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مقدمــه: مفهــوم تغییــر تــوأم بــا رشــد همــواره به 
ــوم  ــمندان عل ــه اندیش ــون موردتوج ــكال گوناگ اش
ــی  ــه اختصاص ــی توج ــت ول ــوده اس ــی ب اجتماع
ــه  ــه مفهــوم توســعه و برنامه ریــزی جهــت نیــل ب ب
ــی  ــه هدف ــل ب ــتم تبدی ــرن بیس ــعه یافتگی از ق توس
ارزشــمند بــرای اكثــر كشــورهای جهــان شــد 
ــه  ــاخصهای آن نام ــه ش ــیدن ب ــتای رس ــه در راس ك
ریــزی توســعه صــورت گرفتــه اســت ایــن توجــه 
از بعــد از جنــگ جهانــی دوم و نیــاز بــه بازســازی 
ــتقال  ــن اس ــگ، همچنی ــی از جن ــای ناش ویرانیه
كشــورهای مســتعمره ســابق شــدت بیشــتری یافت. 
ابتــدا در كشــور شــوروی ســابق  برنامه ریــزی 
ــودن  ــز ب ــل موفقیت آمی ــه دلی ــه ب ــد ك ــام می ش انج
ــن  ــه تدوی ــدام ب ــش اق ــورها كم وبی ــایر كش آن س
برنامــه جامــع و متمركــز )همــراه بــا مداخلــه 
ــد كاال و  ــایل تولی ــی وس ــت در تمام ــتردة دول گس
خدمــات( نمودنــد. كشــور ایــران بــا آغــاز نخســتین 
ــگامان  ــال 1948 از پیش ــزی در س ــه برنامه ری تجرب
ــن راســتا بعــد  ــر محســوب می شــود. در ای ــن ام ای
ــه توســعه  ــج برنام ــروزی انقــاب اســامی پن از پی

introduction: The concept of change, 
coupled with growth in various forms 
has always been of interes t to scholars 
of social sciences. However, as of the 
twentieth century, special attention has 
been paid to the concept of develop-
ment and planning to achieve the de-
velopment turned out to be a worthy 
goal for mos t countries. This attention 
was intensified after the World War II 
due to the need to rebuild the des truc-
tion caused by war, as well as the inde-
pendence of the former colonial coun-
tries. Firs t, the Soviet Union s tarted 
the planning and due to its success 
other countries more or less s tarted to 
codify a comprehensive and focused 
plan (with extensive government inter-
vention in all means of production of 
goods and services). Iran, alongside the 
onset of firs t experiences in planning in 
1948, is a pioneer in this field. In this 
regard, after the victory of the Islamic 
Revolution five development programs 
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ــه  ــق ب ــن تحقی ــه ای ــت ك ــده اس ــرا درآم ــه اج ب
بررســی ابعــاد و مؤلفه هــای توســعه اجتماعــی 
ــا و ســیر  ــن برنامه ه ــه در ای ــرار گرفت موردتوجــه ق

ــردازد. ــا می پ ــه آنه ــول و مقایس تح
ــی  ــوع توصیفی-تحلیل ــه از ن ــن مطالع روش: ای
ــه روش تحلیــل محتــوای كیفــی و كمــی  ــوده و ب ب
انجــام گردیــد. بــا مطالعــه اســنادی و مــرور منابــع، 
توســعه  فرعــی  و  اصلــی  مؤلفه هــای  و  ابعــاد 
و  اصلــی  بعــد  )هشــت  اســتخراج  اجتماعــی 
ــن اســاس،  ــر ای ــار زیرشــاخه( شــده و ب چهل وچه
متــن اســناد برنامه هــای توســعه مــورد تحلیــل 
ــا  ــه ب ــوادی از برنامه هــا ك ــه و م ــرار گرفت ــوا ق محت
جــدول ابعــاد اصلــی و زیرشــاخه ها تطابــق داشــت 
ــدند.  ــی ش ــوای كم ــل محت ــط اكســل تحلی در محی
پنج گانــه  توســعه  برنامه هــای  در  یافته هــا: 
»آمــوزش«،  مؤلفه هــای  بــه  مشــتركی  توجــه 
از  »حفاظــت  اجتماعــی«،  تأمیــن  و  »حمایــت 
منابــع«  از  بهینــه  »بهره بــرداری  محیط زیســت«، 
و »علم گســتری و فنــاوری« و »تعدیــل شــكاف 

مناطــق محــروم و برخوردار«شــده اســت.
جنســیتی«،  »عدالــت  مؤلفه هــای  بــرای 
ــی- ــی قوم ــی«، »هم گرای »همبســتگی و انســجام مل
ــان«، »  ــی«، »جوان ــی مذهب ــژادی«، »كاهــش واگرای ن
ــت  ــواده«، »امنی ــات خان ــالمندان«، »ســامت و ثب س
اجتماعــی« یــا سیاســت گذاری صــورت نگرفتــه یــا 

ــد.  ــی بوده ان ــم و كل ــتها مبه سیاس
ــی-  ــات اجتماع ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــث: ب بح
فرهنگــی جامعــه ایــران و رونــد رو بــه رشــد 
آســیبهای اجتماعــی، همچنیــن عــدم دســتیابی 
بــه جایــگاه مناســب جهانــی مبتنــی بــر ســند 

have been implemented. This s tudy ex-
amines different dimensions and com-
ponents of social development which 
have been addressed in these programs 
and evaluates and compares them.
Methods: This s tudy is descriptive-
analytical and it was conducted apply-
ing qualitative and quantitative content 
analysis. Through document analysis 
and literature review, the main and 
secondary dimensions and components 
of social development were extracted 
(eight core dimensions and forty-
four subcategories). Accordingly, the 
content of the development program 
documents was analyzed and the ex-
amples of the programs which were in 
accordance with core dimensions and 
subcategories were analyzed in Excel 
applying quantitative content analysis. 
Results: The s tudy findings sugges t that 
in the fivefold development programs, 
components of “education”, “social 
security and support”, “environmental 
protection”, “optimal utilization of re-
sources”, “promoting science and tech-
nology” and “adjus ted gap of deprived 
and rich areas” have been considered. 
With regard to the components of 
“gender jus tice”, “national cohesion”, 
“ethnic convergence”, “reduced reli-
gious divergence”, “the youth”, “the 
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elderly”, “family health and s tability”, 
“social security” either there have been 
no policies or policies have been vague 
Discussion: Considering the socio-cul-
tural requirements of Iran’s society and 
the growing trend of social problems, 
also lack of access to a proper global po-
sition based on vision plan, it is neces-
sary to revise the development programs 
policies and pay more attention to the ne-
glected components of the development 
documents.
Keywords: Development, development 
patterns, development plan, social devel-
opment 

برنامه هــای  در  سیاســت گذاری  چشــم انداز، 
ــرد و  ــرار گی ــی ق ــورد بازبین ــت م ــعه الزم اس توس
ــناد  ــول در اس ــای مغف ــه مؤلفه ه ــتر ب ــه بیش توج

ــود.  ــد ب ــا خواه ــعه راهگش توس
ــعه،  ــة توس ــعه ، برنام ــای توس ــا: الگوه کلیدواژه ه

توســعه، توســعه اجتماعــی

تاریخ دریافت: 95/4/15
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مقدمه
اندیشــه پیشــرفت و تحــول همیشــه در ذات جوامــع بشــری وجــود داشــته اســت ولــی 
بعــد از رنســانس اروپــا و توجــه بیشــتر بــه مفاهیمــی از قبیــل رشــد، تكامــل و پیشــرفت، 
به تدریــج مفهــوم مســتقل »توســعه« پدیــد آمــد. در طــی قــرن بیســتم ایــن مفهــوم ســیر 
معنایــی پیچیــده ای یافــت و از ابعــاد گوناگــون اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی 
ــه  ــان داد ك ــای 1950و 1960نش ــه دهه ه ــت. تجرب ــرار گرف ــه ق ــی و توج ــورد بررس م
بســیاری از كشــورهای درحال توســعه درمجمــوع بــه هدفهــای ســازمان ملــل كــه عمدتــًا 
ــد  ــداوم رشــد ســاالنه تولی ــود )ایجــاد و ت به صــورت »رشــد اقتصــادی« تعریــف شــده ب
ــن  ــردم ای ــت م ــی وضعی ــد ول ــل 5 درصــد( دســت یافتن ــرخ حداق ــا ن ــی ب ــص مل ناخال
ــن امــر  ــز شــد، همی ــر نی ــری و فقــر بحرانی ت ــود نیافــت بلكــه نابراب كشــورها نه تنهــا بهب
ــد،  ــتم ش ــرن بیس ــی ق ــای پایان ــا دهه ه ــی ت ــعه اجتماع ــه توس ــتر ب ــه بیش ــب توج موج
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ــی  ــاد اجتماع ــه ابع ــی ب ــابقه جهان ــد بی س ــا تعه ــراه ب ــه 1990 هم ــه ده ــی ك به صورت
توســعه، بــه نــام »توســعه انســانی« نام گــذاری گردیــد كــه محــور آن انســان برخــوردار از 

درآمــد مناســب، دانــش و طــول عمــر و بهداشــت كافــی اســت. 

ــرا  ــه اج ــور ب ــی كش ــعه عمران ــه توس ــن برنام ــی اولی ــال 1327 شمس ــران از س در ای
ــود و  ــی« ب ــه عمــران و آبادان ــوان برنامه هــای توســعه پیــش از انقــاب »برنام ــد. عن درآم
ــد و عمــران و كشــاورزی و  ــر تولی ــه ب ــی برنام ــد اصل ــام آن پیداســت تأكی چنانچــه از ن
ارتباطــات و مخابــرات و... بــود. پنــج برنامــه عمرانــی تــا ســال 1355 بــه اجــرا درآمــد و 

ــد.  ــوع انقــاب اســامی ناتمــام مان ــا وق ــی ب ــل هم زمان ــه دلی ــه ششــم ب برنام
ــات آن  ــی و تبع ــگ تحمیل ــوع جن ــل وق ــه دلی ــامی ب ــاب اس ــروزی انق ــد از پی بع
ــود و از انتهــای دهــه شــصت  ــه توســعه ای محــروم ب ــك دهــه كشــور از برنام حــدود ی
اولیــن برنامــه توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی كشــور بــه اجــرا درآمــد. از آن تاریخ 
ــی  ــه اجــرا درآمــده و امــكان مشــاهده و ارزیاب ــن و ب ــه توســعه تدوی ــج برنام ــون پن تاكن
ــاد  ــه بررســی ابع ــق ب ــن تحقی ــوق فراهــم اســت. ای ــد سیاســتهای ف ــه و نق ــج حاصل نتای
و مؤلفه هــای توســعه اجتماعــی در برنامه هــای پنج گانــه توســعه بــه همــراه رونــد 

ــردازد. ــا می پ ــرات آنه تغیی
ــی  ــامت تمام ــعادت و س ــر س ــر آن ب ــل تأثی ــه دلی ــی ب ــعه اجتماع ــت توس اهمی
ــه صلــح  ــرای دســتیابی ب ــه توســعه اجتماعــی و عدالــت اجتماعــی ب انسانهاســت. نیــل ب
ــت و  ــروری اس ــا ض ــان آنه ــه در می ــا و چ ــه در درون ملته ــظ آن، چ ــت و حف و امنی
ــی او  ــای اساس ــان و آزادیه ــوق انس ــرای حق ــرام ب ــدن احت ــل ش ــدون قائ ــدف ب ــن ه ای
ــند  ــور س ــش در منش ــال پی ــاه س ــی پنج ــاط اساس ــن ارتب ــود. ای ــد ب ــر نخواه امكان پذی
ــام  ــت ای ــا گذش ــروزه ب ــوده و ام ــه ب ــد )1995( موردتوج ــل متح ــازمان مل ــاگ س كپنه
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ــی و  ــعه اجتماع ــادی، توس ــد اقتص ــود. رش ــاس می ش ــش احس ــرورت آن بیش ازپی ض
ــر الزم  ــر عناص ــت یكدیگ ــا تقوی ــد و ب ــم در ارتباط ان ــروار باه ــی زنجی ــت محیط حفاظ
ــل  ــرای نی ــبی ب ــد و چارچــوب مناس ــاب می آین ــی به حس ــتمر اجتماع ــعه مس ــرای توس ب

ــد. ــكیل می دهن ــگان را تش ــرای هم ــر ب ــی بهت ــك زندگ ــه ی ب
ــته  ــان«، هس ــر جه ــردم سراس ــال »م ــا و آم ــی نیازه ــته اصل ــی هس ــعه اجتماع  توس
اصلــی نیازهــا و آمــال » دولتهــا«، و هســته اصلــی نیازهــا و آمــال كلیــه بخشــهای »جامعــه 
ــتها  ــن سیاس ــی، پربازده تری ــادی و اجتماع ــاظ اقتص ــه لح ــد. ب ــكیل می ده ــی« را تش مدن
ــن  ــره گرفت ــردم بیشــترین فرصــت را در به ــه م ــه ب ــی هســتند ك و ســرمایه گذاریها آنهای
ــل متحــد،  ــازمان مل ــاگ س ــند كپنه ــد )منشــور س ــا می دهن ــع و موقعیته ــا، مناب از تواناییه

.)1995
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــد س ــی مانن ــم بین الملل ــای مه ــعه ای نهاده ــتهای توس سیاس
دهه هــای پایانــی قــرن بیســتم و ورود بــه هــزاره ســوم تــوأم بــا توجــه بیشــتر بــه ابعــاد 
و مؤلفه هــای توســعه اجتماعــی بــوده اســت. اهــداف اصلــی توســعه هــزاره ســوم شــامل 
ــودكان،  ــر ك ــش مرگ ومی ــیتی، كاه ــری جنس ــوزش، براب ــه آم ــتیابی ب ــر، دس ــش فق كاه
ــداری محیط زیســت، گســترش  ــن پای ــا، تضمی ــا و ســایر بیماریه ــدز، ماالری ــا ای ــارزه ب مب

ــی و همــكاران، 1384(.  مشــاركت و انســجام اجتماعــی اســت )ارائ
ــران  ــی، در اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی ای ــن سیاســت جهان ــا ای هم راســتا ب
ــون اساســی، ســند چشــم انداز و برنامه هــای توســعه پنج ســاله توجــه بیشــتری  ــد قان مانن
ــه  ــر جامع ــت. تصوی ــورت گرف ــی ص ــعه اجتماع ــای توس ــاد و مؤلفه ه ــی ابع ــه بعض ب
ــان  ــت و ارزش واالی انس ــه كرام ــر پای ــی ب ــورت نظام ــی به ص ــون اساس ــی در قان آرمان
ــل دوم(. در  ــت )اص ــده اس ــم آم ــدا فراه ــر خ ــئولیت او در براب ــا مس ــوأم ب ــی ت و آزادگ
ــه تأمیــن  اصــل ســوم قانــون اساســی دولــت جمهــوری اســامی موظــف شــده اســت ب
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ــوزش  ــم آم ــهیل و تعمی ــه و تس ــرای هم ــگان ب ــی رای ــت بدن ــرورش و تربی آموزش وپ
عالــی، تأمیــن آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی، مشــاركت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت 
ــاد  ــاروا و ایج ــات ن ــع تبعیض ــش، رف ــی خوی ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص سیاس

امكانــات عادالنــه، ایجــاد رفــاه و رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرومیــت در 
زمینه هــای تغذیــه و مســكن و كار و بهداشــت و تعمیــم بیمــه، تأمیــن حقــوق همه جانبــه 
افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای همــه و تســاوی عمــوم در برابر 
ــت  ــده دول ــر عه ــی ب ــون اساســی وظایف ــون )اصــل ســوم( در اصــول دیگــری از قان قان
ــن  ــر ای ــام مؤث ــا انج ــت ام ــادی نیس ــوالت اقتص ــد از مق ــه هرچن ــت ك ــه اس ــرار گرفت ق
ــه  ــح و منظــم ممكــن نیســت ازجمل ــزی صحی ــدون توســل به نوعــی برنامه ری ــف ب وظای
ــل 29(،  ــای اجتماعی)اص ــات و حمایته ــردن خدم ــم ك ــه فراه ــوان ب ــف می ت ــن وظای ای
تأمیــن وســایل آمــوزش رایــگان )اصــل 30(، تأمیــن مســكن متناســب بــا نیاز)اصــل 31( 

اشــاره كــرد. 
بــر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســاله جمهــوری اســامی، ایــران تــا ســال 
ــگاه اول اقتصــادی، علمــی و  ــا جای ــد كشــوری توســعه یافته ب 1404 هجــری شمســی بای
فنــاوری در ســطح منطقــه باشــد همچنیــن برخــوردار از ســامت، رفــاه، تأمیــن اجتماعــی، 
ــد  ــض و بهره من ــر، فســاد و تبعی ــه دور از فق ــد ب ــع مناســب درآم ــر، توزی ــای براب فرصته
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــاله جمه ــم انداز بیست س ــند چش ــوب )س ــت مطل از محیط زیس
1384(. علی رغــم توجــه نســبتًا جامــع بــه مؤلفه هــای توســعه اجتماعــی در اســناد 
باالدســتی، كشــور ایــران هنــوز در جایــگاه مناســب بین المللــی و منطقــه ای قــرار نــدارد. 
ــای  ــی رتبه بندیه ــه برخ ــه ب ــا مراجع ــی، ب ــی داخل ــت اجتماع ــزارش وضعی ــاب گ در غی

ــل تأمــل اســت.  ــن كشــور قاب ــگاه ای ــی جای جهان
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ــل  ــازمان مل ــعة س ــة توس ــوی برنام ــانی از س ــعه انس ــاخص توس ــدی ش در رتبه بن
ــا توســعه  ــگاه 69 و رده كشــورهای ب ــران در جای ــن 188 كشــور جهــان ای )2015(، از بی
ــمال  ــه و ش ــه خاورمیان ــه در منطق ــن ده كشــوری ك ــی بی ــت ول ــرار گرف ــاال ق ــانی ب انس

ــن كشــور اســت.  ــن و دهمی ــران آخری ــاالی توســعه انســانی هســتند، ای ــا در رده ب آفریق
ــد، 2015( ــل متح ــازمان مل ــانی س ــعه انس ــزارش توس )گ

در رتبه بنــدی موسســه بین المللــی مطالعــات اجتماعــی كــه هــر پنــج ســال گزارشــی 
بــا عنــوان »شــاخصهای توســعه اجتماعــی« )فعالیــت مدنــی، باشــگاهها و انجمنها، انســجام 
ــه  ــا( ارائ ــام اقلیته ــری جنســیتی، ادغ ــت میان شــخصی، براب ــاد و امنی ــی، اعتم درون گروه
می دهــد، رتبــه كلــی ایــران در ســال 2005 برابــر بــا 85 و در ســال 2010 برابــر بــا 99 از 

میــان 129 كشــور بــوده اســت )فاضلــی، 1392(. 
در رتبه بنــدی كشــورها توســط موسســه لگاتــوم )2015( بــر اســاس هشــت شــاخص 
اقتصــاد، فرصتهــای كارآفرینــی، حكمرانــی، آمــوزش، ســامت، امنیــت، آزادیهای شــخصی 
و ســرمایه اجتماعــی، كشــور ایــران از بیــن 142 كشــور جهــان در رتبــه 106 قــرار گرفتــه 
اســت.  ایــران در شــاخص آمــوزش رتبــه 65، ســامت 67، امنیــت اجتماعــی 120، ســرمایه 
ــت.)لگاتوم،  ــته اس ــه 131 را داش ــخصی رتب ــای ش ــاخص آزادیه ــی 115 و در ش اجتماع

)2015
درمجمــوع می تــوان گفــت بــا توجــه بــه ضــرورت و اهمیــت بحــث توســعه اجتماعــی 
و اجمــاع جهانــی در ایــن خصــوص و جایــگاه فعلــی ایــران در توســعه اجتماعی به اســتناد 
آمارهــای فــوق )علی رغــم پیشــگام بــودن ایــران در امــر برنامه ریــزی توســعه(، ضــرورت 
ــق  ــی دقی ــه برنامه هــای گذشــته و ارزیاب ــه ب ــگاه نقادان ــل چشم پوشــی ن ــن و غیرقاب بنیادی
و اساســی آنهــا از ابعــاد گوناگــون جهــت پیشــگیری از مصــرف مكــرر و بی نتیجــه و یــا 
كم نتیجــه منابــع مشــخص می گــردد. از ســوی دیگــر در هــزاره ســوم، »ســرعت« در امــر 
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ــده اند  ــوردار ش ــژه برخ ــت وی ــده از اهمی ــداف تعیین ش ــه اه ــتیابی ب ــزی و دس برنامه ری
ــدان  ــوان فق ــی تحــت عن ــیب مهم ــاهد آس ــن كشــورها ش ــوارد در بی و در بســیاری از م
ــپری  ــابی س ــورت حس ــان، به ص ــه زم ــه گرچ ــی ك ــتیم به صورت ــان« هس ــت زم » مدیری
ــد. ــا از دســت می رون ــا به صــورت تصاعــدی حاصــل شــده و ی ــردد لیكــن فرصته می گ
ــق در خصــوص بررســی  ــن تحقی ــه نشــان دهندة ضــرورت اصلــی ای ــكات پیش گفت ن
ــای توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی  سیاســتهای اجتماعــی اتخاذشــده در برنامه ه
ــا و  ــاد و ویژگیه ــه ابع ــی و چ ــعه اجتماع ــی از توس ــه تعریف ــه چ ــود، اینك ــد ب خواه
ــا ایــن سیاســتهای اتخاذشــده و  مؤلفه هایــی از آن مدنظــر برنامه ریــزان بــوده اســت؟ و آی
ــتار  ــك پیوس ــب ی ــوده و در قال ــان ب ــف یكس ــای مختل ــی در برنامه ه ــای اجتماع مؤلفه ه

منظــم و نظــم نظــری خــاص طراحــی شــده اســت یــا خیــر؟ 

پیشینه تجربی 
در خصــوص پنــج برنامــه توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی پژوهشــهای متعددی 

صــورت گرفتــه اســت كــه اهــم و مرتبط تریــن آنهــا بــه قــرار زیــر اســت: 
ــا عنــوان »تناقــض ایدئولوژیــك  ــه در ســال )1382( در تحقیــق خــود ب جــوادی یگان
ــه،  ــه در دو برنام ــید ك ــه رس ــن نتیج ــه ای ــران« ب ــعه در ای ــه اول و دوم توس در دو برنام
ــی  ــزان ناهمخوان ــد. می اهــداف، بیشــتر سوسیالیســتی و وســایل بیشــتر لیبرالیســتی بوده ان

ــوده اســت. ــه اول ب ــر از برنام ــه دوم، كمت ــن اهــداف و وســایل در برنام بی
ــعه نیافتگی  ــتیهای توس ــوان »كاس ــا عن ــود ب ــق خ ــال 1384 در تحقی ــینی در س  حس
ــزی  ــای برنامه ری ــت الگوه ــه شكس ــید ك ــه رس ــن نتیج ــه ای ــران« ب ــزی در ای برنامه ری
توســعه در ایــران گویــای ایــن واقعیــت اســت كــه بایــد بــا توجــه بــه تحــوالت تاریخــی، 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی خــود، الگــوی توســعه اقتصــادی خویــش را از بطــن و 
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قلــب مؤسســات علمــی و دانشــگاهی جوشــیده از همیــن جامعــه برگزینیــم زیــرا پــس از 
ــه كشــورهای  گذشــت پنــج دهــه برنامه ریــزی، ســازمان ملــل نیــز همیــن توصیه هــا را ب

ــد. ــنهاد می كن ــوم پیش ــان س جه

غفــاری و همــكاران در ســال )1387( در تحقیــق خــود بــا عنــوان »كیفیــت زندگــی در 
ــدام از  ــه در هیچ ك ــیده اند ك ــه رس ــن نتیج ــه ای ــران« ب ــعه ای ــی و توس ــای عمران برنامه ه
برنامه هــا، امــور رفاهــی و اجتماعــی بــه ســطح سیاســت گذاری ارتقــا نیافته انــد و بیشــتر 
از جایگاهــی خدماتــی برخــوردار بوده انــد. بــه مســائل اجتماعــی از منظــر اقتصــادی نــگاه 
ــازوكارهای  ــع آن در س ــه و به تب ــاد برنام ــت از مف ــوع پنداش ــا ن ــر دولته ــا تغیی ــده و ب ش
ــوع  ــه درمجم ــویم ك ــی می ش ــرات قابل توجه ــاهد تغیی ــا ش ــی برنامه ه ــی و عمل اجرای

محصــول و نتایــج برنامــه را بــه لحــاظ اثربخشــی تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. 
ــران و توســعه  ــای عم ــل برنامه ه ــوان »تحلی ــا عن ــق خــود ب ــدی )1391( در تحقی امی
ــه اســت  ــن نتیجــه دســت یافت ــه ای ــزی اجتماعــی« ب ــران از منظــر مؤلفه هــای برنامه ری ای
كــه متغیرهــای زمینــه ای محیــط سیاســت گذاری، تأثیــر اساســی بــر متغیرهــای ماهیتــی و 
ــن،  ــد تدوی ــه لحــاظ روش و فراین ــران ب ــزی در ای ــن، برنامه ری ــد. همچنی ســاختاری دارن
اجتماعــی نشــده اســت و اهــداف اجتماعــی نیــز یــا به عنــوان ابــزار رشــد اقتصــادی و یــا 
ــر رشــد  ــی ب ــرای كاهــش پیامدهــای منفــی ناشــی از سیاســتهای مبتن ــزاری ب ــوان اب به عن

ــته اند.  ــرار داش ــر ق اقتصــادی مدنظ
ــت در  ــان عدال ــوان »گفتم ــا عن ــق خــود ب ــكاران )1392(در تحقی ــی و هم  هزارجریب
ــا  ــه ب ــیدند ك ــن نتیجــه رس ــه ای ــاب اســامی« ب ــس از انق ــای توســعه پ ــح برنامه ه لوای
ــان  ــن گفتم ــور، ای ــی كش ــی و اجتماع ــای سیاس ــر فض ــازندگی ب ــان س ــی گفتم هژمون
مفهومــی از عدالــت اجتماعــی را بازنمایــی نمــود كــه بســیار متأثــر از فضــای سیاســی و 
اجتماعــی كشــور پــس از جنــگ و لــزوم بازســازی خرابیهــای ناشــی از آن و حركــت بــه 
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سمت وســوی رشــد اقتصــادی به منظــور تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای ســازندگی 
بــود. بــر ایــن اســاس مفهومــی اقتصــادی بــا شــاخصه اصلــی رشــد اقتصــادی از ســوی این 
دولــت در بازنمایــی از عدالــت اجتماعــی ارائــه شــد. امــا گفتمــان اصاح طلبــی بــا تأكیــد 

بــر توســعه سیاســی، همراهــی توســعه سیاســی بــا توســعه اقتصــادی را در جهــت تحقــق 
ــا  ــود و ام ــرح نم ــت مط ــر و محرومی ــش فق ــزی كاه ــانه مرك ــا نش ــی ب ــت اجتماع عدال
ــا غیریت ســازی  آخریــن گفتمــان، موســوم بــه گفتمــان اصول گــرای عدالت محــور، كــه ب
ــه اجــرای  ــدام ب ــت، اق ــای تعریــف خــاص از عدال ــر مبن ــا گفتمانهــای پیشــین ب خــود ب
طــرح تحــول اقتصــادی نمــود. در ایــن مرحلــه مفهــوم عدالــت، بــه معنــای توزیــع فرصتها 
ــه كل  ــه ای ك ــه مناطــق كشــور به گون ــراد و هم ــه اف ــه هم ــات به طــور مســاوی ب و امكان
ــا،  ــدی یارانه ه ــار هدفمن ــت، در كن ــود. دول ــد، ب ــگ پیشــرفت كنن ــم و هماهن كشــور باه
ــتور كار  ــت را در دس ــهام عدال ــت س ــی پرداخ ــن یعن ــیوه ای نوی ــه ش ــازی ب خصوصی س

خــود قــرار داد. 
فاضلــی و همــكاران )1392( در تحقیــق خــود بــا عنــوان »توســعة اجتماعــی، شــاخصها 
و جایــگاه ایــران در جهــان« بــه ارائــه گزارشــی از وضعیــت كنونــی توســعة اجتماعــی در 
ــة  ــان و كشــورهای 16 گان ــایر كشــورهای جه ــا س ــه ای كشــور ب ــت رتب ــران و وضعی ای
منطقــه پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه جایــگاه ایــران چنــدان مناســب نیســت و 
نیازمنــد تأملــی جــدی پیرامــون چرایــی ایــن امــر و چگونگــی بهبــود و تغییــر آن اســت.

ــض  ــه تناق ــد، ب ــران پرداخته ان ــعه ای ــای توس ــه برنامه ه ــه ب ــی ك ــوع تحقیقات درمجم
ــر برنامه هــا، عــدم توجــه  در اهــداف و مــواد برنامه هــا، همســو نبــودن گفتمــان حاكــم ب
كافــی بــه مؤلفه هــای اجتماعــی و سیاســت گذاری الزم جهــت ایــن بعــد از توســعه اشــاره 
ــواد  ــات م ــه جزئی ــك ب ــوده و هیچ ی ــی ب ــوق به صــورت كل ــیهای ف ــا بررس ــته اند. ام داش
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ــی  ــعه اجتماع ــه توس ــه ب ــه ك ــر برنام ــهمی از ه ــع س ــد و درواق ــه نپرداخته ان ــر برنام ه
اختصــاص یافتــه و همچنیــن توســعة اجتماعــی مدنظــر سیاســت گذاران مبهــم مانــده كــه 

در ایــن مقالــه بــدان پرداختــه خواهــد شــد.

چارچوب نظری
ــت،  ــان اس ــاوت آس ــر قض ــورها ام ــر كش ــا فق ــروت ی ــوص ث ــه در خص ــر چ اگ
شــاخصهای ثــروت كــه انعــكاس دهنــدة »كمیــت« منابــع در دســترس بــرای یــك جامعــه 
ــال،  ــوان مث ــد )به عن ــم نمی كنن ــی فراه ــع، اطاعات ــص« آن مناب ــاره »تخصی ــتند، درب هس
چگونگــی توزیــع عادالنــه درآمدهــا میــان گروههــای اجتماعــی، چگونگــی تقســیم منابــع 
بــرای خدمــات بهداشــت و آمــوزش رایــگان و اثــرات تولیــد و مصــرف در محیط زیســت 
ــه  ــا درآمــدی متوســط ب ــدارد كــه كشــورهای مشــابه ب مــردم(. بنابرایــن جــای تعجــب ن
لحــاظ شــاخص »كیفیــت زندگــی« بــا یكدیگــر تفــاوت دارنــد. دسترســی بــه آمــوزش و 
مراقبتهــای بهداشــتی، فرصتهــای شــغلی، در دســترس بــودن هــوای پــاك و آب آشــامیدنی 
قابــل اطمینــان، تهدیــد و جــرم و جنایــت و ... بــا توجــه بــه ایــن نــكات چگونــه مشــخص 

ــر ؟ ــا كمت ــعه یافته اســت ی ــه كشــوری بیشــتر توس ــود ك می ش
آیــا هــدف از توســعه فقــط افزایــش ثــروت ملــی اســت یــا چیــزی متفــاوت از آن ؟ 
ارتقــا »بــه زیســتن« well-being بخــش عمــده ای از جمعیــت؟ اطمینــان از آزادی مــردم؟ 

افزایــش امنیــت اقتصــادی آنهــا؟ 

توسعه اجتماعی
بــر اســاس آخریــن تعاریــف ســازمان ملــل، »توســعه اجتماعــی« فراینــدی از تغییــرات 
اســت كــه منجــر بــه بهبــود در »بــه زیســتن« و »روابــط اجتماعــی« می شــود كــه منصفانه تــر 



      66

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال شانزدهم، زمستان 95، شماره 63

      66

و ســازگارتر بــا اصــول حكومــت دمكراتیــك و عادالنــه اســت. توســعه اجتماعــی شــامل 
ــدار  ــرورش مناســب، دسترســی پای ــد ســامت، آموزش وپ ــادی مانن هــم دســتاوردهای م
بــه منابــع، كاالهــا و خدمــات بــرای زندگــی مناســب در یــك محیــط قابل پذیــرش، و هــم 
دســتاوردهای غیرمــادی بــا ویژگیهــای اجتماعــی و فرهنگــی ماننــد حــس كرامــت، امنیــت 
و شــمول اجتماعــی و دســتاوردهای سیاســی مربــوط بــه فعالیــت، مشــاركت و بازنمایــی1 

اســت )موسســه مطالعــات توســعه اجتماعــی ســازمان ملــل2، 2016(.
ــول  ــم محص ــام می بری ــی ن ــعه اجتماع ــوان توس ــا عن ــروز از آن ب ــه ام ــع آنچ درواق
ــه بعــد و رونــق آن درنتیجــه افراط كاریهــای  تغییــر رویكردهــای توســعه از دهــه 1970 ب
ــه  ــاختاری ده ــل س ــدگاه تعدی ــژه دی ــتم و به وی ــرن بیس ــة ق ــادی میان ــزان اقتص برنامه ری
ــخگویی  ــی در پاس ــای دولت ــش نهاده ــر نق ــاوه ب ــی ع ــعه اجتماع ــت. در توس 1980 اس
بــه نیازهــای انســانی، توســعه ظرفیتهــای افــراد و جوامــع نیــز موردتوجــه قــرار می گیــرد. 
بنابرایــن یكپارچگــی اهــداف اقتصــادی و اجتماعــی، تغییــرات و اصاحــات ســاختاری و 
نهــادی و افزایــش ظرفیتهــای فــردی و اجتماعــی و تأمیــن مشــاركت شــهروندان از عناصــر 

ــی راد، 1384(. ــند )قانع ــوم می باش ــن مفه ــی ای اصل
آنچــه مســلم اســت توســعه اجتماعــی بــه معنایــی كــه از دهــه 1990 میــادی رایــج 
ــان  شــده اســت در جهــت مشــاركت آحــاد مــردم در امــور جامعــه، پذیــرش حقــوق آن
و طبعــا روشــن ســاختن وظایفــی اســت كــه همــراه حقــوق یــاد شــده مطــرح می شــوند 
بدین گونــه توســعه اجتماعــی در جهــت رفــع تبعیــض و ایجــاد فضــای اجتماعــی مناســب 

بــرای بــروز تواناییهــای بالقــوه انســانها گام بــر مــی دارد )پیــران، 1384(.

1. Representation 
2. United Nations Research Ins titute for Social Development (UNRISD) 
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نظریه های توسعه اجتماعی
ــات  ــوان در ادبی ــی را می ت ــری اصل ــدگاه نظ ــج دی ــی، پن ــعه اجتماع ــه توس در زمین

ــر اســت:  ــه شــرح زی ــه ب ماحظــه نمــود ك
رویكــرد »نیازهــای اولیــه« متأثــر از پذیــرش حــق برخــورداری از نیازهــای اولیــه . 1

انســانها )آمــوزش، بهداشــت، خــوراك، پوشــاك، مســكن( به عنــوان حقــی بشــری اســت 
ــرآورده كــردن  ــی توســعه اجتماعــی ب )اصغرپورماســوله و همــكاران، 1393( هــدف اصل
كل نیازهــای اساســی بشــریت- امــری كــه از جامعــه ای بــه جامعــه دیگــر بــا توجــه بــه 
ــود كیفیــت  ــدی، بهب ــد- اســت و هــدف كلی ــرق می كن نیازهــا، گرایشــها و محدودیتهــا ف
ــوع  ــن ن ــوب، 1387(. ای ــل از جاك ــه نق ــی، 1394؛ ب ــود )مدن ــوب می ش ــی محس زندگ
ــه نفــع  ــع ب ــت« در تخصیــص مناب ــه از »قــدرت دول ــر اســتفادة خاقان توســعه، متعهــد ب
محرومــان جامعــه، بســیج سیاســی محرومیــن بــرای مطالبــة منابــع از جامعــه و مشــاركت 
ــازار از محاســبات اجتماعــی  ــت ســازوكار ب ــد توســعه و تبعی ــردم در فراین دادن آحــاد م

اســت )اصغرپورماســوله و همــكاران، 1393(. 
رویكــرد »تكاملــی« كــه بــر اســاس آن هــدف اصلــی توســعة اجتماعــی برقــراری . 2

ــی  ــعة اجتماع ــوع توس ــت و وق ــی اس ــی اجتماع ــة آن یكپارچگ ــی و نتیج ــم اجتماع نظ
ــت  ــادی اس ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــانی، سیاس ــعه های انس ــدن توس ــه ش ــرط نهادین ــه ش ب
)اصغرپورماســوله و همــكاران، 1393(. بــر اســاس ایــن دیــدگاه فراینــد توســعه اجتماعــی 
ــا مرحلــه قبلــی ارتبــاط  پیشــرفتی خطــی و پیچیــده دارد كــه نتایــج هریــك از مراحــل ب
تنگانگــی دارد، درســت بــه همیــن دلیــل بــه آن رویكــرد تكاملــی گفتــه می شــود، برایــن 
اســاس توســعه اجتماعــی محصــول »تغییــر اجتماعــی« اســت كــه اغلــب از آن بــا عنــوان 

ــی، 1394(. ــود )مدن ــرده می ش ــام ب ــیون ن مدرنیزاس
رویكــرد »كاركردگرایــی« كــه چهــار حــوزه توســعه سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی . 3
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ــك را  ــر ی ــد و ه ــرح می كن ــی مط ــعه مل ــر توس ــار عنص ــوان چه ــی را به عن و اجتماع
دارای هویــت و اســتقال نســبی می دانــد. در اینجــا توســعه اجتماعــی بــه معنــای بســط و 
تحكیــم اجتمــاع جامعــه ای اســت كــه یكــی از حوزه هــای چهارگانــه حیــات اجتماعــی 

ــوب  ــه مطل ــه نقط ــیدن ب ــی رس ــعة اجتماع ــدف توس ــت و ه ــه اس ــر جامع ــان در ه انس
اســت كــه توســط بعــد هنجــاری توســعة اجتماعــی مشــخص می شــود )اصغرپورماســوله 

ــكاران، 1393(. و هم
ــاختارها و 4.  ــادی در س ــای بنی ــاد دگرگونیه ــد ایج ــاختارگرا« فراین ــرد »س  رویك

روابــط اجتماعــی بــا انگیــزة اهــداف »ادغــام اجتماعــی«، »انســجام اجتماعــی« و »پاســخگو 
ــی اســت  ــعة اجتماع ــدرت توس ــازمانهای صاحــب ق ــات و س ــزاران«، امكان ــردن كارگ ك

ــكاران، 1393(. ــوله و هم )اصغرپورماس
ــا رویكــرد بیانیــه كپنهــاگ، توســعه اجتماعــی . 5 ــر اســاس رویكــرد »تلفیقــی« ی ب

ــرای ملــت ضــروری  ــه صلــح و امنیــت و تــداوم آن ب ــرای نیــل ب و عدالــت اجتماعــی ب
ــد شــده كــه توســعة اقتصــادی، توســعة اجتماعــی و حفــظ  ــن مهــم تأكی ــر ای اســت و ب
ــدار را  ــعة پای ــوب توس ــوده و چهارچ ــر ب ــا یكدیگ ــل ب ــة متقاب ــت در رابط محیط زیس
تشــكیل می دهنــد كــه هــدف آن ارتقــای كیفیــت زندگــی بــرای همــه آحــاد بشــر اســت 

ــكاران، 1393(. ــوله و هم )اصغرپورماس

ابعاد و مؤلفه های توسعه اجتماعی
ســازمان ملــل متحــد در اولیــن ســند خــود در خصــوص توســعه اجتماعــی در ســال 
ــطوح  ــان س ــه در آن زم ــی ك ــعه اجتماع ــطوح توس ــا و س ــنجش معیاره ــرای س 1954 ب
ــامل  ــت ش ــت؛ بهداش ــمرده اس ــا را برش ــن مؤلفه ه ــود ای ــده ب ــذاری ش ــام گ ــی ن زندگ
ــارت  ــواد و مه ــامل م ــرورش ش ــه، آموزش وپ ــذا و تغذی ــناختی، غ ــت ش ــرایط جمعی ش
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آمــوزی، شــرایط كار، وضعیــت اشــتغال، مصــرف كل پــس اندازهــا، حمــل و نقــل، مســكن 
ــت اجتماعــی، آزادیهــای  ــح و اســتراحت، امنی شــامل تســهیات خانگــی، پوشــاك، تفری

ــدی، 1390(. بشــری )زاه

ــه  ــه ب ــا توج ــی و ب ــعه اجتماع ــق توس ــت تحق ــاگ )1995(جه ــاس كپنه در اج
چالشــهای فــرارو، ده اقــدام مــورد تأییــد قــرار گرفــت و كشــورهای امضاكننــده متعهــد 
بــه اقــدام بــه ایــن مــوارد شــدند. ایــن ده مــورد تــا حــدود زیــادی معنــا و مفهــوم توســعه 
اجتماعــی و حیطه هــای مرتبــط بــا آن را مشــخص می ســازند؛ 1- ایجــاد فضــای 
قابلیــت زا بــرای توســعه اجتماعــی در ســطح ملــی و بین المللــی 2- تــاش بــرای ریشــه 
ــه اشــتغال كامــل 4- تــاش در جهــت دســتیابی  كنــی فقــر 3- تــاش بــرای دســتیابی ب
ــدام در جهــت  ــان 6- اق ــت زن ــود وضعی ــرای بهب ــدام ب ــه یكپارچگــی اجتماعــی 5- اق ب
ــه  ــع ب ــص مناســب مناب ــوزش و بهداشــت 7- تخصی ــه آم ــر شــهروندان ب دسترســی براب
اولویتهــای توســعه اجتماعــی 8- ادغــام اهــداف توســعه اجتماعــی در برنامه هــای تعدیــل 
ســاختاری 9- تــاش بــرای تســریع در توســعه كشــورهای آفریقایــی و ســایر كشــورهای 
ــل  ــام مل ــق نظ ــی از طری ــعه اجتماع ــرای توس ــا ب ــت همكاریه ــعه یافته 10- تقوی كم توس

ــران، 1384(. متحــد )پی
ــع داخلــی و خارجــی جامع تریــن ابعــاد و مؤلفه هــای توســعه  ــر اســاس مــرور مناب ب

اجتماعــی را می تــوان بــه شــرح جــدول )1( بیــان نمــود.
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جدول )1( علمیاتی سازی توسعه اجتماعی در برنامه های توسعه

مؤلفه ها  ابعاد توسعه
اجتماعی

 تعدیل شكاف مناطق محروم و برخوردار-تعدیل شكاف فقیر
 و غنی-توزیع متناسب منابع توزیع ثروت در جامعه-عدالت

اقتصادی

 عدالت
اقتصادی

عدالت
 عدالت جنسیتی-دستیابی جامعه به اطاعات-دسترسی به
خدمات بهداشتی، سامت- دسترسی به امكانات آموزشی

 عدالت
اجتماعی

 كاهش واگرایی مذهبی و دینی-افزایش همگرایی قومی نژادی-همبستگی و
انسجام ملی -مشاركت اجتماعی-اعتماد اجتماعی سرمایه اجتماعی

 حمایت اجتماعی-دسترسی به خدمات زیربنایی-خدمات سامت و بهداشت
و درمان -سیاستهای جمعیتی-اشتغال- مسكن-سامت و ثبات خانواده-

 وضعیت سالمندان-وضعیت جوانان-تأمین اجتماعی-آموزش فنی و حرفه ای
 -آموزش وپرورش-باسوادی جمعیت عمومی -آموزش عالی-برخورداری از

امكانات اوقات فراغت-تغذیه

رفاه اجتماعی

بهره برداری بهینه از منابع -آمایش سرزمین-حفاظت از محیط زیست پایداری

ارتقای كار و بهره وری-شهروندی-علم گستری-نظم اجتماعی  اخاق توسعه
اجتماعی

 امنیت فردی-امنیت عمومی -امنیت قضایی-امنیت اقتصادی-پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی امنیت اجتماعی

ــعه  ــای توس ــاد و مؤلفه ه ــت ابع ــوان گف ــوص می ت ــن خص ــع در ای ــی مناب ــا بررس ب
ســیری از ســادگی )تقلیــل بــه ابعــاد كیفیــت زندگــی( تــا پیچیدگــی )ســرمایه اجتماعــی 
ــه  ــا ب ــا و رویكرده ــه دیدگاهه ــد. در هم ــی كرده ان ــداری( را ط ــردی و پای ــت ف و امنی
توســعه، تغییــر ارزشــهای ذهنــی، ســاخت اجتماعــی، نهادهــای ملــی و شــیوه حكمرانــی 
بــا هــدف افزایــش تواناییهــا و رفــاه ملــت، بــه ویــژه تســریع رشــد اقتصــادی و كاهــش 

فقــر موردتوجــه اســت. 
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روش
ــوب موجــود  ــورد مطالعــه اســناد مكت ــه اینكــه م ــا توجــه ب ــوع پژوهــش حاضــر ب ن
ــه روش  ــوط ب ــای مرب ــوا از تكنیكه ــل محت ــت. تحلی ــوا اس ــل محت ــوع تحلی ــت، از ن اس

ــه  ــی گفت ــه متدهای ــه كلی ــنادی ب ــی اســت. روش اس ــوم اجتماع ــنادی در پژوهــش عل اس
ــون  ــناد و مت ــی اس ــل و بررس ــه، تحلی ــا مطالع ــش ب ــدف پژوه ــا ه ــه در آنه ــود ك می ش
ــه تحلیــل و  ــام تحلیــل محتــوا پیداســت، ایــن تكنیــك ب ــرآورده می شــود. چنانچــه از ن ب
آنالیــز محتــوا می پــردازد و می كوشــد بــا اســتفاده از تحلیــل، داده هایــی را در مــورد متــن 
ــای توســعه اجتماعــی  ــاد و مؤلفه ه ــن ابع ــن پژوهــش جهــت تعیی ــد. در ای اســتخراج كن
هــر برنامــه، متــن پنــج ســند توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی سیاســی جمهــوری 
اســامی ایــران به عنــوان جامعــه آمــاری تحلیــل محتــوا شــد. در ابتــدا بــر اســاس مــرور 
منابــع موجــود، جدولــی جامــع از كلیــه ابعــاد و مؤلفه هــا تنظیــم گردیــد كــه شــامل شــش 
ــگ توســعه  ــداری، فرهن ــت زندگــی، پای ــت، ســرمایه اجتماعــی، كیفی ــی عدال ــه اصل طبق
ــه، چنانچــه  ــواد برنام ــوای م ــل محت ــه اســت. جهــت تحلی ــت و 42 مقول ــی، امنی اجتماع
ــا  ــت، ب ــاب داش ــت انتخ ــه قابلی ــد زیرطبق ــا چن ــی در دو ی ــاظ موضوع ــه لح ــاده ای ب م
توجــه بــه مــواد قبــل و بعــد و همچنیــن چگونگــی قــرار گرفتــن در ســرفصلهای اســناد 

طبقه بنــدی انجــام می گرفــت. 
در تحقیــق حاضــر بــا توجــه بــه اینكــه هــدف، فقــط شــمارش فراوانــی و تقلیــل متــن 
بــه تعــداد داده هــا نیســت، در بخشــی كــه رویكردهــای گوناگــون توســعه ای از محتــوای 
ــود از روش  ــتنباط می ش ــداف كان( اس ــا اه ــری )ی ــی نظ ــن مبان ــی در مت ــان و ضمن پنه
ــج  ــتنباط نتای ــی اس ــه گاه ــوا ك ــل محت ــی تحلی ــت )روش كیف ــده اس ــتفاده ش ــی اس كیف
بــر اســاس بــودن یــا نبــودن ویژگیهایــی كــه در پیــام تعریــف شــده اســت، غالبــًا بــرای 
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اجــرای بهتــر مســائل در علــوم اجتماعــی- كاربــردی موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت( و 
ــن اســناد توســعه اســتخراج  ــای توســعه اجتماعــی از مت ــاد و مؤلفه ه ــه ابع در بخشــی ك
ــج برنامــه مقایســه می گــردد  ــد آنهــا در پن می شــوند و تعــداد آنهــا در هــر برنامــه و رون

ــی اســتفاده می شــود و  از روش كمــی )در تحلیــل كمــی، از شــمارش واحدهــای محتوای
ــده  ــتفاده ش ــود.( اس ــری ش ــن اندازه گی ــی در مت ــای خاص ــا ویژگیه ــود ت ــاش می ش ت
اســت. بــا توجــه بــه اینكــه در متــن اســناد توســعه كشــور مــواد برنامــه از یكدیگــر به طــور 
ــد  ــن اســت از چن ــتقل ممك ــور مس ــاده به ط ــر م ــی ه ــده اند و از طرف ــك ش ــل تفكی كام
جملــه یــا یــك جملــه تشــكیل شــده باشــد واحــد ثبــت »جملــه« در نظــر گرفتــه شــده 
ــد. روش  ــه می باش ــره از برنام ــا تبص ــاده ی ــك م ــق ی ــت مطاب ــد ثب ــر واح ــه ه ــت ك اس
كدگــذاری، »كدگــذاری بــاز« بــوده بــه ایــن ترتیــب كــه در حیــن مطالعــه متــن اســناد، بــه 
هــر پاراگرافــی كــه محقــق را بــه هــدف مطالعــه می رســاند یــك كــد جداگانــه داده شــد. 
ــد، روش  ــع اســتخراج شــده بودن ــرور مناب ــق از م از آنجایی كــه ابعــاد و مؤلفه هــای تحقی
كار تحلیــل محتــوای جهــت دار1 )قیاســی( بــود. تــاش شــد تــا بــا درگیــری طوالنــی مدت 
ــا جــدول ابعــاد و مؤلفه هــا دســته بندی دقیقــی  ــق مــواد اســتخراجی ب ــا داده هــا2 و تطاب ب
صــورت پذیــرد. مقوله هــای تحلیــل محتــوا شــش بعــد اصلــی ذكــر شــده در جــدول بــاال 

ــای مربوطــه تقســیم شــدند. ــا و زیرمؤلفه ه ــه مؤلفه ه ــدام ب ــر ك ــه ه ــوده ك ب

یافته ها 
ــاده و  ــی، 1698 م ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــه توس ــج برنام ــناد پن در كل اس
تبصــره و بنــد بــه توســعه اجتماعــی اختصــاص داده شــده اســت كــه در برنامــه اول 250 
مؤلفــه، برنامــه دوم 314 مؤلفــه، برنامــه ســوم 225 مؤلفــه، برنامــه چهــارم 504 مؤلفــه و 
1. directed content analysis
2. prolonged engagement with data 
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برنامــه پنجــم 403 مؤلفــه اجتماعــی موردتوجــه قــرار گرفته انــد. بنابرایــن می تــوان ادعــا 
نمــود در برنامــه چهــارم بیشــترین توجــه بــه مؤلفه هــای توســعه اجتماعــی شــده اســت 
و اجتماعی تریــن برنامــه بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی بــوده و برنامــه ســوم كمتریــن 

ــه  ــزان توجــه ب ــه مؤلفه هــای توســعه اجتماعــی داشــته اســت. در شــكل )1( می توجــه ب
ابعــاد اصلــی توســعه اجتماعــی در هــر برنامــه نمایــش داده شــده اســت.

شکل )1( هفت بعد اصلی توسعه اجتماعی در پنج برنامه توسعه

ــاهده  ــودار )2( مش ــه در نم ــور ك ــادی همان ط ــت اقتص ــه عدال ــوص مؤلف در خص
ــه از  ــت ك ــه اس ــورت گرفت ــعه ص ــه اول و دوم توس ــه در برنام ــترین توج ــردد بیش می گ
میــان زیرمؤلفه هــای آن در خصــوص »میــزان برخــورداری و توزیــع متناســب منابــع ملــی« 
و »تعدیــل شــكاف بیــن مناطــق محــروم و برخــوردار« بیشــترین سیاســت گذاری صــورت 

گرفتــه اســت. 
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شکل )2( نمودار درصد مؤلفه های عدالت اقتصادی در پنج برنامه توسعه

بــرای مؤلفــه عدالــت اجتماعــی چنانچــه در نمــودار )3( مشــاهده می گــردد بیشــترین 
ــه از  ــت ك ــه اس ــورت گرفت ــعه ص ــارم توس ــوم و چه ــای س ــت گذاری در برنامه ه سیاس
ــی« و  ــات آموزش ــه امكان ــی ب ــری در دسترس ــه »براب ــن دو برنام ــای ای ــان زیرمؤلفه ه می
ــه  ــد. در برنامــه دوم توســعه ب ــه عدالــت جنســیتی« موردتوجــه بیشــتری بوده ان »توجــه ب
ــه خدمــات بهداشــتی و ســامت« و در برنامــه پنجــم  ــری در دسترســی ب زیرمؤلفــه »براب

ــه »عدالــت جنســیتی« توجهــی صــورت نگرفتــه اســت. ــه زیرمؤلفــه ب توســعه ب
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شکل )3( نمودار درصد مؤلفه های عدالت اجتماعی در پنج برنامه توسعه

ــودار )4(  ــه در نم ــت گذاری چنانچ ــترین سیاس ــی بیش ــرمایه اجتماع ــد س ــرای بع ب
مشــخص اســت در برنامــه چهــارم توســعه صــورت گرفتــه اســت. در تمــام برنامه هــای 
توســعه از میــان مؤلفه هــای ســرمایه اجتماعــی بیشــترین اقبــال و توجــه سیاســت گذاران 
بــه »مشــاركت اجتماعــی« بــوده اســت. بــه مؤلفــه »اعتمــاد اجتماعــی« در برنامه هــای اول 
و دوم و ســوم هیــچ توجهــی صــورت نگرفتــه اســت و بــه مؤلفه هــای »كاهــش واگرایــی 
و افزایــش هم گرایــی مذهبــی وقومــی و نــژادی« بــه جــز در برنامــه چهــارم هیــچ توجهــی 
ــجام  ــتگی و انس ــه »همبس ــم مؤلف ــوم و پنج ــای س ــت. در برنامه ه ــه اس ــورت نگرفت ص

ملــی« مغفــول مانــده اســت.
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شکل )4( نمودار مؤلفه های سرمایه اجتماعی در پنج برنامه توسعه

ــه  ــود در برنام ــاهده می ش ــودار )5( مش ــه در نم ــی چنانچ ــاه اجتماع ــد رف ــرای بع ب
ــه  ــورت گرفت ــت گذاری ص ــن سیاس ــه اول كمتری ــترین و در برنام ــعه بیش ــارم توس چه
اســت. از برنامــه اول و دوم بــه ســه مؤلفــه »رشــد جمعیــت«، »مرگ ومیركــودكان« و »امیــد 
بــه زندگــی« توجهــی صــورت نگرفتــه اســت. بــه مؤلفــه »وضعیــت ســالمندان« تنهــا در 
برنامــه ســوم و چهــارم توســعه هــر كــدام یــك مــاده توجــه شــده اســت. بیشــترین توجــه 
ــام  ــای نظ ــن »ارتق ــی« و همچنی ــن اجتماع ــی« و »تأمی ــت اجتماع ــای »حمای ــه مؤلفه ه ب

آمــوزش عالــی« بــوده اســت. 
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شکل )5( نمودار مؤلفه های رفاه اجتماعی در پنج برنامه توسعه

ــه و  ــعه موردتوج ــای توس ــام برنامه ه ــداری در تم ــد پای ــه بع ــوط ب ــای مرب مؤلفه ه
ــرای  ــق ب ــان شــش بعــد اصلــی ایــن تحقی ــع از می ــد. درواق ــال سیاســت گذاران بوده ان اقب
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ــه اســت. ــداری بیشــترین سیاســت گذاری صــورت گرفت ــی و پای ــاه اجتماع ــد رف دو بع
شکل )6( نمودار مؤلفه های پایداری در پنج برنامه توسعه

چنانچــه در نمــودار )7( نشــان داده شــده اســت درمجمــوع 5 برنامــه بیشــترین توجــه 
ــن توجــه  ــای كار و بهــره وری« و كمتری ــاوری« و »ارتق ــه مؤلفه هــای »علم گســتری و فن ب
ــعه  ــاق توس ــد »اخ ــرای بع ــه ب ــن 5 برنام ــت. از بی ــده اس ــهروندی« ش ــه »ش ــه مؤلف ب
ــه اســت. ــه چهــارم توســعه بیشــترین سیاســت گذاری صــورت گرفت اجتماعــی« در برنام
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شکل )7( نمودار مؤلفه های اخالق توسعه اجتماعی در پنج برنامه توسعه

در بعــد امنیــت اجتماعــی سیاســت گذاری كمــی صــورت گرفتــه اســت كــه بیشــترین 
آن در برنامــه چهــارم توســعه بــوده اســت. بــرای مؤلفــه »امنیــت فــردی« تنهــا یــك مــاده 
در برنامــه چهــارم توســعه اختصــاص یافتــه اســت. مؤلفــه »امنیــت عمومــی« نیــز در برنامــه 

اول تــا ســوم موردتوجــه سیاســت گذاران نبــوده اســت. 
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شکل )8( نمودار مؤلفه های امنیت اجتماعی در پنج برنامه توسعه

بحث 
ــی نظــری و فضــای فكــری در بســتری از شــرایط  ــده از مبان ــزی برآم نظــام برنامه ری
ــرای توســعه كشــور  ــزی ب اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت در برنامه ری
ــون اساســی و  ــتای قان ــا در راس ــتهای برنامه ه ــه سیاس ــن اســت ك ــت دارد ای آنچــه اهمی
ــك  ــن در ی ــای ممك ــا ج ــتها ت ــز سیاس ــا نی ــوده و در درون برنامه ه ــم انداز ب ــند چش س
جهــت و بــا ثبــات و بــا حداقــل نوســان پیــش رونــد، چــرا كــه در یــك دوره پنــج ســاله 
مشــاهده نتایــج مثبــت و رونــد قابــل دســتیابی نیســت و چنانچــه در هــر برنامــه سیاســتها 
ــه  ــای یكدیگــر اســتوار نباشــند ب ــر زیربن چرخــش و نوســان اساســی داشــته باشــند و ب
نقطــه مطلــوب نخواهــد رســید، همچنیــن ضــروری اســت كــه سیاســتهای اتخــاذ شــده بــر 
مبنــای مقتضیــات اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و منطبــق بــا وضعیــت اجتماعــی ایــران، 

ــی باشــد.  ــی و بین الملل ــگاه جهان ــا ن ب
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ــادی،  ــعه اقتص ــه توس ــای پنج گان ــق، در برنامه ه ــن تحقی ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ب
ــه  ــی موردتوج ــاد اجتماع ــن ابع ــران مهم تری ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــی، فرهنگ اجتماع
ــت اجتماعــی، 4(  ــداری، 3( عدال ــاه اجتماعــی، 2( پای ــت شــامل 1( رف ــب اولوی ــه ترتی ب

ــد و  ــی بوده ان ــت اجتماع ــی و 6( امنی ــرمایه اجتماع ــی، 5( س ــعه اجتماع ــاق توس اخ
ــورد  ــده م ــبتًا افزایش یابن ــت و نس ــورت ثاب ــای به ص ــام برنامه ه ــه در تم ــی ك مؤلفه های
ــكاف  ــل ش ــی، تعدی ــع مل ــب از مناب ــورداری متناس ــده اند؛ برخ ــع ش ــت گذاری واق سیاس
بیــن مناطــق محــروم و برخــوردار، دســتیابی جامعــه بــه اطاعــات، مشــاركت اجتماعــی، 
ــی،  ــت اجتماع ــن و حمای ــی، تأمی ــات زیربنای ــه خدم ــی ب ــامت، دسترس ــات س خدم
ــع،  ــه از مناب ــرداری بهین ــرزمین، بهره ب ــش س ــت، آمای ــت از محیط زیس ــوزش، حفاظ آم
علــم گســتری و فنــاوری بوده انــد كــه در مــوارد فــوق می تــوان ادعــا نمــود اهــداف پنــج 

ــی بوده انــد. ــتایی و هم افزای ــت هم راس ــد خصل ــه واج برنام
ــا  ــا ب ــی برنامه ه ــت گذاری اجتماع ــب سیاس ــدم تناس ــر، ع ــه دیگ ــل توج ــئله قاب مس
ــل از  ــا حاص ــت. یافته ه ــران اس ــه ای ــه در جامع ــی حاصل ــرات اجتماع ــات و تغیی مقتضی
ــه اســت، درمجمــوع  ــواده در برنامه هــای پنج گان ــه خان ــوط ب ضعــف سیاســت گذاری مرب
1698 مــاده و بنــد و تبصــره فقــط 9 مــاده بــه ایــن مؤلفــه مهــم اختصاص داده شــده اســت 
كــه در برنامــه اول و دوم تنهــا اشــاره ای كلــی و مبهــم در ســطح حفــظ قداســت خانــواده 
بــوده اســت، ایــن در حالی ســت كــه آمارهــا در ثبــات نهــاد خانــواده بحــران قابل توجهــی 
را نشــان می دهنــد، نســبت طــاق بــه ازدواج در ســال 1375 برابــر بــا 12/6 % بــوده كــه 
ــه ازای هــر 4/3 ازدواج  ــه 4/3 % )یعنــی ب ــه 10/6 % و در ســال 1394 ب در ســال 1380 ب
ــه رشــد  ــد رو ب ــه رون ــا توجــه ب یــك طــاق( رســیده اســت )ثبــت احــوال، 1394( و ب

ــا آن نكتــه ای قابــل تأمــل اســت.  طــاق در كشــور عــدم سیاســت گذاری متناســب ب
همچنیــن در خصــوص مؤلفه هــای بعــد ســرمایه اجتماعــی ماننــد اعتمــاد اجتماعــی، 
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افزایــش انســجام قومــی و نــژادی و كاهــش واگرایــی مذهبــی بــه جــز برنامــه چهــارم در 
برنامــه دیگــری سیاســت گذاری مناســبی صــورت نگرفتــه اســت كــه بــا توجــه بــه شــرایط 
و تغییــرات حاصلــه در جامعــه ایــران و تنــوع قومیــت هــا، نژادهــا و مذاهــب، همچنیــن 

ــر پائیــن  نتایــج تحقیــق ســنجش ســرمایه اجتماعــی در ایــران )موســوی، 1386( مبنــی ب
بــودن میــزان ســرمایه اجتماعــی و غلبــه گونــه قدیــم آن بــر جدیــد و نقــش منفــی آن از 
لحــاظ جلوگیــری از تحقــق انســجام جمعــی در ســطح ملــی و ضــرورت تقویــت ســرمایه 
اجتماعــی جدیــد به ویــژه در بعــد روابــط انجمنــی و پیامدهــای مثبــت آن از طریــق اصــاح 
ــی و  ــای مدن ــت نهاده ــی، تقوی ــردی و جمع ــران ف ــی كنش گ ــط اجتماع ــود محی و بهب

ــد.  ــی می باش ــه قابل توجه ــراد، نكت ــها و كنشــهای اف اصــاح بینش
در بعــد امنیــت اجتماعــی نیــز سیاســت گذاری ناقــص و بــدور از واقعیتهــای جــاری 
ــورد در  ــك م ــا ی ــا تنه ــردی در كل برنامه ه ــت ف ــه امنی ــه مؤلف ــت، ب ــران اس ــه ای جامع
ــرای مؤلفه هــای امنیــت قضایــی  برنامــه چهــارم توســعه توجــه شــده اســت، همچنیــن ب
ــورد پیشــگیری  ــه و در م ــی سیاســت گذاری بســیار كمــی صــورت گرفت ــت عموم و امنی
ــا توجــه بــه رونــد شــیوع آســیبها در كشــور اقدامــات الزم  از آســیبهای اجتماعــی نیــز ب
ــه  ــه جمل ــا ب ــه اول و دوم تنه ــاد در برنام ــورد اعتی ــه اســت چنانكــه در م صــورت نگرفت
كلــی بســیج كلیــه امكانــات جهــت ریشــه كنــی اعتیــاد و مفاســد اجتماعــی بســنده شــده و 
در برنامــه ســوم و پنجــم هیــچ مــاده ای اختصــاص داده نشــده اســت. در مــورد سیاســتهای 
ــه آن از  ــن ب ــه پرداخت ــدز ك ــاری ای ــی و بیم ــص سیســتم ایمن ــروس نق پیشــگیرانه از وی
هشــت آرمــان اصلــی توســعه هــزاره ســازمان ملــل بــوده اســت تنهــا در برنامــه چهــارم 

توســعه یــك مــاده اختصــاص داده شــده اســت. 
ــوی بخــش  ــی، معن ــای ســامت جســمی، روان ــه ارتق ــاه اجتماعــی، مؤلف ــد رف در بع
ســامت روانــی به صــورت شایســته ای موردتوجــه قــرار نگرفتــه و در كل برنامه هــا تنهــا 
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5 مــاده و بنــد و تبصــره بــه آن پرداختــه اســت كــه 3 مــورد آن در برنامــه چهــارم بــوده 
ــت  ــامت روان وزارت بهداش ــی س ــش مل ــای پیمای ــه یافته ه ــت ك ــن در حالی س و ای
ــار  ــور دچ ــال كش ــی 64 س ــراد 15 ال ــه 23/6 % اف ــان از آن دارد ك ــال 1393 نش در س

ــن  ــد، همچنی ــل از پیمایــش بوده ان ــد اختــال روانپزشــكی در یــك ســال قب ــا چن یــك ی
حــدود یــك ســوم افــراد بزرگســال جامعــه در طــول یــك ســال گذشــته احســاس نیــاز بــه 

ــر، 1393(. ــی موق ــته اند )رحیم ــاب و روان داش ــكات اعص ــرای مش ــه ب مراجع
ــر  ــی ب ــا توجــه مبتن ــز برنامه ه ــان و ســالمندان نی در خصــوص دو گــروه ســنی جوان
شــرایط خــاص ایــن دو گــروه ســنی را در رونــد زمــان اتخــاذ نكرده انــد. سیاســت گذاری 
در مــورد جوانــان رونــدی یك دســت نداشــته و درمجمــوع 5 برنامــه از 28 مــاده اختصاص 
داده شــده بــه جوانــان بــه ترتیــب برنامــه اول 1 مــاده، برنامــه دوم 13 مــاده، برنامــه ســوم 
4 مــاده، برنامــه چهــارم 7 مــاده و برنامــه پنجــم 3 مــاده بوده انــد كــه عمدتــًا در راســتای 
ایجــاد شــغل، الگوهــای رفتــاری و بهبــود اوقــات فراغــت جوانــان بــوده و درمجمــوع بــا 
رشــد بــاالی جمعیــت 20 الــی 30 ســال كشــور )ایــن جمعیــت در ســال 1365 برابــر بــا 
ــودن  ــوده اســت( و مســاعد ب ــر ب ــر 17087151 نف ــال 1390 براب ــر و در س 7846021 نف

زمینــه گســترش آســیبهای اجتماعــی در ایــن ســنین همخوانــی نــدارد. 
ــه فراموشــی ســپرده شــده« دیگــر برنامه هــا هســتند. درمجمــوع  ســالمندان »گــروه ب
1698 مــاده تنهــا دو مــاده بــه ســالمندان اختصــاص داده شــده اســت ایــن در حالی ســت 
ــه ترتیــب  ــاالی شــصت ســال كشــور در ســالهای 1365، 1375و 1390 ب كــه جمعیــت ب
ــه  ــد ب ــن شــاخص امی ــد و باالرفت ــر بوده ان ــر، 6159676 نف ــر، 3978127 نف 2686350 نف
زندگــی افزایــش تعــداد ســالمندان را در ســالهای آتــی خواهــد داشــت )مركــز آمــار ایــران، 

.)1391
ــا و  ــردن ویژگیه ــاظ ك ــر لح ــاوه ب ــت ع ــی می بایس ــعه اجتماع ــال توس ــن ح درعی
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ــش رود.  ــی پی ــی و بین الملل ــه سیاســتهای جهان ــگاه ب ــا ن ــی و فرهنگــی، ب تفاوتهــای بوم
ــم  ــل ه ــای ذی ــور مؤلفه ه ــه كش ــای پنج گان ــت در برنامه ه ــوان گف ــاس می ت ــن اس برای
ــری جنســیتی،  ــد؛ براب ــد نبوده ان ــه بع ــه 1990 ب ــی از ده ــا سیاســت گذاری جهان ــتا ب راس

اعتمــاد اجتماعــی، همبســتگی و انســجام اجتماعــی1، افزایــش هم گرایــی قومــی و نــژادی، 
كاهــش واگرایــی مذهبــی و دینــی، امنیــت و آزادیهــای فــردی، اجتماعــی، كاهــش طــرد 

اجتماعــی2.
 نتیجــه نهایــی حاصلــه از ایــن پژوهــش حاكــی از آن اســت كــه علیرغــم هم گامــی 
ــان،  ــعه یافته جه ــورهای توس ــا كش ــران ب ــعه ای ــه توس ــروع برنام ــودن ش ــان ب و هم زم
ــه  ــه ب ــناد برنام ــد اس ــاختارمند و هدفمن ــن س ــال در تدوی ــاد س ــدود هفت ــت ح ــا گذش ب
ــال  ــن ح ــیده ایم، در عی ــه ای نرس ــطوح پای ــی در س ــب حت ــی و مناس ــتاوردهای كاف دس
ــوده و به صــورت  ــی نظــری منظــم و پیوســته ب ــد مبان ــران فاق ــه توســعه در ای ــج برنام پن
ــران  ــای مدی ــلیقه ها و دیدگاهه ــی و س ــوه تلق ــی و نح ــرایط سیاس ــه از ش ــدی برگرفت ج
ــك خــط پیوســتار  ــوده و عمــًا به صــورت ی ــزی ب ــی برنامه ری بخشــی، سیاســی و اجرای
ارتقــا یابنــده و تكمیــل شــونده و هم افــزا اجــرا نمی شــود و علی رغــم اجــرای ده برنامــه 
عمرانــی در قبــل و بعــد از انقــاب و ورود بــه یازدهمیــن تجربــه برنامه ریــزی طــی هفتــاد 
ســال، كمــاكان نظــام برنامه ریــزی كشــور از فقــدان انســجام در رویكــرد نظــری برنامــه و 
ــا مؤلفه هــای مــورد اجمــاع جهانــی ســازگار  ابعــاد و مؤلفه هایــی كــه اوالً حتی االمــكان ب
باشــد و ثانیــًا در ســطح داخلــی جامعــه بــا مقتضیــات فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی 
هماهنــگ باشــد رنــج بــرده و به عنــوان یــك آســیب حائــز اهمیــت بایســتی موردتوجــه 

ــرد. ــرار گی ــی ق و چاره اندیش

1. social inclusion
2. social exclusion
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بررســیهای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد مــواد و تبصره هــا و بندهــای پیش بینی شــده 
ــی  ــی غیرمتعارف ــه از فراوان ــن اینك ــورد( ضم ــامل 1698 م ــه )ش ــج گان ــای پن در برنامه ه
برخــوردار هســتند )كــه ناشــی از انتخــاب برنامــه جامــع و فراگیــر می باشــد( ایــن تنــوع 

خــود موجــب اغتشــاش و نابســامانی در حــوزه توســعه اجتماعــی شــده و حتــی گاهــی 
ــه  ــر جامع ــای جدی ت ــیبها و نیازه ــتیها، آس ــر كاس ــق ب ــدان منطب ــای آن چن جهت گیریه
ــردی و  ــای ف ــت و آزادیه ــی، امنی ــاد اجتماع ــی، اعتم ــجام مل ــی و انس ــد هم گرای )مانن

اجتماعــی و ...( نیســت.
نكتــه حائــز اهمیــت دیگــر در ایــن پژوهــش، كاســتیهای مربــوط بــه ســنجش و ارزیابی 
ــداوم  ــرار م ــه تك ــوی ك ــت؛ بنح ــی اس ــعه اجتماع ــای توس ــواد برنامه ه ــق م ــزان تحق می
بعضــی از مــواد و مغفــول مانــدن بعضــی از مــواد طــی برنامه هــای مختلــف حاكــی از عــدم 
برنامه ریــزی صحیــح از تحقــق مــواد برنامــه بــوده و لــذا نظــام پایــش و ارزیابــی از تحقــق 
هریــك از مــواد و تبصره هــای مربــوط بــه حــوزه توســعه اجتماعــی و لحاظ نمــودن آن در 
نحــوه تدویــن برنامــه بعــدی از اصــول ضــروری اســت كــه پیشــنهاد و توصیــه می شــود.

ــج ســال  ــی طــی پن ــر مل ــع و فراگی ــه جام ــا وجــود اینكــه برنام ــه آخــر اینكــه ب نكت
ــت  ــیب پذیر اس ــی، آس ــل پیش بین ــده و غیرقاب ــای تغییردهن ــل متغیره ــه دلی ــتر ب و بیش
ــرات گســترده اجتماعــی، نوســانهای شــدید  ــا، تغیی )تحــوالت سیاســی گســترده، انقابه
ــت  ــد نف ــع تك محــوری مانن ــه دارای مناب ــژه كشــورهایی ك ــدی كشــور به وی ــع درآم مناب
هســتند و جهت گیریهــای ناشــی از تغییــرات مدیــران سیاســی ازجملــه ایــن تنشهاســت( 
لــذا روی آوری بــه مــدل مركبــی از برنامه هــای منطقــه ای و هســته ای1 كــه بــا هــدف قــرار 
ــد  ــر می آین ــا ب ــع آنه ــداف كان درصــدد رف ــه اه ــا توجــه ب دادن مشــكات توســعه و ب
در كنــار »برنامه هــای اســتراتژیك« بلندمــدت كــه بــا نــگاه بــه اهــداف و شــرایط داخلــی 

1. core planning
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ــرش  ــر پذی ــی ب ــه مبتن ــدت« ك ــاه م ــای »كوت ــد و برنامه ه ــكل می گیرن ــی ش و خارج
ــكل  ــری ش ــی كوتاه ت ــق زمان ــا آن در اف ــب ب ــزی متناس ــزوم برنامه ری ــیال و ل ــط س محی
می گیــرد، می توانــد الگــوی مطلوبــی از ســاختار برنامــه ارائــه دهــد. بــا توجــه بــه اســتفاده 

ــه  ــت ده ــان و هف ــق جه ــورهای موف ــزی كش ــع در برنامه ری ــای جام ــردن از برنامه ه نك
برنامه ریــزی و دهه هــای نامشــخص كــه در آینــده بایســتی برنامــه توســعه تدویــن شــود 
بایســتی ســازوكار جدیــدی را تجربــه كــرد كــه امیــد اســت مــورد عنایــت برنامه ریــزان و 

ــرد. ــرار گی ــت گذاران ق سیاس
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