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چکيده
دولت ،برآی ند نیروهای موجود در ساخت قددر

سیاسدی جوامدس اسدت و در جایکداگ ادارظاار ن دا

سیاسی ،بازیکر الیدی امور اجتماعی ،ازجمله توسعه اقتصادی است .بُعد اجتماعی ساخت قددر

سیاسدی

سبب میشود تا دولتها متناسب با منشأ اجتماعی و منافس طبقاتی خود ،رویکرد خاصی نسدبت بده توسدعه
اقتصادی اتخاذ انند و در راستای نیل به اهداف توسعه ،سیاستهای اجتماعی مشخصی را در پیش بکیرند.
فراظرد برهمانش «وجوگ اجتماعی ساخت قدر

دولت»« ،سیاستظذاری اجتماعی» و «توسعه اقتصدادی»،

تعیینانندگ جهتظیری ،اهداف و بازتابهای توسعهای ساخت قدر

سیاسی است .هددف ایدن پدژوهش

تبیین رابطه وجوگ اجتماعی دولت و توسعه اقتصادی در ایران از طریق سیاستظذاری اجتماعی است .ایدن
تحقیق با رویکرد امی و روش توصیفی -تحلیلدی انجدا شددگ اسدت .دادگهدا بده دو روش اتابخاندهای و
پیمایش خبرظی ظردآوری شدگ و در تحلیل از روش همبستکی استفادگ شددگ اسدت .جامعده آمداری شدامل
اساتید دانشکاگهای تهران در تخصصهای مربوط به موضوع پدژوهش اسدت .در ایدن تحقیدق مفلفدههدای
اجتماعی بهصور

مجاا احصا شدگ و شاخصهای آن در رابطه با سیاستظذاری اجتماعی توسعه اقتصادی

بررسی و تحلیل شدگ است .نتایج نشان میدهد اه شاخصهای وجوگ اجتماعی ساخت قددر

سیاسدی در

هفت مفلفه «سرمایه اجتماعی»« ،ساخت اجتمداعی جمعیدت»« ،فقدر و توزیدس درآمدد»« ،حمایدت و تدأمین
اجتماعی»« ،وجدوگ اجتمداعی حکومدت»« ،حقدو اجتمداعی» و «رسدانه و ارتباطدا

اجتمداعی» از طریدق

سیاستظذاری اجتماعی با توسعه اقتصادی در ایران ارتباط دارند.
کليد واژهها :بعد اجتماعی ساخت قدر

سیاسی ،سیاستظذاری اجتماعی ،توسعه اقتصادی و ایران.
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 .1مقدمه
پدیدگهای اقتصادی و اجتماعی در جوامس رابطه علت و معلولی دارندد (سدعیدی.)216 :1968 ،
اشورهای توسعهنیافته برای توسعه خود ،نیازمند اصد حا

مدفرر ،ظسدتردگ و همدهجانبدهای

هستند اه باید توسط خود آنها و مبتنی بر شرایط اجتماعی خاصشان صدور

پدذیرد(بنیانیدان،

 .)39 :1968توجه به ویژظیهای اجتماع در امر توسدعه از آنجدا ناشدی مدیشدود اده سیسدتم
فصلنامه علمی مطالعا

اقتصادی در جوامس درحالتوسعه ،تنها با اتکدا بده ترایدب «بدازار» و «دولدت» ،نمدیتواندد
پاسخکوی نیازهای توسعه فراظیر باشد و ترایدب «اجتمداع» بدا سدازمان دولدت و بدازار از
ضروریا

توسعه قلمداد میظردد .در اشورهای جهان سو  ،ماهیدت اجتمداعی دولدتهدا،

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمارگ  ،11زمستان 1911

یعنی نیروها و طبقا

اجتماعی تشکیلدهندگ ساخت دولت ،تأریر مهمی بر توسعهیافتکی یا

عقبماندظی آن ها دارند (مصدلیندژاد )111 :1913 ،و یکدی از ديیدل عمددگ نقدص راهبردهدای
توسعه ،ناتوانی در شناخت و توجه اافی به پیچیدظی مسائل اجتماعی و ارتباط آن با دیکدر
ابعاد الیدی توسعه است (هال و میجلی .)11 :1966 ،به هر روی ،چه هدف توسدعه اقتصدادی را
ارائه فرصتهای مناسب به مرد برای زندظی بهتر از طریق دسترسی به تسهی

آموزشی،

بهداشتدی ،رفداهی ،تغذیه ،مسدکن ،اشتغال و مانند آن بدانیم ،یا تحقق ارزشهای مبتنی بدر
مساوا

اجتماعی و برخورداری تودگ محرو جامعه؛ دولت بهعنوان اارظاار اصلی و معمار

توسعه اقتصادی ،از طریق سیاست ظذاری اجتماعی و اعمال آنهدا بدر ایدن فرآینددها تدأریر
میظذارد .سیاست اجتماعی مجموعه اقداما

برنامهریایشددگ و همداهنکی اسدت اده بدر

زندظی و معیشت مرد تأریرظذار است (پائول .)2118 ،1امروزگ برداشتهایی اه از مفلفدههدای
سیاستظذاری اجتماعی میشود ،از سمت تأمین قانونی خدما

اجتماعی فاصدله ظرفتده و

به تحلیلهای النکر و جامس معیشتی نادیک شدگ است .مواردی مانند ااهش فقر ،حمایت
اجتماعی ،شمول اجتماعی و ترویج حقو بشر ازجمله این موارد است .تحقق این اهدداف
نیا مستلا استقرار دولتی قدرتمند و فعالیت جامعه مدنی ،بخش خصوصی و همکداری بدا
نهادهای بینالمللی توسعه است .دولت ،جامعه مدنی ،بخش بازرظانی و مفسسا

مدالی یدا

بینالمللی توسعه از عناصر نهادی اصلی سیاست ظذاری اجتماعی هستند اه دولت بهعندوان
68
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بددازیکر اصددلی سددازگ سیاسددت اجتمدداعی و مددفررترین اددارظاار اص د

اجتمدداعی تلقددی

میظردد(هال و میجلی .)18 :1966 ،سیاستظذاری اجتمداعی؛ چده در قالدب دخالدت دولدت در
تأمین خدما

اجتماعی و تد ش بدرای رسدیدن بده اسدتانداردهای اساسدی زنددظی همده

شهروندان ،یا ایجاد چتر حمایتی برای اجتناب از آسیبهای اجتمداعی طدر هدای توسدعه؛
موضوعی است اه ارتباط اساسی با بازتدابهدای توسدعهای سداخت قددر

سیاسدی پیددا

میاند .اهداف عمدگ سیاستهای اجتماعی عبار اند از :ارتقای سرمایه اجتمداعی و مقابلده
با طرد اجتماعی ،برقراری عددالت اجتمداعی و اداهش فقدر ،حمایدت اجتمداعی و ارتقدای
افاایش ادغا و دربرظیری اجتماعی ظروگهای طردشدگ یا مستعد طرد و وارد ساختن آنهدا
به جریان اصلی سیاستها است .ع وگ بر این موارد ،امروزگ تقویت حقو اساسدی مدرد ،
بخشی ضروری و مکمل فرآیند توسعه تلقی میظردد .دولدت در جایکداگ برآیندد نیروهدای
فعال در ساخت قدر

سیاسی ،از یکسو متناسب با ویژظیهای اجتماعی سداخت قددر ،

به سیاستهای توسعهای ویژگای ظرایش دارد و از سوی دیکر ،نتایج سیاسدتهدای توسدعه
اقتصادی ،بدر سداخت اجتمداعی قددر

سیاسدی دولدت تدأریر مدیظدذارد و از آن طریدق

سیاستظذاری اجتماعی را دستخوش تغییر میاند .به ن ر میرسدد بددون وقدوع تغییدرا
بنیادین در ساخت اجتماعی و ن ا ارزشی جامعه ،رشد اقتصدادی پایددار و متدوازن اتفدا
نمیافتد .در تما اقتصادهای رو به توسعه بهصور

عا و در ایران بهصور

خدا ،،در
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استاندارهای زندظی و رعایت حقو شهروندی .از دیکر اهدداف سیاسدتهدای اجتمداعی،

فراظردی اه طی آن ،ارتقای شاخصهای توسعه اقتصادی با فرهنگ و نهادهای مرتبط ن دا
اجتماعی در تعامل و همافاایی قرار میظیرند ،الید معمای توسعه خواهد بود .بر این اساس
مسئله اصلی این پژوهش تبیین عناصر اجتماعی ساخت قدر

سیاسی و بررسدی رابطده آن

با توسعه اقتصادی ایران از طریق سیاستظذاری اجتماعی است.
در باب اهمیت و ضرور

تحقیق میتوان ظفت :در

اقتصادی ،مستلا شناخت وجوگ ساخت قدر

و آسیبشناسی فراظدرد توسدعه

سیاسی و دولت ،بهمثابه بازیکر اصلی تمدا

فرآیندهای اجتماعی جوامس مدرن است و شناخت اارارد دولت در توسدعه اقتصدادی نیدا
بدون توجه به بنیانهای اجتماعی قدر

دولت متصور نیست .از این رو ،تبیین عوامل مفرر
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بر سیاست ظذاری اجتماعی دولت ،میتواند موجب شناخت رابطه وجوگ اجتماعی دولدت و
توسعه اقتصادی در ایران شود .این تحقیق با هددف تبیدین رابطده ابعداد اجتمداعی سداخت
قدر

سیاسی (دولت) متناسب با الااما

توسعه اقتصادی بهصدور

عدا و بررسدی ایدن

رابطه از طریق در و تبیین عنصر سیاستظذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران انجدا
شدگ است.
فصلنامه علمی مطالعا

 .2مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
 .4-2مرور ادبيات و پيشينه تحقيقات انجامشده

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمارگ  ،11زمستان 1911

از حیث ن ری ،دربارگ ابعاد ،مفلفهها و شاخصهای سیاستظذاری توسدعه اجتمداعی و
به دنبال آن وجوگ اجتماعیِ ساخت قدر
وفا علمی وجود ندارد .مطالعا

سیاسی اه بر توسعه اقتصادی تأریر مدیظذارندد،

و پژوهشهای زیادی برای سنجش توسعه اجتماعی ،بدا

متغیرها و معرفهایی همچون میاان شهرنشینی ،سطح اشتغال زندان از ادل اشدتغال ،میداان
باسوادی ،شمار دانشآموختکان در مرااا آموزش عدالی نسدبت بده ادل جمعیدت ،سدرمایه
اجتماعی ،دسترسی به منابس و امکانا

بهداشتی و درمدانی ،محدیط زیسدت ،حمایدت هدای

اجتماعی و بیمهها ،جرائم و امنیت عمومی ،توزیس درآمد و رفاگ اقتصادی ،برابدری در برابدر
قانون ،رعایت عملی حقو اقلیتها ،میاان توسدعه تشدکلهدای اجتمداعی و  ،...بدهعندوان
شاخصهای توسعه اجتماعی انجا شدگ اه هدف اصلی این تحقیق را پوشدش نمدیدهندد،
اما از دادگها و شاخصهای آنها در صور بندی ن ری یا دادگهای مربوط به ایران میتوان
استفادگ ارد (آزاد ارمکی ،مبارای و شهبازی .)1911 ،سا آرا و همکاران در مقاله «سیاسدتظدذاری
اجتماعی در حوزگ آسیبهای اجتماعی در قوانین برنامه توسعه اشور» ،بدا هددف ارزیدابی
اارارد برنامه ششم توسدعه در روندد روبدهرشدد آسدیبهدای اجتمداعی ،سیاسدتظدذاری
اجتماعی را در بوته آزمون قرار دادگاند و این برنامه را ناموفق ارزیابی ادردگاندد (.)113 :1918
امیدی در مقالهای با عنوان «تحوي
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سیاستظذاری اجتماعی در عصر پهلوی :فراز و فدرود

رابطه دولت و ملت» ،نتیجه میظیرد اه دولت در این مقطس تد ش ادردگ تدا بدا اتکدای بده
درآمدهای رو به افاایش نفت ،نقش بیشتری را در حوزگ رفاگ بر عهدگ ظیرد تا ضمن ایجداد


سطح رفاگ نسبی برای ظروگهای مختلف اجتماعی ،از ایدن طریدق ندوعی انتدرل و ن دار
اجتماعی را نیا اِعمال اند (.)131 :1913
 .2-2مباني نظري
برخی از اندیشمندان در ترسیم نمودار توسعه ،اولویت را به توسعه اجتماعی و ابعداد آن
میدهند (سدریسالقلدم .)1911 ،دو رویکدرد عمددگ دربدارگ توسدعه از سدوی مکاتدب رفداهی و
ماراسیستی ارائه شدگ است .در نکاگ رفاگظرایان ،توسعه برابر اسدت بدا ارائده فرصدتهدای
رفداهی ،تغذیه ،مسدکن ،اشتغال و مانند آن .دیدظاگهای ماراسیستی نیا بر ارزشهای مبتنی
بر مساوا

اجتماعی تأاید میانند .آنان توسعه را درجهای از ساختار اجتماعی میدانند اده

به ااثریت مرد محرو جامعه نهتنها اجازگ برخورداری از منابس ملدی را مدیدهدد بلکده در
جهت رسیدن به آن هدف ،آنها را یاری میاند .در نکاهی دیکر ،توسعه را میتوان فرآیندد
ایجاد تحول بنیادین در ساختارها ،روابط و فضای اجتماعی با انکیاگ تحقق اهدداف اعتمداد
عمومی ،انسجا اجتماعی ،بهبود ایفیت زندظی و برآوردن نیازهای طبقا
پاسخکو اردن اارظااران و صاحبان قدر

مختلف مدرد و

تعریف ارد .از ایدن رو دسدتیابی بده توسدعهای

همه جانبه اه قادر به تقویت انسجا ملی در اشور باشد ،بدون توجه به ابعداد اجتمداعی آن
امری غیرممکن است .توسعه را میتدوان جریدانی چندبعددی دانسدت اده مسدتلا تغییراتدی

مقاله پژوهشی :دولت و سیاستظذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران

مناسب به مرد برای زندظی بهتر از طریدق دسترسدی بده تسدهی

آموزشدی ،بهداشتددی،

اساسی در ساخت اجتمداعی ،طدرز تلقدی عامده مدرد و نهادهدای ملدی و نیدا تسدریس رشدد
اقتصادی ،ااهش نابرابری و ریشهان اردن فقر مطلق است .توسعه در اصل بایدد نشدان دهدد
اه مجموعه ن دا اجتمداعی ،هماهندگ بدا نیازهدای متندوع اساسدی و خواسدتههدای افدراد و
ظروگهای اجتماعی در داخل ن ا  ،از حالت نامطلوب زندظی ظذشته خارج شددگ و بدهسدوی
وضس یا حالتی از زندظی اه از ن ر مادی و معنوی بهتر است ،سو مییابدد (تدودارو.)81 :1911 ،
دربارگ اهمیت نقش اجتماع و سیاستظذاری اجتماعی در توسعه اقتصدادی ،توجده بده سده
عنصر «بازار»« ،اجتماع» و «دولت» روابط آنها راهکشا است .بازار سازمانی است اه رقابت
را در میان افرادی اه از طریق ابداار غیرشخصدی قیمدت در جسدتوجدوی سدود هسدتند،
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هماهنگ میسازد .اجتماع انشهای جمعی را بر اساس اعتماد مشتر در درون یک ظدروگ
اوچک اه با انشهای متقابل شخصی تشخص مییابد ،سدازماندهدی مدیاندد .دولدت از
در امور مربوط به تخصیص منابس دخالت میاند .از ن در تئوریدک،

طریق استفادگ از قدر

بازار در عرضه اايهای خصوصی اارآیی دارد و برتری اجتمداع در ظدرو عرضده اايهدای
عمومی است اه منتفعان محدود در محل معینی هستند .عرضه اايهای عمدومی فرامحلدی،
فصلنامه علمی مطالعا

مانند پژوهشهای علمی اساسی و ن ا قضایی باید به دولت واظدذار شدود .در اقتصدادهای
رو به توسعه ،بازارها سازمان دهی ضعیفی دارند و اط عدا

نامتقدارن و نداقص از ویژظدی

اصلی آنها است .در این بازارها ،دستیابی به تخصیص اارای مندابس ،حتدی بدرای اايهدای
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خصوصی با شکست مواجه میشود .اجتماعا  ،توانایی اندای دارندد تدا خدود را بدا رشدد
فاایندگ نیازها اه ناشی از رشد جمعیت یا امبود منابس است ،تطبیق دهندد .در ایدن شدرایط
است اه بر اساس ضرورتی آشکار ،دولت باید خود را درظیر فعالیدت در عرضده اايهدای
عمومی محلی و خصوصی اند .حال اظر دولت ،ارادگ و اارآمدی يز برای تأمین اايهدای
عمومی و خصوصی را نداشته باشد ،يجر شکست میخورد و ایدن شکسدت هایندههدای
مضاعفی را بر اجتماع تحمیل میاند  .به این ترتیب ،تلفیق صحیح و اارآمد اجتماع ،بازار و
دولت برای برانکیختن رشد اقتصادی ،اهمیت بايیی در اقتصاد توسعه دارد .برحسب سدنن
فرهنکی و اجتماعی ،اارآیی بازار در یک اقتصاد میتواندد قدویتدر باشدد ،درحدالیاده در
اقتصاد دیکر ،توان سازمان اجتماع قویتر است .در مورد اول افاایش نقش دولت میتواندد
مفرر باشد ،درحالیاه در مورد دو بهتر است نقدش اجتمداع افداایش یابدد؛ بندابراین هدی
ترایب متحدالشکل یکانهای اه برای اقتصادهای در حال توسعه ااربرد داشته باشد ،موجود
نیست (هایامی.)93 :1961 ،
 .1-2-2مؤلفهها و شاخصهای بُعد اجتماعي دولت و سياستگذاری اجتماعي توسعه

بر اساس مطالعا

ن ری ،مهمترین مفلفههای بُعد اجتماعی ساخت قدر

سیاسدی اده

از طریق سیاستظذاری اجتماعی دولت بر توسعه اقتصادی تأریر میظذارند ،عبدار اندد از:
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سرمایه اجتماعی ،ساخت اجتماعی جمعیت ،خصوصیا

اقتصادی جمعیت (موضوع فقر و

توزیس و بازتوزیس درآمد) ،حمایت و تأمین اجتماعی ،رسانه و ارتباطا


اجتماعی.


ـ سرمايه اجتماعي

سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی میدانند اه موجدب
ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه ظردیدگ و موجب پایین آمدن هایندههدای تبدادي
ارتباطا

و

میظردد (صدیدایی و همکداران .)1966 ،سدرمایه اجتمداعی بده یکدی از پایدههدای مهدم

توسعهیافتکی تبدیل شدگ است و شامل هنجارها و ارزشهایی اسددت اه در میدان ظروهدی
از مرد تسهیم شدگ و به ارتقای میاان همکاری و اعتماد در بین آنها میانجامد
استان تهران .)11 :1963 ،در مطالعا

(برنامه آمدایش

مختلف نقش سددرمایه اجتماعی بر رشدد اقتصدادی نشدان

شکلظیری سرمایه اجتماعی دارد و آن را میتوان حاصل پدیدگهدای ذیدل در یدک سیسدتم
اجتماعی دانست :اعتماد متقابل؛ تعامل اجتماعی متقابل؛ ظدروگهدای اجتمداعی بدا احسداس
هویت جمعی و ظروهی؛ احساس وجود تصویری مشتر از آیندگ و ادارظروهی .نیداز بده
سرمایه اجتماعی در شرایط مختلف اقتصادی از قبیدل رادود یدا تدور اده جامعده نیازمندد
رواداری و اعتمادسازی است ،بیش از هر سرمایه دیکری لمد
سرمایهها میتواند بسیاری از معض

مدیشدود و در اندار سدایر

را از سر راگ توسعه جامعده بدردارد و رشدد شدتابان

اقتصادی و اجتماعی را ممکن اند .با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی
و ااراردهای بالقوگ آن در توسعه و صرفهجوییها در هاینههای مدیریتی ،انترل و ن دار
و حل تعارضا ؛ برنامهریایهای مختلفی برای افاایش ذخیرگ این سرمایه يز است اه در
این ارتباط نقش دولت بررسی میظردد .ساخت قدر

مقاله پژوهشی :دولت و سیاستظذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران

دادگ شدگ است و بنابر تعریف سرمایه اجتمداعی ،بدهطدور قطدس فرهندگ نقدش مدفرری در

سیاسدی ،سدازمان دروندی دولدت و

رابطه آن با نیروهای اجتماعی ازجمله عواملی اسدت اده تدأریر زیدادی در ارتقدای سدرمایه
اجتماعی دارد .ارتقای سرمایه اجتماعی نیا هاینههای اجتماعی اجرای برنامههای توسدعه را
ااهش میدهد .رای

و لینگ رابطه بین سرمایه اجتماعی ،دمواراسی و پیشدرفت اقتصدادی

را در یازدگ اشور اروپایی و آمریکایی مورد بررسی قرار دادگاند و معتقدند سرمایه اجتماعی
اررا

انکارناپذیری بر دمواراسی و پیشرفت اقتصادی دارد و میتواند سطح تولیدد ملدی را

افاایش دهد (شارعپور .)11 :1963 ،با توجه به فرآیند جهانیشدن و تغییر نقش دولدتهدا ،ایدن
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مفهو به مثابه راهکاری ارزان و عملی برای مشک

توسعه ،مورد توجه سیاسدتظدذاران،

برنامهریاان و مسئوين سیاست اجتماعی قرار ظرفته است.
بدر اسدداس مطالعددا

انجدا شدددگ؛ «اعتمدداد اجتمداعی»« ،امنیددت اجتمدداعی»« ،مشددارات

اجتمدداعی»« ،آظدداهی و شددناخت»« ،انسددجا اجتمدداعی» و «نهادهددای فراظیددر اجتمدداعی» از
مهمترین زیرمفلفههای سرمایه اجتماعی در جوامس هسدتند و از طریدق تدأریر بدر سداختار و
فصلنامه علمی مطالعا

اارارد ساخت قدر

سیاسی و درنتیجه سیاستظذاری اجتماعی دولت ،توسدعه اقتصدادی

را در جامعه تحت تأریر قرار میدهند.
اعتماد اجتماعي :یکی از مهمترین مفلفههای سرمایه اجتمداعی اسددت اده زمیندهسداز
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مدشارات ،همکدداری ،تعددام

و اددنشهددای ظروهددی میددان اعددضا در ظدروگهدای

اجتماعی شدگ و منجر به ظسترش و تسهیل روابدط اجتمداعی فدرد بدا سدایر افدراد جامعده
میشود .هایامی اعتماد متقابل را سرمایهای میداند اه بر ارر افداایش ارتبداط متقابدل و نیدا
ترس از دست دادن مناسبا

مبتنی بر همکاری چندجانبه افاایش مییابد و اهر قدرتمندی

برای مهار سوءاستفادگ اخ قی در جامعه بده شدمار مدیرود (هامدایی .)21 :1961 ،اظدر اعتمداد
متقابل میان افراد خا ،تا سطح یدک قدانون اخ قدی در جامعده بداي رود ،در هایندههدای
معام

صرفهجویی زیادی مدیشدود؛ بندابراین اعتمداد انباشدتهشددگ در جامعده از طریدق

تعاملهای شخصی ،اارآیی را افاایش و هاینههای مربوط به تقسیم اار را ااهش میدهدد.
از این ن ر ،اعتماد نوعی سرمایه اجتماعی مشابه سرمایه هاینههای جاری اجتماعی از قبیدل
جادگ و بندرها است .اظر اعتماد به قدر اافی نباشد ،هاینههای ن دار

و انتدرل در جامعده

افاایش مییابد و وجوب سازماندهی و نهادسازی سلسلهمراتبی برای اجتناب از مخداطرا
اخ قی ضرور

مییابد؛ آنکاگ باید به همیاری اجتماعی چشم دوخت .اعتماد نوعی اايی

عمومی محلی است اه توسط جامعه عرضه می شود .در عرضه این اايی عمدومی محلدی،
اجتماع نسبت به بازار و دولت از مایت برخدوردار اسدت .در صدور

نداتوانی جامعده در

عرضه این ااي ،باید دولت تأمین آن را از طریدق سدازواارهای خدود اده عمومدان هایندهزا
12



هستند ،بر عهدگ بکیرد .البته تأمین اايیی اه دولت در آن مایتی ندارد ،هی ظاگ تقاضدای آن
را نمیتواند در حد مطلوب تأمین اندد (هایدامی .)911-911 :1961 ،نداتوانی مدرد در برقدراری


روابط مبتنی بر همیاری ،به دلیل فقدان ارتباط و اعتماد ،زیانهای جبدرانناپدذیری را بدرای
جامعه در پی دارد و هاینه رشد اقتصادی را چند برابر میاند.
مشاركت اجتماعي :به هر میاان نیروهای اجتماعی دارای اهدداف مشدتر فراظیرتدری
باشند ،زمینه مشدارات در تحقدق برنامدههدای اقتصدادی ،سیاسدی و اسدتراتژیک فدراهمتدر
میظردد(مصلینژاد.)21 :1913 ،
آگاهي و شناخت :این مفلفه یکی از پیششرطهای اعتمداد تلقدی مدیشدود و یکدی از
شدرطهدای يز برای مشارات است .پاظیری توسعه در هر جامعه ،مستلا اقنداع ظفتمدانی
ن ری و فکری به حوزگهای رفتاری و ااراردی جامعه است (صیدایی و همکاران.)116 :1966 ،
انسجام اجتماعي :استراتژی ملی توسعه محصول انسجا و قاعدگمندی ادنش ظدروگهدای
اجتماعی ،سیاسی و نخبکان ابااری است اه مسیر حرات اشور را تعیین میانند .در غیر این
صور

سیر سیاسی و فکری اشور تابس به قدر

رسیدن ظروگهای مختلدف و ظدرایشهدا و

افکار سیاسی آنها خواهد بود .اجماع نخبکان ابااری و تدوین استراتژی ملی میتواندد مسدیر
و سرنوشت سیاسی و اقتصادی یک اشور را مشدخصتدر اندد (سدریسالقلدم .)11 :1911 ،اقتصداد
نااارآمد ،فشار و نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی ،تعارضا

فرهنکی ،فروپاشی ارزشهدای

خانوادظی ،بیتفاوتی نسبت به قدانونشدکنی و  ...همده نمودهدایی از سدیر ناولدی سدرمایه
اجتماعی است اه درنهایت منجر به تبعیض و نارضایتی عمومی میظردد و اعتماد عمدومی

مقاله پژوهشی :دولت و سیاستظذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران

و مفاهمه اجتماعی دربارگ اصول ،اهداف و پایههای فکری توسعه و سپ

ظذار از مباحدث

و انسجا اجتماعی را بهعنوان مفلفهها و اجاای الیدی سیاستظذاری اجتماعی و به دنبدال
آن توسعه ااهش میدهد.
مهم ترین اقداماتی اه توسط دولتها میتواند برای تقویت سرمایه اجتماعی انجا شود،
عبار اند از :تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی با تقویت و غنیسدازی آمدوزشهدای
عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان برای حضور داوطلبانه در نهادهدای اجتمداعی بدا پرهیدا از
تصدیظری بخشهای مختلف اقتصدادی ،فرهنکدی و اجتمداعی و واظدذاری فعالیدتهدای
مربوط به نهادهای مردمی برای جلب مشارات آنها در فعالیتهدا و زمیندهسدازی ایجداد و
تقویت نهادهای اجتماعی و شبکههای اعتماد بین آحاد مختلدف مدرد (فواویامدا)111 :1111 ،؛
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چرااه توسعه در ساختهای یکپارچه و منسجم بهراحتدی قابدل اجدرا اسدت ،درحدالیاده
ساختهای چندپارگ در معرض بین می و بیقانونی قرار دارند و پیجویی توسعه در آنها
بهسختی میسر است (مصلینژاد.)26 :1913 ،
نهادهاي اجتماعي :نهادهای اجتماعی سیستمعامل سیاست ظذاری اجتماعی معطوف بده
توسعه قلمداد میظردند .برای مثال یکی از شرطهای اساسی برای انتقال فنداوری خدارجی،
فصلنامه علمی مطالعا

توسعه نهادهای مربوطه است .نهادهای جدید در شرایطی میتوانند عملکرد مدفرری داشدته
باشند اه با ن ا ارزشی اقتصاد دریافتانندگ متناسب باشند .برای بهرگمندی از فرصتهدای
بارظی اه ورود فناوری ایجاد میاند و برای انطبا فناوری جدید بدا ویژظدیهدای محدیط
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اقتصادی و اجتماعی اشور مقصد ،باید در پی نوآوریهای نهادی در عرصههدایی همچدون
ساختار بازار ،سدازمان دهدی صدنعتی ،ایجداد مقدررا

و مددیریت نیدروی ادار ،تحقیقدا ،

اارآموزی و ن ا های آموزشدی بدود .بایدد امکاندا

بدالقوگ اقتصداد مقصدد اده سرشدار از

میراثهای متنوع اجتماعی و اقتصادی دیرین و ویژگ خود است را بررسی ارد .تعداد بسیار
معدودی از اقتصادهای عقبماندگ توانستهاند محدودیتهای ساختاری سیاسدی ،فرهنکدی و
اجتماعی و اقتصادی ورود فناوری و اساسدان ارتبداط منتفعانده بدا اقتصدادهای برتدر را رفدس
انند(هامایی .)16 :1961 ،با وجود سودمند بودن ورود فناوریهای پیشرفته ،اظر وارد اردن ایدن
فناوریها ،بدون در ن ر ظرفتن تفاو

ارزشهای فرهنکی و قرارداد اجتماعی اشور مقصد

باشد؛ نهتنها من ور مورد ن ر را برآوردگ نمیسدازد ،بلکده تنهدا بدین مدی اجتمداعی ایجداد
میاند  .اوشش سیاست مفرر باید در راستای ایجاد یک ن ا اقتصادی باشدد اده بتواندد بدا
استفادگ مناسب از هنجارها و قراردادهای سنتی عمیقان ریشدهدار ،از فرصدتهدای اقتصدادی
جدید بهترین بهرگ را ببرد (هایدامی .)33 :1961 ،نهادهای اقتصادی فراظیر ،نهادهایی هسدتند اده
اجازگ مشارات ظروگ بارظی از مرد را در فعالیتهای اقتصادی فدراهم و آنهدا را تشدویق
میانند تا از استعدادها و مهار هایشان بهترین استفادگ را ببرندد و قددر

انتخداب داشدته

باشند .نهادهای اقتصادی برای آنکه فراظیر باشند ،باید متضمن مالکیت خصوصی امن ،ن ا
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حقوقی بی طرف و ترتیباتی برای تأمین خدما

عمومی باشند تدا بسدتری هدمتدراز فدراهم

آورند تا مرد بتوانند در آن به مبادله و عقد قرارداد بپردازند .این نهادها همچنین باید اجازگ


ورود به اسبواارهای جدید را بدهند و مرد را در انتخاب مشاغلشان آزاد بکذارند .ایدن
نهادهای فراظیر ،برای فعالیتهای اقتصادی ،رشد بهدرگ وری و توسدعه رفداگ انکیداگ فدراهم
می انند .در این میان تضمین حقدو مالکیدت امدری محدوری اسدت .ایدن حقدو انکیداگ
سرمایهظذاری و افاایش بهرگوری را تضمین میاند .وقتی دسترنج افراد در معرض سدرقت
باشد یا همه محصول بهعنوان مالیا

اخدذ شدود ،انکیداگای بدرای ادار ،سدرمایهظدذاری و

نوآوری باقی نمیماند؛ بنابراین برای عمو جوامس خواهان توسعه ،امنیت موضوعی حیداتی
است .نهاد اقتصادی فراظیر ،مستلا امنیت حقو مالکیت و وجود فرصتهای برابر ،نهفقط
مالکیت تضمینشدگ ،قانون ،خدما
به قدر

عمومی و آزادی انعقاد قرارداد و انجا مبادلده همکدی

دولت متکی هستند؛ نهادی دارای حق اعمال زور برای برقراری ن دم ،جلدوظیری

از دزدی و تقلب و اعمال قراردادهای منعقدگ میان شهروندان .عد وگ بدر ایدنهدا ،عملکدرد
مطلوب جامعه مستلا خدما
زیرساختها و ملاوما

عمومی دیکری هم هست :شریانهدا و شدبکه حمدلونقدل،

عمومی توسعه اقتصدادی و من ومدهای از مقدررا

اجتناب از دزدی و سدرقت .قسدمت عمددگای از ایدن ملاومدا
میتواند فراهم اند؛ اما هماهنکی و اجرای این ملاوما

بنیدادین بدرای

را بخدش خصوصدی نیدا

در مقیاس بارگ تنها از عهدگ یدک

دولت مراای قدرتمند برمیآید؛ بنابراین دولت بهعنوان برقراراننددگ ن دم ،مجدری قدانون،
حامی مالکیت خصوصی ،ضامن اعتبار قراردادها و تأمینانندگ اصلی خددما

عمدومی ،بده

مقاله پژوهشی :دولت و سیاستظذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران

برای فرادستان بلکه برای ظسترگای وسدیس از همده اقشدار مختلدف جامعده اسدت .حقدو

صورتی اجتنابناپذیر با نهادهای اقتصادی درهمتنیدگ است (عجماوغلو و رابینسون.)111 :1912 ،
ـ ساخت اجتماعي جمعيت

رابطه متقابل توسعه اقتصادی با تحوي

جمعیتدی ،پیوسدته توسدط دانشدمندان توسدعه

مطالعه و بررسی شدگ است .عامل جمعیت رابطه تنکانکی با توسدعه دارد و روندد توسدعه،
جهت ظیری و میاان آن ،تابعی از ام و ایف جمعیت است

(حداف

نیدا .)113 :1961 ،اظدر رشدد

جمعیت تابعی از بهبود درآمد و سطح زندظی (عوامدل درونزا) اشدورهای درحدالتوسدعه
نباشد و محصول واردا

فناوریهای بهداشدتی و درمدانی (عوامدل بدرونزا) باشدد ،آنکداگ
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افاایش تولید و رشد درآمد ،صرف تأمین نیازهدای روزافداون رشدد جمعیدت مدیشدود و
جامعه با تخلیه نسبی منابس ،افت و تهیدستی اقتصادی مواجه میشود.
جمعیت ال یک اشور را میتوان به دو دسته فعال و غیرفعدال تقسدیم ادرد .جمعیدت
فعال در اقسا فعالیتهای اقتصادی به اشتغال میپردازد .تحلیل و بررسی در میداان نیدروی
اار ،شرات زنان یا مردان در فعالیتهای اقتصادی ،تقسدیم نیروهدای فعدال در ظدروگهدای
فصلنامه علمی مطالعا

مختلف شغلی ،اخت ف فعالیت شهری و روستایی در ساختمان شغلی جمعیدت از اهمیدت
زیادی برخوردار است.
هانتینکتون ،ساخت اجتماعی را از عوامل اصلی توسعه مبتنی بر مرد سدايری مدیداندد.
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در صورتی اه ساخت اجتماعی ،تا حد زیادی تمایا یافته و شامل ظروگهای نسدبتان مسدتقل
(ن یر ظروگهای تجاری ،حرفهای ،مذهبی و نژادی) باشد ،این ظروگها پایهای را برای انتدرل
قدر

دولت فراهم اردگ ،زمینده اسدتقرار و تدداو نهادهدای سیاسدی دمواراتیدک را مهیدا

میانند .در صور
ماشین قدر

فقدان ظروگهای مستقل واسطهای ،جامعده معمدوين تحدت سدلطه یدک

متمراا قرار میظیرد اه ممکن است لاومان توسعه اقتصدادی فراظیدر و پایددار

جاو اهداف آن نباشد (بریدور .)211 :2118 ،1رابطه دولت با طبقا

مسلط اجتمداعی از اهمیدت

ویژگای در روابط و شکلبندیهای اقتصادی برخوردار است اده نقدش دولدت را در روندد
توسعه اقتصادی برجسته میاند (مصلینژاد .)19 :1913 ،همچنین منابس طبیعت و ادارارد آن در
جوامس ،به میاان تسلّط ،نفوذ و عملکرد طبقا

اجتماعی وابسته است (شکوئی.)181 :1966 ،

ـ خصوصيات اقتصادي جمعيت (مؤلفه فقر و توزيع عادالنه درآمد)

عدالت از مهمترین مفلفههای بُعد اجتماعی ساخت قددر

سیاسدی و شاخصدی بدرای

ارزیابی سیاستظذاری اجتماعی است .با وجود اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان (مثل اوزنت
و پیکو) در مورد وجود رابطه مبادله (یا بدگ -بستان) بین عدالت و رشد اقتصدادی ،میدردال
این رابطه را رد می اند و عقیدگ دارد اه برابری بیشتر و توزیس درآمد عاديندهتدر منجدر بده
رشد بیشتر خواهد شد و برعک  ،عد توزیس عادينه ،به خاطر پیامددهای روانشدناختی و
18
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جامعهشناختی فقر ،باعث ااهش رشد خواهد شدد (دادظدر .)321 :1969 ،در جدوامعی اده فقدر
وجود دارد ،بهترین طر های توسعه هم با شکست مواجه مدیشدوند و زنددظی نجیبانده و
شایسته انسانی دچار تالال میشود .برنامهریای مطلوب انسانی تنها در صدور

بده وجدود

آمدن تعادل اجتماعی و حاامیت عدالت در ساختار جامعده مدیتواندد بده بدازدهی مفیدد و
رمربخش بیانجامد (شکوئی .)113 :1961 ،المن نیا برابری را از مهمترین خصلتهای نوسدازی
عنوان میاند و آن ها را مبتنی بر تحقق عدالت و برابدری ارزیدابی مدیاندد .مصدادیق ایدن
برابری عبار اند از :اندیشه فراظیر شهروندی (برابری توزیعی)؛ غلبه قواعد عا حقدوقی در
تخصیص نقشهای سیاسی و اجرایی (برابری در فرصتها) و شرات عامه مدرد در ن دا
سیاسی (برابری در مشارات) (سو.)18 :1968 ،
ااهش فقر از مهمترین دستور اارهای سیاستهای توسعهای دولتهدا اسدت .از عمددگ
مسائل توسعه اقتصادی در اشورهای جهان سو  ،بهخصو ،اشورهای نفدتخیدا ،مسدئله
توزیس و بازتوزیس منابس و ررو

است .در فقدان عنصر مشارات در ساخت قدر

سیاسی،

وظیفه توزیس و بازتوزیس را دولت و نهادهدای وابسدته بده آن بدر مبندای ایددئولوکی حداام
عهدگدار میشوند (اردزادگ ارمانی :1961 ،یازدگ) .امروزگ شاخصهای دقیقی برای انددازگظیدری و
ارزیابی سیاستهای توسعهای و تأریر آنها بر ااهش یا ریشهان اردن فقر و ایفیت توزیدس
منابس و امکانا

وجود دارد .مهمترین این شاخصها اه در این تحقیق معیار سدنجش قدرار

مقاله پژوهشی :دولت و سیاستظذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران

رابطه میان حکومت و مرد (برابری حقوقی)؛ حاامیت معیار ااتساب در زمینه اسدتخدا و

ظرفتهاند ،عبار اند از :تقسیم اار عادينده اجتمداعی ،شداخص نسدبت سدهم درآمددی 11
درصد رروتمندترین خانوارها به سهم  11درصد فقیرترین خانوارها ،شاخص رفاگ اجتماعی
و شاخص ضریب جینی.
چه از نکاگ دورایم به تقسیم اار (در سه نوع :شکل بههنجدار تقسدیم ادار؛ شدکل آنومیدک
تقسیم اار و شکل اجباری تقسیم اار) قائل باشیم یا نکاگ مارا

مبنی بدر «ادار بیکاندهشددگ» را

قبول داشته باشیم؛ مسئله تقسیم اار اجتماعی با عدالت ظرگ خوردگ است .توزیس وجدوگ مختلدف
قدر در جامعه یا به دنبال شکلدهی به فر خاصی از تقسیم اار اجتمداعی بدهمن دور تمتدس از
مواهب آن است یا پیجوی بهرگوری حدااثری و مستقیم از نتایج تقسیم اار اجتماعی است.
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ازجمله شاخصهای مهم اندازگ ظیری توزیس درآمدد ،نسدبت سدهم درآمددی  11درصدد
رروتمندترین خانوارها به سهم  11درصد فقیرترین خانوارها است .هرچه این نسبت بیشدتر
باشد ،شکاف درآمدی بین این دو ظروگ بیشتر و نابرابری در توزیس درآمد نیا بیشتر میشود.
نابرابری اغلب برحسب سهم درآمد ظروگهای پنجظانه یا دگظانده جمعیدت یدا برحسدب
«ضریب جینی» اندازگظیری میشود .ضریب جینی ،شاخصی اقتصادی برای محاسدبه توزیدس
فصلنامه علمی مطالعا

ررو

در میان مرد است .باي بودن این ضریب در یک اشور اغلب بهعندوان شاخصدی از

باي بودن اخت ف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این اشور در ن در ظرفتده مدیشدود .ایدن
شاخص معموين بر اساس منحنی لورنا تعریف میشود.
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شاخص رفاگ اجتماعی نیا بیانکر سطح رفاگ اقتصادی جامعه است .این شداخص توسدط
آمارتیاسن تحت عنوان تابس رفاگ مطر شدگ است و ارزیابی دقیقدی از تدأریر سیاسدتهدای
توسعهای بر رفاگ و رشد جامعه ارائه میدهد (براندولین و فرانسیسکا.)9 :2118 ،1
ـ حمايت و تأمين اجتماعي

حمایت اجتماعی برای توانمندسازی و ارتقای سرمایه انسانی و نیا به حددااثر رسداندن
توانایی فقرا از طریق افاایش بهرگوری نیروی اار؛ بهع وگ ارائه خدما

اساسدی اجتمداعی

ازجمله مراقبت های بهداشتی ،آموزش ،تن یم خانوادگ ،تغذیه و آموزش ابتدایی ،از ملاوما
اصلی توسعه اقتصادی پایدار و فراظیر در اشدورهای جندوب قلمدداد مدیظدردد .تعلدیم و
آموزش ،مراقبتهای بهداشدتی و سد مت ،مدددااری و خددما

اجتمداعی از مهدمتدرین

اايهای عمومی هستند اه تابس برنامهریای ،سیاستظذاری و عملکرد دولت هستند.
الف .تعليم و آموزش :در جوامس درحالتوسعه ،عمومان آموزشهای رسمی و تخصصی
جاو اايهای عمومی تلقی میشود اه توسط بخدش عمدومی و دولدت عرضده مدیظدردد.
ایفیت و ظستردظی این آموزشها نیا در بیشتر مدوارد بدا ارزشهدای تداریخی ،فرهنکدی و
اجتماعی جوامس پیوند دارد .دو عنصر اارآمدی آموزشها از حیث رفدس نیازهدای علمدی و
عملی جامعه و نیا ارزشهای حاام بر ن ا آموزشی از حیث غلبه ظفتمان متکارر و جهدانی
16
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یا رویکرد تقلیلظرایانه و مطلقانکارانه و محدود ،مواردی هسدتند اده نقدش سیاسدتهدای
حکومت دربارگ ن ا آموزشی را ترسیم میانند.
رشد اقتصادی پایدار در ظرو پیشرفت فناورانه است و از سوی دیکدر فنداوری پیونددی
نادیک به آموزش دارد (عجم اوغلو و رابینسون .)116 :1912،اجرای برنامههای توسعه ،نیازمند بده-
اارظیری نیروی آموزشدیدگ و افراد متخصص و تحصیل اردگ است .درنتیجه ن ا آموزش
میتواند با جذب اساتید و معلمان يیق و باافایت ،به امر آموزش نیروی انسانی مدورد نیداز
برنامه توسعه بپردازد (نوبخدت .)62 :1911 ،دیدظاگ سرمایه انسانی متأرر از نکاگ تئودور شدولتا و
و بهخصو ،ارائه آموزش عالی مدیداندد .تحقدق ادراادا
درنهایت بهرگمندی از زیرساختها و ملاوما

ذهندی ،تدوان علمدی و فندی و

امر توسعه در جامعه ،مستلا مدیریت ا ن

و راهبردی است اه دولت در آن نقش ب منازعی دارد .حاامیت نکرش علمی به آموزش و
فرآیندهای آموزشی و دخالت ندادن جهتظیریهای سیاسدی و محددود بده آن ،مهدمتدرین
عنصر فرهنکی حاام بر توسعه تلقی میشود .غالب تحقیقا

حاای از آن اسدت اده رشدد

اقتصادی با بهبود آموزش عمدومی و باسدوادی مدرد ارتبداط دارد ،آمدوزشهدای شدغلی و
حرفهای همراگ با تجارب ضمن خدمت نیا در اارآیی شغلی و پیشرفت اقتصادی مفررندد و
به هر صور

نوع سیستم آموزش و اهداف و برنامهها و امکاندا

آن نیدا در میداان رشدد

اقتصادی اام ن مفرر اسدت .طبدق مطالعده مبدانی ن دری ،بررسدی زیرمفلفدههدای :رویکدرد
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ظری بکر ،دستیابی به میراث بايی توسعهیافتکی در اشورهای پیشرفته را مرهدون آمدوزش

حکومت به نهادسازی علمی و آموزشی توسعهمحور؛ سیاستظذاری و برنامهریای بدر پایده
ن ا آموزشی توسدعهمحدور؛ جهدتظیدری محتدوا و متدون علمدی و آموزشدی در راسدتای
ارزشهای توسعهمحور؛ بودجه و اعتبدارا

علمدی و آموزشدی و درنهایدت اارآمددی نر

بازدهی آموزشهای عمومی و تخصصی اه تابس و متأرر از رویکرد آموزشی ساخت قددر
سیاسی است؛ در تعیین سیاستظذاری اجتمداعی و رابطده بعدد اجتمداعی سداخت قددر
سیاسی و توسعه اقتصادی راهکشا است.
ب .مراقبتهاي بهداشتي و سالمت :با توجه بده جایکداگ الیددی بهداشدت عمدومی و
س مت در سیاسدتهدای اجتمداعی اشدورها ،سدنجش شداخصهدای مربوطده مدیتواندد
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جهتظیریهای متناسب با توسعه اقتصادی دولتها را بیان اند (امینی .)213-918 :1966 ،بدرای
ارزیابی و سنجش این عناصر بُعد اجتماعی ساخت قدر

سیاسدی ،بررسدی شداخصهدای

پیش رو در این تحقیق مورد ن ر قرار ظرفته اسدت :میداان مدرگ و میدر اطفدال و امیدد بده
زندظی در بدو تولد.
ـ رسانه و ارتباطات اجتماعي
فصلنامه علمی مطالعا

امروزگ تبلیغا

و ترویج آظاهی از طریق رسانه های فراظیر اه رفاگ و توسعه اشدورهای

توسعهیافته را به مرد فقیر نشان میدهدد؛ سدبب نضدج توقعدا

عمدومی و ایجداد بحدران

پاسخکویی و افاایش بیرباتی اجتماعی میشدود .در ظدذار از اشدکال حکومدت آمرانده بده
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اشکال حکومت دمواراتیک ،یا از جامعه بسته به جامعه باز اده همدراگ توسدعه اجتمداعی و
اقتصادی ر میدهد ،تغییر شدکل و محتدوای رسدانههدا سدبب دظرظدونی میداان و شدکل
تأریرظذاری آنها میشود .در جوامس بسته ،رسانهها تا حد زیدادی وابسدته بده تدأمین مدالی
دولت هستند و این سبب احاطه دولت بر رسانهها میشدود و همدین دولتدی بدودن مندابس،
مکانیسم سنجش رضایتمندی ،اعتماد یا بهرگظیری مخاطبان را نیا دچار اخدت ل مدیاندد.
هرچند در این شرایط قدر

مطلق رسانه ها در احاطه اردن مخاطبان بیشتر مدیشدود ولدی

تأریر پیا ها بر مخاطبان و تغییر ذائقه آنان با مخداطرگ و چدالش مواجده مدیشدود .همچندین
مکانیسمهای انتشار اخبار و پیا های غیررسمی ن یر شایعه نیا فعالتدر مدیظدردد .در ااثدر
اشورهای درحالتوسعه ،رسانهها اارارد تبلیغاتی -ایدئولوکیک برای دولت را ایفا میانندد
و از اارارد اصلی خود اه آظاهیبخشی به جامعه و تهیه لواز يز برای جریان آزاد اخبار
و اط عا

است ،دور خواهند بود .رسانهها نقشی مهم را در تداو چرخه تکاملی نهادهای

فراظیر و ممانعت از حرات بهسوی استقرار نهادهای سیاسدی و اقتصدادی اسدتثماری بدازی
میانند .جریدان آزاد اط عدا

و ارتباطدا  ،اسدتق ل رسدانههدا از دولدت ،ضدریب نفدوذ

رسانههای آزاد ،اثر ظرایی و زیرساختهای ارتباطی ازجمله ملاوما
ارتباطجمعی هستند اه تابس سیاستظذاری دولتها هستند.
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رسانهها و وسدایل


 .3-2مدل مفهومي رابطه عناصر سياستگذاری اجتماعي با توسعه اقتصادی

از بررسی ن ری وجوگ اجتماعی جوامس ،خصوصان آن دسته از مفلفدههدای اجتمداعی اده بدا
ساخت قدر

سیاسی و امر سیاسی در ارتباط هستند ،چنین برمیآید اه مفلفههای سدرمایه

اجتماعی ،حقو اجتماعی ،توزیس درآمدد ،سداختار جمعیدت ،ارتباطدا

اجتمداعی ،وجدوگ

اجتماعی دولت و ن ا حمایت و تدأمین اجتمداعی ،بدر سیاسدتظدذاری اجتمداعی دولدت
تأریرظذارند و سیاستظذاری نیا با توسعه اقتصادی ارتبداط دارد .ایدن مفلفدههدا بده همدراگ
شاخصهایشان در ایران دادگظذاری و آزمون خواهند شد.

حقو اجتماعی

وجوگ اجتماعی حکومت




وجوه اجتماعي

ساختار اجتماعی جمعیت

فقر و توزیس درآمد

سياستگذاري دولت

حمایت و تأمین اجتماعی

ارتباطا

اجتماعی

سياستگذاري اجتماعي
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سرمایه اجتماعی

توسعه اقتصادي


شکل  :4مدل مفهومي ارتباط سياستگذاري اجتماعي دولت و توسعه اقتصادي

 .3روش تحقيق
رویکرد این تحقیق امی است .بر اساس نتیجه تحقیق توسعهای و روش آن توصدیفی-
تحلیلی است .ظردآوری دادگها و اط عا

با دو روش اتابخانهای با ابداار فدیشبدرداری و

روش پیمایشی با ن رسنجی از خبرظان و صاحبن ران حدوزگ تحقیدق بدا ابداار پرسشدنامه
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انجددا شدددگ اسددت و در تحلیددل از روش همبسددتکی اسددتفادگ شدددگ اسددت .بددرای بررسددی
شاخصها و ارتباط آنها با مفلفهها و نهایتان ابعاد مفاهیم تحقیق ،سده حالدت رابطده مثبدت،
منفی و بدون رابطه در ن ر ظرفته شدگ است.
برای تعیین روایی اباار پرسشنامه از سه تکنیک سنجش روایی صوری با بررسی شدکلی
و ظاهری پرسشنامه؛ روایی محتوایی از طریق اعتبارسنجی و ضریب يوشه و روایی نهدایی
فصلنامه علمی مطالعا

یا روایی سازگ اه با پرسشنامه سنجش انجا شدگ و با استفادگ از تحلیل عاملی تأییدی انجا
شدگ است .پایایی اباار اندازگ ظیری نیا از طریق آلفای ارونبا محاسبه شدگ .حد قابل قبدول
برای این شاخص برابر با  1 8میباشد و بدر اسداس ایدن مقددار نتدایج پایدایی آوردگ شددگ
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است(جدول شمارگ .)1
جدول  :4شاخصهاي پايايي رابطه سياستگذاري اجتماعي با توسعه اقتصادي در ايران
پایایي

نتيجه

مؤلفه

بعد
سرمایه اجتماعی

1716

تأیید

ساخت اجتماعی جمعیت

1768

تأیید

فقر و توزیس درآمد

1712

تأیید

سیاستظذاری اجتماعی دولت حمایت و تأمین اجتماعی

1738

تأیید

وجوگ اجتماعی حکومت

1711

تأیید

حقو اجتماعی (حقو بشر و شهروندی)

1711

تأیید

1761

تأیید

رسانه و ارتباطا

اجتماعی

جامعه آماری مشتمل بدر اسداتید رشدتههدای حدوزگ علدو اجتمداعی و جامعدهشناسدی
دانشکاگهای تهران است اه در ارتباط با موضوع تحقیق دارای تألیفا

یا مقداي

علمدی و

مدرس دروس مرتبط با توسعه اقتصادی در دانشکاگهای مابور باشند .روش نمونهظیری در
این جامعه هدفمند با روش ظلوله برفی انجا شدگ است .حجم نمونه خبرگ  93نفدر اسدت.
در روشها و اباار تجایهوتحلیل دادگ ،برای آمار توصیفی بده دلیدل آنکده تعدداد نموندههدا
چندان زیاد نیست ،از روش شاخص مراای میانه استفادگ شددگ و بدرای آمدار اسدتنباطی از
آزمون ویلاااسون اه بر اساس شاخص میانه عمدل مدیاندد ،اسدتفادگ شددگ اسدت .بدرای
112

تجایهوتحلیل دادگها از نر افاار  Minitabاستفادگ شددگ اسدت .تمدامی آزمدونهدا در سدطح
اطمینان  13درصد انجا شدگ است.




 .4یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
 .4-1يافتههاي كتابخانهاي
سرمایه اجتماعي

سرمایه اجتماعی در ج.ا.ایران با رفاگ ،بهایستی ،توسعه و رشد اقتصدادی واجدد ارتبداط
معنادار است (شارعپور1961 ،؛ امیراحمدی .)1961 ،همچنین ارتباطی معنادار بین پایین بودن سدطح
سرمایه اجتماعی در ایران و نااامی در دستیابی به اهداف توسعهای اشور وجود دارد .البتده
سطح نسبی انونی سرمایه اجتماعی نیا دارای اررا

مثبتی بر توسعه انسانی بودگ و از سوی

در جامعه ایران میتواندد بدا تدأریر در سداختار اقتصدادی -اجتمداعی جامعده سدبب بهبدود
شاخصهای توسعه و زیرشاخه های اصلی آن همچون درآمد ،سرمایه انسانی و سد مت در
اشور ظردد (مهرظان و دلیری1911 ،؛ مفیدفر ،اابری و دلیری .)1966 ،دولت مهمتدرین بدازیکر عرصده
اجتماع و اقتصاد در ایران است و تحکیم سازواارهای ارتقای سدرمایه اجتمداعی از طریدق
توسعه اعتماد اجتماعی و حمایت از مالکیت خصوصی از وظایف اصدلی آن اسدت

(رندانی و

دلیری .)29 :1961 ،توان سرمایه اجتماعی در ایران در حال اداهش اسدت (شدارعپدور.)111 :1961 ،
رشد و ظسترش حوزگ اختیارا

دولت در عین نااارآمدی اجرایی ،سبب افول بیش از پیش

سرمایه اجتماعی شدگ است (اریمی راهجدردی و همکداران .)11 :1919 ،مفسسده لکداتو  ،شداخص
سرمایه اجتماعی ایران را با اسب ضدریب  1372در ردگ  121ا اشدورهای دنیدا قدرار دادگ
است (لکاتو .)2121 ،1
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دیکر ،توسعه انسانی نیا يیه های سرمایه اجتماعی را تقویت اردگ است .سدرمایه اجتمداعی

اعتماد اجتماعي :همکاری به عنوان نتیجه اعتماد متقابل ،سرآغاز تشکیل همده نهادهدای
اثر ظرا و سازمانهای اقتصادی فراظیر است .سازش و مدارا اه اولدین ظدا اعتمادسدازی
برای همکاری و مشارات است ،در فرهنگ رایج اشور نیازمند تقویت است .بحث سرمایه
اجتمدداعی -و بدده تبددس آن ،موضددوع اعتمدداد -معمددوين در جامعدده مدددنی متددأرر از ظسددترش
دمواراسی است اه باعث رشد شدهروندی -بدا جهدتظیدریهدای معطدوف بده اجتمداع و
قانونمداری و ااهش فاصلهها و افاایش ظفتوظو -میشود .با وجود تجربههای مثبت ملی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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در ارتباط با همدلی و اعتماد متقابل و فراظیر در برهههایی از انق ب اسد می مانندد جندگ
تحمیلی هشتساله ،در برابر اعتماد متقابل ،میتوان نمودهایی از بیاعتمدادی میدان مدرد و
دولت را مشاهدگ ارد .رشد بی اعتمادی میان دولت و مرد  ،یا سازمان و فدرد و شدهروندان
به یکدیکر ،در شئون مختلف اجتماعی و سیاسدی در حدال رشدد اسدت .وزار

ارشداد در

طر « ،پیمایش ارزشها و نکرشهای ایرانیان» ،بده رفتدار و افکارسدنجی ایرانیدان پیرامدون
فصلنامه علمی مطالعا

موضوع اعتماد اجتماعی پرداخته است؛ از ن ر پاسخ ظویان در سدطح ملدی ،ارزش اخ قدی
مثبت انصاف در جامعه رو به افول اسدت ( 96 9درصدد)؛ پاسدخظویدان برخدی رونددهای
جامعه را عادينه نمیدانند؛ میانکین احساس عدالت در بین پاسخظویان  91 2درصد اسدت.

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمارگ  ،11زمستان 1911

هرچه فرد به نهادها نادیکتر است ،اعتماد بیشتری وجود دارد .بیاعتمادی در نسدل جدوان
بیشتر از ظروگ های سنی دیکر است اه این نیدا نشداندهنددگ شداخصهدای بحدران اسدت.
بیاعتمادی با باي رفتن میاان تحصی

بیشتر میشود اه این هم نشدانههدایی از بددبینی و

یأس در ظروگهای تحصیلاردگ است؛ وضعی اه بهصور

فرار مغاها قابل مشاهدگ اسدت.

ن رسنجی جهانی ارزشها ( )2113-2111نیا مفیدد سدطح بدايی بدیاعتمدادی در جامعده
است(پیمایش جهانی ارزشها2116 ،1؛ فراستخواگ .)81 :1968 ،اظر اعتماد را حاصل «صدداقت رفتداری»
بدانیم ،بخش بارظی از عادا
سرمایه اجتماعی است؛ به عبار

رفتداری ،فاقدد صدداقت رفتداری و بندابراین عامدل ااهنددگ
دیکر برخی روحیا  ،عادا

رفتاری و هنجارهدای رایدج

اجتماعی ،ااهندگ سرمایه اجتماعیاند؛ بنابراین ساختار فرهنکی موجود بهظونهای اسدت اده
تولید انبوگ سرمایه اجتماعی از آن حاصل نمیشود .فراظیر بودن «توهم توطئه» ،نشدانهای از
بیاعتمادی تاریخی و ذاتیشدگ جامعه اسدت .وقتدی اعتمداد از جامعدهای رخدت بربسدت،
عق نیت بلندمد

آن جامعه مختل می شود .چون هی اعتمادی به آیندگ نداریم .آنکاگ است

اه ذهنیت جامعه بهسوی راگحلهای اوتاگمدد

و میدانبر سدو مدییابدد اده نتدایج ضدد

توسعهای در پی دارد.
امنيت اجتماعي :میانکین احساس امنیت در ابعاد فکری و مالی امتر از حدد متوسدط و
111

در بعد جانی و روانی ،بايتر از حد متوسط یا مثبت است .این در حالی است اده میدانکین
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احساس امنیت در ال ،نادیک به حد متوسط بودگ و نمرگ آن (از  1تا  )111در بین ااثریدت
( 13درصد) شهروندان معادل  81درصد است .احساس امنیت بدا افداایش مرتبده تحصدیلی
ااهش مییابد

(دفتر طر

های ملی1969 ،؛ صالحی امیری و ااووسی .)11 :1911 ،در ن ریه هافستد ،معیار

«اجتناب از عد اطمینان» ،1حد پذیرش و تحمل عدد اطمیندانهدای محیطدی و ابهدا هدای
ااری را در جوامس مختلف نشان می دهد .در اشورهایی اه اجتنداب از عدد اطمیندان ادم
است ،افراد بهصور

منطقی با عد اطمیندانهدا مواجده شددگ و ریسدکپذیرندد .در چندین

جوامعی افراد در سطح ملّی و سازمانی و فردی پاسدخکو هسدتند و تشدویق مدیشدوند تدا
بايتر از میانکین است اه نشان میدهد جامعه ایرانی نسبتان ریسکپذیر است (هافستد.)2121 ،2
مشاركت اجتماعي و سياسي :برخدی محددودیتهدای سداختاری در برابدر مشدارات
فراظیر اجتماعی و سیاسی در ایران وجود داشته است .به دلیل ویژظیهای قدر
نیا وجود ذهنیتی مبنی بر اینکه بین خواست ظروگهای اجتماعی داخلی با تهدیدا

سیاسی و
امنیتدی

خارجی هماهنکی و انطبا وجود دارد؛ مشارات سیاسی در ایران با محدودیتهایی همراگ
شدگ است .بنابراین در فضایی اه قواعد بازی تابس م ح ا
و توزیس قدر

و ررو

سیاسی محدود قرار مدیظیدرد

تابس برخی از س یق میشود ،توسعه اقتصادی نیا بر مبندای مندافس

اقتصادی ،سیاسی و امنیتی خا،ظرایانه تفسدیر و تبیدین مدیظدردد (مصدلیندژاد .)91 :1913 ،بدا
تضعیف جامعه سیاسی ،مشارات عمومی نیا رو به افدول نهدادگ اسدت؛ درنتیجده حاامیدت
سیاسی از مشارات امتری برخوردار شدد .حتدی پد
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خ قیت و نوآوری بیشتری از خود نشان دهند .نمرگ ایران در ایدن شداخص  31اسدت اده

از جندگ نیدا تد ش دولدت بدرای

تشریک مشارات مردمی و سایر ظروگها نتیجه مطلوبی در برنداشدت و دولدت خدود را بده
برنامههای بانک ترمیم توسعه محدود ارد .درحالیاه توجه به خواست عمدومی مبتندی بدر
مشارات سیاسی ،یکی از الااما

برنامدهریدای توسدعه بدومی تلقدی مدیظدردد .مشدارات

اجتماعی -اه پایههایش مبتنی بر اعتماد است -هندوز جایکداگ يز را در رفتارهدای فدردی
پیدا نکردگ است؛ هنوز میاان مشدارات مدرد در سدازمانهدای اجتمداعی -از باشدکاگهدای
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ورزشی ظرفته تا انجمنهای صنفی و احااب سیاسی -بسیار ام اسدت؛ بده عبدار

دیکدر،

همان نواقص تمایل به مشارات در حوزگ سیاست ،در حوزگ اقتصاد نیا مشداهدگ مدیشدود؛
افراد تمایلی به اارهای مشاراتجویانه اقتصادی ندارند .مشدارات مدردان ،بیشدتر از زندان
است .مشارات جوانان در انشهای اجتماعی امتر مشاهدگ میظدردد؛ افداایش تحصدی
هم باعث می شود اه ظرایش به مشارات در این بخشهدا اداهش پیددا اندد .سداختارهای
فصلنامه علمی مطالعا

سیاسی بسیط در بین شهروندان رفتارهایی همچون فرهنگ اطاعتپذیری ،مشاراتپدذیری
پایین و واظذاری امور به صاحبان قدر

و بسدیاری از رفتارهدای غیدر مشداراتی دیکدر را

تولید اردگ است.
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آگاهي و شناخت :رابطه میان سرمایه اجتمداعی و سدطو آمدوزش در جامعده قددمت
زیادی دارد ولی قدر

آن ام است .ایفیت نازل اندیشه علمی در میان نخبکان و جامعه از

عواملی است اه سبب تداو توسعهنیافتکی شدگ است

(ع

یمی.)36 :1911 ،

انسجام اجتماعي و سياسي :از چالشها و موانس موفقیت برنامههدای توسدعه اقتصدادی
ایران ،پرااندظی و تعارض نیروهای اجتماعی است .نیروهای اجتماعی در ایدران در مقداطس
زمانی مختلف دارای هنجارهای متضادی بودگاند .دوظانکی ساختاری در جامعه ایران منجدر
به ظهور چالشهای فراظیرتری در برابر اهداف و برنامههای دولت شدگ است .هر از ظداهی
نیرویی جدید وارد تعام
است و آغازظر بروز تعارضا
فرآیند ایجاد و تقویت قدر

اجتماعی ایران شدگ و منجر به از بدین رفدتن تعدادل قدوا شددگ
جدید اجتماعی شدگ است .موضوع تعارضا

در دولتهای مستقر بدا موضدوع مشدروعیت سیاسدی دچدار

اصطکا می شود ،به این معنی اه با تمراا قدر
و تمای

اجتماعی ،در

نیروهای اجتماعی ،نشانههایی از رفتارها

ظریا از مراا را از خود بروز می دهند و در هنکامه اقداما

امر توسعه یا نوسازی در اشور ،برنامههای ساخت تمراایافته قددر

یا ضدرور

یدافتن

سیاسدی در ایدران را

با چالش مواجه اردگ یا با آن همراهی نمیانند .در ایدران شداهد بدروز مفلفدههدای قدومی،
طبقاتی ،هنجاری و جنسیتی در مقابله یا عد همراهی با فرآیند نوسازی هستیم .تعدارض و
118



چندپارظی اجتماعی در مفلفههای پیشظفته اجتماعی ،سبب چنددپارظی وجدوگ مشدروعیتی
جامعه نیا می شود .این تنافر ،برخی اوقا

در زمینه تعارض بر سر اهداف نوسازی بدروز و


ظهور می یابد .تعارض نیروهای اجتماعی را می توان ناشی از فقدان نهادهایی دانسدت اده
عامل ایجاد و هدایت انندگ تحکدیم و همبسدتکی محسدوب مدی شدوند .در بیشدتر مدوارد
نیروهای اجتماعی نسبت به فرآیندهای نوسازی ،نکرش مثبت یا واقس بینانه ای نداشته اندد.
اشرافیت زمیندار ،دهقانان ،خردگبورکوازی ،روحانیت ،سدرمایه داری تجداری و همچندین
سرمایه داری صنعتی جدید ،نکرشهدای متفداو

و ظداهی متضدادی نسدبت بده توسدعه

اقتصادی دارند(مصلینژاد.)21 :1913 ،
ت ش حکومت نیا در چهارچوب بندی ایفیدت خاصدی از توسدعه اقتصدادی ،تحدت
فاصله زیادی دارد .هرچند در سدال هدای اول انقد ب ،امکدان تحدر

بدرای ظدروگ هدای

اجتماعی اه رکیم شاگ را برانداخته بودند ،وجود داشت ،لیکن به دلیدل فقددان بسدترهای
تاریخی ،سیاسی ،فرهنکی و اجتماعی يز برای مشارات تما ظروگ هدا ،پیکیدری اسدب
قدر

توسط همده ظدروگ هدا در فضدایی مسدالمت آمیدا رو بده ضدعف نهداد و اقدداما

خشونت بار به رویه ای برای ظروگ های اجتماعی رادیکال تبددیل شدد .شدروع جندگ نیدا
تضاد بین ظروگ های اجتماعی را ف اقد توجیده و مشدروعیت اجتمداعی ادرد و بده تمرادا
قدر

امک ارد و به مرور ظروگ ها و نهادهای اجتمداعی ادارآیی خدود را در فشدار بده

دولت برای اهدافی مانند توسعه اقتصادی از دست دادندد؛ بددین ترتیدب یکدی از مواندس
توسعه اقتصادی را ظسست اجتماعی می دانند (مصلینژاد .)98 :1913 ،مطالعه زبیری و اریمی
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عنوان الکوی اس می -ایرانی پیشرفت تا رسیدن به یک در

و مفاهمه مشتر ِ اجتماعی

موغاری نیا از ارتباط معنادار شاخص انسجا اجتماعی با توسعه اقتصدادی در  63اشدور
مورد مطالعه ازجمله ایران حکایت دارد (زبیری و اریمی موغاری.)91 :1919 ،
نهادهاي فراگير و توسعهگراي اجتماعي :نتایج تسلط ظفتمان و شدرایط امنیتدی جندگ
تحمیلی هشت ساله و همچنین سیاستهدای دولدت سدازندظی ،سدبب تضدعیف برخدی از
نهادهای مشارات فراظیر شد .در بدین نهادهدای اجتمداعی ،تنهدا خدانوادگ مهدمتدرین نهداد
اجتماعی محسوب میشود اه در حال تغییدر اسدت و بده سدمت ندوعی مشداراتجدویی،
سمتوسو یافته و مییابد

(دفتر طر

های ملی .)1969 ،میتوان ظفت ،در جامعه ایران ،سداختارها

و نهادهای ظشودگ و بازی اه میتوانست  -و میتواند -زمینده اعتمداد را افداایش بدهدد و
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افراد بتوانند دیکری را بر اساس مدارا بپذیرند ،یا نسبت بده دیکدری اعتمداد داشدته باشدند،
چندان مهیا و موجود نیست.
ساخت اجتماعي جمعيت

بر اسداس محاسدبا

آمداری باندک مرادای ،از سدال  1933تدا  ،1911جمعیدت فعدال

اقتصادی با درآمد سرانه بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی دارای ضدریب
فصلنامه علمی مطالعا

همبستکی حدود  1782درصد است .ضریب همبستکی نر بیکداری بدا درآمدد سدرانه نیدا
منفی  1721درصد برآورد میشود .میاان وابستکی ،بار تکفدل یدا میداان سدرباری بده دلیدل
ااهش سهم جمعیت افراد زیر  13سال و پایین بدودن سدهم جمعیدت  83سدال بده بداي در
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جمعیت اشور ،منجر به ااهش قابل م ح ه بار تکفل یدا نسدبت وابسدتکی تدا حددود 11
درصد شدگ است .این رقم نه در تاریخ ظذشته جمعیدت اشدور تجربده شددگ و نده انت دار
میرود اه در آیندگ قابل دستیابی باشد .اافی است ،توجه انیم این نسبت در سال  1983در
اشور حدود  11درصد بودگ است .این نسبت در سطح جهان در سال  2116می دی حدود
 31درصد برآورد شدگ اسدت .پدایین بدودن بدار تکفدل ،دوران ط یدی جمعیدت محسدوب
میشود ،چون زمینهساز ااهش هاینههای مصرفی و افاایش پ اندداز اسدت اده مدیتواندد
بستر مناسبی برای افاایش رشد اقتصادی و رفاگ در جامعه باشد (مراا آمار .)1911 ،ضریب
همبستکی نر باسوادی با درآمد سرانه نیا عدد مثبت  1723را نشان میدهد.
در رابطه با زیرمفلفه طبقه اجتماعی میتوان ظفت؛ در ایران بورکوازی بهصور

طبقهای

مطلس از منافس و موقعیت تاریخی خود رشدد نیافتده و روشدنفکران جدیدد نیدا بدار تحدول
صنعتی شدن را به عهدگ نکرفتند تا با جذب روشنفکران سنتی ،زمینههدای فرهنکدی تحدول
هماهنگ را ظسترش دهند (قدانعیراد .)111 :1966 ،دولت مطلقه عصر پهلوی اده آن را حاصدل
خواست نوسازی توسط طبقه متوسط میدانند ،با درخواستهای همین طبقه مبنی بدر ارائده
آزادی های سیاسی ،برابری ،اجرای قانون و مشارات سیاسی مواجده شدد اده همدین خدود
مانعی بر سر هرظونه توسعه دولتمحور تلقی میظردد .بهرغم ظرایش حکومت پهلدوی بده
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برنتافت و در انار نیروی انق ب اس می ،سال  1931عامل اصلی سقوط رکیم سابق شدند.
اانون بازار از توانمندی و اقتدار قابلتوجهی برخوردار شدگ است و با احراز نقدش صدنعتی
در ساختار سیاسی نفوذ اردگ و از ایدن طریدق بدر مصدوبا

و شدکلبنددیهدای دولدت و

برنامههای اقتصادی تأریر ظذاردگ است (مصلیندژاد .)11 :1913 ،همچنین طبقه متوسط جدیدد در
ایران نیا اه حاصل دوران نوسازی معاصر بودگ است ،فاقد قابلیدت و توانمنددی سداختاری
است (مصلینژاد . )91 :1913 ،بررسدی منحندی درآمددی قشدرهای مختلدف جامعده حکایدت از
شرایطی دارد اه در آن شکاف درآمدی طبقا

سیر ناولی دارد .قربانی اصلی این فرآیند افاایش فقدر مطلدق

و نیا ریاش افراد طبقه متوسط به طبقا
به تحر

فقیر جامعه تلقی می ظردد .تضعیف طبقه متوسدط

و مسئولیت پدذیری اجتمداعی آسدیب رسداندگ و بنیادهدای جامعده بدرای توسدعه

اقتصادی و اجتماعی را تضعیف میاند .این فرآیند میتواند بده نارضدایتی و عدد آرامدش
اجتماعی نیا منتهی ظردد (رفیسپدور .)391 :1918 ،ویژظدیهدای جمعیتدی اشدور و رشدد امدی
آموزشهای عمومی و آموزش عالی در انار سایر عوامل و زمینهها ،سبب رشد ظدروگهدای
جدید اجتماعی شدگ اسدت .بهدرگظیدری از ایدن ظرفیدتهدای جدیدد اجتمداعی در قالدب
ظروگهای جدید ،مستلا اتخاذ سیاستهای اجتماعی متفاوتی بدرای بدهادارظیری در روندد
رشد و توسعه اقتصادی است (قانعیراد.)192 :1966 ،
فقر و توزیع درآمد
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حال شیب منحنی تما طبقا

مختلف اجتماعی زیاد میشود ولی در عدین

ازجمله شاخصهای مهم اندازگ ظیری توزیس درآمدد ،نسدبت سدهم درآمددی  11درصدد
رروتمندترین خانوارها به سهم  11درصد فقیرترین خانوارها است .الکوی توزیس ردرو
ایران بسیار نامتعادل است .توزیس ناعادينه ررو

در

با ایجداد تردیدد در ظدروگهدای اجتمداعی

بازندگ ،دربارگ تعلق و همبستکی آنان با افراد و ظروگهدای بهدرگمندد و فرادسدت ،موجبدا
صدمه به انسجا اجتماعی را فراهم اردگ و توسعه اقتصادی را از حالت تدوازن و فراظیدری
خارج میاند .به نسبت شکاف اقتصادی بین ظروگهای مختلف ،فقر رو به ظسترش خواهدد
نهاد .فقر از طریق ااهش قدر

خرید مرد به راود اقتصادی دامن مدیزندد و رادود ،فقدر

مضاعف را به همراگ دارد (مصلینژاد.)21 :1913 ،
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حمایت و تأمين اجتماعي

در خصو ،زیرمفلفه آموزشی میتوان ظفت؛ تصدیظری نااارآمد ،م ح دا

ظفتمدانی،

محدودیت منابس و نیا فسادپذیری مدیریت دولتی در ن ا آموزشی ازجمله مشدک

بخدش

آموزش در فرآیند توسعه اقتصادی است .از دیکر مواندس توسدعه اقتصدادی ،مدیتدوان توزیدس
نابرابر و ناعادينه فرصتها و امکانا

آموزشی در سطح اشور را دانست اه بده نارضدایتی و

احساس بیعدالتی اجتماعی در طیفهای اجتماعی بیبهرگ یا ادمبهدرگ از امکاندا

دامدن زدگ

فصلنامه علمی مطالعا

است (فراستخواگ .)191 :1968 ،بهرغم برخی موفقیتها ،از عوامدل اصدلی و مواندس توسدعه ایدران،
نااارآمدی موضوع آموزش در ایران از دارالفنون تا ن دا آموزشدی ایدران امدروز اسدت .ایدن
مفسسا

نتوانستهاند اارویژگهای يز برای ایجاد خودآظاهی دانشی شخص ایراندی را بدرای
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احراز ویژظیهای یک شهروند توسعهخواگ فراهم آورند (مدرادی .)1913 ،روحیده مددر ظرایدی
رواج معناداری در جامعه دارد .رواج فرهندگ بنکداگداری و رویکدرد بدازاری در مددیریت
نهادهای آموزشی ،تهدید برای اصالت آاادمیک تلقی میشود .همچنان نکاگ غیراقتصادی بده
علم ،بهمثابه ارزشی فراظیر در میان جامعه دانشکاهی و مرد به چشم مدیخدورد

(فراسدتخواگ،

 .)61-19 :1968در خصو ،موضوع بهداشت نیا سهم هاینههای بهداشت و درمدان از تولیدد
ناخالص داخلدی در سدال  2118مدی دی ،حددود هفدت درصدد بدودگ اسدت اده در میدان
اشورهای جهان رتبه  69ا را دارد.
وجوه اجتماعي حکومت

تجربه فعالیت سیاسی ظروگها و احااب سیاسی نشان میدهد اه در نبود اندیشه ،مبدانی
تئوریک ،رویکرد ذهنی مثبت و نهادهای فراظیر مدنی ،اقدا مفرری در زمینده فعالیدتهدای
حابی و مطبوعاتی نمیتوان انجا داد .همچنین حاامیت ظفتمان امنیتی بر جهتظیریهدای
دولت ،ناشی از عوامل عینی یا ذهنی ،به ظهور و ظسترش پوپولیسم و درنتیجه اقتدار ااذب
سیاسی انجامیدگ و این خود سبب تضعیف نهادهای مدنی اه زمینهسداز فعالیدت اجتمداعی،
اقتصددادی و سیاسددی نیروهددای تأریرظددذار بددر سدداخت قدددر
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هسددتند را فددراهم اددردگ

است(مصلینژاد . )99 :1913 ،دولتی اه خواهان توسعه است ،اما در عمل حاضدر نیسدت اده در
فرآیند توسعه ،ااهش اقتدار خود را بده نفدس اقتددار جامعده مددنی ،حتدی در عرصدههدای


اقتصادی مانند خصوصیسازی بپذیرد .وجود چنین دولتی در ایران ،موجب شدگ اسدت اده
اعتماد و تعامل مثبت میان دولت و جامعه چهرگ درنبندد.
در رابطه با سیاست های جمعیتی حکومت؛ بدر مبندای رشدد جمعیدت و شداخصهدای
بهداشتی و اقتصادی موجود ،شرایط و سیاستظدذاریهدای خاصدی در زمینده بداروری در
اشور برقرار شدگ است .پ

از انق ب اس می و شروع جنگ تحمیلدی عمد ن برنامدههدای

تن یم خانوادگ تعطیل شد .با توجه به ااهش مرگ و میر به دلیل توسعه شبکه ارائه خددما
بهداشتی و ارتقای چشمکیر سطح بهداشت عمومی ،مهاجر

اجتماعی و رفاهی به خدانوادگهدای پرجمعیدت و از طرفدی

غفلدت از برنامه های تن یم خانوادگ ،رشد جمعیت در فواصل سالهدای  1933-83بده رقدم
 9 1درصد رسید؛ در این شرایط بود اه لاو اجرای سیاستهای انتدرل موالیدد بدهشدد
احساس می شد ،اما در چنین شرایطی امتر اسی تصور مدیادرد اده ندر رشدد جمعیدت
اشور با چنین سرعتی ااهش یابد .توقف مهاجر های ظذشته به داخدل اشدور و اداهش
سریس در میاان موالید ،دو عامل اساسی در ااهش نر رشد جمعیدت اشدور در ایدن دورگ
محسوب می شوند .روند ااهشی نر رشد جمعیت بهظونهای شدگ است اه رهبران سیاسی
با اتخاذ سیاستهای اام ن مخالف سیاستهای تعدیل اولیه ،نهتنها رشد جمعیت را تشدویق
نمیانند ،بلکه سیاستهای مهمی را برای برخورد با ااهش آن در پیش ظرفتهاند .بر اساس
«سیاستهای الی جمعیت» ،با توجه به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملّی و با توجده بده

مقاله پژوهشی :دولت و سیاستظذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران

ایران ،واظذاری برخی امتیازا

اتباع اشدورهای همسدایه بده

پویندظی ،بالندظی و جوانی جمعیت انونی اشور بهعنوان یک فرصت و امتیاز و در جهدت
جبران ااهش نر رشد جمعیت و نر باروری در سالهدای ظذشدته ،سیاسدتهدای الدی
جمعیت اب غ شدگ است .بر این اساس ،با در ن ر داشتن نقدش ایجدابی عامدل جمعیدت در
پیشرفت اشور ،يز است برنامهریای های جامس برای رشد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنکدی
اشور متناسب با سیاستهای جمعیتی انجا ظیرد

(مجمس تشخیص مصلحت ن

ا .)1919 ،

در رابطه با زیرمفلفه قومیت یا سیاستهای قومی؛ عد توازن توسعه عمدتان در منداطقی
اه تنوع زبانی -مذهبی دارند ،دارای برجستکی است .این شرایط توسدعهنیدافتکی بده دلیدل
عامل قومیتی نیست و بیشتر ناشی از موضوع مراا -پیرامون و ن ا برنامدهریدای اشدوری
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است .به همین دلیل بخش زیادی از مناطق مراای و شرقی اشور بدا عدد توسدعهیدافتکی
مواجه شد .عد توسعهیافتکی ربطدی بده قومیدت نددارد (عبددی .)1911 ،نخبکدان قدو ظدرا و
نخبکان سیاسی به جای ریشهیابی توسعه نامتوازن در اشور اه ریشه در ن ا برنامدهریدای
دارد ،موضوع را قومیتی میانند .برخی از این مناطق توسعهنیافته اه عمدتان مبتنی بر منداطق
پیرامونی اهل سنت هستند ،در طول دهههای اخیر بدا فدراز و فرودهدایی در امنیدت مواجده
فصلنامه علمی مطالعا

بودگاند (عبدی .)1911 ،اصوين در سطح ا ن اشور ،بدون رشد متوازن و تعدیل شدکاف میدان
مراا و پیرامون ،نه تنها امکان توسعه درونزا و پیشرفت در سطح ا ن ملی وجود نخواهدد
داشت ،بلکه بیتوجهی نسبت به این شکاف تاریخی و ساختاری اه عمدتان به شکل شکاف

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمارگ  ،11زمستان 1911

میان قومیت مسلط و سایر قومیتهای ایرانی ر مینماید -میتواند خطر ازهمظسستکی و
تضعیف وحد

و یکپارچکی ملی را در پی داشته باشد.

حقوق و آزادی اقتصادی و اجتماعي

فعالیت اقتصادی و قدر

اقتصادی بایدد از حدوزگهدای قددر

سیاسدی تفکیدک شدوند.

شکلظیری ،تحر  ،آمادگسازی و حرات بهسوی جامعه مددنی ،ارتبداط مسدتقیمی بدا میداان
استق ل اقتصادی جامعه دارد .بهرغم اشعار قانون اساسی ،رویکدرد دولدتهدا بده انحصدارا
اقتصادی دامن زدگ اه نتیجه آن رشد بیشتر بخش دولتی در برابر بخش خصوصی بودگ اسدت.
این انحصارا

در فراظردی همافاا سبب تقویت نهادهای سیاسی و ن ا انحصداری اقتصدادی

شدگ است .این فرآیند ،نوسازی را اه نماد تحر متوازن اقتصاد و سیاست در جامعده اسدت،
رقم نادگ است و به تضعیف بخش نحیف خصوصی دامن زدگ است (مصلینژاد .)11 :1913 ،برابدر
ارزیابی بنیاد جهانی هریتیج ،ایران در شاخص آزادی اقتصادی با اسب نمدرگ  31عمددتان غیدر
آزاد و برابر ارزیابی مفسسه فراسر رتبه ایران  191برآورد شدگ است(هریتیج.)2116 ،
 .2-1يافتههاي ميداني
بُعد اجتماعیِ ساخت قدر
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سیاسی مشتمل بر مفلفههای «سرمایه اجتمداعی»« ،سداخت

اجتماعی جمعیت»« ،فقر و توزیس درآمد»« ،حمایت و تدأمین اجتمداعی»« ،وجدوگ اجتمداعی


حکومت»« ،حقو اجتماعی» و «رسانه و ارتباطا
یافتههای یکی از زیرمفلفهها با جائیا

اجتماعی» است .برای پرهیدا از اطنداب،

طر و برای سایر زیرمفلفهها جدول الدی عوامدل

اجتماعی ارائه خواهد شد .ردیف  S1جدول شمارگ  ،2ارتبداط مفلفده سدرمایه اجتمداعی بدا
توسعه اقتصادی در ایران را نشان میدهد .شاخصهای ایدن مفلفده عبدار اندد از« :اعتمداد
اجتماعی»« ،امنیت اجتماعی»« ،مشارات اجتماعی و سیاسی»« ،آظاهی و شناخت»« ،انسدجا
اجتماعی و سیاسی» و «نهادهای فراظیر و توسعهظرای اجتماعی» .با توجه به «مقدار احتمدال
) ،تما شاخصهای این مفلفه ارتباط معنیداری با توسدعه اقتصدادی

معنیداری» (

در ایران دارند .با توجده بده «مقددار احتمدال معندیداری» (

معنیداری با توسعه اقتصادی در ایران دارد .بهجا شاخص «نهادهای فراظیر و توسعهظدرای
اجتماعی» اه ارتباط «منفی» با توسعه اقتصادی ایران دارد ،سایر شاخصهای ایدن مفلفده بدا
توسعه اقتصادی در ایران ارتباط «مثبت» دارند .برآیند ن ر پرسدششدوندظان دربدارگ جهدتِ
ارتباط مفلفه با توسعه اقتصادی در ایران ،نشاندهنددگ تدأریر «مثبدت» آن اسدت .بدا در ن در
ظرفتن اندازگ میانه هر شاخص ،آمارگ ویلکااسون و فراوانی پاسخها ،از میان شداخصهدای
این مفلفه ،شاخص «نهادهای فراظیر و توسعهظرای اجتماعی» بیشترین وزن منفی بر توسدعه
از آن سایر شداخصهدا دارای وزن همسدان در ارتبداط بدا

اقتصادی در ایران را دارد و پ
توسعه اقتصادی در ایران هستند.

جدول  :2ارتباط مفلفههای اجتماعی ساخت قدر
کد

مؤلفه

S1

سرمایه
اجتماعی

 P Wxnميانه کد

630

53.96 0

ساخت
S2

اجتماعی
جمعیت

630

58.75 0

سیاسی با توسعه اقتصادی در ایران

شاخص

فراواني
+

 -ندارد

 P Wxnميانه

S1

اعتماد اجتماعی

31

4

0

630

52.5 0

S2

امنیت اجتماعی

33

2

0

630

52.5 0

S3

مشارات اجتماعی و سیاسی

31

4

0

630

52.5 0

S4

آظاهی و شناخت

30

5

0

630

0

S5

انسجا اجتماعی و سیاسی

32

3

0

630

52.5 0

50

S6

نهادهای فراظیر و توسعهظرا

2

1 32

630

0

65

S7

جمعیت فعال اقتصادی

35

0

0

630

0

60

S8

نر بیکاری

0

0 35

630

0

70

S9

بار تکفل

0

0 35

630

57.5 0

S10

نر باسوادی

35

0

630

0
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) ،ایدن مفلفده ارتبداط

0

70
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کد

مؤلفه

S3

فقر و توزیس

فصلنامه علمی مطالعا

درآمد

 P Wxnميانه کد

630
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حمایت و
S4

تأمین

630

اجتماعی

وجوگ
s5

اجتماعی

630

حکومت

5

1 29

630

52.5 0

S13

ساختار شغلی

4

0 31

630

52.5 0

S14

ظروگهای عمدگ ساختار سنی

31

3

1

630

52.5 0

S15

تقسیم اار عادينه اجتماعی

2

0 33

630

S16

0

75

نسبت سهم درآمدی

1

0 34

630

0

70

S17

ضریب جینی

2

1 32

630

0

65

S18

رفاگ اجتماعی

31

4

0

630

62.5 0

S19

رویکرد به نهادسازی آموزشی

31

4

0

630

47.5 0

S20

سیاستظذاری آموزشی

28

S21
S22

7

0

630

47.5 0

جهتظیری محتوا و متون

27

8

0

630

0

55

آموزشی

29

6

0

630

0

50

نر بازدهی آموزشها

28

7

0

630

52.5 0

S24

میاان مرگ و میر اطفال

31

S25

S23 50

بودجه و اعتبارا

4

0

630

47.5 0

امید به زندظی در بدو تولد

35

0

0

630

S26

پوشش بیمه درمانی

35

0

0

630

0

55

S27

پوشش خانوار بیمهای غیردولتی

35

0

0

630

0

45

S28

شاخص دارای دولت بودن

31

2

2

630

67.5 0

S29
S30
S31 71.67 0

52.5 0

«شکست اقتدار دولت»

0

5 30

630

0

65

نهادهای دمواراتیک

0

3 32

630

0

80

سیاستهای جمعیتی حکومت

4

2 29

630

0

70

S32

سیاستهای قومی

4

S33

3 28

630

67.5 0

5

0 30

630

0

S34

اجماعسازی

4

3 28

630

0

حقو

S35

آزادی اقتصادی

30

5

0

630

52.5 0

اجتماعی

S36

حقو زنان

28

4

3

630

0

S37 52.92 0

آزادی اجتماعا

3

1 31

630

52.5 0

انتخابا

28

5

2

630

0

0

8 27

630

52.5 0

3

0 32

630

62.5 0

دسترسی به اط عا

6

3 28

630

62.5 0

ضریب نفوذ اینترنت

32

ارتباطا
اجتماعی



S12

ساختار اجتماعا

70

S38
S39

زندانی سیاسی

 S40آزادی رسانههای ظروهی مطبوعا

رسانه و

TS

S11

طبقه اجتماعی

2

4 29

630

52.5 0

75

شهروندی)
S7

0

شاخص

+

 -ندارد

پاسخکویی

( s6حقو بشر 630
و

111

68.13 0

فراواني

 P Wxnميانه

630

S41 62.5 0
S42

جمع كل بُعد اجتماعي ساخت قدرت سياسي

2

1

44 664 764

630
630

55
55

62.5 0
59.78 0


 .5نتيجهگيری و پيشنهاد
با تکیه بر دادگهای اتابخانهای و میدانی ،ارتباط بُعد اجتماعی سداخت قددر

سیاسدی بدا

توسعه اقتصادی در ایران تأیید میشود .در تاریخ تحوي سیاسی -اجتمداعی ایدران ،سداخت
قدر

سیاسی و امر توسعه ،مدا در حال انش متقابل بودگاند .سداختار دولتدی و شدبهدولتدی

اقتصاد ایران متأرر از ساخت قدر سیاسی آن است .ساخت قدر سیاسی ،اصلیترین عامدل
مفرر در بروز پدیدگهای اجتماعی ایران ،ازجمله توسعه اقتصدادی بدودگ اسدت .شدکلظیدری،
اارارد و تکامل ساختاری نهادهای اقتصدادی و بدازیکران دولتدی و خصوصدی آن ،تدابعی از
ارربخشی فراظیرتری برخوردار بودگ ،امکان نهادینهسازی قدر

در زیرساختهای اجتماعی و

اقتصادی نیا بیشتر فراهم شدگ است .نااامی سیاستها و برنامههای مختلدف توسدعه از قبیدل
برنامههای عمرانی ،خصوصدیسدازی ،هدفمنددی یاراندههدا و سدایر برنامدههدای توسدعه بده
بازساخت هسته مراای دولت انجامیدگ و نتایج آنها ،نهتنها به توسعه و رفاگ فراظیدر و پایددار
منتج نشدگ ،بلکه موجب افاایش فقر ،شکاف طبقاتی ،تنشهدای اجتمداعی ،افداایش مطالبدا
اجتماعی و درنهایت ضربه به مشروعیت سیاسی شدگ است .هرچندد اده ابعداد و مفلفدههدای
مختلف ساختِ قدر

سیاسی در ایران پیچیدگ و درهمتنیددگ هسدتند؛ لدیکن در ایدن تحقیدق

مفلفههای اجتماعی بهصور مجاا احصا شد و شاخصهای آن در رابطه بدا سیاسدتظدذاری
اجتماعی توسعه اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار ظرفت .نتایج حاصل نشان مدیدهدد اده
شاخصهای وجوگ اجتماعی سداخت قددر

مقاله پژوهشی :دولت و سیاستظذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران

سیاستظذاری دولت محسوب می شود .بده هدر میداان ن دا سیاسدی از اعتبدار ،اارآمددی و

سیاسدی در هفدت مفلفده «سدرمایه اجتمداعی»،

«ساخت اجتماعی جمعیت»« ،فقدر و توزیدس درآمدد»« ،حمایدت و تدأمین اجتمداعی»« ،وجدوگ
اجتماعی حکومت»« ،حقو اجتماعی» و «رسانه و ارتباطدا

اجتمداعی» بدر سیاسدتظدذاری

اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران تأریرظذار هستند .همانطدوری اده در جددول  2م ح ده
میشود :با توجه به «مقدار احتمال معنیداری» (
ساخت قدر

) ،تمدا مفلفدههدای بعدد اجتمداعی

سیاسی دارای ارتباط معنیداری با توسعه اقتصادی در ایران هستند .با توجه بده

«مقدار احتمال معنیداری» (

) ،این بُعد ارتباطِ معنیداری با توسعه اقتصادی در ایران

دارد .برآیند ن ر پرسششوندظان دربارگ جهتِ ارتباط بُعد اجتماعی ساخت قددر سیاسدی و
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سیاست ظذاری اجتماعی دولت با توسعه اقتصادی در ایران ،نشاندهندگ تأریر «مثبت» آن است.
با در ن ر ظرفتن اندازگ میانه هر مفلفه ،آمارگ ویلکااسون و فراوانی پاسخها ،از میان مفلفههدای
این بُعد ،به ترتیب ،مفلفههدای «وجدوگ اجتمداعی حکومدت» و «فقدر و توزیدس درآمدد» دارای
بايترین اولویت در ارتباط با توسعه اقتصادی ایران میباشدند .بدا توجده بده دادگهدای میددانی
حاصل از آزمون آماری ویلکااسون و نتایج حاصدل از سدطح معنداداری دادگهدا (
فصلنامه علمی مطالعا

ارتباط بُعد اجتماعی ساخت قدر

)،

سیاسی و وجوگ اجتماعی سیاستظذاری دولت با توسدعه

اقتصادی در ایران در بخش میدانی تأیید میشود.
بُعد اجتماعی ساخت قدر سیاسی در ایران ،با خطر افول سدرمایههدای اجتمداعی و تندال

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمارگ  ،11زمستان 1911

شاخصهای رفاگ و عدالت اجتماعی ،محدودیت و نحیف شدن نهادهای فراظیر و توسدعهخدواگ
اجتماعی ،ضعف مشارات اجتماعی ،افول حمایتهای اجتماعی و مدنی از سیاستهای توسدعه
نتوانسته است ع می فراظیر برای توسعه اقتصادی در ایران را فراهم اند .سایر تحقیقدا مدرتبط
با وجوگ اجتماعی جامعه ایران و توسعه اقتصادی ،نتایج تحقیق را تأیید میانند.
با ورود به عصر اط عا
قدر

و ارتباطا

و فضای فردی -جهانی ،جنبه خصوصی سداخت

سیاسی جامعه اه دربرظیرندگ انشهای شخصی افراد خارج از حوزگ عمومی اسدت؛

میتواند مهم ترین ران و موتور محر توسعه همهجانبه اشدور باشدد .قددر ظیدری فدرد
(انسان) جهانی ،در سطو مختلف محلی ،ملی ،منطقدهای و بدینالمللدی سدبب شددگ تدا از
قدر

ب منازع و فائقه حکومتها و دولتها در «امر اجتماعی» ااسته شود .بر این اسداس،

دولت بهعنوان برآیند نیروهای سیاسی فعال در ساخت قددر  ،مدیبایسدت نقدش خدود را
منطبق با منافس بیشینه افراد جامعه تعریف و دنبدال اندد و توسدعه اقتصدادی اده مطالبدهای
تاریخی در جامعه ایرانی است ،باید به هدف مهم دولت تبدیل شود .سازمانهای فرهنکی و
آموزشی اشور ،با تأاید بر وجه خصوصی ساخت قدر

سیاسی ،به ترویج و نهادینهسازی

فرهنگ و ارزشهای توسعه ای فراظیدر و متکثدر در جامعده اقددا انندد .مدرد بده توسدعه
نهادهای فراظیر و مشاراتجوی اجتماعی ادامده دادگ و پاسدخکویی و اارآمددی دولدت را
مطالبه نمایند .در رابطه با پیشنهادا
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فردی شدن در جامعه ایرانی بر بروندادهای توسعهای ساخت قدر

سیاسی انجا شود.
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