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  دهيچك
كشـور   ةاداراي كالن براي  يافته برخورداري از برنامه توسعهي جوامع ها صاز شاخ
ان، اسـتانداردهاي علمـي و   گـذار  سياسـت براسـاس باورهـاي مـديران و     است كه
امكانـات سـرزميني بـراي رسـيدن بـه       ،هـاي كشـور   جهاني، ظرفيـت  ةشد پذيرفته
گيرد.  و توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي شكل مي ،مناسب زيستي هاي موقعيت
، هنجارهـا،  هـا  شتبـع آن تغييـر ارز   بهمسائل اجتماعي و  ةحوزسريع در  تحوالت

ريـزي   كند در برنامـه  آداب و رسوم اجتماعي ايجاب مي و سبك و الگوي زندگي،
  د.شواين تغييرات و تحوالت توجه  ةهمبه كالن جامعه 

ريزي كالن جامعـه و   در برنامه را سهم مسائل اجتماعي ايم اين مطالعه بر آندر 
بررسـي  كنـيم.   ي كلي نظـام بررسـي و جايگـاه آن را تعيـين    ها در ترسيم سياست

دارد كـه ميـزان سـهم مسـائل اجتمـاعي و فرهنگـي در        داللـت آن  بـر شـده   انجام
ايران با تحوالت اجتماعي و فرهنگـي همـاهنگي الزم را    ةجامعي كالن ها  سياست
ريف و تعيين مسائل اجتماعي توجـه بـه رفـاه و اشـتغال     در تع كه اينضمن  ؛ندارد

مباحث فرهنگـي  از جمله  ؛استاجتماعي  ـ مراتب بيش از ساير مسائل فرهنگي به
، ون ورزشچـ  هـم گـويي بـه مطالبـاتي     و پاسـخ  به نيازهاي نسل امـروز  رسيدگي
افزايش مشـاركت  ، اجتماعي ةسرماياجتماعي توجه به  ةحوزهنر و در و ، موسيقي
  .توان نام برد را ميو ...  ،اجتماعي
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  مقدمه. 1
ي هـا  هيافتـه كارآمـدي برنامـ    توسعهتوجه به مسائل اجتماعي در جوامع در حال توسعه و 

اجتمـاعي بـا    سـرماية  بـا برخـورداري از   ويـژه  بـه ، خواهـد داشـت   راه هماي را به  توسعه
 هـا  هبرنامـ بهينـة  تواند ضـامن اجـراي    و مشاركت جمعي كه مي ،اخالق، محوريت اعتماد

كننـد   اجتماعي تجربه مي ـ امروزه جوامع بشري توسعه را با تحوالت سريع فرهنگي .باشد
جامعه دچـار گسسـت و ازخودبيگـانگي     ،اجتماعي وجود نداشته باشد سرماية چه چنانو 
 »گذارد تجدد و تغييرات بر كيفيت زندگي روزمره تأثير مي«گيدنز معتقد است كه  شود. مي

ــدنز ــه .)11: 1378، (گي ــد   ضــمناً برنام ــع در حــال توســعه باي ــزي در جوام براســاس ري
ييرات سـريع  ناظر به آينده باشد تا بتوان به نسل امروز نشان داد كه تغهاي زندگي  واقعيت
هـم   هـا  شتغييـر ارز  اگرچـه  ؛را هدف قرار دهـد  ها شنبايد تغيير ارز ـ اجتماعي فرهنگي

 راه هـم بيگانگي دو نسـل را بـه    چه چناندر حد متعارف پذيرفته است و  اما ،بديهي است
  زيرا، .كند جامعه را دچار گسست مي، داشته باشد

ي جديد مورد استناد ها ششود و ارز ميتر واژگون  ي قديم با سرعت هر چه تمامها شارز
 و ها حاصـل شـده   اين دگرگوني ةنتيجر د خلئي. كامل و پذيرش همگان قرار نگرفته است
ها متظـاهر   و درماندگي انسان ،تنهايي، بندوباري بي، صور مختلف از جمله احساس ناكامي

  .)42: 1354، صانعي( گردد مي

  .ها باشد نوع برخورد با اين دگرگوني ةكنند تعيينتواند  مي ها شيعني كه ارز
و فـردا   ديـروز،  امروز، مسائل در را او نظرگاه كه دارد، خاصي سنت و شارز اي جامعه هر

 تغييـرات  نباشـد،  راه هـم  پذيرياين ديدگاه با نرمش و تغيير كه اينكند و بسته به  تعيين مي
  ).9: 1369 ناكانه،( آورد نخواهد پديد اجتماعي مناسبات در پايداري و اي ريشه عميق

از آحاد جامعـه   هريكمگر در مدت زمان طوالني و با تالش چند نسل و ايفاي نقشي كه 
چه در نقش يـك مـدير و يـا     ،عهده داشته باشد بهبر اساس موقعيت و منزلت اجتماعي خود 

 نقـش اجتمـاعي  «تعبيـر فاضـلي     به .از آحاد جامعه يمدار و يا حتي در نقش فرد يك سياست
هاي اجتماعي مشخص بايد از آن پيـروي   الگوي رفتاري است كه فرد در موقعيت و وضعيت

ان و مديران اثربخشي گذار سياستدر ميان اين عوامل  اما ،)11 :1394، (فاضلي »و تبعيت كند
منطبـق بـا    هـا  تسياسـ  چـه  چنـان ند و كن گيري يك الگوي رفتاري ايفا مي ي در شكلتر بيش
اي  ي به جامعهياب دستبراي  ،بنابراين. اي هم رخ نخواهد داد توسعه، نباشدي جوامع ها تواقعي

  زيرا، .نيازمنديمآمد  كار اي يگذار سياستجامع و اي  هتدوين برنام بهيافته  توسعه



 3   اشرف بروجردي

  

هـا و   تـر يـا جامعـه وجـود سـازمان      شرط كاركرد هر نظام در تداوم و بقـاي نظـام بـزرگ   
ي اجتمـاعي و  ها همشخص در ارتباط با نهادها و پديدهايي است با اهدافي  يگذار سياست

  .)258 :1370، (پيرو ها ناز آ هريكرفع نيازهاي جامعه مربوط به 

 ةسـال  پـنج  ةبرناميي است كه در قالب ها يگذار سياستمنظور از سازمان در اين مطالعه 
ــع ــاعي، فرهنگــي ةتوس ــده اســت  ،اجتم ــف ش ــه تناســب  و اقتصــادي تعري  اوضــاعو ب
گيـري   سـبب شـكل   موضـوعات  تكثـر  و تعـدد . اسـت  شـكل گرفتـه   اجتماعي  ـ  فرهنگي
مـثالً در   .طلبـد  ريزي مناسب مي ي و برنامهگذار سياستكه  است شده تعدديمي ها نسازما

كه چند سـال قبـل از آن    است شده تشكيلمتنوع و متعددي جمهوري اسالمي ايران مراكز 
سـازمان  ، بنيـاد شـهيد  ، امداد ةكميت، مثل شوراي اجتماعي كشور ،اساساً موضوعيت نداشت

از  هريككه  ،زدگان بنياد امور جنگو ، ستاد امر به معروف و نهي از منكر، تبليغات اسالمي
تحـوالت سـريع    طـوري كـه،   به ؛كاركرد اجتماعي دارد و قبالً وجود خارجي نداشت ها نآ

بررسـي رونـد تغييـرات اجتمـاعي و     . شده است ها نساز ايجاد آ اجتماعي زمينه و فرهنگي
را در تحـوالت و تغييـرات رفتارهـاي     هـا  تگيري رفتارها سهم تأثير قوانين و سياسـ  شكل

از نگـاه مـديران و    متـأثر  هـا  تبر اين نكته كه تعيين سياسـ  تأكيدبا  ؛دهد اجتماعي نشان مي
از  را مسـائل اجتمـاعي   ربـارة ددر اين مطالعه ديدگاه مديران  بنابراين،. ان استگذار سياست

و قـوانين   ،سـاله)  پنج ةدور پنجقوانين برنامه (، انداز ي كلي نظام، سند چشمها تخالل سياس
مباحث و موضوعات اجتماعي  كه اينو  كنيم ميبررسي مسائل اجتماعي  حوزةموضوعه در 

در . چـه مسـائلي اسـت    ةو مديران جامعه دربرگيرند ،ريزان برنامه، انگذار سياست از ديدگاه
قـانون اول و   ةمقايسـ دربارة  اي مطالعه فقط در دسترس نيست،ي بسياراين زمينه مطالعات 

كه متفـاوت از   انجام شدهيانه به قانون برنامه گرا عملنگاه ايدئولوژيك يا نگاه  ةزميندوم در 
سائل اجتماعي م كه ايناين مبحث نياز اين حوزه است و  بررسي ،بنابراين. اين مطالعه است

و  هـا  هايـن ديـدگا   چه چنان .ان استگذار سياستمديران و  ةدغدغمورد توجه و  حدتا چه 
توان به سـوي   نمي ،رويكردها منطبق با واقعيت نباشد و نيازهاي جامعه را نتواند پاسخ دهد

 گرفت.سياسي و اقتصادي ناديده  ةتوسعو نقش مسائل اجتماعي را در  كردتوسعه حركت 
قـوانين   ،انـداز  چشـم هدف از اين مطالعه تعيين جايگاه مسائل اجتمـاعي در سـند    ،بنابراين
 تـر  مهـم  ةنكتـ  .ه قوانين برنامه اسـت مجموع در ها نو اسناد باالدستي و تعيين وزن آ ،برنامه
، اجتماعي عمدتاً توجه به مسائل رفـاهي  ةتوسع حوزةچون اكثر مديران نگاهشان در  كه اين
يـك از   اجتمـاعي تقريبـاً در هـيچ    ةسـرماي و بهداشتي اسـت و موضـوع    ،وزشيآم، اي هبيم
از اهـداف ايـن مطالعـه     ،سوم) لحاظ نشده اسـت  ةبرنام(غير از قانون  اي هي توسعها هبرنام
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و باشـند   نگـر  جانبـه  همهو قوانين  ها سياست تدوين در مديران تااين اصول است تمركز بر 
در سـخنان   كـه  ايـن  خصوصـاً  ،كارآمد بودن قانون برنامه ارائه دهنـد  يمناسب برا كاري راه

مطـرح   »گو بودن به مردم پاسخ«و  »اجراي عدالت«اصلي  ةنكتمديران ارشد نظام عمدتاً دو 
ان از مسائل اجتماعي گذار سياستشود كه آيا دريافت  مي مطرح سؤالاين  جا ايندر . است

مسـائل اجتمـاعي در اسـناد فرادسـت      ةدايـر  كـه  ايـن و  ؟داردي جامعه تطابق ها تبا واقعي
وزن مسائل اجتمـاعي در   ،كه اينچه بخشي از نيازهاي جامعه است؟ و باالخره  ةدربرگيرند

در  اي هبه چـه ميـزان اسـت؟ و چـون قـوانين نقـش عمـد        جمهوري اسالمي ايرانقوانين 
پس بايد  ،نشانند مي جامعهآحاد  ةانديشباور و  درمفاهيم را  زيرا ،سازي جامعه دارند فرهنگ

نفـوذ مفـاهيم    ةدايربخشي از  ،ديگر عبارت به ؛متمركز شد تا به توسعه دست يافت ها نبر آ
يابد و خـود موجـب    مي ي به جامعه تسريگذار قانونفرهنگي و اجتماعي از طريق ادبيات 
  .ي پويا و خالق در جامعه خواهد شدها هزايش مفاهيم جديد و آفرينش انديش

  
  رويكرد به مسائل اجتماعي. 2

. در جوامع استموضوعات اجتماعي  دربارةفرد تابعي از شناخت هر  رويكرد به مسائل اجتماعي
  ،تعريفي ديگر . بهيابد مي با شهرنشيني و صنعتي شدن معني راه همصنعتي مسائل اجتماعي 

و  كنـد  سـازي و تحليـل از آن پيـروي مـي     مفهـوم اصـلي اسـت كـه     ةايـد رويكرد شـامل  
و جامعـه   ،مـردم ، ي مربوط به طبيعـت ها هها و فرضي خاصي از ايده ةمجموع ةكنند منعكس

  ).78: 1382 واينبرگ، و است (رابينگتن

تا جايي كه هنوز تعريـف واحـدي از مسـائل     اند مسائل اجتماعي نسبي ،ي ديگرياز سو
اً در نظر مديران تعي، طبدر دست نيستپردازان  شناسان و نظريه اجتماعي حتي در ميان جامعه

 مطـرح توانـد   به طريق اولي رويكرد واحدي از مسائل اجتماعي نمـي  هم انگذار سياستو 
كه بخشي از جامعه با آن درگيرند  يمدان مياي  اجتماعي را مسئله ةمسئلاين مطالعه در  باشد.

 فهم عمومي جامعـه  و و طرح آن با فرهنگ و در عين حال آن مسئله در جامعه عينيت دارد
ني به ااجتماعي ممكن است از زماني به زمان ديگر و يا از مك ةمسئل« بنابراين، بيگانه نيست.

  .)8: 1384، (محمدي »مكان ديگر يا از گروهي به گروه ديگر فرق كند
ريزان  برنامهاز سوي حاكمان و  ويژه به ،دارد راه هميي را به ها تقطعاً مقاوم ها تفاواين ت
همين مسـئله موجـب    .دنپذير مي تر كمين كردن نظم نوين به جاي نظم گذشته را نشكه جا
  معتقد است: رتافل. شود مي هايي از سوي جامعه و حاكمان مقاومتظهور خشونت و و بروز 
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به خودپرستي نيست.  ها تاين مشكالت در خفه كردن مخالفين و يا متهم ساختن اقلي حل راه
آوردن نظم و ترتيبي جديد و خالقانه بـراي سـازگاري بـا     حل اين مشكالت فقط در فراهم

ي كـه نسـبت بـه    ييعني ايجاد نهادهـا  ؛تكثر و تنوع و مشروعيت دادن به آن نهفته است اين
  ).31 :1376 تافلر و تافلر،( حساس باشند ري در حال تحول و تكثها تنيازهاي متغير اقلي

دوره قـانون   پـنج ان در تـدوين  گـذار  سياسـت شما آهنگ تغيير رويكرد  ،علتمين ه به
ـ  .ديـ بين مي بسيار كند و اندك را جمهوري اسالمي ايراندر  برنامه ي گيـر  شـكل  ،مثـال  رايب

 اسـت،  هفت اصل از اصول قانون اساسي به آن اختصاص يافته ، كهشوراهاي شهر و روستا
در يـك   فقطسوم  ةبرنامدر قانون  ،دهمانول غفاول و دوم كامالً م هاي هدور ةبرنامدر قوانين 

در قـوانين   و ،هشـد توجـه   بـه آن اجتمـاعي   ةسـرماي  با بحـث مرتبط  ةمادهم ذيل  ماده آن
بـراي مثـالي    بررسي شده است.چهارم و پنجم در قالب رويكرد به ساختار نظام  هاي هبرنام
اساساً كميت بـه بحـث    ،مدارس حوزة در خصوص به ،تغيير در نظام آموزشي كشور ديگر،

  .مورد توجه بوده است تر كمو كيفيت گذاشته شده 
  
  ها هاژوف يتعر 1.2

 هـا  همشترك با انبوهي از واژي دركدر نخستين رويارويي با مسائل اجتماعي براي رسيدن به 
از مسائل اجتمـاعي را  اي  هتواند دريچ ميتنهايي  به هريكشويم كه  ميرو  ها روبه و توصيف

  :يمكن ميتوصيف جا  در اين را ها نبرخي از آ ؛پيش روي ما قرار دهد
از مردم مغايرت  ي شماريها شاي است كه با ارز وضعيت اظهارشده :اجتماعي مسائل ـ

  ).76: 1382واينبرگ،  و تنگن(رابي دارد و براي تغيير آن وضعيت بايد اقدام كرد
هـاي رفتـاري    شـيوه ، هـا  هرابط متشكل ازشود  : به نهادهايي گفته مينهادهاي اجتماعي ـ

آورد و  وجـود مـي   بـه را  ها نهاي فرهنگي كه نيازهاي انسان آ و تركيبي از مدل ،يافته سازمان
  ).27: 1379، رود (گلشني فومني كار مي بهبراي رفع نيازهاي انسان 

و ملي كه بر اثر روابط  ،طبقاتي، خانوادگي، ي اجتماعيها تخصل :هاي اجتماعي پديده ـ
  ).150- 20 :1375، (محسني آيد وجود مي هتحولي جامعه ب ها در روند متقابل افراد و گروه

ـ اجتمـاعي قا  ي: ارزشي است كه يك گـروه بـراي نقشـ   پايگاه اجتماعي ـ هـر   و ل اسـت ئ
  ).27: 1379(گلشن فومني،  كند بندي مي رتبهنقش اجتماعي را  مطابق مقتضيات خوداي  هجامع
ي مربـوط بـه خـود ايفـا     ها هدر گرو فرديي كه هر ها تفعالي ةمجموع: نقش اجتماعي ـ
  .كند (همان) مي
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قوانين عـادي تـدوين    ها نكه براساس آ را هايي سياستقوانين و  همة: دستياسناد باال ـ
  .نامند شود اسناد باالدستي مي مي

ريزي كالن كشـور در   برنامه منزلة بهشود كه  ميبه مجموعه قوانيني گفته  :قوانين برنامه ـ
عنوان قـوانين   باو فرهنگي  ،نظامي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي گوناگوني ها هحوز

  .يابد برنامه تدوين مي
  

  ش 1404در افق  جمهوري اسالمي ايران انداز چشممسائل اجتماعي و سند  .3
برخـوردار از   هاسـت:  داراي ايـن ويژگـي   انـداز  چشـم اسالمي در افق ايـن   ـ ايراني ةجامع

توزيع متناسب درآمد، نهـاد  ، ي برابرها تفرص، اجتماعي تأمينسالمت، رفاه، امنيت غذايي، 
اين  .مند از محيط زيست مطلوب و بهره ،تبعيض و فساد و به دور از فقر، مستحكم خانواده

ي كلـي  هـا  تپايه و اساس سياسـ  رسيد،مقام معظم رهبري  تأييد به 1382كه در سال  ،سند
  .شدو اجرايي  قرار گرفتچهارم و پنجم توسعه  هاي هبرنامنظام در تنظيم 

  
  اول توسعه ةبرناممسائل اجتماعي و قانون  .4

اول توسعه در حالي شكل گرفت كه جنگ پايان يافته بـود و موضـوع    ةبرنامتدوين قانون 
انتظـار   كـه مـردم  ي اوضـاع در چنين  بود.عمران و بازسازي كشور و سازندگي مورد توجه 

آنـان   ةيافتـ  توسعهرفاه در زندگي فردي و اجتماعي را داشتند و مطالبات عمران و آباداني و 
 سـختي را تجربـه   اوضـاع نـان  چ هـم از تحريم و جنگ  متأثر كشورِ ،شد مي بايد پاسخ داده

اول توسعه و جايگاه مسائل اجتماعي در آن رويكرد حاكمان به  ةبرنامنگاه به قانون . كرد مي
  دهد. مي ها را نشان واقعيت

 ةهمـ از: آموزش در  بودند عبارت شدتوجه  ها به آنتأكيد و  ها بر آن تر بيشكه  مسائلي
پـس از گذشـتن    ،رفاه ةتوسعو  ،افراد رفع نيازهاي اقتصادي ،يفنّاورعلم و  ةتوسع ،سطوح

كند كـه   مي اين رويكرد به ما يادآوري .ي فراوانها تهشت سال از جنگ و تحمل محرومي
، رفته باشـد  پيش اي تواند محور جامعه مي سوادي ي و محو بيفنّاور ةتوسعگسترش علوم و 

انقالب و جنگ مملكت را  براثراساتيد و دانشمنداني كه  فقداندر اين مقطع براي جبران  اما
بسيار همت گماشت و طبعـاً   ها نترك كرده بودند دولت به اعزام دانشجو و بورسيه كردن آ

 ،درظـاهر  اگرچـه  ،كه به انقالب اسالمي ايرانند كناستفاده توانستند از اين امكان  مي كساني
كه معدودي  ةعد درمقابلِ ،توجه به رفاه جامعه ،از سوي ديگر. بستگي و وابستگي داشتند دل
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نيازهاي  تأمينتدريج سبب شد تالش براي  به ،بودند زدگي و رقابت اقتصادي رفاه خواستار
رويكـرد   اگرچـه  به ارمغان آورد،عدالتي را  موضوعي كه بنا به داليلي بي ؛مادي اهميت يابد

  .عدالت بود تأميناول  ةبرنامقانون 
  

  دوم توسعه ةبرناممسائل اجتماعي و قانون  .5
نان رويكرد به نظـام  چ هم مسائل اجتماعي و فرهنگي توسعه دربارة دوم ةبرناماگرچه قانون 

 ةمسـئل رفـاه از   تأمين حوزةدر  اما ،دهد مي مدارس را نشانآموزشي در مقاطع تحصيلي در 
گيـري صـورت    منـابع و ايجـاد اشـتغال جهـت     ةتوسعجامعه به سمت  ةاولينيازهاي  تأمين

ريزي بهتـر و توسـعة    برنامه منظور بهالبته به موازات آن موضوع تحديد نسل  است؛ پذيرفته
 ةتوسـع  جهـت اين تغييـر نگـاه در    .گرفتدوم قرار  ةبرنامرفاه حال مردم در دستور قانون 

منظـور   بهكه  ،مندي از تسهيالت دولتي فرهنگ بهره شدگام بود و موجب  به گامجانبه و  همه
مسائل  حوزةدر  يرقابت اي عرصه به ،هاي سازندگي انجام شده بود به حركت درآوردن چرخ

 هـا  تدريافت دقيـق ماليـا   ةنزميهنوز نظام مالياتي كشور در  كه اين ويژه به ؛مالي تبديل شود
و وضـعيت  رفـاه   حـوزة اخـتالف طبقـاتي در    بـروز فعال نبود و اين گام ديگري شد براي 

  مند شده بودند. مكان بهرهااي كه از اين  عدهاقتصادي 
  

  سوم توسعه ةبرناممسائل اجتماعي و قانون  .6
بحث مشـاركت آحـاد مـردم در     ،نخست :حائز اهميت استسوم دو نكته  ةبرنامدر قانون 

شـوراهاي  ، ي غيردولتـي ها ني سازماگير شكلاجتماعي كه منتهي به  ـ ي فرهنگيها تفعالي
 ةنكتاز اين دست بود و  مسائلي و ،ي غيرانتفاعيها هتأسيس مدارس و دانشگا، شهر و روستا

ي عمـومي بـه بخـش    هـا  تسازي و واگذاري مراكـز دولتـي و فعاليـ    خصوصيبحث  ،دوم
و ايجاد اميد  ،يكار بيكاهش ، خصوصي بود كه حاصل اين سياست فعال شدن نسل جوان

انساني و اجتماعي بود  ةسرمايسوم توجه به  برنامةاجراي قانون  يطاتفاق مهم  .و نشاط بود
 منزلة بهمردم  به ود شفرهنگ عمومي جامعه فراهم  ةتوسع ةزمينهاي ملي  كه با اجراي طرح

سـوم توجـه بـه     برنامـة ين رويكردهاي قانون تر مهماز . دشجامعه توجه ي اصلي ها هسرماي
ي اجتماعي و در جهت تحقق اصولي از قانون اساسي بود كه دولت را موظف ها هبحث بيم

امـا از   ،كـرد  مـي  ،رويكرد تحقق عدالت اجتمـاعي  با ،پذير آسيببه پرداخت يارانه به اقشار 
عدالت محقق نشد  تنها نه، تصميمات سنخيت نداشتي كشور با اين يجا كه ساختار اجرا آن



 ...هاي كلي نظام، اسناد باالدستي، و  اجتماعي در سياستـ  هاي فرهنگي سهم سياست   8

  

 شـد. خوبي نمايـان   بهطبقاتي  ةفاصل افزايشو درواقع  ،اختالف سطح زندگي ،عدالتي بيكه 
ساختار متناسب  ،كنند مي ان است كه اگر سياست و يا قانوني را وضعگذار قانونبر  ،بنابراين

بر برنامه باشـد تـا برنامـه بتوانـد شـكل       آن را هم در نظر بگيرند و قطعاً ساختار بايد مقدم
  ي مناسبي به خود بگيرد.ياجرا

  
  چهارم توسعه برنامةماعي و قانون مسائل اجت .7

نـان نگـاه بـه    چ هـم چهـارم توسـعه    برنامةي اجتماعي در قانون ها تدر بررسي مواد سياس
 و ،سـالمت  ،آموزش، خدمات درماني ةبيماجتماعي دربرگيرندة مسائل رفاهي،  وضوعاتم

اشـتغال فقـط در    بـارة در كـه  آنجالب  ةنكتو  شود ميعدالت اجتماعي زنان و جوانان ديده 
اسـت.   مانـده  مغفـول  ،زنـان  ويـژه  به ،اشتغال ساير اقشار جامعه وشده  بحثجوانان  حوزة
ي هـا  هدر صـحن  نـان جايگـاه آ  اما به ،شدهكيد أزنان در نهاد خانواده ت ر نقشب كه اين تر مهم

و  اسـت  هنشدتوجه  اي هبا هيچ شاخص آنان استيفاي حقوق شرعي و قانونيبه اجتماعي و 
بـراي حضـور   و ...  ،ايجاد فرصت، معلوم نيست سياست كلي نظام دال بر تقويت، حمايت

 در فقـط  ،نظر قرار گرفتـه اسـت  مداي  با چه شاخصه ،دختران جوان ويژه به ،اجتماعي زنان
  اشاره شده است. »آنان سازندةبه نقش  يژهتوجه و«به  هابند يكي از يانپا

معرفـت دينـي تعريـف و حتـي      حوزةكسب معرفت و بصيرت را در  كه اينديگر  ةنكت
در  است؛ هكردهاي انقالب اسالمي توصيف  تقويت هويت ملي جوانان را متناسب با آرمان

 ةجامعو جوان  دارند توسعة ارتباطات و گسترش الگوهاي جهاني توجهبه  جوانان كه حالي
بلكه به برخـورداري از رفـاه و تغييـر     ،انديشد هاي انقالبي در اين دوره نمي ايراني به آرمان

ي جامعـه  هـا  تان بـه دور از واقعيـ  گذار سياست ،ديگر عبارت به ؛الگوي زندگي توجه دارد
  اند. ريزي كرده برنامه
  

  پنجم توسعه برنامةمسائل اجتماعي و قانون . 8
در سطح ملي و جهاني و آثار و تبعـاتي كـه در    ـ اجتماعي فرهنگيبا رويداد تحوالت سريع 

جوانـان نبـود و دوران   دغدغة ي انقالب ديگر ها شبسياري از ارز، اسالمي ايجاد كردجامعة 
ان از ايـن  گـذار  سياسـت ن و مسـئوال . شد آغاز با تحوالت جهاني يگام گذر به مدرنيته و هم

ي انقـالب و  هـا  ششدند و فرض را بـر ايـن گرفتنـد كـه بـراي حفـظ ارز      تحوالت نگران 
در قـانون   بنـابراين،  ؛دني ديني تقويـت شـو  ها شي ديني بايد مراكز مذهبي و آموزها شارز
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در . و مراكز مـذهبي تزريـق شـد    ،مساجد ،ي علميهها هي كالني به حوزها هپنجم بودج برنامة
پنجم با  برنامةقانون  بنابراين،. باني ديني داشتديگري از مدرك كه جوان و نسل جديد  حالي

ي هـا  هو افزايش بورسي ،ي علمي با ظاهري ديندارها تئتربيت هي، رويكرد تقويت مباني ديني
 و ،ورزش، دهـي امـور جوانـان    سامان برنامةحتي در . خوبي نمايان است به ها نعلمي براي آ

مذهب و ديـن در اولويـت قـرار گرفـت و متأسـفانه       به سالمت هم موضوع رويكرد و نگاه
كـه موجـب   اي  مسـئله . دمانو كشاورزي مغفول ، صنعتتوسعة ، اشتغال جوانان اتموضوع

  .شد ي جامعهها هو دغدغ نسل جديد از نيازهادرك حاكميت و درك ميان بروز فاصلة 
با  ،سائل اجتماعيم حوزةدر  جمهوري اسالمي ايران برنامةمجدد به پنج قانون  ينگاه با

توان چنين  مي ،ها در قوانين برنامه و وزن آن ـ اجتماعي فرهنگيرويكرد به مسائل  ةدو مؤلف
هـاي   واقعيـت قوانين اول و دوم عمدتاً اجرايي و عملياتي و نزديك به  ،استنتاج كرد كه اوالً

ه بـا  در مشـاركت مـردم و تطبيـق برنامـ     سـوم توسـعه عمـدتاً    برنامـة قـانون   ؛جامعه است
 هـاي  موقعيـت چهـارم از   برنامـة قـانون   شود؛ ميجهاني تعريف  ةشد پذيرفتهاستانداردهاي 

قـانون   ؛شـده اسـت   برخـوردار  ديني يها هرفاهي بهتر و در كنار آن توجه به مسائل و آموز
شايد  ،عمل و واقعيت بسيار فاصله دارد حوزةي است و از يگرا آرمانپنجم نيز عمدتاً  برنامة

پنجم به اجرا  برنامةقانون  درصد 25ن فقط مسئوالبه همين دليل باشد كه براساس گزارش 
  .الذكر دور از ذهن نخواهد بود فوقي ها هآن است كه مؤلف حاكي ازنتايج  .درآمده است
 هـا  هاول وزن مسائل اجتماعي نسبت به كل برنامه حدوداً در قالب تبصر برنامةدر قانون 

 23تبصره اسـت كـه    89اول داراي  برنامةكل قانون  به اين صورت كه، ؛ستدرصد ا 2/16
 25 كـه  اسـت  هتبصر 141داراي دوم  برنامةقانون  ؛آن مربوط به مسائل اجتماعي است عدد
سوم در قالب ماده تعريف شـده   برنامةقانون  اما، مربوط به مسائل اجتماعي است ة آنتبصر

در قالب مقدمة كلي بحث ديده  ها ناي  هنيز لحاظ نشده ك يمش خطم گذاري و ترسي هدفو 
ماده است كه نسبت مواد مربـوط بـه    199سوم  برنامةكل مواد مربوط به قانون  شده است.

چهارم تقريباً  برنامةقانون  درصد است. 2/16 سوم برنامةمسائل اجتماعي به كل مواد قانون 
گذاري و  هدفيعني قانون فاقد  است، شده سوم تدوين برنامةبا همان سبك و سياق قانون 

ماده مربوط  29 ماده تدوين يافته كه از اين تعداد 161مشي است و كل برنامه در قالب  خط
وزن مسائل  درمجموعبند است و  ها هداراي د ها ناز آ هريكالبته  ؛به مسائل اجتماعي است

پـنجم نيـز    برنامةقانون  درصد است. 4/20چهارم  برنامةاجتماعي نسبت به كل مواد قانون 
يعنـي وزن مسـائل    ،آن مربوط به مسائل اجتماعي اسـت  ةماد 42است كه  ماده 255 داراي

  درصد است. 6/29 برنامه اجتماعي نسبت به كل
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  توسعه ةبرنامپنج از  ياجتماع مسائل درصد)( سهم. 1نمودار 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ـ اجتماعي فرهنگي هاي داده پايگاه: منبع

  
  توسعه برنامة پنج از ياجتماع مسائل) درصد( سهم روند. 2 نمودار
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ـ اجتماعي فرهنگيي ها همنبع: پايگاه داد
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، كه براساس نيز هجري شمسي 1404جمهوري اسالمي ايران در افق  انداز چشمدر سند 
هـاي مقـام    گيـري  جهتبا  سو هممطالعات جامع كارشناسي مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 1384از ابتـداي سـال   ، دشابالغ  گوناگونتصويب و به قواي  1382معظم رهبري در سال 
ها و تصميمات كـالن نظـام قـرار     ريزي برنامه ها يگذار سياستي كشور و گذار قانونمبناي 
شاخص كالن پايش و ذيل هشت محـور اجرايـي تعريـف     123قالب  در« اين سند .گرفت

ـ  ، عدالت و رفـاه اجتمـاعي  ، محورهاي اقتصادي شده است: زيرسـاختي و  ، اوريعلـم و فنّ
ــي، فرهنگــي محيطــي زيســت ــور ، ، حكمران ــينسياســت خــارجي و ام ــل ب ــور  ،المل و ام
ي ها هدر حوز انداز چشمكشورهايي هم كه در افق  ).7 ،6 :1393مداحي، (» قضايي  ـ  حقوقي

ـ  عـراق،  ، تركيـه، عربسـتان   از: اسـت  عبـارت  شـود  يمـ  بررسـي اوري اقتصادي و علم و فنّ
امارات، سوريه، اردن، بحرين، ازبكسـتان، قبـرس، قزاقسـتان، قرقيزسـتان،     ، يمن افغانستان،

آذربايجـان، فلسـطين، لبنـان، رژيـم     ، تاجيكستان، پاكستان، مصـر، كويـت، قطـر، ارمنسـتان    
  (همان). و تركمنستان ،گر قدس، عمان الاشغ

 و »يـافتگي  توسـعه « گذاري قرار گرفته است: سياستدو ويژگي مبناي  انداز چشمدر سند 
 عالوه بر دو مفهوم اساسي انداز چشمشده در سند  توصيفمفاهيم  .»اسالمي ـ هويت انقالبي«

 اول شدن« مفاهيم نسبي است كه شامل ةاسالمي دربرگيرند ـ ييافتگي و هويت انقالب توسعه
  است.» الهام بخش بودن در جهان اسالم«و ، »داشتن تعامل مؤثر با جهان«، »در منطقه

 برنامـه،  قـوانين  در آن جايگـاه  و انداز چشم سند در توصيفي مفاهيم به مجدد نگاهي با
علـم و   حـوزة يـافتگي در   توسـعه مفهـوم  اگـر   ،مثال رايب .كنيم مي بررسي را برنامه قوانين
ي فنّـاور يافتگي جايگاه اول علمي و  توسعه: استيم چنين تفسير شده كنارزيابي  ي رافنّاور

بـر   تأكيـد ، و يفنّـاور در توليد علـم و   ييتوانا، رفته برخورداري از دانش پيشة با سه مؤلف
  است. افزاري و توليد علم جنبش نرم

شود نخستين  ميرفته توصيف  برخورداري از دانش پيش ةمؤلفيافتگي با  توسعه زماني كه
، مـراودات علمـي   شـامل  ؛تعامل علمـي بـا جهـان اسـت     دشوتوجه  به آنكه بايد اي  هنكت

اعـزام اسـاتيد بـراي    ، الملل بيندعوت از اساتيد  ،المللي بينمشاركت فعال در مجامع علمي 
و چالش علمـي در قالـب    ،سطح علمي دركسب و انتقال دانش  ،حضور در مجامع جهاني

  . .ي معارض يا متنوع و ..ها هطرح انديش
 فعلـي  مقـررات  و قـوانين  و ايـران  اسالمي جمهوري نظام ساختار در امور اين تحقق اما
 و علمـي  اول جايگـاه  بـه  رسيدن و يافتگي توسعه شود مي سبب امر همين. ندارد اجرا امكان
 در ،مـثالً . اسـت  منـوال  همين به وضع نيز ديگر يها همؤلف در ؛نيابد تحقق منطقه در يفنّاور
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 پرسرعت اينترنت از مندي بهره محدوديت با ما علم توليد و افزاري نرم جنبش بر تأكيد حوزة
 زاتيتجه رييكارگ هب تيممنوع قانون( قوانيني زيرا ،ايم مواجه اجتماعي يها هشبك با ارتباط و
 و كنـد  مـي  محـدوديت  اعمـال  بـه  موظف را دولت كه است شده وضع )ماهواره از افتيدر

 و افـزاري  نـرم  جنـبش  موضـوع  با محدوديت اين طبعاً. دكن مي تعريف جرم را آن از تخلف
 هاي شاخص تعيين در كه ،»اقتصادي اول جايگاه« موضوع چنين هم ؛ندارد سنخيت علم توليد
 هـاي  تحـريم  با ،شود مي ياد...  و ،تورم نرخ ،الملل بين اقتصاد در نفوذ اشتغال، بر تأكيد از آن
 مبـاني  بر ديني يها تبرداش حاكميت ،صنعت هاي چرخ توقف ،ايران اقتصاد عليه يالملل بين

 در...  و ،گـري گـردش  صـنعت  محـدوديت  ،جامعـه  يها تواقعي با آن انطباق و آزاد اقتصاد
 منطقـه  در اقتصادي اول جايگاه به تنها نه ايران كه شده موجب مسائل همين و است تعارض
  .باشد نداشته را منطقه كشورهاي برخي با هم اقتصادي رقابت توان حتي كهبل ،ابدين دست

در  شـده  وضـع  هـاي  ي با آرمـان الملل بينملي و عرصة ي اجتماعي در ها تواقعي ،بنابراين
اول تـا پـنجم    برنامـة مشـي در قـوانين    خـط و تعيين  ،گذاري هدف، ي كالنها تقالب سياس
ها و  گر آرمان باشد تعيين ها تكه در تطابق با واقعي ندارد و برنامه بيش از آنخواني  توسعه هم

از ديـن و منـابع دينـي آن را تعيـين      يكـه فهمـ   اي ايدئولوژي؛ ايدئولوژي حاكم بر آن است
 هـاي  هبرنامـ اي دربارة مباني قـوانين   در مطالعه جوادي يگانه كه اينبا وجود  بنابراين،. كند مي

كاپيتاليستي  ها برنامهآن اما ، اي دارد سوسياليستي يكند كه رويكرد مي تأكيدتوسعه اول و دوم 
 يآن است كه عمدتاً فهم حاكي ازاين مطالعه  .)13 :1382 يگانه، جوادي( است تعريف شده

همـة  كه تقريبـاً   ،موضوع اجراي عدالت در مثال رايب .گر برنامه است از منابع ديني توصيف
را تبيـين و  اسـالمي ايـران   جامعـة  چگونگي اجراي عـدالت در   ها ههمة برنامان و مرد دولت

در تـدوين  و  خواهي در ايران از بين نرفتـه  عدالتشعار اوضاعي اند و در هيچ  هتوصيف كرد
در عمـل   امـا  ،شـده اسـت  بيـان  ، ريزان زعم برنامه به ،قوانين برنامه نيز همواره اجراي عدالت

 است؛ اجراي عدالت طراحي نشدهجهت ساختار نظام در  ،اوالًزيرا  ؛شود عدالت محقق نمي
بر توسعه و  ،نينچ همدهد.  اي عمل كردن امكان تحقق آن را نمي زدگي و سليقه سياست ،ثانياً

شـامل بهبـود توزيـع درآمـد و ثـروت و جلـوگيري از        ،عمومي زندگي مـردم اوضاع بهبود 
و درنهايـت بـه   تأكيد شده جا  هامتيازات ناب ناشي ازبادآوردة درآمدهاي كاذب و غيرقانوني و 

عمومي براي پرداخت بودجة منابع از محل  تأميناز طريق  ،اجتماعي تأمينگسترش و بهبود 
دولـت بـراي رفـع     ،از سـوي ديگـر   ؛شـده اسـت   توصيه ،مستمري و يارانه به اقشار نيازمند

نشان داده كـه   توجه خاص هاي اقتصادي و اجتماعي به مناطق محروم و روستاها محروميت
 به كه ياتموضوع ؛است دست نيا از يجمهور استير نهاد در زدايي محروميت دفتر سيسأت
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ن بـه دولـت و انتظـار رفـع     ابلكه موجب وابستگي محروم ،رفع فقر و محروميت منتهي نشد
و  ،فقرزدايـي  ،هـاي اقتصـادي   جهـاني بـراي رفـع محروميـت    جامعة  .محروميت شده است

ـ  ها هبه توصي تر كمهاي اقتصادي و اجتماعي  تعادلبرقراري   هـا  هي اخالقي و يا افـزايش ياران
تعلـق بـه    ،افزايش تعلقـات ملـي   ،بر ضرورت انتخاب سبك زندگي تر بيشبلكه دست زده، 

و  توسـعه و بـا   تأكيد كـرده ن در كنار برخوردارها او قرار گرفتن محروم ،ي اجتماعيها هگرو
تا در جهت فقرزدايي  است انتخاب را به عهدة افراد قرار داده تعميم فرهنگ و سبك زندگي

ه كـرد ي برخـورداري را فـراهم   هـا  هگيري زمين با ياد دادن ماهي ،ديگر عبارت به ؛گام بردارند
هـاي   سياسـت  و ،سـازي موضـوعات و مشـكالت، تفكـر اسـتراتژيك      سـاده  ،بنابراين .است

 تـر  بـيش مندي همگان از تسهيالت  اجتماعي مشخص براي رفع محروميت در جامعه و بهره
با  .ستها نپذير متناسب با امكانات و وسايل اجراي آ تحققهاي  نيازمند برخورداري از هدف

امور اجتماعي فاقد سياست اجتماعي نبوده  دربارةگاه  جمهوري اسالمي ايران هيچ اين، وجود
ها عمدتاً ناظر بر حفظ پايداري و ثبات نظام بوده تـا پايـداري ملـت و     اين سياست اما ،است
هـا و اجـراي    دوم توسـعه بـراي عملـي كـردن هـدف      برنامـة در قـانون   ،مثال رايب ؛جامعه

و قضـايي كشـور    ،اجرايي، اصالح ساختار نظارتيبه زمان  طور هم هشده ب تنظيمهاي  سياست
اعمـال نظـارت دقيـق بـر      ،ي موازيها هحذف دستگا ،انضباط ادارينظم و برقراري مبني بر 

، مبـارزه بـا فسـاد اداري و اجرايـي    ، تمركززدايـي و حـذف بوروكراسـي    ،ها هعملكرد دستگا
حكايـت از آن دارد   ها شگزار اما ،و ... توجه داشته است ،بازنگري و اصالح قوانين مقررات

حاكميت ارتباطات بر علت  به ،انده و در اجراشده فقط بر روي كاغذ م تنظيمهاي  كه سياست
 در حالي است به نظارت بها داده شده كه اينضمن ؛ عملي و محقق نشده است ،اجراي قانون
  تسري يابد. ها نبه درون انسا ها نت بر رفتار آرياد بگيرند و نظارعايت قانون را كه مردم بايد 
بـه   را توجهي كمو يا  يتوجه بياول و دوم توسعه  هاي هبرنامقوانين  ،بندي اوليه در جمع

تعلـيم و   حـوزة رشد آن شكوفايي در يگانه جنبة و دهد  مينشان  ـ اجتماعي فرهنگيمسائل 
سـوم مسـائل    برنامـة اسـت. در قـانون    ،ويژه در مقاطع تحصـيلي غيردانشـگاهي   به ،آموزش
اما ابزار مناسـب   ،سونگر تدوين شده همهفرهنگي و تقريباً  كامالً صبغةبا  اجتماعي  ـ  فرهنگي

حتي در موضوع مشاركت عمـومي بـراي   ؛ در نظر گرفته نشده است ها نبراي نهادينه شدن آ
 ،در سـال آخـر   ،كه طوري هب ؛است مانده هاي غيردولتي سازوكار الزم مغفول سازمانتشكيل 

هاي  در امر ايجاد تشكلگري  كه ناظر بر تسهيل ،سوم برنامةقانون  182مادة اجرايي نامة  آيين
همـان آهنـگ    چهارم تقريبـاً  برنامةقانون  رسد. وزيران مي هيئتبه تصويب  ،غيردولتي است

پـنجم   برنامـة قـانون   .عمومي و آموزش عـالي بيمة اما با تمركز بر  ،سوم را دارد برنامةقانون 
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 امور مذهبية توسعناظر بر مباحث ديني و حاكميت دين و ايجاد تسهيالت الزم براي  عمدتاً
و ايجاد  ،ها هزاد شناسايي امام، ها هگا نيازهاي مردم در زيارت تأميناز جمله  ،شكل گرفته است
مراكـز زيـارتي و    يرشـد دوبرابـر   بنـابراين، . گري و زيـارت ايـن امـاكن    زمينه براي گردش

 يم.شـاهد نهم و دهـم   هاي در رفتار حاكميت دولت پنجم و كالً برنامةدورة در  را ها هزاد امام
  گر اين نكته است كه رشد مراكز زيارتي و اماكن مذهبي چگونه بوده است: بيانبعدي نمودار 

  
  )نقش كليك مؤسسةمنبع: ( 1391- 1381هاي  تعداد مساجد كل كشور در سال رشد روند .3نمودار 

  
  )نقش كليك مؤسسةمنبع: ( 1391- 1381هاي  تعداد اماكن متبركة اسالمي كل كشور در سال رشد . روند4نمودار 
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  1391- 1381هاي  ي كل كشور در سالها هو حسيني ها تكيهتعداد  رشد روند .5نمودار 

  نقش كليك مؤسسةمنبع: 

  
  1391- 1381هاي  ي ديني كل كشور در سالها تتعداد اماكن مذهبي اقلي رشد روند .6 نمودار

  نقش كليك مؤسسة منبع:
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  گيري نتيجه .9
دوم توسعه مباحـث انحرافـي و چالشـي     برنامةيعني در دومين سال اجراي  1375در سال 

مبناي برنامة توسعه عدول  كه اينداشتن برنامه مطرح شد و نيا  داشتندرخصوص ضرورت 
لـي ديـده شـده و    در سـطح م  هبرنام كه ايني انقالب و فرهنگ ديني است و يا ها شاز ارز
شـد كـه   منتهـي  بـه ايـن   وگوها  گفتاين  .گر جايگاه ايران در منطقه و جهان نيست ترسيم

محيطـي، فنـي و    زيسـت ، فرهنگـي ، ان اقتصـادي، اجتمـاعي  نظر صاحبگروهي متشكل از 
ايران و تعيين  ةآينداي جامع از  برنامه ةارائ منظور به ،طرحي نو وو ... بسيج شدند  ،مهندسي
در نظر گرفتند كه اساساً برگرفته از برنامة  1400با عنوان ايران  ،آن در منطقه و جهانجايگاه 

هاي الزم را بـه   بررسي ها هزمين ةسال فعاالنه در هم مالزي بود. تيم مذكور تقريباً يك 2020
 ةبرنام كه علت اين به ؛كردتدوين  1400اي را با عنوان ايران  عمل آورد و نهايتاً سند و برنامه

ي كـردن آن  يـ گرايانه بـود بـراي اجرا   ها مطابقت نداشت و عمدتاً آرمان شده با واقعيت ارائه
جاي خود را باز كند و برنامه به ريزي  در برنامهنتوانست  بنابراين، .اجماعي صورت نگرفت

  .)1393، مداحي( سوم توسعه از سر گرفته شد برنامةقانون  منزلة بهروال سابق و 
 ؛امـور اسـت   دادن وحـدت رويـه در انجـام    فاقـد جاست كه اين نظام همواره  نكته اين

نـه برنامـه و يـا حـداقل اتـاق      ، امور است دادن انجام ساليق همواره محور ،ديگر عبارت به
اي  براساس نظريـه  ،مثال رايب هاي كلي نظام باشد. مشي و سياست خطگر  فكري كه تدوين

سـاله   50اي حـدوداً   و پس از تجربه 1385سال  ريزي در شخصي سازمان مديريت و برنامه
طوري كه  را ندارد؛ بهثبات الزم در ساختار  آموزش و پرورش حوزة ،مثالًيا  شود. منحل مي

اهتمـام ورزيـده    آموزش و پـرورش به تاكنون  1340ي دور و از سال ها هاز گذشت ،دانيم مي
و چه اقتصادي  ـ اجتماعي فرهنگيچه  ،ها هحوز ةهمرفت در  چراكه اساس پيش ،است شده

. اسـت  مستقيم آموزش و تعليم و تربيت ةنتيجكه  است تابعي از رشد درك بهتر ،و سياسي
رو بوده و هر سال متناسب با افزايش جمعيت  هگيري روب اين حوزه با فعاليت چشم بنابراين،
جـز در   بـه  وه شـد افزوده  تعددمالتعليم به نرخ رشد پوشش آموزش در سطوح  الزمو افراد 

موضوعي كه به ورود  ،بوده است راه همبرخي از مقاطع همواره با رشدي صعودي و ماليم 
تدريج كه پوشش تحصـيلي در   به ؛شدمنتهي يافتگان به سطح آموزش عالي  تعليمو حضور 

سوادي در سطح شهر و روسـتا تقريبـاً    كمسوادي و  بي ،ي آموزش عمومي كامل شدها هدور
حفظ  جامعه، فرهنگ عمومي، بهداشت ةتوسعر دتأثير فراواني  اين مسئله اما ،كن شد ريشه

نظـام هـم   . رفاه و امنيت عمومي جامعه نداشت تأمينو  ،تغيير سبك زندگي، محيط زيست
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امـا   ،را متحمـل شـد  ي بسـيار ي ها هاي خود در اين زمينه هزين برد اهداف توسعه براي پيش
   .بسيار كند به ثمر نشست تايجن ها هبعدي بودن برنام تك سبب به

 ةتوسـع بـا تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي طـرح        1363در سـال   ،در مثالي ديگـر 
وسيله خـدمات بهداشـتي اوليـه      اندازي شد و بدين راهي بهداشتي و درماني كشور ها هشبك

، صـحيح و مناسـب   ةتغذيـ بهبـود غـذا و   ، مسائل بهداشتي ةزميندر  شامل آموزش همگاني
هاي بهداشـتي مـادران و    مراقبت ،سازي محيط زيست به ،آب آشاميدني سالم و كافي تأمين

و  ،ها نهاي شايع و كنترل آ بيماريگيري از  پيش ،سازي محيط ايمن، تنظيم خانواده ،كودكان
طـرح خـودگرداني    1378بـاره در سـال    يـك  امـا  ،لحـاظ شـد   هـا  هدرمان مناسب در برنام

  .كردرو  هبه اجرا گذاشته شد و اجراي برنامه را با چالش روب ها نبيمارستا
هاي سـنگين و درواقـع    بدهيخوش  اجتماعي و بيمه دست تأمينطرح  ،از سويي ديگر

كـاري بـه اجـرا     بي ةبيمكاري در كشور قانون  . با افزايش نرخ بيشدي مالي جدي ها نبحرا
ه بتواند حداقل مطابق مقررات خود كاري ك بي ةبيمخصوصيتي از يك قانون  درآمد كه هيچ

كه براساس قانون اساسي رايگان تلقـي   ،در بخش آموزشي نيز چنين، . همعمل كند نداشت
ايـن امـور    .به بعد بخشي از نظام آمـوزش عمـومي خصوصـي شـد     1368از سال  ،شد مي
 ،كـرد رو  بـه  روتدريج مدار زندگي اجتماعي در ايران را با تعارضات و تناقضات متعددي  به

بودند نتوانستند با نگاهي فراگير اين تعارضات  1400ايران  ةبرنامگر  حتي گروهي كه تدوين
 1400ايران  برنامةو رفع فقر و محروميت در  ،زنان، به مسائل جوانان رسيدگي. ندكنحل  را
كه درواقع  كرد مطرح بلكه رويكرد خاصي را نيفزود،بعدي  برنامةقوانين  بهجديدي را  ةنكت

در اين رويكرد موضوع زنـان و   .برگرفته از انديشه و تفكر ايدئولوژيك حاكم بر برنامه بود
كه دولت توجهي به  دشجوانان در اين احساس منجر به بروز و  نمود رخ مي تر بيشجوانان 

هاي خود را پيگيـري   آرمان تر بيشو  ،گيرد را ناديده مي اننتعلقات خاطر آ رد،ندا اننآ ةآيند
شـد و   رسـيدگي سرپرست  به زنان سرپرست خانوار و بي تر بيشزنان نيز  حوزةكند. در  مي

اي  شده تعريفشده و  شناختهاين سرزمين جايگاه  ةآينددختران جوان احساس كردند كه در 
پيش از انقالب  ةجامعنه  ،واقع شد 1370دهة  جامعة و احوال اوضاعدر  ها اينة هم .ندارند

اي با سامان اجتماعي مدرن امـا دچـار    بلكه جامعه ،1360 ةدههاي  سال ةجامعاسالمي و نه 
ـ  بهسطح تحصيالت آنان كه  .شدزدايي  سنتكه منتهي به   ،گسست از گذشته ي و لحاظ كم

تابيـد و   حتي در مواردي كيفي افزايش يافته بود ديگر عرف و هنجارهاي اجتماعي را برنمي
براسـاس   هـا  شدهنـدة ارز  انتقـال نتوانسـت   ،ملي ةرسانويژه  به ،ي جمعيها هسويي رساناز 

مواجه شدند كـه   سؤالدر اين دوره بسياري از نيروهاي اجتماعي با اين  .نيازهاي روز باشد
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جديـد بـا زنـان     ةجامعـ مـثالً در موضـوع زنـان،     .ها چه بـوده اسـت   مبناي اعتقاد به سنت
داري هـم   خانـه كاري بـااليي دارنـد و عـادت بـه      بود كه نرخ بي رو شده هكرده روب تحصيل
شـهري) و در   حـوزة هـا (در   بلكه جوياي كار يا سرگردان و سـرخورده در خيابـان   ،ندارند

نظام جمهوري اسالمي ايـران   ،از طرف ديگر اند. شكنانه سنتنشده و حتي  تعريفارتباطات 
نگرش به توليد و توسعه همگي  و ريزي برنامه ةنحو و هنوز درگير مسائل سنتي خود است

و حتي مديريت آن درگير صرف مشكالت و مسائل درون  است گذشتهي ها هبازتوليد برنام
. رو شده اسـت  به روجهاني شدن  ةپديدبا چالش جدي  ،در عين حال .سازمان قدرت است

عـين حـال   آورد و در  بـار  بهاز قشربندي را درون جوامع اي  ههاي تاز صورتجهاني شدن 
داشـت   راه هـم گـرايش بـه آوارگـي فرهنگـي را بـه       و پيامدهاي متفاوت از حيث فرهنگي

 كشـف  و وجو پافشاري بر جست گيدنز، آنتوني تعبير به ديگر، طرف از .(مهاجرت نخبگان)
بر هويت فرهنگي و محلي قرار گرفته اسـت   تر بيش تأكيدمحلي از دست رفته و  هاي تسن

ها با حجم عظيمـي   جمهوري اسالمي ايران در اين سال نظام ،بنابراين). 134: 1378 ،(گيدنز
رو اسـت. چنـين تحـوالتي امـروز در      ههاي بزرگ در تاروپود زندگي مردم روب دگرگونياز 

ها و  نگرشدر برخي سطوح  حتي جوانان و زنان متبلور شده است و بينايران  ةجامعسطح 
 بـراي ضروري است اين نظـام   ،كه در حالي. پنهان يا خاموش بوده است ها ني آها تفعالي

گوي مطالبات و ابهامات نسل امـروز باشـد    ريزي كند و پاسخ برنامهمدرن اجتماعي  جوانب
  .اميدواركننده برخوردار باشنداي  هبتوانند از آيند اننتا آ

ــد  ــه امي ــه آنب ــديران و  ك ــذار سياســتم ــوانين گ ــدوين ق ــةان در ت ــده و در  برنام آين
  ها مسائل اجتماعي و تحوالت سريع جامعه را مدنظر قرار دهند. يگذار سياست
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