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مقایسه توسعه اجتماعی د  ر برنامه های پنجگانه عمرانی و توسعه د  ر 
قبل و بعد   از انقالب اسالمی ایران

اقتصادی، جنبههای شامل كه است چندبعدی فرایندی توسعه مقد  مه:
اجتماعی،فرهنگی،سیاسیمیشود.برنامهریزیهاییكهتاكنونپیادهشدهاند،
عمدتًاكانونتوجهخودرارشداقتصادیوتوسعهصنعتیقراردادهوعوامل
قرار غفلت و بیتوجهی مورد زیادی تاحد را رشد فرهنگی و اجتماعی
دادهاند.دراینپژوهشتوسعهاجتماعیموردتحلیلوبررسیقرارگرفته

است.
است. شده استفاده كمی محتوای تحلیل از حاضر پژوهش در روش:
توسعهاجتماعیباشاخصهایرفاهگرایانهوشاخصهایانسانگرایانهمورد
بررسیقرارگرفتهاست.جامعهآماریپژوهش،قوانینپنجبرنامهعمرانی
قبلازانقالب1356-1327وقوانینپنجبرنامهتوسعهجمهوریاسالمی
ایرانبعدازانقالباسالمی1394-1368بودند.بهدلیلآنكهجامعهآماری
در نمونهگیری لذا بود توسعه، برنامههایعمرانیو قوانین تمامی تحقیق،

تحقیقوجودندارد.
توسعه بعد در اسالمی، انقالب بعد و قبل توسعه قوانین در یافته ها:
و است بوده اجتماعی توسعه رفاهگرایانه شاخصهای بر تأكید اجتماعی،
انقالب از بعد و قبل دوره هر در اجتماعی توسعه انسانگرایانه شاخص
اسالمیموردكمتوجهیزیادیقرارگرفتهاستبهشكلیكهبهبرخیاز
برابریحقوق( اجتماعی، و )تكثرسیاسی توسعه انسانگرایانه شاخصهای

هیچتوجهینشدهاست..
بحث:چهدربرنامههایقبلوچهدربرنامههایبعدازانقالباسالمی،
هربرنامهنسبتبهبرنامهقبلازرشدوتوجهبیشتریبهشاخصهایتوسعه
برخورداریبودهاست.ولیآنچهمشخصاستاینكهازمنظربرنامهریزان
ایران،توسعهاجتماعیبهمعنایپرداختنبهیكبعدآن،وآن توسعهدر
به نكردن توجه كه درصورتی است مادی و رویت قابل همشاخصهای

شاخصهایانسانیخودیكیازعواملبازدارندهتوسعهاست.
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Comparison of  Social Development in the 
Five Development plans Before and After the Islamic 

Revolution of Iran
Introduction: Development is a multidimensional pro-
cess that contains economic, social, cultural, and politi-
cal aspects. Programs that have been implemented so far, 
have largely focused on economic growth and industrial 
development, and greatly neglected the social and cul-
tural factors of growth. In this research, social develop-
ment has been analyzed.
Method: Quantitative content analysis was implemented 
in this study. Social development has been examined by 
two indicators of welfare and humanitarian. The statistical 
population is the laws of the five development programs 
before the 1327-1356 (1979-1948) revolution and the 
laws of the five development plans after the 1368-1394 
(1989-2015) Islamic Revolution. Since the materials of 
the research comprise all the laws of civic and develop-
mental plans, there is no sampling in the research.
Findings: In the development laws before and after the Is-
lamic Revolution, in the context of social development, 
the welfare indicators and humanitarian index of social 
development have been emphasized in each period. Be-
fore and after the Islamic Revolution, much attention has 
been paid to some of the humanitarian indicators of de-
velopment that have received no attention (political and 
social Proliferation, equality of rights). 
Discussion: In both of the pre and post-revolutionary 
plans, each plan had a greater emphasis on development 
indicators than the pre-growth plan. But what is clear is 
the fact that from the perspective of development planners 
in Iran, social development means addressing one of its 
dimensions, that is, visible and material indicators, while 
not paying attention to the human characteristics is one of 
the disincentives factors of development.
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Extended Abstract
Introduction: Planning is a process of thinking about social, economic, cultural, 
political, and physical issues, having orientation and foresight in relationships, 
comprehensive goals and highly integrated in the restrictive policy of plan. Plan-
ning in Iran to move towards development began scientifically and well before the 
Islamic Revolution, in 1327, and ended with the implementation of five develop-
ment plans prior to the Islamic Revolution in 1356, the last Iranian development 
plan. In the aftermath of the Islamic Revolution, a decade after the revolution and 
the ceasefire of the Iran-Iraq war, Iran’s development plans began again in 1368, 
and by 1394, five economic, social, and cultural development plans have been 
implemented in the country. Plans that have so far been developed in the name of 
development by foreign or domestic experts or by the participation of both parties 
in recent decades and implemented in “underdeveloped” countries have largely 
focused on economic growth and industrial development, and social and cultural 
factors of growth have been largely neglected. However, nowadays, development 
is viewed as a multidimensional process that requires the reorganization and re-
orientation of the complex economic, social, and cultural system. In this study, we 
seek to reflect one of the multiple dimensions of development called “social de-
velopment” in the five pre-revolutionary development plans (1327-1356) and the 
five economic, social and cultural development plans of the Islamic Republic of 
Iran after the revolution (1394-1388). The United Nations Regional Development 
Center considers social development to be the provision of social services required 
by citizens, emphasizing on improving the quality of lives of people by providing 
education, work, health, housing, social welfare, land reform, local development, 
safety from natural disasters, the different sections of society including women 
and children, and so on. 

Method: The present study uses quantitative content analysis with emphasis on 
the explicit and tacit aspects of the text, all five periods before the Islamic Revo-
lution and five periods of the Islamic Republic of Iran’s Economic, Social, and 
Cultural Development Plan. Textual content analysis is an important method in 
social studies and communication sciences that can be used to quantify a variety of 
issues in the press, radio and television, cinema, cartoons, interviews, and music. 
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Social development has been examined with two indicators: “welfare” indicators 
and “humanistic” indicators, which have been designed using theoretical literature 
and empirical research background. The materials used in the current study com-
prise the laws of the first, second, third, fourth, and fifth development plans before 
the 1327-1356 revolution and the laws of the first, second, third, fourth, and fifth 
development plans of the Islamic Republic of Iran after the Islamic Revolution of 
1368-1394. Since the materials used in the research are all laws of development 
and development plans, there is no sampling in the research. 

Findings: The first result obtained from the analysis of the pre-revolution plans is 
that the first plan pays little attention on the development indicators and from the 
second result, one can understand that the welfare approach dominates in all five 
pre-revolutionary development programs, and the disadvantage of all these plans 
is that some of the indicators (political proliferation, ethnic equality) are ignored in 
any of the five civil plans. If we want to make a third conclusion, according to the 
principle analysis of the pre-revolutionary development plan documents, in the di-
mension of welfare development indicators, the fifth development plan is the best 
and most complete one that has paid sufficient attention to all seven indicators, and 
the weakest plan is the first plan of the pre-revolutionary civilization wherein little 
attention has been paid to other indicators. 
Regarding the post-revolution development programs, it can be said that each pro-
gram pays more attention to social development in both dimensions of humanitar-
ian and welfare indicators than the previous ones, but what can be deduced as a 
second result from this initial study is that in each plan, the welfare approach rela-
tive to the social development has been far more important than the humanitarian 
approach, and more attention has been paid to it. Whereas in both sections of the 
welfare and humanitarian indexes, some indicators have been ignored and some 
have been understood. 

Discussion: In most of the previous studies, social development was known as 
only one dimension, and it was the improvement of welfare indexes in human 
life. But in the present study, the next dimension is added to social development in 
line with new theories and the human development approach of Thasin statistics, 
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and that is the humanitarian dimension of social development. The reason for the 
humanitarian dimension of social development in this research is that it is the goal 
of all development plans before and after the revolution, as well as the constitu-
tion and all planning has mostly been on human development and excellence. 
This is not possible except in paying attention to the humanitarian indicators of 
social development in planning. In the present study, therefore, to examine social 
development in the context of pre-revolutionary and post-revolutionary programs, 
two indexes were considered: 1) welfare 2) humanitarian indicators. Based on 
the analysis of the pre and post - revolutionary plans, it can be seen that the post 
- revolutionary programs with a little more attention than the pre - revolutionary 
programs were more effective and comprehensive. But as it has been clear in all 
the programs, each program is designed and implemented regardless of the weak-
nesses of the previous programs. Therefore, it is needed to refer to sophisticated 
work in all programs.
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مقد  مه
برنامهریزیفرآیندتفكردربابمسائلاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسیوكالبدی
استكهجهتگیریوآیندهنگریبهصورتعملیدرروابطواهدافهمهجانبهرادارا
بودهاست.تازمانبحرانبزرگجهانسرمایهداریدرسال1929،بهلحاظحاكمیتتفكر
مكتبكالسیكها،دولتهادخالتناچیزیدراقتصادداشتندوبنابراینبرنامهریزینیزدر
اینكشورهامرسومنبود.مجوزدخالتدولتدراقتصادبعدازبحرانبزرگ،توسطكنیز
صادرشدوبهدنبالویرانیهایناشیازجنگجهانیدوموهمینطورآگاهیكشورهای
آن، به نیل وسیله بهعنوان را برنامهریزی و توسعه خود، نیافتگی توسعه از سوم جهان
گرفت. قرار پذیرش مورد توسعهنیافته كشورهای اكثر در كه درآورد پدیدهای بهصورت
اندیشهبرنامهریزیدرایرانبهزمانعباسمیرزاازشاهزادگاندورهقاجاروجنگهایایران
وروسبرمیگردد.شكستایرانولطماتناشیازآنمسائلیرامطرحمیكندكهبهزمان
امیركبیرمیرسد.ایناندیشهدرابتداسهمحورپاکسازیدستگاهدیوانیازافرادناالیق،دوم
بحثهویتایرانیونوعیاحتیاطازخارجوسومتوجهبهوضعیتونیرویانسانیاست

)عظیمی،2012(.
شروعبرنامهریزیدرایران،قبلازانقالباسالمیپنجبرنامهعمرانی)تحت2برنامه
از بعد بودجه،2001(. و برنامه )سازمان اجراشد و تهیه پنجساله( برنامه 3 هفتساله
انقالب،در11بهمن1368شمسی،اّولینبرنامهپنجسالهتوسعهبهنام»برنامهاّولتوسعه
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران72ـ1368«بهتصویبمجلسرسید
وبهمرحلهاجرادرآمد.برنامهدومبادوسالوقفهدرسال1374موردتصویبمجلس
قرارگرفت)78ـ1374(وبرنامهسومازسال83ـ1378وتاسال1394شمسیپنجبرنامه

تصویبوبهاجرادرآمد.
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برنامهریزیهاییكهتاكنونبهنامتوسعهتوسطكارشناسانخارجییاداخلییابامشاركت
دوطرفدرطیدهههایاخیرطراحیودركشورهای»توسعهنیافته«پیادهشدهاند،عمدتًا
كانونتوجهخودرارشداقتصادیوتوسعهصنعتیقراردادهوعواملاجتماعیوفرهنگی
رشدراتاحدزیادیموردبیتوجهیوغفلتقراردادهاند.عواملیكهخودمیتواندبنیان
عوامل جزء خود بیتوجهی، صورت در و شود موجب را مولد و درونزا توسعه یك
باشدوجلویهرگونهتوسعهمطلوبراسدكند. بازدارندهومانعتوسعهمستمروپویا
تئوریپردازانمبحثتوسعه،درنگرشهایمتأخرترخودبهنقشعواملاجتماعیوفرهنگی
مسائل قلمروی از را مسئله و ورزیده تأكید میشدند واقع غفلت مورد این از بیش كه
اقتصادیمحضفراتربردهاند.درعینحالاصطالحتوسعه،جداازابهامهاییكهدرتعریف
الگوی اقتصادیبودهاست. باداللتهایبیشتر آنوجوددارددروحلهنخستاصطالحی
برابركشورهایتوسعهیافتهو سنتیچنینجستاریمطالعهكشورهایدرحالتوسعهدر
كنكاشوجستجوازعواملیاستكهدرهریكازایندوگروهوجودداردودردیگری
وجودندارد.مهمترینپارامترهاییكهدربدوامردراینمقایسهكشورهاجلبنظركردهو
میكند،مطالعهشاخصهایاقتصادیمثلتولیدناخالصملی،درآمدملی،تولیدسرانهوغیره
است.هرچندكهامروزهبهتوسعهبهعنوانجریانیچندبعدیكهمستلزمتجدیدسازمانو
تجدیدجهتگیریمجموعهنظاماقتصادی،اجتماعیوفرهنگیاست،نگریستهمیشود.این
جریانعالوهبربهبوداوضاعدرقلمرویاقتصاددرعینحالمتضمنتغییراتیبنیادیدر
ساختهاینهادی،اجتماعیواداریونیزطرزتلقیعامهوحتیآدابورسومواعتقادات

است)قّوتیسفیدسنگیوهمكاران،2017(.
تدارک را اجتماعی توسعه متحد، ملل سازمان منطقهای توسعه »مركز راستا، این در
خدماتاجتماعیموردنیازشهروندانمیداندوبربهبودكیفیتزندگیمردمانازراهتأمین
آموزش،كار،بهداشت،مسكن،رفاهاجتماعی،اصطالحاتارضی،توسعهمحلی،ایمنیدر
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برابرآسیبهایطبیعی،توجهبهبخشهایگوناگونجامعهازجملهزنانوكودكانو...تأكید
میكند«)1988(.دراینپژوهشبهدنبالآنهستیمكهبازتابیكیازابعادچندگانهتوسعه
-1356( انقالب از قبل عمرانی پنجگانه برنامههای در را اجتماعی« »توسعه عنوان تحت
ایران اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیجمهوریاسالمی برنامههایپنجگانهتوسعه 1327(و

بعدازانقالب)1394-1368(رابررسیكنیم.
جایگاهواهمیتكلیتموضوعتوسعههنگامیبیشترنمایانمیشودكهنیمنگاهیبه
درهفتدهه كم دست كه تاروشنشود آید بهعمل مقیاسجهانی در تغییراتجوامع
اخیر)ازدهه20تاكنون(توسعههموارهدرردیفموضوعهایاصلیمحافلبرنامهریزو
تصمیمسازملیوبینالمللیبودهاستونهادهاوسازمانهایزیادیدرسطحملیوجهانی
بسیج درحالتوسعه كشورهای در بهویژه یافتگی توسعه و توسعه تحقق به كمك برای
شدهاند.دراینمیاناهمیتوجایگاهتوسعهاجتماعیبهعنوانیكیازابعادچهارگانهتوسعه
)اقتصادی،اجتماعی،سیاسیوفرهنگی(زمانیآشكارمیشودكهروندتغییراتنظریو
عملیایجادشدهدرایندورانهفتادسالهنظریهپردازیواقدامرامرورونظارهكنیم.مطالعه
وبررسیاینروندحاكیازآناستكهبهمرورزمان،نوعنگاهبهمعیارهاوعواملتوسعه
دچارتغییرشده،تداخلوتلفیقدرسطوحوابعادآنراپیداكردهوضرورتبازاندیشی
درتوسعهوفرایندتحققآنشكلگرفتهاست.ازپیامدهایاینامرافزایشاهمیتابعاد
توسعه به دستیابی دیدگاهی هیچ امروز كه بهگونهای است؛ توسعه فرهنگی و اجتماعی

موزونوكارآمدرابدونتحققابعاداجتماعیامكانپذیرنمیداند.
است. آن فراروی چالشهای و توسعه امروز، ایران اساسی مباحث و مسائل از یكی
بیشازیكصدوپنجاهسالازاّولینتالشهابراینوسازیوتوسعهواصالحساختارهای
ازتحوالت متأثر ایران نوسازی ایرانمیگذرد.روند اجتماعی اداریو اقتصادی، نظامی،
فكری،اقتصادیوسیاسیمغربزمین،عمدتًادردورهقاجارشروعشد.درنیمهدومقرن
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بودند، دیده راعقبمانده كهخود آسیایی غیرغربیوعمدتًا میالدی،كشورهای نوزدهم
سعیدراقتباسپیشرفتهایغربی،بهویژهدرزمینهاقتصادیوصنعتیكردند.درایراننیز
بهدنبالشكستدرسلسلهجنگهاییباروسیه،فكراقتباسپیشرفتهاوآموزشفنونغربی
شكلگرفت.دردورهبعدازانقالبمشروطهرضاشاهبهطورجدیبهنوسازیاقتصادی،
ایراناقدامكردوبرایرسیدنبهحكومتیمتمركزوبا اجتماعی،زیربناییوبروكراتیك
اختیاراتكاملتالشكرد.بعدازاو،محمدرضاشاه،روندنوسازیایرانرادرقالبپنج
برای برنامهریزی دوره پنج انقالبشاهد از بعد دوره در درآورد، اجرا به برنامهعمرانی
توسعهدرایرانهستیم.دراینارتباطحدودبیشازنیمقرناززمانشروعوبهكارگیری

سازوكاربرنامهریزیدرفرایندتوسعهایران)1394ـ1327(میگذرد.
طیاینمدتطوالنیحجمعظیمیازمنابعمادیوانسانیكشورونیزدههاسازمان
وتشكیالتبرنامهریزیواجراییوفرصتهایمهمتاریخی،هزینههایمهمیبودهاستكه
با پرداختكردهاند. بهتوسعه برایدستیابی ایران برنامهریزان ایرانوسیاستمدارانو
گذشتنیمقرنسرنوشتسازشرایطوتحوالتداخلیوجهان،ایجابمیكندكهطرحی

نووجدیدبرایآیندهكشوردراندازیم.
بهدیدگاههای بارویكرد بهدورههایجدیددرمدیریتتوسعهدركشورو باتوجه
اقتصادجهانی جدید،توجهبهآیندهكشور،تحوالتجدیددنیایاطرافمانندپیوندهای
وهمگراییهایبینالمللی،تغییراتشدیدساختاریدراقتصادجهانی،گسترششبكههای
اطالعرسانی،تحوالتبازارنفت،وغیره،الزماستكهتجربهبیشازنیمقرن)هفتدهه(
برنامهریزیدرایران)برنامههایتوسعهای(موردارزیابیقرارگیردكهآیادراینبرنامههاآیا
رعایتهمهجوانبشدهاست؟آیادرقوانینبرنمهتوسعه،بهبرنامههایقبلیتوجهشده

است؟
پژوهشگرانبهدنبالآنهستندكهبازنماییتوسعهاجتماعیرادربرنامههایقبلوبعد
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ازانقالبمشخصكنند،اینكهدرقبلوبعدانقالببهكدامبعدتوسعهبیشترپرداختهشده
است؟آیابرنامههایقبلوبعدانقالبرویكردیمتفاوتدرپرداختنبهتوسعهاجتماعی
وهریكازشاخصهایآندارند؟برنامههایقبلازانقالبعملكردیبهتردارندیابعداز

انقالب؟

پیشینه تجربی 
ازشاخصهای اروپاودیگركشورهایخارجیهمرویبرخی صاحبنظرانمعاصردر
سرمایه كلمن1، )1977(؛ جامعهای اجتماع پارسونز، ؛ كردهاند تأكید اجتماعی توسعه
بوردیو3، انسانی)2003(؛ مورن،هویت مدنی)1990(؛ الكساندر2،جامعه اجتماعی)1994(؛
كنشاجتماعی)1977(؛دارندورف4،انساناجتماعی؛هابرماس5،گسترههمگانی،ارتباطات
اجتماعیوعقالنیتارتباطی)1991و1979(؛گیدنز6هویتشخصیوسرمایهاجتماعی
1999( نفس عزت و تعهد اعتماد، بورک8، اجتماعی)1996(؛ هویت جنكینز7، )1998(؛
پژوهشهای مبنای كدام هر كه كردهاند. مطرح را )2001( بودن انسان آرچر9، 2002(؛ و

گستردهایدربابتوسعهوتوسعهاجتماعیشدهاست.
دفتراموراجتماعیواقتصادیسازمانمللمتحددرگزارشیباعنوان»تأمینمالیتوسعه
اجتماعیجهان«توسعهاجتماعیرااینچنینمعرفیمیكند:»توسعهاجتماعییاپیشرفت
برگیرنده اجتماعیدر اشارهدارد.توسعه افرادوكاركردسازگارجوامع بهرفاه اجتماعی

1. Coleman
2. Alexander
3. Bourdieu
4. Darndorf
5. Habermas
6. Giddens
7. Jenkins
8. Burke
9. Archer
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مالحظه برای اجتماعی چشمانداز همچنین و توسعه بخشهای و عالیق مسائل، تالشها،
حوزههایفعالیتانسانیاست.چشماندازاجتماعیفردرادرارتباطباجامعهمیبیندوابعاد

متنوعنیازهایانسانرادرنظرمیگیرد«)سازمانمللمتحد،2002(.
درگزارشبانكتوسعهآمریكاآمدهاستكه»تجربهبرخیكشورهایآسیاییوآمریكای
اجتماعی توسعه از غفلت با اقتصادی توسعه و رشد كه درصورتی میدهد نشان التین
)گسترشفرصتهایاجتماعیموردنظرآمارتیاسنوبهبوداستانداردهایزندگی...(صورت
گیردیاباسیاستمناسبیبرایتوسعهاجتماعیهمراهنباشد،بهگسترشفقرونابرابری
كمكخواهدكردوبرمحرومیتاجتماعیوبیماریهاوآسیبهایاجتماعیخواهدافزودودر
مجموعروندتوسعهاجتماعیراكندوآنرابامشكالتجدیمواجهخواهدكرد.چنانكه
تأكیددارد،موانعپیشبردتوسعهاجتماعیدرمنطقهعمیقًادرمسائلبههمپیوستهنابرابری

وفقرساختاریریشهدارند.)بانكتوسعهبینالملیآمریكا،2003(.
ایزدیوحیدرپور)2014(درپژوهشیباعنوان»بررسیپیامدهایبرنامههایپنجگانه
توسعهاقتصادیدورهپهلویاولودومونقشآندرشكلگیریانقالباسالمیایران«
بهپیامدهایبرنامههایقبلانقالبپرداختهاند.آنهابهایننتیجهرسیدندكهتوجهعمدهبه
توسعهاقتصادیوپروژههایعمرانیبدوندرنظرگرفتنزیرساختهایاجتماعیوفرهنگی
بعدها و داشته اقتصادی زمینههای اجتماعی مختلف طبقات خواستههای به بیتوجهی و
گیری برایشكل بسترالزم و همراهشده اجتماعی و فرهنگی و سیاسی باخواستههای

تحوالتسیاسیاجتماعیرادرجامعهایرانفراهمنمود.
زیاری)2002(درپژوهشیباعنوان»برنامهوبرنامهریزیدرایران«بهموضعبرنامهریزی
درایرانباتوجهبهمؤلفههایاندیشهشكلگیری،پیدایش،الگوینظریبرنامهریزیتوسعه،
اهداف،استراتژی،سازماندهیوعملكردموردبررسیقرارمیدهدوبهسابقهبرنامهریزی
درایرانقبلوبعدازانقالبمیپردازدوبهایننتیجهمیرسدكهتمامیبرنامههایقبلو
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بعدانقالببهدرآمدهاینفتیوابستهبودهاست.
درپژوهشیدیگرقّوتیسفیدسنگیوهمكاران)2017(،باعنوانبازتابتوسعهاجتماعی
دربرنامههایپنجگانهتوسعهاقتصادیواجتماعیوفرهنگیایران1394-1368بهبررسی
برنامههایبعدازانقالباسالمیپرداختهاست.دراینپژوهشیكیازابعادچندگانهتوسعه
یعنیتوسعهاجتماعیموردتوجهقرارگرفتهاست.بابررسیانجامشدهمشخصمیشود
كهدربرنامههایبعدانقالببیشتربهرویكردرفاهیوشاخصهایعینیتوسعهاجتماعی

توجهشدهاست.
باباییفرد)2010(درپژوهشیتحتعنوانتوسعهفرهنگیوتوسعهاجتماعیدرایران
بهرابطهبینتوسعهفرهنگیوتوسعهاجتماعیبااستفادهازروشتحلیلثانویهدادههامورد
بررسیمیپردازد.برایسنجشتوسعهفرهنگیعناصریهمچوندانش،آگاهیواطالعات
گوناگونسیاسی،اجتماعیوفرهنگیكهبهواسطهمطالعهیااستفادهازرسانههایارتباطی
گوناگونبهدستمیآیند،موردبررسیقرارگرفتهاندوبرایسنجشتوسعهاجتماعینیز
عدالت، تحقق اجتماعی، تشكلهای و درگروهها مشاركتجویی روحیه عناصریهمچون
آزادی،امنیت،آسایشورفاهدرجامعهواحساستحققچنینعناصریدرجامعهازسوی
افرادجامعه،وفاداریافرادبهجامعهوتالشبرایآبادانیآنموردنظربودهاند.یافتههای
اینپژوهشنشاندادكهتوسعهفرهنگیدرایرانباموانعمتعددیهمچونآسیبهایهویتی

وفرهنگی،فقدانروحیهفردگرایی،درمعنایاصالتفردیتو...مواجهاست.
خاندوزی)2010(همچنیندرپژوهشیباعنوان»ارزیابیشیوهبرنامهنویسیتوسعهدر
با برنامههایتوسعهكشورطیدوره1368-1388 ارزیابی»روش« به ایران1368-1388«
هدفتدوینراهبردهاییبرایپرهیزازتكرارتجربههایناموفقگذشته،پرداختهاست.برای
اینهدفپسازمروریبررویكردهایموجوددربحثتوسعهوشیوههایبرنامهریزی
تجربه ایران، در توسعه برنامههای قوتهای و ضعفها شناسایی برای است كوشیده كالن
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برنامهریزیدرجهانوایرانبهویژهدرسالهایپسازانقالباسالمیموردبررسیقرار
تحقق مسیر در فرایندی و محتوایی چالش دسته چهار وجود مؤید پژوهش این گیرد.

برنامههایتوسعهدرایراناست.
ازپیشنهتجربیچنینبرمیآیدكهدربررسیتوسعهبایدابعادمختلفآنرادرنظر
گرفتواینكهتوسعهمعادلتولیدنیستبلكهتولیدواقتصاد،یكیازابعادتوسعهاست.و
دیگراینكهبرایبررسیتوسعهدرهرپژوهشمعیارهاومالكهایمشخصیدرنظرگرفته
برای مختلف مالكهای تركیب است، كرده استفاده پیشنه از پژوهش این آنچه بود. شده

سنجشیكبعدتوسعه،وآنتوسعهاجتماعیاست.

چهارچوب نظری 
مركزتوسعهمنطقهایسازمانمللمتحد)1988(،توسعهاجتماعیراتدارکخدمات
اجتماعیموردنیازشهروندانمیداندوبربهبودكیفیتزندگیمردمانازراهتأمینآموزش،
برابر در ایمنی محلی، ارضی،توسعه اصطالحات اجتماعی، رفاه مسكن، بهداشت، كار،
آسیبهایطبیعی،توجهبهبخشهایگوناگونجامعهازجملهزنانوكودكانو...تأكیدمیكند.
نقطهشروعمناسببرایتحلیلتوسعهاقتصادی،بهرسمیتشناختناینمسئلهاست
كهآزادیهمهدفاولیهتوسعهوهموسیلهرسیدنبهتوسعهاست.توسعهرانمیتوان
فقطبرحسبارتقایاهدافبیجانمثلافزایشتولیدناخالصملی)GNP(،درآمدسرانه،
صنعتیشدن،یاپیشرفتفنآوریویانوسازیاجتماعیدید.مواردیادشده،دستآوردهای
باارزشواغلببینهایتمهمهستند؛اماارزشآنهابایدبهتأثیرشانبرحیاتوآزادی
انسانها،بستگیداشتهباشد.آزادینهفقطهدفغاییتوسعهاست،بلكهبهیكوسیلهكاماًل
مؤثربرایتحولاجتماعیتبدیلشدهاست.دررویكردتوسعهانسانیآمارتیاسنگسترش
تلقیمیشود.دستیابی ابزاراصلیتوسعه بهعنوان اولیهوهم بهعنوانهدف آزادیهم
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بهتوسعهدرصورتیامكانپذیراستكهموانعمختلفآزادیكهانتخابآزادانهمردمرا
میگیرد، آنان از را میدهند تشخیص موجه كه را آنچه انجام فرصت و میكنند محدود
نظامضد اقتصادی،محرومیت، فرصتهایحاكم ظلم، و فقر آنها مهمترین گردد. برطرف
دولت دخالت و سیاسی آزادیهای فقدان عمومی، امكانات تأمین به بیتوجهی اجتماعی،
و اقتصادی متغیرهای به توسعه، مفهوم تقلیل از انتقاد آمارتیاسنضمن است. سركوبگر
نیزتجزیهوتوسعهبهابعادجداگانهسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیمعتقداست.در
رویكردسرمایهانسانینگاهابزارگرایانهبهانسانحاكماستدرحالیكهدررویكردقابلیت
انسانی)رویكردسن(كرامتانسانهدفوغایتتوسعهاست.دررویكردسن،گسترش
بیانیدیگردر به ابزارتوسعهدیدهشدهاستو بهعنوان بهعنوانهدفوهم آزادیهم

رویكردسن،توسعهجوهرهامكانهایآزادیشناختهشدهاست.
سن)2013(پنجنوعآزادیرامطرحمیكند:

آزادیسیاسی.1
2 آزادیتسهیالت)امكانات(اقتصادی.
3 فرصتهایاجتماعی.
وضوحتعهدات.4
امنیتحمایتی.5

اینآزادیهانهتنهاهدفغاییتوسعههستندبلكهازابزاراساسیآنهستند.
آزادیهایسیاسیبهفرصتهاییاشارهداردكهمردمازآنطریقمیتوانندتصمیمبگیرند
كهچهكسیوبراساسچهاصولیبایدحكومتكند،امكانبررسیعملكردوانتقاداز
مسئوالنفراهمباشد.آزادیبیانونشریاتبدونسانسوروجودداشتهباشد،انتخاببین

احزابمتفاوتامكانپذیرباشد.
امكاناتاقتصادیشامل:فرصتهاییاستكهبهوسیلهآنافرادمیتوانندازمنابعاقتصادی،
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بهمنظورمصرف،تولیدیامبادلهاستفادهكنند.
فرصتهایاجتماعیبهترتیباتیاطالقمیشودكهجامعهبرایامورتأثیرگذاربهآزادیهای
اساسیافراددرراستایزندگیبهتروضعمیكند؛آموزش،بهداشت،درمانوجزاینها...این
تسهیالتنهتنهابرایگذراندنزندگیمشخصیمهماستبلكهازنظرمشاركتفعالترو

مؤثرتردرفعالیتهایاقتصادیوسیاسینیزاهمیتدارد)آمارتیاسن،2013(.
درمراوداتاجتماعیافرادبراساسفرضهاییدربارهآنچهبهآنهاوعدهدادهشدهاست
وآنچهبهدستخواهندآورد،عملمیكنند.بهعبارتدیگرجامعهبراساسپیشفرضهایی
مبتنیبراعتمادعملمیكند.تضمینوضوحوشفافیتمربوطاستبهدرجهآشكاریامور
آنچنانكهمردمانتظاردارند:آزادیمراودهمتقابلبایدمتكیبهضمانتهایوضوحوافشا

باشد)آمارتیاسن،2013(.
وباالخرهحتیدرنظامهایاقتصادیموفقنیزپارهایازمردمممكناستدرحاشیه
آسیبپذیریقرارداشتهباشندواحتماالًدراثرتغییراتمادیكهتأثیرمنفیبرزندگیآنان
داردمجبوربهتسلیمشدنبهمحرومیتهایچشمگیرشوند.برایجلوگیریازسقوطاین
گروهازجمعیتبهبینواییوفقروحتیدرپارهایازمواردابتالبهگرسنگیومرگبه
امنیتهایحمایتینیازدارند؛گسترهامنیتهایحمایتیشاملترتیباتسازمانیازقبیلپرداخت
بهبیكاران،كمكهایقانونیبهتهیدستانوهمدربرگیرندهترتیباتموردیمانندپیشگیری
ازقحطییاایجاداشتغالدرفوریتهابرایتأمیندرآمدنیازمنداناست)آمارتیاسن،2013(.
از توسعه میدانند. آن محوری« »مشاركت و مداری« »حقوق را توسعه تحقق سنشرط
آنجاودرآنجاآغازمیشودكهبهحقوقاساسیفردوجامعهاعتناشودوفردوجامعهدر

فرآیندهایتوسعه،كنشگرانفعالباشند.
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اقتصاددانانیمانندسیرز1ومیر2،توسعهرافراترازتوسعهاقتصادیمیدانند.سیرزمعتقد
استاگریكیادوعللاساسیفقر،بیكاریونابرابریوبهویژهاگرهرسهبدترشود،در
صورتدوبرابرشدندرآمدسرانه،همتلقیكردننتیجهبهعنوانتوسعهعجیبخواهدبود،
یعنیازنظرسیرزدرآمدسرانهبهتنهایینمیتواندشاخصتوسعه،باشد،بلكهعالوهبرآن،

بایدسهشاخصذكرشدههمبررسیشود.
توسعه برگیرنده در باید اقتصادی رشد بر عالوه توسعه كه میكند تأكید باتاچاریا3
اجتماعیوفرهنگیكشورنیزباشد.بهعالوهاومعتقداستكهتوسعهیكمفهومارزشی
درآمدومصرف، توزیع در نابرابری رفاه،فرصتهایشغلی،كاهش استوحداقلشامل
سازگاریكشوربااختراعوموفقیتشدرخوداتكاییاست)باتاچاریا،1989(.جامعهآرمانی
و كرامت آن در كه است جامعهای ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون در نظر مورد
آزادگیانسانبرپایهاصولاساسیاسالم،حفظوشرایطرشداودرحركتبهسوینظام
الهیفراهمآمادهاست.درچنینجامعهایاقتصادوسیلهاستودرتحكیمبنیادهایاقتصادی
اصل،رفعنیازهایانساندرجریانرشدوتكاملآناست.خصوصیاتاساسیجامعهمورد
بحثدرقانوناساسیبهاینشرحاست:1.استقاللسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگی
2.وجودعدالتاجتماعیونبودنفقرومحرومیت3.تأمیننیازهایانسانیدرجریانرشد

وتكاملانسان4.بالندگیتولیدواشتغالكاملمولد)عظیمی،2012(.
توداروكهیكیازصاحبنظراندراینزمینهاستمیگوید:توسعهدرهمهجوامعباید
هدفهایاساسیراپیگیریكند:الف(دسترسیبیشتربهامكاناتتداومبخشزندگیمانند
خوراک،مسكنوبهداشتب(باالرفتنسطحزندگیباافزایشدرآمد،ایجادزمینهاشتغال

انتخابهایاقتصادیواجتماعیافرادوملتها،بارهانیدن وآموزشبهترج(گسترشدامنه
1. Seers
2. Meier
3. Bhattacharya
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اولینسندمهم بیانكردكه بتوان )تودارو،1999(.»شاید بردگیووابستگی قید از آنها
سازمانمللمتحددرخصوصتوسعهاجتماعیمربوطبهگزارشسال1954گروهیاز
كارشناساندرخصوصتعریفبینالمللیوسنجشمعیاروسطوحتوسعهاجتماعیاست.
اینشاخصهاعبارتنداز:1-بهداشتشاملشرایطجمعیتشناختی،2-غذاوتغذیه،3-
آموزشوپرورششاملموادومهارتآموزی،4-شرایطكار،5-وضعیتاشتغال،6-مصرف
كلپساندازها،7-حملونقل،8-مسكنشاملتسهیالتخانگی،9-پوشاک،10-تفریحو

استراحت،11-امنیتاجتماعی،12-آزادیهایبشر«)زاهدیمازندرانی،1386(.
كپنهاگ در كه مارس1995 ماه در نشستسران117كشورجهان و گردهمایی در
دانمارکبرگزارشدهبود،بهصورتكلیابعادوشاخصهایتوسعهاجتماعیبرایكشورها

بهشكلزیرمشخصشد:
الف(بهداشتودرمانب(مسكنوجانپناهج(اشتغالد(جمعیتوتنظیمخانواده
مقدم اجتماعی)كالنتری،روشفكرو تأمین رفاهو برنامه آنو( توزیع ملیو درآمد هـ(

سلیمی،2014(.
نظر از است. عنوانشده را متفاوتی اجتماعیشاخصهای توسعه مؤلفههای باب در 
باباییفردتحققتوسعهاجتماعیبامؤلفههاییچونبهبوددركیفیتزندگی،تحققبرابری
جامعه و شایستهساالری نظام تحقق اجتماعی، یكپارچگی به نیل اجتماعی، عدالت و
نظاماجتماعیپذیرشتكثر قابلیتوظرفیت اجتماعیوتقویت دموكراتیكومشاركت
اجتماعیباحفظانسجامملی،ارتقایتوانمندیهایانسانی،تحققجامعهمدنی،دموكراسی

اجتماعی،رفاهاجتماعیوسرمایهاجتماعیاشارهكرد.)باباییفرد،2010(.
همچنینازسال1990برنامهتوسعهسازمانمللمتحدبهمقایسهكشورهادرهرسال
براساسشاخصهایتوسعهانسانیاقدامكردهاست.توسعهانسانیبراساسسهشاخصطول
عمرسطحتحصیالتوسطحزندگیمشخصمیشود.همچنینشاخصهایزیررابرای
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توسعهانسانیمعرفیمیكند:1ـحقوقبشر،2ـبهزیستیجمعی،3ـبرابری،4ـپایداری،
5ـتوانمندسازی،6ـبرابریجنسی،7-رشدبرابر،8ـكاهشفقر)برنامهتوسعهسازمانملل

متحد،1998(.
درپژوهشپیشروباروشتحلیلمحتوانیازبهشاخصیامقولهدرموردموضوعمورد
نظراست.لذابهشكلاسنادیوكتابخانهایبهگردآوریشاخصها،ابعادومعرفهایدرنظر

گرفتهشدهتوسعهاجتماعیدرسطوحملیوبینالمللیپرداختهشدهاست.

روش: 
متن، پنهان و آشكار برجنبههای تأكید با تحلیلمحتوایكمی از پژوهشحاضر در
توسعه برنامه قانون دوره پنج و اسالمی انقالب از قبل عمرانی برنامه دوره پنج تمامی
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران،استفادهشدهاست.تجزیهوتحلیل
محتوایپیامارتباطییكروشمهمدرمطالعاتاجتماعیوعلومارتباطاتاستكهبابهره
گیریازآنمیتوانانواعمسائلوموضوعاتموردبحثدرمطبوعات،رادیووتلویزیون،
فیلمهایسینمایی،كارتون،مصاحبهوموسیقیراچهازنظركمیت–فراوانیوتكثر-وچه

ازلحاظكیفیت–اهمیتوارزش-بررسیكرد)هولستی،2001(.
اهمیتوارزشتحلیلمحتوادرتواناییپژوهشگردرساختنمقولههاستكهدرواقع
متغیرهایتحقیقهستند.ساختنمقولههامستقیمًابهموضوعوهدفتحقیقمربوطاست.
)بدیعی، گفت تحقیق مقولههای ساختن از سخن نمیتوان مشخص هدف داشتن بدون
مقولههای )شمارش( حجم اندازهگیری هدف محتوا تحلیل كمی رویكرد در .)2001
و اسناد سخنرانیها، مجالت، كتب، فیلم، رادیو، روزنامه، جمله از رسانهها در موضوعی
آگهیهااست.مراحلتحلیلمحتوادراینتحقیقشامل»شناساییاسنادمربوطهبهپژوهش،
تدوین اسناد، از آماری یاجامعه نمونه پژوهش،مشخصكردن اهداف تدوینپرسشو
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روشمقولهبندی،شمارشفراوانیهرمقولهوتفسیرنتایج«است.پسازشناساییشاخصها
رسمی مجامع اجالس كتب،مجالت،فصلنامهها،مقاالت، در اجتماعی توسعه ابعاد و
بینالمللیرسمیوهمچنیندرقوانینبرنامههایتوسعهایكشوروبامطالعهقانوناساسی
كشور)كهتمامبرنامههایتوسعهایكشوربایدبراساساصولآنطرحریزیوتدوینشود
وهمچنینیكیازمنابعمعتبردرجهتارزیابیبرنامههایتوسعهمبنیبراینكه،آیادروضع
برنامههایتوسعهایكشوربهاجراییشدناصولقانوناساسیتوجهشدهاست(اقدامبه
طراحیشاخصهایاندازهگیریتوسعهاجتماعیشد.باتوجهبهاینكهدراكثرپژوهشهای
گذشتهتوسعهاجتماعیراتنهاباشاخصهایرفاهیموردبررسیوسنجشقراردادهاند،
دراینبخشباتوجهبهمبانینظریتحقیقوپیشینهتجربی،برایتوسعهاجتماعیدوبعد

جداگانهدرنظرگرفتهشدهاست.
بعداول؛»شاخصهایرفاهگرایانهتوسعهاجتماعی«است.اینبعدازتوسعهراتمامی
تحقیقاتداخلیوخارجیومجالتبینالمللیبهعنوانتوسعهاجتماعیدرنظرمیگیرند
ولیآنچهكهبهدستفراموشیمیسپارندانسانوآزادیهایانساندرتوسعهمیباشد.لذا
دراینقسمتبعددوم»شاخصهایانسانگرایانهتوسعهاجتماعی«مطرحشد؛بعدیكهدر
تمامیتحقیقاتقبلیداخلیوخارجیبهآنهیچتوجهینشدهاست.توسعهاجتماعیبه
انساندغدغهاصلیجامعه انسانفینفسهارزشمنداستو پایبنداستكههر اینآرمان
است؛احترامبهشخصانسانیتدرقلبفلسفهتوسعهاجتماعیقراردارد.ابعادیكهبرای

توسعهاجتماعیدراینپژوهشدرنظرگرفتهشدهاستبهاینقراراست:

توسعه اجتماعی: 
الف( شاخصهای رفاه گرایانه ب( شاخصهای انسان گرایانه

الف(شاخصهایرفاهیتوسعهاجتماعی:
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1 بهداشت.
2 آموزش.
3 مسكنوتغذیه.
4 حملونقل.
5 تفریحاتواستراحت.
6 تأمیناجتماعی.
7 اشتغالوكار.

ب( شاخصهای انسان گرایانه توسعه اجتماعی

1 امنیتاجتماعی.
2 مشاركتاجتماعی.
3 تكثرسیاسیواجتماعی.
4 توجهبهآسیبهایاجتماعی.
5 وضعیتزنانوحمایتازخانواده.
6 عدالتاجتماعی.
7 برابریوبرقراریحقوقاقلیتهایمذهبیوقومیودینی.

براساسشاخصهاومعرفهایدرنظرگرفتهشدهبهتحلیلقوانینبرنامهعمرانیقبل
وبعدازانقالباسالمیپرداختهشدهاست.الزمبهذكراستكهدربحثشاخصسازی،
محققانازشاخصهایطرحشدهدرپژوهشیدیگركهتوسطقوتیوهمكاران)2017(انجام

شدهاست،استفادهكردهاند.
هریكازبرنامههایتوسعهباتوجهبهاینمقولههاوزیرمقولههاموردتحلیلمحتوا
مرتبط زیرمقولههای فراوانی و تعداد اساس بر مقولهها شمارش نحوه است. گرفته قرار
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شاخص به مربوط زیرمقولههای است. اجتماعی توسعه دوگانه شاخصهای از یك هر با
رفاهگرایانه،هفتموردوزیرمقولههایمربوطبهشاخصانسانگرایانهنیزهفتمورداست
بدین داشت. خواهد وجود اجتماعی توسعه سنجش برای زیرمقوله چهارده مجموعا كه
منظوركاربرگهاییبرایكدگذاریجداگانهبرایهریكازشاخصهایانسانیورفاهگرایانه
بازیرمقولههایمشخصشده،درنظرگرفتهشدودراختیاركدگذارانقرارگرفتهاست.
جمعآوریدادههاباكدگذارانسانیانجامگرفتهاستولذادراینپژوهشازبرنامههای
رایانهایتحلیلمحتوایمتناستفادهاینشدهاستتابهصورتدقیقتمامیمتنبرنامهها

خواندهوتوسطكدگذارانثبتگردند.
دراینتحقیقواحدمشاهدهوواحدثبت،مادههاوتبصرههایهریكازقوانینعمرانی
وتوسعه،وواحدتحلیلنیزتمامیشاخصهایرفاهگرایانهوانسانگرایانهمشخصشدهدر

پنجبرنامهعمرانیقبلازانقالبوپنجبرنامهتوسعهایبعدازانقالبمیباشد.
دررابطهباروائیبخشیبهكدگذاریها،باراهنماییاساتید،گروهیمستقلكهدربرگیرنده
سهنفرازمتخصصاناینحوزهتحقیقبودندمشخصشدندوبعدازآموزشكدگذاری
برنامههایتوسعهدرقالبدستورالعملكدگذاری،پژوهشگرانبیرونیبهطورجداگانهاقدام
بهكدگذاریبرنامههایتوسعهنمودند.ازآنجاكهابزارسنجشازپشتوانهاعتبارسازهومعیار

برخورداراستوبهدلیلداشتنخصلتتكرارپذیری،پایامیباشد.
)الزمبهیادآوریاستكهدربخشارزیابیبرنامههایتوسعهبرایبیاناینكهمنظور
ازتبصرهیاخطمشیهایمربوطبهشاخصهایرفاهیوانسانگرایانه،چیست،درزیرهر
جدولوداخلپرانتزبهذكرنمونهایازتبصرههاوخطمشیهایهربرنامهتوسعهپرداختهایم.
ازآنجاییكهدربرنامههایاولتاسومعمرانیقبلانقالبمادهوتبصرهبهشكلمشخص
بخشهای در بودجه كردن هزینه برای فصولی و بهشكجداول برنامهها و ندارد وجود
اشارهشدهوشماره ازشاخصها فراوانیهریك به فقط اینقسمت در متفاوتهستند،
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خطمشیومادهواحدههادراینجامطرحنیستولیدربرنامههایبعدانقالباسالمیبه
طوردقیقشمارهتبصرهیامادهواحدهیاخطمشیراذكركردهتاارزیابومخاطببتواند
مستقیموبدونسردرگمیبهموردمشخصشدهدرمتنقانونمراجعهكرده.همچنینالزم
بهیادآوریاستكهدرطولاینتحقیق،تأكیدپژوهشگراندرتمامپنجبرنامهعمرانیقبل
ازانقالبوپنجبرنامهتوسعهاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیجمهوریاسالمیایرانبعداز
انقالب،بررویخطمشیهایاهمانمادهواحدهها،تبصرهها،اهدافكلیوجزییاستوبر

اساساینمواردتحلیلصورتگرفتهاست(.

اسناد   مورد   مطالعه:
اسنادموردمطالعه)جامعهآماری(اینپژوهشقوانینبرنامههایعمرانیاول،دوم،سوم،
چهارموپنجمقبلازانقالب1356-1327وقوانینبرنامههایاول،دوم،سوم،چهارمو
پنجمتوسعهاقتصادیواجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایرانبعدازانقالباسالمی
1394-1368است.بهدلیلآنكهجامعهآماریتحقیق،تمامیقوانینبرنامههایعمرانیو
توسعه،استلذانمونهگیریدرتحقیقوجودنداردوكلقوانینبرنامههای،عمرانیقبل
انقالبوبرنامههایتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایراندربعد

انقالباسالمیبهعنواننمونهموردتحلیلوبررسیقرارمیگیرند.
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جد  ول )1( جد  ول کلی برنامه های قبل انقالب 1327-1356

شاخصهایرفاهی
برنامهعمرانی

اول
برنامهعمرانی

دوم
برنامهعمرانی

سوم
برنامهعمرانی

چهارم
برنامهعمرانی

پنجم
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1216.66214.20215.3028.33199.9.بهداشت
20000215.30142513.آموزش

3216.6631.40215.30312.53015.6.مسكنوتغذیه
418.3348.517.528.33136.7.حملونقل

5.تفریحاتو
18.330017.528.332010.5استراحت

600000014105.2.تأمیناجتماعی
7.اشتغال،كارو

541.66428.5323416.66814.5تولید

شاخصهایانسانگرایانه

10017215.30312.521.امنیتاجتماعی

2.مشاركت
18.3300000094.6اجتماعی

3.تكثرسیاسیو
0000000000اجتماعی

4.توجهبه
00000028.332312آسیبهایاجتماعی

5.وضعیتزنانو
0000001431.5حمایتازخانواده
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شاخصهای
انسانگرایانه

برنامهعمرانی
اول

برنامهعمرانی
دوم

برنامهعمرانی
سوم

برنامهعمرانی
چهارم

برنامهعمرانی
پنجم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

6.عدالت
اجتماعی)توجهبه
فقرودرآمدها(

00000031.5105.2

7.برابری،برقراری
حقوقمذهبی،
قومی،دینی

0000000000

12100141001310024100192100جمع

یافته ها

1- بررسی برنامه های عمرانی قبل از انقالب 
براساسدادههایبهدستآمدهازتحلیلبرنامهعمرانیاولقبلانقالبمشخصمیشود
كهدربرنامهعمرانیاولقبلانقالببهشاخصهایرفاهیوانسانگرایانهتوجهچندانینشده
استوآنچهكهدراینبرنامهمدنظربودهاستافزایشتولید،توجهبهوضعبهداشتو
سرمایهگذاریدرصنایعومعادناست.میتوانهدفعمدهبرنامهعمرانیاولقبلانقالب

رادرچندسطرمشخصكرد:
افزایشتولید،صادراتوتأمینمایحتاجعمومیوداخلكشور.1
2 ترقیكشاورزیوصنایعواكشتافوبهرهبرداریمعادنوثروتهایزیرزمینی.
بهبودوضعبهداشتعمومیوباالبردنسطحمعلوماتوزندگیافراد.3
4 مشخصكردنساختارهایسازمانبرنامهوبودجهوحدوداختیاراتسازمانمذكوردر.

یكنتیجهبسیاركلیمیتوانگفتبهشاخصهایرفاهیتوجهاندکوبهشاخصهای
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انسانگرایانهدربرنامهعمرانیقبلانقالبتوجهیصورتنگرفتهاست.
اینبرنامهاز26بهمن1327تصویبوازهمانسالنیزاجراشد.اینبرنامهبدون
استراتژیمشخصوباسازماندهیمتمركزوبااعتبار21میلیاردریال)براساسهردالر32
ریال(وبهصورتچندپروژهعمرانیودرقالبجداولتخصیصمنابعتهیهشدهاست.
قراربودازمنابعاختصاصیافتهبهبرنامه،25درصدبهكشاوری،3/14درصدبهصنایعو
معادنو4/27درصدبهساختزیربناها)راهآهن،جاده،بنادر،فرودگاهها،پستوتلگراف(
و5/28درصدبهاموراجتماعیاختصاصیابد)سازمانبرنامهوبودجه،1958(اینبرنامه

برایدستیابیبهخودكفاییبزرگاقتصادیآغازشداماموفقیتچندانینداشت.
تحلیلصورتگرفتهبررویسندبرنامهعمرانیدومقبلانقالبدادههایحاصلشده
و سیاستگذاری رویكرد كه میشود مشخص دادهها این براساس است. كرده فراهم را
برنامهریزیهمچنانمانندبرنامهاولعمرانیبودهوتوجهاندکبهشاخصهایرفاهیوجود
داشتهوهیچتوجهیبهبعدانسانگرایانهتوسعهصورتنگرفتهاست.میتواناهدافبرنامه

عمرانیدومقبلانقالبرابهصورتذیلبیانكرد:
توسعهكشاورزی.1
ایجادتسهیالتزیربناییمانندراهآهن،فرودگاه،بنادروتلفن.2
3 ایجادكارخانهذوبآهن.
4 ایجادشرایطمناسببرایسرمایهگذاریبخشخصوصی.
5 تولید. منسوجاتو قند، بهویژه تأمینكاالهایضروریموردمصرفكشور به كمك

سیمان
پیشقدمشدندرایجادصنایعیكهسرمایهگذارانخصوصیبهدلیلعدمآشناییبه.6

سرمایهگذاریدرآنمایلنیستند.
توسعهفعالیتدرزمینهآموزشوپرورشودرمان.7
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اینبرنامهنیزدرقالبمجموعهایازپروژههاجداولاختصاصمنابعتهیهشدهاست.
دراینبرنامهجزكلمخارجوجهتكلیكهقانونبرنامهبرایآنتهیهكردهبود،هیچهدف
كلیمشخصنشدهبود)سازمانبرنامهوبودجه،1340(.تخصیصمنابعدربرنامهدوم،در
بردارندهعناصركلیدیالگویرشدسرمایهداریاست.دراینبرنامهنحوهتخصیصمنابع
یعنیاولویتبهزیربناسازی،كشاورزیوصنعت،باالگویرشدسرمایهداریانطباقدارد.
توسعهزیربناهادراولویتاولقراردارد،درمرحلهبعدكشاورزیودرنهایتصنعتمورد

توجهویژهقراردارد.
همانطوركهازتحلیلسندبرنامهعمرانیسومقبلازانقالبمشخصشد،همچوندو
برنامهعمرانیقبل،توجهیبهبرنامهریزیهمهجانبهصورتنگرفتهاستودراینبرنامه
توجهاندکبهشاخصرفاهیشدهوهیچتوجهیبهشاخصهایانسانگرایانهنشدهاست.با
بررسیفصولوبخشهایچندگانهاصلسندعمرانیسومبهاهدافاینسندمیرسیم)از
آنجاییكهبرنامهاولودومعماًلفهرستیازپروژههایعمرانیبود،لذااولینبرنامهجامعه

ازبرنامهسومآغازمیشود(.
1 ایجادوتوسعهصنایعیكهحداكثرافزایشدرآمدمالیراتأمینكنند..
2 فراهمآوردنمقدماتبرایایجادصنایعذوبآهن،پتروشیمی،ماشینسازی،الومینیوم،.

تراكتورسازیولولهسازی
3 گسترشامكاناتزیربناییوگسترشآموزشوپرورشوخدماتبهداشتی.

منطقهای، برنامهریزی بود. متمركز آن سازماندهی و جامع نوع از عمرانی برنامهسوم
منطقهبندی،برنامههایبخشیومشاركتاستانهاوفرمانداریهایكلدرتدوینبرنامهعمرانی
سوملحاظشدهاست.دراینبرنامهدولتبااجرایاصالحاتارضی،ازچارچوبپیشبینی
شدهسازمانبرنامه،فراتررفت.درمجموعدربرنامهسوم،اهدافمتعادلاجتماعینظیر،اشتغال

وتوزیععادالنهثروتودرآمددرزمرهاهدافاساسیدربرنامهریزیایرانلحاظشد.
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دادههایحاصلشدهازتحلیلسندبرنامهعمرانیچهارمقبلازانقالبمشخصمیكند،
دراینبرنامهسیاستگذارانوبرنامهگذارانوبرنامهریزانهردوبخششاخصهایرفاهیو
انسانگرایانه،توسعهاجتماعیراموردتوجهقراردادهاند.البتههمچونسهبرنامهقبلتوجه
بهشاخصرفاهیبیشتروتوجهبهشاخصهایانسانگرایانهكمتراست.میتواناهدافاین

سندرااینگونهبیانكرد:
تسریعرشداقتصادیوافزایشدرآمدملیازراهافزایشتدریجیاهمیتنسبیصنایع..1
توزیععادالنهدرآمد..2
كاهشوابستگیبهخارجدرزمینهاحتیاجاتاساسی.3
تنوعبخشیدنبهكاالهایصادراتیكشور..4
5 بهبودخدماتاداری.

منظور به خام گاز و نفت صادرات افزایش برای زیادی كوشش چهارم برنامه در
سرمایهگذاریتولیدیدركشورومشاركتبیشتربیشتردرتاسیسپاالیشگاههاینفتواز
طرفیسرمایهگذرایخارجیبهعملآمد)سازمانبرنامهوبودجه،1972(دراینبرنامهبه

برنامهریزیمنطقهایتوجهشدوقطبهایكشاورزیوتوانهایمناطقشناساییگردید.
درمتنبرنامهعمرانیپنجمتوسعهقبلازانقالبتوجهبهامورمختلفسیاستگذاری
وبرنامهریزیصورتگرفتهاستوآنچهدرتحلیلاینبرنامهبایدمطرحشودایناستكه،
چونسیاستگذاریوبرنامهریزیبهصورتخطمشیوتبصرهمطرحنشدهاستباانجام
تحلیلمحتویكاملمتنبرنامهپنجم،فراوانیهریكازشاخصهایمطرحشدهدرتحقیق
رابهثبتنموده)بااینتفاوتكهدربرنامههایبعدازانقالبهرخطمشی،مادهواحدیا
تبصره،بهیكموضوعخاصاشارهمیكند،امادراینبرنامهودیگربرنامههایقبلانقالب

بایدبهفراوانییكشاخصدركلمتنبادقتتوجهكرد.(
مهم این انقالب قبل عمرانی پنجم برنامه تحلیل از شده حاصل دادههای به باتوجه
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بهتمامشاخصهایرفاهگرایانه اینكه به باتوجه تقریبا برنامه، این مشخصمیشودكه،
وانسانی،پرداختهاست.كاملترینبرنامهعمرانیقبلانقالببود.دراینبرنامهبههردو
شاخصرفاهیوانسانگرایانهتوجهكاملشدهاست.هرچندكهدربخشانسانگرایانهبه
بعضیازشاخصها)تكثرسیاسیوشاخصبرابریوبرقراریحقوققومیودینی(هیچ
توجهینشدهاست)ازآنجاییكهبرنامهپنجمعمرانیقبلانقالبعلمیتروكاملاستدر

بخشدیگربهاهدافورویكردآناشارهشدهاست.(
بهدنبالافزایشقیمتنفتدرتیرماه1353اینبرنامهموردتجدیدنظرقرارگرفتو
اعتبارآناز1560میلیاردریالبه2626میلیارریالافزایشیافت.اهدافعمدهاینبرنامه
عادالنه توزیع قیمتها، افزایش حداقل با اقتصادی سریع رشد حفظ زندگی، كیفیت ارتقا
عادالنه توزیع قیمتها، افزایش حداقل با اقتصادی، اجتماعی، عدالت گسترش و درآمدها
تأمیناشتغالمولد، اقتصادی،سیاسیوفرهنگیو درآمدهاوگسترشعدالتاجتماعی،
صدوركاالیصنعتیبهخارجبود.دربرنامهپنجمعمرانی،برنامهریزیمنطقهایبیشترمورد
توجهقرارگرفتوبهتوسعهاقتصادیاستانهاتوجهبیشترشدوبرایهراستانبرنامههای
عمرانیتوسعهپنجساالنهدرنظرگرفتهشده.مقدماتطرحآمایشسرزمیندرسال1354
فراهمودربرنامهپنجمعمرانی،توزیععادالنهدرآمد،قبلازهدفرشداقتصادیومقدم

برآنمطرحشد)سازمانبرنامهوبودجه،1974(.

نگاه کلی به برنامه های عمرانی قبل انقالب:
توجه میزان انقالب، قبل عمرانی برنامه پنج تمام متن روی بر گرفته تحلیلصورت
بهشاخصهایرفاهیوانسانگرایانهرامشخصمیسازد:مجموعكلانتشارات)تبصرهو
خطمشیهاراهدف(دربارهشاخصهایتوسعهاجتماعیدربرنامهعمرانیاول)درهردو
بعد(12میباشدكهازاینتعدادیكموردمربوطبهشاخصانسانیو11مورددیگرمربوط
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بهشاخصهایرفاهیتوسعهمیباشد.
مجموعكلانتشاراتدربارهشاخصرفاهیوانسانگرایانهدربرنامههایعمرانیدوم
بعه دیگر مورد 13 و انسانی شاخصهای به مربوط مورد یك است، تا 14 انقالب قبل

شاخصهایرفاهیپرداختهاست.
مجموعكلشاخصهایانسانیورفاهگرایانهبرنامهعمرانیسومقبلانقالب13میباشد،
كهازاینتعداد2موردبهشاخصهایانسانیو11مورددیگرمربوطبهشاخصهایرفاهی

توسعهاست.
برنامهچهارمكه24مورداست:9 انسانگرایانه ازمجموعكلشاخصهایرفاهیو 
موردآنبهشاخصهایانسانیو15مورددیگرآنبهشاخصهایرفاهیتوسعهمربوطاست.
همچنینازمجموعكلشاخصهایرفاهیوانسانگرایانهتوسعهدربرنامهعمرانیپنجم
و توسعه انسانگرایانه بهشاخص مربوط آن مورد 47 است، مورد 192 كه: انقالب قبل

تعداد145مورددیگرآنبهشاخصهایرفاهیتوسعهمربوطاست.
اولیننتیجهایكهازدادههاحاصلمیشوداینكهدربرنامهاولتوجهبسیاراندکبه
شاخصهایتوسعهشدهاستونتیجهدومكهحاصلمیشوداینكهرویكردرفاهگرایانهدر
تمامپنجبرنامهعمرانیقبلانقالبغالباستونقطهضعفتماماینبرنامههاایناست
كهبهبعضیازشاخصها)تكثرسیاسی،برابریقومی(درهیجیكازبرنامههایپنجگانه

عمرانی،توجهینشدهاست.
ادامهتحلیلدادههایعمرانیقبلانقالب:هریكهفتشاخصرفاهیوهفتشاخص
انسانیرابهصورتمجزا،یكبهیكازبرنامهاولتاپنجمعمرانیبایكدیگرمقایسهمیكنیم

تامیزانتوجهمشهودترشود:
اولینشاخصرفاهیبهداشت:دربرنامهاول2اشاره،دربرنامهدوم2اشاره،دربرنامه
عمرانیسوم2اشاره،دربرنامهعمرانیچهارم2اشارهودربرنامهپنجمتعداد19اشاره،از
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تحلیلسندهامشخصشدهاست.اینمقایسهدربارهاولینشاخصرفاهی،بهداشتنشان
میدهدكهبرنامهپنجمتوجهبسیاربیشتریشدهودردیگربرنامههاتوجهاندکویكسان

است.
برنامهدوم در ای، اشاره اولهیج برنامهعمرانی در دومینشاخصرفاهی،آموزش:
مجددهیچاشارهایدربرنامهسوم2مورد،دربرنامهچهارم1اشارهوسرانجامدربرنامه
پنجمعمرانی25اشارهوجوددارد.ازایندادههامیتوانبیانكردكهبرنامهپنجمبیشترین
توجهراداشته،كمااینكهدرشروعبرنامهپنجمدرمقدمهاینبرنامهآموزشونیرویانسانی
رابهعنواناصلیترینپایههایتوسعهكشورمعرفینمیكندوبهدنبالآنهستندكهدر
اینبرنامهوبرنامهبعدی)ششم(تمامنیازهایكشورازاعزامدانشجوبهدیگركشورهارا
بینیازكنندودرزمینهتحصیالتقبلدانشگاههیجكمبودیوجودنداشتهباشد،ولیبرنامه
اولودومبهآموزشهیجتوجهینشدهاست.وحتیشاهدهستیمكهدرایندوبرنامهو
حتیشروعبرنامهریزیبرایكشورهانیرویهایآمریكاییازدانشگاهپرینستونانجاممیدهد.
سومینشاخصرفاهی،مسكنوتغذیه:دربرنامهاولدواشاره،دربرنامهدوم3اشاره،
دربرنامهسوم2اشارهودربرنامهچهارمعمرانی3اشارهودربرنامهپنجمعمرانی30اشاره
شدهاست.همچنانبرنامههایاولتاسومتوجهاندکبهبعدمسكنوتغذیهنمودهاندكه
جزونیازهایاساسیخانوارمیباشدوتازمانیكهایننیازهابرطرفنشود،افرادبهخود
شكوفاییوكشفهنرواستعداددیگرخودنخواهدرفتبراساسنظریهمازلوامابرنامه

پنجمهمچنانمثلسایربرنامهها،بهاینشاخصهمتوجهكافیراداشتهاست.
دوم برنامه در اشاره، 1 توسعه اول برنامه در حملونقل: رفاهی، شاخص چهارمین
عمرانی4اشاره،دربرنامهسوم1اشارهدربرنامهچهارم2اشارهوسرانجامدربرنامهپنجم
عمرانی13اشارهوجوددارد.براساسایندادههامشخصمیشودبهبعدحملونقلكهزیر
بنایتوسعهاقتصادییككشوراست،بهجزدربرنامهپنجمعمرانیقبلانقالب،دردیگر
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برنامههاتوجهبسیاراندکشدهاستوضعفرامیرساند.
برنامهدوم اول1اشاره،در برنامه استراحت:در پنجمینشاخصرفاهی،تفریحاتو
هیجاشارهای،دربرنامهسوم1اشاره،دربرنامهچهارم2اشارهودربرنامهپنجم0اشاره
وجودداردمیتوانگفتكههمچنانبرنامهپنجم20ساعتاشارهوجودداردمیتوانگفت
كههمچنانبرنامهپنجمبیشتریتتوجهراداشتهاستودیگربرنامههاتوجهبسیاراندک

داشتهاند.
ششمینشاخصرفاهی،تأمیناجتماعی:دربرنامهاولهیج،دربرنامهدومعمرانیهیج،
دربرنامهسومهیج،دربرنامهچهارم1اشاره،ودربرنامهپنجمعمرانی10اشارهوجوددارد.
براساسایندادههامیتوانبیانكردكهموضوعتأمیناجتماعیدرچهاربرنامهعمرانیاول
قبلانقالبیامطرحنبودهاستیااینكهبسیاركمرنگبودهاستوفقطدربرنامهعمرانی

پنجماستبهاینشاخصتوجهشدهاست.
هفتمینشاخصرفاهی،اشتغال،كاروتولید:دربرنامهاولپنجاشاره،دربرنامهدوم4،
دربرنامهسوم3،دربرنامهچهارم4ودربرنامهپنجمعمرانیقبلانقالب28اشارهوجود
برنامهها بهبعداشتغالكاروتولیددرتمامی ایندادههامشخصمیسازدكهتوجه دارد.

مطرحبودهاستودربرنامهپنجمبسیارجدیتراست.
اگربخواهیمسومنتیجهرامطرحكنیم،براساستحلیلاصلسندبرنامههایعمرانی
قبلانقالب،دربعدشاخصهایرفاهگرایانهتوسعه،برنامهپنجمعمرانیبهترینوكاملترین
برنامهاستكهتوجهكافیرابهتمامیهفتشاخصفاهیمبذولداشتهاستوضعیف
ترینبرنامه،برنامهاولعمرانقبلانقالباستوبهدیگرشاخصهاتوجهاندکداشتهاست.
همچنیندادههایبهدستآمدهازتحلیلسندهایعمرانی،دربعدشاخصهایانسانگرایانه

بااینمواردروبرومیشویم:
اولینشاخصانسانگرایانهامنیتاجتماعی:دربرنامهاولهیچ،دربرنامهدومعمرانی
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قبلانقالبیك،دربرنامهسومدو،ودربرنامهچهارمسهودربرنامهپنجمدواشارهوجود
دارد.نشانمیدهدكهازبرنامهاولودومعمرانیكمترینتوجهوبرنامهچهارموپنجم

توجهمناسبتریداشتهاند.
دومینشاخصانسانگرایانه،شاخصمشاركتاجتماعی:برنامهاولیكاشارهبرنامه
دومهیجبرنامه،برنامهسومهیچ،برنامهچهارمهیچ،برنامهپنجم9اشارهوجوددارد.این
اطالعاتمشخصمیسازدكهجزبرنامهپنجم،دیگربرنامههاكمترینتوجهرابهمشاركت

اجتماعینداشتهاند.
سومینشاخصانسانگرایانه،تكثیرسیاسیواجتماعی:دربرنامهاولهیچاشارهنشده
است.دربرنامهدومهیج،دربرنامهسومهیچ،دربرنامهچهارمهیچ،دربرنامهپنجمنیزهیچ
اشارهایوجودندارد.ایندادههانشانمیدهدكهبرنامهریزانقبلانقالببهمبحثتكثیرسیاسی
فعالیتاحزابسیاسیمتعدد،هیچتوجهینداشتهاند.درجریانبرنامهپنجمشاهدآنهستیم
كهبهدستورمحمدرضاپهلوی،حزبرستاخیزبهعنوانفراگیرترینحزبایراندرسال
ازجملهحزبمردم،حزب احزابوگروههاوومردم 1353شمسیتشكیلشدودیگر
ایرانیان،حزبایراننوین...موظفشدندكهبهحزبرستاخیزبپیوندند.میتواناینادعارا
مطرحكردكهبراساسدادههایبهدستآمدهازشاخصتكثرسیاسی،آنحزبوگروهی

اجازهفعالیتداشتكهمنتسببهحكومتبودهوبهنوعیتكثرمطرحنبودهاست.
در هیچ، اول برنامه در اجتماعی: آسیبهای به توجه انسانگرایانه، چهارمینشاخص
برنامهدومهیچ،دربرنامهسومهیچودربرنامهچهارمدواشارهودربرنامهپنجم23بیست
وسهاشارهوجوددارد.مشخصمیشودكهسهبرنامهاولدراینشاخصهمضعفجدی
دارندودربرنامهچهارموپنجمتوجهكافیشدهاست.اگربخواهیمیكمدعارامطرح
كنیم،اینكهدرطولبرنامهچهارموپنجمثروتودرآمدنفتیایرانچندینبرابرمیشود
كهباتوجهبهاینماحصلها،شهرهادركانونتوجه،علیالخصوصاستانتهرانوشهر
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تهرانقرارمیگیردوسیلجمعیتازروستاهابهحاشیهشهرهاراشاهدمیشویم)براساس
مستنداتبرنامهعمرانیپنجمذیلمبحثجمعیت(،ولذاتوجهبهآسیبهایاجتماعیدراین

دوبرنامهچهارموپنجمبرگرفتهازاوضاعاجتماعیآندههمیباشد.
پنجمینشاخصانسانگرایانه،وضعیتزنانوحمایتازخانواده:دربرنامهاولهیچ،
دربرنامهدومعمرانیقبلانقالبهیچتوجهینشده،دربرنامهسومهیچ،دربرنامهچهارم
یكاشارهودربرنامهپنجمعمرانیسهاشارهبهوجوددارد.ایندادههانشانمیدهدكه
اولتاسومراهمچنانضعفبزرگوبرنامهچهارمانجامتوجهاندکرامبذولداشتهاند.

هیچ اول برنامه در همچنان اجتماعی: عدالت توسعه، انسانگرایان ششمینشاخص
اشارهایوجودندارد،دربرنامهدومهیچ،دربرنامهسومهیچ،برنامهچهارمعمرانیسه
اشارهودربرنامهپنجمعمرانیقبلازانقالبدهاشارهوجوددارد.براساسایندادهها،
برنامهچهارمپنجمتوجه برنامههایاول،دوموسومضعفبسیارزیاددارندو همچنان

مناسبراداشتهاند.
هفتمینشاخصانسانگرایانهتوسعه،برابری،برقراریحقوقمذهبیوقومیودینی:در
برنامهاولهیچاشاره،دربرنامهدومهیچ،دربرنامهسومهیچ،دربرنامهچهارمهیچ،دربرنامه
پنجمهمهیچاشارهایوجودندارد.ایناطالعاتضعفبسیاربزرگیازتمامبرنامههای
عمرانیقبلانقالبدربعدبرابریحقوقدینیومذهبیرانشانمیدهد.درصورتیكهبر
اساستعالیمقرآنودیناسالمهمهانسانهاوباهیچتفاوتیدرقوموگروهاجازهفعالیت
ودارایحقوقبرابرهستند.درقسمتشاخصهایانسانگرایانتوسعهاجتماعی،باتوجهبه
اصلسندهایپنجبرنامهعمرانیقبلانقالبمیتوانگفتوبهنتیجهچهارمرسیدكهتمامی
برنامههادربعدشاخصانسانگرایانهبسیارضعیفمیباشندوجزونقاطضعفآنهامیباشد

!واماضعیفترینبرنامهرامیتوانبرنامهعمرانیاولودومبیانكرد.
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جد  ول )2(: جد  ول کلی برنامه های بعد   انقالب 1368-1394

شاخصهای رفاهی
برنامه پنجمبرنامه چهارمبرنامه سومبرنامه د  ومبرنامه اول

د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  

1411.7623.12710.29916.3646.66.بهداشت
21029.411320.311217.6471.72813.3.آموزش

3.مسكنو
25.8823.1245.8823.63711.6تغذیه

438.8234.68710.2911.81711.6.حملونقل
5.تفریحاتو

25.8845.2568.8247.24610استراحت

6.تأمین
00812.5811.765946.4اجتماعی

7.اشتغال،كارو
720.581015.62913.23610.9711.6تولید

شاخصهای انسان گرایانه

112.9446.2534.4159813.3.امنیتاجتماعی
2.مشاركت

5.8869.3711.4735.4511.6اجتماعی

3.تكثرسیاسیو
0000000000اجتماعی

4.توجهبه
آسیبهای
اجتماعی

000011.4735.4511.6

5.وضعیت
زنانوحمایت

ازخانواده
0011.5611.4723.6358.3
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شاخصهای 
انسان گرایانه

برنامه پنجمبرنامه چهارمبرنامه سومبرنامه د  ومبرنامه اول

د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  

6.عدالت
اجتماعی

)توجهبهفقرو
درآمدها(

38.820914913.2371.7223.3

7.برابری،
برقراریحقوق
مذهبی،قومی،

دینی

00000011.810

3410062100681005510060جمع

2- بررسی برنامه های توسعه بعد   از انقالب 
قانونبرنامهتوسعهاول،بعدازیازدهسالفرازونشیبویكدههبعدازانقالبدر

یازدهمبهمن1368بهتصویبمجلسرسیدوبعدازاینتاریخبهاجرادرآمد
ازآنجاییكهاینبرنامهاولینتجربهكارشناسانوبرنامهریزانجمهوریاسالمیایران
بودطبیعتاازلحاظروشهایبرنامهریزیاشكاالتیداشت.هدفهایكلیبرنامهاولتوسعه

عبارتبوداز:
1-بازسازیوتقویتظرفیتهایدفاعملیوبازسازیمراكزتولیدیوجمعیتیخسارت

دیدهدرطولجنگتحمیلی
2-ایجادرشداقتصادیباتأكیدبهخودكفاییمحصوالتاستراتژیككشاورزیومهار

تورم
3-تأمینحداقلنیازهایاساسیآحادمردموتالشدرجهتتأمینعدالتاجتماعی

اسالمی
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4-تعیینواصالحالگویمصرف
5-اصالحسازمانومدیریتاجراییوقضاییكشوردرابعادمختلف)سازمانبرنامه

وبودجه،1997(.
6-سازماندهیفضاییوتوزیعجغرافیاییجمعیتوفعالیتهامتناسببامزیتهاینسبی
هرمنطقهبهاستثنایمواردیكهمالحظاتسیاسیونظامیایجادمیكند)سازمانبرنامه
وبودجه،1997(.همانطوریكهدرجدولمشاهدهمیشود،اگربخواهیممیزانسیاست
تبصرههاوضع تعداداصولو بر را انسانگرایانه بهشاخصهایرفاهیو گذاریوتوجه
شدهبدهیم،مشخصمیشودكهدربرنامهاولتوسعهبعدازانقالبدرقسمتشاخصهای
نظام بنیادی تغییر جهت الزم اقدامات است موظف 14:دولت آموزش)تبصره رفاهی،
آموزشوپرورشرابهعملآوردهوحداكثرظرفمدتششماهازتصویباینقانونالیحه
موردنیازراتهیهوبهمجلسشورایاسالمیارائهنماید.نمونهایازتبصرههایپرداخته
شدهبهشاخصآموزشدربرنامهتوسعهاول(بیشترینتوجهاتراجذبكردهاستولی
درموردتأمیناجتماعیهیچتوجهیصورتنگرفتهاست.امادربخششاخصهایانسان
كرایانهبههیچیكازچهارشاخص،تكثرسیاسیواجتماعی،توجهبهآسیبهایاجتماعی،
وضعیتزنانوحمایتازخانوادهبرابریوبرقراریحقوقاقلیتهایقومیومذهبی،نههیچ
تبصرهونهخطمشیایوجودندارد.دریكنتیجهكلیازاینبرنامهمیتوانگفتكهبه
بعدرفاهیبهمیزانكموبهبعدانسانگرایانههیچتوجهیدراینبرنامهشدهاستودارای

نقاطضعففراوانمیباشد.

هد  فهای کالن کیفی برنامه د  وم توسعه بعد   از انقالب به اجمال عبارت است از:
1-تالشدرجهتتحققعدالتاجتماعی،رشدفضائلوارتقایفرهنگعمومی

2-جامعهافزایشبهرهوری3-تربیتنیرویانسانیموردنیاز
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4-رشداقتصادیبامحوریتكشاورزی5-توسعهصادراتغیرنفتی
6-حفظمحیطزیستواستفادهبهینهازمنابعطبیعیكشور

7-تقویتبنیهدفاعیكشور
8-تالشدرجهتحاكمیتقانونوتقویتمشاركتعامهمردم

9-تقویتوتحقیقات
و برنامه )سازمان دولتی و تعاونیخصوصی اقتصادی بخشهای در تعادل ایجاد -10

بودجه،1997(.
اینجدولشمارهدودیدهمیشودسیاستگذاریدردوبخش همانطوریكهدر
رفاهیوانسانگرایانهتوسعهدربرنامهدومتوسعهبعدازانقالباسالمی،بهبودوتغییربسیار
دولتموظف )تبصره62: آموزش اولشاخص برنامه مثل اماهمچنان است كرده زیادی
استتمهیداتالزمبرایاجباریكردنشركتكودكانالزمالتعلیمدرآموزشاجباریو
شركتبیسوادانكمتراز40سالرادردورههایسوادآموزیفراهمآورد...(بیشترین
توجهرابهخودجلبكردهاستوشاخصهایبهداشت)تبصره94:دولتموظفاستاز
محلمنابعبودجهعمومینسبتبهتكمیلتاسیسات،تجهیزاتونیرویانسانیشبكههای
بهداشتیدرمانیكشوربهترتیباولویتهایخانهبهداشت،مراكزبهداشتیدرمانیروستایی
پایگاههایبهداشتیومراكزبهداشتیدرمانیشهریاقدامنماید...(وشاخصمسكنوتغذیه
)تبصره16دربارهتغذیه:سیاستپرداختسوبسیدبهكاالهایاساسیودارووشیرخشك
دربرنامهدومادامهخواهدداشت.دولتموظفاستطیاینبرنامهسوبسیددارو،شیر
خشكوكاالهایاساسیشاملگندم،برنج،روغننباتی،قندوشكروپنیررابرمبنایاعتبار
ارزیمصوبدرسال1372پرداختنماید(كمترینتوجهراجلبكردهاست.دربخش
آسیبهای به توجه اجتماعی و تكثرسیاسی شاخص سه همچنان انسانگرایانه شاخصهای
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اجتماعی،برابریوبرقراریحقوقاقلیتهایقومیومذهبیهیچتبصرهوخطمشیوجود
ندارد.میتوانگفتكهاینبرنامههمبهشاخصهایانسانگرایانهتوجهنكردهاست.

براساساهدافكلیوسیاستهایمشخصشدهبرایبرنامهسومتوسعهبعدازانقالب
اسالمینمیتواندبهطوراجمالمواردزیررانقلكرد:

1-دربخشاقتصادی،تمركزدادنهمهفعالیتهایمربوطبهرشدوتوسعهاقتصادیبه
سمتوسوی»عدالت«اجتماعیوكاهشفاصلهمیاندرآمدهایطبقات،رفعمحرومیت

ازقشرهایكمدرآمد.
2-ایجادنظامتأمیناجتماعیبرایحمایتازحقوقمحرومان

3-تالشبرایمهارتورموحفظقدرتخریدگروههایمتوسطوكم درآمد
4-تالشبرایتوسعهوعمرانروستاها

5-حفظامنیتسرمایه گذاری
6-فراهمساختنامنیتغذاییوتأمینكاالهایضروری

7-بخشفرهنگیاعتالءوعمقبخشیدنبهمعرفتوبصیرتدینیوقرآنیوتحكیم
ارزشهایآنها

8-زندهونمایاننگهداشتناندیشهدینیوسیاسیحضرتامامخمینی)ره(
9-توجهبهپرورشوشكوفاییاستعدادهاتشویقخالقیتونوآوریهایعلمی

10-دربخشاجتماعیسیاسیوفرهنگیوامنیتی،توجهبهگسترشوعمقبخشیدن
روحیهتعاونومشاركتعمومی

11-اهتمامموضوعجوانان،ایجادزمینههایمساعدبرایپیشرفتمعنویوعلمی.
12-تقویتنهادخانوادهوجایگاهزن

13-اصالحنظاماداریدرجهتافزایشكاراییوكارآمدیبهبودوخدماترسانیبه
مردم
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14-حمایتازمسلمانانومظلومانجهان
15-تقویتوتوسعهونوسازیصنایعدفاعیكشور)سازمانبرنامهوبودجه،2000(.

بامشاهدهجدولشمارهدو،میتوانایننتیجهرابهدستآوردكهدربرنامهسومتوسعه
بعدازانقالبمیزانتوجهبهشاخصهایرفاهیوانسانگرایانه،نسبتبهدوبرنامهقبلبهبود
چشمگیرییافتهاست.علیالخصوصدربخششاخصهایرفاهیمیتوانمشاهدهكردكه
دربارههریكازاینشاخصها،خطمشیهایمتفاوتتدوینشدهاست.دراینبرنامهبه
شاخصهایحملونقل)خطمشی126:بهشركتسهامیراهآهنجمهوریاسالمیایرانی
با ارائهخدماتحملونقلمنطقهای،ترانزیتیوچندوجهی اجازهدادهمیشودبهمنظور
كند( اقدام بینالمللی شركتهایحملونقل ایجاد به نسبت اكو كشورهایعضو مشاركت
فرهنگی بازسازیسینماهاومجتمعهای منظور به استراحت)خطمشی161: و تفریحات
تاالرهاینمایشدرشهرهاییكهبیش وساختسینماهاومجتمعهایفرهنگیجدیدو
ازپانزدههزارنفرجمعیتدارند...(وبهداشت)خطمشی196:بهمنظورتنظیمبازاردارو،
تأمینارزموردنیازبرایورودمواداولیهداروییوداروهایساختهشدهوارداتی،جلوگیری
ازافزایشبیرویهقیمتداروهایبهداشتیوطوالنیمصرفضروری،حمایتازنظام
بیمهایوجلوگیریازعوارضومخاطراتداروییاقدامات...(نیزتوجهشدهاست،اما
دربخششاخصهایانسانگرایانهدوشاخصتكثرسیاسیواجتماعیوبرابریوبرقراری
حقوقاقلیتهایقومیومذهبی،هیچتوجهیصورتنگرفتهاستوبهشاخصهایدیگر
انسانگرایانهتوسعهبهمقداركمتوجهشدهاست.درنتیجهدراینبرنامهمثلبرنامههای

توسعهقبل،بیشترینتوجهبهامرآموزشبا12دوازدهخطمشیمیباشد.
سیاستهاواهدافكلیبرنامهچهارمتوسعهبعدازانقالباسالمیرامیتوانبهصورت

زیردرآورد:
1-دربخشامورفرهنگی،علمیوفناوریاطالعاتوعمقوگسترشآنمعرفتو



      94      94

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      94

بصیرتدینیبرپاییقرآنومكتباهلبیت.
2-زندهونمایاننگهداشتناندیشهدینیوسیاسیحضرتامامخمینی)ره(

3-فرهنگسازیبرایاستفادهازتولیداتداخلی
4-مقابلهباتهاجمفرهنگی

5-اصالحنظامآموزشیكشورشاملآموزشوپرورش،آموزشعالی...
تحققعدالت درجهت امنیتی،تالش و دفاعی اجتماعی،سیاسی، امور دربخش -6

اجتماعیوارتقاءشاخصهاییازقبیلآموزش،سالمت،غذا،مبارزهبافساد
7-ایجادونظامجامعتأمیناجتماعیبرایحمایتازمحرومینومستضعفان

8-تقویتنهادخانوادهوجایگاهزندرخانوادهوجامعه
9-ایجادمحیطوساختارمناسبحقوقی،قضاییواداری.

10-گسترشوعمقبخشیدنبهروحیهتعاون
11-توجهبهحفظوحدتویكپارچگیسرزمین

12-تقویتامنیتواقتدارملی
13-توسعهونوسازیصنایعدفاعیكشور

مفاسد و جرائم با مؤثر مقابله و گیری پیش و عمومی سیاست و نظام توسعه -14
اقتصادیواجتماعی

15-گسترشهمكاریهایمنطقهایوبینالمللی
16-تالشبرایرهاییمنطقهازازحضورنظامیانبیگانه

17-تحققرشداقتصادیپیوستهوپرشتاب
18-پشتیبانیازكارآفرینی،نوآوری

19-مهارتورموافزایشقدرتخریدگروههایكمدرآمدومتوسط20-تأمینمسكن
اقشاركمدرآمد
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برنامهو اقتصادی)سازمان و فعالیتهایسیاسی در بهمشاركتعامهمردم 21-توجه
بودجه،2006(.

همچنانكهدرجدولشمارهدو،درقسمتمربوطبهبرنامهچهارمتوسعهبعدانقالب
اسالمیمشاهدهمیشودتوجهبهابعادمختلفتوسعه،چهدربخششاخصهایانسانگرایانه
وچهدربخششاخصهایرفاهی،كموبیشوجوددارد.اماهمچنانشاخصتكثرسیاسی
واجتماعینیزدراینبرنامههیچتوجهیبهآنهانشدهاستودربخشبرابریوبرقراری
اقلیتهایقومیومذهبی)خطمشی120بهمنظورسیاستگذاریدرمسائلمربو حقوق
طبهاقلیتهایدینیشناختهشدهوتقویتمشاركتآناندرادارهاموركشوروتحكیمهم
بستگیملی،شوراییتشكیلمیشودكهشرحوظایفوتركیباعضایشوراتوسطهیات
دیدهشده تنهایكخطمشی بهتصویبمجلسشورایاسالمیمیرسد( تهیهو وزیران
بخش در دارد. اهمیت برنامه این در هفتخطمشی با اجتماعی عدالت به توجه است،
برنامه این بهآنشدهاستولیدر نیزحملونقلكمترینتوجه شاخصهایرفاهگرایانه
اشتغال داشتهاستهمچنینشاخص با9خطمشی را بیشترینسیاستگذاری بهداشت
فرهنگ، اقتصاد رونق منظور به است مكلف دولت )ماده104: این در نیز تولید و كار و
افزایشاشتغال،بهبودكیفیتكاالوخدمات،رقابتپذیری،خلقمنابعجدید،توزیععادالنه
محصوالتوخدماتفرهنگی...اقداماتیراانجامداد...(بهصورتقابلتوجهبهآنپرداخته

شدهاست.
سیاستهاواهدافكلیبرنامهپنجمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبعدازانقالب

اسالمیرابهصورتتفصیلیمیتواناینگونهبرشمرد:
1-تكمیلواجراییطرحمهندسیفرهنگیكشوروتهیهپیوستفرهنگیبرایطرحهای

مهم
2- زندهونمایاننگهداشتناندیشهدینیوسیاسیحضرتامامخمینی)ره(
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3-تقویتقانونگرایی،انضباطاجتماعی،وجدانكاری
4-تحملدرنظامآموزشعالیوآموزشوپرورش

5-تحولوارتقاوعلومانسانی
6-تقویتنهادخانوادهوجایگاهزن

7-هویتبخشیبهسیمایشهروروستا،بازآفرینی
8-تویتوكارآمدكردننظامبازرسیكشور
9-ارتقابهشاخصهایسالمتهوا،غذا،محیط

10-ارتقاامنیتاجتماعیازطریقمبارزههمهجانبهباموادمخدر
11-سازمانبخشیدنبهمناطقحاشیهنشینوپیشگیریوكنترلهنجارهایعمومی

12-توجهبهرشداقتصادیمداوموسریع13-بهبودفضایكسبوكاركشور
14-قطعوابستگیدولتبهدرآمدهاینفتی15-ایجادبازاررقابتیبرایارائهخدمات

بیمهای
16-گسترشعدالتاجتماعیازطریقتوجهبهاقتصادكمدرآمد

17-تأمینبرخورداریآمارجامعهازاطالعاتاقتصادی18-كاهشنرخبیكاریبه
هفتدرصد

19-توسعهنظامپیشگیریازآسیبفردیواجتماعی
20-تقویتوحضورمردمدرعرصههایسیاسیواجتماعیواقتصادی

21-حمایتازآزادیهایمشروع
22-تحكیموارتقائامنیتپایدار23-گسترشپدافندغیرعامل)سازمانبرنامهو

بودجه،2012(.
همانطوركهدرجدولشمارهدو،قسمتمربوطبهبرنامهپنجمتوسعهبعدازانقالب
اسالمیدیدهمیشود،بخشرفاهیبرنامهپنجمبهتمامیهفتشاخصتوجهشدهاستدر
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اینبرنامهآموزشباهشتمادهطبقبرنامههایقبلبیشترینتوجهبهآنبودهاست.شاخص
تأمیناجتماعیوبیمه)ماده27:دولتمجازاستنسبتبهبرقراریواستقرارنظامجامع
تأمیناجتماعیچندالیهبالحاظحداقلسهالیه:مساعدتهایاجتماعی،بیمههایاجتماعی،
توجه از دیگرشاخصها دربخش نماید(.و درمان...اقدام بازنشستگیو بیمههایمكمل
اجتماعی، توسعه انسانگرایانه بخششاخصهای در میباشد. برخوردار مناسبی و متعادل
امنیتاجتماعیواخالقی ارتقاء بهمنظورتحكیمو امنیتاجتماعی)ماده209: شاخص
وپیشگیریومقابلهباهرگونهناهنجاریفرهنگیواجتماعیواخاللدرامنیتعمومی:
دولتموظفاستسازكارهایاجرائیالزم...رافراهمنماید...(با8مادهبیشترینتوجهرا
معطوفخودكردهاست.امادوبارهتكثراجتماعیوبرابریوبرقراریحقوقاقلیتهایقومی
ومذهبیهیچتوجهیبهآنپرداختهشدهاست.میتوانایننتیجهراازاینجدولگرفتكه
بعدشاخصهایتوسعهاجتماعیدربرنامهیپنجمبهآنهاخوبومتعادلپرداختهشدهاست

ولیدربخششاخصهایانسانگرایانهسیرنزولیوبرگشتبهعقبداشتهاست.

نگاه کلی به برنامه های توسعه بعد   از انقالب 
شكلكلیبرنامههاازنظرتعداداصولوتبصرههایپرداختهشدهبهشاخصهایرفاهی
وشاخصهایانسانگرایانهتوسعهاجتماعیبهاینقراراست:مجموعكلتبصرهومادهها
دربارهشاخصهایتوسعهدربرنامهاول)درهردوبعد(:34تامیباشدكهازاینتعدادپنج
تبصرهوخطمشیدربارهشاخصهایانسانیو29مادهدیگربهشاخصهایرفاهیپرداخته
در انسانگرایانه و رفاهی دربارهشاخصهای تبصرههای و مادهها كل مجموع است. شده
برنامهدومتوسعه:64تامیباشدكهازاینتعداد20مادهوتبصرهدربارهشاخصهایانسانی
شاخصهای درباره مادهها كل مجموع میباشد. رفاهی شاخصهای درباره دیگر تای و44
انسانیورفاهیدربرنامهسومتوسعه:68تامیباشدكهازاینتعداد15تادربارهشاخصهای
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انسانیمیباشدو53تایدیگردربارهشاخصهایرفاهیمیباشد.همچنینمجموعكلمادهها
دربارهشاخصهایرفاهیوانسانیدربرنامهچهارم:55تامیباشدكهازاینتعداد21تای
آندربارهشاخصهایانسانیتوسعهو34تایدیگردربارهشاخصهایرفاهیمیباشد.و
درآخراینكهازمجموعكلمادههادربارهشاخصهایانسانیورفاهیدربرنامهپنجم:60
تامیباشدكهازاینتعداد17تایآنهادربارهشاخصهایانسانیو43تایدیگرآندرباره
شاخصهایرفاهیتوسعهمیباشد.ازایندادههامیتواناینگونهاولیننتیجهرادربارهبر
نامههایتوسعهگرفت،هربرنامهنسبتبهبرنامهقبلیتوجهبیشتریبهتوسعهاجتماعیدر
هردوبعدشاخصهایرفاهیوانسانیداشتهاستولیآنچهكهمیتوانبهعنواندومین
نتیجهازاینبررسیاولیهارائهكردایناستكهدرهربرنامهرویكردرفاهیتوسعهاجتماعی
نسبتبهرویكردانسانگرایانهخیلیمهمتربودهاست.وتوجهبیشتریبهآن)بعدرفاهی(شده
است.حالآنكهدرهردوبخششاخصهایرفاهیوانسانگرایانهبهبرخیازمعرفههاهیچ

توجهینشدهوبهبرخیتوجهقابلدركیشدهاست.
درادامهتحلیلهاازجداولبررسیبرنامهقانونتوسعه،هریكازهفتشاخص)رفاهی(
وهفتشاخص)انسانگرایانه(توسعهدرهریكازپنجبرنامهتوسعهموردارزیابیقرار
برنامهریزیحالتی آیا بودهو بهكدامبخش برنامهتوجه تامشخصگردددرهر میگیرد

انباشتیداشتهاستیاخیر؟
دربحثشاخصبهداشتدربرنامهاول4مادهوتبصره،دربرنامهدوم2ماده،دربرنامه
سوم7ماده،دربرنامهچهارم9تبصرهودربرنامهپنجم4تبصرهوجوددارد.ایندادهها
نشانمیدهدكهدربرنامهچهارموسومبهشاخصبهداشتتوجهبیشتریشدهاستودر

برنامهدومتوجهخیلیكمتریشدهاست.
درقسمتشاخصآموزش،دربرنامهاول10ماده،دربرنامهدوم13ماده،دربرنامهسوم
12ماده،دربرنامهچهارم7ماده،دربرنامهپنجم8مادهبهامرآموزشپرداختهاست.میتوان
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ازایندادههااینچنیننتیجهگرفتكهدرتمامیبرنامههایپنجگانهتوجهمناسبومتعادلی
بهامرآموزشوپرورشوآموزشعالیوپرورشنیرویانسانیمتخصصشدهاست.البته
الزمبهیادآوریهستكهآنچهدراینتبصرههاوخطمشیهادربارهآموزشوپرورش
وجوددارد،بیشترقسمترشدكمیوتغییراتآموزشمطرحمیباشد،نهآموزشوپرورش

رایگانبرایهمگان!
دربحثمسكنوتغذیهدربرنامهاول2ماده،دربرنامهدوم2مادهدربرنامهسوم4ماده،

دربرنامهچهارم2مادهودربرنامهپنجم7مادهوضعشدهاست.
ایناطالعاتنشانمیدهدكهبهبعدمسكنوتغذیه،كههردوجزءنیازهایضروری
انسانمیباشد،توجهخوبینشدههستودرهربرنامهبهصورتخیلیمحدودوگذرابه
ایندوبعدتوجهشدهاست.فقطدربرنامهپنجمنسبتبهسایربرنامههااندكیبیشتربه

مسكنوتغذیهپرداختهشدهاست.
اینعدمتوجهبهشاخصمسكنوتغذیهدرتمامیاینپنجبرنامه،ضعفمدیرانوكم

توجهیآنهارانشانمیدهد.
دربحثشاخصحملونقلدربرنامهاول3ماده،دربرنامهدوم3ماده،دربرنامهسوم
7ماده،دربرنامهچهارم1ماده،ودربرنامهپنجم7مادهپرداختهشدهاستوجزووالویتهای
برنامهریزیبودهولیدربرنامهچهارمتنهادریكمادهبهآنپرداختهشدهاستكهنشان
ناوگان ونقلعمومی، دركشوریحمل میباشدهرگاه ونقل بهحمل توجهی كم دهنده
مسافربریوباریونظامی...گسترشیابد،اقتصادآنكشورهمنیزرونقخواهدیافت.این
شاخصنشانمیدهدكهدربرنامهچهارمدربعدحملونقلیكضعفاساسیوجودداشته

استكهخوشبختانهدربرنامهپنجمآنتوجهكافیشدهاست.
درقسمتشاخصتفریحاتواستراحتدربرنامهاول2ماده،دربرنامهدوم4ماده،
دربرنامهسوم6ماده،دربرنامهچهارم4مادهودربرنامهپنجم6مادهوجودداردكهبه
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تفریحاتواستراحتپرداختهاست.میتوانگفتكهدربرنامهاولنسبتبهدیگربرنامهها
توجهكمتریبهشاخصتفریحاتواستراحتشدهاستودردیگربرنامههایتوسعهتوجه

كموبیشیشدهاست.
افتادگی، كار از بیمههای و اجتماعی تأمین به توجه، به مربوط شاخص قسمت در
سالخوردگان،زنان،سرپرستخانواده،بازنشستگی،تكمیلیدربرنامهاولتوسعههیچماده
وتبصرهایوجودندارد،دربرنامهدومتوسعه8ماده،دربرنامهسومتوسعه8ماده،دربرنامه
چهارمتوسعه5ماده،ودربرنامهپنجمتوسعه4مادهبهاینبحثپرداختهاست.دریكنگاه
میتوانگفتكهیكیازضعفهایبرنامهاولتوسعهنپرداختنبهشاخصتأمیناجتماعیو...
است.امادربرنامههایدیگرتوجهقابلذكریبهاینمبحثشدهاستولیآنچهكهالزم
بهتذكراستاینكه،دربرنامهپنجمبهجایاینكهبهتأمیناجتماعیمثلدیگربرنامهها
مشاهده باشد، شده توجه بیشتر بحث این به برنامهها دیگر از اینكه حتی یا شود توجه
میشودكهتاكیدكمتریبهشاخصتأمیناجتماعیشدهاستمیتوانگفتكهبرنامهپنجم
مالكهایبرنامههایدیگررامدنظرقرارندادهوتوجهخودرابهشاخصهاییدیگرمعطوف
كردهاست.آخرینشاخصرفاهگرایانهیعنیاشتغالوكاروتولید،دربرنامهاول7ماده،
دربرنامهدوم10ماده،دربرنامهسوم9ماده،دربرنامهچهارم6مادهودربرنامهپنجم7ماده
وجوددارد.ایناطالعاتنشانمیدهدكهتوجهبهشاخصاشتغالدرتمامیبرنامههاوجود
داشتهاستومیتوانآنرایكیازنقاطقوتاینبرنامههادرنظرگرفتچراكهبهصورت
متعادلومتناسببهشاخصاشتغالپرداختهشدهاست.اگربخواهیمدرقسمتشاخصهای
رفاهگرایانهتوسعهاجتماعییكبرنامهرامعرفیكنیمكهبهتمامیشاخصهابهصورتمتعادل
پرداختهونسبتبهبرنامههایدیگربهاینشاخصهاقویترتوجهكردهاست،قطعًابرنامه
سومنسبتبهدیگربرنامههاازتوجهونكاتبهتریبرخورداراست؛واگربخواهیمیك
قطعًا كنیم، مطرح رفاهگرایانه بخششاخصهای در برنامه ترین بهعنوانضعیف را برنامه
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برنامهاولاینچنینمیباشدچراكهدراینبرنامهبهشاخصتأمیناجتماعیوبیمههاهیچ
توجهینشدهوبهبحثمسكنوتغذیهوحملونقلوتفریحاتواستراحت،كمترینتوجه

راداشتهاست.
مطرح اجتماعی امنیت شاخص ابتدا هم توسعه انسانگرایانه شاخصهای قسمت در
میباشد،كهدربرنامهاول1مادهوتبصره،دربرنامهدوم4ماده،دربرنامهسوم3ماده،در
برنامهچهارم5ماده،ودربرنامهپنجم8مادهبهاینشاخصپرداختهاست.ایناطالعاتنشان
میدهدكهدربرنامهاولبهشاخصامنیتاجتماعیبسیارمحدودتوجهشدهاستویكی
دیگرازنقاطضعفبرنامهاولنیزمیباشد،ولیدربرنامههایدیگرتوجهكموبیشوجود

دارد.
دربحثشاخصمشاركتاجتماعیدربرنامهاول2مادهوتبصره،دربرنامهدوم6
مادهوتبصره،دربرنامهسوم1ماده،دربرنامهچهارم3ماده،دربرنامهپنجم1مادهبهاین
بحثپرداختهاست.همانطوریكهازاطالعاتدیدهمیشودبهجزءبرنامهدومكهدر6
مادهوتبصرهبهاینشاخصپرداختهاست،مشاهدهمیشودكهدربرنامههایدیگرتوجه
بسیاراندكیبهاینشاخصشدهاستونشاندهندهایناستكهدرتمامیبرنامههاضعف

مدیریتوسیاستگذاریدراینشاخصوجوددارد.
درموردشاخصسوم،تكثرسیاسی،دربرنامهاولهیچمادهوتبصرهایوجودندارد،
دربرنامهدومهیچمادهایوجودندارد،دربرنامهسومهیچمادهایوجودندارد،دربرنامه
چهارمهیچمادهایوجودندارد،ودربرنامهپنجمنیزهیچمادهایوجودندارد.اینبررسی
بحث به مردان دولت و گذاران سیاست پنجگانه برنامههای تمامی در كه میدهد نشان
از یكی شاخص این ندادهاند. اهمیتی و توجه هیچ و... اجتماعی آزادی و سیاسی تكثر
نقاطضعفتمامیبرنامههایتوسعهمیباشدآمارتیاسندركتابتوسعهیعنیآزادیازیك
واقعیتتاریخیدرهندوچینصحبتمیكند،میگویدكهبهدلیلنبودنآزادیسیاسی



      102      102

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      102

وبیانوانتقادنسبتبهدولت،هنگامیكهقطحیدرچینظهوركردعدهزیادیازمردم
اینكشوربهدلیلگرسنگیجانباختندولیهنگامیكهدرهندقطحیامدچوندراین
كشورمردمازآزادیوتكثیرسیاسیبرخورداربودند،كسیجانخودرابرایگرسنگی
ازدستنداد،علتاینكهدرهندقحطیباعثمرگكسینشدولیدرچینعدهزیادی
راكشت،میگویدانتقادمردمازدولتبودكهباعثمیشدبهعملكردوذخایرخودشان
توجهكنند)سن،2013(.بااینكهدرمتنقانوناساسیبهصراحتدربارهآزادیسیاسی
اقلیتهای یا انجمنهایاسالمی انجمنهایسیاسیوصنفیو )اصل26:احزاب،جمعیتها،
موازین ملی، آزادی،وحدت استقالل، اصول اینكه به مشروط آزادند، شناختهشده دینی
اسالمیواساسجمهوریاسالمیرانقضنكنند.هیچكسرانمیتوانازشركتدرآنها
منعكردیابهشركتبهیكیازآنهامجبوركرد(پرداختهشدهاستولیدرتمامیبرنامههای
توسعههیچتوجهیبهآننشدهاست.دربحثشاخصتوجهبهآسیبهایاجتماعی)اعتیاد،
دزدی،روسپیگریو...(دربرنامهاولهیچتوجهاینشده،دربرنامهدومهیچتوجهینشده،
دربرنامهسوم1ماده،دربرنامهچهارم3مادهودربرنامهپنجم1مادهوجوددارد.بازهمدر
تمامیبرنامههانوعیضعفدرتوجهكردنبهاینشاخصمهمدیدهمیشودزیرااگربهاین

شاخصپرداختهشودبنیانخانوادهوجامعهبهخطرمیافتد.
تبصره مادهو اولهیچ برنامه در ازخانواده زنانوحمایت دربارهشاخصوضعیت
در چهارم2ماده، برنامه در 1ماده، سوم برنامه در 1ماده، دوم برنامه در ندارد، وجود ای
برنامهپنجم5ماده،وجوددارد.ایناطالعاتنشانمیدهدكهبرنامهاولهمچناننسبتبه
شاخصهایانسانگرایانهتوسعهبسیارضعیفبودهوبرنامههایدیگربهجزبرنامهپنجم،

عملكردبسیارضعیفیدارند.
دربحثعدالتاجتماعی،دربرنامهاول3مادهوتبصره،دربرنامهدوم9مادهوتبصره،
دربرنامهسوم9ماده،دربرنامهچهارم7ماده،ودربرنامهپنجم2مادهوجودداردكهبهاین
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مبحثپرداختهاست.دراینبررسیبرنامهاولوپنجمنسبتبهسهبرنامهدیگرتوجهخیلی
كمتربهبحثعدالتاجتماعیوتوجهبهفقرداشتهاند؛دراصلچهلسومقانوناساسی
بهصراحتبهریشهكنكردنفقروبرآوردهكردننیازهایانسانهاومحرومیناشارهشده
است،لكندراینشاخصدیدهمیشودكهبرنامهاولوپنجمبهموضوععدالتاجتماعی

وریشهكنكردنفقرتوجهاندكیداشتهاند.
برنامههایتوسعهبهآنمیپردازیم،برابریوبرقراریحقوق آخرینشاخصیكهدر
در ندارد، وجود ای تبصره و ماده هیچ اول برنامه در میباشد؛ قومی و مذهبی اقلیتهای
برنامهدومهیچمادهوتبصرهایوجودندارد،دربرنامهسومهیچمادهایوجودندارد،
اطالعات این از ندارد. ایوجود ماده هیچ پنجم برنامه در و ماده یك برنامهچهارم در
میتوانبهروشنیایننتیجهراگرفتكهدرتمامیبرنامههایپنجگانهبهتساویحقوق
هیچتوجهینشدهاستدرصورتیكهدرقانوناساسیاصلنوزدهم)اصل19:مردمایرانی
ازهرقوموقبیلهایكهباشندازحقوقمساویبرخوردارهستندورنگونژادوزبان
وماننداینهاسببامتیازنخواهدبود(بهتساویحقوقهمگانپرداختهاست.درقسمت
شاخصهایانسانگرایانهتوسعهاجتماعیباتوجهبهتحلیلهایارائهشدهمشخصمیشود
كهتمامیبرنامههایتوسعهازضعفبرخوردارهستندولیاگربخواهیمضعیفترینبرنامه
رادرقسمتشاخصهایانسانگرایانهمشخصكنیم،میتوانیمبرنامهاولتوسعهرابهعنوان
ضعیفترینبرنامهانتخابكنیمچراكهدربرنامهاولبیشترشاخصهایانسانگرایانهمورد
بیتوجهیقرارگرفتهوایننشاندهندهعدمكاركارشناسیومدیریتیدراینبرنامهاست.
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جد  ول )3( جد  ول کلی برنامه های قبل انقالب 1327-1356

شاخصهای رفاهی 
برنامه عمرانی 

اول
برنامه عمرانی 

د  وم
برنامه عمرانی 

سوم
برنامه عمرانی 

چهارم
برنامه عمرانی 

پنجم

د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  

1216.66214.20215.3028.33199.9.بهداشت
20000215.30142513.آموزش

3.مسكنو
216.6631.40215.30312.53015.6تغذیه

418.3348.517.528.33136.7.حملونقل
5.تفریحاتو

18.330017.528.332010.5استراحت

6.تأمین
00000014105.2اجتماعی

7.اشتغال،كار
541.66428.5323416.66814.5وتولید

شاخصهای انسان گرایانه 

1.امنیت
0017215.30312.521اجتماعی

2.مشاركت
18.3300000094.6اجتماعی

3.تكثرسیاسی
0000000000واجتماعی
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شاخصهای 
انسان گرایانه 

برنامه عمرانی 
اول

برنامه عمرانی 
د  وم

برنامه عمرانی 
سوم

برنامه عمرانی 
چهارم

برنامه عمرانی 
پنجم

د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  

4.توجه
بهآسیبهای

اجتماعی
00000028.332312

5.وضعیتزنان
وحمایتاز

خانواده
0000001431.5

6.عدالت
اجتماعی

)توجهبهفقرو
درآمدها(

00000031.5105.2

7.برابری،
برقراریحقوق
مذهبی،قومی،

دینی

0000000000

12100141001310024100192100جمع
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جد  ول )4( جد  ول کلی برنامه های بعد   از انقالب 1368-1394

شاخصهای رفاهی
برنامه پنجمبرنامه چهارمبرنامه سومبرنامه د  ومبرنامه اول

د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  

1411.7623.12710.29916.3646.66.بهداشت
21029.411320.311217.6471.72813.3.آموزش
3.مسكنو

25.8823.1245.8823.63711.6تغذیه

438.8234.68710.2911.81711.6.حملونقل
5.تفریحاتو

25.8845.2568.8247.24610استراحت

6.تأمین
00812.5811.765946.4اجتماعی

7.اشتغال،كارو
720.581015.62913.23610.9711.6تولید

شاخصهای انسان گرایانه

112.9446.2534.4159813.3.امنیتاجتماعی
2.مشاركت
5.8869.3711.4735.4511.6اجتماعی

3.تكثرسیاسیو
0000000000اجتماعی

4.توجهبه
آسیبهای
اجتماعی

000011.4735.4511.6

5.وضعیت
زنانوحمایت

ازخانواده
0011.5611.4723.6358.3
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شاخصهای رفاهی
برنامه پنجمبرنامه چهارمبرنامه سومبرنامه د  ومبرنامه اول

د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  د  رصد  تعد  اد  

6.عدالت
اجتماعی

)توجهبهفقرو
درآمدها(

38.820914913.2371.7223.3

7.برابری،
برقراریحقوق
مذهبی،قومی،

دینی

00000011.810

3410062100681005510060جمع

3- مقایسه برنامه های عمرانی پنج گانه قبل از انقالب )1356-1327( با برنامه های پنج گانه 

توسعه بعد   از انقالب اسالمی )1394 - 1368(:
برنامه پنج اصل روی بر حاضر پژوهش از شده دادههایحاصل و تحلیلها براساس
عمرانیقبلازانقالباسالمیوبرنامههایپنجگانهتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

بعدازانقالباسالمیایران،نتایجذیلمشخصشد:
انقالب از قبل در انسانگرایانه( و )رفاهی توسعه بهشاخصهای اشارات كل مجموع
ونود اشاره،192صد تعداد این از كه میباشد مورد برنامههایعمرانی252 در اسالمی
ودوموردبهشاخصهایرفاهیتوسعهو60مورددیگربهشاخصهایانسانیتوسعهتوجه
در غالب رویكرد كه میگرد مشخص توصیف، این به توجه با است. پرداخته و داشته

برنامهریزیهایقبلازانقالبتوجهبهشاخصهایرفاهیتوسعهبودهاست.
از بعد در انسانگرایانه( و )رفاهی توسعه تبصرههای و اشارات همچنینمجموعكل
كه است مورد 279 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه برنامههای در اسالمی انقالب
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بهشاخصهای نیز دیگر توسعهو79مورد رفاهی بهشاخصهای تعداد200مورد این از
انسانگرایانهتوسعهپرداختهاست.مجددبراساسدادههاموجود،مشخصمیشودكهدر
برنامههایتوسعهبعدازانقالبرویكردرفاهگرایانهقالباستوبهرویكردانسانگرایانه

توجهكمترمبذولشدهاست.
)رفاهی، توسعه شاخص هفت از یك هر توسعه برنامههای تحلیلهای ادامه در
انسانگرایانه(دربرنامههایقبلوبعدازانقالبموردمقایسهقرارمیگیرد،تامشخصشود

درهردورهزمانیتوجهبیشتربهكدامبخشبودهاست.
شاخصبهداشت:درمجموعبرنامههایپنجگانهقبلازانقالباز252اشاره،27مورد
آنبهبحثبهداشتپرداختهاستودربرنامههایپنجگانهبعدانقالباز279اشاره،26
موردبهاینشاخصپرداختهاست.ازاینمقایسهنشانمیدهددربرنامههایقبلوبعد

انقالبتقریباتوجهیكسانبهموضوعبهداشتشدهاست.
شاخصآموزش:دربرنامههایپنجگانهقبلازانقالبازمجموع252اشاره،28مورد
بهآموزشوپرورشپرداختهاست.ودربرنامههایپنجگانهبعدانقالبازمجموعكل279
اشاره،50موردبهشاخصرفاهیآموزشوپرورشپرداختهاست.دادههایموجودنشان
میدهدكهدربعدازانقالبتوجهبسیارمحسوستریبهشاخصآموزششدهواینمورد
رامیتوانبرگرفتهازقانوناساسكشور)اصل30(دانست.میتواناینموضوعرامطرح
كردكهباتوجهبهاینكهازدهه1970بهبعدمباحثتوسعهانسانیمطرحمیشودتوجهبه
شاخصهایتوسعهانسانیازجملهسوادوآموزشنیزدرسرلوحهكاربرنامهریزاننیزوجود

داشتهاست.
شاخصمسكنوتغذیه:دربرنامههایعمرانیپنجگانهقبلازانقالبازمجموع252
اشاره،40موردبهمسكنوتغذیهپرداختهاستودربرنامههایپنجگانهبعدازانقالباز
مجموعكل279اشاره،17موردبهاینشاخصپرداختهاست.ایندادههانشانمیدهدكه
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انقالبتوجهبسیاربیشترشدهاستوكمتوجهیبرنامههایبعد درشاخصمسكنقبل
انقالبنشانمیدهدكهبهیكیازنیازهایاولیهیعنیغذاومسكندربرنامههایاولویت

قائلشدهاند.
شاخصحملونقل:دربرنامههایعمرانیپنجگانهقبلازانقالبازمجموع252اشاره،
21موردبهحملونقلاشارهداشتهاستودربرنامههایپنجگانهتوسعهبعدازانقالباز
مجموع79اشاره،21موردبهشاخصحملونقلاشارهشدهاست.مشخصمیشودكه
درقبلوبعدانقالبتقریباتوجهیكسانیبهاینشاخصشدهاست.بایدتوجهداشتكه
گسترشزیرساختهایحملونقلناوگانمسافربریوباری،نظامی،...ازعواملتوسعهو

رشداقتصادیهركشورمحسوبمیشود.
شاخصتفریحاتواستراحت:دربرنامههایعمرانیپنجگانهقبلازانقالبازمجموع
252اشاره،24موردبهاینشاخصپرداختهاست.دادههابهمانشانمیدهدكهدرقبلو

بعدانقالبتقریباتوجهیكسانبهاینشاخصمبذولشدهاست.
252 مجموع از انقالب، قبل پنجگانه عمرانی برنامههای در اجتماعی: تأمین شاخص
اشاره،11موردبهشاخصتأمیناجتماعیپرداختهاست.دربرنامههایتوسعهایپنجگانه
بعدازانقالباسالمیازمجموع279اشاره،25موردبهاینشاخصپرداختهاست.این
دادههانشانمیدهدكهدربعدازانقالببهشاخصتأمیناجتماعیتوجهشایانومهمتری
شدهاست.لذاایننتیحهرابهماعیانمیسازدازآنجاییكههدفتأمیناجتماعیتأمین
آیندهبهتربرایافرادكمدرآمدوقشرمتوسطبودهاستوهمچنینهدفانقالبحمایت
ازقشرضعیفجامعهبودهبینسیاستگذاریوشاخصرفاهیتأمیناجتماعیوارزشهای

انقالبیهمگانیمشخصوجوددارد.
شاخصاشتغال،كاروتولید:دربرنامههایعمرانیپنجگانهقبلازانقالبازمجموع
252اشاره،44موردآنبهاینموضوعپرداختهودربرنامههایپنجگانهتوسعهایبعداز
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انقالبازمجموع279اشاره،39اشارهبهشاخصاشتغال،كاروتولیدشدهاست.
باتوجهبهدادههایموجودمشخصمیشودكهدرشاخصاشتغال،كار،تولیددرقبل
وبعدازانقالب،رویكردیكسانیحاكمبودهاست.اگربخواهیمدربحثشاخصرفاهی
توسعه،یكدورهزمانیرابهتروقویتراعالمكنیم،برنامههایپنجگانهتوسعهایبعداز
انقالباندكیاختالفنسبتبهقبلانقالب،توجهبیشتریبهشاخصهایرفاهیداشتهاند.

شاخصامنیتاجتماعی:دربرنامههایعمرانیپنجگانهقبلازانقالبازمجموع252
اشاره،8موردآنبهشاخصامنیتاجتماعیپرداختهاستودربرنامههایپنجگانهتوسعهای
بعدانقالبازمجموع279اشاره،21موردبهاینشاخصپرداختهاست.مشخصمیشود
كهدربرنامهریزیبعدازانقالببهشاخصامنیتاجتماعیتوجهبسیاربیشتریمبذولشده

است.
ازمجموع انقالب از قبل پنجگانه عمرانی برنامههای در اجتماعی: مشاركت شاخص
252اشاره،10موردبهاینشاخصپرداختهاستودربرنامههایپنجگانهتوسعهایبعداز

انقالبازمجموع279اشاره14اشارهبهاینموردپرداختهاست.
مشخصمیشودكهبعدازانقالببهشاخصمشاركتاجتماعیتوجهبیشتریشده

است.
شاخصتكثرسیاسیواجتماعی:دربرنامههایپنجگانهعمرانیقبلازانقالبازمجموع
252اشارههیچموردبهاینشاخصنپرداختهاستودربرنامههایپنجگانهتوسعهایبعد
ازانقالبازمجموع279اشاره،نیزاشارهایوجودندارد.تحلیلاینشاخصنشاندهنده
ضعفدربرنامهریزیقبلوبعدازانقالباست.چراكهاینتوقعوجودداردكهبرنامههای

بعدازانقالبتوانستهباشدضعفهایقبلانقالبراپركردهباشند.
شاخصتوجهبهآسیبهایاجتماعی:دربرنامههایپنجگانهعمرانیقبلازانقالباز
مجموع252اشاره،25موردبهاینشاخصپرداختهاستودربرنامههایپنجگانهتوسعهای
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بعدازانقالبازمجموع179اشاره،5اشارهبهشاخصتوجهبهآسیبهایاجتماعیوجود
دارد.نشانمیدهدكهدربرنامههایقبلازانقالبتوجهبسیارمحسوستریبهآسیبهای

اجتماعیشدهاست.
شاخصوضعیتزنانوحمایتازخانواده:دربرنامههایپنجگانهعمرانیقبلازمجموع
252اشاره4اشارهبهاینشاخصوجودداردودربرنامههایپنجگانهتوسعهایبعدانقالب
ازمجموع279اشاره،9موردبهشاخصوضعیتزنانوحمایتازخانوادهپرداختهاست.
ایندادههانشانمیدهدكهبرنامههایبعدازانقالبتوجهبیشتریبهاینشاخصداشتهو

درجهتتحكیمبنیانخانوادهوارزشمقامزنقوانینیرابهتصویبرساندهاند.
شاخصعدالتاجتماعی)توجهبهفقرودرآمدها(:دربرنامههایپنجگانهعمرانیقبلاز
انقالبازمجموع252اشاره،13موردبهاینشاخصپرداختهاستودربرنامههایپنجگانه
توسعهبعدازانقالبازمجموع279اشاره،30اشارهبهعدالتاجتماعیشدهاست.این
آمارنیزنشانمیدهدكهدربرنامهریزیبعدازانقالببهشاخصعدالتاجتماعیتوجه

بسیاربیشتریمبذولشدهاست.
شاخصبرابری،برقراریحقوقمذهبیوقومیودینی:دربرنامههایپنجگانهعمرانی
پنجگانه برنامههای در ندارد.و اشاره،هیچموردیوجود ازمجموع252 انقالب از قبل
وجود چهارم برنامه در اشاره یك ففط اشاره، 279 مجموع از انقالب از بعد توسعهای
دارد.ایندادههانشانازضعفهردودورهزمانی،دركمتوجهیبهشاخصبرابریاست
)درصورتیكهدراصل19قانوناساسی:مردمایرانازهرقوموقبیلهایكهباشندازحقوق

مساویبرخوردارندورنگونژادوزبانوماننداینهاسببامتیازنخواهدبود.(
درقسمتشاخصهایانسانگرایانهتوسعهاگربخواهیمدورهایرابهتروقویترمعرفی
كنیم،دورهبعدازانقالبیعنیبرنامههایپنجگانهوتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی
بعدانقالبعملكردبهتردرتوجهبهشاخصهاانسانگرایانهداشتهاند.ولیآنچهنقطهبسیار
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ضعیفونشانكمتوجهیبهشاخصهایتكثرسیاسیواجتماعیوشاخصبرابریوبرقراری
حقوقمذهبیوقومیودینیقبلوبعدازانقالباست.

بحث:
درپژوهشحاضربهبررسیبرنامههایپنجگانهعمرانیقبلازانقالب)1356-1327(و
قوانینبرنامهتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران)1368-1394(

بعدازانقالبازبعدتوسعهاجتماعی،پرداختهشدهاست.
دیگر،مشخصمیشودكه منابع تحقیقوهمچنین نظری ادبیاتتجربیو مطالعه با
شامل عوامل از زنجیرهای برگیرنده در كه است بعدی چند فرآیندی بدونشك توسعه
اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوحقوقیاست.دربیشترپژوهشهایقبل، جنبههایسیاسی،
توسعهاجتماعیراتنهایكبعددانستهوآنهمبهبودشاخصهایرفاهیدرزندگیانسانها
آمریكا بانكتوسعه درگزارش مثال برای آمریكا،2003( بینالمللی )بانكتوسعه است.
میدهد نشان التین آمریكای و آسیایی كشورهای برخی »تجربه كه است آمده )2003(
فرصتهای )گسترش اجتماعی توسعه از غفلت با اقتصادی توسعه و كهرشد درصورتی
اجتماعیموردنظرآمارتیاسنوبهبوداستانداردهایزندگی...(صورتگیردیاباسیاست
نابرابریكمكخواهدكرد نباشد،بهگسترشفقرو مناسبیبرایتوسعهاجتماعیهمراه
پژوهش در ولی افزود. اجتماعیخواهد آسیبهای و بیماریها و اجتماعی برمحرومیت و
حاضر،بعدیدیگربهتوسعهاجتماعیباتوجهبهنظریاتجدیدورویكردتوسعهانسانی
آمارتیاسینافزودهشدوآنبعدانسانگرایانهتوسعهاجتماعیمیباشد.دلیلاینكهبهبعد
تمام هدف كه است این است، شده توجه پژوهش دراین اجتماعی توسعه انسانگرایانه
برنامههایتوسعهوبرنامههایعمرانیقبلوبعدازانقالبوهمچنینهدفقانوناساسی
وتمامبرنامهریزیها،رشدوتعالیانساناستكهاینمهمجزدرسایهتوجهبهشاخصهای
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حاضر، پژوهش در بنابراین نیست. ممكن برنامهریزی در اجتماعی، توسعه انسانگرایانه
برایبررسیتوسعهاجتماعیدرمتنبرنامههایقبلوبعدازانقالبدوشاخص:1-رفاهی

2-انسانگرایانهدرنظرگرفتهشدهاست.
اولیننتیجهمشخصكهازتحلیلدادههاوسندبرنامههاحاصلشدهایناستكهچه
دربرنامههایقبلوچهدربرنامههایبعدازانقالباسالمی،هربرنامهنسبتبهبرنامهقبل

ازرشدوتوجهبیشتریبهشاخصهایتوسعهبرخورداریبودهاست.
دومیننتیجهگیریحاصلشدهازبررسیاصلسندهایتوسعهعمرانیدرقبلازانقالب
وقوانینتوسعهایبعدازانقالب،دربعدتوسعهاجتماعی،تأكیدبرشاخصهایرفاهگرایانه
توسعهاجتماعیبودهاستوشاخصانسانگرایانهتوسعهاجتماعیدرهردورهقبلوبعداز
انقالباسالمیموردكمتوجهیزیادیقرارگرفتهاستبهشكلیكهبهبرخیازشاخصهای
است. نشده حقوق( برابری اجتماعی، و سیاسی )تكثر توجهی هیچ توسعه انسانگرایانه
مجموعكلاشاراتبهشاخصهایتوسعهاجتماعی)رفاهیوانسانگرایانه(دربرنامههای
عمرانیقبلازانقالب252مورداست،كهازاینتعدااشاره192موردبهشاخصهایرفاهی
و60موردبهشاخصهایانسانگرایانهتوسعهاجتماعیپرداختهاست.كهایننشانمیدهد
رویكردغالبدربرنامههایقبلازانقالبرفاهگرایانهوتوسعهبهبرطرفكردننیازهای
مادیازقبیلآموزش،بهداشت،حملونقل،تفریحاتو...بودهاست.همچنینمجموعكل
توسعه برنامه قوانین در انسانگرایانه( و )رفاهی اجتماعی توسعه شاخصهای به اشارات
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبعدازانقالب279مورداست.كهازاینتعداد200مورد
بهشاخصهایرفاهیو79مورددیگربهشاخصهایانشانگرایانهپرداختهاست.كهمجدد

مشخصمیشودرویكردبرنامههایبعدازانقالباسالمینیزرفاهگرایانهاست.
پنجم برنامه انسانگرایانه، و رفاهی شاخصهای منظر از اینكه سوم، نتیجهگیری
بهتری انقالبعملكرد از برنامههایپنجگانهعمرانیقبل -1352(درمیان عمرانی)1356
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نسبتبهسایربرنامههایقبلازانقالبداشتهاست،همچنیندربینبرنامههایپنجگانه
توسعهایبعدازانقالببرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمی

ایران)1383-1379(نسبتبهدیگربرنامههاكاملتروجامعتراست.
چهارمیننتیجهگیری،اینكهدرتمامیبرنامههایقبلوبعدازانقالبیكضعفبزرگ
وجودداردوآناینكهدرتمامیبرنامههابهدوشاخصانسانگرایانهوتوسعهاجتماعییعنی
شاخصتكثرسیاسیواجتماعیوشاخصبرابریوبرقراریحقوقهیچتوجهینشده
استحالآنكهدرمتنقانوناساسیبهصراحتدربارهاینشاخصها)اصلنوزدهمدرباره

تساویحقوقواصلبیستوششمدربارتكثرسیاسی(بحثوتوجهشدهاست.
و قبل سیاستمداران منظر از توسعه كه میدهد نشان پژوهش این از حاصل نتایج
آنكه حال و توسعه رفاهگرایانه شاخصهای تأمین و توجه یعنی اسالمی، انقالب از بعد
بعدرفاهگرایانهیكبخشتوسعهاجتماعیاست.همچنیندرتمامبرنامههایتوسعهایو
عمرانیقبلوبعدازانقالب،رویكردرفاهگرایانهغالباست.نكتهمهمیكهبراساستحلیل
مشخصمیشودونویسندگاندرسراسراینمقالهباتأكیدبرنظریهآمارتیاسنبهدنبالآن
بودندایناستكهدستیابیبهتوسعهدرصورتیامكانپذیراستكهموانعمختلفدر
مسیرانتخابآزادانهمردمبرطرفگردد.مهمترینآنهافقروظلم،فرصتهایحاكماقتصادی،
محرومیت،نظامضداجتماعی،بیتوجهیبهتأمینامكاناتعمومی،فقدانآزادیهایسیاسی
ودخالتدولتسركوبگراست.آمارتیاسنضمنانتقادازتقلیلمفهومتوسعه،بهمتغیرهای
اقتصادیونیزتجزیهوتوسعهبهابعادجداگانهسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیمعتقد
در كه حالی در است حاكم انسان به ابزارگرایانه نگاه انسانی سرمایه رویكرد در است.

رویكردقابلیتانسانی)رویكردسن(كرامتانسانهدفوغایتتوسعهاست.
براساساینپژوهشمیتوانچندنكتهرادرتمامیبرنامههاآشكاركرد:1.فقدانفهم
ذینفعان3. برنامهنویسیوعدممشاركت مفاهیمتوسعه2.تمركزگراییدر مشترکدرباره



115      
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Comparison of  Social Development in the Five Development plans ...

جامعیتبرنامههاوعدماولویتبندیاهدافبرنامه)متأسفانهازچالشهایجدیكهتحقق
برنامههادركشوررابادشواریمواجهكردهاست،اصراربرتدوینبرنامهبرایتمامبخشها
وتهیهفهرستیازاهدافواحكاممفصلومتعدداستكهازاولویتبرخوردارنیستند.هر
جامعهدرحالتوسعهایباضعفهاینهادی،موانعسیاسی،كاستیهایزیرساختی،ناهمسازی
هنجارهایاجتماعیومحدودیتمنابعبالفعلمواجهاست(4.كلیگوییدربرخیموادو
انقالباسالمیاحكامیمشاهده از برنامههایتوسعهپس تفصیلیبودنبرخیدیگر)در
میشودكهیابهدلیلكلیگوییخاصیتاجراییونظارتیندارندیاآنقدرجزئیاتاجرارا
موردتوجهقراردادهاندكهازحالتحكمبرنامهخارجوبهدستورالعملوآئیننامهشباهت

یافتهاند(.5.باثباتدرنظرگرفتنشرایط6.بلندپروازانهبودناهدافبرنامه.
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