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چکیده
پایداری اجتماعی یکی از مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار است که از دهه  0691به بعد در برنامههای توسعه کشورهای مختلف وارد شد اما
به دلیل عدم اجماع بر سر مؤلفهها و جایگاه آن در میان سایر اجزاء توسعه پایدار در عمل به گونههای بسیار متفاوتی با آن برخورد شده
است .در این مطالعه شاخصهای پایداری اجتماعی در برنامههای چهارم و پنجم توسعه ایران به روش تحلیل محتوا و در چارچوب نظریههای
جامعهشناسی بررسی شدند .عالوه بر این ،وضعیت گروههای هدف در برنامههای توسعه و نوع سیاستگذاری در رابطه با آنها مورد ارزیابی
قرار گرفت .بر اساس یافتههای پژوهش ،رویکرد غالب در برنامههای چهارم و پنجم توسعه ایران ،رویکرد نیازهای اساسی است که نیازهایی
مانند اشتغال ،بهداشت ،مسکن و تغذیه را دربرمی گیرد .بهعنوان گروههای هدف ،روستائیان بیشترین توجه را در هر دو برنامه به خود جلب
نمودهاند ،سپس اقشار کمدرآمد و در رده بعد زنان ،بهویژه زنان سرپرست خانوار قرار دارند .حاشیهنشینان ،کارگران ،جوانان ،کودکان و
سالمندان به ترتیب از دیگر گروههای مهم هدف هستند.
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مقدمه

توسعه پايدار 1علیرغم اشارههای پراکندهای که برخی متفکران در گذشته مانند شوماخر ( )1130نمودهاند يکی از تازهترين آرزوهای
بشر است که از زمان زايش آن در سال  1311تاکنون در معرض بحثها و جدلهای بیشماری قرار داشته است ،اما بحثها غالباً
متوجه ابعاد ،شاخصها ،روندها و مکانیسمهای اجرايی آن در کشورهای مختلف بوده و کمتر کسی اصل ضرورت آن را موردترديد
قرار داده است .توسعه پايدار اشاره به فرايندی دارد که اساس بهبود وضعیت و از بین برنده کاستیهای زيستمحیطی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی است .توسعهای که همه اقشار جامعه را بهطور مساوی در برگیرد و درعینحال به محیطزيست آسیب نرساند.
فرايند مذکور مبتنی است بر اداره و بهرهبرداری صحیح و مؤثر از منابع طبیعی ،مالی و انسانی در جهت برآوردن نیازهای نسل امروز
بهنحویکه نسل آينده در تنگنا قرار نگیرد؛ بنابراين گسترش افقی اين مفهوم ،سه ضلع محیطزيست ،جامعه و اقتصاد را در برگرفته و
در گسترش عمودی خود به نسلهای آينده توجه دارد.
ضرورت برنامهريزی برای رشد و توسعه از سوی دولتها که از اواسط قرن بیستم در میان کشورهای توسعهنیافته مطرح شد در ابتدا
صرفاً بر رشد اقتصادی تمرکز داشت اما از حدود سال  1300لزوم توجه به جنبههای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی توسعه نیز اهمیت
يافت که تحت عنوان جذاب نوسازی ،برنامههای توسعه بسیاری از کشورها را تحت تأثیر خود قرار داد؛ اما موضوع تخريب
محیطزيست در جريان توسعه صنعتی مفهوم ديگری را باب محافل توسعهای نمود که منجر به گسترش مفهوم توسعه پايدار گرديد.
پررنگ شدن ابعاد کیفی توسعه پايدار با تأکید بر عدالت ،آزادی و کیفیت زندگی از ديگر پیشرفتها در اين حوزه بوده است .اهمیت
يافتن تدريجی جنبههای اجتماعی توسعه پايدار يا اصطالحاً پايداری اجتماعی 2در شکل زير بهخوبی مشخص است .پیامدهای
اجتماعی مشکالت امروزی به وجود آمده مانند رشد جمعیت ،کمبود منابع و مانند آن تا چند دهه پیش بهاندازه کافی موردتوجه قرار
نگرفته بود .با توجه به ناآرامیهای مدنی که وقايع جهانیشدن ،مانند اجالس  G8و يا بازار جهانی اقتصاد در جوامع غربی به وجود
آورد فرايند تغییر تعامالت و تعهد به فاکتورهای اجتماعی از اهمیت زيادی برخوردار گشت.
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شکل  :1اهمیت يافتن تدريجی پايداری اجتماعی در محافل بینالمللی (کالنتونیو)2003 ،1

از حدود  20سال پیش سازمان ملل از کشورهای مختلف جهان خواست با اتخاذ استراتژیهای ملی توسعه پايدار ،سیاستهای
هماهنگی را در اين زمینه دنبال نمايند .از آن زمان تعدادی از کشورها رويکردهای استراتژيکی را برای توسعه پايدار در سطح ملی

1. sustainable development
2. Social Sustainability
3. Colantonio,
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طراحی کرده و به اجرا درآوردند؛ اما تعدادی ديگر ،هنوز در ابتدای راه هستند .ايران در زمره کشورهايی است که برنامهريزی
اقتصادی را قبل از ساير کشورهای درحالتوسعه آغاز کرد .جريان نوسازی نیز در برنامههای توسعه کشور با جديت دنبال شد .هرچند
ايران در زمینه توسعه پايدار تاکنون استراتژی مستقلی را بهصورت جامع و چندوجهی دنبال ننموده اما مکانیسمهای ديگری را
موردتوجه قرار داده که احتیاجات يک استراتژی توسعه پايدار را برآورده میسازد .برنامههای توسعه پنجساله ،برنامههايی هستند که
توسط دولت باهدف تحقق توسعهای منظم و هماهنگ ازنظر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی تدوين و اجرا میشود .پیش از
انقالب  5برنامه توسعه در ايران به اجرا درآمد که بهجز برنامه اول ،در کلیه در برنامهها به موضوعات اجتماعی پرداختهشده است اما
نه بهعنوان محور توسعه ،بلکه در اين برنامهها اصل بر توسعه اقتصادی بوده است .پسازآنقالب نیز  5برنامه توسعه به اجرا درآمده که
در کلیه آنها موادی به مؤلفههای اجتماعی اختصاصيافته اما در برنامه چهارم اولین بار يکفصل کامل به موضوع محیطزيست و
فصلی به ارتقاء سالمت و بهبود کیفیت زندگی اختصاصيافته که نشاندهنده حساسیت باالی سیاستگذاران ايرانی نسبت به گفتمان
بینالمللی توسعه است .در برنامه پنجم نیز موضوعات اجتماعی در قالب يکفصل دنبال شده اما محیطزيست در فصول مختلف بهطور
پراکنده مطرحشده است.
برنامه ريزی هرچند مؤيد موفقیت برنامه نیست اما آشکارکننده ذهنیت برنامه ريزان از رشد و توسعه و طرح و نقشه آنان برای حصول
به توسعه است .هدف از اين مقاله آن است که دريابیم دولتمردان ايرانی بهطورکلی چه رويکردی به پايداری اجتماعی دارند ،کدام
مؤلفههای پايداری اجتماعی در برنامههای توسعه ايران حضور دارند ،اهمیت هر يک از مؤلفههای مطرحشده به چه صورت است و
از اين نظر برنامه پنجم چه تفاوتهايی با برنامه چهارم دارد.
ادبیات تحقیق و چارچوب نظری

ديدگاه های نظری در خصوص توسعه پايدار و پايداری اجتماعی را با تعاريف رايج از اين مفاهیم آغاز میکنیم .تعاريف ازآنرو
اهمیت دارند که بر اساس آنها ابزار رسیدن به توسعه پايدار ساخته میشود .تفاوتها بهويژه زمانی مهمتر میشوند که مبنای تفکر
در زمینه توسعهی سیاستها قرار میگیرند .اينکه چگونه درباره شرايط انسان و طبیعت انديشیده شود تعیینکننده برنامهها و مداخالتی
است که به شکل پروژههای توسعهای به اجرا درمیآيند .لذا رشتههای علمی مختلف با ارائه تعاريف خاص خود ،نظمی متفاوت از
اولويتها را برای سیاستها و برنامههای توسعه پیشنهاد میکنند (الیوت.)10- 3 :2000 ،
مفهوم توسعه پايدار در عین سادگی ظاهری آن از پیچیدگی فوقالعادهای برخوردار است که باعث شده تعريفها و تفسیرهای گاه
بس یار دور از ذهنی برای آن ارائه گردد .ابهام مفهومی و چندوجهی بودن توسعه پايدار و نیز عاليق گوناگون مفسران اين مفهوم که
مربوط به بینرشتهای بودن آن است باعث تنوع در تعاريف گرديده ،بهگونهای که تا اوايل دهه  1330بیش از  10تعريف از توسعه
پايدار ارائهشده است (هلمبرگ و سندبروک .)1332 ،1بهعنوانمثال ،ترنر 2معتقد است که سیاست توسعه پايدار در پی حفظ میزان
قابل قبولی از رشد درآمد سرانه بدون هدر دادن ذخیره سرمايه ملی يا ذخیره منابع زيستمحیطی است (ترنر .)12 :1388 ،کان

وی1

توسعه پايدار را بهعنوان تداوم تولید خالص توده زنده( 4تعادل مثبت توده در ازای يک واحد از مکان در طول زمان) تعريف میکند
(کان وی )30 :1381 ،و کمیسیون جهانی توسعه محیطزيست )41 :1381( 5توسعهای را پايدار میداند که« :نیازهای نسل حاضر را
برآورده سازد بدون کاستن از توانايی نسلهای آينده در برآوردن نیازهايشان».

1. Holmberg and Sandbrook
2. Turner
3. Conway
4. biomass
5. World Commission on Environment and Development
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توسعه پايدار پس از گزارش برانت لند 1در سال  1381بهطور گسترده به فهم عمومی درآمد .دو سال بعد لینام و هرت)1383( 2
پايداری را بهعنوان ظرفیت يک سیستم برای حفظ خروجی در سطح تقريباً مساوی يا بزرگتر از متوسط تاريخی خود تعريف کردند
و تقريب را با سطح تاريخی تغییرپذيری تعیین نمودند .به دنبال اين تعريف و معرفی جنبههای اجتماعی ،اين سؤال مطرح شد که
خروجی سیستم چیست و نیازهای نسل آينده چه هستند؟ لذا نکته کلیدی در تعريف پايداری اجتماعی مربوط به ارزشهای اجتماعی،
يا چنانکه اکثر دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند ،به سرمايه اجتماعی مربوط است .سؤال اينجاست که چه چیزی بايد برای نسلهای
آينده حفظ شود و چگونه؟ بر اساس تعريف عمومی از سرمايه اجتماعی ،اين مفهوم مشتمل است بر آگاهی مشترک و شبکههای
سازمانی مرتبط که ظرفیت کنش فردی و جمعی مؤثر را در سیستمهای اجتماعی انسان ارتقاء میبخشد (کلمن .)20 :1330 ،ارزشهای
اجتماعی مانند شفافیت ،انصاف ،تعادل ،برابری ،رفاه ،سالمتی و امنیت در چنین زمینهای مطرح شدند؛ بنابراين پايداری اجتماعی
میتواند بهعنوان راهی برای نیل به حفاظت ،گسترش و صیانت از اين ارزشها برای نسلهای آينده تعريف شود که شامل حقوق
انسانی ،حفظ تنوع ،حفاظت و گسترش سالمتی و امنیت ،برابری درون نسلی و بین نسلی و بسیاری ديگر از موضوعات است (ويداک،
.)41 :2003
مک الروی 1و همکاران ( )2001مفهوم «سرمايه انسان »4را معرفی کردند که ترکیبکننده سرمايه انسانی ،اجتماعی و سرمايه مصنوع
(ساختهشده) است .آنها با ارائه اين مفهوم خواستند به يک نمای گستردهتر در زمینه اندازهگیری پايداری دست يابند .به باور آنها،
برای دستيافتن به پايداری اجتماعی و زيستمحیطی در يک فعالیت خاص (مانند عملکردهای يک سازمان) ،فرد ابتدا بايد تأثیر آن
را بر سرمايه غیرمالی تشخیص دهد .واژه سرمايه انسان ممکن است برای ترکیب آثار همه سرمايههای غیرمالی بکار رود و لذا اين
توانايی را به وجود میآورد که يک ديدگاه ادغامشده در زمینه تأثیرات عملکردها به دست آوريم .چنین ادغامی میتواند ضروری
باشد زيرا بسیاری از تأثیراتی که يک فعالیت خاص بر جای میگذارد صرفاً شامل عواقب اجتماعی يا پیامدهای زيستمحیطی نیست.
نکته کلیدی در نظريه پايداری مبتنی بر سرمايه آن است که فعالیتها تا زمانی پايدار تلقی میشوند که بتوانند سطح الزم برای حفظ
يا ساختن چنین سرمايهای را تحت تأثیر قرار دهند (مک الروی و همکاران.)34 :2000 ،
اما مفهومی که در سالهای اخیر در رابطه با پايداری اجتماعی مطرح شد و در روشهای جديد سنجش و ارزيابی عملکرد سازمانها،
مانند روش ردپای پايداری اجتماعی 5مک الروی و همکاران ( ،)2001نیز بکار رفته ،اصطالح خط پايین سهگانه 0است که اولین بار
توسط جان الکینگتون 1در سال  1331مطرح شد اما بهسرعت گسترش يافت .معنی اين اصطالح آن است که امکان دستیابی به سطح
مطلوبی از پايداری اقتصادی ،اجتماعی يا زيستمحیطی (بهطور جداگانه) بدون دستیابی به حداقل سطوح اساسی از هر سه شکل
پايداری بهطور همزمان وجود ندارد (الکینگتون .)15 :1333 ،هرچند در اين مفهوم هر سه جزء تشکیلدهنده توسعه پايدار از ارزش
يکسانی برخوردار است اما در عمل تجربیات بسیاری از کشورها و سازمانها نشان داده است که مرکزيت حوزه اقتصاد همچنان
حفظشده و مخصوصاً مؤلفه های اجتماعی در حاشیه قرار دارند ،زيرا اين تصور که علوم اجتماعی حمايتکننده بخش اقتصاد و
محیطزيست است همچنان حفظشده است (مک کنزی .)2004 ،يکی از علل کاستی در اين زمینه عدم شاخص سازی اصولی پايداری
اجتماعی و عدم تبیین صحیح جايگاه اين عنصر در ارتباط با ساير اجزاء توسعه پايدار است .با اينکه در رويکردهای جديد تالش
شده پايداری اجتماعی نه بهعنوان يک عنصر در کنار عناصر ديگر بلکه عنصری دخیل و ممزوج در کلیه عناصر شامل اقتصاد،

1. Brundtland
2. Lynam and Herdt
3. McElroy
4. anthro capital
5. Social Sustainability Footprint
6 . Triple Bottom Line
7 . John Elkington
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فرهنگ ،محیطزيست و سیاست ديده شود (مگی و همکاران ،)212 :2011 ،اما اين ديدگاهها نیز در ابتدای راه قرار داشته و احتیاج
بهتصريح و تبیین دارند.
يکی از نظريات جامعه شناسی که در بسط مفهومی پايداری اجتماعی نقش داشته نظريه نیازهای اساسی است .بر اساس اين نظريه که
اولین بار مازلو آن را مطرح کرد ،نیازهای انسان در يک سطح فردی بهصورت پله کانی از پايین به باال جريان دارد به اين صورت که
با رفع نیازهای سطح پايین ،نیازهای سطح باالتر آشکار میگردند .انتقادی که به اين نظريه در سطح عملی وارد است پايین آوردن
سطح توسعه به بهبود شرايط حداقلی و تأمین نیازهای صرفاً اقشار ضعیف میباشد (موتالک و شوارتس .)2 :2011 ،1انتقاد ديگر در
رابطه با ابهام مفهوم نیازهای اساسی در اين رويکرد است که تعیین مصاديق آن را با مشکل مواجه میسازد .بااينحال افرادی سعی
کردهاند اين ابهام را بازگشايند ،ازجمله ناگل )1385( 2برای نیازهای اساسی دو بعد مادی و غیرمادی قائل شده است-1 :نیازهای اولیه
مادی شامل غذا ،سرپناه ،پوشاک ،آب آشامیدنی ،خدمات بهداشتی ،مراقبتهای پیشگیری از بیماری ،آموزش-2 .نیازهای اولیه
غیرمادی شامل رضايت از فرصتهای شغلی ،مشارکت در تصمیمات محلی ،مشارکت در قدرت سیاسی ،آزادی سیاسی ،برابری
فرصتهای اقتصادی ،تضمین حقوق اولیه انسانی (به نقل از موتالک و شوارتس.)1 :2011 ،
رويکرد ديگر ،نظريه کارکردگرايی ساختاری است که مفهوم پايداری را با توجه به پیشنیازهای کارکردی جامعه برای حفظ و
استمرار در خود بسط داده است .الگوی مورداستفاده در اين رويکرد ،نظريه نظامهای اجتماعی پارسونز است که در آن سیستم های
اجتماعی برای دستیابی به اهداف بیرونی خود از ابزار انطباق استفاده نموده و برای ثبات درونی خود از ابزار حفظ الگو (انسجام)
استفاده میکند .سیستم عمومی کنش پارسنز شامل چهار خرده سیستم است-1 :سیستم رفتاری (تطبیق) مبتنی بر نیازها -2سیستم
شخصی (دستیابی به اهداف) مبتنی بر انگیزهها -1سیستم اجتماعی (يکپارچگی) مبتنی بر هنجارها -4سیستم فرهنگی (نهفتگی:
نگهداشت الگو) مبتنی بر ارزشها (پیت ،112 :1183 ،با تلخیص) .هر يک از چهار خرده سیستم دارای چهار کارکرد است .بهطور
مثال ،خرده سیستم ها و کارکردهای آنها در سیستم اجتماعی عبارتاند از :سیستم اقتصادی (تطبیق) ،سیستم سیاسی (دستیابی به
هدف) ،سیستم جامعه (يکپارچگی) و سیستم فرهنگی (نگهداشت الگو) .انتقاد عمده به اين رويکرد تأکید بیشازحد آن بر ثبات،
ناديده گرفتن تضادها در جامعه و مشکل تعیین ارزش هدف میباشد که معلوم نیست کارکردی و غیر کارکردی بر چه اساسی بايد
تعیین گردد (موتالک و شوارتس.)5 :2011 ،
نظريه ديگری که در تکوين مفهوم پايداری اجتماعی نقش داشته نظريه سرمايه اجتماعی است که جامعهشناسانی مانند پاتنام (بارويکرد
انتخاب عقالنی) و بورديو (با رويکرد طبقه) آن را بسط دادهاند .اين نظريه مبتنی بر اين ايده است که سرمايه اجتماعی میتواند سنجشی
از يک منبع ثروت در بعد اجتماعی پايداری باشد .در اينجا ،بعد اجتماعی بهعنوان يک عامل تولید در نقش تولید اجتماعی ادراک
میشود و سرمايه اجتماعی ،واقعی ،انسانی و طبیعی همگی عوامل مکمل تولیدند (همان)8 :
در اينجا مفید خواهد بود اگر به رويکردهای پژوهشی که در مطالعات پايداری اجتماعی اتخاذشدهاند اشاره گردد .در اين راستا الزم
است به تحقیقاتی اشاره نمود که طی سالهای  1332 ،1385و  2001توسط سن 1و ساکس 4با انتخاب رويکرد برابری و حقوق بشر
(به طور مثال ،مطالعات فقر و توسعه نابرابر) انجام شد .ذخیره سرمايه 5شامل سرمايه اجتماعی ،سرمايه زيستمحیطی و ردپای

شهرها0

1. Mutlak and Schwarze
2. Nagel
3. Sen
4. Sachs
5. Capital Stock
6. cities’ footprint
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رويکرد انتخابی گروهی از پژوهشگران مانند کلمن ،)1388( 1پاتنام ،)1331( 2ريز 1و واکرناگل )1330( 4بود .رويکرد ديگری به نام
نظريهسازمانی و حکومت در سال  1332بهطور همزمان اما جداگانه توسط دو پژوهشگر به نامهای چمبرز 5و هیلی 0بکار رفت .در
سال  1334الکینگتون 1از رويکرد تجارت و مطالعات شرکتها (بهطور مثال ،خط پايین سهگانه و مسئولیتپذيری اجتماعی شرکتها)
استفاده کرد .در سال  2005اليارد 8پژوهشی را با استفاده از رويکرد رفتاری و علوم اجتماعی مانند رويکرد رفاه ،سالمتی و شادکامی
انجام داد .روتمانز ،3لورباخ 10و همکاران نیز در سال  2000پژوهشی با استفاده از رويکرد انتقال (انتقال ،حکومت) انجام دادند
(ويداک .)44 :2003 ،ولف گانگ ماير 11امکان ارزيابی پروژههای توسعه پايدار را با استفاده از نظريههای جامعهشناختی مانند نظريه
سازمانها ،چرخه زندگی و اشاعه در يک فرايند بررسی کرد (ماير .)2002 ،در تعدادی از پژوهشها اقدامهای استراتژيک بکار رفته
توسط دولتها در طراحی برنامههای توسعه پايدار و اجرای آن موردبررسی قرارگرفتهاند ،ازجمله مطالعه سوان سون و پینتر 12که طی
آن برنامههای ملی توسعه پايدار در  13کشور جهان ازنظر چالشهای کلیدی ،رويکردها و ابزارها ،ابتکارات و تجربیات آموخته با
استفاده از مدل مديريت استراتژيک 11مورد مقايسه قرار گرفت (سوان سون و پینتر.)2004 ،
بامالحظه بحثهای نظری مطرحشده ،چنین به نظر میرسد تالشهايی که تاکنون برای تبیین پايداری اجتماعی صورت گرفته منجر
به اجماعی در اين زمینه نگرديده و موفقیت چندانی در اين خصوص حاصل نشده است .مشکل اصلی ،تعريف ارزشهای اجتماعی
يا سرمايه اجتماعی در رويکردهای مختلف برای نهادها و کشورهاست؛ اما موضوعی که در مورد آن اتفاقنظر وجود دارد ضرورت
نهادينه کردن رويکرد اجتماعی در سیاستگذاریها و رويههاست .تجربیات بانک جهانی در کشورهای مختلف نشان داده است که
از هر طريقی بدون نهادينه کردن ديدگاه اجتماعی در سیاستگذاری توسعه و رويههای انتخابشده ،توفیقات بهدستآمده تنها ممکن
است موقتی باشند (ديل و همکاران.)82 :2001 ،
شاخصهای پایداری اجتماعی

شاخص عبارت از هر چیزی است که نشانهای از وضعیت يا ويژگیهای کلیدی يک سیستم را در اختیار قرار دهد (میلر.)5 :2001 ،14
شاخص سازی در حوزه پايداری اجتماعی با مشکالتی مواجه است ازجمله فقدان وضوح مفهومی ،مديريت پیچیدگی مفهوم و شائبه
غربی بودن (اومان و اسپانگربرگ .)5-4 :2002 ،15با توجه به ديدگاههای نظری مطرحشده ،پايداری اجتماعی با ويژگیهای متنوعی
تعريف و شاخص سازی شده است .در تعدادی از منابع ،شاخصهای پايداری اجتماعی مشتمل است بر انتخاب شخصی سبک
زندگی ،رضايت از نیازهای اولیه ،سیستم امنیت اجتماعی قابلاعتماد و کارا ،فرصتهای برابر در مشارکت دموکراتیک و توانايی
ابتکارات اجتماعی و انتخاب نوع شغل .عالوه براين ،دو معیار اقتصادی مطرحشده است که با پايداری اجتماعی مرتبط است :حمايت
از نیازهای مادی و اشتغال کامل ،امنیت اجتماعی ،توزيع عادالنه فشارها بر دوش نسلها (همان.)5 :

1. Coleman
2. Putnam
3. Rees
4. Wackernagel
5. Chambers
6. Healey
7. Elkington
8. Layard
9. Rotmans
10. Loorbach
11. Wolfgang Meyer
12. Swanson and Pintér
13. strategic management model
14. Miller
15. Omann and Spangenberg
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مک کنزی ( )2004ضمن تعريف پايداری اجتماعی بهعنوان «شرايط مثبت در جامعه و فرايندی که بتوان به آن شرايط دستيافت»
ويژگیهايی را برای شرايط و فرايند برشمرده که شاخصهای پايداری اجتماعی محسوب میگردند ،ازجمله برابری دسترسی به
خدمات کلیدی (بهداشت ،آموزش ،حملونقل ،مسکن و اوقات فراغت) ،برابری بین نسلی ،مشارکت وسیع سیاسی ،حس مالکیت بر
جامعه و وجود سیستمی از روابط فرهنگی که در آن جنبههای مثبت فرهنگهای ديگران ارزشمند و مورداحترام بوده و انسجام
اجتماعی حمايت گردد (مک کنزی.)14 :2004 ،
در يک دستهبندی ديگر ،مبتنی بر سه نظريه جامعهشناختی کارکردگرايی ساختاری ،نیازهای اولیه و سرمايه اجتماعی (موتالک و
شوارتس ،)2 :2011 ،1شاخصهای پايداری اجتماعی را به شاخصهای عینی و ذهنی تقسیم نمودهاند:
جدول  :1شاخصهای عینی و ذهنی پايداری اجتماعی
معیار

شاخصهای ذهنی

شاخصهای عینی

نیازهای اساسی

امید به زندگی ،آموزش ،فقر ،اشتغال

رضايت عمومی از زندگی

منابع اجتماعی

ساعات پرداختن به فعالیتهای داوطلبانه

احساس انزوا ،احساس پیچیده بودن امور

ضريب جینی توزيع درآمد

رضايت از مشارکت

شرکت در انتخابات و انواع ديگر مشارکت در فعالیتهای غیر نهادمند

رضايت از مشارکت سیاسی

میزان بیکاری طوالنیمدت ،میزان بیکاری گسترشيافته

بدون شاخص مهم

حمايت از ترويج ،حفظ و ثبت زندگی فرهنگی گسترده ،در دسترس

حمايت از ترويج ،حفظ و ثبت زندگی فرهنگی گسترده ،در دسترس

و قابلفهم در تنوع کثرتگرا از طريق فرهنگ ،آموزش و پژوهش

و قابلفهم در تنوع کثرتگرا از طريق فرهنگ ،آموزش و پژوهش

فرصتهای برابر
مشارکت
استمرار خود
تنوع فرهنگی

منبع :امپاشر 2و ويلینگ ،)1333( 1به نقل از اومان و اسپانگربرگ ،2002 ،با ترکیب دو جدول
اما جوامع مايلاند شاخصهای پايداری خود را بسازند (میلر .)5 :2001 ،زمینه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر کشوری در انتخاب
شاخصهای خاص در هر برنامهريزی توسعه بسیار مؤثر است .درواقع ارزيابی سیاستمداران از وضعیت مشکالت و مسائل جامعه،
درجايی که نقش شرکای اجتماعی يعنی شهروندان ،نهادهای مردمی و بنگاههای اقتصادی تعريفنشده ،تعیینکننده مؤلفههايی است
که طی برنامه توسعه بر روی آنها سرمايهگذاری صورت خواهد گرفت.
برنامهریزی توسعه در ایران و مفهوم پایداری

برنامهريزی برای توسعه در ايران سابقهای طوالنی دارد .ايده شکستن دور باطل فقر به کمک برنامه اولین بار توسط ابوالحسن ابتهاج،
يکی از مدافعان و معماران اصلی برنامهريزی اقتصادی در ايران در حدود سالهای  1125مطرح شد (توفیق .)18 :1180 ،اولین برنامه
عمرانی کشور در سال  1121به اجرا درآمد که مجموعهای بود از طرحهای عمرانی موردنیاز کشور .در برنامه دوم نیز مجموعهای از
اولويتهای عمرانی کشور در قالب برنامه قرار گرفت؛ اما برنامه سوم ،برنامهريزی جامع اقتصادی بود .در برنامه چهارم عمرانی ضمن
انتخاب الگوی برنامهريزی جامع اقتصادی و ارشادی ،اولین بار به موضوعاتی مانند توزيع عادالنهتر درآمدها از راه تأمین کار و
گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی پرداخته شد .در برنامه پنجم عمرانی به رشد و توسعه مناطق مختلف کشور و از بین بردن
ناهماهنگیها در اين زمینه توجه شد .برنامه ششم عمرانی که برای اجرا در مدت پنجساله  1151تا  1102تهیهشده بود حاوی دو
نوآوری بود ،يکی «آيندهنگری دهساله برای يافتن چشمانداز بلندمدت توسعه کشور» و ديگری «برنامه آمايش سرزمین برای افق 20
ساله» .اين برنامه با پیروزی انقالب اسالمی به اجرا درنیامد (جنت.)12 :1185 ،
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،اولین برنامه که به برنامه صفر توسعه معروف است در تیرماه سال  1102به تأيید هیئتوزيران رسید
اما به علت شرايط خاص کشور در زمان جنگ متوقف ماند .از سال  1151تا  1108کشور بدون برنامه اداره میشد .اولین برنامه توسعه
1. Mutlak and Schwarze
2. Empacher
3. Wehling
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اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی کشور در پايان جنگ و در سال  1108به اجرا درآمد که مهمترين اهداف آن بازسازی جنگ و رشد
اقتصادی بود .تصويب و اجرای برنامه دوم توسعه از سال  1112تا  1114به تأخیر افتاد .برنامه دوم برای اجرا در مدت  5سال (1114
تا  )1118با  10هدف «عدالت اجتماعی ،رشد فضائل بر اساس اخالق اسالمی ،افزايش بهرهوری ،تربیت نیروی انسانی ،رشد و توسعه
پايدار ،تخصیص بهینه منابع و امکانات عمومی برای ارتقای توسعه استانها و مناطق پايینتر از میانگین به حدنصاب متوسط کشور،
اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیتزدايی و رفع عدم تعادلهای منطقهای» به تصويب رسید .مالحظه میگردد که در اين برنامه
اولین بار به رشد و توسعه پايدار توجه نشان دادهشده و مؤلفههای پايداری جايگاه وسیعی را به خود اختصاص داده است .برنامه سوم
برای دوره  5ساله  1181تا  1113به تصويب رسید و در آن اشارههای زيادی به مؤلفههای پايداری اجتماعی صورت گرفت ،ازجمله
توسعه عدالت ،رقابتپذيری در اقتصاد ،حذف انحصارات و تبعیضهای اقتصادی ،هدفمند شدن يارانهها ،گسترش مشارکت مردم از
طريق گسترش نهادهای مدنی در قالب احزاب ،ارتقاء امنیت انسانی ،عدالت اجتماعی ،ارتقاء سالمت و حفظ محیطزيست؛ اما
سیاستگذاری مشخصی در اين زمینه مدنظر نبود و موارد مذکور بهعنوان محور توسعه قرار نداشت (مؤمنی و امینی میالنی:1130 ،
 .)52برنامه چهارم نیز برای دوره  5ساله  1188تا  1184تنظیم شد اما نکته مهم در برنامه چهارم اختصاص يکفصل کامل به
محیطزيست و يکفصل به ارتقاء سالمت و بهبود کیفیت زندگی است .در اين برنامه که محور آن دانايی اعالمشده مواردی ازجمله
هدفمندی يارانهها ،تدارک يک نظام جامع ،کارآمد و فراگیر تأمین اجتماعی ،توسعه کارآفرينی ،توانمندسازی اقشار ضعیف و مانند
آن مطرح شد (قانون برنامه چهارم ،)1181 ،اما همچنان محور توسعه اقتصاد است .در برنامه سوم و چهارم ،مفاهیم ارتقاء امنیت
انسانی و توانمندسازی در سطح برنامه موردتوجه قرار گرفت و برخی شاخصهای پايداری مانند حفظ محیطزيست و ايجاد
فرصتهای برابر در متن برنامه وارد شد اما در سطح سیاستگذاری مطرح نگرديده است (مؤمنی و امینی میالنی .)11 :1130 ،در
برنامه پنجم که برای اجرا در دوره  5ساله  1183تا  1134به تصويب رسید نیز فصلی به موضوعات اجتماعی اختصاص يافت ،ازجمله
به موضوع عدالت اجتماعی از طريق بیمه ،امنیت غذايی و بهداشتی ،سرمايه اجتماعی ،استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چنداليه و
مانند آن (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه .)1183 ،در اين برنامه هیچ فصلی به محیطزيست اختصاص نیافته اما مواد مربوط به آن
در فصول ديگر بهصورت پراکنده آمده است .درمجموع اين برنامه نیز شديداً رويکرد اقتصادی دارد و حتی موضوعات اجتماعی آن
بیشتر کمی و کمتر کیفی هستند .انتقاداتی که به اين برنامه واردشده و تا حدی عمومیت دارد عبارتاند از بیتوجهی به شروط صفر
يا پیشنیازهای برنامهريزی ،مشکالتی در فرايند برنامهريزی ،محتوای برنامه و اجرای آن (عزيزخانی.)1130 ،
روش شناسی

در اين پژوهش از روش اسنادی و کیفی استفادهشده است .داده های پژوهش را اسناد مربوط به قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه
تشکیل میدهند که با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسیشدهاند .روش کار بهاينترتیب بوده که ابتدا کل مواد مندرج در هر دو
برنامه مطالعه شده سپس موضوعات مرتبط با پايداری اجتماعی استخراج گرديدند .سپس موضوعات اصلی ،موضوعات فرعی و
گروههای هدف در هر ماده شناسايی شدند .در مرحله بعد اطالعات بهدستآمده با توجه به رويکرد انتخابی پژوهش ،با شاخصهای
پايداری اجتماعی مقايسه شد و درنهايت بر اساس ديدگاههای نظری مطرح ،تنگناهای برنامههای توسعه در ايران در رابطه با پايداری
اجتماعی به بحث گذاشته شد.
یافتهها
سیمای کلی موضوعات اجتماعی در برنامههای چهارم و پنجم توسعه

در يک نگاه کلی به برنامه چهارم توسعه و موضوعات مندرج در آن مشخص میگردد که بخش عمده سیاستگذاری برنامه در
بخش اقتصاد و امور مالی دولت است اما در اين برنامه به موضوعات متنوعی پرداختهشده که سهم موضوعات اجتماعی با احتساب
دو فصل مربوط به کیفیت زندگی و امنیت انسانی و عدالت اجتماعی درمجموع  8درصد از برنامه میباشد (شکل .)2
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شکل  :2سهم موضوعات مختلف در برنامه چهارم توسعه ايران

بستر سازی برای رشد
رقابت پذیری
اقتصادی
2%

برنامه چهارم توسعه

سریع اقتصادی
17%

تعامل فعال با
اقتصاد جهانی
2%
توسعه
مبتنی بر
دانایی
6%
حفظ محیط
زیست
5%
آمایش
سرزمینی ارتقاء سالمت
و توازن و بهبود کیفیت ارتقاء امنیت انسانی و
عدالت اجتماعی توسعه فرهنگی
منطقه ای
زندگی
7%
4%
4%
4%

تنفیذ قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت
33%

نوسازی دولت و ارتقاء
اثربخشی حاکمیت
7%
امنیت ملی توسعه امور قضایی
7%
2%

بر اساس اطالعات بهدستآمده از تحلیل محتوای موضوعات اجتماعی مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه ،مواد اختصاص دادهشده
به اين موضوعات حول سه موضوع اصلی سازماندهی شدهاند که عبارتاند از سالمت ،عدالت اجتماعی و امنیت انسانی .تحت عنوان
سالمت به مواردی مانند امنیت غذايی ،تأمین سبد مطلوب غذايی ،کاهش سوءتغذيه و گسترش سالمت همگانی ،کاهش مخاطرات
سالمتی ،کاهش خطرات اعتیاد و  ،...حضور در بازار جهانی سالمت ،ارتقاء کیفیت خدمات ،دسترسی عادالنه به خدمات ،ارتقاء
عدالت توزيعی دسترسی به خدمات بهداشتی ،تقويت نظام بیمه خدمات درمانی ،درمان مصدومین حوادث و سوانح رانندگی ،دارو
و ضوابط بهداشتی پرداختهشده است .در موضوع عدالت اجتماعی به مواردی شامل کاهش نابرابریها (فقرزدايی) ،استقرار سازمانی
نظام جامع تأمین اجتماعی و هدفمند کردن يارانهها پرداختهشده و ذيل امنیت انسانی به مواردی شامل کاهش آسیبهای اجتماعی با
تأکید بر اعتیاد ،ارتقای سرمايه اجتماعی و رضايت از زندگی ،بهبود وضعیت زندگی ،حقوق شهروندی ،تنظیم روابط کار ،توسعه
بخش تعاونی ،بیمه ،اتباع خارجی و اشتغال پرداختهشده است (جدول  1تا  1ضمیمه).
در برنامه پنجم که در  1فصل تنظیم شده ،نزديک به نیمی از کل مواد اختصاص به اقتصاد داشته و  3درصد مربوط به موضوعات
اجتماعی است (شکل )1
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شکل  :1سهم موضوعات مختلف در برنامه پنجم توسعه ايران

علم و فن آوری فرهنگ برنامه پنجم توسعه
اجتماعی

%4

%0

حقوقی قضايی

دفاعی ،سیاسی و

%11

امنیتی
%1

%3

توسعه منطقه ای

نظام اداری و

%5

مديريت
%10
اقتصاد
%48

بر اساس يافته های پژوهش در زمینه تحلیل محتوای موضوعات اجتماعی مندرج در برنامه پنجم توسعه ،مواد مربوطه حول چهار
موضوع اصلی تنظیمشدهاند که عبارت اند از :توسعه انسانی ،امنیت انسانی ،سالمت و عدالت اجتماعی .توسعه انسانی با يک ماده در
خصوص شاخص توسعه انسانی مطرحشده است .امنیت انسانی شامل بیمه اجتماعی ،تأمین اجتماعی ،بیمه سالمت ،حوادث و سوانح،
سرمايه اجتماعی ،جوانان و خانواده  ،ازدواج و خانواده است .در موضوع سالمت به موارد امنیت غذايی و بهداشتی ،ساماندهی منابع
عمومی سالمت ،مديريت دانش در حوزه سالمت ،عدالت اجتماعی و پیشگیری از بیماریها پرداختهشده است و در موضوع عدالت
اجتماعی به موارد تثبیت حقوق بنیادين کار ،حمايتی و توانمندسازی ،بیمه اجتماعی ،کیفیت زندگی و بیمه 1پرداختهشده است (جدول
 4تا  1ضمیمه).
پایداری اجتماعی در برنامههای چهارم و پنجم

2

با توجه به تقسیمبندی امپاشر و ويلینگ ( ،)1333شاخصهای پايداری اجتماعی در دو بعد عینی و ذهنی قابلبررسی هستند .بر اين
اساس ،يافتههای پژوهش مؤيد آن است که شاخصهای عینی در هر دو برنامه نسبت به شاخصهای ذهنی بیشتر موردتوجه قرار داشته
و از میان آنها به نیازهای اساسی بیش از ساير شاخصها پرداختهشده است (جدول  2و .)1
شاخصهای مغفول در هر دو برنامه در بعد عینی عبارتاند از شاخص منابع اجتماعی و تنوع فرهنگی و در بعد ذهنی عبارتاند از
تنوع فرهنگی ،فرصتهای برابر و منابع اجتماعی؛ بنابراين دو شاخص منابع اجتماعی و تنوع فرهنگی بهطورکلی در هر دو بعد و در
هر دو برنامه نديده گرفتهشده است
تفاوت دو برنامه در بعد عینی ،پررنگتر بودن مشارکت (شرکت در انتخابات و فعالیتهای غیر نهادمند) در برنامه چهارم نسبت به
برنامه پنجم است و در بعد ذهنی اختصاص يک ماده به مشارکت (رضايت از مشارکت سیاسی) در برنامه چهارم میباشد که اين

 . 1بیمه و تأمین اجتماعی در جایی که گروه هدف در آن عموم مردم بوده ذیل موضوع امنیت انسانی و در جایی که گروه خاصی را مد نظر داشته ذیل موضوع عدالت
اجتماعی مقوله بندی شده است.
 . 2الزم به یادآوری است که هرچند موضوعات اجتماعی در قالب فصول تعیین شده مورد بررسی قرار گرفته اما برای استخراج مؤلفه های پایداری اجتماعی کل برنامه
های چهارم و پنجم بررسی شده است.
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شاخص در برنامه پنجم خالی است .ضمناً در برنامه چهارم در بخش نیازهای اساسی از بعد ذهنی اشاره مستقیم به رضايت از زندگی
شده اما در برنامه چهارم بهطور تلويحی در قالب احساس امنیت به اين بعد پرداختهشده است.
جدول  :2شاخصهای عینی پايداری اجتماعی در برنامههای چهارم و پنجم
شاخص

برنامه چهارم

برنامه پنجم

نیازهای اساسی (امید به زندگی ،آموزش،

ماده ( 84غذا ،سالمت) ،ماده ( 85حوادث) ،ماده  80و ( 31اعتیاد) ،ماده ( 81کیفیت

ماده ( 24ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی) ،ماده  20تا

فقر ،اشتغال)

خدمات درمانی) ،ماده ( 88دسترسی به خدمات درمانی) ،ماده ( 83تجهیز واحدهای

 11 ،11و ( 18بیمه و تأمین اجتماعی) ،ماده  15 ،14 ،12تا

درمانی) ،ماده ( 30کاهش سهم مردم از بیمه) ،ماده ( 31تقويت بیمه) ،ماده 32

( 11سالمت) ،ماده ( 21آموزش فنی و حرفهای) ،ماده

(درمان مصدومین) ،ماده ( 31دارو) و ماده ( 34بهداشت اماکن تولید و توزيع غذا)،

 134و ( 124اشتغال) ،ماده ( 11بیمه بیکاری)

ماده ( 52آموزش) ،ماده  21 ،11و ( 55اشتغال)
منابع

اجتماعی

(ساعات

پرداختن

به

-

-

فعالیتهای داوطلبانه)
فرصتهای برابر (ضریب جینی توزیع

ماده ( 35حمايت از اقشار نیازمند) ،ماده ( 30توانمندسازی و  ،)...ماده ( 31کاهش

ماده ( 13حمايت از افراد نیازمند)( 180 ،رفع تبعیض از

درآمد)

نابرابری درآمدی)

مناطق کمتر توسعهيافته)

مشارکت (شرکت در انتخابات و فعالیتهای

ماده ( 100حقوق شهروندی)( 111 ،مشارکت زنان) ،ماده ( 120ترويج فعالیتهای

ماده ( 130ترويج فعالیتهای مردمی در قالب بسیج)

غیر نهادمند)

مردمی در قالب بسیج)

استمرار خود (میزان بیکاری طوالنیمدت،

ماده ( 33اشتغال ايثارگران) ،ماده ( 101اشتغال مولد) ،ماده ( 102توسعه تعاونیها)،

ماده ( 80اشتغال) ،ماده ( 124تقويت بخش تعاونی)134 ،

میزان بیکاری گسترشیافته است)

ماده ( )42تنفیذی (ساماندهی اشتغال اتباع خارجی) ،ماده ( )48تا ( )51تنفیذی

(اشتغال در روستاها) ،ماده ( 211اشتغال زندانیان)

(ايجاد اشتغال)
تنوع فرهنگی (حمایت از ترویج ،حفظ و ثبت

-

-

زندگی فرهنگی گسترده ،در دسترس و
قابلفهم در تنوع کثرتگرا از طریق فرهنگ،
آموزش و پژوهش)

جدول  :1شاخصهای ذهنی پايداری اجتماعی در برنامههای چهارم و پنجم
شاخص

برنامه چهارم

برنامه پنجم

نیازهای اساسی (رضايت عمومی از زندگی)

ماده ( 38رضايت از زندگی)

ماده ( 203احساس امنیت)

منابع اجتماعی (احساس انزوا ،احساس پیچیده بودن امور)

-

-

فرصتهای برابر (رضايت از مشارکت)

-

-

مشارکت (رضايت از مشارکت سیاسی)
استمرار خود (بدون شاخص مهم)
تنوع فرهنگی (حمايت از ترويج ،حفظ و ثبت زندگی فرهنگی گسترده ،در دسترس و قابلفهم در تنوع
کثرتگرا از طريق فرهنگ ،آموزش و پژوهش)

ماده ( 100ارتقاء احساس امنیت در
فعالیتهای سیاسی)
-

-

-

-
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پایداری اجتماعی و گروههای هدف

ازآنجاکه از میان بردن نابرابری اجتماعی و تقويت اقشار آسیبپذير ازجمله زنان ،کودکان و افراد کمدرآمد در بحث پايداری
اجتماعی جايگاه مهمی دارد در اين بخش ،يافتههای پژوهش به تفکیک گروههای هدف در برنامههای چهارم و پنجم ارائه میگردد:
کودکان و نوجوانان در برنامه چهارم توسعه ازنظر تربیت دينی (ماده  101تنفیذی) ،مشارکت در امور اجتماعی و فرهنگی (ماده 115
تنفیذی) و صیانت از حقوق آنها (ماده  ) 100موردتوجه قرارگرفته و در برنامه پنجم نیز به موضوع آموزش و تربیت (ماده  )13و
امنیت (ماده  )221کودکان توجه شده است.
جوانان ،در برنامه چهارم توسعه با حمايتهايی در خصوص مشارکت در فعالیتهای سازندگی بسیج (ماده  120و ماده  115تنفیذی)،
اشتغال (ماده ،)102 ،55،ارتقاء فرهنگی (ماده  101تنفیذی و ماده  )108و حمايت همهجانبه (ماده  )112موردتوجه قرارگرفته است.
در برنامه پنجم نیز حمايتهای جوانان معطوف به ارزشهای دينی (ماده  ،)0تقويت هويت ملی (ماده  ،)13اشتغال (ماده  ،)21تربیت
(ماده  ،)41ازدواج (ماده  ،)41مسکن (ماده  111و  )110و مشارکت در فعالیتهای سازندگی بسیج (ماده  )130بوده است.
سالمندان در برنامه چهارم توسعه در زمینه توانبخشی و نگهداری (ماده  31و مواد  20و  88تنفیذی) موردتوجه قرارگرفتهاند و در
برنامه پنجم ازنظر پوشش حمايتی (ماده  ،)13تأمین اجتماعی (ماده  21و  ،)11 ،28رفع تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف (ماده
 )50و عدم بهکارگیری در دستگاههای اجرائی (ماده  )05مشمول برنامه توسعه شدهاند.
زنان در برنامه چهارم توسعه ازنظر مسکن (ماده  ،10زنان سرپرست) ،ارتقای مهارتهای شغلی (ماده  ،)54مشارکت در فعالیتهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان (ماده  11تنفیذی) ،بیمه خاص (ماده  ،30زنان سرپرست) ،توانمندسازی (ماده  31و ،)102 ،101
حمايتهای حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی (ماده  38و  ،)100بازنگری قوانین ،تقويت مهارتها ،ارتقای کیفیت زندگی ،تحکیم نهاد
خانواده ،رفع خشونت ،ايجاد و گسترش نهادهای مدنی و تشکلها (ماده  )111و تأسیس خانه سالمت دختران و زنان (ماده  20تنفیذی)
موردحمايت قرارگرفتهاند .در برنامه پنجم نیز ازنظر توانمندسازی و بیمه (ماده  ،13زنان سرپرست) ،امنیت (ماده  ،)221بسیج (ماده
 ،)130مشاغل خانگی ،تأمین اجتماعی ،اوقات فراغت ،پژوهش ،گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ،ارتقاء سالمت ،توسعه تعامالت
بینالمللی ،تعمـیق باورهای دينی و اصـالح ساخـتار اداری تشکـیالتی زنان (ماده  )210موردتوجه قرارگرفتهاند.
کارگران در برنامه چهارم با موضوعاتی شامل اعطای سهام ترجیحی (ماده  10تنفیذی) ،يارانه کارمزد تسهیالت مسکن (ماده  )10و
تعديل دستمزد (ماده  )30موردتوجه واقعشده و در برنامه پنجم به موضوعاتی مانند روابط کار (ماده  25و  ،)11تقويت بیمه بیکاری،
همسويی منافع با کارفرمايان ،تقويت شرايط جديد کار و تقويت تشکلهای کارگری (ماده  )11در رابطه با آنان پرداختهشده است.
اقشار آسیبپذير که با عناوين مختلف ازجمله کمدرآمد ،سه دهک پايین ،زير خط فقر و مانند آن مورداشاره قرارگرفتهاند در برنامه
چهارم با موضوعات مسکن (ماده  ،)10هزينههای بهداشتی و درمانی (ماده  ،)30تأمین اجتماعی ،پوشش حمايتی ،افزايش قدرت
خريد ،اشتغال ،توانمندسازی ،جلب مشارکتهای اجتماعی ،آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی ،غذای سالم و کافی،
خدمات بهداشتی ،درمانی و توانبخشی رايگان ،تأمین مسکن ارزانقیمت ،آموزش عمومی رايگان ،حمايتهای حقوقی ،مشاورههای
اجتماعی و مددکاری (ماده  ،)35افزايش سهم از يارانهها (ماده  40تنفیذی) موردحمايت واقعشدهاند .در برنامه پنجم نیز به مواردی
شامل بیمه (ماده  ،)18توانمندسازی (ماده  24و  ،)13کمک به نهادهای حمايتی ( ،)112تسهیـل در احقاق حق ( ،)211مسکن (ماده
 )110و کاهش فاصله گروههای درآمدی (ماده  )214در رابطه با آنان پرداختهشده است.
حاشیهنشینان در برنامه چهارم با دو ماده با موضوع تمرکز بخشیدن حمايتهای اجتماعی ،بهداشتی-درمانی ،مددکاری ،مشاوره
اجتماعی و حقوقی ،اشتغال حمايتشده (ماده  )31و ساماندهی بافتهای حاشیهای با رويکرد توانمندسازی ساکنین (ماده )10
موردتوجه واقعشدهاند .در برنامه پنجم نیز با دو ماده :اولويت در بهرهمندی از خدمات جامع و همگانی سالمت (ماده  ،)12سامانبخشی
مناطق حاشیهنشین و وضـع مقررات بازدارنده (ماده  )112موردتوجه قرارگرفتهاند.
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روستائیان در برنامه چهارم در موضوعات مقاومسازی ساختمانها (ماده  ،)1توسعه (ماده  ،)13تخصیص اعتبار (ماده  ،)13حمايت از
احیاء اراضی کشاورزی (ماده  108تنفیذی) ،شبکه راههای روستايی (ماده  ،)28نوسازی بافتهای قديمی و مديريت تأمین مسکن
(ماده  ،)10رفع محرومیت (ماده  ،)52سوخترسانی (ماده  ،)03توسعه منابع انسانی ،تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی ،ساماندهی
نظام ارائه خدمات سطحبندی شده (ماده  ،)15بیمه محصوالت و تأسیسات (ماده  181تنفیذی) ،بیمه پايه درمانی (ماده  ،)31افزايش
بهرهوری درآمد و ايجاد فرصتهای اشتغال (ماده  )35پوشش بیمههای اجتماعی (ماده  ،)30تسهیالت تعاونیهای تولید (ماده 50
تنفیذی) ،بررسی مشکالت (ماده  150تنفیذی) ،احداث مسجد (ماده  101تنفیذی) ،برقرسانی (ماده  102تنفیذی) ،تقويت شوراهای
اسالمی و دهیاریها (ماده  30تنفیذی) ،آب روستايی (ماده  1تنفیذی) موردتوجه قرارگرفتهاند و در برنامه پنجم به روستائیان با توجه
به موضوعات بیمه (ماده  18و  ،)134اولويت در بهرهمندی از خدمات جامع و همگانی سالمت (ماده  ،)12ايجاد مراکز حفظ آثار و
فرهنگ سنتی عشايری و روستايی (ماده  ،)11حق بیمه (ماده  ،)18تسهیالت تعاونیها (ماده  ،)124معافیت از عوارض جادهای (ماده
 ،)101مناسبسازی ساختمانها و فضاها (ماده  ،)103توسعه روستايی و صیانت از اراضی کشاورزی و باغها (ماده  ،)110بافت فرسوده
(ماده  ،)111طرح هادی (ماده  ،)112ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی ،حمايت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنايع روستايی،
مهاجرت معکوس ،آموزش فنی و حرفهای مستمر ،بهسازی ،نوسازی ،بازسازی و ايمنسازی ساختار کالبدی محیط و مسکن،
مکانهای ورزشی (ماده  ،)134شبکه راهها (ماده  )212به آنها توجه شده است.
بحث و نتیجهگیری

در اين مطالعه شاخصهای پايداری اجتماعی در برنامههای چهارم و پنجم توسعه ايران به روش تحلیل محتوا و در چارچوب نظريههای
جامعهشناسی بررسی شدند .عالوه بر اين ،وضعیت گروههای هدف در برنامههای توسعه و نوع سیاستگذاری در رابطه با آنها مورد
ارزيابی قرار گرفت.
فرايند ورود مفهوم پايداری اجتماعی در برنامههای توسعه ايران تقريباً همزمان و همگام با توسعه بینالمللی اين مفهوم بوده است.
همانگونه که در گفتمان بینالمللی توسعه پايدار ،ابتدا سهم محیطزيست بسیار زياد بوده اما بهمرور سهم عوامل اجتماعی برجستهتر
شد در ايران نیز اين فرايند دنبال شد اما اهمیت عامل اقتصاد در برنامههای توسعه ايران هیچوقت کمرنگ نشده است .درواقع ،اقتصاد
در همه رويکردها در میان جوامع مختلف ،مهم تلقی می شود اما برخی رويکردها قائل به نیل به توسعه پايدار و همهجانبه از طريق
تقويت زيرساختهای اجتماعی هستند و آن را عامل پايداری توسعه میدانند؛ اما در ايران به نظر میرسد اهمیت اين عوامل بهخوبی
درک نشده است.
در برنامه چهارم مؤلفههای پايداری اجتماعی بیشتر ديده میشود و ازاينجهت به گفتمان بینالمللی بیشتر نزديک شده بهطور مثال،
تأکید بر حقوق شهروندی و آزادی فعالیت های سیاسی ،مشارکت از طريق نهادهای مدنی و مشارکت زنان ،اما نوعی بازگشت در
برنامه پنجم رخداده است و اين موضوع حاکمیت ديدگاه شخصی رؤسای دولتها در زمان تدوين برنامههای توسعه را نشان میدهد.
مواد تشکیلدهنده برنامهها غالباً کلی ،مبهم ،فاقد ارتباط با ساير مواد و گاه حتی تکراری هستند .بلندپروازی و غیرعملی بودن در اکثر
مواد مشاهده میگردد.
با توجه به سه رويکرد جامعهشناختی مطرح در زمینه شاخص سازی پايداری اجتماعی شامل رويکرد نیازهای اساسی ،رويکرد سرمايه
اجتماعی و رويکرد کارکردگرايی ساختاری ،از يافتههای پژوهش چنین استنباط میگردد که رويکرد غالب در اين برنامههای چهارم
و پنجم توسعه ايران ،رويکرد نیازهای اساسی بوده است که نیازهايی همانند اشتغال ،بهداشت ،مسکن و تغذيه را در يک سطح فردی
در برگرفتهاند .اين رويکرد هرچند تعدادی از مؤلفه های پايداری اجتماعی را در بردارد لیکن توسعه را در حد شرايط حداقلی برای
تأمین نیازهای اقشار نیازمند تعريف نموده و مخصوصاً به شاخصهای غیرمادی (ذهنی) توسعه توجه ندارد .لذا به نظر میرسد
سیاست گذاری توسعه در ايران شديداً معطوف به اهداف حداقلی گرديده و رفع نیازهای اساسی مردم را هدف مهم خود قرار داده
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است .رويکرد سرمايه اجتماعی نیز تا حدودی در دو برنامه بهويژه در برنامه چهارم دنبال شده است بهطور مثال ،تأکید بر نهادهای
مدنی و آزادی مشارکت سیاسی قانونمند؛ اما سازوکارهای روشنی در خود برنامه برای عملی شدن آنها وجود ندارد و چنانکه
تجربه نشان داده است اکثر اين برنامهها به اجرا درنمیآيند.
وضعیت گروههای هدف در برنامههای توسعه موردبحث نشان میدهد که پس از عموم مردم ،روستائیان بیشترين توجه را در هر دو
برنامه به خود جلب نمودهاند که گرايش به توسعه منطقهای را نشان میدهد .پسازآن اقشار کمدرآمد و مستضعف قرار دارند.
جهتگیری برنامهها نسبت به زنان بهويژه زنان سرپرست خانوار ازجمله نکات ديگر در برنامههای توسعه است که البته در برنامه
چهارم بیشتر به نقش مشارکتی زنان تأکید شده اما در برنامه پنجم موضوع حمايت از زنان پیگیری شده است .حاشیهنشینان ،کارگران،
جوانان نیز در هر دو برنامه دارای اهمیت بودهاند .جوانان متناسب با موقعیت خود و رويکرد سیاستگذاران ازنظر اشتغال ،مسکن و
ازدواج موردتوجه قرارگرفتهاند .ساير گروهها ازجمله کودکان و سالمندان نیز در هر دو برنامه حضور دارند با اين تفاوت که کودکان
ازنظر آموزش و تربیت موردتوجه قرارگرفتهاند اما سالمندان در زمینه حمايت و توانبخشی .بررسی میزان اهمیت گروههای هدف و
نوع سیاستی که در اين برنامهها برای حمايت از آنان تدارک ديدهشده نیز بهخوبی مؤيد رويکرد نیازهای اساسی به توسعه است.
در يک تحلیل کلی از ساختار برنامههای توسعه در ايران میتوان گفت سیاست نگاه از باال و غیر مشارکتی بودن برنامهريزی در ايران
باعث شده است که شرکای اجتماعی دولت در برنامههای توسعه هیچ نقشی نداشته باشند و از پتانسیل اصلی جامعه در پیشبرد اهداف
توسعه پايدار ،يعنی خود مردم بهکلی غفلت صورت گیرد .تشخیص نیازهای توسعه بر اساس نمودهای عینی مشکالت و عدم
بهکارگیری يک رويکرد تخصصی و جامع بر اساس امکانات (و نه مشکالت) مبتنی بر آراء کارشناسان نشان میدهد که هرچند
مؤلفههای توسعه پايدار در برنامههای توسعه ايران ديده میشود اما با توجه به عدم درک عمیق سازوکارهای اجتماعی که رشد و
توسعه را در جامعه به جريان انداخته و آن را در جهت پیشرفت نگاه میدارد باعث شده است باوجود وقت و انرژی زيادی که صرف
تهیه برنامههای پنجساله توسعه میشود اين برنامه ها در عمل چندان اجرايی نبوده و اگر اجرا شوند کارايی چندانی نداشته باشند.
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