاخصماده29هاي انسانی و ي شاخصدرباره

ي دوم گرایانه در برنامههاي رفاهی و انساني شاخصارهدربهاها و تبصرهمجموع کل ماده
44هاي انسانی وي شاخصماده و تبصره درباره20باشد که از این تعدادتا می64توسعه:

هاي شاخصيها دربارهباشد. مجموع کل مادههاي رفاهی میي شاخصتاي دیگر درباره
يتا درباره15باشد که از این تعداد میتا68ي سوم توسعه:انسانی و رفاهی در بر نامه
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باشد. همچنین هاي رفاهی میي شاخصتاي دیگر درباره53باشد وهاي انسانی میشاخص
باشد تا می55ي چهارم:و انسانی در برنامههاي رفاهیي شاخصارهها دربمجموع کل ماده
ي تاي دیگر درباره34ه و هاي انسانی توسعي شاخصتاي آن درباره21که از این تعداد 

هاي ي شاخصها دربارهباشد. و در آخر اینکه از مجموع کل مادههاي رفاهی میشاخص
يها دربارهتاي آن17باشد که از این تعداد میتا60ي پنجم:انسانی و رفاهی در برنامه

د. از این باشهاي رفاهی توسعه میي شاخصتاي دیگر آن درباره43هاي انسانی وشاخص
هاي توسعه گرفت، هر برنامه نسبت ي برنامهگونه اولین نتیجه را دربارهتوان اینها میداده

و هاي رفاهی ي اجتماعی در هر دو بعد شاخصي بیشتري به توسعهي قبلی توجهبه برنامه
رائه عنوان دومین نتیجه از این بررسی اولیه اتوان بهانسانی داشته است؛ ولی آنچه که می

- اجتماعی نسبت به رویکرد انسانيکرد این است که در هر برنامه رویکرد رفاهی توسعه

شده است. حال آنکه توجه بیشتري به آن (بعد رفاهی)و؛ تر بوده استگرایانه خیلی مهم
ها هیچ توجهی نشده و گرایانه به برخی از معرفههاي رفاهی و انساندر هر دو بخش شاخص

ي قانون ها از جداول بررسی برنامهي تحلیلدر ادامهقابل درکی شده است.به برخی توجه
گرایانه) توسعه در هر یک شاخص (رفاهی) و هفت شاخص (انسانهر یک از هفت، توسعه

گیرد تا مشخص گردد در هر برنامه توجه به توسعه مورد ارزیابی قرار میياز پنج برنامه
زي حالتی انباشتی داشته است یا خیر؟ریکدام بخش بوده و آیا برنامه

، ماده2ي دوم ماده و تبصره، در برنامه4ي اول در بحث شاخص بهداشت در برنامه
صره وجود تب4ي پنجم تبصره و در برنامه9ي چهارم در برنامه، ماده7ي سوم در برنامه

ي بهداشت توجهي چهارم و سوم به شاخصدهد که در برنامهها نشان میدارد. این داده
.ي خیلی کمتري شده استي دوم توجهبیشتري شده است و در برنامه

ماده، در 13ي دومماده، در برنامه10ي اول در قسمت شاخص آموزش، در برنامه
ده به امر آموزش ما8ي پنجم ماده، در برنامه7ي چهارم ماده، در برنامه12ي سوم برنامه

هاي پنج ن نتیجه گرفت که در تمامی برنامهچنیها ایناین دادهتوان ازپرداخته است. می
آموزش عالی و پرورش نیروي مناسب و متعادلی به امر آموزش و پرورش ويگانه توجه

ها و خط ه در این تبصرهچآوري هست که آنانسانی متخصص شده است. البته الزم به یاد
شتر قسمت رشد کمی و تغییرات آموزش آموزش و پرورش وجود دارد، بیيبارهها درمشی

باشد، نه آموزش و پرورش رایگان براي همگان!مطرح می
ي ماده، در برنامه2ي دومماده، در برنامه2ي اول در بحث مسکن و تغذیه در برنامه

ماده وضع شده است.7ي پنجم ده و در برنامهما2چهارم يدر برنامه، ماده4سوم 
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ر دو جزء نیازهاي ضروري که ه، دهد که به بعد مسکن و تغذیهمیاین اطالعات نشان 
ست و در هر برنامه به صورت خیلی محدود و گذرا به اخوبی نشده يباشد، توجهانسان می

ها اندکی بیشتر به ي پنجم نسبت به سایر برنامهاین دو بعد توجه شده است. فقط در برنامه
عدم توجه به شاخص مسکن و تغذیه در تمامی این مسکن و تغذیه پرداخته شده است.
دهد. ها را نشان میتوجهی آناین پنج برنامه، ضعف مدیران و کم

ماده، در 3ي دوم ماده، در برنامه3ي اول نقل در برنامهدر بحث شاخص حمل و
ماده پرداخته شده7ي پنجمماده و در برنامه1ي چهارمماده، در برنامه7ي سوم برنامه

ي چهارم تنها در یک ماده به آن ریزي بوده ولی در برنامههاي برنامهالویتاست و جزء
گاه در کشوري باشد هرنقل میتوجهی به حمل وي کمدهندهپرداخته شده است که نشان

باري و نظامی ... گسترش یابد، اقتصاد آن کشور ،نقل عمومی، ناوگان مسافربريحمل و
ي چهارم در بعد حمل و دهد که در برنامهیافت. این شاخص نشان میهم نیز رونق خواهد

ي پنجم آن توجه کافی نقل یک ضعف اساسی وجود داشته است که خوشبختانه در برنامه
شده است.

4ي دومماده، در بر نامه2ي اول در قسمت شاخص تفریحات و استراحت در برنامه
ماده وجود 6ي پنجم ماده و در برنامه4ي چهارم امهدر برن، ماده6ي سومماده، در برنامه
ي اول نسبت به توان گفت که در برنامهریحات و استراحت پرداخته است. میدارد که به تف
در دیگر کمتري به شاخص تفریحات و استراحت شده است ويها توجهدیگر برنامه

هاي توسعه توجه کم و بیشی شده است.برنامه
هاي از کارافتادگی، مین اجتماعی و بیمهأمربوط به توجه، به تدر قسمت شاخص

ي اول توسعه هیچ سالخوردگان، زنان، سرپرست خانواده، بازنشستگی، تکمیلی در برنامه
8عه ي سوم توسماده، در برنامه8ي دوم توسعهاي وجود ندارد، در برنامهماده و تبصره

بحث ماده به این4ي پنجم توسعه و در برنامه،ماده5ي چهارم توسعه ماده، در برنامه
ي اول توسعه اي برنامههتوان گفت که یکی از ضعفپرداخته است. در یک نگاه می

هاي دیگر توجه قابل ذکري به ... است. اما در برنامهمین اجتماعی ونپرداختن به شاخص تأ
ي پنجم به ، در برنامهکهاستچه که الزم به تذکر است اینت ولی آناین مبحث شده اس

ها توجه شود یا حتی اینکه از دیگر جاي این که به تأمین اجتماعی مثل دیگر برنامه
شود که تأکید کمتري به شاخص جه شده باشد، مشاهده میها به این بحث بیشتر توبرنامه

هاي دیگر راهاي برنامهي پنجم مالكتوان گفت که برنامهمین اجتماعی شده است میتأ
هایی دیگر معطوف کرده است.رار نداده و توجه خود را به شاخصمد نظر ق
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ماده، در 7ي اولگرایانه یعنی اشتغال و کار و تولید، در برنامهآخرین شاخص رفاه
ي ماده و در برنامه6ي چهارمماده، در برنامه9ي سومماده، در برنامه10ي دومبرنامه
به شاخص اشتغال در تمامی دهد که توجهاطالعات نشان میوجود دارد. این ماده7پنجم
ها در نظر گرفت ن را یکی از نقاط قوت این برنامهتوان آها وجود داشته است و میبرنامه

ه است. اگر بخواهیم در چرا که به صورت متعادل و متناسب به شاخص اشتغال پرداخته شد
را معرفی کنیم که به تمامی یک برنامهاجتماعی يگرایانه توسعهفاههاي رقسمت شاخص

تر ها قويهاي دیگر به این شاخصمتعادل پرداخته و نسبت به برنامهها به صورت شاخص
ها از توجه و نکات بهتري سوم نسبت به دیگر برنامهيبرنامهتوجه کرده است، قطعاً

امه در بخش ترین برنعنوان ضعیفبرخوردار است؛ و اگر بخواهیم یک برنامه را به
باشد چرا که در این ي اول این چنین میگرایانه مطرح کنیم، قطعاً برنامههاي رفاهشاخص

،تغذیه،ها هیچ توجهی نشده و به بحث مسکنمین اجتماعی و بیمهأبرنامه به شاخص ت
کمترین توجه را داشته است.، تفریحات و استراحت حمل و نقل

بتدا شاخص امنیت اجتماعی مطرح توسعه هم ايگرایانههاي انساندر قسمت شاخص
3ي سوم ماده، در برنامه4ي دوم ماده و تبصره، در برنامه1ي اول که در برنامهباشد،می

رداخته است. ماده به این شاخص پ8ي پنجمدر برنامهماده، و5ي چهارم ماده، در برنامه
شاخص امنیت اجتماعی بسیار محدود ي اول به دهد که در برنامهاین اطالعات نشان می

هاي باشد، ولی در برنامهي اول نیز میت و یکی دیگر از نقاط ضعف برنامهتوجه شده اس
بیش وجود دارد.کم ويدیگر توجه

ي دوم ماده و تبصره، در برنامه2ي اول در بحث شاخص مشارکت اجتماعی در برنامه
1ي پنجم ماده، در برنامه3ي چهارم ، در برنامهماده1ي سوم رنامهماده و تبصره، در ب6
ي شود به جزء برنامهطور که از اطالعات دیده میده به این بحث پرداخته است. همانما

هاي شود که در برنامهاین شاخص پرداخته است، مشاهده میماده و تبصره به 6دوم که در 
این است که در تمامی يدهندهدیگر توجه بسیار اندکی به این شاخص شده است و نشان

گذاري در این شاخص وجود دارد.ها ضعف مدیریت و سیاستنامهبر
اي وجود ي اول هیچ ماده و تبصرهدر مورد شاخص سوم، تکثر سیاسی، در برنامه

ارد، اي وجود ندي سوم هیچ مادهاي وجود ندارد، در برنامهي دوم هیچ مادهبرنامهندارد، در
ي وجود اپنجم نیز هیچ مادهياي وجود ندارد، و در برنامهچهارم هیچ مادهيدر برنامه

گذاران و ي سیاستگانههاي پنجدهد که در تمامی برنامهندارد. این بررسی نشان می
اند. این ... هیچ توجه و اهمیتی ندادهمردان به بحث تکثر سیاسی و آزادي اجتماعی ودولت
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کتاب توسعه باشد آمار تیاسن درهاي توسعه میامی برنامهز نقاط ضعف تمشاخص یکی ا
گوید که به دلیل کند، میعیت تاریخی در هند و چین صحبت مییعنی آزادي از یک واق

نبودن آزادي سیاسی و بیان و انتقاد نسبت به دولت، هنگامی که قطحی در چین ظهور 
باختند ولی هنگامی که در زیادي از مردم این کشور به دلیل گرسنگی جانيکرد عده

هند قطحی امد چون در این کشور مردم از آزادي و تکثیر سیاسی برخوردار بودند، کسی 
جان خود را براي گرسنگی از دست نداد، علت اینکه در هند قحطی باعث مرگ کسی نشد 

شد بهمیگوید انتقاد مردم از دولت بود که باعثزیادي را کشت، میيولی در چین عده
). با اینکه در متن قانون اساسی به 1393، عملکرد و ذخایر خودشان توجه کنند (سن

هاي سیاسی و صنفی ها، انجمنجمعیتاحزاب،:26آزادي سیاسی (اصليصراحت درباره
هاي دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول هاي اسالمی یا اقلیتو انجمن

ازین اسالمی و اساس جمهوري اسالمی را نقض نکنند. استقالل، آزادي، وحدت ملی، مو
ها مجبور کرد) ها منع کرد یا به شرکت به یکی از آنتوان از شرکت در آنکس را نمیهیچ

هاي توسعه هیچ توجهی به آن نشده است.پرداخته شده است ولی در تمامی برنامه
در ...)پیگري وهاي اجتماعی (اعتیاد، دزدي، روسدر بحث شاخص توجه به آسیب

1ي سوم ي دوم هیچ توجهی نشده، در برنامهاي نشده، در برنامهي اول هیچ توجهبرنامه
هم در تمامی ماده وجود دارد. باز1ي پنجم ماده و در برنامه3ي چهارم ماده، در برنامه

شود زیرا اگر به اینجه کردن به این شاخص مهم دیده میها نوعی ضعف در توبرنامه
افتد. بنیان خانواده و جامعه به خطر میشاخص پرداخته شود 

ي اول هیچ ماده و ان و حمایت از خانواده در برنامهشاخص وضعیت زنيدرباره
ي چهارمماده، در برنامه1ي سوم ماده، در برنامه1ي دوم اي وجود ندارد، در برنامهتبصره

ي اول دهد که برنامهعات نشان مید. این اطالماده، وجود دار5ي پنجمماده، در برنامه2
هاي دیگر ي توسعه بسیار ضعیف بوده و برنامهگرایانهاي انسانههمچنان نسبت به شاخص

، عملکرد بسیار ضعیفی دارند.ي پنجمبه جز برنامه
ماده و 9ي دوم ماده و تبصره، در برنامه3ي اول در بحث عدالت اجتماعی، در برنامه

ماده 2ي پنجم ماده، و در برنامه7ي چهارمماده، در برنامه9ي سوم در برنامهتبصره،
ي اول و پنجم نسبت به رداخته است. در این بررسی برنامهوجود دارد که به این مبحث پ

اند؛ در الت اجتماعی و توجه به فقر داشتهي دیگر توجه خیلی کمتر به بحث عدسه برنامه
قر و برآورده کردن نیازهاي کن کردن فریشهاساسی به صراحت بهسوم قانونواصل چهل



179هاي ...بازتاب توسعه اجتماعی در قوانین برنامه

ي اول و شود که برنامهده است، لکن در این شاخص دیده میها و محرومین اشاره شانسان
اند.کن کردن فقر توجه اندکی داشتهم به موضوع عدالت اجتماعی و ریشهپنج

اري حقوق زیم، برابري و برقرپرداهاي توسعه به آن میآخرین شاخصی که در برنامه
اي وجود ندارد، در ي اول هیچ ماده و تبصرهر برنامهباشد؛ دهاي مذهبی و قومی میاقلیت
اي وجود ندارد، ي سوم هیچ مادهدر برنامه، اي وجود نداردي دوم هیچ ماده و تبصرهبرنامه

ندارد. از این اطالعات اي وجودي پنجم هیچ مادهي چهارم یک ماده و در برنامهدر برنامه
گانه به تساوي حقوق هاي پنجتیجه را گرفت که در تمامی برنامهتوان به روشنی این نمی

مردم :19هیچ توجهی نشده است در صورتی که در قانون اساسی اصل نوزدهم (اصل
و رنگ و نژاد و اي که باشند از حقوق مساوي برخوردار هستند ایرانی از هر قوم و قبیله

ها سبب امتیاز نخواهد بود) به تساوي حقوق همگان پرداخته است. در زبان و مانند این
هاي ارائه شده ي اجتماعی با توجه به تحلیلتوسعهيگرایانههاي انسانقسمت شاخص

هاي توسعه از ضعف برخوردار هستند ولی اگر بخواهیم شود که تمامی برنامهمشخص می
ي توانیم برنامهمشخص کنیم، میگرایانه هاي انسانسمت شاخصترین برنامه را در قعیفض

ي اول بیشتر مه انتخاب کنیم چرا که در برنامهترین برناعنوان ضعیفاول توسعه را به
ي عدم کار دهندهتوجهی قرار گرفته و این نشانگرایانه مورد بیهاي انسانشاخص

کارشناسی و مدیریتی در این برنامه است.

گیرينتیجه
يي توسعهاجتماعی در قوانین برنامهيدر پژوهش حاضر به بررسی بازتاب توسعه

1394تا سال 1368اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانی از سال 
ي ي اجتماعی بدون شک فرآیندي چند بعدي و در برگیرندهپرداخته شده است. توسعه

حقوقی است و سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی وهاياي از عوامل شامل جنبهزنجیره
مدنی و حتی يجامعههاي چند سطحی است که دولت و نهادها،اي از فعالیتنیز مجموعه

ي اجتماعی را تنها یک اجتماع جهانی در آن نقش دارند. در تمامی تحقیقات قبلی توسعه
ها بود. ولی در پژوهش کنونی م بهبود شرایط رفاهی زندگی انساندانستند و آن هبعد می

کید بر رویکرد توسعه أاجتماعی با توجه به نظریات جدید و با تيیک بعد دیگر به توسعه
اجتماعی بود.يتوسعهيگرایانه؛ و آن هم بعد انسانبه مانند آزادي آمار تیاسن افزوده شد

هاي ف تمام برنامهاست این است که هدکه به این بعد در این پژوهش توجه شدهدلیل این
نابراین در این پژوهش براي باشد. بد و تعالی انسان میتوسعه و هدف قانون اساسی رش
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در نظر گرایانه،هاي انسانشاخص- 2هاي رفاهی شاخص- 1ي اجتماعی دو شاخص:توسعه
ه بدست آمد این بود که هر اي کهاي انجام گرفته اولین نتیجه. نسبت به بررسیگرفته شد

خوردا بوده به صورتی که در هر هاي قبلی از رشد خوبی بري توسعه نسبت به برنامهنامهبر
ي قبل به آن توجه نشده بود، در این برنامه به آن ي جدید به ابعادي که در برنامهنامهبر

پرداخته شده بود.
ي هاهاي این پژوهش داللت بر این موضوع دارد که برنامهیافته، دومین نتیجه اینکه

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در بدو انقالب اسالمی که يتوسعه
پنجم توسعه يبا عنوان برنامه1394اول توسعه تا سال يبا عنوان برنامه1368از سال 

ي توسعهيگرایانهتأکید بر شاخص رفاه، اجتماعیيادامه داشته است، در بعد توسعه
اجتماعی در هر برنامه دچار فراز و يگرایانه توسعهو شاخص انساناجتماعی بوده است 

هاي این هاي زیادي شده است. به طوري که با استناد به یافتهايها و کم توجهنشیب
اقتصادي، اجتماعی و يتوسعهيتوان گفت رویکرد غالب تمام پنج برنامهپژوهش می

گرایانه بوده و اجتماعی، رویکردي رفاهيفرهنگی جمهوري اسالمی ایران در مورد توسعه
تر توجه را بر تأمین زندگی مادي از قبیل بهداشت، آموزش، مسکن، اشتغال، حمل و پیش

هاي برنامهيمقایسه«دیگري که در قسمت ينقل و از این موارد گذاشته است. نکته
رویکرد غالب توسعه به صورت مفصل به آن پرداخته شده است این است که يگانهپنج

ماده و تبصره مربوط به 34گرایانه است که از مجموع ) رفاه1368- 1372اول (يبرنامه
يماده و تبصره به رفاه اجتماعی پرداخته است؛ همچنین در برنامه29اجتماعی، يتوسعه

ماده و تبصره 64باشد که از مجموع ) رویکرد غالب رفاه می1374-1378دوم توسعه (
مورد آن به رفاه اجتماعی در قوانین پرداخته است.44اجتماعی، يتوسعهيدرباره

گرایانه ریزي رفاه)، مجدد رویکرد غالب برنامه1379- 1383سوم توسعه (يدر برنامه
مورد آن به رفاه 53اجتماعی، يتوسعهيماده و تبصره درباره68است که از مجموعه 

کرد هاي قبل روی) طبق برنامه1384-1388سعه (ارم توچهيپرداخته است. در برنامه
)، 1390- 1394پنجم توسعه (يو در آخر در برنامه؛گرایانه پرداخته استغالب رفاه

اجتماعی، يتوسعهيماده درباره60گرایانه است که از مجموع،همچنان رویکرد غالب رفاه
توان گفت در قسمت ها میتهمورد آن به رفاه اجتماعی پرداخته است. بر اساس این یاف43

ها از توجه سوم نسبت به دیگر برنامهياجتماعی، برنامهيتوسعهيگرایانههاي رفاهشاخص
باشد تر میهاي رفاهی ضعیفاول در بعد شاخصيو نکات بهتري برخوردار است. برنامه

نامه در ترین برها توجهی نشده است؛ و همچنین ضعیفچرا که به بعضی از زیر شاخص
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ها باشد؛ چرا که به بیشتر زیر شاخصاول میيبرنامهيگرایانههاي انسانقسمت شاخص
اي نشده است.توجه

ترین نتایج بدست آمده این بود که به بحث تکثر سیاسی و آزادي یکی دیگر از مهم
ال هاي مذهبی و دینی هیچ توجهی نشده بود. حاجتماعی و برابري و برقراري حقوق اقلیت

يها (اصل نوزدهم دربارهاین شاخصيآنکه در متن قانون اساسی به صراحت درباره
. موضوعات دیگري که باشد)ي تکثر سیاسی میتساوي حقوق و اصل بیست و ششم درباره

ه، مشارکت اجتماعی، توجه ها کمتر توجه شده بود، وضعیت زنان و حمایت از خانوادبه آن
ي اجتماعی، از دهد که توسعهند. تمامی این موارد نشان میبودهاي اجتماعیبه آسیب

که بخش رفاهی یک گی، حال آنهاي رفاهی زندأمین شاخصمداران، یعنی تمنظر سیاست
گرایانه هاي توسعه رویکرد غالب، رفاهباشد. در تمامی برنامهاجتماعی میيبعد از توسعه

هاي رفاهی هم نیز شاخصه حتی در این بخش و توجه به بوده است حال آنک
مین اجتماعی و انواع ي اول به بحث تأدر برنامههاي زیادي وجود دارد، مثالًتوجهیبی

هاي آموزشی، آنچه که در متن قوانین هیچ توجهی نشده است. در بخش شاخص... هابیمه
انی مین و پرورش نیروي انسها پرداخته شده است رشد کمی و تأهاي توسعه به آنبرنامه

باشد که در ها گویاي این گفته میایگان براي همه! تمامی این بررسیاست نه آموزش ر
هاي توسعه، نظرات کارشناسی به خوبی اعمال نشده است و نامهگذاري و تدوین برسیاست

ها قبل شناسایی شود و در جهت رفع آني ه به جاي این که نقاط ضعف برنامهدر هر برنام
وجه نکرد؛ و حتی به بعضی از که هیچ برنامه به این موضوع تشودیتالش شود، دیده م

ي پنجم حتی به کمترین میزان هم پرداخته نشده است. ي اول تا برنامهها از برنامهشاخص
هاي صورت گرفته پیشنهاد به مسئولین و خر اگر بخواهیم با توجه به بررسیدر آ

نظران ي آتی از صاحبي توسعهتدوین برنامهاول اینکه در طراحی وگذاران بدهیم؛سیاست
وین هاي اقتصادي، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی استفاده کنند و براي تددر حیطه

يتجربه و با کمک از اساتید مجرب و با تجربههاي باهر قسمت از برنامه، کار گروه
اسایی کنند (مثل بحث هاي قبل را شنهاي برنامهتشکیل دهند. دوم اینکه ضعفدانشگاهی

استراحت، تکثر سیاسی و آزادي اجتماعی، برابري و برقراري آموزش رایگان، تفریحات و
هاي در برنامهو...)وضعیت زنان و حمایت از خانواده، هاي قومی و مذهبیلیتحقوق اق

ها توجه کافی مبذول نمایند. سوم اینکه در جهت عملیاتی شدن قوانین توسعهآتی به آن
هاي زیبا در قوانین وضوعات مطرح شده را به صورت شعارراهکارهاي اجرایی ارائه کنند و م

هاي آتی تالش و دقت کافی در جهت رسیدن در تدوین برنامهمطرح نمایند. امید است که 
فرهنگی) مورد توجه قرار گیرد.جانبه (اقتصادي، سیاسی، اجتماعی وي همهبه توسعه
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