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  هاي توسعه اجتماعي ايرانواكاوي شاخص
 هاي توسعه)(رويكردي بر برنامه

  
  1سميرا متقي

  )09/11/96، تاريخ پذيرش 15/07/96(تاريخ دريافت 
        

   چكيده
  هاي كالن برنامهچنداليگي و چند وجهي بودن فرايند توسعه و نقش 

ويژه در هاي پرداخت به آن بهها در راستاي تحقق آن، يكي از ضرورتتلدو
تواند جوامع رو به توسعه است. توازن ميان ابعاد كيفي و كمي توسعه، مي

هاي مختلف جامعه را تبيين كند و در مقابل، مدي دولت در بخشكارآ
اد ديگر توسعه و پيدايش برجستگي يكي از ابعاد، سبب به حاشيه رفتن ابع

هاي توسعه، تحقيق حاضر يت شاخصنشود. با توجه به امتبعيض در جامعه مي
تحليلي به  -  هاي توسعه اجتماعي و با رويكردي توصيفيبا استفاده از شاخص

هاي هاي عمومي و رسمي اجتماعي در ايران طي برنامهبررسي وضعيت عرصه
تببين پرداخته است.  1394تا  1368اول تا پنجم توسعه و در دوره زماني 

هاي اول تا پنجم توسعه نشان داد كه دولت و نهادهاي شناختي برنامهجامعه
هاي گذاري و اجراي برنامهرسمي حاكميتي نقش عمده و انحصاري در سياست

ب شده است تا هاي عمومي سبتوسعه دارند. به رسميت شناخته نشدن عرصه
هاي چندگانه توسعه ها و اليههاي توسعه در ايران از انعكاس همه واقعيتبرنامه

گرايانه به دليل نگرش هاي شكلي و صورتدر كشور ناتوان باشد. شاخص
________________________________________________________ 
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هاي توسعه مورد بررسي، موفقيت نسبي مكانيكي و تحكمي به جامعه در برنامه
ارگانيكي و تفاهمي ناتوان بوده است. در اما در انعكاس و مديريت ابعاد  داشته

  ها بر هاي توسعه، در برنامه اول و سوم بيش از ديگر برنامهميان برنامه
  شده است. كيدتأارگانيكي غير هايشاخص

گذاري، دولت، هاي توسعه، سياستتوسعه اجتماعي، برنامه: واژگان كليدي
  هاي عمومي عرصه

 مقدمه -1
، به صورت مشخص به بعد از جنگ جهاني كاربردي از آنمفهوم توسعه و استفاده 

ترين هدف توسعه در اين دوره، گردد. مهممي)، بر1950 -60م (دوره پساجنگ از دو
محوري، توليدمحوري و تكنولوژي است رفت از جامعه سنتي و رفتن به سمت دانشبرون

درحال توسعه مورد ). اين تعريف كه به شدت از جانب كشورهاي 60: 1384(ازكيا، 
اقبال و پيروي در عمل نيز، قرار گرفت، به مرور روند تكاملي را طي كرده و مضامين 
متعددتري را به خود اختصاص داد، از جمله مضامين تكميلي ابتدايي مطرح شده در 

هاي برتر يعني  مورد توسعه، توسعه اقتصادي است كه ابتدا فقط دستيابي به شاخص
كم، بر اساس نظر اقتصاددانان توسعه، ي، را مطمح نظر قرار داد اما كمدبهبود رشد اقتصا

ابعاد كيفي را نيز در فرآيند توسعه اقتصادي مطرح كرده و هدف اصلي آن را افزايش 
كني فقر) و ايجاد اشتغال، عنوان كرد (سليمي فر، شهثروت و رفاه مردم جامعه (ري

1382 :40 .(  
صاددانان، مانند آرتور لوئيس، توسعه كمي اقتصادي بر اساس نظر اين گروه از اقت

(رشد اقتصادي)، فقط افزايش سود است و مفاهيمي مانند رفاه، آسايش، سعادت، توزيع 
سازمان  1990گزارش سال  گيرد. درمناسب مصرف و درآمد، فقر و بيكاري را در بر نمي

  يا اجتماعي ايجاد كيد بر چندوجهي بودن توسعه، هدف از توسعه انساني ملل با تأ
ريزان تعريف شده است. مردان و برنامههاي كشورها براي دولتها و ضعفاي از قوتنمايه

  شود، شاخصي كه در اين گزارش با عنوان شاخص توسعه انساني مطرح مي
سازد تا پيشرفت و بهبود را در طول زمان ارزشيابي و در هاي متبوع را قادر ميدولت
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هاي خاصي را لحاظ كنند هاي خود، اولويتسياسي و تخصيص هزينهزمينه دخالت 
  ).80: 1395زاده اصل، (شكوري و تقي

ها در بخش توسعه، به دليل نقش اهميت و ضرروت پرداختن به كاركرد دولت
كه تحقق توسعه اجتماعي نيازمند  گري دولت در توسعه اجتماعي است. چراهدايت

ها را به علت ماهيت محدود منابع، كيب درستي از هزينهدولتي فعال است تا بتواند تر
  براي ارتقاء توسعه به دست آورد. 

دهد كه توسعه كمي به توسعه، نشان مي - چندوجهي بودن و نگرش توامان كيفي
هاي بعدي است كه تمام جنبهرياني چندفقط مفهومي اقتصادي نيست بلكه، ج

گيرد و حتي برخي محيطي را در بر مي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست
باشند به تري در فرآيند توسعه برخوردار مياز جوانب، نسبت به بقيه از اهميت باال

، توسعه اجتماعي شامل 1صورتي كه بر اساس نظر برخي از انديشمندان مانند كان يرس
اقتصادي و شود كه اقتصادي نباشد و به عبارتي توسعه را به اين دو مقوله هر چيزي مي

  ).94: 1380كند (يرس، اجتماعي تقسيم مي
  ه اجتماعي و توسعه اقتصادي) و وابستگي دو مفهوم مطرح شده مذكور (توسع

هاي آنها با يكديگر در امر توسعه، موضوعي حائز اهميت بوده و بحث پوشاني شاخصهم
ور (در راستاي طلبد؛ اما آنچه مبرهن است، توجه بسيار زياد كشميو بررسي بسياري را 

ساله كشور)، به مفهوم توسعه و  5هاي توسعه ها (در برنامهاسناد چشم انداز) و دولت
باشد كه ياسي، فرهنگي و زيست محيطي آن ميابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، س

 عبارتيبه فرآيند توسعه و به هاآنها، اين اهداف و نوع نگاه انداز دولتمبسته به چش
رسد نظر ميبهباشد و بر همين اساس، ميهاي توسعه، متفاوت به ديدگاهبخشي اهميت

  حائز اهميت بوده و در  هاكه بررسي اين نگاه به فرآيند توسعه، از جانب دولت
ي مردم عوام گيرهاي سند چشم انداز) و تصميمهاي كالن كشور (در برنامهگيريتصميم

- برنامه تجربهباشد. پس از گذشت نزديك به نيم قرن ثمر مي(در انتخابات عادي)، مثمر

 طول كه در قوانيني و شده انجام هايبرنامه آيا كه نمايدمي ضروري حقيقت در ريزي

________________________________________________________ 
1- Kan Jers  
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-به امر توسعه، به پرداختن در است، شده اجرا كشور در اسالمي انقالب از بعد دهه سه

به  توجه بدون برنامه هر در يا اندكرده را جوانب تمامي رعايت اجتماعي توسعه خصوص
  است؟ شده پيگيري خاص رويكرد يك قبل هايبرنامه

هاي زماني رو تحقيق حاضر به بررسي اين موضوع در كشور ايران، طي دورهاز اين
اي وضعيت پردازد تا از اين رهگذر، به بررسي مقايسهميهاي اول تا پنجم توسعه برنامه
  هاي مختلف بپردازد.هاي مربوط به دولتدورهيافتگي اجتماعي در كشور ايران در توسعه
  
  پيشينه تحقيق -2

در تحقيقي به مطالعه ) 1396قوتي سفيد سنگي و همكاران ( در مطالعات داخلي،
گانه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هاي پنج برنامهتوسعه اجتماعي در قوانين بازتاب 

در بيشتر اند. بر اساس نتايج به دست آمده از اين تحقيق، پرداخته اسالمي ايرانجمهوري 
صورت گرايانه به هاي انسان است و شاخصهاي رفاهي توسعه بوده  ها تأكيد بر شاخص برنامه

اول   ارزيابي شده، برنامه  ترين برنامه توجهي قرار گرفته است. ضعيف قابل توجهي، مورد بي
 د.باش توسعه مي

ثير اندازه دولت در تحقيقي با عنوان مطالعه تأ )1395زاده اصل (شكوري و تقي 
اند كه بر شاخص توسعه انساني در طي سه دهه پس از انقالب، به اين نتيجه دست يافته

تنها داراي تأثير مطلوبي نبوده، بلكه در طي  نهدر ايران هاي مصرفي (جاري)  رشد هزينه
در ايران از الگوهاي   عالوه، دولت اين شاخص گذاشته است. بهزمان اثر منفي آن بر 

كند و ادعاي دولت درباب توسعه و ارتقاي  بودجه پيشنهادي سازمان ملل تبعيت نمي
  ت.اس  كيفيت زندگي در حد شعار بوده 

با بررسي موانع مشاركت زنان  )1395اعظم آزاده و مشتاقيان (در پژوهشي ديگر، 
هاي توسعه كشور، اند كه در برنامهدر فرايند توسعه اجتماعي، به اين نتيجه دست يافته

هاي اجتماعي (آموزشي، شغلي و گروهي) و فقدان وفاق استراتژيك صتمحدوديت در فر
و در  استكارگزار توسعه در زنان  مانع تكوين و گسترش شخصيت پيشرفته، نخبگان

هاي دچار اختالالتي است كه برنامه سطح كالن، ابعاد هنجاري و نمادي ساخت اجتماعي
  كند.مد ميآتوسعه در اين را ذاتاً از نظر جنسيتي ناكار
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هاي متعددي براي توسعه اجتماعي و در مطالعات صورت گرفته خارجي، شاخص
مطالعه خود به  ) در2000(1هاريسون و هانتينگتونمفهوم آن به كار برده شده است. 
هاي توسعه اجتماعي روي رفتار اقتصادي انسان مانند اين نتيجه رسيدند كه شاخص

انجامند. در اين تحقيق  مصرف، پس انداز و ... تأثير گذاشته و به بهبود رشد اقتصادي مي
شناختي تقسيم كردند. ماعي را به عوامل فرهنگي و جمعيتهاي توسعه اجت آنها شاخص
روي توزيع درآمد اثر  ستند كهساختار جمعيتي را از فاكتورهاي مهمي دانبراي نمونه 

  گذارد. مي
سرمايه  ،)2006( 3بورچيانسان بودن،  ،)2001( 2آرچردر تعريف توسعه اجتماعي، 

سرمايه  سازمان خواروبار جهاني، ،)2011( 4فائودر شكل آموزش و بهداشت،  انساني
  رمايه اجتماعي و ...، را مطرح ارتباطات، مشاركت، س )،2010( 5موريسانساني، 

  كنند؛ مي
هاي اصلي شاخص)، تصميم به پس انداز و ميزان آن را از 2001( 6بيردسال

در  .اجتماعي معرفي كرده و تأثير آن بر اقتصاد را مورد بررسي قرار داده است - فرهنگي
هايشان افراد و بچهكننده حمايتاين مقاله همچنين، مذهب مردم به عنوان فاكتوري كه 

  در پس انداز است، مطرح شده است.
هاي توسعه اجتماعي عقايد فرهنگي، اخالق، از شاخص )2004و ديگران ( 7گايسو

هاي اجتماعي استفاده كرده و تأثير آن را بر اقتصاد جوامع مورد واكاوي مذهب و گروه
  قرار دادند.
فرهنگي را به سه دسته اخالق، مذهب و  –هاي اجتماعي شاخص)، 2006( 1گائو

عنوان يك شاخص اصلي توسعه واقعيت را مطرح كرد كه، اخالق بهزبان تقسيم و اين 
________________________________________________________ 

1-Harrison and Huntington, (2000) 
2 - Archer, (2001) 
3 - Burchi , (2006) 
4 - FAO, (2011) 
5 - Morris , (2010) 
6 -Birdsall, (2001) 
7 -Guiso et al, (2004) 
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مؤثر در  هاي تأثيرگذار در رفتارهاي اقتصادي است، زبان از عواملشاخصاجتماعي از 
هاي اجتماعي و فرهنگي تواند ديدي قوي نسبت به شاخصارتباطات است و مذهب مي

باشد، تجاري كه المللي زبان انگليسي ميبينايجاد كند. براي نمونه از آنجايي كه زبان 
تر عمل نموده و منجر به اقتصاد پوياتري براي موفقمسلط به اين زبان هستند 

  شوند.كشورشان مي
كيفي هاي در پژوهشي، به اين نتيجه دست يافته است كه شاخص )2009( 2ديويس

- تحتهاي كمي بيشتر كه شاخص توسعه از وزن و اهميت بيشتري برخوردار است. چرا

  گيرند.ثير عنصر مصرف قرار ميتأ
رابطه ميان رفاه و توسعه اجتماعي را  )2016( 3واگلسانگدر جديدترين تحقيقات، 

هاي داند. از نظر وي، شاخصهاي كالن دولت ميگري و برنامهمنوط به فرايند هدايت
ترين عوامل مهم در افزايش كيفيت توسعه گذاري انساني از مهمپرورش و سرمايه

 اجتماعي به ويژه در جهان سوم است.

هاي اول تا پنجم توسعه، به بررسي در پژوهش حاضر با محور قرار دادن برنامه
  ها پرداخته است. نقطه تمايز پژوهش حاضر با اي هر كدام از اين برنامهمقايسه

  هاي ذكر شده، بررسي نسبت ابعاد ارگانيكي و فيزيكي (كيفي و كمي) هشپژو
  هاي اول تا پنجم توسعه است.هاي توسعه در ايران در طي برنامهشاخص

 

  كاوش نظري -3
 مربوط اجتماعي توسعه باب در متحد ملل سازمان مهم سند اولين تاريخي، لحاظ به

 سنجش و الملليبين باره تعريفدر كارشناسان از گروهي است. 1954 سال به گزارش

 بود، شده گذارينام زندگي سطوح زمان آن در كه توسعه اجتماعي، سطوح معيارها و

 -1: از بودند عبارت گزارش اين هايشاخص .بودند كرده تهيه را گزارش مفصلي

 شامل پرورش، و آموزش -3 تغذيه؛ و غذا -2 شناختي؛جمعيت شامل شرايط بهداشت،

                                                                                                                             
1 -Guo (2006) 
2 - Daivis, (2009) 
3 - Vogelgesang, (2016) 
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 -7 اندازها؛پس كل مصرف - 6 اشتغال؛ وضعيت -5 كار؛ شرايط -4 آموزي؛مهارت و مواد
استراحت؛  و تفريح -10پوشاك؛  -9خانگي؛  تسهيالت شامل مسكن،  -8نقل؛  و حمل

-دوره). اين اسناد به صورت 60- 40: 1386زاهدي،( بشري هايآزادي -12امنيت؛  -11

هاي مطرح توسعه شاخصروز شده و زيربط بهمان ملل و ساير نهادهاي اي و توسط ساز
شود كه مياي قلمداد كنند. توسعه اجتماعي، مفهومي ميان رشتهمياجتماعي را بيان 

در جستجوي بهبود رفاه مادي (توسعه اقتصادي) و اجتماعي مردم درهمه سطوح جامعه 
از راه باشد. بر اين اساس، تأمين رضايت مردم در سطح حداقل نيازهاي اساسي مي

   ترين اهداف توسعه اجتماعي مطرحتأمين آن نيازها و افزايش سطح آزادي، از مهم
). از ديدگاه ديگر، توسعه اجتماعي، توانايي هر جامعه براي 2001، 1شوند (استسمي

باشد. ميآميز تضادها و پيوند منابع و عاليق مشترك، به هنگام اختالف منافع صلححل 
  مايه اجتماعي از عوامل اثرگذار در توسعه اجتماعي، محسوب بر اساس اين تعريف، سر

شناسي، هاي مختلف جامعه). با اين حال، در مكاتب و نظريه2002، 2شود (استيگليزمي
توان از شش نظريه يا هم رفته ميهاي گوناگوني درباره توسعه وجود دارد. رويدرويكر

 )؛100-95: 1389، موحدي( شناسي درباره توسعه سخن به ميان آوردمكتب جامعه

  
ديدگاه كلي اين مكتب عبارت است از تمركز بر روي رشد  ) اقتصادگرايي:1

در چارچوب اين مكتب  گرايي صرف و الگوسازي از روند توسعه غربي.اقتصاداقتصادي، 
هاي شوم در اقتصاد به به محدوديت بازارها و عدم حاكميت اقتصاد بازار و جريان چرخه

عامل اصلي ، نيز وجود نيروي كار نامحدود وعنوان موانع اصلي توسعه جهان سوم 
تمركز روي : ديدگاه كلي در اين مكتب عبارت است از و فردگرايي شناختي) روان2    دانسته شده است.نيافتگي در جهان سوم توسعه

در اين مكتب بر مشخصه نياز به   سعه.هر گونه تو شرطپيش عنوانتوسعه افراد انساني به
در اين . است شدهكيد أعنوان انگيزه دروني براي بهتر انجام دادن وظايف تبه ،موفقيت

________________________________________________________ 
1 - Estes, Richard. J (2001) 
2 - Stiglitz, Joseph, 2002 
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هايي فرهنگي از كه الزام شده استكيد أنوآوري و نوگرايي در افراد ت بر همچنينزمينه، 
باور به توانايي  قبل وجود انگيزه موفقيت در افراد و گرايش زماني به حال و آينده و

 ،هاه شده در اين نظريهئهاي اجتماعي: ديدگاه كلي اراهاي نهادي و ارزش) نظريه3   .آوردتسلط بر طبيعت را به همراه مي
در  "نهاد"و منظور از  باشدهاي اجتماعي ميتمركز بر روي رشد و توسعه نهادها و ارزش

ماكس وبر  سياسي در يك كشور است.، اجتماعي و اقتصادي هاي، مجموعه سازماناينجا
هاي حامي توسعه داري، بر ظهور نهادها و ارزشتوسعه سرمايهدر مطالعه بر روي 

كيد كرده است كه تغيير باورهاي مذهبي در جهت حمايت از أداري) ت(سرمايه
. باشندهاي فرهنگي آن ميمنشانه از الزامزهددستاوردهاي دنيوي و عقالنيت و زندگي 

ه اين مكتب، جامعه و گذر آن از مرحله سنتي به مرحله نوين (شامل ارتقاي در حوز
كيد قرار أها و شركت در انتخابات) مورد تتحصيالت، شهرنشيني، دسترسي به رسانه

ديدگاه كلي بر تعريف  نظريه،يانه: در اين كاركردگرا-هاي ساختارگرايانه) نظريه4   .هاي فرهنگي آن استكه نظام ارزشي مناسب و تركيب نهادي هماهنگ از الزام گيردمي
. كيد داردأساختار اجتماعي و روند تاريخي ت نقش نهادها در ارتباط با يكديگر و مرتبط با

شود و ارتقاي كيد ميأالگوگيري از الگوهاي توسعه كشورهاي پيشرفته غربي تهمچنين، 
يگر در عين پيوستگي تفكيك ساختاري (استقالل نسبي بيشتر نهادهاي اجتماعي از يكد

هاي هايي فرهنگي از قبيل انفكاك و آزادي فعاليتكه شامل الزام كاركردي بيشتر)
و انساني) از عمده اجتماعي و فرهنگي و منابع اساسي موجود در جامعه (اقتصادي 

است، اهميت خاصي ، هماهنگي و پيوستگي الگوها و هنجارها قيدهاي سنتي، تداوم
گسترش تفكيك ساختاري و تقسيم كار اجتماعي هاي اين نظريه، گزارهيابد. از ديگر مي

كيد نموده است أهاي افراد و مردم ساالري تگرايي در نهادها و فعاليتبراساس تخصص
تكنولوژي و توسعه  كه اتكاي بر دانش به جاي سنت و گرايش به استفاده بيشتر از

هاي وابستگي: ديدگاه كلي اين مكتب بر قطع وابستگي همه جانبه ناشي ) نظريه5   .اشندبهاي فرهنگي آن ميگرايي از الزامشهرها و تجارت
است. از جمله داري، و اتكا به توان داخلي سرمايهاز ذات استعماري و امپرياليستي 

توجهي به ساختار ش از حد بر نقش نيروي خارجي و كمكيد بيأتهاي اين نظريه، ويژگي
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و  جهان به دوگانه كشورهاي پيشرفته و كشورهاي عقب ماندهتقسيم ، داخلي كشورها
كيد اصلي بر اين ، تأها: در اين نظريهبندي اجتماعيهاي مبتني بر صورت) نظريه6    است. اصالت ندادن به ساختار دروني جهان سوم و ايجاد تغييرات از درون

با درك شرايط خارجي گذارند و تنها عوامل خارجي از راه عوامل داخلي اثر مي است كه
  خت.توان به سنجش آثار به جاي مانده پردامي

 
 هاي توسعه برنامه

): بر اساس مفاد اين برنامه، 1368 - 1372( برنامه اول توسعه بعد از انقالبالف) 
نگاه دولت اول عمدتاً به بازسازي مناطق جنگي و سازندگي بود و در اين راستا، اولويت 

عمومي، تغذيه و )، خدمات 14,68)، اشتغال (22,94كارش را به ترتيب بر آموزش (
جتماعي هاي اهحمل و نقل، بهداشت و سالمت، فراغت و تفريح و بيم مسكن، فقر زدايي،

  قرار داد.
امه اهداف بر اساس مفاد اين برن ): 1374 - 1378( برنامه دوم توسعهب) 

و  دجه عمومي دولت و اهداف اجتماعي تحقق عدالتگذاري، بواقتصادي توليد، سرمايه
امنيت اجتماعي، بهداشت عمومي، بيمه و اشتغال مناطق محروم، مورد توجه قرار گرفت 

جه مربوط به آموزش (يكي از اما كماكان، به خاطر شرايط ويژه كشور در آن دوره، بود
گذار در توسعه اجتماعي)، اشتغال و عرضه خدمات عمومي در صدر قرار هاي اثرمؤلفه

تر جلوه كردند، اهميتفقرزدايي و ...، بسيار كم د بهداشت وهاي ديگر ماننمؤلفهداشت، 
هاي شكل گرفته در سازيماعي به سبب خصوصيبا وجود افزايش فاصله ميان اقشار اجت

 ).43: 1392اين دولت، (قادري و عالي زاده، 

): اين برنامه سياست تعديل اقتصادي و 1379 -1383( برنامه سوم توسعه ج)
محوري جتماعي و عدالتهاي نظام تأمين اادامه داده و بر برنامه ختاري رااصالح سا
هايي همچون گسترش نهادهاي مدني در قالب عالوه، شاخصاي داشت. بهتأكيد ويژه

بزار محور اين اجتماعي ا - احزاب، امنيت انساني، عدالت اجتماعي و ...، نگاه سياسي 
ا اين وجود در اين برنامه هم مانند دو كرد، البته بيشتر سياسي،. ببرنامه را مطرح مي

هاي اجتماعي، ، بيمههال در صدر قرار داشتند و پس از آنبرنامه پيشين، آموزش و اشتغا
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بهداشت و سالمت، تغذيه و مسكن، فراغت و تفريح، حمل و نقل و فقرزدايي در اولويت 
 قرار گرفتند.

دانايي در امر توسعه  ): در اين برنامه1384 - 1388( برنامه چهارم توسعه د)
پذيري اقتصاد و رشد پايدار اقتصادي، آوري، رقابتطرح شده و بر اين اساس، توسعه فنم

 در ،برپايي نظام فراگير تأمين اجتماعي، توسعه كارآفريني و توانمندسازي فقرا و ...
ب گرفت اما مانند برنامه سوم، بسياري از اين مطالفصول مورد توجه اين برنامه قرار 
توسعه اجتماعي  ار محور داشت. با اين وجود وضعيتاجتماعي عنوان شده، رويكرد ابز

ها، به صورتيكه اولويت برنامهنسبت به قبل پيشرفت داشت بهمحوري در اين برنامه، 
)، تغذيه و مسكن، 10,26)، بهداشت و سالمت (17,95شكل زير تغيير كرد: آموزش (

 زدايي، فراغت و تفريح.، فقرهاي اجتماعينقل، بيمهل، خدمات عمومي، حمل و اشتغا

هاي همچنين، بندهاي مشخصي براي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي، سياست
ني و هاي دييت نهادهاي مدني، حفظ حقوق اقليتدولتي، تقوهاي غيرحمايتي سازمان

اعي، به تري، خارج شدن از ابزار محوري در حوزه اجتم...، صورت گرفته و شكل رسمي
 خود گرفت.

هاي : در اين برنامه هم مانند برنامه)1390 - 1394( برنامه پنجم توسعه خ)
هاي خدمات عمومي و پيشين، آموزش و بهداشت در صدر اولويتها قرار داشتند اما بخش

هاي توسعه برنامهترين درجه اهميت برنامه قرار داشتند (با وجود پايينزدايي در فقر
 قبلي). اجتماعي محوري

در اين برنامه، دولت در بخش توسعه اجتماعي، بيشتر به ابعاد حمايت از خانواده و 
هاي ات فراغت، پژوهش، توسعه توانمنديهاي اجتماعي، اوقبيمهزنان، امنيت اجتماعي، 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي،  230ماده ، تكيه شده است (نهادهاي مردمسازمان
  جمهوري اسالمي ايران). اجتماعي و فرهنگي

  محوري برنامه به شيوه زير،  ): رئوس1396 -1400( برنامه ششم توسعه و)
  بندي مي شوند:طبقه

 ؛زيست موضوعات خاص راهبردي در مورد آب و محيط -لفا

 اماكن خاص؛ محور در مورد توسعه موضوعات خاص مكان -ب
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صنايع معدني، روي اقتصاد در مورد معدن و  موضوعات خاص بخش پيش -پ
(ترانزيت) و حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه و  كشاورزي، گردشگري، عبوري
 ؛كاربست علم و فناوري و انرژي

موضوعات خاص كالن فرابخشي در مورد بهبود محيط كسب و كار،  -ت
وري تأمين منابع مالي براي اقتصاد كشور، نظام عادالنه  اشتغال، فضاي مجازي، بهره

و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)،  پرداخت
و  اي و بازنشستگي هاي بيمه هاي اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوق بيمه

هاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، پيشگيري و كاهش آسيب
 ؛اسالمي - فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني

  1.توسعه آمادگي دفاعي و امنيتي -ث
  روش تحقيق -4

تحليلي است. منابع -تحقيق حاضر از نظر ماهيت كاربردي و از نظر روش، توصيفي
هاي اي گردآوري شده است. بازه زماني برنامهكتابخانه-مورد نياز نيز به صورت اسنادي

-بهره اين حيث، با است. و از 1394تا  1368طي دوره زماني توسعه اول تا پنجم شامل 

يافتگي اجتماعي را در كشور ايران، ربوط به بانك جهاني، وضعيت توسعهگيري از آمار م
هاي توسعه در تحقيق حاضر، شاخصهمچنين مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. 

گيرد، كه  مورد استفاده قرار مي 2016گزارش شده بانك جهاني در سال  2اجتماعي
  كند:  بعد به صورت زير تقسيم مي 6را به توسعه اجتماعي 
  هاي دموگرافيك (پيشگيري از بارداري، زاد و ولد، مرگ و مير نوزادان)؛الف) شاخص

  هاي سالمت (مواليد رسمي، سوء تغذيه)؛ شاخصب) 

________________________________________________________ 
  ي اين برنامه در اين بخش وآمار و اطالعات  تحقق يافته مربوط به اين برنامه در دست نيست، از بررسكه  آنجايياز  -  1

 ، خودداري خواهد شد. گيرينتيجه
2 - Social Development Index: SDI 
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هاي امكانات رسمي (خانوارهايي كه مسكن دائمي دارند، خانوارهايي كه  شاخصج) 
خانوارهايي كه به برق دسترسي دارند، خانوارهايي كه از به آب شرب دسترسي دارند، 
  امكانات بهداشتي برخوردارند)؛

در  آموز به معلم، حضورميزان سواد، نسبت دانشهاي پيشرفت تحصيلي ( شاخصد) 
  مدرسه)؛

  هاي محروميت اقتصادي (بيكاري، ضريب جيني)؛ شاخصذ) 
ت سواد جمعيت كاس هاي مرتبط با محروميت اجتماعي (نسبت ميان شاخصر) 
  اي عيت، نسبت ميان سواد جمعيت قبيلهريزي شده و متوسط سواد جمبرنامه
ريزي شده و متوسط سواد جمعيت، نسبت ميان هزينه مصرفي ماهانه سرانه برنامه

مسلمانان به كل جمعيت، نسبت ميان سواد جمعيت زنان و متوسط سواد كل جمعيت، 
  بيكاري كل جمعيت، نسبت جنسيتي كودكان).  نسبت ميان ميزان بيكاري زنان به 

  
  هاي تحقيقيافته -5 

 هاي توسعه اجتماعي بررسي تحقق شاخص

)، 1هاي توسعه اجتماعي مورد استفاده در تحقيق، به صورت جدول شماره ( شاخص
  باشند: مي

ده در تحقيق حاضر به يافتگي مورد استفاهاي توسعهكه مطرح شد، شاخص گونهنهما
  اند:، مورد بررسي قرار گرفته1ر جدول باشند كه دزير ميصورت 

  نوزادان)؛ ريزاد و ولد، مرگ و م ،ياز باردار يريشگي(پ كيدموگراف يها شاخص- 1
  )؛هيسوء تغذ ،يرسم ديسالمت (موال يها شاخص- 2
كه به آب  ييدارند، خانوارها يكه مسكن دائم ييخانوارها( يامكانات رسم يها اخصش- 3

كه از امكانات  ييدارند، خانوارها يكه به برق دسترس ييدارند، خانوارها يشرب دسترس
  برخوردارند)؛ يبهداشت
در  سواد، نسبت دانش آموز به معلم، حضور زاني(م يليتحص شرفتيپ يهاشاخص- 4

  مدرسه)؛
  )؛ينيج بيضر ،يكاري( ب ياقتصاد تيمحروم يها شاخص- 5
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شده و  يزيركاست برنامه تيسواد جمع اني(نسبت م ياجتماع تيمرتبط با محروم يها شاخص- 6
 ت،يشده و متوسط سواد جمع يزيربرنامه يالهيقب تيسواد جمع انينسبت م ت،يمتوسط سواد جمع

زنان و  تيسواد جمع انينسبت م ت،يماهانه سرانه مسلمانان به كل جمع يمصرف نهيهز انينسبت م
 يتينسبت جنس ت،يكل جمع يكاريزنان به ب يكاريب زانيم انينسبت م ت،يسواد كل جمع طمتوس

  كودكان). 
  باشد: )، مي1ها به صورت جدول ( جدول مربوط به تحقق اين شاخص

هاي اجتماعي گذاريهاي پژوهش حاضر از وزن فزاينده و حجيم دولت در سياستيافته
دار را عهده حكايت دارد. دولت به لحاظ تاريخي همواره در ايران دو نقش ساختار و كارگزار

هاي اجرايي همواره از سوي گذاري و سويهبوده است و در زمان جمهوري اسالمي نيز قانون
  هاي مربوط به توسعه يافتگي اجتماعيشاخص - 1جدول  رسد.دولت به انجام مي
برنامه   برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول هاشاخص

  چهارم
  برنامه
  پنجم

(درصد از كلدسترسي به برق
  جمعيت)

96,44 97,42 98 98,49  99,21  

مناسبآشاميدنيدسترسي به آب
 درصد از كل جمعيت)(

92,3 93,4 94,5 95,3  96  

هزينه انجام شده در بخش آموزش
 )GDPدرصد ازتوسط دولت (

3,42 3,57 4,29 4,33  3,22  

1000در هرنرخ باروري نوجوانان (
  نفر)

79 49 34 30  27  

در هرنوزادان (نرخ مرگ و مير
 نوزاد زنده) 1000

6 5,3 5,1 5  4,6  

  1,71  1,79 2,02 2,7 4,3  نرخ باروري
  37,35  42,02  38,35 44,1 43,6 ضريب جيني (درصد)

  80,44  77,24 70,4 66,06 56,5 درصد)زنان باسواد از كل زنان (
  0,12  0,54 2,78 3,04 5,58  شكاف فقر

  18,24  17,1  18,22 19,66 21,29  بيكاري زنان
  11,30  11,28  11,87 11,9 11,45  كل بيكاري

 WDI1 _ 1هاي توسعه جهاني مأخذ: شاخص

________________________________________________________ 
، بلكه باشندنمي هاي مربوط به توسعه اجتماعي مطرح شده در جدول مذكور، تمامي شاخصهاي توسعه اجتماعي  شاخص - 1

 مهمي هستند كه آمار آنها، موجود است. هايشاخص
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ترين آن به امري به همين سبب، توسعه اجتماعي در خردترين مقياس تا كالن
دولتي و حمايتي تبديل شده است. فربه شدن دولت و مداخله فزاينده آن در مسائل و 

عبارت  هماهنگ و همگن اجتماعي است. بههاي توسعه امور اجتماعي، يكي از كاستي
هاي زيست ديگر، در راستاي توسعه اجتماعي به شكلي عادالنه و موزون كردن اندام

اجتماعي، دولت بايد به سوي كوچك شدن و در مقابل، به پذيرش مشاركت اجتماعي و 
هاي توسعه بايد نهادهاي غيردولتي حركت كند. براي دستيابي به چنين امري، برنامه

هاي عمومي را به رسميت شناخته و روندهاي مشاركت اجتماعي را تقويت كنند. عرصه
دهد كه به استثناي برنامه هاي اول تا پنجم توسعه در ايران نشان ميبررسي برنامه

  هاي محدودي به مشاركت اجتماعي اهميت داده است، كليت چهارم كه در بخش
و از باال به پائين به مسائل اجتماعي و چگونگي توسعه جامعه  ها به صورت آمرانهبرنامه

هاي اول تا پنجم، از پذيرش جامعه نگريسته است. بيشتر ابعاد اجتماعي توسعه در برنامه
به عنوان يك واقعيت و موجوديت ارگانيك خودداري كرده است و با بخشيدن صورت 

گزار و مجري ان مسئول، قانونمكانيكي به آن، دولت و ساختارهاي رسمي را به عنو
  هاي اجتماعي در كشور تعيين كرده است.توسعه شاخص

هاي اول تا پنجم يك نمونه بارز از تلقي توسعه اجتماعي با ابزار مكانيكي در برنامه
 يندهاىآفر از يكىها است. شناختي حاصل از اين برنامهتوسعه، پيامدهاي جمعيت

 گسترش ايجاد، بر آن تأثير و جوانى تورم مسألهغاز در آ ايران جمعيت شناختيجامعه
 جوانى، تورم پديده بروز موازات به، اساس اين بر. استبوده  خشونت كمى رشد و كيفى

 بخاطر كه گيردمى صورت اجتماعى پرستيژ دريافت و درآمد و كار براى زياد تقاضاى
 امر اين. شود برآورده خوبى به تواندنمى اقتصادى سياسى، اجتماعى، موانع برخى وجود
 جمعيتى وقايع برخى همچنين .شودمى سياسى هاىكشمكش تشديد به منجر

 اين حال عين در كه جمعيت باسوادنرخ باالي  ضرورت مانند ،است پارادوكسيكال
 تقاضاى افزايش به منجر خود ،جامعه تقاضاى مورد و خواسته دولت آموزشى سياست

  .شوديم آن تبعى مسائل و كار

                                                                                                                             
1 - World Development Indicator 
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هاي اول تا پنجم توسعه كه برآمده از همان نمونه نه چندان مطلوب ديگر در برنامه
هاي محورانه است، پرداختن به مسئله رفاه است. مسئله رفاه در تمام برنامهنگاه دولت

شدگي و افزايش فيزيكي شهرها رابطه غيرمستقيم داشته اول تا پنجم توسعه با شهري
  كيد بر عناصر ساختاري رسمي، شهرها را اي توسعه به دليل تأهاست. اساساً برنامه

  هاي اقتصادي مناسب براي رفع محروميت و ايجاد اشتغال در نظر عنوان مكانبه
صورت ي امنيتي اجتماعي خاصي است. بدينهااند. چنين برداشتي، داراي خالءگرفته

مردم در محيط و محل سكونت خود نياز به امنيت دارند و نبود و يا كاهش ميزان كه 
گذارد. در و تراكم جمعيت در مناطق مختلف ميامنيت، تأثير مستقيمي بر ساختار 

هاي كم جمعيت همچون شهرهاي كوچك و روستاها كه سطح آشنايي مردم با محيط
شناسند)، خود به خود نوعي را ميي تا چند نسل گذشته يكديگر يكديگر باالست (حت

ها شود كه در جلوگيري از ناهنجاريمينظارت اجتماعي غيررسمي بر ساكنان اعمال 
روندان با يكديگر در شهرهاي بزرگ، به علت بيگانگي شه در نقطه مقابل ومؤثر است. 

 هاي داخلي است، اين نظارت وجود ندارد. در چنين مراكزي، كنترل وناشي از مهاجرت
. استهاي رسمي است كه كارآيي آن از نظارت غيررسمي كمتر نظارت بر عهده دستگاه

بديهي است در چنين فضايي، افزايش و تراكم جمعيت و سرانجام صنعتي شدن، به 
البته بايد درنظر داشت كه شهرنشيني  نمايد.افزايش جرم و جنايت كمك شاياني مي

تواند بلكه زندگي شهري ميانجامد عي نميكجروي و تهديد امنيت اجتمابه  مستقيماً
- اي تلقي شود؛ چه آنكه در شهرها به دليل اختالف طبقاتي، گروهساز چنين پديدهزمينه

اعث شود كه بمنافع مختلف و ناهمگني ديده مي …هاي مختلف شغلي، سني، نژادي و
. رهاندها ميگردد و افراد را از بسياري از قيد و بندستيز با هنجارهاي اجتماعي مي

هاي انتظار برآورده شدن نياز تمركز قدرت در نهاد دولت وتوان گفت هم رفته، ميروي
دوش  ار تأمين انتظارات شهروندان برشود تمامي فشموجب مي سوي دولت ازجامعه 

با توجه  شود وكاسته ميت لوداز قدرت پاسخگويي بنابراين  حوزه حكومتي قرار گيرد.
 قادر به تأمين انتظارات فزاينده شهروندان نخواهد بود.دولت  ،به محدوديت منابع

خود بينند، دچار مشكل ميدولت سوي را از خود  به نيازهاي كه پاسخ زين شهروندان
نظر  ي باعث خواهد شد كه افراد بدون درطايشرآيند. چنين مي درصدد تأمين آن بر
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چيزي جز نتيجه  ، ودنآيهاي فردي بردر پي تحقق خواسته انگرفتن منافع ديگر
. هرگونه خواهد بوددر ابعاد هويتي ن ملت - انسجام اجتماعي و گسست دولتتضعيف 

تغيير هويتي را بايد ناشي از تحوالت اساسي در مسائل فرهنگي و ارزشي يك جامعه 
است كه در آن معيارهاي  يوضعيت و گسست ابعاد هويتي ناسازگاريقلمداد نمود. 

گردند و فرد براي هماهنگ شدن ساز مياجتماعي دچار پريشاني شده و با يكديگر ناهم
  ).177: 1390،مراديان( شودبا آنها دچار سرگشتگي مي

هاي اول تا پنجم توسعه كه سه شاخص سالمت و مسئله مهم ديگر در برنامه
ها با گذاريتناسب و انعطاف سياست سازد، عدمجمعيت را به نوعي با هم مرتبط مي

ماده و تبصره در كل  1698واقعيات و مقتضيات موجود در متن جامعه است. از مجموع 
مورد به نهاد اجتماعي و مهم خانواده اشاره كرده  9هاي اول تا پنجم توسعه، تنها برنامه

طالق ارائه نداده  ريزي عليهاي براي برنامهگرايانهمورد هيچ راهكار واقع 9است. اين 
هاي مبهمي چون قداست خانواده اشاره شده است. با توجه به آمار است و تنها به گزاره

كه در مقايسه با سال  1394طالق) در سال  1ازدواج،  4تا  3% طالق (به ازاي هر 3/4
هاي نگاه مكانيكي به جامعه و عدم ميزان طالق سه برابر بيشتر شده است، آسيب 1374
هاي رسمي مشاركت اجتماعي ارگانيك و جمعي در مسائل اجتماعي در برنامه پذيرش

  شود. اول تا پنجم توسعه آشكار مي
هاي اول تا پنجم توسعه با شناختي ابعاد توسعه اجتماعي در برنامهتبيين جامعه

توجه به دو شاخص جمعيت و محروميت، حائز نكات مهمي است. براي مثال رشد 
خود را در  ر دوره زماني يك دهه بعد از انقالب اسالمي تا به امروز تأثيرويژه دهجمعيت ب

هاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي سرانه حفظ كرده پايين نگه داشتن شاخص
). با نگاهي به هرم سني ايران و اينكه روند سني 192: 1388 ،طباطبائي قاضي( است

طور مسلم، مسائل جديدي در هباشد، بجمعيت در كشور در حال معكوس شدن مي
  گيري است.ارتباط با امنيت اقتصادي كشور در حال شكل

يت زير باشد. از آنجا كه جمعي جمعيت ميسالمند يكي از اين مسائل، پديده -الف
نظر گرفته يا خارج از سنين كار درفعال غيرعنوان جمعيت سال به 60سال و باالي  15
منفيِ كاهش نيروي كار و  تواند دو پديدهه سالمندي جمعيت ميشوند. بنابراين پديدمي
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 افزايش نسبت وابستگي اقتصادي را در پي داشته باشد. تقليل نيروي فعال اقتصادي
  ). 215: 1386(سيدميرزايي،  شودكننده منجر ميخود به افزايش ميزان جمعيت مصرف

به مشكالتي در  تواند منجرتوليد كشور و افزايش مصرف، خود ميكاهش ميزان  -ب
شهري  براي مثال توزيع ناهمگون جمعيت هاي اقتصادي كشور گردد.سطح زيرساخت

 وضع برابر 3حدوداً  شهري كشور مناطق مساحت 1404سال  بيانگر آن است كه در

 كشاورزي پيرامون هايزمين از بسياري صورت آن يافت. در خواهد افزايش موجود

 عالوه اينكه تأمينرفت. به خواهد ساز و ساخت و شهري هايفعاليت  زير به شهرها

هايي در پيش دشواري شهري نيازهاي ساير و شرب آب تأمين شهري، هايزيرساخت
 شهري، شرب مصارف براي بزرگ سدهاي آب ذخيره از جمله: اختصاص ،خواهد داشت

 براي آب از اطراف كشاورزي هايزمين شدن آب، محروم ذخيره جديد سدهاي ايجاد

  بود. معايب خواهد و مشكالت ترينعمده از آبياري
هاي خوردن تعادل زيرساخت مهعدم توازن در توزيع منابع اقتصادي و به -ج

 جمعيت انساني را به همراه دارد. افزايش نيروي جاييهتوليدي كشور خود پديده جاب

مير بين  و مرگ و ولد و زاد تفاوت معلول تنها جمعيتي خوردن تعادل همهب و شهري
  است.  آن داليل ترينهاز عمد انساني نيروي جاييهجاب بلكه نبوده، شهر و روستا

 افراد مهاجر عالوههدارد. ب دنبالهب نيز را سرمايه جاييهجاب خود جمعيت، جاييهجاب

 و سني ساختار خوردن مهبه باعث موضوع هستند. اين خاصي سني طبقات از معموالً
 خود كار نيروي مهاجرفرست مناطق شد. افزون بر اين، خواهد جمعيت ساختار جنسي

 مناطق در ... و نشينيهزاغ كاذب، هايشغل بروز برعكس باعث و داده دست از را

  شد. خواهد مهاجرپذير
   اراضي كاربري شديد موجب تغييرات جمعيت افزايش و گسترش شهرنشيني -د
 كرده پيدا توسعه برابر 4از  بيش كشور شهرهاي مساحت سال 30طي  گردد. درمي

 به شهرها حاشيه مرغوب هايزمين از بسياري شهرها مساحت گسترش با است.

(وارثي،  شوندمي خارج توليد اقتصادي روند از و رفته شهري سازهاي و زيرساخت
1386 :9.(  
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 باشد، برداشته در را ملي هايارزش تواندمي و امنيت اقتصادي رفاه از اطمينان -ه
-مي قلمداد امنيتي مالحظات مثابه به را اقتصادي موضوعات حاكم، نخبگان كه حديبه

 هايناآرامي و كندمي تضعيف را ملي روحيه اقتصادي، محروميت و نيافتگيتوسعه .كنند
 ضعف. بخشدمي شدت را داخلي دستگي چند نتيجه در و انگيزدبرمي را اجتماعي
 و آزر( شود بالفعل يا بالقوه دشمنان جانب از خصمانه اقدامات باعث تواندمينيز  داخلي
  . )368 :1389 مون،

 در اقتصادي اوضاع و موجود اقتصادي وضعيت از مطلوب تصور نداشتنبنابراين 
 احساس وجود كه درحاليست اين. شودمي جامعه در ناامني احساس ايجاد باعث آينده
 سرعتبه مردم اوليه نيازهاي با مقوله اين بودن تقابل در دليلهب اقتصادي ناامني

. دهدثير قرار ميأتتحت را جامعه از زيادي قسمت كوتاهي مدت در و يابدمي گسترش
هاي توسعه، رويكرد رفاه اجتماعي بر ساير رويكردهاي نظري  تاكنون در تدوين برنامه

مداري و مشاركت  غلبه داشته و كمتر به رويكرد قابليت انساني با محوريت حقوق
ريزي توسعه از باال  گانه از الگوي برنامه هاي پنج در تدوين برنامهو محوري توجه شده 

گانه توجه  هاي توسعه پنج ر برنامه). همچنين د123: 1394، راد(عالي شده است استفاده 
برداري بهينه از منابع و  بهره، هاي حمايت و تأمين اجتماعي مشتركي به مؤلفه

براي ، اما شده است گستري و فناوري و تعديل شكاف مناطق محروم و برخوردار علم
نژادي، كاهش  -وميگرايي ق هاي عدالت جنسيتي، همبستگي و انسجام ملي، هم مؤلفه

گذاري صورت  واگرايي مذهبي، جوانان، سالمندان، خانواده، امنيت اجتماعي يا سياست
  ).55: 1395(جغتايي و همكاران،  اند ها مبهم و كلي بودهنگرفته يا سياست

هاي اول تا پنجم توسعه به دليل نگرش توان نتيجه گرفت كه برنامههم رفته ميروي
شناختن انحصاري دولت و نهادهاي حكومتي در امر توسعه  مكانيكي و به رسميت

اجتماعي، از بازتاب ابعاد چنداليه و پيچيده جامعه ناتوان بوده است. در مقابل، در 
ها، افزايش هاي فيزيكي و شكلي توسعه اجتماعي مانند زيرساختشماري از شاخص

سعه كالبدي و كمي قشر تحصيل كرده، كاهش ابعاد فيزيكي محروميت به دليل تو
هاي اول تا پنجم روند مثبتي داشته است. با اين حال، عدم فيزيكي شهرها در برنامه

هاي روزمره و ارگانيك جامعه همچنان مسائل ها با واقعيتهمگني و تطابق مواد و تبصره
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هاي توسعه اجتماعي فراواني را در جامعه ايران رها كرده است. ناهمخواني سياست
هاي شناختي و اشتغال با واقعيتهاي جمعيتويژه در بخش شاخصها بهتحكمي برنامه

جامعه، نشان از آن دارد كه ساختارها و كارگزاران غيردولتي در عرصه عمومي هيچ 
هاي توسعه ندارند و همين امر، ها در برنامهگذاريجايگاهي در تدوين قوانين و سياست

  هاي رسمي را دشوار كرده است.هبازتاب مسائل واقعي توسعه در متون برنام
  

  گيري نتيجه
ريزي، پيش كشيدن اين برنامه بيشتر، تجربه يا قرن نيم پس از گذشت حدود

 دهه سه طول كه در قوانيني و شده انجام هايبرنامه آيا نمايد كهپرسش ضروري مي

 خصوصبه  امر توسعه، به پرداختن در است، شده اجرا كشور در اسالمي انقالب از بعد

-به برنامه توجه بدون برنامه هر در يا اندكرده را جوانب تمامي رعايت اجتماعي توسعه

 باشدبعدي مي چند جريان يك توسعه است؟ شده پيگيري خاص رويكرد يك قبل هاي

 كمي تنها بعد است، شده گرفته نظر در توسعه به عنوان تاكنون آنچه رسدنظر مياما به

يافتگي وضعيت توسعه ايبررسي مقايسهتحقيق حاضر به رو، از اين توسعه است.
هاي اول تا پنجم توسعه پرداخت. نتايج به دست آمده از تحقيق، اجتماعي در برنامه

  حاكي از اين است كه:
هاي دسترسي به برق، دسترسي به آب ه، شاخصالف) از برنامه اول تا پنجم توسع

هاي نرخ باروري، جمعيت روند فزاينده و شاخصاز كل آشاميدني، درصد باسوادي زنان 
اند اي را داشتهنوزادان و شكاف فقر، روند كاهندهنرخ باروري نوجوانان، نرخ مرگ و مير 

  (البته با شيب بسيار كند).  
ه هاي بيكاري زنان و بيكاري كل تا برنامه چهارم روند كاهشي و در برنامب) شاخص

بخش آموزش اند و شاخص هزينه انجام شده در هپنجم سير افزايشي به خود گرفت
  كند (تا برنامه چهارم افزايش و برنامه پنجم، كاهش). شرايط معكوسي را طي مي

روند  محوري در جامعه،دهنده عدالتج) شاخص ضريب جيني، شاخص نشان
محوري)، به كلي، كمترين ضريب (بيشترين عدالتصورت نامشخصي را طي كرده اما به

  باشد.م، اول و دوم ميمربوط به برنامه پنجم، سوم، چهار ترتيب
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تا  1368مورد بررسي ()، مشخص است كه، در كل دوره 1د) بر اساس نتايج جدول (
  اند:صورت زير طي كردهوسعه اجتماعي، روند مناسبي را بههاي ت)، شاخص1394

ي نوجوانان، هاي سالمتي (نرخ باروري، نرخ مرگ و مير نوزادن، نرخ بارورشاخص
رخ مرگ و نرخ باروري و نهاي دموگرافيك (اميد به زندگي و ...) روند كاهنده، شاخص

هاي پيشرفت تحصيلي (سواد زنان و هزينه انجام شده در مير) روند كاهنده، شاخص
يني و بيكاري) هاي محروميت (ضريب جوزش) روند تقريباً فزاينده، شاخصبخش آم

ربوط به دسترسي به امكانات رسمي (دسترسي به آب و هاي مروند كاهنده، شاخص
  برق) روند فزاينده.

-مشخص است كه، اوالً؛ وضعيت توسعهه) بنابراين و بر اساس مطالب مطرح شده، 

تري را طي كرده مختلف، به مرور زمان، روند مناسبهاي يافتگي اجتماعي در دولت
 ترتيب جامعههميننسبت به دوم و بهبت به اول، سوم است. به صورتي كه برنامه دوم نس

برد. در ثاني؛ بدون احتساب سر ميتري بهاظ وضعيت اجتماعي در شرايط مناسبلحبه
هاي توسعه قبل افزايش يافته است، ساير شاخصبيكاري، كه در برنامه پنجم نسبت به 

  اند.ودهاز وضعيت بهتري برخوردار بها اين برنامه نسبت به ساير برنامه اجتماعي در
هاي اول تا پنجم از نظر محتوايي نيز نشان داد كه همچنان دولت و تحليل برنامه

هاي گذاري و اجراي برنامهنهادهاي رسمي حاكميتي نقش عمده و انحصاري در سياست
هاي عمومي و مشاركت توسعه دارند. همچنين، به رسميت شناخته نشدن عرصه

هاي توسعه در ايران از انعكاس است تا برنامهكارگزاران غيررسمي سبب شده -ساختار
ها و هاي چندگانه مسائل توسعه در كشور ناتوان باشند. شاخصها و اليههمه واقعيت

هاي گرايانه به دليل نگرش مكانيكي و تحكمي به جامعه در برنامهابعاد شكلي و صورت
مديريت ابعاد ارگانيكي و اند اما در انعكاس و توسعه مورد بررسي، موفقيت نسبي داشته

  تفاهمي ابعاد توسعه ناتوان بوده است.
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