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 رانیا یرفاه اجتماع یانجمن علم
 و معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 



  



 باچهید

د که بر ینما یم میترسکشور  یرا برا ییها یژگیو 4141ران یسند چشم انداز ا

، ییت غذایبرخوردار از سالمت، رفاه، امن است یا جامعه یران دارایاساس آن، ا

 و مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده عیبرابر، توز ی، فرصتهاین اجتماعیتأم

با وجود  .ست مطلوبیز طیمند از محض و بهرهیبه دور از فقر، فساد، تبع

دو برنامه  ین و اجراین سند و تدویب ایک به ده سال از تصویگذشت نزد

 یملأترسند. یر از دسترس به نظر مار دویتوسعه پنج ساله، اهداف مزبور بس

م یرغم ترسیکه علدهد ینشان م یمه بعد از انقالب اسالمکوتاه بر پنج برنا

ر در اصول و مفاد مختلف قانون ینسبتاً جامع و فراگ یک نظام رفاهیمشخصات 

 در نهیبه و کامل طور به هابرنامه نیا در یاجتماع رفاه استلزامات کشور، یاساس

 .ها خالف آن بوده استیریگموارد، جهت یو در بعض است نشده گرفته نظر

در امر  یران مسلط به حوزه رفاه اجتماعیم گیتصمکامل و مؤثر عدم حضور 

انجمن "  ،ن حوزهیا یاز توان نخبگان علمنه یبهعدم استفاده  و یزیبرنامه ر

حوزه رفاه  یتشکل علم نیتریاصلرا به عنوان  "رانیا یرفاه اجتماع یعلم

 "یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع" یبا همکار کشور بر آن داشت تا یاجتماع

ند یکشور بر فرا یجامعه علم یرگذاریتأث نهیفراهم کردن زم یدر راستا

در  یرفاه اجتماع یش ملیهما"، در کشور یرفاه یزیو برنامه ر یگذاراستیس

مرتبط با رفاه  یدستگاهها یو همکار را با مشارکت "برنامه ششم توسعه

 .دینمابرگزار  یو دانشگاه یعلم یو نهادها یاجتماع

از جمله  یمرتبط با رفاه اجتماع یدستگاههار یسا یهمکار ان،ین میدر ا

، هالل یاست جمهوریر یو نظارت راهبرد یزیر وزارت کشور، معاونت برنامه

، و ینیامداد امام خم تهیکم، ین اجتماعیسازمان تأم، یستیاحمر، سازمان بهز

 یو دانشگاه یعلم ین مشارکت نهادهایتهران و همچن یسازمان رفاه شهردار

، و انجمن مددکاران یستی، دانشگاه علوم بهزییطباطبا انشگاه عالمهاز جمله د

 .مغتنم را فراهم نمود یز فرصتین یاجتماع



 ورت فراخوان مقاله وصن کنفرانس به دو یافت مقاالت در ایوه دریش

 یرفاه اجتماع مختلف یهاحوزه صاحبنظران و کارشناسانبه  مقاله سفارش

مقاله ارسال شده خالصه  414 یابیو ارز یداورن اساس، پس از یبر ابوده است. 

درج در کتابچه حاضر انتخاب و از  یمقاله برا 04 دهی، چککنفرانسرخانه یدب به

 یتخصص یهاارائه در پنل یز بر اساس نظر داوران برایمقاله ن 14ان، ین میا

 د.ین گردییتع

ران از یا یرفاه اجتماع یاز طرف انجمن علم میدانیفه خود میوظنجا یدر ا

ش نقش ین همایا یکه به هر شکل ممکن در برگزار یزان بزرگواریه عزیکل

ران و ید و کارشناسان ارائه دهنده مقاالت، مدیاند )از جمله، اساتداشته

رفاه  یانجمن علم ی، کارشناسان و اعضایهمکار و حام یهاکارشناسان دستگاه

 م.ییمانه تشکر نمای( صمیاجتماع

 یاو برنامه یاستیس یهاهیش، توصیخداوند پس از اتمام هما یاریبه 

 "شیهما یانیه پایانیب"ش در قالب یبرگرفته از مباحث مطرح شده در هما

ز در قالب مجموعه مقاالت ین یداد علمین رویبه ا یمنتشر شده و مقاالت ارسال

ش یج هماید آنکه نتایاممندان قرار خواهد گرفت. ار عالقهیش در اختیهما

د واقع شده و با یمؤثر و مف یرفاه یزیرو برنامه یاستگذاریامر س یحاضر برا

ش ین حوزه پربارتر از پیدر ا یآت یعلم یدادهاین تجربه، رویاز ا یریگبهره

 برگزار گردد.

 
 اکبر تاج مزینانیدکتر علی اصل زاهدی محمد دکتر

و  "ایران اجتماعی رفاه علمی انجمن" رئیس

 رئیس کمیته علمی همایش
 همایش علمی کمیته دبیر و انجمن نایب رئیس

  



 فهرست مطالب
 

 هدف یگروهها یتوانمندساز و ییفقرزداهای  روش: اول محور

 2  راغفر نیران/ حسیا در ییزدا فقرهای  استیس اصول 

 ب ی/ حبیتیحما یهدف سازمانها یگروهها یو توانمندساز ییفقرزداهای  روش

 3  ییامک رسایس -یجبار

 شهر تهران با استفاده از  یه در خانوارهایل روند فقر تغذیو تحل یریاندازه گ

ن یحس، یان ثانیفیم شریمر ،ینصرت آباد ی/ مهد4333-4334:یکرد نسلیرو

 5  ترا باباپوریم ،رهگذر یمهد ،نیده نگیوح ،راغفر

 یعباس نجف -محمد حسن فطرس /4334-4333 یسالها یط رانیروند فقر در ا 

 7  یکبوران بهاره -زاده

 ندهیآ یگذشته و راهکارها یابیها: ارز ارانهی یمحور دوم:  هدفمند

 ش روست/ یارانه ها: آنچه گذشت، آنچه پی یبه اصطالح هدفمند یآثار رفاه

                                      44  یفرشاد مومن

  42 جنبه های کالن اقتصادی یارانه ها/سهیال پروین 

 ( یرمادیغ و یها بر رفاه )مادارانهی یسازقانون هدفمند یاجرا ریتأث یبررس

  ینانیاکبر تاج مز یعل -سادات بهنام فرد دهیحم/ شهرستان کاشان یخانوارها

 41                                          

 و پس  شیپ یهاسال یط رانیا ییو روستا یفقر در مناطق شهر تیوضع سهیمقا

 -یشهباز فاطمه/ (4304-4334)ینقد یهاارانهی یقانون هدفمند یاز اجرا

 45  حسن فطرس محمد

 یشهروندان قبل و بعد از اجرا یمصرف یاجتماع یکنشها یا سهیمقا یبررس 

برنامه  ییاجرا یراهکارها یبند تیها و اولو ارانهی یبرنامه هدفمندساز

 -یپارچه باف شمال دیحم/ زیها از نظر مردم شهر تبر ارانهی یهدفمندساز

 43  یزیتبر یچیچا نگار -کامران صداقت دکتر

 میر / سیاستگذاری رفاه اجتماعی: تحلیل پرداخت یارانه به مثابه امر سیاسی

 47  شهرام فرضی -مقدور مشهود



  ها بر توزیع درآمد، بودجه و رفاه تاثیر اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه

 -محمدرضا شهسوار  -دکتر روح اله شهنازی /خانوارهای استان فارس

 40  محمدحسین مبشری

 24  ییروستا سجاد/ تهران یها بر رفاه خانوارها ارانهی یهدفمند ریتأث یبررس 

 فرهاد -یمنصور سمانه/ ندهیآ یگذشته و راهکارها یابیها؛ ارز ارانهی یهدفمند 

 22  یسامان انینظر

 21  یزدانی فاطمه/ (رانیا یبر فقر)مطالعه مورد ها ارانهی یاثر هدفمند یبررس 

 جامعه )مورد مطالعه:  ریپذ بیبر اقشار آس هاارانهی یسازیاثرات نقد یبررس

 25  یآباد یتق مسعود -شبستر محسن/ شهرستان سرپل ذهاب(

 مطالعه مورد:  ها از نگاه مردم ارانهی یهدفمند یامدهایپ یجامعه شناخت لیتحل(

 23 یپناه رسول -یریعشا طاها/ شهر( نیدوستبگلو، شهرستان مشگ یروستا

 محور سوم: مسکن اقشار کم درآمد
 ها/ حلران: علل و راهیمسکن در ا یاست اجتماعیدر س یوستگیو ناپ یختگیگس

 20  یکمال اطهار

 34  یزدانی نیفرد/ در بخش مسکن یاجتماع تیحما ازمندین یگروهها شناخت 

 کردیرو یریبا به کارگ رانیکودک در ا یدارا یروند فقر مسکن در خانوارها 

 نیحس -یثان انیفیشر میمر -ینصرت آباد یمهد/ 4333-4334: ینسل

 32  باباپور ترایم -رهگذر یمهد -نینگ دهیوح -راغفر

 31  یقاراخان معصومه/ رانیمسکن در ا یاجتماع استیدولت و س 

 مسکن مهر البرز  نمونه مسکن مهر: یطیمح تیفیو ک یاثرات کالبد یابیارز

 35  چیقل یمرتض/ ماهدشت

 یسرشمار کشور بر اساسهای  مسکن در استان تیفیک یشناخت تیجمع لیتحل 

 33   نکارستان یفرخ نایم/ 4334نفوس و مسکن  یعموم



 یعدالت آموزش چهارم: محور
 ثمیم /استان کیتفک به« کودکان یعدالت آموزش» یبیشاخص ترک یطراح 

 30   یخانهاشم

 14  یفضل رخساره/ در برنامه ششم توسعه یرفاه اجتماع یمبنا یعدالت آموزش 

 یتحقق عدالت آموزش یدر راستا یآموزش عال شیآما ندیفرا یدر اجرا یتالش 

 -یدلف یقیاستفاده از روش تلف با کشور یششم توسعه  یدر برنامه 

 14  یازخانیسمانه ن -ترکمن اریاله یعل/ GISدر  یکارتوگراف

 رضا / های بعد از انقالب اسالمی ایرانتحلیل گفتمان عدالت آموزشی در دولت

 12   صفری شالی

 و  یاجتماع یاقتصاد تیوضع ،یتکثر فرهنگ ی: بررسرانیدر ا یعدالت آموزش

 ایثر -ییمصال میمر -ینوشاد ناصر/ ییمدارس ابتدا یدر برنامه درس تیجنس

 11     جانقربان

 آب الهه/ یآموزش ینابرابر دیبازتول ای یعدالت آموزش ران؛یدر ا ینظام آموزش 

 15     یکین

 عبداهلل-جُنگ عباس/ یعدالت آموزش یبرا یاریمع یآموزش یفیبرابر و ک عیتوز 

 13       یدولت آباد

 محبوبه -حامد هیمهد/ یعدالت آموزش کردیبا رو یدرسهای  به کتاب ینگاه 

         10        حامد

 یرضا قباد یعل/ "یانسان شناخت یریتفس"یرنگ دانه زندگ یعدالت آموزش- 

 13  یخسرو جرد زهرا

 نیپرو/ انیدانشجو نیدر ب یادراک عدالت آموزش یجامعه شناخت نییتب 

 52    یدخت بهمن یمحسن نوغان -بهروان نیحس -یگلمکان

 میمر -یروزیف محمدرضا/ یو رفاه اجتماع دهایتهد ها،¬چالش ،یعدالت آموزش 

 53   جوکار میمر -جانقربان ایثر -ییمصال

 آن یو الگوها  یمراقبت اجتماعمحور پنجم: 
 53  یثان انیفیشر میمر/ آن یو الگوها  یمراقبت اجتماع 

 57   یریعشا طاها/ آن یفرهنگ – یاجتماع یامدهایو پ رانیدر ا یسالمند 



  اکبر تاج  یعل دکتر -حامد محبوبه/ تیو افراد دچار معلول یاجتماعمراقبت

 50   حامد هیمهد -ینانیمز

 یاجتماع یهاتیمحور ششم: فور
 بر لزوم  دی: با تاکیاجتماع یامدادها ییرهآورد نارسا ،یاجتماعهای  بحران

 34  یرچیمحمود حر ریام دکتر/ ییقضاهای  تیو حما یحقوق یامدادها

  پور کرم حبیب/ گری در کشورناکامی سریالیِ مقابله با تکدیروایتی بر 

 32      گتابی

 انیمتکد یو مردم نهاد در توانمندساز یدولت یعملکرد سازمانها یقیتطب یبررس 

 31   یعباد یمهد -بهنام ملک پور -یمحمّد رضا/ زیشهر تبر

 یاجتماع رفاه تیریمد و یمحور هفتم: سازمانده
  نیمحمد حس/ نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در ایرانروندها و مشکالت 

 33    زادگان فیشر

 یدیام رضا/ رانیدر ا یاجتماع نینظام جامع رفاه و تأم شدننهینهاد یهاچالش 

      37 

 رانیدر ا یرفاه اجتماعهای  یگذار استیعدالت در سهای  هیکاربست نظر /

 33  یلواسان یمحمودنوائ -یمازندران یزاهد محمدجواد

 جهان سوم یکشورها در یو توسعه اقتصاد یرفاه اجتماعهای  کننده نییتع /

 74       انیامان یمهد -چیقل یمرتض

 ام -و بروندادها هایاستراتژ/ ایو استرال رانیدر ا یرفاه اجتماع یقیمطالعه تطب 

 72  یرحمت یمهد محمد -خواه یعل نیفرد -انساندوست نیالبن

  اسماء / حق تامین اجتماعی در پرتو دکترین حکمرانی مطلوبتحول در مفهوم

 75     کمال الدین هریسی نژاد-محمدرضا مجتهدی -جعفری

 استان یقیتطب -یا سهیمقا ی)بررس یرفاه اجتماعهای  و شاخص تیقوم یبررس 

 73    یمیکر نیالد صالح-امیدمحمدی/ و زنجان( یکردستان، مرکزهای 

 یبا استفاده از مدل کاربرد نسونیو اتک اسنیآمارت یبرآورد تابع رفاه اجتماع 

 70جواد فوالدگرمحمدر-زاده یاکبر قل یعل/ 4300راپاپورت در استان اصفهان 



 هدفهای  گروه ینیهشتم: اشتغال و کارآفر محور
 04  یدیاصغر سع یعل/ رانیهدف در اهای  گروه ینیاشتغال و کارآفر 

 یعل/ رانیبا ا ییشش کشور مختلف اروپا یکاریب مهیبهای  نظام یقیمطالعه تطب 

 02     یمیرح یتق -یآباد نیریش

 اقتصاد  ۀانداز ،یبازبودن اقتصاد و فساد اقتصاد ۀاثر متقابل درج ،یکاریتورّم، ب

 03  یسبحان بهاره -مداح دیمج/ در حال توسعه یدر  کشورها یررسمیغ

 محمد حسن / ضرورت مطالعه سالمت اجتماعی در کاهش فرسایش شغلی

 05       ییبخارا احمد -انیشربت

 بر الزامات  ی)مرور دانش یسازیتجار تیدر توسعه و تقو نینقش دانشگاه کارآفر

  عبدالناصر -مرادزاده عبدالباسط/ ششم توسعه( یدر برنامه یراهبرد

     07     درخشان

  هیمهد/ ینیبر اشتغال و کارآفر دیزنان با تاک یابعاد توانمندساز یمطالعه نظر 

 00  یمشفق یایمحمدن

 ینعمت هیآس -زاده یسیع دیسع/ یشهر یدر بخش کشاورز ینیاشتغال و کارآفر 

         03 

 محمد -رستگارخالد ریام/ زنان سرپرست خانوار یخانوادگ -یمطالعه تعارض شغل 

 34         انیمیرح

 به ارتقاء رفاه منابع  یراهبرد یکردی: رویخانه داران زن مراکز اقامت یتوانمندساز

برادران  زهرا/ در شهر مشهد یفیک یمطالعه ا ؛یدر صنعت گردشگر یانسان

 34   احمدرضا اصغرپور ماسوله-یکرمان یمهد -یکاشان

 پنج ساله  توسعه پس از های  اشتغال در برنامههای  استیس  یمحتوا لیتحل

 33        یدکیزارع ب محسن/ یانقالب اسالم

 مهاجرت  ینیب شیکسب و کار در پ یاشتغال و فضاهای  سهم مولفه نییتع

   35  یمیحر یتق -ییرها جهیخد -یمحمّد رضا/ جوانان شهرستان طارم

 37   یاسد هیسم -یمسعود محمدرضا/ نیاشتغال معلول ؛یمشارکت اقتصاد 

 رنامه ششم ب نیدر تدو یاجتماع ینیکارآفر یراهبرد یزیربر ضرورت برنامه یتأمل

 33  عرب عباس -مرادزاده عبدالباسط/ توسعه



 فارغ  کارانیب ی ستهیتجربه ز یبر مبنا یکاریب یامدهایپ یریبرساخت تفس

 یعل -یرحمان هیمرض/ برنامه ششم یبرا افتیارائه ره ،یدانشگاه لیالتحص

 444     ینانیاکبر تاج مز

 استان  یمورد یزن سرپرست )بررس یخانوارها ینیموانع کارآفر یتجرب یبررس

 442 یبخش مهرداد -قرا این لیرضا اسماع محمد -یجان حسن یعل/ مازندران(

 : چالشها و فرصتهایاجتماعهای  مهیبمحور نهم: 
 441 کریمی مظفر دکتر/ بیمه های اجتماعی در برنامه ششم توسعه یساز داریپا 

 دیفرش/ برنامه ششم توسعه نیدرتدو یاجتماعهای  مهیبهای  ستهیبا  

       440          یزدانی

 زاده میرح بهروز/ اقشار کم درآمد یخرد بر رفاه اجتماعهای  مهینقش ب یبررس- 

 443   یانفراد مانیسل -یبهرام یتیگ-یتهمور دیسع

 استیچالش س ؛یریدر فراگ یبدون کاهش نابرابر؛ کالنهای  ارتقاء در شاخص 

 -یواعظ مهدو نبیز/ در پنج برنامه توسعه گذشته یاجتماع نیتأمهای 

 444        یمحمدرضا واعظ مهدو

 تهایتها و ظرفیسالمت: محدودهای  مهیبمحور دهم: 
 443   یمحمدرضا واعظ مهدو/ تهایتها و ظرفیسالمت: محدود یهامهیب 

 توسعه پنج گانههای  سالمت در قانون برنامههای  استیس یابیو ارز یبررس /

 422    یغفار یامام نبیز

  423      یباقر اسری/ سالمت و برنامه ششم توسعهعدالت در 

 یصفر رضا/ یپس از انقالب اسالم یگفتمان عدالت در حوزه سالمت در دولتها 

 423      یشال

 رانیسالمندان در ا یبهداشت یهاازیبا ن وندیدر پ یاجتماع نیتأم تیوضع یبررس /

کاوه  -یثان انیفیشر میمر -یزنجر بهینس -مژگان مشتاق -ینیقائدام غالمرضا

 427        سرمست



 و رانهیشگیپ مداخله یالگوها: یاجتماع یهابیازدهم: آسی محور

 درمان
 434    دفریمع دیسع/ یاجتماع یهابیجنس مداخله در حوزه آس 

 الیسه/ از جرم : مورد مطالعه جرائم خشن یریشگیپ یهایتا استراتژ هیاز نظر 

 434     ییفسا یصادق

 یاجتماع یشناسانه در فشارها بیآس یتأمل :یو مصرف زدگ یرفاه اجتماع 

 433   نیپرو ستار/ نیامروز یرانیآن در جامعه ا یامدهایمصرف و پ

 دیبا تأک) زیخشونت آم یجوانان به رفتارها لیموثر بر تما یعوامل اجتماع یبررس 

 431   روزبهانی منیر/ (یابانیبر خشونت خ

 کاربرد مدل بوم  ششم توسعه یدر برنامه  یاز کودک آزار یریشگیپ یراهبردها(

 -یقادر سلمان/ (یاز کودک آزار یریشگیو مراقبت اجتماع نگر در پ یشناخت

 435     ییمهستا مصال دهیس -ینیحس میمر

 سلمان/ خانمان یدر ارتباط با افراد ب یمدل ها و خدمات مددکاران اجتماع 

 437    یقاسم سیادر -یقادر

 





 

 
 
 
 
 
 

 محور اول:

 یو توانمندساز ییفقرزداهای  روش

 هدف یگروهها
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 رانیدر ا ییفقر زداهای  استیاصول س

 4ن راغفریدکتر حس
 

 یم مشخص میبدان یم و علل بروز آن را چه عواملیف کنینکه فقر را چگونه تعریا

اس یم. ساختار و روابط  قدرت در مقیمقابله کند با آن یشود که چرا و چگونه با

منبعث از آن  ینهادهای  و ساختار یاس ملیدر مق  یز نظام اجتماعیو ن یجهان

ت و از خود یر آن بر هویهستند. تاث یکنون یاین علل بروز فقر در دنیتریاصل

دهند که معرفت و دانش  یشکل م یرا به نحو یمناسبات و روابط اجتماع یگانگیب

زنند و مناسبات  یب میعموم افراد جامعه را آسهای  ، اخالق و  برداشت یعموم

کنند که محصول  یم ید و دائمیدهند و آنها را باز تول یجلوه م یعیموجود را طب

 نده فقر است. یات عوامل زایش فقر و تداوم حیزا ین مناسباتیچن

فراهم  یک چارچوب نظریالزم است  ییفقرزداهای  استین سییتب یبرا 

عمل  ین شوند تا راهنمایین چارچوب تعیدر ا یریشود که اصول عام و اجماع پذ

ن اصول ین مقاله ایباشند. در ا ییفقرزداهای  استیم سیاستگذاران در تنظیس

ات یز تجربیر کشور ها ونیدر سا ییفقرزداهای  استیموضوعه بر اساس تجربه س

موجود در کشور ارائه  ینهاد های  وساختار یدرچارچوب قانون اساسکشور خود ما 

 یودیک طرف قیاز   ن شکل ممکنیکوشند تا در عام تر ین اصول میشده است. ا

 یشخصهای  یژگیرا مصون از و یشنهادیپهای  استیباشند که تا حد ممکن س

است ها یسن یدر تدو یو عناصر دلبخواه یاستگذاران کنند واز نفوذ سالئق فردیس

 باشند.     هااستیو تفاهم بر سر س ییگر عامل همگرایبکاهند، و از طرف د

شه ها و یشوند. بخش دوم، ر یف میدر بخش نخست فقر و ابعاد آن تعر

 یاسیکند. در بخش سوم اقتصاد س یم یفقر و دالئل مقابله با آن را بررسهای امدیپ

رد. بخش چهارم یگ یقرار م یبررسران مورد یجامعه اهای  یژگیفقر با توجه به و

نه ین اصول را با زمیک از ایارتباط هر  ییفقرزداهای  استین اصول سییضمن تب

 پردازد. یج مینتا یبه جمع بند یانیکند. بخش پا یآنها مشخص م یریشکل گ

فقر، های  ع فقر، تلهیفقر، تجم ییفقر، خط فقر، شناسا :یدیکلهای  واژه

 .ییفقرزداهای  استیفقرا، اصول موضوعه س یحام یاقتصادهای  استیس
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 یتیحما یهدف سازمانها یگروهها یو توانمندساز ییفقرزداهای  روش
 4یب جباریحب
 2ییامک رسایس

 
قدرت دادن  یبه معنا powerریشه واژه التین  ( ازempowerment)یتوانمندساز
وتوسعه قدرت  کسب ندیفراو در اصطالح به مفهوم  دادن ، یی،توانا ی،اقتدار بخش

ر یشود و به تعب یف میتعرخود  یکنترل برزندگو به منابع ی،دسترس ییوتوانا
وحساس  یراهبردهای  انتخاب یافراد برا ییبسط توانا "یگرتوانمندسازید

باشد. بر  ی، م"شد  یم یشتر از آنها نفیپ یین توانایکه ا یدربستر شان یزندگ
به  یقدرت یند گذرازحالت بیفرا " یشد که توانمندساز یتوان مدع یاساس م

ن نگاه یاست. با ا "شیست خویط زیسرنوشت ومح ،یزندگ بر شتریحالت کنترل ب
است که  یندیاست. فرا یو ناتوان ساز یینقطه مقابل فقرزا یتوانمندساز

موجد فقر و ناتوان کننده افرد ، خانوارها و گروهها و های  هیساختارها ، روابط و رو
که  یشود به نحو یر آنها را موجب مییرا هدف قرار داده و تغ یاناجتماعات انس

نده یافته و آیاز دست رفته خود را بازهای  تیها و قابلیافراد و اجتماعات، توانمند
وند یپ ییبا فقرزدا ین اساس توانمندسازیزنند. برا یش را رقم  میوسرنوشت خو

است و در  ییفقرزدا یبرا یراهبرد ین منظرتوانمندسازیدارد و از ا یتنگاتنگ
ند توسعه یرد که قبال از فرایگ یازجامعه واجتماع را دربرم ییاصل افراد وگروهها

قدرت  یف وبین ضعیه مانده اند بنابرایا کنارگذاشته شده ودر حاشیکنارمانده 
 وعقب مانده شده اند.

 هدف ) یت موجود افراد و خانوارهایاز وضع یریمقاله حاضر ضمن ارائه تصو
 یت از گروههایپوشش و حما یو برنامه و اقدامات آنها برا(  یتیحماهای  سازمان

های  ، روش یه اجتماعیت و ساختار و سرمایعامل یهدف ،در چارچوب نظر
ن سازمانها و یهدف ا ی( گروهها یو جمع ی) فرد یو توانمندساز ییفقرزدا

قرار داده  یل علمیو تحل ینه را مورد بررسین زمیات موفق در ایابتکارات و تجرب
و  ییفقرزداهای  گاه و عملکرد روشیجا یابیارزن رابطه ضمن یاست.در ا
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 یریهدف در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه و ارائه تصو یگروهها یتوانمندساز
و  یکاربرد یشنهادهایرائه پنده، به ایت گذشته و موجود و پنج سال آیاز وضع

 ن خصوص پرداخته است. یدر ا برنامه ششم توسعه یبرا یاستیسهای  هیتوص
کالن فقرزا،  یبه ساختارها یتوجه یسندگان مقاله معتقدند که در بینو

ط یش از آنکه فقرا را از شرایفقرا ب یتوانمندساز یو گروه یفرد یروشها
مساعدت خواهند  یرانه خارج سازند، به کنار آمدن آنان با فقر و تنگدستیفق

 روش ید بر کارآمدسازیضمن تاک یاستیسهای  هیمقاله در توص نرویکرد. از ا
ر به انواع یافراد ، گروهها و اجتماعات فق یدسترس تیو تقو یتوانمندسازهای 
ز توجه به ی( و ن یاسین و سی، نماد ی، فرهنگ ی، اجتماع یه ها) اقتصادیسرما

آنها ، گر توسط یکدیفقرا به های  هیل سرمایش قدرت کنترل و تبدیافزا
فقرا  یحامهای  استیبه نفع فقرا و اتخاذ س یط ساختاریل روابط و شرایبرتسه

 یرگذاریان تاثین میورزد. در ا یر اصرار میومهمتر از همه بر رشد و توسعه فراگ
به نفع فقرا در برنامه ششم از  یو توسعه ا یکالن اقتصادهای  استیبر س

توسعه  یعال یدر مجامع و شوراها یزو توانمندسا ییر نگاه به فقرزداییق تغیطر
ر جهت منابع ییع درتغیکشور و مهمتر از همه بر تسر یم سازیو تصم یا

، از یعموم یبه کاالها یخصوص یاز ثروتمندان به فقرا، از کاالها یهدفمندساز
 د دارد. یتاک ید و نوآوریو تول یه گذاریمصرف به سرما

ه یتوجه بر نقش مهم و موثر سرماسندگان مقاله ضمن یز نویدر سطح خرد ن
ن باورند که یفقرا ) در سطوح متعدد آن ( در شکستن گردونه فقر، برا یاجتماع

ل آن به یتقل یو حت یبه توانمندساز یو روانشناخت یکرد صرف فردیرو
موثر نخواهد بود بلکه  ییدر شکستن گردونه فقر و فقرزدا یاقتصاد یتوانمندساز

فقرا  یه اجتماعیه ها و تمرکز بر ارتقاء سرمایمجموعه سرما ند توجه بهین فرایدر ا
فقرا صرفاً شبکه روابط و مشارکت  یه اجتماعیاست. البته منظور از سرما یضرور

نه تنها کارساز نخواهد بود  ین تلقیرا چنیباشد ز یآنان نم یو اعتماد درون گروه
انت و یرت چمبرز خر رابیفقرا به حال خود بوده و به تعب یواگذار یبلکه نوع

درون  یه اجتماعیت سرماینرو ضمن تقویشود. از ا یه فقرا محسوب میت علیجنا
ر فقرا ) اعم از دولت و یشترغیب یاجتماع یریت پذیفقرا، بر مسئول یو برون گروه

های  استیز برمقابله با سین رابطه و نی( در ا یمدن یو نهادها یبخش خصوص
 د دارد.یر تاکیافراد، خانوارها و اجتماعات فق ییطرد فضا
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شهر تهران با  یه در خانوارهایل روند فقر تغذیو تحل یریاندازه گ

 3131-3133:یکرد نسلیاستفاده از رو

 4ینصرت آباد یمهد

 2یان ثانیفیم شریدکترمر

 ،3ن راغفریدکتر حس

 1نیده نگیدکتر وح

 5رهگذر یدکتر مهد

 3ترا باباپوریم

 

ر یا به طور غیما یمستق یدر هر جامعه ا یستی: رفاه و بهزمسالهطرح 

ه یط تغذیکه شرا یشود. به گونه ا یه خانوار متاثر میت تغذیم از وضعیمستق

 یت رابطه فقر و سالمت در هر خانواریا تقویف یدر تضع یعامل موثر یا

به ه در اطالع رسانی یشاخص های فقر تغذ یریت اندازه گیاست. نظر به اهم

ز رفاه خانوار ، یو ن یاستیس یبرنامه ریزان نسبت به اثرات توزیعی راهبردها

 یط یتهران یه خانوارهایل روند فقر تغذیهدف مقاله حاضر محاسبه و تحل

 باشد. یم4333-4334 یدوره زمان

 یدرآمد خانوارها –نه یش هزیمایپهای  : با استفاده از دادهمواد و روش ها

کرد یبا رو یتهران یه خانوارهایان فقر تغذیدوره مورد مطالعه، جر یکشور ط

خانوار و  استفاده از شاخص  ییغذا ی)با استفاده از کالریبیشبه ترکهای  داده

قرار گرفت. در انجام محاسبات از  ی(  مورد بررس"ر، توربکیفوستر، گر"فقر 

 بهره گرفته شد. Excelو  Stata11های  نرم افزار
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 0به  یتهران یسرپرستان خانوارها یم بندین مطالعه با تقسیدر ا ها:افته ی

 ین سالهایقرار گرفت. در ب ین گروه ها مورد بررسیه در ای، فقر تغذیگروه سن

های  ه را در اکثر گروهیزان فقر تغذین میباالتر 4370و  4333 یمطالعه سالها

برنامه چهارم توسعه  یزان در انتهاین میبه خود اختصاص داده بودند و ا یسن

بوده است. در  یصعود یسنهای  اغلب گروه یبرا 4334به سال  یو منته

، 4334به سال  یمطالعه نشان داد که در دوره منته یسنهای  سه گروهیمقا

ساله و  24-23جوانتر) یسنهای  ه مربوط به گروهیزان فقر تغذین میشتریب

 ساله( بوده است . 34-27

 یسنهای  ه در همه گروهینرخ و شدت فقر تغذ  یکلبه طور : یریجه گینت

ر یاخ یهمراه بوده که در سلها یادیمورد مطالعه باال بوده و با نوسانات ز

دار و یپا یاستهایدهد که س ین امر نشان میداشته است. ا یصعود یروند

 ده است.  یاتخاذ نگرد یتهران یدر خانوارها ییکاستن از فقر غذا یبرا یمنظم

ر و یخانوار، شاخص فوستر، گر ییغذا ی، کالرییفقر غذا :یدیکلواژگان 

 توربک
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 3133-3131 یسالها یران طیروند فقر در ا

 4دکتر محمد حسن فطرس

 2زاده یدکتر عباس نجف

 3یبهاره کبوران

 

است  یدرآمد یدر حال توسعه، فقر و نابرابر یکشورها یهایژگین ویاز بارزتر

به  یمکاتب اقتصاد یبا تمامیست. تقرین یمستثنن امر یز از ایران نیکه ا

جه یعنوان نتو هم به یافتگیاز عوامل توسعه ن یکیعنوان مساله فقر، هم به

شه کن کردن فقر ید بتوان گفت ریشااند. داشته یاژهیتوجه و یافتگیتوسعه ن

گذاران استیفه سین وظین هدف ودشوارتریدرآمد، به بزرگتر یل نابرابریو تعد

بسط و است. ل شدهیران تبدیژه ایدرحال توسعه و به و یدرکشورها یاقتصاد

 یاسالم ینظام جمهور یهان آرمانیاز مهمتر یکی یتحقق عدالت اجتماع

شود. یم یگر تلقید یهان نظام با نظامیزه ایآن وجه مم یریاست و هدف گ

دولت است که توسط  ییهااستین اهداف سین، کاهش فقر از مهمتریبنابرا

صورت  یهارغم تمام تالشیعل. استدنبال شده یانقالب اسالم یروزیبعد از پ

 یکه طبق قانون اساسنیرغم این بردن فقر و علیگرفته در جهت از ب

ت و برآوردن یفقر و محروم یکنشهی، دولت مکلف به ریاسالم یجمهور

-یها نشان میاز بررس یاریباشد، اما بسیم یانسان با حفظ آزادگ یازهاین

، یمهم اقتصاد یهااز چالش یکیعنوان ران هنوز بهیدهند که مسئله فقر در ا

های  برنامه یو اجرا ین گام در طراحیقابل طرح است. اول یاسیو س یاجتماع

ن بر یشیپ یهااستیس یزان اثرگذاریم ید در جهت مبارزه با فقر، بررسیجد

 یدوره اجرا یط ییستاو رو یزان و شدت فقر موجود در مناطق شهریم

-استیج آن در هدفمند کردن سینتا یریکارگن و بهیشیتوسعه پ یهابرنامه

زان و شدت وقوع ین مین راستا محاسبه خط فقر و تخمینده است. در ایآ یها

                                                           
  fotros@basu.ac.irاستاد،  اقتصاد دانشگاه بوعلی همدان  4

  abbnaj@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک 2

 ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک دانشجوی کارشناسی3
 kaboorani_b@yahoo.com 
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ن یدر ا یانجام مطالعات بعد یتواند اطالعات الزم برایفقر بر اساس آن م

 نه را فراهم آورد. یزم

 یرینه و درآمد خانوار به اندازه گیاستفاده از آمار هزن پژوهش با یا

-یم 4334تا  4333 یهاسال یران برایا ییو روستا یفقر در مناطق شهر

دوره  یط ییو روستا ین منظور ابتدا خط فقر مطلق مناطق شهریپردازد. بد

( یلو کالریک 2444) یاساس یازهایکرد حداقل نیبر اساس رو یمورد بررس

 یر و توربک برایگروه فاستر، گر یهااست. سپس، شاخصمحاسبه شده 

=∝ر  یمقاد ک شهر یو به تفک یمورد بررس یهاک از سالیهر  یبرا  0,1,2

 است. و روستا برآورد شده

زان ی، میدوره مورد بررس یبا در تمامیاست که تقر یج حاکینتا

ن، یاست. همچن یباالتر از مناطق شهر ییفقر در مناطق روستا یهاشاخص

تاسال  ییو هم در مناطق روستا یها هم در مناطق شهرشاخص یروند کل

ن امربه یبه خود گرفته ا یروند صعود 4301است؛ اما از سال بوده ینزول4303

اول ودوم وسوم توسعه، های  اتخاذ شده دربرنامه یاستهایکارا بودن س یمعن

اشد، اما بیر خط فقر، شکاف فقر و شدت فقر میت زیدرکاهش درصد جمع

مناسب برخوردار  ییبرنامه توسعه چهارم و پنجم در جهت کاهش فقر از کارا

 است.نبوده

ب یر و توربک،  ضریشاخص فوستر،  گر : فقرمطلق، خط فقر، یدیواژگان کل

 برنامه ششم توسعه انگل، 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

ها:  ارانهی یمحور دوم:  هدفمند

 ندهیآ یگذشته و راهکارها یابیارز
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 ارانه ها:ی یبه اصطالح هدفمند یهآثار رفا

 ش روستیآنچه گذشت، آنچه پ

 4یفرشاد مومن

 

که از  ی( در مطالعه مهمWIDERاقتصاد توسعه )های  پژوهش یموسسه جهان

 24قرن  یبرا یو ارائه چشم انداز 24توسعه در قرن های  تجربه یابیموضع ارز

ر ابر یاز دو متغ یکیدولت ها به مثابه  یاقتصادهای  استیصورت داد از س

( cornia:4333اد کرده است )ی 24ن کننده سرنوشت کشورها در قرن ییتع

در  یل ساختاریتعدهای  برنامه یر اجرایژه تحت تاثیار مهم به ویافته بسین یا

کشور در حال توسعه بوده است،  444ش از یدر ب 4334و  4304های  دهه

سازمان ملل متحد با عنوان  یمزبور از سوهای  که موجب شد دهه یبرنامه ا

ن یفاجعه آفرو دهه  The Lost Decadeچون دهه از دست رفته  ییها

Disasterous Decade رد.یمورد خطاب قرار گ 

 استیان مجموعه سیت از آن دارد که در می، حکایاس جهانیدر مق یشواهد تجرب

حذف  WBو  IMFه یدر اسناد اول ین برنامه، آنچه که ابتدایشکل دهنده اهای 

 ن اختالل هایشتریشود، ب یده میآن ها نام یساز یدها و سپس هدفمندیسوبس

جاد کرده است یدر حال توسعه ا یکشورها یـ اجتماع یت اقتصادیرا در وضع

 یاس جهانیاست مزبور در مقیج حاصل از سی( با وجود آن که نتا4303، ی)مومن

 یهجر 4334دهه  یانیپاهای  سال یرغم آن که طیش آشکار بود و علیکم و ب

و  یریم گیکه نظام تصم یکشورمان بر اساس همان ادعاها و انتظارات یشمس

دهه  یانیپاهای  در سال یانرژهای  ص منابع کشور درباره شوک حاملیتخص

 یکرد تجربه شود که نرخ ارز را پشت سر گذاشته بود بنابر برخ یان میب 4304

ش یسابقه افزا یش بیموج افزا 4303سال  یانیاز ربع پا« لیدال» یو برخ« علل»

 گذاشته شد.به اجرا  یانرژهای  مت حاملیق

 یشد و آنچه که عمالً اتفاق افتاد ط یان آنچه که وعده داده میدرباره شکاف م

در کشورمان ارائه شده  ییقابل اعتناهای  ر بحث ها و گزارشیچند ساله اخ
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ن تجربه یمثبت آثار ا یبرا یک سند ملین یتدو یخال یاست گرچه هنوز جا

هر  یبا آگاه یص منابع ملیو تخص یریم گیاست تا نظام تصم یخال یخیتار

و « یاست اقتصادیس»ن یسطح توسعه و سطح کالن ا یامدهایشتر از پیچه ب

و  یاقتصاد مل یدیه تولیه دولت، بنیآنچه که بر سرنوشت مال یژه واکاویبه و

های  یریجهت گ ید با فهم عالمانه تریل گردیتحم یرانیا یرفاه خانوارها

 د.یم نمایخود را تنظ یآت یاستیس

ن یا یشود تا آثار رفاه یتالش م« یلیـ تحل یخیتار»ن مقاله با روش یدر ا

 ییل ارائه شده آموزه نهادگرایتحل ینظر یرد. مبنایقرار گ یابیاست مورد ارزیس

 یه، سالمت، آموزش و مسکن خانوارهایمربوط به تغذهای  د است و مولفهیجد

 رد.یگ یقرار م یشتر مورد بررسید بیبا تاک یرانیا

برنامه ششم توسعه  یبرا یمشخص یشنهادهایز پیمقاله ن یانیدر قسمت پا و

 کشور ارائه خواهد شد. 

د، یجد یی، نهادگرایاست اقتصادیها، سهدفمندی، یارانه :یدیواژگان کل

 یل ساختاریتعد
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 جنبه های کالن اقتصادی یارانه ها

 4سهیال پروین

قیمتها بستگی به محیط پیش شرط موفقیت در استفاده ازسیاست اصالح 

های اقتصاد داخلی و بین المللی در ارتباط با اقتصاد ملی دارد. تجربه سیاست

در اکثر کشورهای استفاده کننده  و نیز  تجربه  04تعدیل اقتصادی در دهه 

ایران در سالهای پایانی دهه هفتاد در بکار گیری این دسته سیاستها نشان داد، 

های مطلوب اقتصادی را ایجاد تنهائی قادر نیست تعادلها به اصالح نظام قیمت

 ترند.های مدیریتی، سازماندهی تکنولوژیک مهمنماید. بلکه توانائی

در اقتصادی که انحصارات به بدترین شکل آن یعنی انحصار دولتی، در سطح 

های نسبی کند، استفاده از رویکرد قیمتوسیعی ابعاد اقتصاد را کنترل می

حوزه نهاده های تولید، مدیریت صحیح کسری مالی دولت و بخصوص در 

کسری تراز تجاری نقش اساسی دراثر بخشی این سیاستها دارد. مدیریت 

صحیح منابع خود متاثر از شرایط اقتصاد ملی در پیوند با اقتصاد جهانی است. 

در غیر این صورت عدم تعادلها گسترده تر و در قالب فشارهای تورمی، تغییر در 

تخصیص منابع و تخریب توزیع درآمد آشکار می گردد. وقتی هدف اصالح 

قیمت نهاده فراگیری مثل انرژی باشد، فشارهای تورمی می تواند با عارضه 

رکودی هم همراه گردد، در این شرایط اصالح کارکرد اقتصاد به مراتب مشکلتر 

 خواهد بود.

ود بیشتر است. نوسانات ناتوانی ابزار های سیاست  ضد ادواری در دوران رک

اقتصادی حاصل عوامل متعددی است، مثل نوسان قیمت کاالها و تغییرات 

ناگهانی جریان ورود سرمایه برای اقتصادهای باز که دولتها کمتر برآن کنترل 

دارند. برای اقتصاد ایران این عامل در قالب نوسان درآمدهای نفتی و نرخ ارز 

ات ناگهانی در این جریانات سبب اتخاذ کند، در هر صورت تغییرعمل می

کند، که نتیجه آن انضباطی مالی را همراهی میگردد که بیسیاستهای پولی می

گذاران، افزایش نرخهای بهره و محدودیت بی تردید تضعیف اطمینان سرمایه

 ایجاد شغل است. 
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شرایط رکودی در کشورهای در حال توسعه صدمه بیشتری ایجاد می کند، 

گذاری در توسعه نیافتگی بازار اعتبارات آنها به معنی کاهش سرمایهچون 

بنگاههای کوچک است. از اینرو گروههای فقیر از این شرایط آسیب بیشتری 

  می بینند.

 بخش عمده ناکامیهای اجرای طرح هدفمندی متاثر از فراهم نبودن پیش شرط

شد، حداقل زمان بر می باشد. برقراری این شرایط اگر ناممکن نبا الزمهای 

خواهد بود. از اینرو ابزاری غیر از قیمتهای نسبی می تواند کارایی بیشتری 

 داشته باشد.

تر از تر و پرهزینهتغییر یک سیاست به مراتب سخت» نکته مهم این است که؛  

 «باشد.اجرای یک سیاست می

رکود، ها، اصالح قیمتها، تعدیل اقتصادی، هدفمندی، یارانه :یدیواژگان کل

 تورم
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 ی)ماد ارانه ها بر رفاهی یقانون هدفمند ساز یر اجرایتأث یبررس

 شهرستان کاشان یخانوارها (یرمادیوغ

 4ده سادات بهنام فردیحم

 2ینانیاکبر تاج مز یدکتر عل
 

رفـاه  ارانه هـا بـر   ی یقانون هدفمندساز یر اجرایتأث یپژوهش مد نظر به بررس

شهرستان کاشان پرداخته اسـت. روش پـژوهش،    یخانوارها یرمادیو غ یماد

ش و با استفاده از روش پانل واپـس نگـر اسـت کـه بـا اسـتفاده از ابـزار        یمایپ

شـده و   یطبقـه بنـد   یه ای، سـهم یریـ پرسش نامه انجام شده است. نمونه گ

 خانوار است.  334نمونه  یتعداد خانوارها

و  یرفـاه مـاد  های  مؤلفه ین در تمامیانگیزان میکاهش م ج پژوهش نشان ازینتا

 .آن دارد ینسـبت بـه قبـل از اجـرا     یقانون هدفمندساز یپس از اجرا یر مادیغ

مانند سن سرپرست خـانوار، بعـد    یلگریتعد یرهایجهت سنجش بهتر، نقش متغ

زان یم  ینه یخانوار در زم یاجتماع یگاه اقتصادیخانوار، محل سکونت خانوار و پا

 قانون فوق در نظر گرفته شد. یخانوارها از اجرا یرمادیو غ یرفاه ماد یریرپذیتأث

خانوارها  یرفاه ماد یریرپذیزان تأثیم ینه یاز آن است که در زم یج حاکینتا 

 یاجتمـاع  یگـاه اقتصـاد  یبا ابعاد متفـاوت، پا  یان خانوارهایقانون، م یاز اجرا

 ینه یوجود ندارد، اما در زم یمتفاوت و محل سکونت متفاوت، تفاوت معنادار

بـا ابعـاد    یان خانوارهـا یـ قـانون، م  یاز اجـرا  یرمادیرفاه غ یریرپذیزان تأثیم

ج یوجود دارد. با توجه به نتا یمتفاوت و محل سکونت متفاوت، تفاوت معنادار

 یشـنهاد یوسعه موارد پن برنامه ششم تیست که در تدویاخذ شده الزم وضرور

 یبـرا  یجبرانـ  یارانه ها شامل: توجه بـه ابزارهـا  ی یجهت اصالح هدفمندساز

را متحمل شده  یشتریب یرات منفیکه بر اساس پژوهش حاضر تأث ییگروه ها

ارانه به آنان در اشکال مختلـف  یهدف و پرداخت های  بهتر گروه ییاند، شناسا

 رد.ی، مد نظر قرار گیدرآمدهای  دهک یارانه به تمامی یو عدم پرداخت نقد

 ارانه های یارانه، قانون هدفمند سازی، یر مادیو غ یرفاه ماد :یدیواژگان کل
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 یهاسال یران طیا ییو روستا یت فقر در مناطق شهریسه وضعیمقا

 (3133-3133)ینقد یهاارانهی یقانون هدفمند یش و پس از اجرایپ

 4یفاطمه شهباز

 2محمد حسن فطرس

 

مبارزه با آن از  یهافقر و شناخت عوامل و راه یدهیپد یبحث درباره

فقر و  بوده است. یو اجتماع ینظران اقتصاددور مورد توجه صاحب یهازمان

چنانچه کنترل و محدود نشوند،  یب اجتماعیک آسیبه عنوان  ینابرابر

وند، به در سطوح خانوار و جامعه ش یاگسترده یهابیتوانند منجر به آسیم

د قرار یجامعه را مورد تهد یو اخالق ی، اجتماعیات اقتصادیکه ح ینحو

 دلیل که به شودیم مرتبط مادی هایخواسته به فقر ی. به طور کلدهند

 خوراک، تأمین زمینه در نیازها حداقل شدنبرآورده در ناکافی ابزارهای

حال خود رها وضعیت اگر به  این آید.یم وجودبه تحصیل بهداشت و مسکن،

 آمار از استفاده مطالعه حاضر، با دا کند.یپ یترت حادیشود، ممکن است وضع

وضعیت فقر مطلق در مناطق شهری و  یبررس به خانوار، درآمد و هزینه

پردازد. بدین منظور پس از ارائه یم 4304-4334هایران طی سالیا ییروستا

با استفاده از انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده،  یاز فقر، معرف یفیتعار

گیری شده شاخص سرشمار فقر، شکاف و شدت فقر اندازه نرم افزار استتا

فقر  4334تا  4304 یهاسال یکه ط آن دارد بر است. نتایج محاسبات داللت

 یهااست. در سالبوده  یشتر از مناطق شهریب ییهمواره در مناطق روستا

 یقانون هدفمند ی)سال اجرا4303فقر نسبت به سال  4334و  4334

  است.افتهیکاهش  ییو روستا ی( در هر دو منطقه شهرینقد یهاارانهی

 JEL I30, I31, I32, H20, H29:یبندطبقه

 یشمار، شکاف و شدت فقر، هدفمند فقر، شاخص سر :یدیواژگان کل

 .ینقد یهاارانهی
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شهروندان قبل و بعد از  یمصرف یاجتماع یکنشها یسه ایمقا یبررس

 یراهکارها یت بندیارانه ها و اولوی یبرنامه هدفمندساز یاجرا

 ز یارانه ها از نظر مردم شهر تبری یبرنامه هدفمندساز ییاجرا

 4ید پارچه باف شمالیحم
 2دکتر کامران صداقت

 3یزیتبر یچینگار چا
 

 یارانه ها بر کنشهای یبرنامه هدفمندساز ین اثر اجراییپژوهش حاضر با هدف تع
برنامه  ییاجرا یراهکارها یت بندیشهروندان و اولو یمصرف یاجتماع

ز با استفاده از روش ین شهروندان تبریارانه ها از نظر مردم در بی یهدفمندساز
 یه شهروندان باالین پژوهش کلیا یانجام گرفته است. جامعه آمار یشیشبه آزما

نفر از  532ز را در بر گرفته و با استفاده از روش کوکران یبرسال شهر ت 24
خوشه  یریق با استفاده از روش نمونه گیز به عنوان نمونه تحقیشهروندان شهر تبر

ل داده ها با یداده ها، پرسشنامه بوده است. تحل یانتخاب شده و ابزار گردآور یا
ن یانگیق میتحقهای  افتهیس انجام گرفته است. بر اسا spssاستفاده از نرم افزار 

ارانه ها برابر با ی یبرنامه هدفمندساز یمصرف قبل از اجرا یاجتماع یکنشها
مورد نظر بعد از  یاجتماع ین کنشهایانگیسه میباشد که در مقام مقا یم 34/13
های  افتهیباشد.  یم 35/53ب برابر با  یارانه ها به ترتی یبرنامه هدفمندساز یاجرا

ارانه ها ی یبرنامه هدفمندساز یت است که با اجراین واقعیاز ا یحاک یاستنباط
 یشدن قدم برداشته و بر اثر اجرا یبه سمت عقالن یمصرف یاجتماع یکنشها

 یریز به طور چشمگین یانرژ یارانه ها مصرف حاملهای یبرنامه هدفمندساز
ارانه ها، از نظر ی یاهداف برنامه هدفمندساز یت بندیافته است . در اولویکاهش 
ت اول و کم یاولو یانرژهای  حامل یوادار کردن مردم به مصرف منطقمردم، 

 ت به دست آمده است.ین اولویآخربه عنوان  یاجتماعهای  یتیکردن نارضا

، یمصرف یارانه ها، کنش اجتماعی ی: برنامه هدفمندسازیدیواژگان کل

 یاهداف هدفمند ساز یت بندیاولو
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 تحلیل پرداخت یارانه به مثابه امر سیاسی: رفاه اجتماعیسیاستگذاری 

 4میر مقدور مشهود

 2شهرام فرضی

 

اگر بپذیریم که پرداخت یارانه به منظور ارائه خدمات و گسترش امکانات در 

جامعه امروزی امری مدرن است، آنگاه می توان عملکرد قدرت در پرداخت 

در فضایی گفتمانی قابل بررسی یارانه و سیاستگزاری های مربوط به آن را 

دانست. در حقیقت آگاهی از حقوق فردی و میزان دسترسی به نمود های 

کشد. متعاقب آن این امر نه فقط از سوبژکتیو، مفهوم رفاه را به تصویر می

سیاسی قابل تامل است. در  -منظری اقتصادی که از وجوه متفاوت اجتماعی

سته به تصور سوژه از خود است که در تعامالت اجتماعی، جایگاه رفاه واب

جامعه ای که روابط و موقعیت های افراد در آن بر حسب تقسیم کار اجتماعی 

حاصل می شود. با چنین تبیینی رفاه ضامن حضور  شکل گرفته است،

حداکثری افراد در حوزه پراکسیس است به گونه ای که سرمنزل نهایی 

جامعه خواهد بود. لیکن آنگاه که  حمایت، حفظ و ارتقاء منزلت افراد در

سیاستگزاری هایی حمایتی بطور مستقیم و با حذف تعامالت اجتماعی صورت 

پذیرد، حاصلی جز فروپاشی جامعه در بر نخواهد داشت. در نوشتار حاضر با 

استفاده از تعریف امر سیاسی الکان با استفاده از روش تحلیل گفتمان اهداف 

ه کمک پژوهش میدانی تفاسیر و برداشتهای یارانه پرداخت کنندگان و نیز ب

 گیرندگان مورد تحلیل واقع شده است.

 یارانه، رفاه اجتماعی، تقسیم کار اجتماعیامر سیاسی،  :یدیواژگان کل
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تاثیر اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها بر توزیع درآمد، بودجه و 

 رفاه خانوارهای استان فارس

  4یدکتر روح اله شهناز 

  2محمدرضا شهسوار

 3محمدحسین مبشری

 

هـا بـا توجـه بـه ماهیـت خـود بـر رفتـار اقتصـادی خانوارهـا،           پرداخت یارانـه 

هـای مختلـف   تواند از جنبهتولیدکنندگان و دولت تاثیر گذاشته و این آثار می

ن یـ هـدف ا نظیر کارایی، نابرابری و توزیع درآمد و ... مورد بررسی قرار گیـرد.  

هـا بـر توزیـع درآمـد،     اثرات اجرای برنامه هدفمندسازی یارانـه  ییشناسامقاله 

ع درآمـد  یت توزین رو وضعیباشد. از ایبودجه و رفاه خانوارهای استان فارس م

 یسه شـده اسـت. دوره مـورد بررسـ    یمقا یو رفاه خانوار قبل و بعد از هدفمند

ی تغییـرات رفـاه   ن مقاله به منظور محاسبه و ارزیـاب یباشد. در ایم 34-4307

های درآمدی و نابرابری رفـاه اجتمـاعی در منـاطق    اجتماعی و محاسبه کشش

و تـابع رفـاه اجتمـاعی     ینـ یب جیهـا، ضـر  شهری و روستایی از نسبت دهـک 

 اتکینسون استفاده شده است.

های خام طرح آمارگیری های مذکور با استفاده از دادهنتایج محاسبات شاخص

هـا بـرای جوامـع    دهد که شاخص نسبت دهکنشان می هزینه درآمد خانوارها

کاهش یافته و همچنین سهم بیست درصد کم  44به  41شهری و روستایی از 

درصد افزایش یافته است. همچنـین طـی    7درصد به  5ها از درآمدترین دهک

و  33/4بـه   33/4دوره مذکور شاخص ضریب جینی بـرای منـاطق شـهری از    

کاهش یافته است. نتایج محاسبات بـا   33/4به  14/4برای مناطق روستایی از 

شاخص نابرابری اتکینسون نیز منطبق با نتایج حاصل از ضریب جینی و بیانگر 

باشد با این تفاوت که با افزایش پـارامتر نـابرابری گریـزی،    کاهش نابرابری می
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گـزار  یابـد یعنـی اگـر سیاسـت    مقدار شاخص نابرابری اتکینسون افـزایش مـی  

برنامه هدفمندسازی یارانه ها با دقت و هدفمندی بیشتر یعنـی تاکیـد    بخواهد

هـای  بر گروههای کم درآمد اجرا نماید، بایستی انتقال درآمد بیشتری از گـروه 

 پردرآمد به نفع کم درآمد صورت پذیرد. 

دهـد کـه علیـرغم کـاهش     ارزیابی تغییرات رفاه خانوارهای شهری نشـان مـی  

ا و به دلیل تورم و کاهش درآمد واقعی، نزولی بوده است. نابرابری، رفاه خانواره

در مناطق روستایی های رفاه نسبت به درآمد و نابرابری زان کششین میهمچن

 در تمام سالها بیشتر از این کششها در مناطق شهری است. 

ب ی، ضـر یع درآمـد، رفـاه اجتمـاع   یـ هـا، توز ارانهی یهدفمند: یدیواژگان کل

 رفاه یرفاه، کشش نابرابر ینسون، کشش درآمدی، شاخص اتکینیج
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 تهران یارانه ها بر رفاه خانوارهای یر هدفمندیتأث یبررس

 4ییسجاد روستا

 

ارانه  ها بر رفاه خانوار ها پرداخته ی یر هدفمندیتأث ین پژوهش به بررسیدر ا

ر و تحول را در ابعاد گوناگون ییتواند تغ یمات و برنامه ها میشده است. تصم

ن برنامه ها یمهم تر ید از جمله یل نمایبر نهاد ها از جمله نهاد خانواده تحم

ما نهاد،  یجامعه های  بر نهاد یقیر عمیتأث یو رفاه یکه در بعد اقتصاد

اجرا شد. و  یارانه ها  بود که در قالب طرح تحول اقتصادی یهدفمند یبرنامه 

 هدفش شتریشته شد که بپنجم به اجرا گذا یفاز دوم آن در اواسط برنامه 

حاصل از  یبود تا بودجه  ینقدهای  دولت بابت پرداخت ینه یکاهش بار هز

ز نبود علت یت آمیصرف کند که موفق یمه همگانیآن را در بخش بهداشت و ب

ن شده از جمله ییبه اهداف تا یابیق برنامه در فاز اول در دستیآن هم عدم توف

ارانه به یق در زمان فاز اول ین تحقیخانوارها بود اد یش رفاه و قدرت خریافزا

ششم مورد  یس برنامه یش نویبا فاز دوم و پ ید و تا حدودیانجام رس

اذ دستگاه  یکه برنامه ششم در نظرسنج ییمطابقت قرار گرفته است از آنجا

شنهادات یگردد نگارنده فقط در پ یم یادیرات بنییها تا زمان ارائه  دچار تغ

ن الزم به ذکر است ین پژوهش با برنامه ششم پرداخته است همچنیاط ابه ارتب

ارانه ها بر ی یهدفمند ین بررسیبا عناو یگریقات دینه تحقین زمیدر ا

 یهدفمند یساکن در مسکن مهر شهر تهران  و بررسهای  شت خانوادهیمع

صورت  یتهرانهای  خانواده ییت غذایآن بر امن یارانه هاو پرداخت نقدی

م یشتر در باب آن سخن خواهیل بیق با تفصیتحق ینه یشیگرفته که در پ

 گفت.  

ل یمصاحبه به تحل 23 یق( با گردآوریعم ی)مصاحبه  یفینگارنده با روش ک  

ن برنامه بر خانواده، یر  ایجه تأثیرا در نت یآن پرداخته و مقوالت یمحتوا

د، کاهش یم، کاهش قدرت خرو تور یچونگران یاستخراج نموده  است. مقوالت

و ... که  یینه  ها، صرفه جویش هزی، افزایروان یش دغدغه ید، افزایحجم  خر
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ده یگرد  یم بندیها تقس یامد ها و استراتژیدر قالب سه عنوان عامل  مؤثر، پ

مصاحبه ها به مقوله  ین مقوالت  و آوردن نمونه یل ایتحل یجه یاست. در نت

ده است. الزم به ذکر یدر ابعاد مختلف رس یزندگت یفیکاهش ک  یمحور ی

های  انجام شده و ضرورت انجام پژوهش یفین پژوهش با روش کیاست که ا

ن عرصه ینگارنده به عالقه مندان به ا یشنهادات پژوهشیم از پیقابل تعم یکم

 ان گردد. یمختلف نما ین برنامه در بخشهایرات ایروشنتر از تاث یاست تا عفق

ج بر خانواده ها ین نتایش همیکماب یگر در باب هدفمندیقات دیتحق البته در

به  یات  مختلف تا حدودینظر یده است نگارنده با مطالعه یل گردیتحم

ن کار یکه از ا یجه اید نتیرس یانتخاب عقالن یه یبا نظر یل اصلیانطباق تحل

اد گوناگون خانواده ها در ابع  ین برنامه بر زندگیا یر منفید، تأثیحاصل گرد

نگارنده است و مصاحبه ها،  یاز هرگونه قضاوت ارزش  یجه، عارین نتیبود. ا

 ت کرده است.یجه هداین نتینگارنده را به ا
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 ندهیآ یگذشته و راهکارها یابیارانه ها؛ ارزی یهدفمند

 3یسمانه منصور

 2یان سامانیفرهاد نظر

 

های  ن چالشیاز بزرگتر یکیارانه ها به یش از حد یش بیر، افزایاخ یدر سالها

ارانه ها یکه اصالح نظام پرداخت  یران بدل شده است. به نحویاقتصاد ا

ارانه ی یقانون هدفمند .اقتصاد کشور است یر برایز ناپذیو گر یضرور یاقدام

ارانه ها در یمواجهه و حل و فصل چالش  ین اقدام دولت برایها که مهمتر

ب و یتصو 07ت در سال یفراوان در نهاهای  ران بود با کش و قوسیاقتصاد ا

ن طرح یا یسال از اجرا 1د.پس از گذشت حدوداً یگرد ییاجرا 03در سال 

ارانه ها مورد ی یاست که طرح هدفمند ی، فرصت مناسبیم و البته ضروریعظ

 رد.یقرار گ یابیارز

 ن طرحیا یاجرا یبر آن است تا عالوه بر ذکر دستاوردها ین مقاله سعیدر ا 

ع ی، توزیارانه ای یر کاالهایو سا یانرژهای  مت حاملیق یچون آزادساز

و  یو بهره ور ییش کارایم، افزایر مستقیغهای  ارانهیدرآمد حاصل از حذف 

های  نهید و مصرف، به هزیمنابع در حوزه تول یکارا صیتخص یتالش برا

 آن  همچون: یش رویپهای  ن چالشیطرح و مهمتر یحاصل از اجرا

 متها شده است،یش قیش حجم پول و افزاید که سبب افزایبوجه شد یسرـ ک

ش تعهدات دولت با یارانه ها در اقتصاد کشور و افزایـ عدم کاهش حجم 

 ،ینقدهای  ارانهیپرداخت 

 ینه ایهزهای  ارانه و گسترش فشارید کنندگان از یـ عدم پرداخت سهم تول

 د کنندگان،یبر تول

 ،یط رکودیدر شرا یرشد اقتصادش تورم و کاهش یـ افزا

 طرح، یاجرا یاجتماعهای  بیو مؤثر به اثرات و آس  یـ عدم توجه کاف

                                                           
ـ سمانه منصوری، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(  4

S86.mansuri@gmail.com 
 Fns2467@gmail.com. کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطبایی) ره(   2

mailto:S86.mansuri@gmail.com
mailto:S86.mansuri@gmail.com
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طرح  یحل مشکالت و موانع اجرا یپرداخته شود و در حد توان راهکارها

شود  یم یرینکه  از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیشنهاد گردد تا عالوه بر ایپ

 کرده باشد. یزیناچنده کمک یموفق طرح در آ یبه اجرا

 ندهی، دستاورد، چالش ها، آیارانه، هدفمندی: یدیواژگان کل
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 ران(یا یها بر فقر)مطالعه موردارانهی یاثر هدفمند یبررس

 4یزدانیفاطمه 

 

و  یاجتماع یهادولت از بخش یتیحما یهااستیاز س یکیها ارانهیپرداخت 

ش رفاه یو افزا یطبقات ت از مردم محروم، کاهش فاصلهیاست. حما یاقتصاد

ن رابطه یارانه است. مسئله مهم در ای یبرقرار یاز اهداف اجتماع یعموم

از جمله  یمال یهااستیا اتخاذ سیاست که آ ین سوال اساسیبه ا ییپاسخگو

ع درآمد یت توزیالزم و اصالح وضع یها در کشور از اثر بخشارانهیپرداخت 

 یپرداخت نقد ین مطالعه آثار رفاهیدر ا ن منظوریا یبرخوردار بوده است؟ برا

مختلف)خوراک، پوشاک، مسکن ،سوخت، بهداشت  یانهیهز یهاارانه بر گروهی

و  یخانوار شهر یر( برایو درمان، حمل و نقل و ارتباطات، آموزش و سا

از  یریکنندگان با بهره گمصرف یتقاضا یکشور، بر اساس تئور ییروستا

 2فقر در یهااز شاخص یارا بر طبقه یمتیات قرییر تغیم کشش، تاثیمفاه

سه آن با ی( و مقا4334ارانه ها)سال ی یاست هدفمندیسال پس از اعمال س

ج نشان یکند. نتایم یریارانه ها اندازه گی یاست هدفمندیسال قبل از اعمال س

کرده اند  یک از اقالم ضروریکه خانوار صرف هر  ییهانهیدهد متوسط هزیم

ن آمارها یباشد. ایم یر ضروریصرف شده اقالم غهای  نهیمتوسط هزشتر از یب

به  یاز اقالم کمتر ضرور یچرخش یخانوار شهر یدهد در سبد مصرفیمنشان 

-استیه شده است سین اساس توصیصورت گرفته است. بر هم یاقالم ضرور

اتخاذ شده  یاقتصاد یهاراهبرد یعیزان نسبت به اثرات توزیگذاران و برنامه ر

د یتوجه و تاک یاقتصاد یهااستیاز س یناش یاجتماع -یاقتصاد یهاو چالش

 ژه داشته باشند.یو

-طبقهفقر،  یها، شاخصیمتیها، کشش قارانهی یهدفمند :یدیواژگان کل

 JEL: D12,E31,I31یبند

  

                                                           
 ارشد اقتصاد،دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوی کارشناسی 4
 fatemeyazdani513@gmail.com 
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 ر جامعه یب پذیها بر اقشار آسارانهی یسازیاثرات نقد یبررس

 شهرستان سرپل ذهاب()مورد مطالعه: 

  4محسن شبستر

 2یآبادیمسعود تق

 

دولت نهم  یاقتصاد یهان برنامهیاز مهمتر یکیها ارانهی یطرح هدفمندساز

از  یز حاکین یانجام گرفته است. تجارب جهان یبوده است که با اهداف گوناگون

ن برنامه یا یدر اجرا یمختلف در ادوار گوناگون سع یهاآن است که دولت

انجام « قیو ابزار مصاحبه عم یفیک یروش»ن مطالعه که با یاند. هدف اداشته

ر جامعه از جمله یپذبیها بر اقشار آسارانهی یساز یاثرات نقد یگرفته، بررس

-یق نشان میتحق یهاافتهیسرپرست، معلوالن و سالمندان بوده است. یب زنان

، نتوانسته به یهدفمندساز یلها به عنوان شاکلۀ اصارانهی یسازیدهد که نقد

از  ین اقشار کمک کند و در برخیا یو توانمندساز یتحقق عدالت اجتماع

گردد که یشنهاد مین پیهم شده است. بنابرا یز منجر به بروز مشکالتیمواقع ن

تحقق  یاقشار گوناگون را مدنظر قرار داده و برا یازهاید نیان امر بایمتول

ن افراد را مدنظر یا« یو روانشناخت یحات ذهنیترجازها و ین» یعدالت اجتماع

 م. یها باشن گونه برنامهیشتر ایب ییقرار دهند تا شاهد کارا

ر، عدالت یاقشار آسب پذ ،یساز یارانه، نقدی ،یهدفمندساز :یدیواژگان کل

 .یاجتماع

  

                                                           
   m.shabestari69@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی 4

      masoud.taghiabadi@yahoo.com   . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی2

mailto:m.shabestari69@gmail.com
mailto:masoud.taghiabadi@yahoo.com
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 ارانه ها از نگاه مردمی یهدفمند یامدهایپ یل جامعه شناختیتحل

 ن شهر(یدوستبگلو، شهرستان مشگ یروستا)مطالعه مورد: 

 4یریطاها عشا

 2یرسول پناه

 

ها، از نگاه مردم ارانهی یهدفمند یامدهایپ یق حاضر بررسیتحق یهدف اصل

ق( در ی)مصاحبه عمیفین پژوهش با استفاده از روش کیباشد. ا یم ییروستا

 ان انجام گرفته است.ینفر از روستائ 24ن یب

کنند و یم یر و محروم جامعه در روستاها زندگیاز مردم فق یامروزه بخش 

قشر محروم از  یو توانمندساز یارانه کاهش فاصله طبقاتی یهدف از اجرا

ده نشد، ین قشر دیدر ا یاآن، نه تنها توسعه یکه با اجرا یتوسعه بود. بطور

ضد ن مسئله خود به یز شدند و این یو فرهنگ یاجتماع یهابیبلکه دچار آس

محروم از توسعه را  به  یهاکه دوباره گروه یاد. توسعهیل گردیتوسعه تبد

 ه راند.یحاش

، یارانه باعث گرانی یدهد که از نظر مردم، اجرایها نشان مافتهیدر مجموع 

 ین مردم، تبنلیدر ب یتیش نارضایمردم به دولت، افزا ی، وابستگیکاریب

الرفتن انتظارات و توقعات،کاهش ش سطح مصرف خانوارها، بایجوانان، افزا

مردم، اضطراب و  ین آمدن تحمل و بردباریی، پاید به خاطر گرانیقدرت خر

شده است.  یتورم انتظار یریمت و شکل گیدر مورد ق یشگیهم ینگران

ارانه باعث کاهش عزت نفس و ی یاز اجرا یناش یامدهایتوان گفت که پیم

ش یزان گرایدر مردم گشته و حس استقالل را کاهش و بر م یاعتماد اجتماع

در  یاسینگاه س یریباعث شکل گ یبه بار تکلف آنها افزوده است و از طرف

 شده است. یمردم، نسبت به مسائل اجتماع

،  عزت نفس، یی، اضطراب، مصرف گرایارانه، تورم انتظاری :یدیواژگان کل

 یاعتماد اجتماع

                                                           
 t.ashayeri@gmail.com - 43350547704دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، - 4

 کارشناس ارشد علوم اجتماعی - 2



 

 

 

 

 محور سوم:

 مسکن اقشار کم درآمد
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ران: علل و یمسکن در ا یاست اجتماعیدر س یوستگیو ناپ یختگیگس

 هاحلراه

 یکمال اطهار

 

 یهاارانهیها و نهیانقالب، بجز دهه اول آن، به رغم صرف هز یروزیپس از پ

ک سنجه ساده یافته است. یش یافزا یررسمیهنگفت، فقر مسکن و اسکان غ

ک واحد یمتوسط  یمسکن، بها یهااستیعملکرد س یابیارز یا برایوگو

متعارف )مناسب( به متوسط درآمد ساالنه خانوار است که به  یمسکون

برابر تجاوز  5ن نسبت از یند. اگر ایگوی( مaffordability« )یریپذتوان»آن

-شود )توانیخانوار خارج م یقتصادمسکن مناسب از توان ا ید، نه تنها بهاینما

-کل اقتصاد خواهد داشت. توان یبرا یانباریابد(، بلکه آثار زییکاهش م یریپذ

 1کاهنده داشته از حدود  یروند یشهر یخانوارها یمسکن مناسب برا یریپذ

ن سال یده است. در ایرس 4334برابر درسال  42برابر در آستانه انقالب به 

ش یاول تا چهارم بهای  دهک یمسکن مناسب برا یریپذمتوسط شاخص توان

دهد که چرا نسبت اسکان ینشان م ین فاصله بخوبیبرابر بوده است. ا  34از 

تا  25در آستانه انقالب، به حدود  یت شهریدرصد جمع 5از حدود  یررسمیغ

 ده است.یدرصد در حال حاضر رس 34

ران از آنجا آشکار یمسکن در ان یتام یده برایفایهنگفت اما ب یهانهیهز    

) که  یا عمومی  یدولت یچون فرانسه که مسکن اجار یشود که در کشوریم

-یون خانوار را در برمیلیم 1.2شتر از یاست( ب یاز صور مسکن اجتماع یکی

درصد بوده  4.71آن  ید ناخالص داخلیارانه بخش مسکن به تولیرد، نسبت یگ

در  یعنید. یدرصد رس 1ران به حدود یه در ان نسبت در دهه گذشتیاست، اما ا

ارانه و کمبود کمتر مسکن )نسبت به یران به رغم اختصاص نسبت باالتر یا

درآمدها بدتر گشته ت مسکن کمی(، اکنون وضعیپس از جنگ دوم جهان یاروپا

خته و یوسته، گسیران، ناپیدرآمدها در امسکن کم یهااستیاست. چرا که س

است یاست با توجه به اصول عام س ین رو ضروریاست. ازشتابزده بوده 

ران را یگذشته مسکن در ا یهااستیس یهاتیمسکن، علل عدم موفق یاجتماع
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است  ین مقاله کوششیم. ایانیرفع آنها بنما یم، و راهبردهایکن یشناسبیآس

 ن راه.یدر ا

ران( ، مسکن ی)ا است مسکنیاست مسکن، سیمسکن، س :یدیواژگان کل

 ران(.ی)ا یررسمی، اسکان غیاجتماع

 Housing, Housing policy, Housing policy (Iran), Social 
housing, Informal settlement (Iran). 
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 در بخش مسکن یت اجتماعیازمند حماین یشناخت  گروهها

 یزدانین یفرد

 

 یت اجتماعیاست حمایاست که اعمال س یت بخش مسکن به گونه ایوضع

 سازد.ینه الزام آور مین زمیرا در ا یقدرتمند

مسکن به  یاست اجتماعیمستوان گفت که س یاست اجتماعیف سیدر تعر

 یهار را با وزنیاز چند مورد ز یبیشود که ترکیگفته م ییهااستیمجموعه س

بازار  یرد، و هدف آن توانمند سازیگیمختلف در برم یمتفاوت در کشورها

همه جامعه،  ین مسکن براینه تامیدر زم یروندتحقق حقوق شه یبرا

-ز فائق آمدن بر شکست بازار است. شکست برنامهیدرآمدها، و نبخصوص کم

مسکن از چارچوب  یاست اجتماعیگر صور سیمتمرکز باعث شده است د یزیر

 خارج گردد. یگذاراستیس

 (.ی)شهردار یا عمومی یتوسط بخش دولت ید اجاریم مسکن جدیعرضه مستق 

 یهاارانهیق یاز طر یرانتقاعیغ یهاتوسط انجمن ید اجاریعرضه مسکن جد 

 ره بطور ثابت.ین، وام ارزان و غیزم

 ن، یزم یهاارانهیق یاز طر یتوسط بخش خصوص ید اجاریعرضه مسکن جد

 ت مشروط.یره با مالکیوام ارزان و غ

  یپذد مناسب توانیجد یمسکن ملک( رaffordableبطور فرد )ارانهیبا  ی-

 سکونت مالک. یره برایارزان و غ ین، وام ساخت و رهنیزم یها

  یپذد مناسب توانیجد یمسکن ملک( رaffordableبا مالک )ت اعضاء ی

 ین، وام ساخت و رهنیزم یهاارانهیبا  یرانتقاعی( غیهاها )انجمنشرکت

 ره.یارزان و غ

  اجاره مسکن مناسب. یم به خانوار برایارانه مستقیارائه 

 ارزان. یارائه وام مسکن رهن 

و  یبهساز ی( برایرانتفاعیغ یها)انجمن یا جمعی یارانه بطور فردیارائه انواع 

 مشروط یجاریا استی یتصرف ملک یمسکن موجود برا یبازساز
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است ید در نظر داشت که سیمسکن با یاست اجتماعیس یرین بکار گیدر تب

و  یاقتصادهای  یژگیمتناسب با ود یدر بخش مسکن را با یت اجتماعیحما

ن یمحل اسکان ا ییایجغرافهای  یژگین ویهر گروه و قشر و همچ یاجتماع

گروهها  یتمام یاست واحد برایک سی یقت اجراینمود در حق یگروهها طراح

ک برنامه را باشکست روبرو یتواند مجوعه یاست که م یژگیمناطق و یو تمام

 کند.

مسکن  یزیدر برنامه ر یتوان گفت مسئله اصلیاست که م ین دالئلیبنا به چن

در بخش مسکن است اصوال  یت اجتماعیحما یهدف بر ا یشناخت گروهها

و به  یاقتصادهای  یژگیاز و یتوان ورود خانوارها به بازار مسکن خود تابع

ن یخانوار است بد یو اجتماع یتین ابعاد جمعیو همچن یخصوص سطح درآمد

 یخانوارها یو اجتماع یاقتصادهای  یزگیمقاله شناخت ون یلحاظ هدف ا

ن ین گروهها است .بدیک از ایت از هر یزان حماین مییکشور و تع یشهر

آن حجم  یبراورد خواهد شد و بر مبنا  یمنظور در ابتدا خط فقر سکونت

کشور  یو در سطح استانها یدهک درامد یکیت به تفکیازمند حمایت نیجمع

 یطراح یبرا ییتواند مبناین مقاله میج به دست آمده در ای.نتابرآورد خواهد شد

 د.محسوب گرد یمتنوع اجتماع یاستهایس
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 یریران با به کارگیکودک در ا یدارا یروند فقر مسکن در خانوارها

 3131-3133: یکرد نسلیرو

، دکتر 3ن راغفری، دکتر حس2یان ثانیفیم شری، دکترمر4ینصرت آباد یمهد

 3ترا باباپوری، م5رهگذر یدکتر مهد ،1نیده نگیوح

 

است و رفاه و  ین مرحله زندگیرتریب پذیآس یدوران کودک ان مساله:یب

ط مسکن خانوار متاثر یم از شرایر مستقیا به طور غیما یکودک مستق یستیبهز

کسب مهارتها، رشد و تکامل  یبرا یتواند مانع یشوند. فقر مسکن م یم

ن حال ی( باشد با این نسلیب یامدهایز پی)و ن یکودک در کل دوره زندگ

رفاه کودکان  یبرا یدولت یاستگذاریمهم از س یمسکن هرگز به عنوان جنبه ا

روند فقر مسکن  یدر نظر گرفته نشده است. هدف مقاله حاضر بررس

 باشد. یم4333-4334 یدوره زمان یکودک ط یدارا یرانیا یخانوارها

باشد که با استفاده از  یعات روند مق از جمله مطالین تحقیاق:یروش تحق

دوره مورد مطالعه  یکشور، ط یدرآمد خانوارها –نه یش هزیمایپهای  داده

های  کرد دادهیکودک در کشور را با رو یدارا یفقر مسکن خانوارها ییایپو

 ی( مورد بررس"ر، توربکیفوستر، گر")و استفاده از شاخص فقر یبیشبه ترک

های  دهد.الزم به ذکر است که در انجام محاسبات از نرم افزار یقرار م

Stata11  وExcel .بهره گرفته شد 

، فقر  یبه چهار دوره سن یدوره کودک یم بندین مطالعه با تقسیدر اافته ها:ی

 یدر کشور مورد بررس یسنهای  ن گروهیکودک در ا یدارا یمسکن خانوارها

 ین گروههایفقر مسکن در همه ا یشاخصهاج نشان داد که یقرار گرفت.  نتا

بوده است.  ینوسانات یمطالعه دارا ینسبتا باال و در طول سالها یسن
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ر گروه ها نرخ یسال نسبت به سا 4-5 یکودک در گروه سن یدارا یخانوارها

و  4373 یداشتند، شاخص فقر مسکن در سالها یفقر مسکن باالتر

ر سالها باالتر بوده است. یسبت به سا( نی)دوره برنامه دوم توسعه کشور4370

مختلف ورود و  یسال در سالها 4-5 یان فقر گروه سنیجر یریگین پیهمچن

در  ین گروه سنیفقر ا یشیاز نوسانات باال و روند افزا یخروج به مطالعه حاک

 به مطالعه بود.  4330و  4333ورود  یسالها

فقر مسکن  یشاخصها یج مطالعه نشان داد که به طور کلینتا :یریجه گینت

 یکودکان، باال و به خصوص در سالها یسن یهمه گروهها یدر خانوارها

 ینکه روند فقر مسکن در سالهایبوده است، با ا یادینوسانات ز یدارا ییابتدا

 ین امر نشان میزان فقر باال است که ایبوده  اما همچنان م یکاهش یانتهائ

انسته است بر کاهش فقر مسکن نه نتوین زمیدر ا یرفاه یاستهایدهد س

استگذاران یس یبرا ییتواند داللتها یق میتحقهای  افتهیچندان موثر باشد. 

ن یکارا و موثر در ا یاجتماع یاستهایمسکن و اتخاذ س یزیرامون برنامه ریپ

 داشته باشد. یحوزه را در پ

، شاخص یبیشبه ترکهای  کرد دادهیفقر، فقر مسکن، رو :یدیواژگان کل

 ر و توربکیفوستر،گر
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 رانیمسکن در ا یاست اجتماعیدولت و س

 4یمعصومه قاراخان

 

بود که  تأمین اجتماعیهای به لحاظ تاریخی سیاست مسکن یکی از آخرین حوزه
 برای جذاب یالهین مسکن همواره وسیتاممورد توجه دولت رفاه قرارگرفت. 

 عدالت اهداف ایهستند و  یاسیو س یحزب یکسب آرا یکسانی بوده است که در پ

ز یش. ن 4357های پس از انقالب ران دولتیکنند. در امی دنبال را اجتماعی
ها و راهبردهایی در زمینه و به ارائه سیاست ن موضوع را دنبال نمودهیهمواره ا

درآمد ساماندهی بازار مسکن، با تمرکز بر تأمین مسکن به ویژه برای اقشار کم
پردازد؛ که یبه دو پرسش مکرد دولت محور یدر چارچوب رون مقاله یاند. اپرداخته
ران ینه منابع در ایو هز یداد قانونمسکن با توجه به درون یگذاراستیروند س

ران، که در برنامه یمسکن در ا یگذاراستیس یهایچگونه بوده است؟ و دشوار
مسکن با اتخاذ  یهااستیس یبررسد به آن توجه داشت چه خواهند بود؟ یششم با

است یس ینه اجتماعیو هز یداد قانونق مطالعه درونیاز طر یفیو ک یکرد کمیرو
، همواره دو هدف؛ 4300تا  4334ها از سال دهد، دولتیران نشان میمسکن در ا

خود  یهادارشدن و دستیابی به مسکن ارزان را موضوع برنامهگسترش خانه
ک حرکت ین اهداف در یتحقق ا یها برادولت یهابرنامهاند، اگرچه قرارداده

کاهش مداخله قرار داشته است. بررسی هزینه منابع سیاست  -مداخله  ینوسیس
برای « هزینه مسکن از تولید ناخالص داخلی»دهد، میانگین ز نشان مییمسکن ن

سهم وزرات مسکن در تامین »/. و میانگین 53ش. 4300تا  4334ها از سال دولت
 یهااستیو س ینه اجتماعیاست. به رغم هز 3/13در این دوره « مینتقاضای ز

ران یدولت و جامعه در ا یاساس یهااز چالش یکیهمچنان مسکن اجرا شده، 
ران، به نظر یدر ا یتیو جمع ی، اجتماعیرات اقتصادییژه با وجود تغیاست. به و

اند و برخوردار نبوده یچندان یو اثربخش ییاجرا شده از کارا یهااستیرسد، سیم
 است.« مساله»همچنان « مسکن»

، ینه اجتماعیاست مسکن، دولت، هزی، سیاجتماع استیس :یدیواژگان کل

 نه منابع. یهز
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 مسکن مهر: یطیت محیفیو ک  یاثرات کالبد  یابیارز

 نمونه مسکن مهر البرز ماهدشت

 چیقل یمرتض

 

 یخین مراحل تاریانسان، از اول یمسکن همواره و در طول دوره زندگ  

ن آن یانسان بوده که در راه تام یاساس یازهایاز ن یکیبشر تا به امروز  یزندگ

مردان و نموده است. دولت یفراوان یبه اشکال گوناگون تالش و کوششها

ک و یدئولوژیا یه باورهایمدرن هرکدام برپاهای  ملت -گذاران دولتاستیس

ن ین موضوع مواجه بوده اند و تامیبا ا یخود به نوع یو اقتصاد یاسیط سیشرا

و  یاساس یهااز سرفصل یکیاقشار جامعه، به عنوان  یتمام یمسکن را برا

است ساخت یرو برنامه چهارم توسعه، سیاند. پش مدنظر داشتهیکار خو یاصل

 یاز مزبور در تمامیز در پاسخ به نی، موسوم به مسکن مهر نیمساکن اجتماع

ن مقاله پس یا در مرحله اجراست. ایو پرتقاضا به اجرا درآمده و  ینقاط شهر

ن یا یریگمختصر شکل یخیو سابقه تار یمسکن اجتماع یف مفهومیاز تعر

هزار 44ساخت مجموعه  یکالبد یابیاست ها و تجارب کشورها، به ارزیس

 مورد نظر جهت یارهایپردازد. مع یمسکن مهر البرز ماهدشت م یواحد

زان یو م ی، تراکم ناخالص مسکونین مجتمع شامل سرانه مسکونیا یابیارز

در نظر  یگیاس واحد همسایدر مق یزات شهریسات و تجهیبه تاس یدسترس

ن یاز ا یزان برخورداریت موجود مجتمع از لحاظ میگرفته شده و وضع

ق ین تحقیق بکار گرفته در این شده است. روش تحقیارها محاسبه و تدویمع

سه ها یج مقایاست. نتا یسه ایابانه روش مقایقات ارزیاز تحق یاریهمچون بس

ن یت دارد که ایدار وضع موجود و وضع مطلوب حکا ینشان از تفاوت معن

و برگشت  یآت یامدهایاستگذاران و وقوع پیها نشان از عدم توجه ستفاوت

 باشد.  یر میناپذ

ات ی، تجربیابی، ارزشیبدکال یابی، ارزی: مسکن اجتماعیدیواژگان کل  

  مسکن، تراکم خالص، تراکم ناخالص یجهان
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کشور بر اساس های  ت مسکن در استانیفیک یت شناختیل جمعیتحل

 3131نفوس و مسکن  یعموم یسرشمار
 4نکارستان ینا فرخیم

 

و  ی، در سالمت و آرامش جسمیاساس یازهایاز ن یکیت مسکن، بعنوان یاهم
کشور به  یقانون اساس 13و  34ر است. در اصل یانسان انکارناپذ یو اجتماع یروان

پنجم توسعه  یقانون پنج ساله  430همگان و در بند  ین مسکن برایضرورت تأم
 د شده است.یاشاره و تأک یاز اتالف انرژ یریو جلوگ یت مقاوم سازیز به اهمین

ت، رشد یع جمعیش سریل افزایدر حال توسعه عمدتاً به دل یدر کشورها
ن یاز حادتر یکیجامع، مسکن به  یزیو خصوصاً نبود برنامه ر ینیشهرنش

در بخش مسکن مستلزم  یزیل شده است. هر گونه برنامه ریمسائل تبد
مربوط به مسکن های  ت مسکن در حال حاضر است و شاخصیشناخت وضع

 مسکن است. یزین ابزارها در برنامه ریتر یدیاز کل
به مسکن و با  یکرد چندبعدیرو یارچوب نظرحاضر در ج یدر مقاله 

مسکن پرداخته شده است. روش  یبه مقوله  یت شناختیجمع یاتخاذ موضع
ک رتبه ی یق حاضر ارائه یه و هدف از تحقیل ثانویو تحل یمطالعه اسناد

ن منظور با استناد بر یت مسکن است. بدیفیاز استان ها، بر اساس ک یبند
 یتیجمع یو کم یفیکهای  شاخص ی، برخ4334 یعموم یج سرشمارینتا

کشور محاسبه شده است و در قدم های  استان یشاخص( برا 41مسکن )
 ب شده است.یترک SPSSشاخص ها با استفاده از نرم افزار  یهمه  یبعد

ن رتبه یدهد که استان تهران، مازندران و البرز باالتر یق نشان میج تحقینتا
ن رتبه ها در یکمتر یستان، کرمان و هرمزگان داراستان و بلوچیها و استان س

و  یگاز لوله کش یدارا یمسکون ین درصد واحدهایت مسکن هستند. همچنیفیک
 ین استان ها میب یجاد نابرابرین نقش در ایش تریب یب، داراینوع اسکلت به ترت

 رند. یقرار گ یزیبرنامه رهای  تیتواند جزو اولو یباشند که م

ت یفی، کیتیجمعهای  ، شاخصی، واحد مسکونیسرشمار :یدیواژگان کل

 التیمسکن، امکانات و تسه
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 محور چهارم:

 یعدالت آموزش
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 « کودکان یعدالت آموزش» یبیشاخص ترک یطراح

 ک استان یبه تفک
 4یخانثم هاشمیم

 
مداخله دولت در ها ضرورت با توجه به منابع محدود دولت، در کدام استان

است )ماده خام  شتریسال( ب 40تا  5) هیپا یسن یهارده یحوزه عدالت آموزش
 تیکاهش محروم نهیاجراشده دولت در زم یهابرنامه(؟ «گذاراستیس» یبرا

اند بوده زیآمتیتا چه حد موفق ه،یپا یسن یهارده «یفیک»و  «یکم» یآموزش
 ؟ «(پژوهشگر» ی)ماده خام برا

 یدر طراح یکه پاسخ به دو پرسش فوق، ماده خام مهم رسدینظر م به
 یاباشد؛ برنامه هیپا یسن یهادر رده یبهبود عدالت آموزش یبرا ایپو یابرنامه
« فقر دیبازتول»از  یریو جلوگ« تله فقر»در شکستن  یدیکل ینقش تواندیکه م

« مطلق یسوادیب»نرخ  هکند. اما در حال حاضر، جز آمار مربوط ب فایدر کشور ا
 یآموزش تیمحروم نهیدر زم یگرید یبزرگساالن، کدام شاخص آمار انیدر م

 آن وجود داشته باشد؟  یمحاسبه و اعالم رسم یبرا یوجود دارد که الزام قانون
شده و در  یتلق «سوادیب» نترنتیکه فرد ناآشنا با ا یادر زمانه متاسفانه

 ییساله سنجش سطح تواناهمه OECD یکشورها هیمثال کل یکه برا یطیشرا
را به  جیخود را در دستور کار داشته و نتا یکودکان دبستان یو ارتباط یاجتماع

نچندان  _به محاسبه  اما صرف دهند،یپژوهشگران قرار م اریدر اخت عیطور وس
 جهی. در نتمیابزرگساالن بسنده کرده انیدر م« مطلق یسوادیب»آمار  _منظم

 یسن یهاآموزش در رده یفیو ک یکم تیوضع نهیدر زم یدیشد یفقر آمار
 تیفیک شوند،یاصوال محاسبه نم یآمار یهااز شاخص یاریوجود دارد: بس هیپا

از  یاریاست، ضمن آنکه بس دیتردشده محل محاسبه یهااز شاخص یبرخ
 . ردیگیپژوهشگران قرار نم اریدر اخت زیشده نمحاسبه یآمار یهاشاخص

 یهادهنده به برنامهساله به مثابه جهتتوسعه پنج یهابا توجه به آنکه برنامه اما
که در برنامه توسعه ششم،  رسدیبه نظر م یضرور کنند،یساالنه دولت عمل م

 Composite) «یبیترک یشاخص آمار» کیو انتشار  دیتول یبرا یقانون یالزام
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Indexدر نظر گرفته شده و  نانجواکودکان و نو یعدالت آموزش نهی( در زم
 ژهیمداخله و یبرا تیاولو یدارا یهااستان نییتع یبودجه ساالنه برا میتصم

 شاخص اتخاذ شود.  نیبراساس ا ز،ین یعدالت آموزش نهیدولت در زم
گرفتن از شاخص توسعه  دهیمقاله، با ا نیدر ا یشنهادیپ یبیترک شاخص

 بیتا با ترک کوشدیشده و م ی( طراحHDIسازمان ملل متحد ) یانسان
 تیوضع یبندرتبه یمناسب را برا یشاخص ر،یجدول ز یآمار یهاشاخص

 مختلف کشور به دست دهد.  یهاآموزش در استان
 شاخص عبارتند از:  نیا یشده در طراحلحاظ یژگیو 1
متشکل از  «یبیشاخص ترک» کیملل متحد،  یمشابه شاخص توسعه انسان •
 باشد  یمتنوع در حوزه آموزش عموم یآمارها یوزن نیانگیم
شاخص، به منزله ضربان نبض بوده و  دهندهلیتشک یتک تک آمارها •

 تیمناسب/نامناسب بودن وضع زانیم نهیدر زم گذاراناستیبتوانند به س
دخالت دولت در بهبود آموزش  تیفور شیکودکان و کاهش/افزا یآموزش
 بدهند  گنالیهر استان، س یعموم
 ،یبیشاخص ترک نیا دهندهلیتشک یها«رشاخصیز»تک آمار تک دیتول •

 باشد  ریسال اخ 5مربوط به 
 کیبه تفک ،یبیشاخص ترک نیا دهندهلیتشک یها«رشاخصیز» هیکل •

 کشور موجود باشد  یهااستان
 که:  کندیم شنهادیبرنامه ششم توسعه پ یمقاله برا نیا ان،یپا در

با  یاتهیساله توسط کممقاله، همه نیدر ا یشنهادیپ یبیترک یشاخص اوال،
 یمعاونت نظارت راهبرد ران،یوپرورش، مرکز آمار امشارکت وزارت آموزش

محاسبه شده و  ،یاسالم یمجلس شورا یهاو مرکز پژوهش یجمهور استیر
 کامل منتشر شود  اتیبا جزئ

ه سرفصل سالدولت موظف شود که در طول برنامه توسعه ششم، همه ا،یثان
در نظر « کودکان یتوسعه آموزش»را در بودجه ساالنه تحت عنوان  یمشخص

 یبیها، براساس شاخص ترکاستان نیبودجه فوق در ب صیتخص تیو اولو ردیبگ
 شود  نییفوق تع

 ،یتوسعه انسان یکودکان و نوجوانان، استراتژ یعدالت آموزش :یدیواژگان کل
 فقر دیبازتول دار،یپا ییفقرزدا ت،یجمع یسازیفیک
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 در برنامه ششم توسعه یرفاه اجتماع یمبنا یعدالت آموزش

 4یرخساره فضل

 
تحلیل برنامه های توسعه کشور نشانگر توجه به ارتقاء کمی و کیفی وضعیت 

آموزش و پرورش کشور است. در برنامه های دوم و سوم به توسعه ی کمی و 

دسترسی به آموزش با کیفیت برای ارتقاء کیفیت توجه شده و برنامه چهارم 

همه به ویژه مناطق محروم را مورد تاکید قرار داده و با تعهدات بین المللی 

ک ماده مربوط به عدالت آموزشی دارد. از سوی ی همخوانی دارد؛ برنامه پنجم

( از کل هزینه های Isced 4 -3دیگر سهم هزینه های آموزش پایه و عمومی )

بودجه درصد  4.5 اتی چند روبرو بوده است درحال حاضرآموزشی نیز با تغییر

 اختصاص دارد. یبخشتیفیر از حقوق و دستمزد( به کیآموزش و.پرورش)غ

تحلیل شاخص های آموزشی مرتبط با عدالت آموزشی به ویژه پوشش پیش  

دبستانی،جذب خالص پایه اول ابتدایی ،پوشش دوره ی ابتدایی و سایر دوره 

ها،نرخ برابری جنسیتی و.. نشان می دهد علیرغم پیشرفت های حاصله 

 کماکان با هدفگذاری های ملی و اسنادباالدستی فاصله وجود دارد. در این

مختصر ضمن تبیین وضع موجود ، مهم ترین گلوگاه های برنامه ای کشور در 

راستای توسعه ی عدالت آموزشی به عنوان مولفه ی اثرگذار بر شاخص توسعه 

انسانی و پیشگیری از بازتولید فقر  که الزم است در برنامه ششم توسعه مورد 

 یو انسداد مباد یش دبستانیم آموزش پیتوجه قرار گیرد شامل توسعه و تعم

الزم از  یربودجه ایو غ یبودجه اهای  تیارائه شده است ؛تا با  حما یسوادیب

ن اعتبار الزم جهت بهبود یص مفاد و احکام برنامه ششم و همچنیجمله تخص

 برداشته شود. یموثرهای  گام یعدالت آموزشهای  شاخص
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تحقق عدالت  یدر راستا یش آموزش عالیند آمایفرا یدر اجرا یتالش

 کشور یششم توسعه  یدر برنامه  یآموزش

 GISدر  یکارتوگراف -یدلف یقیبا استفاده از روش تلف

 2یازخانیسمانه ن - 4ار ترکمنیاله یعل

 

در  یش آموزش عالیابتدا ضرورت بحث آما یلیتحل ین مطالعهیدر ا     

 یاجمال یشده است که در آن با مرور یبررس ین عدالت آموزشیتام یراستا

ن راستا صورت گرفته است یکه تا کنون در ا ییتهایفعال یبر اهم دستاوردها

 یتر برا یج کاربردینتا یرین رابطه با جهتگیدر ا یقیضرورت باز تحق

شود. سپس در ادامه به  یروشن م یعدالت آموزش ینه در راستایبه یاستفاده

 بر شاخص یشور مبتنک یک استانهایبه تفک یکالن مراکز آموزش عال یابیارز

پرداخته  یانقالب فرهنگ یعال ین موضوع توسط شورایمنتخب مصوب اهای 

های  هیال ی)همپوشیکارتوگراف -یدلف یقیبا روش تلف یابین ارزیشده است. ا

ن یج آن استخراج شده است. ایانجام و نتا GISو به کمک نرم افزار  ار(یمع

مشخص  ید مراکز آموزش عالیتحدا یت استان ها را در توسعه و یج اولوینتا

جهت گسترده تر کردن  یشنهاداتیق پین تحقیا ین در انتهایکند. همچن یم

ش یطرح آما ییند اجرایاس بزرگتر در فرایآن به مق ین مطالعه و تسریا

 ین بخش جهت درج در برنامه یژه به ایتا لزوم توجه ویو نها یآموزش عال

 کشور ارائه شده است. یششم توسعه

، برنامه ششم توسعه، ی، عدالت آموزشیش آموزش عالیآما: یدیواژگان کل

 یکارتوگراف -یدلف یقیروش تلف
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 های بعد از انقالب اسالمی ایرانتحلیل گفتمان عدالت آموزشی در دولت

 4نگارنده: دکتر رضا صفری شالی

 

گیرد، لذا هر چند عدالت آموزشی در راستای عدالت اجتماعی قرار می

عدالت سرتاسر دارای جنبه اجتماعی است، اما عدالت اجتماعی کل عدالت 

. 4نیست و به همین خاطر در این نوشتار برای تبیین این موضوع از سه اصل:

.اصل نابرابری 2اصل برابری )شرایط برابر برای دسترسی به فرصتها و منابع( و 

د، به لحاظ روش شواستفاده می یا جبرانی یعی. اصل بازتوز3)استحقاق( و 

شناسی این مقاله از نوع کیفی و روش اجرای آن به شیوه تحلیل گفتمان 

های توسعه پنج ساله دولتمردان باشد. جامعه آماری آن شامل لوایح برنامهمی

  .شودمی

تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی در گفتمان دولتهای پس از انقالب ما را 

عی از مفهوم عدالت، به آن شکلی که بدین یافته رهنمون نمود که درک جام

در گفتمان جامع انقالب اسالمی و اسناد باالدستی نظام وجود دارد، به معنای 

اعم آن وجود نداشته و یا رعایت نگردیده و یا حالت منقطع داشته است. در 

واقع عمدتاً عدالت در شکل سطحی و  برداشت تقلیلی از آن مورد توجه 

بُعدی و تک سویه از عدالت اجتماعی ارائه نگرش تک"ها بوده و گاهاً دولت

شده و دولتمردان برای توضیح عملکرد و حتی گاهی اوقات برای توجیه 

اند. اقدامات خود، هدف نهایی عملکرد خود را تحقق عدالت اجتماعی ذکر کرده

م یگذاری اجتماعی به موضوع نگریسته شود، خواهاما اگر با رویکرد سیاست

قق عدالت به معنای واقعی، سخت نیازمند تدابیر و سازوکارهای د که تحید

مناسب در جامعه است. زیرا در اجرای عدالت الزم است که مکان و زمان درک 

توانند برای کل جامعه یک نسخه بپیچید که قابلیت شود. لذا دولتمردان نمی

یستمی و اجرا برای تمامی مناطق کشور را داشته باشد؛ بلکه نیاز به نگرشی س

باشد؛ به بیانی دیگر ها میها و زیر بخشدر عین حال توجه به تمامی بخش

اجرای عدالت آموزشی از طریق سیستم متمرکز قابل اجرا نیست، بلکه خیلی 
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ها، مناطق و نواحی اوقات نیازمند تمرکززدایی و واگذاری قدرت به بخش

به این معنا که در آن، به ریزی مرتبط است؛ اصوالً تمرکززدایی و داشتن برنامه

کرامت "قومیتها، جنسیت، مناطق و قشرها و... بیشتر توجه شود و در  ضمن 

د در ین موضوع بصورت خاص بایشود، لذا همنیز حفظ و رعایت  "انسانی

 رد. یبرنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گ یاستگذاریس

های  ح برنامهیلوا، گفتمان، ی، عدالت اموزشیعدالت اجتماع :یدیواژگان کل

 توسعه، برنامه ششم
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-یت اقتصادی، وضعیتکثر فرهنگ یران: بررسیدر ا یعدالت آموزش

 ییمدارس ابتدا یت در برنامه درسیو جنس یاجتماع

 4یناصر نوشاد

 3ا جانقربانیثر - 2ییم مصالیمر

 

هر  یاند و آرزوها و باورهاآن جامعه ینه تمام نماییآ یامدارس هر جامعه

س به یتدر یهاو روش "محصول"ک یبه عنوان  یق برنامه درسیجامعه از طر

 ین، نظام آموزشیشوند. بنابرایبه دانش آموزان منتقل م "ندیفرا"عنوان 

. نظام شودیمحسوب م یو مل ی، جمعیهمواره عامل سازماندهنده رشد فرد

به صورت متمرکز است. معلمان  یدرس یهاران و به تبع آن برنامهیا یآموزش

کتاب  یمحتوا یو پوشش صد در صد یک جلد کتاب درسیس یضمن تدر

 یشتر نقش منفعل دارند. حتیشتر نقش فعال و دانش آموزان بیب  یدرس

توسط وزارت آموزش و پرورش  یلیه تحصیدر هر پا یدرسهای  ساعات برنامه

زان یاست که تا چه م نیکه مطرح است ا یجه پرسشیشوند. در نتین مییتع

 است؟ ینه ساز عدالت آموزشیزم یکنون یبرنامه درس

ت یت، وضعیاز منظر جنس یعدالت آموزش یدر پژوهش حاضر به بررس  

م یوضع موجود و ترس یابیدر جهت ارز یو تکثر فرهنگ یاجتماع-یاقتصاد

م. روش پژوهش شامل  یپردازیم ییدوره ابتدا یمطلوب در کتب درس یاندهیآ

 یابین ارزیقصد شده( و همچن ی)برنامه درسیکتب درس یل محتوایتحل

ن و معلمان بر یکسب شده از منظر والد یاجرا شده و برنامه درس یبرنامه درس

مشارکت  ی، برابریلیبرابر تحصهای  تیبه موقع یاساس چهار عامل دسترس

ر ب یآموزش یو اثرات برابر یآموزش یبرابر یامدهایج و پی، نتایآموزش

 یشنهادهایدر ارائه پ یت پژوهش حاضر سعیاست. در نها یزندگ یتهایموقع

 دارد.  یکاربرد
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 یآموزش ید نابرابریا بازتولی یران؛ عدالت آموزشیدر ا ینظام آموزش
 4یکینالهه آب

 
 یکسان برای یهان فرصتیتأم، یتحقق عدالت اجتماع یهاراهن یاز موثرتر یکی

، از جمله یعموم افراد جامعه به آموزش و پرورش است. در جهان کنون یدسترس
از آن  یمندبهره ی، آموزش و پرورش و چگونگیشرفت اجتماعیپ یهاشاخص

دار و رفاه یتوسعه پا یموثر در راستا یتواند عاملی، میباشد. عدالت آموزشیم
ستم یو س گر، نظام آموزش و پرورشیشود. از طرف د یتلق یهمگان یاجتماع
 یشود و حت یهم تلق یدر راه عدالت آموزش یتواند مانعی، میبه طور کل یآموزش

 ییو و لویر بوردیهم گردد. پ یتر اجتماعگسترده یهاید نابرابریمنجر به بازتول
اند. به هر ن مسئله را مورد توجه قرار دادهیگر، ایشناسان دش از جامعهیآلتوسر ب

ران، در یدر ا ین مسئله است که نظام آموزشیا یبررسحال، هدف پژوهش حاضر 
ا یشده است  یش عدالت آموزشیا منجر به افزایکدام راستا حرکت کرده است: آ

ن هدف، بر اساس یل به این یداشته است؟ برا یرا در پ یآموزش ید نابرابریبازتول
بعد از  یمانن مسئله در بازه زی، ایشده قبلیگردآور یهاه و دادهیل ثانویروش تحل

 رد. یگیل قرار میو تحل یران مورد بررسیا یانقالب اسالم
 یهادر سال ین است که سطح عدالت آموزشیانگر ایه پژوهش بیاول یهاافتهی

 یتوجهقابل یهاشرفتی( پ4357)یاول انقالب اسالم یهار نسبت به سالیاخ
عدالت  یران در راستایا یتوان گفت که نظام آموزشیداشته است و م

گر از جمله ید یهاحرکت کرده است. اما با در نظر گرفتن مالک یاجتماع
 یان، نابرابریآموزان و دانشجودانش یارزش ی، الگوهایت شهریرشد جمع

ن امر آشکار یو... ا یرانتفاعیغ مؤسساتمدارس و  ی، گسترش کمیاجتماع
حرکت نکرده  یعدالت اجتماع ینه تنها در راستا یشود که نظام آموزشیم

 یهاژه در سالی)به ویآموزش ینابرابر ینوع یریگاست، بلکه منجر به شکل
 ده است. یبه بعد( در سطح جامعه گرد 4304دهه 

، یآموزش ید نابرابری، بازتولی، عدالت آموزشینظام آموزش :یدیواژگان کل

 هیل ثانویتحل
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 یآموزش عدالت یبرا یاریمع یآموزش یفیک و برابر عیتوز

            4عباس جُنگ

 2یعبداهلل دولت آباد

 

 یزیبرنامه ر یهان دغدغهیت آموزش و پرورش از مهمتریفیت و کیبحث کم

به بخش آموزش و  یاژهین راستا، توجه ویران معاصر بوده است. در همیدر ا

شده است. سه برنامه  یبعد از انقالب اسالم یتوسعه یپرورش در پنج برنامه

جه یدر نت یآموزش یانفجار یپاسخ دادن به تقاضاها یبر مبنا یاول به نوع

ن شد. یتدو ین امکانات آموزشییت پاین ظرفیت و همچنید جمعیرشد شد

در حوزه آموزش و پرورش در پرتو سه برنامه اول  یکمهای  رشد شاخص

را نسبت امکانات و یدهد، زیرا نشان م یزیرن برنامهیا یت نسبیاز موفق ینشان

 یدهه یو ابتدا 74دهه  یآموزان به سطح معقول قرار گرفت. اما از انتهادانش

 یمبنا یو انسان یه اجتماعی، بحث سرمایاسید بر گفتمان توسعه سیبا تأک 04

ت کشور و به یبود که رشد جمع ین در حالیقرار گرفت، ا یآموزش یزیبرنامه ر

. از برنامه چهارم توسعه آموز روبه کاهش نهاده بودت دانشیتبع آن نرخ جمع

 یهاتوسعه در کنار شاخص یفیک یهاباشد که به توسعه شاخصیبه بعد م

به  ییکه در برنامه پنجم به حد باال یصورت گرفت، روند ی، توجه وافریکم

ت امکانات و منابع یفیدر قالب ک یت آموزشیفینجا کیآن توجه شد. در ا

نظام آموزش و  یآموزان خروجدانشت یفیت معلمان و کیفی، کیآموزش

 رفت. یبه شمار م یاصل یپرورش دغدغه

بر اهداف و  ی، ضمن مروریاسناد-یخین پژوهش با استفاده از روش تاریدر ا

م یبرنامه توسعه در بخش آموزش و پرورش، نشان خواه 5ن عملکرد یهمچن

 یه انسانیادار آن، در توجه به برساخت سرمیداد که عدالت آموزش و توسعه پا

ن مهم یبرقرار و ا یآموزش یفیو ک ی، در توسعه متوازن اهداف کمیو اجتماع

در سطح کل کشور، در کنار توجه به  یع عادالنه امکانات آموزشیدر قالب توز

تواند یکه م یر خواهد شد. امریامکان پذ یشرو پرو یآموزش یفیابعاد ک
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در برنامه ششم توسعه در بخش آموزش و پرورش مورد توجه  یتیلووبعنوان ا

 واقع شود.

، یآموزش یتوسعه یفیو ک یکم یهایژگیبرنامه توسعه، و :یدیواژگان کل

    یو اجتماع یه انسانی، سرمایعدالت آموزش
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 یکرد عدالت آموزشیبا رو یدرسهای  به کتاب ینگاه

 ه حامدیمهد

 محبوبه حامد

 

 یبه عدالت آموزش یابیاز ارکان مهم جهت دست  یکی یدرسهای  توجه به کتاب

پرداختن به  یشود. چگونگ یبررس یمختلف یایتواند از زوا ین امر میاست که ا

 یکین زنان و مردان است، یب یو فرهنگ یاجتماعهای  ت که شامل تفاوتیجنس

توسعه قرار  های د مورد توجه برنامهیاست و با یاز مباحث مرتبط با عدالت  آموزش

ن یکند. و هم ین میین مفهوم دامنه انتظارات  از  دو جنس را تعیرد. چرا که ایگ

ن پژوهش با یشوند. ا یم یتوسط افراد درون یریند جامعه پذیانتظارات در فرا

ت، توجه برنامه ششم توسعه یبه مفهوم جنس یدرسهای  کرد کتابیبه رو ینگاه

 دارد.  یمعطوف م یدرسهای  ن مفهوم در کتابیرا به ا

سال اول دبستان  یکتاب  درس یفیک یل محتوایق تحلین پژوهش باتلفیا

 یل محتوایانجام شده است.در روش تحل یبه همراه روش اسناد 4332سال 

استفاده شده است.  یمقوالت از سنت حساس ساز ینام گذار یبرا یفیک

ه ین، نظرینماده کنش متقابل ین موضوع شامل نظریات ایم ادبیمفاه یبرخ

ن پژوهش نشان یاهای  افتهیباشد.  یم یستینیات فمیآموزش و نظر یانتقاد

ن ید دارد. همچنیت ابزار تولیمرد محور به مالک یکردین کتاب رویدهد که ایم

باشد که با توجه به آن  یم یتیجنس ین مقوله ایاستقالل کودکان از والد

نشان یاستقالل دختران از والدنشان در مقابل عدم یاستقالل پسران از والد

نکه یشده است و با ا یزنانه تلق یز مفهومیافته است. ابراز احساسات نیانعکاس 

ن مردان هستند که عموما از یغالبا زنان به ابراز احساسات پرداخته اند اما ا

 احساسات بهره مند شده اند.

 توسعه.، برنامه ششم یت، کتاب درسی، جنسیعدالت آموزش :یدیواژگان کل
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 یرنگ دانه زندگ یعدالت آموزش

 "یانسان شناخت یریتفس"

 4یرضا قباد یدکتر عل

 2یزهرا خسرو جرد

 

 یانسان یفرهنگ _ یاجتماع یند زندگیکه در فرآ یار مهمیاز جمله نکات بس

 (Education)و آموزش (Institution)، نهاد(concept) وجود دارد مفهوم

 یدار یاست که در سطح معن یاجتماع یقتیاست. نهاد آموزش و پرورش حق

ه ها و سطوح یژه دانش آموزان پایافراد جامعه بو یریجامعه پذ یقوام بخش

نظام  یادیگر سند تحول بنیرا بر عهده دارد.  از طرف د یلیمختلف تحص

ن نوع انسان است را سر یتر یکه عال یت انسان متعالیآموزش و پرورش ترب

 13ن سند ششم توسعه اصل یاست. بنابر مستندات آغازلوحه کار خود قرار داده 

ت یفقر و محروم یشه کن سازیر "ران متوجه یا یاسالم یجمهور یقانون اساس

است. بعالوه از جمله  یاتینه ها حیه زمیاست که توجه به آن در کل "

جاد حرکت توسعه و یح عوامل ایشناخت صح "ات سند ششم توسعه یخصوص

باشد.  یم "توسعه های  کاهش عوامل عدم تعادل یبراخاص  ییف طرح هایتعر

دن به یند بهبود بخشیتوسعه فرآ "میخوان ین در برنامه توسعه ششم میهمجن

مناسب.  ی"ق استقرار نظام ها و نهادهایتمام مردم است از طر یت زندگیفیک

تواند در راه توسعه  یشتر مین مطالعه البته با وسعت بیاهای  افتهین یبنابر ا

 در آموزش وپرورش ما قابل توجه باشد.  یعدالت آموزش

نقش  یفایدر ا یدینقش کل یآموزش یو نرم افزار یامکانات سخت افزار     

برنامه  یعنین مجموعه، یاهای  تا داده ها و ستاندهین نهاد بر عهده دارد. نهایا

د به یبا یآموزشهای  یه گذاریط ها و سرمای،  محی، آموزشیدرس یزیر

 Educational)یباشد تا بتواند با کمک صفت عدالت آموزش ینحو

Justice) دانش آموزان، خانواده ها و معلمان اهداف  یبرا یاتیند عملیدر فرآ

آموزش و  یساز یت تجاریگر وضعید ید. از طرفین نمایژه را تامیو ینهاد
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را  یقواره عدالت اجتماع ند، شکل وین فرآیعام وخاص در ا یپرورش به معنا

 یتوان در مدارس تجار یها را م یقواره گ ین بیخته است. از جمله ایبر هم ر

ن خصوص بدست ین مطالعه درایق انجام ایر ازطریج زیشده جستجو کرد. نتا

 آمده است: 

 یبه دنبال نهاد یاسالم یحمهور یو فرهنگ یاجتماع یبرنامه ششم اقتصاد

است که وزارت  یاسالم یعدالت و اعتدال در نظام مقدس جمهور یساز

 ید. عدالت آموزشینما یفا مینه این زمیرا در ا یژه ایآموزش و پرورش نقش و

در  ینقش مهم یچه سخت افزار یجه نرم افزار یآموزش ینه تکنولوژیدر زم

بر د. توسعه متوازن ینما یفا میا یو فرهنگ یط و اوضاع توسعه اجتماعیشرا

با توجه به  یستیبا یم یدرس یزید فراوان دارد که برنامه رین نکته تاکیا

ات یموجود البته بعالوه خصوصهای  خرده فرهنگ یازهایات و نیخصوص

د یآموزش و پرورش نبا یساز یرد. تجاریصورت پذ یو مل یفرهنگ عموم

 یاجتماعن نهاد مهم ین ایسنگهای  نهیخالص شدن از هز یبرا یبعنوان ابزار

ابد که بتواند در درجه اول اهداف یر جهت ییتغ یکردید به رویباشد. بلکه با

ا سازد و در در جه دوم قوام ینهاد آموزش و پرورش را مه یاسناد باالدست

ات سند تحول نظام آموزش و پرورش محسوب گردد. عدالت یبخش اهداف و ن

 -multi)یفرهنگجامعه چند  یو الزم برا یاز جمله صفات ضرور یآموزش

Cultural) ن امکانات یه و تامین صفت در تهیدر واقع توجه به ا .ران استیا

از یمورد ن یشدن مقدمات توسعه انسان یعمل یو پرورش یاز آموزشیمورد ن

سازد. در واقع با  یا میران را مهیا یتاسالم یبرنام توسعه ششم جمهور یبرا

خواهد توانست به اهداف  یو عال ینظام آموزش و پرورش عموم یرین تدبیچن

از  یابد. خانواده ها، دانش آموزان و معلمان با بهره مندیمورد نظر خود دست 

با شکوفا  یت متعادلیاز در وضعیو امکانات مناسب و موثر  ن یعدالت آموزش

 یدار یشوند. مطالعه انجام گرفته تفاوت معن یات خود مواجه میشدن خصوص

ب قوت ین عامل ضریدهد. ا ینشان م یر انتفاعیوغ ین مدارس انتفاعیرا ب

 سازد.      یان میرا نما یدر عدالت آموزش یبه عدم تعادل منطق یبخش

تهران است. با  یر انتفاعیو غ ین پژوهش مدارس دولتینمونه مورد مطالعه ا

فورد یکل ییر گرایه تفسینظر یرین مقاله با بکار گیتوجه به مطالب ذکر شده ا
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است و  یفین مطالعه کیز این یه شده است. بعالوه به لحاظ روشیرتز تهیگ

جمع  ین پژوهش برایآموزش و پرورش است. در ا یکرد آن انسان شناسیرو

ز یاسناد و مدارک ن یمصاحبه، مشاهده و بررسهای  کیاطالعات از تکن یآور

 استفاده شده است. 

ر ی، تفسیآموزش و پرورش، عدالت آموزش یانسان شناس :یدیواژگان کل

 ی، فرهنگیر انتفاعی، غییگرا
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 انین دانشجویدر ب یادراک عدالت آموزش ین جامعه شناختییتب

 4ین گلمکانیپرو

 2ن بهروانیدکتر حس

 3یدخت بهمن یدکتر محسن نوغان

 

و عوامل  یادراک عدالت آموزش یبررس قین تحقیاهدف 

در  یان مشهد است. ادراک عدالت آموزشیدانشجون یآن در ب یکنندهنییتب

روش ده شد. یسنج یو عدالت تعامل یاهی، عدالت رویعیسه بعد عدالت توز

 314شامل  ینمـونه مـورد بررس .بود ل آن فردیش و واحد تحلیمایق پیتحق

متناسب با حجم  یاطبقه یریگنمونهوه یکه با استفاده از ش بود  جودانش

 یبرا. شده استاطالعات از پرسشنامه استفاده یآورشدند. جهت جمعانتخاب

ق یج تحقینتا .استفاده شد  EQSلیو تحل یب همبستگیها از ضرل دادهیتحل

 4بازه  در)52.33 انین دانشجویدر ب ین ادراک عدالت آموزشیانگینشان داد، م

ج نشان داد که یشده است. نتا یابیکه باالتر از متوسط ارز ( است444تا 

، عملکرد ی، ادراک عدالت اجتماعیلیط تحصیت از محیرضا یرهایمتغ

ر یتأث یاقتصاد -یگاه اجتماعیر مثبت و پایتأث یلیپنداره تحص و خود یلیتحص

 دارد.  یبر ادراک عدالت آموزش یمنف

، یلیط تحصیت از محی، رضایادراک عدالت آموزش :یدیواژگان کل

 یلیزه تحصی، انگیلی، عملکرد تحصیلیخودپنداره تحص
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 یدها و رفاه اجتماعیها، تهد، چالشیعدالت آموزش

                   4یروزیمحمدرضا ف

 *م جوکاریمر            *ا جانقربانیثر              *ییم مصالیمر

 

ن یتریاز اساس یط امن آموزشیل و محیاز حق تحص یاز آنجا که برخوردار

ج یترواست،  یاز رفاه اجتماع یبرخوردار یهاو جزء مالک یحقوق انسان

پرورش نه تنها درقانون مطرح شده بلکه به  برابر در آموزش و یهافرصت

ها، سال یبراتمام کشورها مورد توجه قرار گرفته است.  یک چالش برایعنوان 

ران درنظر یکننده بزرگ در جامعه ا یک عامل مساویبه عنوان  یمدارس دولت

ل در یتحص یبرا یشد و کودکان در سرتاسر کشور از فرصت مساویگرفته م

ن توانا بهره مند بودند. توجه به یمناسب، امن و برخوردار از معلم یطیمح

از رفاه  یاجاد جنبهیا یبرا ینگونه مدارس به عنوان عاملیط کودکان در ایشرا

رسد با ی. اما بنظر مرفتیکم درآمد جامعه بشمار ماقشار  یبرا یاجتماع

مدارس  ین توجه از رویدر چند سال گذشته ا یرانتفاعیگسترش مدارس غ

 یبرابر با محروم شدن از برخ یل در مدارس دولتیبرداشته شده و تحص یدولت

باشد هدف از مطاله حاضر یم ید آموزشیجد یهاوهیط و شیامکانات، شرا

 یش رو در نظام آموزشیپ یدهای، چالش ها و تهدیعدالت آموزش یبررس

با مطالعه  ج:ی. نتابود یلیتحل -یفیو توص یفیق کیتحقروش کشور است. 

دکه گسترش مدارس یات پژوهش و متون مربوط به موضوع مشخص گردیادب

به  یت آموزشیفین آنها با باال بردن کیجاد شده در بیو رقابت ا یرانتفاعیغ

اقشار محروم و کم  یریب پذیو آس یشتر  به نابرابریجذب دانش آموز بمنظور 

ران با یا یمدارس دولت یت کنونیدرآمد جامعه دامن زده است. بعالوه وضع

ن گونه یف ایار فاصله دارد. عملکرد ضعیبس یآموزش یفرصتها یبرابر یمالکها

بر  ین عدم نظارت کافیشتر به علت کمبود بودجه و همچنیمدارس که ب

ش یابراز وجود ب یبرا ینه کافید آمدن زمیباشد. باعث پدیت کار آنان میفیک
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 ین عامل نقض کامل عدالت آموزشیشده که ا یر انتفاعیاز اندازه مدارس غ

 ر ساخته است.یپذبیف جامعه به شدت آسیاقشار ضع یبوده و رفاه اجتماع

، مدارس یدولت، آموزش و پرورش، مدارس یعدالت آموزش: یدیواژگان کل

 یرانتفاعیغ



 

 

 

 

 

 محور پنجم:

 آن یو الگوها  یمراقبت اجتماع
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 آن یو الگوها  یمراقبت اجتماع

 *یان ثانیفیم شریدکتر مر

 

 یبه شمار م  یرفاه اجتماع یاصلهای  طهیاز ح یکی یموضوع مراقبت اجتماع

است  ینده از مواردیدر زمان حال و آآن های  جه  توجه به چالشیرود و در نت

هر کشور  یاجتماعهای  استیس یمناسب در قلمرو یاستگذاریکه ضرورت س

 دهد.  یرا نشان م

ت توجه به آن در یو اهم یموضوع مراقبت اجتماع ین مقاله معرفیهدف از ا

در چهار بخش دنبال  ن هدفیبرنامه ششم توسعه کشور است. ا  یفصل اجتماع

و  یف و ابعاد مراقبت اجتماعیکوتاه بر تعار یشود: بخش اول، مرور یم

ر کشورها، بخش سوم، به یبا تجارب سا ییآن دارد، بخش دوم، آشنا یکردهایرو

مقاله  یانیآن ، و بخش پا یتوسعه و اسناد باال دستهای  برنامه یفصل اجتماع

 پردازد. یشنهاد میبه بحث و ارائه پ

زه تدارک کنندگان و استفاده کنندگان یوجه به آم، با تیمراقبت اجتماع

ن مطالعه با توجه به یانجام ا یاست.  برا یل ابعاد مختلفیخدمات، مستلزم تحل

 استفاده شد.  یق کتابخانه ایهدف آن، از روش تحق

 یکردیدهد که برنامه ششم توسعه کشور به رو ین مطالعه نشان میج اینتا

به  یمراقبتهای  استینه سیو هماهنگ در زم رانهیشگیمتفاوت، سالمت نگر، پ

ن ضرورت، با در نظر یاز دارد. ایبه طور خاص، ن یو مراقبت اجتماع یطور کل

ش تعداد سالمندان یآن و افزاهای  یژگیت و ویجمع یگرفتن روند سالخوردگ

 شود. یبرخوردار م یشتریت بینده، از اهمیآهای  در سال

، برنامه ششم یاست اجتماعی، سیرفاه اجتماع، ید واژه ها: مراقبت اجتماعیکل

 ت، سالمندان. یجمع یتوسعه، سالخوردگ

 

 یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز یأت علمی*عضو ه

Email: m.sharifiansani@gmail.com 
  

mailto:m.sharifiansani@gmail.com
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 آن یفرهنگ – یاجتماع یامدهایران و پیدر ا یسالمند

 4یریطاها عشا

 

دار است. یدن به رشد و توسعه پایفعال در جهت رس یازمند جوانانیجامعه، ن

 یو اقتصاد یدر بعد اجتماع یصنعت یاز عوامل تحرک بخش کشورها یکی

 ینیش بیت سالمندان است. بر اساس پیریجوان و مد یتیاستفاده از جمع

ج یروبرو است. نتا یبا بحران بزرگ سالمند یرانیصورت گرفته جامعه اهای 

 یامدهایپ یکسو دارای، از یش سالمندیدهد، افزا یافته ها نشان میحاصل از 

های  ، بحران ارزشینی، احساس انزوا و گوشه نشیچون شکاف نسل یاجتماع

 یگر در بعد فرهنگید یه بوده و از سویت مسکن، بهداشت و تغذیجامعه، وضع

، عدم تطابق با یارزش سالمند، تنزل یهمچون کم سواد ییده هایبا پد

در  یسالمند یو روزمرگ یاجتماع یگانگی، بیو توسعه ا یرات فرهنگییتغ

 یاست گذاریت و سیریت در صورت عدم مدیران مواجه شده است. در نهایا

 خواهد شد. یو ارزش یاخالق یت سالمندان، جامعه دچار نابهنجاریوضع

 یبحران ارزش ،ی، انزوا، شکاف نسلیسالمند :یدیواژگان کل

  

                                                           
 t.ashayeri@gmail.comدانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، - 4
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 تیو افراد دچار معلول یمراقبت اجتماع

 محبوبه حامد

 ینانیاکبر تاج مز یدکتر عل

 ه حامدیمهد
 
از  یکیاز آن  یناش یو اجتماع ی، روانیجسم یت و عواقب منفیده معلولیپد

ناخواسته  یده ایت، پدیگردد. معلول یک کشور قلمداد میموانع رشد و توسعه 
از  یر در بخشیاز انسان ها ممکن است به ناگز یو نا گوار است که گروه

طبق آمار سازمان ملل متحد در عمر خود به آن دچار گردند.  یا تمامی یزندگ
 یرا افراد دارا یت هر جامعه ایدرصد از جمع 45، حداقل 2443سال 
ز در یت را نیبا معلول ریم افراد درگی. البته اگر بخواهدهند یل میت تشکیمعلول

 یرا به ازاء هر فرد دارایرسد ز ین رقم مین برابر ایم آمار به چندیرینظر بگ
 ن مساله است. یر ایک خانواده درگیت یمعلول
ت در حوزه ین جمعیاهای  ازها و خواستهیافتن نین پژوهش به دنبال یدر ا

زان یبرنامه راستگزاران و یق سین طریم تا از ایهست یاجتماعهای  مراقبت
، حفظ کرامت و حقوق یعدالت اجتماعت  اصول یبرنامه ششم توسعه را در رعا

 م.یرسان یاریست ساله است یانسان ها که همانا هدف چشم انداز ب
ق یبوده و از طر یفیق روش کین تحقیبه کار گرفته شده در ا یروش پژوهش
افراد جامعه هدف ت( و یکارشناس حوزه معلول 44)  نخبگانق با یمصاحبه عم

از به ین پژوهش، نیج ایت( انجام گرفته است. از جمله نتایمعلول یفرد دارا 45)
 یخانگ ید بر مراقبتهایشده با تاک ییموسسه زدا یاجتماع یمراقبتها یریبکارگ

های  یو خدمات رسان یباشد که نه صرفا توسط خانواده، که با هماهنگ یم
ت یت و کمیفین گروه بپردازد و البته ارتقا کیا یازهایدر منزل به رفع ن یاجتماع

 .باشد یآنها مهای  در برنامه یراتییو روزانه و تغ یشبانه روز یمراکز نگهدار

 ، برنامه ششم توسعهیاجتماع یت، مراقبتهایمعلول :یدیواژگان کل

                                                           
    دانشجو دکتری  مدکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طبا طباییmahboube.hamed@gmail.com  

   استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطباییatmazinani@yahoo.com  
   کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعیmahdie.hamed@gmail.com  

mailto:mahboube.hamed@gmail.com
mailto:atmazinani@yahoo.com
mailto:mahdie.hamed@gmail.com


 

 

 

 

 

 محور ششم:

 یاجتماع یهاتیفور
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د بر ی: با تاکیاجتماع یامدادها یی، رهآورد نارسایاجتماعهای  بحران

 ییقضاهای  تیو حما یحقوق یلزوم امدادها

 ( .BA, MA, MPH, Ph.D)  یرچیر محمود حریامدکتر 

دانشگاه  یاجتماع یر اسبق گروه مددکاریبازنشسته و مد یات علمیعضو ه

 یو توانبخش یستیعلوم بهز

 

ان مـدت  یـ مهـای   برنامـه  یو اجـرا ن یکشور ما با حدود هفت دهه سابقه تـدو 

 امـور هـای   قلمرو نمودن لحاظ  باشد. یشگامان منطقه میو توسعه از پ یعمران

ـ  برنامه نیدوم از سابقه دهه شش با زین یعموم بهداشت و یاجتماع  در یعمران

 جـاد یا بـا  یاجتماع خدمات هیاراِ بر دیتاک که گرفت قرار توجه مورد 4331 سال

 کـرد یرو تسـلط  معـذالک   .داشـت  یاجتمـاع  مـددکاران  حضور با ییها سازمان

ن لـزوم  یو همچنـ  یبـه ابعـاد حقـوق    یو عدم توجه کاف یو سخت افزار یرانعم

ن، ی، تـدو یت بندی، الویاز سنجینفعان در مراحل گوناگون )نیمداخله مستمر ذ

 یمنـد  بهـره  و یاجتمـاع  عدالت تحقق در ها برنامه تیموفق ( یابیاجرا و ارزش

   .است داده قرار یجد دیترد مورد را ها فرصت از برابر

 یران که برگرفته از قانون اساسـ یا یاسالم یسند چشم انداز بلند مدت جمهور

 عـدالت  از یمنـد  بهـره  و  از سـالمت  یعدالت محور است برخـوردار  یو رسالت

 آحـاد  یبرا را برابرهای  فرصت و  کارآمد و ایپو یاجتماع نیتام نظام ،یاجتماع

ـ ا  .اسـت  داده قـرار  نظـر  مد رانیا ملت توانـد در سـطح   یم واالهـای   آرمـان  نی

ض و در سـطح نهـاد   یت، رفـع فسـاد و تبعـ   یـ با زدودن فقـر و محروم  یاجتماع

ت خود را بـه سـرانجام   یو انسجام آن، مامور یق کمک به استواریخانواده از طر

   مقصود رساند.

توانخواهـان   یقادر به توانمند سـاز  یدر صورت یاجتماعهای  ن راستا امدادیدر ا

 ید، امـداد اجتمـاع  یـ خواهد بود که: هدف از کمک را کمک شونده مشخص نما

رنـد،  یت قـرار گ یدر اولو یست شناختیز یازهاینباشد، ن یچ شرطیمشروط به ه

بـه   یاجتمـاع  یعاد یرنده و دهنده امداد رو در رو باشند، روال ها و رفتارهایگ

ت یل به مسِئله نگردند و در نهاین جلوه داده نشده و تبدا نقصایب و یعنوان آس

افـت کمـک   یدر یبرا یارائه شود که منجر به عادت ید بگونه ایبا یامداد اجتماع
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 یافتگیـ  سـازمان  و نیقـوان  فقدان و شگفتیپهای  یژگیو به توجه عدم  نگردد.

 مواحهـه  هـا،  یزگـ یو نیـ ا یعمل تحقق از تیحما در یاساس عنصر بعنوان الزم

دور از ذهن نخواهد  را یاجتماعهای  بحران بعنوان یجد یچالش با امر انیمتول

 الساعه خلق یا بگونه یاجتماعهای  بحران جادیا تصور امروز یایدن در  دانست.

هـای   پـزوهش  بـر  یمبتنـ  کارشناسانههای  تالش و نداشته یگاهیجا یناگهان و

 از یمنـد  بهره زین و یقبلهای  برنامه یاجرا از حاصله جینتا یابیارزش و یدانیم

و  ینــیش بیر در جهــت پــیاجتنــاب ناپــذ یتضــرور را کشــورها ریســا تجــارب

 کـه  ییهـا  بحـران   انـد. ینمایم ید آن ها تلقیا باز تولیاز بحران ها و  یریشگیپ

 ،یرفتـار  -یاجتمـاع  نشـده  حـل  مشـکالت  و ها یناهنجار شدن تلنبار از یناش

 اتیـ ح که بوده... یعمومهای  ینابسامان و ها یتینارضا ،یاجتماعهای  ینابرابر

 اقشـار  یبرا بحران نیا از رفت برون  ا مخاطره مواحه خواهد نمود.ب را یاجتماع

 تیریمـد  زیـ ن خردمندانـه  حاصله،های  بحران یحت که یطیشرا در ریپذ بیآس

 .باشد یم یریناپذ جبران صدمات با همراه شوند،

 ق بحـران یان مصـاد یـ ح وضع موجـود و ب یضمن تشرن نوشتار تالش شده یدر ا

از  ییهـا  ی، نشـان یاجتمـاع هـای   امـداد  ییاز نارسا یعمدتا ناش یاجتماعهای 

توسـعه در بخـش   هـای   برنامـه  یت گـر در اجـرا  ین حمایا فقدان قوانیضعف و 

ا در یـ ده و یـ ب دیبه افراد آسـ  یحقوقهای  آن و لزوم کمک و مشاوره یاجتماع

ب ین افـراد در مقابـل آسـ   یـ از ا ییقضـا های  تین حمایب و همچنیمعرض آس

 ب رسانان ارائه گردد.یا بالقوه آسیرسانان و 

ب رسانان، یدگان، آسیب دی، آسی، بحران اجتماعیامداد اجتماع ه ها:ژد وایکل

 یحقوق شهروند
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 گری در کشورروایتی بر ناکامی سریالیِ مقابله با تکدی

 پور گتابیدکتر کرم حبیب

 

گری یکی از آشکارترین نمادهای طرد اجتماعی در جامعـۀ مـدرن   تکدی

است که بنا به دالیل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گریبـان جامعـۀ   

رغم اقداماتی که سالیان گذشـته از سـوی نهادهـای    ایرانی را نیز گرفته و علی

تا، مقالـۀ  نشده باقی مانده است. در این راسذیربط صورت گرفته، همچنان حل

حاضر با بررسی عملکرد چهار نهاد شهرداری، سازمان بهزیستی، کمیته امـداد  

گری در پـنج سـال   امام خمینی )ره( و وزارت کشور در برخورد با پدیدۀ تکدی

 دهد. گری در کشور ارائه میاخیر، روایتی از ناکامی سریالیِ این مقابله با تکدی

است که در آن، در « ارزشیابی»وع از نظر طرح تحقیق، تحقیق حاضر از ن

شناسی کیفی و روش مصاحبۀ کیفی عمیق استفاده شـده  معنای کلی، از روش

است. جامعۀ آماری تحقیق شامل مسئوالن و کارشناسان این چهار نهاد مـورد  

های متولی دیگری اسـت کـه در   مطالعه و نیز صاحبنظران و کارشناسان اُرگان

 اند. مشخص شده 45/2/4370مصوّب  نامۀ شورای عالی اداریآیین

نتایج این مطالعه نشان داد که عملکرد چهار نهاد مورد مطالعه در مقابلـه  

گری موفق نبوده اسـت. بـه اسـتثنای شـهرداری کـه در ایـن زمینـه        با تکدی

انـد.  کاری کردهای داشته است، سه نهاد دیگر در این حوزه کمموفقیت بالنسبه

توان به دو دسـته عوامـل اشـاره کـرد: الـف(      ناکامی، می در رابطه با دالیل این

های مرتبط جهـت مبـارزه بـا    ( فقدان برنامۀ مدوّن در سازمان4عوامل داخلی: 

( ضـعف  1( تغییر مداومِ مسـؤلین،  3( کمبود بودجه و اعتبارات، 2گری، تکدی

( 5نامـه و مراکـز نگهـداری، و    گـری، آیـین  دانش کارشناسان در زمینۀ تکـدی 

کـاری سـازمانی. ب(   ردانستن همدیگر و عدم قبول مسؤلیت در قبال کـم مقصّ

( عوامل سـازمانی مشـتمل بـر فقـدان یـا ضـعف همـاهنگی        4عوامل خارجی: 

نامـۀ  های چهار نهاد مورد مطالعـه در آیـین  سازمانی، عدم شفافیت کارویژهبین

ک ساماندهی متکدیان، تحت پوشش کمیته بودنِ خانوادۀ متکدیان، فقـدان یـ  

                                                           
شناسی توسعه، دانشگاه تهران/. دکترای جامعهkaramhabibpour@yahoo.com 
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( عوامـل معرفتـی مشـتمل بـر فقـدان      2نظام ارزیابی عملکرد و ضعف آماری. 

محـور  گـری، رویکـرد مسـئله   تعریف واحد مشخص از متکدی و فعالیت تکدی

محـور، نگـرش   جـای رویکـرد علـت   گـری بـه  مسؤلین نسبت به پدیـدۀ تکـدی  

جای آوری و نگهداری بهشناختی صِرف به مدیریت شهری، رویکرد جمعزیبایی

های اجتماعی از هم، عقالنیـت متکـدیان و   رویکرد توانمندسازی، انتزاع آسیب

افتادگی حوزۀ قانون و ( عوامل قانونی مشتمل بر پس3گری متکدیان. ایحرفه

ای برای متکدیان گری، فقدان یک هویت شناسنامهاجرا از عوامل موجدِ تکدی

تضعیف کننده سرمایۀ ( عوامل اجتماعی و فرهنگی 1و ضعف اسناد باالدستی. 

 مستقیم.« کمک و امدادِ»گروهی بین مردم و وجود فرهنگ اجتماعیِ درون

های مورد مطالعه در ایـن تحقیـق، از   داللت نتایج بر آن است که سازمان

نظر چهار کارکرد دسـتیابی بـه هـدف، انطبـاق، یکپـارچگی و حفـظ الگـو بـا         

نیـز دولـت( در مبـارزه بـا     اند کـه ناکـامی فعالیـت آنـان )و     هایی مواجهضعف

 گری را در پی داشته است.تکدی

 های مقابلهگری، مسئلۀ اجتماعی، طرد اجتماعی، رویه: تکدیکلیدی واژگان
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 در نهاد مردم و یدولت یسازمانها عملکرد یقیتطب یبررس

 زیتبر شهر انیمتکد یتوانمندساز

 4یرضا محمّد

  2بهنام ملک پور 

 3یعباد یمهد

 

ناکارآمد منجر به  یزیت، برنامه ری، رشد جمعینیش شهرنشیافزا مقدمه:

در حال توسعه شده است،  یبخصوص در کشورها یاجتماع یبهایگسترش آس

ن، یهستند که توجه مسئول یان شهریب ها متکدین آسین ایاز مهمتر یکی

 استمداران را به خود جلب کرده است.یپژوهشگران و س

ان یو مردم نهاد در حوزه متکد یدولتهای  ن سازمانیا یروش: جامعه آمار

کنند.  یت میز انجام فعالیهستند که در حال حاضر در شهر تبر یشهر

ب ین و ضریانگیتفاوت م یآمارهای  ش، با آزمونیمایپژوهش حاضر به روش پ

ر، یال کبینا یتوانمندساز یهایاز تئور یریرسون و با بهره گیپ یهمبستگ

 .. انجام شده است. دمن، روچا و روالند ویفر

پرسشنامه از  434 یآمار یهال دادهیج بدست آمده از تحلیافته ها: طبق نتای

به لحاظ  یو مردم یدولت یز، عملکرد سازمانهایان شهر تبریمتکد

 یهاافتهیقرار گرفت، و  یابیمورد ارز یو مال ی، روانیاجتماع یتوانمندساز

و نحوه ارائه خدمات با هم  زانینشان داد که مؤسسات در نوع، م یپژوهش

 یت توانمندسازیفیاز ک ین عوامل سطح متفاوتیدارند که هم یتفاوت معنادار

 ان به وجود آورده است.یرا در متکد

 یسازمانها عملکرد، یابیارز ،یتوانمندساز ،یان شهریمتکد :یدیواژگان کل

 .یو مردم یدولت

                                                           
 . کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( 4

 طباطبایی)ره(. کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه  2

 . کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( 3



 

 

 

 

 

 محور هفتم:

 رفاه تیریمد و یسازمانده

 یاجتماع
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 روندها و مشکالت نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در ایران

 4ف زادگانین شریمحمد حس

 

رسد قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی از نظر توسعه، قدمی به به نظر می

جلو در جهت عبور از توسعه سیاسی به سمت توسعه اجتماعی است به نحوی 

« های اجتماعیسیاست»تواند تضمین کننده طرح و اجرای مستقالً میکه هم 

به عنوان کاهش آثار « توسعه اقتصادی»در ایران باشد و هم تقویت کننده 

های پا به عرصه نهادن این خارجی تصمیمات اقتصادی تلقی گردد. ضرورت

توان تحوالت شهرنشینی و رشد طبقه متوسط ایران، وجود قانون را می

های توسعه ملی ایران، های اجتماعی متفرق و گسترده در برنامهستسیا

های اجتماعی، ناکارآمدی در ریزی مستقل و کارآمد سیاستنداشتن برنامه

ار برای رفاه ذص منابع رفاه اجتماعی ایران، فقدان دستگاه متولی سیاستگیتخص

 برشمرد. و تأمین اجتماعی ایران

های بعدی ضرورتاً محتاج چنین م و دولتسؤال این است که آیا دولت هشت

وجود این قانون با  ؟های اجتماعی خود بودندقانونی برای اجرای سیاست

گرا و وظایف اصلی دولت در های مربوط به بازار و دولت، دولت توسعهسیاست

و آیا دولت  ؟گرددچارچوب تولید کننده اصلی کاالی عمومی چگونه تفسیر می

مند ه سیاسی به توسعه اجتماعی چگونه از این قانون بهرهبرای عبور از توسع

شود. کارکردهای قانونی و عملکردی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دولت می

  ؟هشتم چگونه بوده است

موانع اصلی در اجرای این قانون از منظر نهاد دولت و عملکرد وزارت رفاه و تأمین 

نهم و دهم و مسائل مربوط به ادغام این وزارتخانه و کارکرد  یهااجتماعی در دولت

سؤال نهایی این  .گیردهای اجتماعی مورد بررسی قرار میآن در اجرای سیاست

ای این قانون استفاده های قانونی و برنامهاست که دولت یازدهم چگونه از ظرفیت

های انون، سیاستبینی شده در قتوان در فقدان ساختار پیشکند و آیا میمی

 ؟اجتماعی مندرج در آن را راهبری نمود

  
                                                           

 یبهشت دیدانشگاه شه یمنطقه ا یزیوبرنامه ر یتوسعه اقتصاد اریدانش 4



 37│در برنامه ششم توسعه یرفاه اجتماع یمل شیهما

 رانیدر ا ین اجتماعیشدن نظام جامع رفاه و تأمنهینهاد یهاچالش

 4یدیرضا ام

 

 ین اجتماعیحوزۀ رفاه و تأم یهااستیس ی، بحث ناکارآمد4374در اواخر دهۀ 

بود که ن یگذاران قرار گرفت. مسئله ااستیس یدر برنامۀ کار یطور جدبه

ن حوزه، مشکالت یدولت به ا یاز منابع مال یرغم اختصاص بخش قابل توجهبه

ن یا یو نهاد یآن ضعف سازمانده یل اصلیش بود و دلیرو به افزا یاجتماع

، قانون یرفاه یهااستیبه س یبخشانتظام یشد. در راستایحوزه دانسته م

رغم ب شد، اما بهیتصو 4303در سال  ین اجتماعیساختار نظام جامع رفاه و تأم

در حوزۀ رفاه، در اجرا با  یاسینظام س ییسطح کارا یارتقا یت آن برایاهم

ا ادغام یج منحل یتدرآن به یسیتأس یروبرو شد و ساختارها یاساس یهاچالش

 شود. یم ینشدن نظام جامع بررسنهیرگذار بر نهادین مقاله، عوامل تأثیشد. در ا

و  یدر طراح یو ساختار یتی، ماهیانهیزم یرهایسه دسته متغ یطور کلبه

ط یبر شرا یانهیزم یرهایمتغرگذارند. یتأث یاها و اقدامات توسعهاستیس یاجرا

به  یتیماه یرهایمتغداللت دارد.  یو اجتماع ی، اقتصادیاسیس یو بسترها

ند یفراشود که در طول یاست مربوط میت سیاز ماه یمشکالت و موانع ناش

ها استیس یند اجرایبر فرا یساختار یرهایمتغم. یبا آن مواجه یگذاراستیس

ها استیبودن سییزان اجرایم یابیرها در ارزین دسته از متغیگذارند. ایر میتأث

 قرار دارند.  یانهیزم یرهایر متغینقش دارند و تحت تأث

 یریگشکلت رابطۀ دولت و جامعه در یفیق، کیتحق یهاافتهیبراساس 

ت بر یفین کیدارد. ا یشدن آن نقش اساسنهیو نهاد یاجتماع یگذاراستیس

و  یانهیگذارد. موانع زمیز اثر مین یاست اجتماعیو س یرابطۀ رشد اقتصاد

اثر  یرفاه یهااستیت سیدارند، بر ماه یاسیت سیشتر ماهیکه ب یساختار

را با چالش مواجه  یمنسجم و جامع رفاه یهااستیس یریگگذارد و شکلیم

گاه یران و عدم توافق بر جایدر ا یاجتماع یگذاراستیکند. ضعف گفتمان سیم

شدن نهیدر روند نهاد یاساس یند توسعه، مانعیدر فرا یاجتماع یهااستیس

                                                           
 دکتری رفاه اجتماعی -4
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که  ییها و نهادهاان سازمانیم ین تعارض کارکردینظام جامع است. همچن

را در کنش  یجد یهادارند، اختالل یمتفاوت یاسیت سیمنشأ مشروع

جامع و  یهااستیس یرو، طراحنیشود. ازایموجب م یگذاراستیس

 ین اجتماعیر در حوزۀ رفاه و تأمیدرگ یها و نهادهارندۀ همۀ سازمانیدربرگ

ن و یات پراکنده تدویدر سطح عمل یو رفاه یشود و خدمات اجتماعیممکن نم

 شوند. یاجرا م
  



 33│در برنامه ششم توسعه یرفاه اجتماع یمل شیهما

 رانیدر ا یرفاه اجتماعهای  یاست گذاریعدالت در سهای  هیکاربست نظر

 4 یمازندران یمحمدجواد زاهد

 2 یلواسان یمحمودنوائ

 

نده کشور یران ، توسعه آیا یاسالم یست ساله جمهوریدر سند چشم انداز ب

مشروع،  یهایآزاد ، یعدالت اجتماع ،ینید یساالرمردمم یبر مفاه یمبتن

است. با  ییو قضا یت اجتماعیاز امن یمندها و بهرهحفظ کرامت و حقوق انسان

ن یتوان گفت که مجموع ا یصاحب نظران عدالت و انصاف م یتوجه به آرا

 یم یعدالت جا ین سند در قالب مفهوم کلیگر ایم دیمفاه یم و برخیمفاه

عدالت و استقرار های  هینظر یم اساسیمفاه ین احصایرابطه ب یرند. برقراریگ

ن شهروندان شکل یکه حداکثر احساس عدالت در ب یبه گونه ا یعدالت نسب

ان یبلندمدت و مهای  یزید در برنامه ریاست که با یاساس یرد ، مسأله ایگ

ل یکرد. فراتحل یو طراح ینیش بیپ یعمل ییآن روشها یبرا مدت توسعه

شده عدالت  یزیآگاهانه و برنامه ر یدهد که برقرار یعدالت نشان مهای  هینظر

م یق مفاهیمناسب ، فهم درست وعم یه ایچون انتخاب نظر یمستلزم عوامل

، منطقه ی،قومی، فرهنگیطیده عوامل محیعدالت  ولحاظ کردن سنج یاساس

ن مقاله کوشش شده است یواجرا است. در ا یزیدرمراحل برنامه ر یو زبان یا

 برنامه یدیم کلیمفاه یسه ایو مقا یانتقاد یل ضمن بررسیکه با روش فراتحل

عدالت ، بر های  هینظر یم اساسیران و مفاهیگذشته در اهای  توسعه دورههای 

ن یط موجود کشور مناسب تریکرد عدالت محور و با توجه به شرایاساس رو

 ن مولفهیشترین بیران که متضمن استقرار وتأمیط ایشرا یه عدالت براینظر

ک کشور باشد مشخص و ینده نزدیو آ یط فعلیشرا یبرا یاجتماعرفاه های 

 :ن مقاله استیا یل هدف اصلین راستا پاسخ به سؤاالت ذیشنهادگردد. در ایپ

 ست؟یآنها چ یم اساسیعدالت کدام اند و مفاههای  هین نظریمهمتر -4

                                                           
 . دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور 4
 آزاد تهران مرکزی. دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه  2
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ک از یتوسعه اول تا پنجم به کدام های  در برنامه یرفاه اجتماعهای  مؤلفه -2

با  یل داشتند وگزارش عملکرد برنامه ها چه نسبتیعدالت تماهای  هینظر

 عدالت داشتند؟های  هینظر یدیم کلیمفاه

ک از یران ، کدام یا یاجتماعهای  نهیرفاه و زمهای  با توجه به شاخص -3

رفاه های  ن کننده مجموعه مؤلفهییتب یط فعلیعدالت در شراهای  هینظر

 است؟ یاجتماع

ژه برنامه ششم توسعه در یران و به وینده ایآ یجتماعرفاه اهای  برنامه -1

 رند؟ یگ یم یعدالت جاهای  ه یک از نظریچارچوب کدام 

،فرا یتوسعه، رفاه اجتماعهای  عدالت ، برنامههای  هینظر :یدیواژگان کل

 ل،احساس عدالتیتحل

  



 74│در برنامه ششم توسعه یرفاه اجتماع یمل شیهما

  یو توسعه اقتصاد یرفاه اجتماعهای  ن کنندهییتع

 جهان سوم یدر کشورها

 چیقل یمرتض

 انیامان یمهد

 

ـ   یمطالعه حاضـر بـه بررسـ    در  یو توسـعه اقتصـاد   ین رفـاه اجتمـاع  یرابطـه ب

 یوفاکتورهـا  یچون منابع انسـان  یپردازد و لذا موارد یجهان سوم م یکشورها

دهد.تالش شـده اسـت بـه     یرا مورد توجه قرار م یو فناور ی، اجتماعیاقتصاد

و  یرفـاه اجتمـاع   یریـ در شـکل گ  ین سوال پاسخ داده شود که: چـه عـوامل  یا

ن سـوال  یپاسخ به ا یجهان سوم نقش دارند؟ برا یدر کشورها یتوسعه اقتصاد

ه هـم از منـابع   یـ ثانوهای    شود. داده یتوسعه استفاده مهای  هینظر یاز الگوها

 یکشور جهان سوم 443شامل  یشده اند. نمونه مورد بررس یمختلف جمع آور

بـه عنـوان    یون سلسـله مراتبـ  یر و رگرسـ یمسـ ل یـ ق حاضر از تحلیاست. تحق

انس یـ درصـد وار  33دهند که  یج نشان میکند. نتا یاستفاده م یآمار یروشها

ه یـ انس نمایـ درصد وار 37و  یانس توسعه اقتصادیدرصد وار 31، یرفاه اجتماع

ت، درصـد  یـ ت، نـرخ رشـد جمع  یـ جمع یزان کلـ یق میتوان از طر یتوسعه را م

بهداشـت ومصـرف سـرانه     یصادرات، نشانگرها یکلزان ین، میت شهرنشیجمع

 یدهند که رفاه در کشـورها  یق نشان مین تحقیاهای  افتهیح داد. یتوض یانرژ

ن یتجارت بـ  ی، راهبردهایتیاست جمعیرات در ساختار سییجهان سوم تابع تغ

 یانـرژ  یبهـره ور  یو ارتقـا  یاجتماعهای  رساختیدر ز یه گذاری، سرمایالملل

 است. 

رات ییـ ، شـاخص توسـعه، تغ  ی، توسـعه اقتصـاد  یرفاه اجتمـاع : یدیکل واژگان

 یساختار
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 ایران و استرالیدر ا یرفاه اجتماع یقیمطالعه تطب

 ها و بروندادهایاستراتژ

 4ن انساندوستیام البن

 2خواه ین علیفرد 

 3یرحمت یمحمد مهد

 

حوزه شرفته یک کشور پیبا انتخاب  یقیک مطالعه تطبیق حاضر  توسط یتحق

 یبر گرفته از تفکرات حزب یرفاه یاستهایس ینه اجرایشیبا پ یرفاه اجتماع

دو  ین اجتماعیرات حاصله در رفاه و تامییزان تغیحاکم، به دنبال شناخت م

 یمطابق روشهاخواهد بود.  یفیو ک یمتنوع کم یکشور توسط شاخصها

ا یمطلق های  وشر ،یآمار یاز روشها یقیک مطالعه تطبیاستاندارد در 

 یقیق حاضر استفاده شده است. مطالعه تطبیدر تحق یو روش مجاورت یانتزاع

سال گذشته بطور  یس یآن در ط یحاکم و برونداد اجتماع یرفاه یاستهایس

های  ران در دورهیحاکم بر جامعه ا یاست رفاهیمشخص نشان داد که تفکر س

کرد یک رویاول، دوم، سوم و چهارم توسعه از های  جنگ و برنامه یمتوال

ا به عنوان یاست که در کشور استرال ین در حالیکند. ا یت نمیمشخص تبع

ک تا راه یکردها از چپ کالسیر روییر حزب، تغییهمزمان با تغ یک مدل رفاهی

 ین بدان معنیآن کامالً  محرض است. ا یرفاه -یر برونداد اجتماعییسوم و تغ

و عدالت در  یجاد برابریدوره ها مبنا بر ا یران اگرچه در تمامیاست که در ا

مختلف های  ن تفکر در بخشیا ییجامعه نهاده شده است، اما پروتکل اجرا

ال یسوس یسم و حتیبرالیک تا نئولیاز الگوها از چپ کالس یمتاثر از مجموعه ا

با  یاطشده به صورت همزمان است. اثرات برخورد التق ییباز آرا یدموکراس

ند همه تفکرات  اگرچه در کالم یسبب شده است که برآ یموضوع رفاه اجتماع

شود، اما در عمل به رفاه دولت یده میاز رفاه جامعه محور در آن د یینمادها

                                                           
 شهرستان رشت -کارشناس ارشد امور اجتماعی بهزیستی استان گیالن 4
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 یود سیک پریا اگرچه در یران و استرالیمحور منجر شده است. دو کشور ا

تحت پوشش، نوع خدمات ت یت، جمعیکرد، ماهیزه، رویانگهای  ساله از جنبه

د یابعاد مورد تاکهای  ده اند اما از جنبهیرس ینسب ییو ساختار رفاه به همگرا

از خود نشان داده  یدار یژه تفاوت معنیوهای  تیرفاه، منابع رفاه و حساس

 یرو ییاجراهای  وهیکردها و شیر رویتاث یت بصورت کمیاند. در نها

اشکار شده است. مطالعه  یبیترکو  یتک یرفاه اعم از شاخصها یشاخصها

ران  یت در اینرخ رشد جمع یر نزولیرغم وقوع سینشان داده است که عل یکم

 444سال گذشته با رشد  یس یران طیدر ا یزان سرانه درآمد ناخالص ملیم

  یدرصد 354ا  بارشد یسه کشور استرالیو در مقا 44444زان یبه م  یدرصد

ران نسبت به دوران یدر ا ید به زندگیامده است. یدالر رس 35444به رقم 

ه دوره ها یبا در کلیآن تقر ینداشته است و مقدار عدد یر چندانییجنگ تغ

 یران در طیدر ا یلیا بوده است. شاخص تحصیحدود ده سال کمتر از استرال

ار ین معیکه ایبرخوردار است در حال یدرصد 44ساله از رشد  یک فاصله سی

 ینیب  جیرات ضریینشان داده است. تغ یدرصد 54شد ا از خود ریدر استرال

ن اصول جامعه یاز  مهمتر یکیکه  یدرآمد یدر کشورمان نشان داد که نابرابر

ست. یا برخوردار نیسه با کشور استرالیدر مقا یت مطلوبیاست از وضع یاسالم

ا ینسبت به استرال یبیران بطرز عجیانقالب در ا یشدت فقر نسبت به ابتدا

 یارتباط با  موضوع فقر نسب ین موضوع قطعاً بینشان داده است و اکاهش 

ر یاز مردم با درآمد دو دالر در روز فق ییجه آن درصد باالیست که در نتین

ران با نشان دادن رشد یدر ا یشوند. شاخص توسعه انسان یمحسوب نم

 ایاست که استرال ین در حالیده است. ایرس 7/4به عدد  5/4محسوس از عدد 

ن شاخص یا از لحاظ ایکشور برتر دن 44جزء  32/4 یبا شاخص توسعه انسان

ب یاز دو پارامتر مهم  ضر یریر پذیسن با تاث یباشد. تابع رفاه اجتماع یم

گر ید یشتر از شاخصهایو  سرانه درآمد ناخالص  فاصله دو کشور را ب ینیج

ا یتابع  در استرالن یا یکه در حال حاضر مقدار عدد ینشان داده است، تا حد

توسعه های  برنامه یدولت ط یاستهایس یران است. اجرایبرابر ا 1حدود 

دوره  ینسبت به ابتدا یاقتصاد یستیباعث شده است که مقدار شاخص بهز

ن رشد با توجه به یا یکه  مقدار عددیداشته باشد. در حال یرشد قابل توجه
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برخوردار است.  یرات کمترییغا  از تیدر کشور استرال یت اقتصادیثبات و امن

ران یا ببشتر از ایدر استرال یستیشاخص بهز یبطور مطلق مقدار عدد یول

سن،  یدر خصوص تابع رفاه اجتماع یقبلهای  افتهین موضوع با یاست که ا

 و شدت فقر توافق دارد. یشاخص توسعه انسان

ا یدهد که آ ن سئوال پاسخیافته ها، مقاله حاضر تالش دارد به این یبراساس ا

مندرج در برنامه پنجم توسعه  به  یرفاه یاستهایر سییامکان دارد بدون تغ

 ید شده در  برنامه ششم توسعه در حوزه امور اجتماعیق یتحقق اهداف رفاه

با نشاط، خالق و مشارکت جو با  هدف کاهش فاصله  یجاد نسلیبر ا یمبن

با مشارکت فعاالنه زنان و ر یب پذیاقشار آس یو توانمند ساز یدرآمد یدهکها

ن یر گذارجامعه و همچنیو بخش تاث یاجتماعهای  هیجوانان به عنوان سرما

 دوار بود؟یخانواده ام یم اصول و مبانیو تحک یش نرخ ازدواج و باروریافزا
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 تحول در مفهوم حق تامین اجتماعی در پرتو دکترین حکمرانی مطلوب

  4اسماء جعفری

   2دکتر محمدرضا مجتهدی

  3دکتر کمال الدین هریسی نژاد

 

تامین اجتماعی بعنوان یک حق اساسی برای هر فرد در جامعه بین المللی 

برای آحاد جامعه به رسمیت شناخته شده و در سطح جهان از آن بعنوان 

مهمترین محور برقراری عدالت اجتماعی در اسناد بین المللی و میثاق ها یاد 

یدار بدون عدالت اجتماعی بدون تامین صلح پا"شده است. طرح شعار 

انجمن بین المللی تامین اجتماعی  یاز سو "اجتماعی نمی تواند تحقق یابد

المللی سیاستگذاری  بانک جهانی نهاد بینز، بیانگر اهمیت آن می باشد. ین

صندوق بین الملل  ، برنامه عمران سازمان ملل و34اقتصادی از اواسط دهه 

جوامع را به عنوان کلید معمای توسعه مطلوب کمرانی پول سیاستی به نام ح

نموده است. در این مقاله با بررسی کتابخانه ای و  با شاخص هایی بیان

اسنادی به این موضوع پرداخته شده که حکمرانی یا حاکمیت سیاسی هر 

ضمن توسعه کاهش نقش دولت وبراساس حاکمیت قانون کشوری میتواند 

مفهوم حق تامین اجتماعی شود. در جمهوری کشور منجر به تحول در 

اسالمی ایران نیز طی پنج برنامه پنجساله توسعه اقدامات موثری در این زمینه 

انجام شده است و رسیدن به نتیجه مطلوب با استمرار برنامه ریزی در برنامه 

 ر خواهد بود.  یششم توسعه امکان پذ

 حکمرانی مطلوب، حق تامین اجتماعی، حاکمیت قانون :یدیواژگان کل
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 یرفاه اجتماع یهات و شاخصیقوم  یبررس

 و زنجان( یکردستان، مرکز یهااستان یقیتطب – یاسهیمقا ی)بررس

 4امیدمحمدی

 2یمین کریصالح الد

 

ان مسئله: بی شک آنچه که انسانها را وادار می کند تا در راه تحقق آرمانها، یب

های مالی و جانی بیشماری راتقبل کنند، وخواسته های گوناگون هزینهاهداف 

بخشی و اعالم موجودیت واصرار دردهای مشترکی است که با اصرار بر هویت

آید. پارامترهای مشخصی مانند وطن واحد، بر بودن و ماندن به وجود می

از آورند که گذشته مشترک ،آداب و رسوم مفاهیم مشترکی را به وجود می

های عمل فرهنگی که شیوه ها وبه دیدگاهت یجمله آنها قومیت است. قوم

شود. اعضای اطالق می ند،کمی متمایز از دیگران اجتماع معینی از مردم را

دانند های دیگر در جامعه میگروه قومی خود را از نظر فرهنگی متمایز از گروه

ن مقاله ینظور از قوم در ا. مگیرندنرا همین گونه در نظر میآو دیگران نیز 

اند که در استان کردستان )قوم کرد( ، استان زنجان یانسان یهاگروه

 ) قوم فارس( زندگی می کنند. ی( و استان مرکزیآذر قوم )

های رفاهی است، که مناطق و هدف: این مطالعه در پی آن دسته از شاخص

مندی دارند. در بهره هااقوام مختلف ایران به نسبتهای مختلفی از این شاخص

های مختلفی از رفاه و خواهیم شاخص، میپیوند دو مقوله قومیت و رفاه

همچنین میزان محرومیت و برخورداری از اعتبارات را در میان سه قومیت 

ایران یعنی فارس، ترک و کرد در سه استان کردستان ، اصلی و پرجمعیت 

 و زنجان مورد بررسی قرار دهیم. یمرکز

-ل دادهیتحل یبوده، برا  یسه ایمقا یفین مطالعه از نوع مطالعات توصیا روش:

و  یبی، به صورت ترکسهی، از مقایشده به روش اسناد یه جمع آوریثانو یها

و  ی، توسعه ای، اجتماعیاقتصاد یهان سه استان از شاخصیسه بیمقا یبرا

                                                           
  مدرس دانشگاه -( یرفاه اجتماع ی) برنامه ربز یکارشناس ارشد علوم اجتماع 4

Mhmd_omid@yahoo.com  
 دانشجوی دکتری  سالمت و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، مدرس دانشگاه  2

salahkarimi2009@gmail.com 
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-از شاخص شتریسه بیو مقا یبررس ین برایاست. همچن استفاده شده یرفاه

عدالت  یهاو شاخص یانسان یرویت نیفیک یها، شاخصیت زندگیفیک یها

 استفاده شده است . یاجتماع

، استان یت زندگیفیک یهااز شاخص یزان برخورداری: از نظر میریجه گینت

قرار داشت.  یترنییدر سطح پا یزنجان و مرکز یهاکردستان نسبت به استان

و  یسطح توسعه، عدالت اجتماع یهاشاخص ین در رابطه با بررسیهمچن

گر ین استان کردستان نسبت به دو استان دیت پائیوضع یرفاه یهاشاخص

 باشد . یکامال محسوس م

 ، توسعه ی، رفاه اجتماعیت، نابرابریقوم :یدیواژگان کل
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نسون با استفاده از مدل یاسن و اتکیآمارت یبرآورد تابع رفاه اجتماع

 3133راپاپورت در استان اصفهان  یکاربرد

 4زاده یاکبر قل یعل

 2محمد جواد فوالدگر

 

اجتماعی است که از  –یکی از مباحث مهم اقتصادی مبحث رفاه: ینظر یمبان

دگاه یها و متون اقتصادی مطرح گردیده است. از دگذشته تاکنون در سازمان

افراد جامعه رابطه وجود  یخانوارها و سطح رفاه اجتماع یژگین وی، بینظر

های دولت تواند در سیاستن روش، میین سطح رفاه از ایدارد و بنابراین تخم

 مورد توجه قرار گیرد.

و در قالب  ین پژوهش با روش کمیل اطالعات در ایتحل: یروش شناس

 آماری فایلهای با استفاده از داده GLSو  3OLSاقتصاد سنجی  یهامدل

 .باشدمی 4300استان اصفهان در سال  هایخانوار درآمد-خام هزینه

دهد که نتایج مقادیر تخمینی سطح رفاه نشان می: یریجه گیبحث و نت

هایی نظیر کنترل نرخ تورم، افزایش حداقل دولت باید از طریق سیاست

های بیکاری، از کاهش درآمد های اجتماعی و بیمهدستمزدها، گسترش بیمه

 کند.واقعی افراد جلوگیری 

های مقطعی، روش حداقل مربعات تابع رفاه اجتماعی، داده: کلیدی واژگان

 تعمیم یافته

                                                           
 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا.  4
 . کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا 2

3 Ordinary Least Square 



 

 

 

 

 

 محور هشتم:

های  گروه ینیاشتغال و کارآفر

 هدف
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 رانیهدف در اهای  گروه ینیاشتغال و کارآفر

 4یدیاصغر سع یعل

 

 یاستگذاریو س یاقتصاد یاستگذاریس یهااز فصل مشترک یکیمساله اشتغال 

اشتغال  یافته حتیتوسعه  یهایاست. در دولت رفاه یدر هر کشور یاجتماع

اشتغال در  یکه ابعاد اجتماعییز است. از آنجاین یاجتماع یاستگذاریمحور س

ن مطالعه یا یحوزه نظرکند یم یباز یدولت نقش مهم ییاشتغالزا یاستهایس

و  یاجتماع یاستگذاریس یهاهیو نظر است یاجتماع یاستگذاریسمقاله ن یدر ا

  دهند.یل میرا تشک ینظر یچارچوب اصل یاقتصاد یجامعه شناس

ت یالول نظام یتشکدولت از دهه نخست  یژه بعد از انقالب اسالمیران بویدر ا

هدف  توسعه داده است.های  در برنامه ینیو کارآفر ییزامساله اشتغالبه  یخاص

 یبرا یاجتماع یاستگذاریاز منظر س یشنهاداتیمقاله ارائه نکات و پن یا یاصل

هدف در برنامه ششم توسعه است.  یهاگروه ینیبرنامه اشتغال و کارآفرن یتدو

اشتغال و های  برنامه یه بر چالشهاین مقاله با تکین منظور ایانجام ا یبرا

اشتغال و ت یموقع بر یلیتحلو  یفیتوص یگذشته نخست مرور ینیکارآفر

مربوطه  یهاپژوهش یهاافتهیو  ییاشتغالزا یهاطرحل یبراساس تحل ینیکارآفر

گذشته  یهادر برنامه ییاشتغالزا یاستهایس یابیل  و ارزیتوجه به تحلد. ینمایم

انجام خواهد  یاجتماع یهاتیو نظام حما یاجتماع یاستگذاریدر چارچوب س

مساوات گرا مد نظر  یادن به جامعهیرسبه هدف  ییاشتغالزااست یرا سیشد ز

سر یم یبطور نسب یط تحقق عدالت اجتماعیاستگذاران است که در آن شرایس

بازار کار و  ییش کاراینان از افزایاطم یگر، اگرچه برایگردد. به عبارت دیم

را در نظر داشت و  یرات مثبت اقتصادیید تغیکار با یروین یباال برا یتقاضا

د با یبازار کار را با یروهایص مجدد نیاست اما تخص یساسا ین مساله امریا

برنامه و ن در هر یت کرد. بنابرایتقو یت اجتماعیاستقرار نظام حما

 یطراح یاجتماع یاستگذاریه سیخرد و کالن بر پا ییاشتغالزا یاستگذاریس

تغییر و تحول در  یادهایبه مثابه استقرار بن یمه اجتماعیت و بیحما یهابرنامه
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و اشتغال  یاستگذاریسهر  یگر در بررسیاست. به عبارت د یساخت اقتصاد

را برنامه توسعه کشور  ینهاد یکالن و فضا یهاد چارچوب برنامهیبا ینیکارآفر

 د.  یجامع د یاجتماع یاستگذاریبراساس س

ل یبا تحل ینیل برنامه توسعه کشور را از منظر اشتغال و کارآفرین مقاله تحلیا

از  یکیکند و یهدف آغاز م یهاژه گروهیبوکار  یرویش عرضه نیفزابه اروند رو 

ت یاهمداند. یم یتین تحول جمعیز پاسخ به همیاستگذاران را نیس یهاچالش

دولت های  در برنامهژه جوانان یهدف بوهای  گروه ینیاشتغال و کارآفرت یو الو

دهه های  ن برنامهیتدوصورت گرفته است. از کار  یروین عرضه نیبه موازات هم

گرفته  یموافقت اصولهای  ژه طرحیبو یاقتصاد یاستهایاول انقالب در قالب س

عدم وجود ل یتوسعه، به دل یهابرنامهاست اشتغال در ین سیتا تدو

 در برنامهدند. بطور کل یت نرسیها به موفقدر برنامهاجتماعی  یگذارسیاست

 یرشد اشتغال از نرخ رشد عرضه نیروتوسعه کشور هدف این بوده که نرخ های 

به حداقل برسد. اما در عمل چنین  یکار بیشتر باشد تا در میان مدت بیکار

نشده است. هرچند تعداد شاغالن در کشور همواره رو به افزایش بوده اما به 

 یشنهادات اصلیپکار نگشته است.  ینیاز جمعیت جویا یهیچ وجه جوابگو

با توجه در برنامه ششم توسعه  ینیاشتغال و کارآفر ن برنامهیتدو یمقاله برا

ها و زنان( تحصیل کرده -هدف  یهاگروهکار )بویژه در میان  یعرضه نیرو

به رابطه نظام  ی، بطور مشخص توجه اساسیاجتماع یاستگذاریبراساس س

  هدف خواهد بود.های  آموزش و بازار کار گروه
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 رانیبا ا ییشش کشور مختلف اروپا یکاریمه بیبهای  نظام یقیمطالعه تطب
 4ین آبادیریش یعل

 2یمیرح یتق

 
چند کشور مختلف توسعه  یکاریمه بیبهای  سه نظامینوشتار حاضر به مقا

های  شرفت کشورها در عرصهیران پرداخته است. با توجه به پیافته با ای
 ، ضرورت استفاده از تجارب ویرفاه اجتماعهای  مختلف و به طور خاص حوزه

مختلف قرار  یز  آشکارا مورد توجه کشورهایر کشورها نیسا یدستاوردها
ن مقاله کوشش شده است تا ی، در ایقیت به مطالعات تطبیگرفته است. با عنا

سه و یران مورد مقایبا ا ییچند کشور مختلف اروپا یکاریمه بیبهای  نظام
شتر یران بیدر ا یکاریمه بیب یقانونهای  رد تا ضعف ها و چالشیقرار گ یبررس

 یم یاطالعات، روش اسناد یگردآور یمشخص گردد. روش مورد استفاده برا
ز مراجعه به منابع یو ن یباشد که با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه ا

 ده است. یانجام گرد ین بررسیا ین المللیو ب ینترنتیا
، آلمان، سوئد، نروژ، قرار گرفته اند عبارتند از: فرانسه یکه مورد بررس ییکشورها

مه ین کشورها با نظام بیا یکاریمه بیبهای  نظام ین بررسیا. در ایا و اسپانیتالیا
زان یا، میافت مزایط احراز درین تحت پوشش، شرایران بر اساس مشمولیا یکاریب

 ق قرار گرفته است. یسه و تطبیمورد مقا ین منابع مالیا و تامیمزا
ن کشورها یا یکاریمه بیبهای  دهد که نظام ینشان م ین بررسیاهای  افتهی

ا،  هم از یران هم از جهت مدت پرداخت مزایا یکاریمه بیسه با نظام بیدر مقا
 ران تفاوتیا یکاریمه بیا با نظام بیافت مزایط دریز شرایا و نیزان مزایجهت م

از ن کشورها یا یکاریمه بیبهای  دارند و به عبارت بهتر نظام یادیزهای 
 برخوردار هستند. یبهتر یرگذاریو تاث یکارآمد

 یران، رفاه اجتماعی، اروپا، ایقی، مطالعات تطبیکاریمه بینظام ب :یدیواژگان کل
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 ،یاقتصاد فساد و اقتصاد بازبودن درجۀ متقابل اثر ،یکاریب تورّم،

 توسعه حال در یکشورها  در یررسمیغ اقتصاد اندازۀ

 4د مداحیمج

 2یبهاره سبحان

 

 دارد اختصاص یرسم ریغ اقتصاد به کشورها یاقتصاد یهاتیفعال از یبخش

 ثبت کشورها یرسم یآمارها در که شود یم انجام ییهاتیفعال آن در که

 و شود یم دولت یدرآمدها کاهش موجب یرسم ریغ اقتصاد وجود. شودینم

 یرهایمتغ اثر مقاله، نیا در .دارد نامطلوب اثر یاقتصاد یهااستیس ییکارا بر

 با توسعه حال در کشور 30 در یررسمیغ اقتصاد حجم بر کالن اقتصاد

 و لیتحل مورد( 4333-2447) یها سال یط تاید پانل مدل از استفاده

 نرخهای  شاخص نیب یمیمستق رابطۀ هاافتهیطبق . است گرفته قرار یبررس

 کشورها سطح در یرسم ریغهای  تیفعال حجم زانیم با یکاریب نرخ و تورّم

 ،یکاریب و تورمهای  شاخص یدرصد کی شیافزا با که یطور به دارد وجود

 به یبررس تحت یکشورها یداخل ناخالص دیتول در یرسم ریغ اقتصاد سهم

 یرسم ریغ اقتصاد کشش. ابدییم  شیافزا درصد (4.41) و( 4.43ب )یترت

 اثر معرّفدرجۀ باز بودن اقتصاد و شاخص های  شاخص از کیهر به نسبت

( -4.41)و ( -4.45) بیترت به اقتصاد بازبودن درجۀ و یاقتصاد فساد متقابل

 یمیمستق ریغ رابطۀ گرچه: دهدیم نشان مهم افتۀی نیا. است آمده دست به

 در امّا دارد، وجود یرسم ریغ اقتصاد حجم و اقتصاد بودن باز درجۀ نیب

 یاقتصاد فساد و ترشیب اقتصاد بودن باز درجۀ همزمان طور به که ییکشورها

 تر کم زین یداخل ناخالص دیتول در یرسم ریغهای  تیفعال سهم است، ترکم

 یمعن اثر یرسم ریغ اقتصاد اندازۀ بر یاقتصاد فساد اساس نیا بر که است

 نیا در زین یرسم ریغ اقتصاد حجم در ینفت یاقتصادها نقش. دارد یدار

 نشان مدل نیتخم از حاصل جینتا که است گرفته قرار یبررس مورد قیتحق

                                                           
  مدیریت، علوم اداری    عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد،  -4
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 نسبت نفت کننده صادر یکشورها در یرسم ریغ اقتصاد ترشیب حجم دهندۀ

 .است ینفت ریغ یکشورها به

 بودن باز درجۀ ،تورّم نرخ ،یکاریب نرخ ،یررسمیغ اقتصاد: یدیواژگان کل

 .تاید پانل مدل متقابل، اثر ،یاقتصاد فساد اقتصاد،

  



 05│در برنامه ششم توسعه یرفاه اجتماع یمل شیهما

 سالمت اجتماعی در کاهش فرسایش شغلیضرورت مطالعه 

 4انیمحمد حسن شربت

 2ییاحمد بخارا

 

سالمت اجتماعی از شاخص های رفاه اجتماعی است که نقش بارزی در 

کاهش فرسایش روانی از جمله فرسودگی شغلی دارد. ضرورت مطالعه این 

وز مقوله با توجه به فشارهای روانی ناشی از مشکالت پیچیده جامعه منجربه بر

مسخ عاطفی، خستگی مفرط و احساس بی کفایتی خواهد شد.هدف از این 

نوشتار این است که بتوان از طریق مطالعه شاخص های سالمت اجتماعی به 

صورت عملکرد رفتاری و اجرایی در بین اعضای جامعه فرسایش های روانی را 

و  کاهش داد. این مقاله با تاکید بر مبانی نظری سالمت اجتماعی کییز

فرسودگی شغلی ماسالچ  به صورت تلفیقی با تکیه بر روش توصیفی و کتابخانه 

ای به تحلیل یافته های نتایج  پژوهشی  می پردازد. سالمت اجتماعی به عنوان 

بعد مهمی از کیفیت زندگی شهروندان هنگامی تحقق می یابد که دیگران در 

اد سازمانی خود را در جهت ارزیابی از توانمندی های فردی به صورت پایدار افر

ارائه خالقیت هایشان حمایت پایدار می کنند.در جامعه ایران با توجه به بی 

اخالقی ها و تدابیر غیر انسانی که در بین افراد سازمان به دلیل منفعت پرستی 

و فردگرایی در حال رشد است،کیفیت روابط متعهدانه و اخالق محور بر 

م نیست، فقدان این اصل اخالق مداری در بین ارتباطات درون سازمانی حاک

اعضای جامعه سازمانی باعث فرسایش شغلی خواهد شد. چنین افت نزولی 

باعث بروز چالش های اجتماعی و روانشناختی از جمله فقدان شکوفایی، 

همبستگی، یکپارچگی، مشارکت از بعد اجتماعی خواهد شد. عالوه براین 

عاطفی، مسخ شخصیت، پیشگیری از عدم  منجربه از دست دادن انرژی ها

موفقیت فردی در جامعه گردیده است. بنابراین ارائه تدابیری همچون: ارتقاء 

عزت نفس، جلوگیری از انتظارت نامعقول و غیر منطقی در سازمان، حمایت 
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پایدار مدیران از نظام اخالقی و انسان محوری، نظارت بر عملکرد سازمانی، 

عالیت های سازمانی، ارتقاء مسئولیت پذیری و .... از تشویق و ترغیب به ف

مهمترین الگوهای رفتاری و قانونی است که می توان در برنامه ششم توسعه به 

 این مبحث توجه کرد.

توسعه پایدار، رفاه اجتماعی، سالمت اجتماعی، کیفیت زندگی، : یدیواژگان کل

 فرسایش شغلی
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 دانش یسازیت تجاریتقون در توسعه و ینقش دانشگاه کارآفر

 ششم توسعه( یدر برنامه یبر الزامات راهبرد ی)مرور

 4عبدالباسط مرادزاده

 2عبدالناصر درخشان

 

 تجاری صورت در یعال آموزش نظام دانشگران یپژوهش دستاوردهای و هادهیا

رفاه  و توسعه به منجر تینها در و ینیکارآفر ،ینیآفرثروت به تواندیم شدن

 یبا گذشته حاک یکنون یهادانشگاه یقیتطب یسهیمقا .شود اقتصادی و یاجتماع

ها دارد. پس از ها و انتظارات از آنکردها، روشیها، رودر برنامه یرات اساسییاز تغ

ن یها، نسل سوم تحت عنوان دانشگاه کارآفردانشگاه یو پژوهش یرسالت آموزش

ده است. دانش و یعلم و دانش گرد یدر حوزه یر و تحوالت اساسییمنشأ تغ

گردند. یکشورها محسوب م ییو دانا ییجاد ثروت، توانایدو ابزار قدرتمند ا یفناور

به  یدهدر جهت یانقش عمده یها به عنوان کانون دانش و فناوردانشگاه

جوامع دارند.  یازهایخود با ن یهاق انطباق برنامهیاز طر یمل یتوسعه یهابرنامه

کسب و  یدانش و ورود به حوزه یسازیها به تجاراساس اهتمام دانشگاه نیبر ا

 یهان نقش در دانشگاهیرنگ بودن ار است. با توجه به کمیانکارناپذ یکار ضرورت

به مبحث  یقات و فناوریوزارت علوم تحق یتوجه جد یکشور ما تاکنون و از طرف

ابعاد  یحاضر ضمن بررسن برنامه ششم توسعه، در پژوهش یدر تدو ینیکارآفر

 یت آن در کشور ما مورد بررسیدانش، وضع یسازیو تجار یدانشگاه ینیکارآفر

ها و به تبع آن جامعه، دانشگاه یواقع یازهایط و نیقرار گرفته و متناسب با شرا

ن برنامه ششم یجهت مد نظر قرار دادن در تدو یکاربرد یشنهادات و راهبردهایپ

 گردد.یارائه م یعال توسعه و در بخش آموزش

 دانش یسازین، توسعه، تجاریدانشگاه کارآفر: یدیواژگان کل
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 ینید بر اشتغال و کارآفریزنان با تاک یابعاد توانمندساز یمطالعه نظر

  4 یمشفق یایه محمدنیمهد

 

ت خود در خانواده یگاه محوریت کشور، و در جایاز جمع یمیزنان به عنوان ن

شرفت، تکامل و توسعه جامعه و یر گذار در روند پیسازنده و تاث یتوانند نقشیم

ت در یرغم فعال یعل یقرون متماد یخانواده داشته باشند. اما همواره در ط

ن یقرار گرفته اند. عالوه بر ا ید مورد کم توجهید و باز تولیتولهای  عرصه یتمام

ن در معرض یریسا ش ازیب جوامع، بیاز اقشار در معرض آس یکیزنان به عنوان 

است که  ین در حالیرند. و ایگ یقرار م یروان یو فشارها یاجتماعهای  ضیتبع

ن امر سالمت یاست که ا یاز عوامل اقتصاد یبخش اعظم مشکالت زنان ناش

شتر از مردان یپژوهشگران، زنان ب اساس مطالعات بر اندازد. یآنان را به خطر م

کاهش فقر  یکه برا یها و امکاناتتیقابل در معرض خطر فقر قراردارند زنان از

و سرپرست ر یزنان فق یبرا یند توانمندسازیالزم است، محرومند. تحقق فرآ

ت یفعال یکه در حوزه رفاه اجتماعاست  یازمند تحول در تمام نهادهائینخانوار 

 ندارد. یژه این قشر از افراد جامعه توجه ویداشته و همواره به ا

فقر و  ی، در چارچوب مفهومیو اسناد یمرور یاافتهیاس ن مقاله که براسیا

ن شده یدر جامعه زنان تدو یفیو ک یکم یهاب روشیو با ترک یتوانمندساز

شتر در معرض فقر قرار دارند. فقر یدهد که زنان به خاطر زن بودن بینشان م

ز مهم یفقر زنان ن یو اجتماع یروان یهاندارد و جنبه یزنان فقط جنبه اقتصاد

 الزم است. یزنان و تحوالت ساختار یمبارزه با فقر، توانمند یبرالذا است. 

 یب اجتماعیزنان، آس ،یتوانمندساز :یدیواژگان کل
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 یشهر یدر بخش کشاورز ینیاشتغال و کارآفر

 4زاده یسید عیسع

 2یه نعمتیآس

 

ح از منابع و یصح یاست که در آن با استفاده یستمیس یشهر یکشاورز

ن و یوندان را تأمشهر ییغذا یازهایاز ن یتوان بخشیک شهر می یعیبستر طب

 یریجلوگ یعیر طبیب ذخایرا حفظ و از تخر یست شهریط زیت محیفیک

توسعه  یو اقتصاد ید به ابعاد اجتماعیجد یشغل یهاجاد فرصتینمود و با ا

ت یتوان به امنی، میشهر یکشاورز یایاز مزا د.یز جامعه عمل پوشانیدار نیپا

جاد ی، و ایینه مواد غذاید، جبران هزیخانوار، کمک به درآمد خانوار، تول ییغذا

با  ینین اشتغال و کارآفریرابطه ب ین مقاله به بررسیاشتغال اشاره کرد. که در ا

ر مثبت یاز تأث یج حاکیران پرداخته شده و نتایدر ا یشهر یکشاورز

 باشد.یران میدر ا ینیبر اشتغال و کارآفر یشهر یکشاورز

 

، یشهر ی، کشاورزی، بخش کشاورزینیاشتغال و کارآفر :یدیواژگان کل

 یشغل یهافرصت

  

                                                           
شگاه بوعلی سینا، همدان، دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دان 4

saeed_isazadeh@yahoo.com 
ریزی اقتصادی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، و برنامه دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه 2

 a.nemati92@basu.ac.irدانشگاه بوعلی سینا، همدان، 
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 زنان سرپرست خانوار یخانوادگ -یمطالعه تعارض شغل

 4ر رستگارخالدیام

 2انیمیمحمد رح

 

 مشکالت و راهبرد خانواده، -ن پژوهش مطالعه تعارض کاریاز ا یهدف اصل

از موضوعات عمده  یکیخانواده -تعارض کار سرپرست خانوار است.زنان های 

از محققان حوزه کار و خانواده قرار  یاریاست که امروزه مورد توجه بس یا

باشد  ی( مینه ای)زمیروش پژوهش حاضر روش گراندد تئور گرفته است.

د. یاستفاده گرد یدانیو م یاطالعات از روش کتابخانه ا یوجهت جمع آور

ل دادند یزن شاغل سرپرست خانوار تشک 25پژوهش حاضر را  یآمار جامعه

ت یجمعهای  بدون توجه به عامل و هدفمند، یر احتمالیغ یریکه با نمونه گ

داده ها در  یگرداور یروش اصل ت انتخاب شدند.یمانند سن و جنس یشناخت

و  یین روایتام یباشد. برا یم یافته فردیمه ساختار ین مطالعه مصاحبه نیا

ن منظور بر یبد د.ینکولن وگوبا استفاده گردیل یابیمطالعه از روش ارز ییایپا

و  یرینان پذیاطم ،یریانتقال پذ موثق بودن و اعتبار، ار،یمع 1ن روش یه ایپا

ل یه و تحلیق حاضر تجزیدر نظر گرفته شد. در تحق یابیجهت ارز یرید پذییتا

 ز استفاده از روشیو ن یفیتوص یآمارهای  داده ها با استفاده از فنون و روش

باشد  یم یو ناپارامتر یپارامترهای  که شامل آزمون یآمار استنباطهای 

 انجام شد.

 تعارض کار، خانواده، زنان سرپرست خانوار، ازدواج مجدد: یدیواژگان کل

  

                                                           
  amir_rastegarkhaled@yahoo.com    استادیارجامعه شناسی دانشگاه شاهد تهران_ 4
  mhrahimian1370@yahoo.com      دانشگاه شاهد -دانشجوی ارشد جامعه شناسی-2
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به ارتقاء  یراهبرد یکردی: رویخانه داران زن مراکز اقامت یتوانمندساز

 در شهر مشهد یفیک ی؛ مطالعه ایدر صنعت گردشگر یرفاه منابع انسان

 3، احمدرضا اصغرپور ماسوله2یکرمان ی، مهد4یزهرا برادران کاشان

 

 ی، علیر ماهر از جمله خانه داران زن هتل ها و مراکز اقامتیغ یکارگران خدمات

ت یزان رضایت خدمات مراکز مذکور و میفیکه در ک یرغم سهم عمده ا

دا و کمتر شناخته یناپ یت شغلین خدمات دارند، معموال موقعیان از ایمشتر

شان و عوامل اثرگذار بر یت ایاز وضع یکه شناخت کاف یدارند. در حال یاشده

قابل توجه در های  نه ها، دستاوردین هزیتواند با کمتر یآن ها م یعملکرد شغل

ت خدمات وابسته یفیک سو و ارتقاء کیشان از یا یت رفاهیبهبود وضع یراستا

گذارد.  یگر از خود بر جاید ی، از سویدر صنعت گردشگر یبه منابع انسان

ه یکرد نظریبر رو یمبتن یفیو با روش ک ین مساله ایرامون چنیق حاضر پیتحق

در شهر  یخانه داران زن ده مرکز اقامت یت شغلیبه مطالعه وضع ینه ایزم

 ین مطالعه بر احصا راهبردهایدر ا یز اصلمشهد پرداخته است. تمرک

انت از ین صین افراد در عیا یشغلهای  تیتوانمندساز، ناظر بر بهبود فعال

ق در بعد ین تحقیج ایشان است. نتایا ین رفاه مادیو تضم یسالمت جسم

 یت زندگیفین بودن کییو پا یضعف عملکرد شغل ینشان دهنده  یفیتوص

نده و یاز مسائل فرسا یشان با مجموعه ایبودن ا ریجامعه مورد مطالعه و درگ

ها آن یفرد یو زندگ یط شغلیدر مح یو روان یب رسان به سالمت جسمیآس

 یآموزش مهارت شغل ید لزوم همزمانیج مویگر از نتاید ین بخشیاست. همچن

توان  یجه آن میبوده است که در نت یزندگ یعمومهای  با مهارت ییو آشنا

افراد در ارتباط با  ینه و کم خطر از سویکم هز یشاهد اتخاذ راهبردها

 یجه حفظ سالمتیط کار و در نتیدر مح یدیهای  تیانجام فعال یچگونگ

ن رو و با یشتر در دراز مدت بود. از ایب یو به تبع آن حصول رفاه ماد یجسمان

                                                           
 دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد 4
 Zahra.baradarankashani@stu.um.ac.ir 
 kermanimahdi@gmail.comدکتری جامعه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد  2
 asgharpour@um.ac.irاستادیار جامعه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد   3
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 یرویاثربخش ن نه آموزش کارآمد ویمدون در زم یاستگذاریتوجه به عدم س

ن موضوع بازتاب یاست ا یکشور، ضرور یدر صنعت گردشگر یکار خانه دار

حوزه های  ز برنامهیو ن یتوسعه صنعت گردشگرهای  ن برنامهیدر تدو یروشن

 داشته باشد. یرفاه اجتماع

 ، رفاهیت زندگیفی، کی، توانمند سازی، مراکز اقامتیکار خانه دار :یدیواژگان کل
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پنج ساله  توسعه های  اشتغال در برنامههای  استیس  یمحتوال یتحل

 یپس از انقالب اسالم

  یدکیمحسن زارع ب

 

باشد. در  یم یاقتصاد ـ یاجتماع یاستگذاریه سزر در حویخط یاشتغال امر

بحث اشتغال و  یاجتماع یاستگذاریدر حوزه س یاساس یاز محورها یکیواقع 

ش نرخ اشتغال به جهت داشتن یافزا یبرا یاستگذارین سیو همچن ینیکار آفر

چند  یاست. حوزه اشتغال امر یـ اقتصاد یکالن اجتماع یرهایر بر متغیتاث

همچون نرخ  یکالن اقتصاد یرهایاز متغ یاریر آن در بسیاست و تاث یبخش

 یاجتماعهای  بیچون آس یاجتماع یرهای، و متغیاشتغال، نرخ بهره ور

شود،  یم یمهم تلق یت زندگیفی، کیت از زندگیرضازان ی، میکاریاز ب یناش

 ،ییگرا-آن عبارتند از: قانونهای  یژگیکه و ییه نهادگرایطبق نظر

ن یکامل ا یالزم است تا با بررس یهنجار لیتحل و ییگرا-کل ،ییساختارگرا

و  ی، قانونیساختارهای  تیمساله و شناخت چالش ها و فرصت ها و محدود

، و یاقتصاد -یاجتماع یاستگذاریو س یزیحوزه از برنامه رن یدر ا یکارشناس

متناسب  ین حوزه به ارائه راهکارهایوضع شده در اهای  برنامه یخیتار یبررس

متون  یل محتوایتحل ین بررسین حوزه پرداخته شود. هدف ما در ایدر ا

و نقاط ضعف و   یدیتوسعه پس از انقالب و استخراج نکات کلهای  برنامه

ن مقاله از نوع یق ارائه شده در ایباشد. روش تحق ین حوزه میقوت آنها در ا

 نکه برنامهیجه ایباشد. نت یم یفیک یل محتوایتحل یک بررسیو تکن یفیک

چون عدم وجود برنامه  یل مسائلیبه دل یتوسعه پس از انقالب اسالمهای 

د و یبه سمت تول یریمت گس یموجود برا یتحول در ساختارها یمناسب برا

مناسب  یاست ها، عدم بررسین سیشفاف در ا یکم یگذاراشتغال، عدم هدف

و  یاستگذاریز استفاده از متخصصان سی، عدم تجویده از لحاظ اجتماعین پدیا

نه یدر زم یخیوتاریقین حوزه، عدم مطالعه تطبیدر ا یرفاه اجتماع

ران و  یا یخیتارهای  تجربه اشتغال، عدم استفاده مناسب از یاستگذاریس

                                                           
  ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشجوی دوره کارشناسی mohsen_zb92@yahoo.com   
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ن یدر ا یاستگذاریس یمناسب برا یمختلف، و عدم وجود استراتژ یکشورها

به خصوص  یو توسعه محور قانون اساس یب اهداف اقتصادیحوزه، در تعق

 ینرو الزم است راهکارهایاند. از امواجه شده یادیبا مشکالت ز 13اصول 

ن کنندگان برنامه ششم یمدنظر تدون حوزه یدر ا یاستگذاریس یمناسب برا

 رد.یتوسعه قرار گ

 اشتغال، یاستگذاریل محتوا، اشتغال، سیتحل :یدیواژگان کل
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 ینیب شیپ در کار و کسب یفضا و اشتغالهای  مولفه سهم نییتع

 طارم شهرستان جوانان مهاجرت

  4یرضا محمّد

  2ییجه رهایخد 

  3یمیرح یتق

 
 در کار و کسب یفضا و اشتغالهای  مولفهن سهم ییتع پژوهشن یاز ا هدف

 .باشد یم طارم شهرستان جوانان مهاجرت ینیب شیپ

سال شهرستان  35تا  40ه جوانان یکلق را ین تحقیا یجامعه آمار :روش 

 یجمع آور یبراباشد و  یم نفر 234تعداد نمونه  .داد یل می،  تشکطارم

محقق ساخته اشتغال و  یپرسشنامه  یاز از ابزار پژوهشیاطالعات مورد ن

 استفاده شد.  یت شناختیپرسشنامه جمع  کسب و کار و یفضا

و  یفیتوص یآمارهای  ل داده ها با استفاده از روشیه و تحلیتجز: افته های

های  ف داده ها از روشیدر قسمت مربوط به توص .صورت گرفت یاستنباط

پژوهش از های  هیآزمون فرض یو برا(ن، انحراف استانداردیانگیم) یفیآمار توص

ل داده ها نشان داد که یتحل .ک استفاده شده استیون لجستیروش رگرس

ن جوانان پسر یمهاجرت در بشانس  ط اشتغالیکسب و کار و شرا یبهبود فضا

ط یت اشتغال و بهبود شرایگر وضعید یاز سو .دهد یم و متاهل را کاهش

 کند.  ینم ینیش بین را پزان مهاجرتشایدختران مجرد م یبرا یاقتصاد

 و کار و کسب های عرصه تمامی در قوانین سازی، تسهیل شفاف :یریجه گینت

 ین مسائل روز اقتصادیتر یفعالیت اقتصادی، مبارزه با رانت از جمله اساس

ن یسنگ یاقتصادهای  تیان با فعالییاز روستا یاریباشد. امروزه بس یران میا

ن دست یاز ا یدر عرضه محصوالت و مسائل یهمچون واسطه گر یخود به علل

ن امر رفته رفته آنها را به انحالل یاز درآمد هستند و ا ینییسطح پا یدارا

 یدر روستاها دور م یش واداشته و از مشارکت اقتصادیخو یدیت تولیفعال
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کند. به  یم یحاضر به کار در کارخانجات شهر یکارگر یکند و با دستمزدها

 ییروستاهای  طیکارو اشتغال در مح و کسب های شاخص مادامیکه طور قطع

و در کنار آن  یشهرهای  طیان به محییابد، سهم مهاجرت روستایارتقاء ن

 افت.یش خواهد یافزا یو معضالت شهر یاجتماعهای  بیآس

  .ییکسب و کار، جوانان روستا یاشتغال، مهاجرت، فضا :یدیواژگان کل
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 نی؛ اشتغال معلولیمشارکت اقتصاد

 4یمحمدرضا مسعود

 2یه اسدیسم

 

آنها احترام گذاره شود.  ین است تا به کرامت انسانیافراد معلول ا یحق ذات

شان، از یت و ناتوانیت و شدت معلولید صرفنظر از نژاد، ماهیافراد معلول با

 برخوردار باشند. یمشابه یحقوق اساس

ن باعث شده یمعلولت ین، اشتغال است. وضعیمعلول یاصل یهااز دغدغه یکی

 یت نامساعدی، از وضعیها، از نظر مشارکت اقتصادر گروهیاست نسبت به سا

و توسعه اشتغال  یشده است توانمندساز یران سعیبرخوردار باشند. در کشور ا

 ین راستایدر ا یستیسازمان بهز یفراوان یرا بهبود دهد. کارها ینیو کارآفر

 شده است.

 ظرفیت این از عظیمی بخش که است آن از حاکی رانین در ایت معلولیظرف

 کشورهای در که طوریبه شود؛نمی داده مشارکت کشورها اقتصاد چرخش در

 افراد درصد 34 تا 04 توسعه حال در کشورهای در و درصد 74 تا 54 صنعتی

 جمله از کشورها از بسیاری اخیر سالهای در. هستند بیکاران خیل در معلول،

 دسترسی در معلول افراد حقوق ارتقاء بهبود و جهت در را هاییسیاست ایران

 درصد4.1 ج یبراساس نتا. اندداده قرار کار دستور در را مناسب شغل به

 آنان از نیمی حدود که است، معلولیت نوع یک حداقل دارای کشور جمعیت

 25.3 معلولین اقتصادی مشارکت نرخ حالیکه در. هستند درصد( باسواد 52.5)

شتر ین به مراتب بیمعلول یکاریدرصد است، نرخ ب 30.3ن یرمعلولیدرصد و غ

 مقایسه ن،یدرصد است. همچن 41.7و  24ب ین بوده و به ترتیر معلولیاز غ

درصد(،  32.7ن)یر معلولیسه با غیدرصد( در مقا 24.2) معلولین اشتغال نسبت

 قشر این شغلی ایتقاض به پاسخگویی در اقتصاد کشور یتالش ناکاف یایگو

 آنان از ناچیزی درصد معلولین، مهارتی و تحصیلی شرایط به توجه با. است
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 و کشاورزی بخش در آنان از زیادی درصد و کرده تصدی باالرا سطح مشاغل

 .هستند کار مشغول خدمات

 ، اشتغالیمشارکت اقتصاد معلولیت؛ :کلیدی کلمات
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ن یدر تدو یاجتماع ینیکارآفر یراهبرد یزیربر ضرورت برنامه یتأمل

 برنامه ششم توسعه
 4عبدالباسط مرادزاده

 2عباس عرب
 

در جامعه  یرات اجتماعییجاد تغیجهت ا یدیکرد جدیرو یاجتماع ینیکارآفر
کرد ین رویاست. ا یاجتماع یهالیها و پتانسدهیها، اتیج ظرفیق بسیاز طر

 یاریتواند در جهت حل بسیم دوستانه بوده،و انسان یاجتماع یتیمأمور یدارا
راهگشا  یرفاه اجتماع یتوسعه یو بطور کل یها و معضالت اجتماعبیاز آس

د محسوب یجد یادهیپد یاجتماع ینیکارآفر یباشد. اگر چه در متون نظر
توان با موارد یم یخیو تار ی، اعتقادیمتون فرهنگ یگردد اما با بررسیم

ما اگر چه  ید. در جامعهیده در اعصار مختلف مواجه گردین پدیاز ا یمتعدد
گاه یشود اما تا جایافت می یاجتماع ینیکارآفر یبرا یمتعدد یهامصداق

دارد که  یشترینمود ب ین فاصله زمانیوجود دارد. ا یاریبس یمطلوب فاصله
بر  یاجتماع ینینه شدن کارآفریل نهادیم که پتانسین مسئله دقت کنیبه ا

 اد است. یار زیدر کشور ما بس یو مذهب ی، تمدنیفرهنگ یاساس سابقه
ن مقوله ین برنامه ششم توسعه، لزوم توجه به ایت به آغاز مقدمات تدویبا عنا
نان یکه کارآفریاست. از آنجائ یادیار زیت بسیاهم یها دارایگذاراستیدر س

 یهااستین سید، لزوم تدومواجه هستن یادیز یهاتیبا محدود یاجتماع
 رسد. یبه نظر م یار ضروری، بسیمیتنظ یتیحما
ن یات ایشده است، ضمن مرور ادب ین اساس در پژوهش حاضر سعیبر ا

ح یر کشورها تشریبا توجه به تجربه سا یاجتماع ینیکارآفر یهامبحث، مولفه
 یراهبردهاق ارائه راهکارها و یآن در جامعه از طر یسازنهیگشته، روند نهاد

 رد.یقرار گ یمورد بررس ییاجرا

 یها، کمکی، توسعه اجتماعی، رفاه اجتماعیاجتماع ینیکارآفر :یدیواژگان کل
 یمردم
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 یسته یتجربه ز یبر مبنا یکاریب یامدهایپ یریبرساخت تفس»

 «برنامه ششم یافت برایارائه ره، یل دانشگاهیکاران فارغ التحصیب

 4یه رحمانیمرض

 2ینانیاکبر تاج مز یدکتر عل

 

تجربه  یبر مبنا یکاریبهای امدیش رو با هدف شناخت پیمقاله پ

ن ارائه یکار در شهر تهران و همچنیب یالن دانشگاهیفارغ التحص یسته یز

اشتغال در  یحوزه  یزیت برنامه ریفیبمنظور ارتقاء ک یاستیشنهادات سیپ

که  یاست بر پژوهش ین مقاله متکیشده است. ا یبرنامه ششم توسعه گردآور

، به کنکاش در تجارب 3ییه مبنایبا راهبرد نظر یفیبا استفاده از روش ک

مه ین یهان پژوهش از مصاحبهیدر ا .کنشگران پرداخته است یستهیز

کار استفاده شد یالن بیالتحصنفر از فارغ 14افته از نوع گروه متمرکز با یساخت

رفت و بر اساس ینفره صورت پذز دهگروه متمرک یکه در چهار جلسه مصاحبه

ل یمورد تحل ینشیو گز یباز، محور ی، با استفاده از کدگذارییه مبناینظر

برساخت شده حاصل از پژوهش  یامدهایش رو پیپ یقرارگرفت. در مقاله

 یک سو حاکیان مصاحبه ها از یج حاصل از اکتشاف در جرینقل شد. نتامذکور 

 یمنف یامدهایپ یکرده دارالیکاران تحصیب یبرا یکاریب یتجربه از آن بود که

 یکاریو مخرب ب یمنف یامدهایاگرچه پاست،  یو مال ی، اجتماعیو مخرب روان

از  یش به برخیشباهت داشت اما گرا یادیان مرد و زن تا حد زیپاسخگو یبرا

و از دست دادن اعتماد  ییدر وسواس، کمرو یریامدها همچون انزوا، درگین پیا

د. در عوض مردان غالباً یشتر مشاهده گردی، در زنان بیاعتمادیبه نفس و ب

ش یرا در پ یجبران منف یهایو استراتژ یش به گسست روابط و واکندگیگرا

اشتغال  یدر حوزه  یاست گذاریگر دولت با وجود سید یگرفتند. از سویم

ن در برنامه ششم توسعه یباشد، بنابرا جامعه یتقاضا یعمال نتوانسته پاسخگو

ند یک فرآیه بر یکلی در شیوه ها و روشها هستیم، تا با تک ما نیازمند تغییر
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3 Grounded Theory 
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الن دانشگاه ها یعظیم فارغ التحص کپارچه بتوانیم در مقابل خیلی ینیکارآفر

 یگذاراستیاصالح س جهت یراهبرد ییهاشنهادیپان یپاسخگو باشیم. در پا

الن یالتحصبیکاری فارغ یاشتغال، با محور قرار دادن مسئله یکشور در حوزه 

کرده در برنامه ششم لیو توجه کافی به بازار کار جوانان تحص یدانشگاه

 شده است.ارائه

، یالن دانشگاهیالتحص، فارغییه مبنای، نظریکاریب یامدهایپ :یدیواژگان کل

  توسعه یبرنامه
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 زن سرپرست  یخانوارها ینیکارآفرموانع  یتجرب یبررس

 استان مازندران( یمورد ی)بررس

  4یجان حسن یعل

  2ا قرایل نیمحمد رضا اسماع

 3یمهرداد بخش

 
ش یزن پرست افزا یهمانند طالق رشد خانوارها یاجتماعهای  بیامروز بواسطه آس

 یل میرا بدوش دولت تحم ینیسنگ یو اجتماع یافته است که به نوبه خود بار مالی

د تا یاتخاذ نما ییکشور سمت و سو یتیریستم مدیجه دولت و سیدر نت دینما

 ین بررسیرد.ایش گیدر پ یده روند معقوالنه ایب دین اقشار آسیت ایفعال یراهها

ن شدن زنان سرپرست خانوار بپردازد. یموانع کارآفر یب شناسیبر آن است تا به آس

ق با توجه به فرمول یتحق نمونه .باشد یم Surveyشیمایاز نوع مطالعه پ یبررس

نان زن سرپرست خانوار ینفر از کارآفر 234نمونه  Cochranاستاندارد کوکران

مشاغل ،روابط شغلی  یدهد مردانه بودن برخ یج نشان مینتا.بدست آمده است

 یو موانع فرهنگ ی،اعتماد اجتماعی،مانع اقتصادیریسک پذیزان ریحاکم،م

زنان موثر است.اما با توجه به مدل  یاز سو ینیرش کارآفریو پذ یتوانمند

 ینیر گذار بر موانع کارآفریان عوامل مختلف تاثیاز م Regressionیونیرگرس

و  یدرصد،عوامل و مشکالت فرهنگ23یدرصد،اعتماد عموم23یالت عالیزنان،تحص

 درصد،25 زنان در محل کار یروابط شغل درصد،23 یبوروکراس درصد 23 یاجتماع

 ینیکارآفر یبرا یدرصد مانع23ت تاهل یدرصد و وضع22یاقتصاد-یماعگاه اجتیپا

ن یتوان ا یم یدرصدR2 13ن ییب تعین با در نظر گرفتن ضریبوده است.همچن

ش یل در کاهش گرایاز موانع دخ یمیبا نیش تقریرهایپژوهش بهمراه متغ

 زن سرپرست را مطمع نظر قرار داده است. یخانوارها

 ،زن سرپرست،کوکران،خانوارینی،کارآفریتجرب:یدیواژگان کل
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 محور نهم:

: چالشها و یاجتماعهای  مهیب

 فرصتها
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 بیمه های اجتماعی در برنامه ششم توسعه یدار سازیپا

 4دکتر مظفر کریمی

 

 ان مسألهیب

عهده دار تأمین سالمت و تضمین معیشت آینده  2صندوق های بیمه اجتماعی

مردم هستند. این صندوق ها از یک سو با توسعه بیمه های درمانی، خدمات 

تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیمه شدگان و خانواده آنها را تأمین می کنند و از 

سوی دیگر، با برقراری مستمری در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت، 

های تأمین یک زندگی آبرومندانه را متناسب با وضعیت درآمدی خانوار هزینه 

 در زمان اشتغال فراهم می سازند.

 14ک به یدر شرایطی که ساختار جمعیتی کشور رو به سالمندی می رود، نزد

ستند و این وضعیت ین یبازنشستگهای  مهیرپوشش بیدرصد از فعاالن بازار کار ز

ش دهد. ینده افزایرا در سالمندان نسل آ یاقتصاد یمی تواند عمق فقر و وابستگ

رسد مناسب ترین روش برای تأمین هزینه های زندگی و  ین، به نظر میبنابرا

نده، گسترش پوشش و تقویت صندوق های یسالمت بازنشستگان و سالمندان آ

 بیمه اجتماعی است. 

 یکرد نظریرو

به دو دسته تقسیم  یاجتماعمه یبهای  صندوق ،از نظر مبانی تعیین تعهدات

 می شوند:

از  ینیستم ها، سطح معین سی: در ا3)دی بی(« نیمع یایمزا»بر  ی. مبتن4

شود. تعهدات بیمه در این  یمه شدگان تعهد میهمه ب یها از قبل برا یمستمر

شود.  یروش براساس یک فرمول که معموالً تابع نرخ تورم است، تعیین م

ه ندارند و حقوق آنها تابع تعداد سال های اعضای صندوق حساب جداگان

پرداخت حق بیمه و سطح حقوق مشمول کسر حق بیمه در زمان اشتغال است. 

شود. وگرنه،  یط بازنگرید در طول دوره به تناسب شرایمه باینرخ حق ب
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2 . social insurance 

3 - Defined Benefit (DB) 
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منابع به نسل  یمخاطرات ناشی از تورم و نوسان های اقتصادی به صورت کسر

 بعد منتقل خواهد شد.

مه با یستم ها، حق بین سی: در ا4)دی سی(« نیمه معیحق ب»بر  ی. مبتن2

شود  ی، از قبل تعهد نمیشود اما مقدار مستمر ین مییتع یمه ایمحاسبات ب

حساب فرد، با احتساب سود و زیان و هزینه  یبلکه مقدار آن به کارکرد اقتصاد

صادی به خود دارد و مخاطرات ناشی از نوسان های اقت یهای اداری، بستگ

 شخص منتقل می شود. 

به  "مزایای معین"بر  یمبتنهای  ت صندوقیادشده، حساسیف یبنابه تعار

ن یکمتر است. از ا یاقتصاد یرهایار باال و نسبت به متغیبس یتیجمع یرهایمتغ

مه شده به تعداد ی)نسبت تعداد ب یبانین صندوق ها، کاهش نسبت پشتیرو، در ا

 صندوق دارد. یداریبر تعادل و پا ین کننده اییتعر یر( تأثیبگ یمستمر

صندوق های بیمه اجتماعی در کشور ما از نوع مزایای معین هستند. این نوع 

 یصندوق ها، در مقابل متغیرهای جمعیتی حساسیت باالیی دارند و هر تغییر

ن یکند. از آنجا که ا یدر نسبت پشتیبانی، تعادل صندوق ها را به شدت متأثر م

وق ها عمدتاً در دوره بلوغ یا پس از بلوغ هستند، نسبت ذخایر قابل سرمایه صند

گذاری آنها به کل منابع اندک است و سودآوری سرمایه گذاری ها نمی تواند 

تأثیر زیادی بر تعادل منابع ـ مصارف این صندوق ها داشته باشد. بنابراین، مهم 

ا، نسبت پشتیبانی ن صندوق هیترین شاخص در حفظ تعادل و پایداری ا

 آنهاست. 

ت یه است که با بهبود وضعین نظریبر ا ین نوشتار، مبتنیدگاه حاکم بر اید

ش یتوان دوره تعادل صندوق ها را افزا یم یمه اجتماعیبهای  صندوق یبانیپشت

 ابند.ینجات  یکه از بحران مال یداد به نحو

 ن برنامه چهارم و پنجمیموضوع در قوان یابیارز

به  یاجتماعهای  مهیکه در قوانین برنامه چهارم و پنجم درباره ب یاحکام

بوده و کمتر جنبه بلند  یده، عمدتاً معطوف به حل مشکالت مقطعیب رسیتصو

که آثار کارکردی بیمه های اجتماعی معطوف به آینده است  یمدت دارد. درحال

                                                           
4 - Defined Contribution (DC) 
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تصمیمات خود و این ویژگی باعث می شود که قانونگذاران آثار بلند مدت 

مه ها را لمس نکنند و صرفاً به نتایج آنی و فوری توجه داشته یدرباره این ب

 باشند که معموالً به رضایت بخشی از مردم منجر می شود. 

ت ی، بدون رعایاجتماعهای  مهیاز احکام برنامه پنجم توسعه درباره ب یبرخ

به تصویب احکامی با  توان ینه مین زمیبوده که در ا یمه ایو الزامات ب یمبان

ماهیت دائمی )غیربرنامه ای(، احکام فاقد پشتوانه مالی، احکام غیرقابل اجرا و 

د، -54، 15، 11، 12، 33، 30، 34، 20،34مغایر با محاسبات بیمه ای )مواد 

از قانون  یاشاره کرد. البته در مواد قانون برنامه پنجم توسعه( 04، 33، 34، 53

( قانون 27و  23ن مواد )ی( و همچن33هـ، و، ح، ز ماده  یابرنامه چهارم )بنده

توانست  یب شده بود که در صورت اجرا، میتصو یز احکامیبرنامه پنجم ن

 ک اجرا نشده است.یچ یشود، اما ه یاجتماعهای  مهیب یداریت و پایموجب تقو

 نده یروند آ ینیش بیوضع موجود و پ یابیارز 

بیمه اجتماعی تکالیف سنگینی را از ناحیه طی دو دهه گذشته، صندوق های 

قوانین مقطعی )بازنشستگی های پیش از موعد، معافیت های حق بیمه، پوشش 

 یدارین، در کنار ناپاین قوانیبی ضابطه و ...( متحمل شده اند. ا یامهیهای ب

و حوادث در جامعه، موجب شده که نسبت  یکاریب یاشتغال و نرخ باال

از صندوق ها  یاریکه بس یابد، به طوریبه سرعت کاهش  صندوق ها یبانیپشت

 قرار گرفته اند. یت بحرانیاز حالت تعادل خارج شده و در وضع

ن، عدم پرداخت تعهدات دولت به این صندوق ها، سبب شده که یعالوه برا

عمالً هزینه های سنگین این قوانین )که منافع آن به طور ناعادالنه نصیب 

ای صندوق ها می شود( به سایر اعضا تحمیل شود و با بخش معدودی از اعض

 معوقه دولت به صندوق یال بدهیارد ریلیهزار م 344ش از یتوجه به انباشت ب

ن روند منجر به وقوع یساالنه آن، ادامه ا یو رشد تصاعد یمه اجتماعیبهای 

ت در سازمان یو در نها یاختصاص یبازنشستگهای  ک بحران بزرگ در صندوقی

 ی( خواهد شد که میمه این سازمان بی)به عنوان بزرگ تر ین اجتماعیتأم

 باشد. یت اجتماعیامن یبرا یدیتواند تهد
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 برنامه ششم توسعه  یبرا یاستیشنهاد سیپ

با توجه به نکات یاد شده و تجربه حاصل از قوانین برنامه توسعه در دو دهه 

ششم توسعه در حوزه اخیر، به نظر می رسد مهم ترین رویکرد قانون برنامه 

جمعیتی )اصالحات های  بیمه های اجتماعی باید مبتنی بر بهبود نسبت

دولت،  ین تعهدآور برایقوان یجیا حذف تدرینده نگر(، اصالح یآ یپارامتر

ه در یتفکیک خدمات حمایتی از نظام بیمه ای و مهم تر از همه ثبات رو

 .قانونگذاری های مربوط به بیمه های اجتماعی باشد
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 ن برنامه ششم توسعه:یدرتدو یاجتماعهای  مهیبهای  ستهیبا

 یزدانید یفرش

 

دهه برخوردار است. از  3ک به ینزد یران از سابقه ایدر ا یاجتماعهای  مهیب

همراه بوده است.گاه  ییتا کنون با فراز و فرودها 4343آن در  یریبدو شکل گ

از باال بوده است ) مانند سال   ینوساز یکردهایرات به واسطه رویین تغیا

و  4332های  تر ) مانند سال یدولت مردم یکردهایاز رو ی( و گاه ناش4351

ن مقوله توجه یمختلف به اهای  پس از انقالب در برنامههای  (. در سال4303

 ، چه در حوزهیمباحث نظر یبه برخ ین توجه که متکیق تریشده است. اما عم

بوده در برنامه  یاجتماعهای  مهیمرتبط با بهای  و چه حوزه یاقتصادهای 

شود نخست مواد مرتبط  یگرفته م ین مقاله پیچهارم صورت گرفت. آنچه در ا

سوم، چهارم و های  در سه برنامه توسعه کشور)برنامه یاجتماعهای  مهیبا ب

 یباشد. و سپس به گونه ا یآن مواد م ییاجرا یامدهایپنجم( و اقدامات و پ

مه ها با استفاده از آمار و ین بیت موجود در ایاز وضع یکل یاسب شنیآس

در خصوص ضرورت و  یت بحثیاطالعات موجود پرداخته خواهد شد و در نها

ن بحث با ین موضوع در برنامه ششم ارائه خواهد شد.در ایحضور ا یچگونگ

 ین کژکارکردی، همچنیاجتماعهای  مهیب یو کارکرد یجابیا یه بر مبانیتک

 یدر راستا ییشنهادهاین نهادها، پیمعطوف ا یاسیت سیریاز مد یناشهای 

 گردد. ین نهادها ارائه میا یاصل یبه عملکرد معطوف به کارکردها یبهبود بخش
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 اقشار کم درآمد یخرد بر رفاه اجتماعهای  مهینقش ب یبررس
 ؛  2ید تهموری؛ سع 4م زادهیبهروز رح

 1یمان انفرادی؛ سل 3یبهرام یتیگ
 

ر ین مسیاست و ا یاز اهداف دولت ها، توسعه و تحقق عدالت اجتماع یکی
 یمالهای  تیه حمایسر نخواهد شد مگر آنکه افراد کم درآمد جامعه در سایم

ن ی، در اییاز ابعاد فقرزدا یکیاز راه کارها به عنوان  یکیرند. یالزم قرار گ
ر یب پذیر و آسیفقن اقشار یخرد در بهای  مهیتواند گسترش ب ینه میزم

مه ها بر رفاه ین نوع بیر ایتاث یما بررس ین مقاله هدف اصلیجامعه باشد. در ا
ل اسناد ین مقاله تحلیباشد. روش ما در ا یاقشار کم درآمد جامعه م یاجتماع
انجام  یتجربهای  شنهین مراجعه به اسناد و پیموجود و همچنهای  و آمار

 باشد.  ین موضوع میگرفته در رابطه با ا
باشد  یم ین پرسش اساسیبه ا یین اسناد و آمارها پاسخ گویل ایهدف از تحل

اقشار کم  یزندگ یبرا یمال یخرد به عنوان پوششهای  مهیکه گسترش ب
د یافراد را بهبود بخشد؟ با تاک یت رفاهیتواند وضع یدرآمد جامعه تا چه حد م

ن یبدست آمده ا یجه اصلینت ن مقاله،یدر ا ین سوالها به عنوان دغدغه اصلیبرا
ن برنامه ششم توسعه در رابطه یتواند در تدو یم ییاست که چه نوع راهکارها

 د واقع شود. ین موضوع مفیبا ا
محصوالت  یبازار بالقوه برا ییو شناسا یتوان به بررس یاز جمله راهکارها م

خرد  مهیارائه خدمات ب یمناسب برا یانتخاب الگو یمه خرد؛ در گام بعدیب
 agentاشاره کرد که در آن   partner- agent ین مقاله به الگویکه در ا

از  یستیه و...( بایها و اتحاد ی، تعاونیو اعتبار یها همچون ) موسسات مال
 ت شوند.یخرد به اقشار کم درآمد تقوهای  مهیارائه خدمات ب یطرف دولت برا

 یی، فقرزدایتوسعه، عدالت اجتماع، یخرد، رفاه اجتماعهای  مهیب :یدیواژگان کل
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؛ چالش یریدر فراگ یکالن ؛بدون کاهش نابرابرهای  ارتقاء در شاخص

 در  پنج برنامه  توسعه گذشته ین اجتماعیتأمهای  استیس

 4یمحمدرضا واعظ مهدو

 2ینب واعظ مهدویز

  

ت اهداف دولت ها و یدر زمره مهمتر ین اجتماعیتأم ان مسئله :یب

ن مقوله یار به ایبس ین انقالب اسالمیقرار گرفته است.اهداف آغازاستمداران یس

م آن توجه یبه گسترش و تعم یاسالم یجمهور یتمرکز داشته و قانون اساس

» را  ین اجتماعیاز تأم یبرخوردار یقانون اساس 23داشته است. اصل  یجد

لت همه آحاد م ین حق براین ایدانسته و دولت را مکلف به تأم« یحق همگان

 ساخته است. 

 دولتها در حوزه یه گذاری،سرمایکیه نئوکالسیطرفداران نظر : یکرد نظریرو

نه و کند یرا پرهز یاجتماعهای  مهیم بی، و منجمله تعهد به تعم یاجتماعهای 

دهه  ییابتداهای  در سال یکنند. توافق واشنگتن یکننده روند توسعه قلمداد م

ن توافق توسط یرش اید کرد و پذیدولتها تأک یبرانضباط مال یالدیم 4334

نکه شرط یا ین نهادها برایم ای،و تصم یپول و بانک جهان ین المللیصندوق ب

توافق واشنگتن قرار های  هیاز توص یرویرا پ یمتقاض یوام به کشورها یاعطا

م یآنان از پارادا یدولت ها و دورهای  نهیدهند،باعث تفوق مفهوم کاهش هز

اقتصاد های  ن موضوع باعث شد تا دولت ها ساختارید. ایرفاه گردهای  دولت

برال یکه به اصالحات ل یید تا دولتهایینپا یریخود را نابود کنند. د یتیحما

 یمارستان ها با کمبود دارو مواجه میب یافتند که وقتیآورده بودند در یرو

و  یفقر و نابرابر یا وقتیندارد؛ و  یر مفهومیدلپذ یگر رشد اقتصادیشوند، د

 یم یاجتماع یاز نا امن یش امواج گسترده ایدایباعث پ ید طبقاتیاختالف شد

 یاقتصادهای  استیس ییگردد. ناکارا یناممکن م یدار اقتصادیشود، رشد پا

: یپسا واشنگتن»که  4330در سال  ید که در اجماعیبرال به آنجا انجامینئول
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Post Washington Consensouse  »های  استینام گرفت ؛ س

دار با کاهش یدنظر قرار گرفت و مفهوم توسعه پایمورد تجد یاجماع واشنگتن

 افت. یمجدد  یوند و قرابتیپ ین اجتماعیفقر و تعهد بر گسترش تأم

 مهیم بیف دولت در گسترش و تعمیران که تکالیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

همگان  یرا برا ین اجتماعیاز تأم یبرخوردارن کرده و حق یرا مع یاجتماعهای 

را  یاست اجتماعین آن نموده است، بسته سیقائل شده و دولت را مکلف به تأم

 رسد.  یرفاه به نظر مهای  دولتهای  استیدارد که مشابه س یعرضه م

انقالب  ، و  یروزیاول پ یسالها یط:گذشته های  موضوع در برنامه یابیارز 

توسعه و  یبرا یمتعدد یاول و دوم توسعه ، نهادهاهای  برنامه یبعدها ط

ته امداد حضرت امام یجاد شدند. کمیدر کشور ا ین اجتماعیگسترش تأم

اد جانبازان، ید، بنیاد شهیخرداد، بن 45اد ی، بنیستی)ره( ، سازمان بهزینیخم

مه خدمات یاد مستضعفان ، سازمان بیامام، بن 444اد مسکن و حساب یبن

ن نهادها هستند که در کنار یه ازجمله ایریمتعدد خ یادهایو بن یدرمان

ن یکارکنان دولت، سازمان تأم یر سازمان بازنشستگیتر نظ یمیقد ینهادها

گسترش،  یمسلح برا یروهاین یمه و باز نشستگیبهای  ، وسازمانیاجتماع

تالش کردند. در برنامه سوم توسعه،  ین اجتماعیت نظام تأمیم و جامعیتعم

و نظام مند شدن  یشد و هماهنگ یتلق ین سازمان ها کافیا یگسترش سطح

ن ساختار نظام مند، در یمورد نظر قرار گرفت. ا ین اجتماعینظام تأم یساختار

افت و نخست به ی یکشور تجل ین اجتماعیقالب قانون نظام جامع رفاه و تأم

است یرالت یل تشکیذ« ر مشاور یوز»تحت عنوان  یجاد حوزه ایصورت ا

به  "تای، و نها یس جمهوریرئ یبرا یجاد معاونتیو سپس به صورت ا یجمهور

به عنوان نهاد هماهنگ کننده،  ین اجتماعیجاد وزارت رفاه و تأمیصورت ا

ن ییدر کشور تع ین اجتماعیتأمهای  شبرد برنامهیپ ی، و پاسخگو برایمتول

های  استیس» تبلور  کشور ، ین اجتماعید. قانون نظام جامع رفاه و تأمیگرد

به عنوان  ین خدمات اجتماعیتأم یران برایا یاسالم یجمهور« یاجتماع

و  ین اجتماعیجاد نظام تأمیا» فه یباشد که عهده دار وظ یم یعموم یکاال

انسجام کالن سیاستهای رفاهی به منظور توسعه عدالت اجتماعی و  یبرقرار
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رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر 

  ده است.یگرد« پیامدهای آن

در قالب نظام جامع رفاه و  یرفاه اجتماعهای  استیدر برنامه چهارم توسعه ، س

انه خط یمحاسبه سال» دا کرد و یپ یریعمق و انسجام چشمگ ین اجتماعیتأم

ر یت زیجمع یبرا یتیحما یاستهایس یاختصاصهای  اعمال بسته» ، « فقر

ت یجمع یبرا  یاجتماعهای  مهیبهای  استیبسته س» ؛ و « دیخط فقر شد

 یبرا یارانه ایو  یاتیمالهای  استیس» ؛ و «  ین خط فقر مطلق و نسبیب

؛ یاجتماع یوستگیجاد انسجام و پیو ا«  یدرآمد یکاهش فاصله دهکها

ز ارتقاء یدر شهر و روستا و ن یاجتماعهای  مهینظام ب یکسان سازین یهمچن

ف یدر زمره وظائف دولت مورد نظر قرار گرفت و به عنوان تکال یه اجتماعیسرما

زان یم یعادالنه ساز» ز یسالمت نهای  مهید. در بخش بیابالغ گرد یقانون

کمرشکن های  نهیماران به ورطه هزیاز سقوط ب یریو جلوگ«  یمشارکت مال

پرداخت از های  نهیاهش هزز کیدرمان و نهای  نهیاز هز یو فقر ناش یدرمان

 نهیاز هز یمحافظت مال یبرا یاقتصادهای  ن شاخصیتر یب، به عنوان اصلیج

 دند.یگرد یف و هدفگزاریسالمت تعرهای 

، ین اجتماعینظام تأم یریت و فراگین جامعیتأم ین دوره و در راستایدر ا

از سال  ستم ارجاعیان در قالب پزشک خانواده و سیمه درمان روستائیبرنامه ب

ن یتأم یبرا ین سازمان اختصاصیب و به اجرا گذاشته شد و همچنیتصو 4301

 ید. در ابتدایل گردیان تشکیر و روستائیکشاورزان و عشا یبرا ینظام بازنشستگ

زان یب به صد درصد) به میقر یخدمات درمان یمه ایبرنامه چهارم پوشش ب

ان یروستائ یبرا یاجتماعهای  مهینه پوشش بین شده و زمی( و تأم 30.5%

مسلح( فراهم شده بود. در  یروهای)عالوه بر کارگران، کارکنان دولت و پرسنل ن

های  مهی، برنامه بیف قانونیبرنامه چهارم، برخالف مفاد و تکال یانیپا یسالها

ل شد و متعاقب آن یان تبدیرانیمه ایبه برنامه ب یان شهریش فرمایخو یبستر

درصد از  0 -44 "د و عمالیون نفر لغو گردیمل 5ه ب بیقر یمه ایپوشش ب

 یشرفتین پیخارج شدند. عالوه بر ا  یبستر یمه ایت کشوراز پوشش بیجمع

 ز حاصل نشد.یر نیان و عشایروستائ یاجتماعهای  مهیدر برنامه ب
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 ی، ارتقاء توسعه انسانین اجتماعیدر برنامه پنجم توسعه ، عالوه بر نظام تأم

 یدن به سطح کشورهایز مورد توجه قرار گرفت و رسیقانون برنامه( ن 21)ماده 

 مهیب یه بندین، نظام الیشد. عالوه بر ا یباال هدفگذار یتوسعه انسان یدارا

نظام « یت بخشیکفا» ق و یگسترش و تعم یبه عنوان الگو یاجتماعهای 

جاد ی(.ا27د)ماده آن به دولت ابالغ ش یاده سازیانتخاب و پ ین اجتماعیتأم

بند ه  یز طین یبازنشستگ یلیمه ها تکمیب یبرا یخصوص یانفرادهای  حساب

ز یسالمت نهای  مهین قانون مجاز دانسته شد. نظام ارائه خدمات بیهم 20ماده 

 محور آن قرار گرفت.« عدالت در سالمت» ن یافت و تأمیت یار جامعیبس

ن هستند که یانگر ایب ین المللیو ب یملهای  یابیارز ت موجود:یوضع یابیارز

های  تیرغم محدودیعل ین اجتماعیحاصل شده در حوزه تأمهای  دستاورد

و معضالت  یاقتصادهای  ) در دوران جنگ( و محاصرهیلیاز جنگ تحم یناش

ن حوزه همراه یاهای  ر شاخصیار ارزشمند بوده و با ارتقاء چشمگی، بسیداخل

ت شناخته شده و یز به رسمین ین المللیسطح بن دستاورد ها دریبوده است. ا

ن یدر حوزه تأم یشرفت نسبیرغم پید و اذعان قرار گرفته است. علییمورد تأ

ن ارتقاء همه جانبه و یو بهبود سطح پوشش و خدمات ، متأسفانه ا یاجتماع

در پوشش خدمات  یتیو جمع ییایجغرافهای  یعادالنه نبوده است.  نابرابر

ع شاخص ها و نه صرف ارتقاء یر و بارز بوده  و نحوه توزیچشمگ ین اجتماعیتأم

 دهد.   یل میکشور را تشک ین اجتماعی، چالش مهم نظام تأم ین ملیانگیم

است توسعه یس برنامه ششم توسعه: یبرا یاستیشنهاد سیو پ یریجه گینت 

 ییایکه همه شهروندان و همه مناطق جغراف یمتوازن و همه جانبه به نحو

برخوردار گردند، به  ین اجتماعیو پوشش نظام تأم یر از مواهب توسعه ملکشو

گردد. مقاله حاضر  یشنهاد و مطرح میبرنامه ششم پ یاست محوریعنوان س

« یاز مواهب توسعه مل یدر برخوردار یکاهش نابرابر»د تا ینما یشنهاد میپ

 رد. یم غالب برنامه ششم توسعه قرار گیپارادا

؛ یتوسعه؛ اجماع واشنگتنهای  ؛ برنامه یاجتماعهای  استیس :یدیواژگان کل

 ین اجتماعی؛عدالت ؛ نظام جامع رفاه و تأم ینابرابر
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 محور دهم:

تها و یسالمت: محدودهای  مهیب

 تهایظرف
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 هاتیها و ظرف تیسالمت؛ محدودهای  مهیب

 4یمحمدرضا واعظ مهدو

  

های  نهیاست که هز یسمیسالمت، مکانهای  مهیب مسئله: انیمقدمه و ب

. اصول دینما یم لیرا تعد مارانیب یبرا یپزشکهای  مراقبت نیو سنگ میمستق

 سالمت عبارتند از :های  مهیحاکم ب

   یماریها در زمان ب نهیهز لیتحم یبجا یدوره زمان کیها در  نهیتقبل هز -4 

 فرد کیپرداخت توسط  یاز مردم بجا یگروه انیم یپزشکهای  نهیهز میتقس -2

و مشارکت  یبه همکار ازین یدرمان اجتماع مهیاساس تحقق ب نیبرا

 شدگان، و دولت دارد.  مهیب ان،یکارفرما

 در مراقبت یگذار هیازسرما یروش «یدرمان اجتماع مهیب» : ینظر کردیرو

 است. ریز اتیخصوص یاست که دارا یو درمان یبهداشتهای 

کارگران،  ان،یکارفرما «یاجبار» تیبرعضو یمبتن یبودجه و منابع مال-4

 وکارمندان است.

 کنند.  یم تیحما «یدرمان اجتماع مهیب»های  از طرح یاعتبارات بودجه عموم-2

 ی( ویقدرت پرداخت )و سطح درآمد زانیمشارکت فرد براساس م زانیم-3

 باشد. یم

 ،ی،سالمند یمادرزادهای  یماریب رینظ یکننده سالمت دیخطرات تهد زانیم-1

 مهیحق ب شیباعث افزا یعنیگذارد.) ینم ریبر سطح مشارکت فرد تأث یو ناتوان

 شود( ینم

شود  یاحتساب م یعموم یدر زمره کاالها «یدرمان اجنماع مهیب» خدمات -5

 دولتها است. یتیآن جزء وظائف حاکم نیو تأم

 .ستین یبه دنبال سود ده مهینوع ب نیا-3

مسئله « عدالت»شود و  یم یطراح کسانیهمگان  یبرا مهیب نیخدمات ا-7

 آن است.  یمحور

                                                           
   vaezmahdavi@shahed.ac.irاستاد دانشگاه شاهد؛ رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت  4

mailto:vaezmahdavi@shahed.ac.ir
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 یاجتماعهای  مهیبا ب یدرمان خصوص مهیبهای  طرح موجود: تیوضع یابیارز

های  مهیشوند که در بسته ب یرا شامل م یمتفاوت هستند و خدمات یدرمان

 یفعل طیشوند. در شرا ینم یتلق «یضرور»"نشده اند و الزاما فیتعر یاجتماع

 نهیو تنها هز ندکن یم تیفعال یموثر ریبه نحو ناکارآمد و غ یلیتکمهای  مهیب

 یمصوب را پرداخت مهای  با تعرفه ریمغاهای  متیبا ق یبخش خصوصهای 

 یم جادیا یو درمان یرا در بازار خدمات بهداشت یعدالت یو ب یکنند و آشفتگ

)به شکل  یلیو تکم هیپا مهیاز ب یرغم برخوردار یشدگان هم عل مهی. بندینما

و  گران  یتک نسخه ا یداروها ریظخود)ن ازیخدمات مورد ن یاری( از بسیفعل

 و درمان سرطانها( محروم هستند.  متیق

خود در امر بهداشت و درمان را  یدارند اعتبارات بودجه عموم فهیدولت ها وظ

خدمات  یفیو ک یو با هدف ارتقاء کم یاجتماعهای  مهیدر قالب ب "منحصرا

 شود. یصورت محقق م نیتنها در ا«عدالت در سالمت»به مصرف برسانند.  یهمگان

بر اساس موارد  برنامه ششم توسعه: یبرا یاستیس شنهادیو پ یریگ جهینت

 .ردیشکل گ ریاصول ز هیبر پا دیدرمان در کشور با مهینظام ب یذکرشده، سامانده

و خدمات ومنابع مربوط  یدرمانهای  مهیدر ب یلیو تکم هیسطوح پا نییتب-4

 هیپا سطح:  یدرمانهای  مهیحوزه ب درمنابع  نیا نیبه هر سطح و نحوه تام

شده و شامل خدمات  فیتعر یدرمان یاجتماع مهیتحت عنوان ب یدرمان مهیب

 کسانیباشد.  یم رانیا یاسالم یقابل ارائه به همه شهروندان جمهور یضرور

 نیو تضم یعدالت در دسترس یخدمات و برقرار نیا تیفیک یو ارتقا  یساز

موجود  یو بر اساس منابع مال  انیرانیهمه ا یبرا ستیبا یخدمات مذکور م

 مهیبهای  به طرح یو عموم یهرگونه اعتبارات دولت قی. تزرردیصورت پذ

خواهند  یشامل خدمات یلیتکمهای  مهیممنوع است و ب یلیو تکم یخصوص

 ایشدگان و  مهیمنابع توسط ب نیتأم"وجود ندارند و با  هیشد که در سطح پا

 هیپا مهیبهای  سازمان افتیتحقق خواهد  "داوطلبانه"و بصورت  "انیکارفرما

 مهیبهای  شرکت دینما یسع دی( بایاجتماع نی)و وزارت تعاون، کار و تأم

که  یکند، به نحو قیتشو یلیتکم مهیرا به ارائه کارآمد خدمات ب یتجار
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 یاز خدمات را برا یسطح مناسب تر "یلیو تکم هیبسته خدمات پا بیترک"

 .  دینما نیشدگان تام مهیب

 طیارجاع و پزشک خانواده در شرا نظام: نظام ارجاع و پزشک خانواده یبرقرار-2

شده است. وزارت تعاون، کار و  یاتیو عمل یطراح انییروستا مهیدر ب یفعل

از اقدام  یبانیو پشت تیضمن حما دیو وزارت بهداشت ؛ با  یاجتماع نیتأم

استفرار و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام  یالزم برا باتیحاضر،  ترت

گسترش و  یکه برا یرا در دستورکار قرار دهد. اعتبار یارجاع به مناطق شهر

 یب لیتوسعه پزشک خانواده در نظر گرفته شده است، سالهااست که به دل

 فاقد استفاده شده است. یبرنامگ

 مهینظام ب یکردن آن به جا نیگزیو جا« فعال یپزشکهای  مراقبت»اعمال -3

است که  ماریب نیموجود ا طیشرا در: ( موجودویفعال)پاس ریغ یدرمانهای 

چه بسـا  ـد،ینمـا یدهد و به پزشک مراجعـه م یم صیخود را تشخ یماریب

خبر  ینهفتـه داشته و سـالهـا از آن ب ابتید ایکه فشـار خون باال و  یافـراد

ها وجود  مهیدر ب ی( و سالمت نگریفعال )غربالگر یابیماریبهای  باشند. برنامه

 یریگیمورد پ یمحورها نیتر یجزء اصل دیبا یسالمت نگر م مهیب جادیندارد. ا

 .ردیسالمت قرار گ یاجتماعهای  مهینظام ب

طرف قرارداد  یپزشک یپرداخت به موقع و هدفمند صورتحساب واحدها-1

و  یارائه کننده خدمات پزشک یواحدها شتریاعتماد هر چه ب جلب :ها مهیب

 نیدولت در ا یمال تیحما ازمندیپرداخت به موقع صورتحساب آنان) که البته ن

شدگان را فراهم خواهد نمود.  مهیب یمند تیبهبود رضا نهیباشد ( زم یم نهیزم

قرار  طرف یبه پزشکان و موسسات پزشک دیسالمت با یاجتماعهای  مهینظام ب

را  نیو درک متقابل از منافع طرف ستهیخود نگر یاجتماع یداد به عنوان شرکا

 قیجهت تشو یبه عنوان روش "پرداخت"ابزار  نیدر دستور کار قرار دهد. همچن

 کارآمدتر، حاذق تر، متعهدتر و درستکارتر به کار گرفته شود. یپزشک یواحدها

ابزار   :مناطق محروم یحیترجهای  از تعرفه تیبسط و گسترش و حما -5

فراهم کنندگان خدمات به ارائه خدمت در مناطق  قیتشو یبرا دیتعرفه  با
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 کیکه در آمد حاصل از ارائه  یبه نحو رد،یقرار  گ یبردارمحروم مورد بهره 

از درآمد ارائه همان خدمت در مناطق  شیخدمت واحد در مناطق محروم ب

نشود.  شتریب شدگان مهیتوسط ب یحال سهم پرداخت نیبرخوردار باشد و در ع

را  ازیمناطق محروم به خدمات مورد ن نیساکن یدسترس شیافزا استیس نیا

موضوع توجه کرده است لکن  نیهم بدنبال خواهد آورد.طرح تحول سالمت به ا

 گردد. نهیو نهاد تیتثب یا مهیدر نظام ب دیبا استیس نیاستمرار ا یساز وکارها

 ی،درمانیتمام وقت مراکز آموزش یعلم أتیه یاعضا  ژهیاز تعرفه و تیحما-3

 یارتقا نکهیاستفاده از خدمات تمام وقت پزشکان ضمن ا استیس :یدولت

 مهیب نهیآورد باعث کاهش هز یارائه کنندگان خدمات را بدنبال م یکارآمد

 .  دیشدگان هم خواهد گرد

 عقد: ازیدر مناطق مورد ن یپزشکهای  عقد قراردارد با واحد تیعدم محدود-7

 یواحدها ییایدر سامان جغراف یها و ... ابزار مهم شگاهیقرارداد با پزشکان، آزما

 نیا دیبا یاجتماع نیشود وزارت تعاون، کار و تأم یم یارائه کننده خدمات تلق

تا  ردیوزارت  بهداشت  به کار گ یسطح بندهای  استیابزار را هماهنگ با س

در  یو درمان یبهداشت ازین وردمناسب و عادالنه به خدمات م«  یدسترس»

خدمات ارائه شده  هیحال کل نیگردد. در ع سریمردم م ینقاط کشور برا یاقص

 ریزشت ز دهیمصوب محقق شود و با پدهای  متیبا ق دیشدگان با مهیبه ب

 بشدت برخورد گردد. یقانون قیو هم از طر یفرهنگ قیهم از طر دیبا یزیم

 :کشور یطبق سرانه به استانها یدرمان مهیاختصاص عادالنه اعتبارات ب-0

های  کشور نشان دهنده سرانههای  در استان یدرمان مهیبهای  نهیهز عملکرد

ارائه کننده  یامر طبعاً با تعداد و نوع واحدها نیباشد. ا یم یمتفاوت عملکرد

که تعداد  یمختلف کشور، متناسب است. مثالً، در استانهای  خدمات در استان

شود و لذا  یم نهیهز یارائه کننده خدمت کمتر باشد،سرانه کمتر یواحدها

سالمت با اختصاص  یاجتماع های  مهیشود. نظام ب یپا گذاشته م ریعدالت ز

 ییتا در استان ها دیرا فراهم نما یطیتواند شرا یسرانه مصوب به استان ها، م

شوند، در  یم تیریبهتر مد یاز نظر مال ایکه ارائه خدمات محدودتر است و 

 به مردم ارائه گردد. یشتریب یا مهیسقف سرانه مصوب، خدمات ب
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 :یارائه کننده خدمات درمان یشدگان در برابر واحدها مهیاز حقوق ب تیحما-3

از حقوق  دیشدگان با مهیب لیبه عنوان وک یخدمات درمان مهیبهای  سازمان

کم خطا، به اندازه و به موقع  ت،یفیو بر ارائه خدمت با ک ندینما تیحما مارانیب

 سمیو مکان یارائه خدمت را در رتبه بند تیفیشدگان نظارت نموده و ک مهیبه ب

 خود لحاظ کنند. های  پرداخت

در چهار  یگذار استیس یموارد ذکر شده  در قالب نظام سلسله مراتب تحقق

 .ردیپذ یسطح صورت م

 444نظام که طبق اصل  یکلهای  استیس : یاستگذاری: سطح اول: س الف

 یکلهای  استیشود. س یابالغ م یتوسط مقام معظم رهبر یقانون اساس

های  مهینظام ب یراهبردها نیتر یاصل یابالغ شده و حاو "رایسالمت اخ

کالن  یاستگزاریس یسطح بعد یاسالم یسالمت است. مجلس شورا یاجتماع

به  یاجتماع نیه و تأمرفا یعال یمربوط به شورا ی. سطح بعددهدیل میرا تشک

رفاه، بهداشت، کشور، آموزش و  یوزرا تیجمهور محترم و عضو سیرئ استیر

است.  ربطیذ نیمسئول ریو سا ،یزیو برنامه ر تیریسازمان مد سییپرورش، ر

رد یگ یقالب ها شکل م نیسالمت در ا یاجتماعهای  مهینظام بهای  استیس

 شود. یم ییو نها

  یو هماهنگ یساز استیس ،یزی: سطح دوم: برنامه ر ب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یو با همکار یدرمان مهیب یعال یشورا توسط

 . ابدی یتحقق م یاجتماع نیو وزارت تعاون، کار و تأم یپزشک

  یتیحاکمهای  ی: سطح سوم: اجرا و تصدج

و سازمان  یستیبهز ،یخدمات درمان مهیب ،یاجتماع نیتأمهای  سازمان توسط

 گردد. یمحقق م یبازنشستگ

  ی: سطح چهارم: کارگزارد

های  سازمان ،یبازرگانهای  مهیاوقاف، بانکها، ب ه،یریموسسات خ شامل

 یمشابه م یواحدها ریارائه کننده خدمات و سا یخصوص یواحدها ،یردولتیغ
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 4سطح  یاستهایو در چارچوب برنامه ها و س 3باشد که بعنوان کارگزار سطح 

 .کند  یم تیفعال 2و 

سالمت در قالب  یاجتماعهای  مهینقش ها و وظائف ارکان نظام ب یبازخوان

 ییپاسخگو ی نهیسطوح چهارگانه فوق واحتراز.از نداخل نقش ها و وظائف، زم

 تیدر استفاده از ظرف یو بهره ور ،یسالمت در برابر مطالبات اجتماعهای  مهیب

 آورد. یرا فراهم مها  تیها و غلبه برمحدود

و  هیدرمان پا مهیب -یاستگزاریس – یدرمان اجتماع مهیب : یدیکل واژگان

 عدالت در سالمت -یلیتکم
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 توسعه پنج گانههای  سالمت در قانون برنامههای  استیس یابیو ارز یبررس

 4یغفار ینب امامیز

 

از  یکیاست و توسعه آن به عنوان  "یاست اجتماعیس"است سالمت از ابعاد یس

و  یاسـت کـه بـا رفـاه فـرد     ین سیـ شـود. ا  یدولت ها مطرح مـ های  تیمسئول

، یتوسـعه اقتصـاد  هـای   برنامـه  یریـ مرتبط اسـت، حاصـل جهـت گ    یاجتماع

باشـد. روش پـژوهش مطالعـه     یران مـ یکرد دولت ها در جامعه ایو رو یاجتماع

 است. یو مطالعه اسناد یداده ها تتبع نظر یوه گردآوریاست و ش یمورد

بخـش سـالمت،    یاست اصلیدهد که در برنامه اول توسعه س یافته ها نشان می

مـردم بـه    یش دسترسـ یو در برنامه دوم توسعه، افزا یاتیحهای  بهبود شاخص

ت یـ فیش کیاسـت افـزا  ین به خدمات بوده است. در برنامه سوم سیژه محرومیو

عه بهـره  مدنظر قرار گرفـت. در برنامـه چهـارم توسـ     یدرمان -یخدمات بهداشت

 یاسـت راهبـرد  یت، بـا اتخـاذ س  یفیعادالنه مردم از خدمات سالمت با ک یمند

 یریـ گیبر پزشـک خـانواده و نظـام ارجـاع پ     یسالمت مبتنهای  مهیگسترش ب

 ی، ارتقـا یتیریو مـد  یرانه، سـازمان یشگیپهای  استید. در برنامه پنجم سیگرد

، عـدالت و  ییکـارا ش یبا هدف افزا یاعتبارهای  استیسالمت، سهای  شاخص

 نه ها مدنظر قرار گرفت.یکاهش هز

رات ییسالمت، ساختار ارائه خدمات سالمت تغ یازهایرات مستمر نییبا وجود تغ

ـ   یمانده است. همکـار  یه خود باقیب اولیکرده و غالبا با ترک یاندک ن یانـدک ب

و تمرکـز   یحوزه ها و عدم هماهنگ یکسان در برخیهای  استی، نبود سیبخش

و اصالح ساختار شبکه عرضه  یاست که بازنگر ییاست ها چالش هایو تکرار س

 کند.  یم یخدمات سالمت را ضرور

 ی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعیزیاست سالمت، برنامه ریس :یدیواژگان کل
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 عدالت در سالمت و برنامه ششم توسعه

 4یاسر باقری

 

کم در است که دست یمهم رفاه اجتماع یهااز حوزه یکیسالمت به مثابه 

بدون کشش  ین کاالیت آن وجود ندارد. ایدر مورد اهم یدیعصر حاضر، ترد

 یروبرو شده است و حت یرو به گسترش اقتصاد بازار با مخاطره جد یدر فضا

ل عدم تقارن یبرد که به دل یتوان پیز مین نگاه سوداگرانه نیترنانهیببا ساده

ک معامله یمار( امکان یدان سالمت )پزشک و بیمعامله در م نیطرف یاطالعات

که  ییاز کشورها یارین رو در بسیدان ممتنع است و از همین میآزاد در ا

ر بازارها یز حوزه سالمت را از قواعد حاکم بر سایاقتصاد بازار حاکم است، ن

ا و یتانیکه در بر یاند؛ امردرانداخته یگریآن طرح د یاند و براکنار گذاشته

ن حال در کشور ما که عدالت در ین مشهود است. با ایریش از سایکانادا ب

ن نوع از عدالت ین مادر آن است، این مباحث قوانیتریاز محور یکیسالمت 

که  یمتعدد یهایگذاراستیرغم سیدر عمل چندان محقق نشده است و عل

 ا است.همچنان پابرج ین حوزه انجام شده است، مشکالت اساسیدر ا

توان از سرعت توسعه آن در یران نمیخچه نظام سالمت در ایبا مرور تار

گذشت؛  یبه سادگ یپس از انقالب اسالم یهاژه سالیوگذشته و به یهادهه

ه سالمت و گسترش شبکه خدمات یاول یهار در مراقبتیچشمگ یدستاوردها

در  یدرمان یهامهیاست؛ گسترش ب یپوشرقابل چشمیبه روستاها غ یبهداشت

ماهر و  یانسان یرویر نیر تطور آن، در کنار آموزش فراگینه و سین زمیا

شود. با یران در حوزه سالمت محسوب میبزرگ ا یمتخصص از دستاوردها

ازدهم در نظام سالمت را مدنظر قرار یر دولت ین همه )اگر تحوالت اخیا

ت یاست( هنوز هم وضعنه آمار بازتاب نداشته ییج آن هنوز در آیم که نتاینده

ست که در ین یدیافته است. تردین یاعدالت در سالمت ارتقاء در خور توجه

ش از خدمات یش از پیز بیفوق، اقشار مختلف مردم ن یدستاوردها یهاهیسا

 7م که حدود ین حال همچنان شاهد هستیاند، با انظام سالمت برخوردار شده

                                                           
 طباطباییدانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه  -4



 در برنامه ششم توسعه یرفاه اجتماع یمل شیهما │421

شوند و عده قابل یکمرشکن سالمت م یهانهیدرصد از خانوارها دچار هز

افتند. یر خط فقر میسالمت به ز یهانهیل هزیز ساالنه به دلین یتوجه

ن مسئله نظام سالمت یرسد بهبود عدالت در سالمت مهمترین به نظر میبنابرا

 کشور باشد.

و لزوم  یاجتماع یاستگذاریبر قائل بودن به س یپژوهش مبتن یکرد نظریرو

است که در حوزه سالمت با گزارش  یرفاه یکردهایل رویزار ذمداخله در با

 یهاهیمتأخر با نظر یهارد؛ و در دورهیگیا مورد توجه قرار میتانیج در بریبور

محور اخالق یکردهایو رو یبندرهیص منابع و جیمتعدد در ارتباط با تخص

 رد.یگیشتر قرار میب یمورد بحث و بررس

 یه به گردآوریثانو یهاو براساس داده یلیروش تحلن پژوهش که با یجه اینت

 یران با بخش خصوصیدهد که در ایپردازد، نشان میها مل دادهیو تحل

شود، از توان یم که روز به روز گسترده تر میروبرو هست یگسترده و بانفوذ

ن یکند. در چنیجاد میکاذب ا یبرخوردار است و تقاضاها ییباال یرگذاریتأث

تواند یآن نم یهانهیو کاهش هز یق پول به بخش عمومیرف تزرصِ ییفضا

ر سوال یو ز یتوان انگ زدن به بخش عموم یراهگشا باشد. بخش خصوص

رسد، تحقق عدالت در سالمت ین رو به نظر میت آن را داراست. از ایفیبردن ک

 است. یف نسبت نظام سالمت با بخش خصوصین تکلییتع یران، در گرویدر ا

را در  یگاه بخش خصوصیگذاران جااستید سیشنهاد: در برنامه ششم بایپ

منابع و  یبندصین کنند، تخصیینظام سالمت به صورت روشن و معقول تع

ران یدر نظام سالمت ا یبدون محدود کردن بخش خصوص یبندرهیج

د بتوانند در یگر آنان باید یست. از سویز نیآمتیا دست کم موفقیر و یامکانپذ

غات یمربوطه بتوانند با تبل ین کنند که نهادهایرا تأم یبرنامه بستر آن

نه( ی)در کنار کاهش هز یت خدمات بخش عمومیفیک یز ارتقایمناسب و ن

شوند و  یبه خدمات ارائه شده در بخش عموم یمانع انگ زدن بخش خصوص

اقشار  یصرفاً بخش فرودست را شامل خواهد شد و حت یگرنه خدمات عموم

ز به محض استفاده از آن در معرض انگ خوردن قرار یفرودست واجد شأن ن

 آنان مخدوش خواهد شد. یخواهند گرفت و کرامت انسان
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 یبرا یراه دنبال به ششم برنامه در دینکه بایگر ایشنهاد مشخص دیپ

ق صدور ین امر که از طریا. میباش «ماریب-پزشک رابطه کردن زهیدموکرات»

-فرادست رابطه کی در ماریب قراردادن ز ازیل به پزشک جهت پرهدستورالعم

حرفه  از ییزداحقوقشان و تقدس نسبت به مارانیب کردن ، آگاهیفرودست

را به دنبال  یاقابل مالحظه یامدهایتواند پیشود، میر میامکانپذ یپزشک

ان مسائل و یمار در بیهمچون همچون عدم سرکوب ب یداشته باشد؛ موارد

که به  یفاحش پزشک یز کاهش خطاهایاحساسش نسبت به روند درمان و ن

 انجامد.یگر میانبار دیمرگ و موارد ز

؛ برنامه ششم توسعه؛ بخش یاستگذاریعدالت؛ سالمت؛ س :یدیواژگان کل

 ماریب-پزشک رابطه کردن زهی؛ دموکراتیخصوص
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  یاسالمپس از انقالب  یگفتمان عدالت در حوزه سالمت در دولتها

 4یشال یرضا صفر
 

مورد  یو درمان یبهداشت یاز مراقبتها یو برخوردار یچندبخش یسالمت امر
گفتمان  یگردد که بر مبناین حقوق آحاد جامعه قلمداد میتریاز، از اساسین

د شده یز به صراحت بر آن تأکین یاساسقانون 23، در اصل یاسالم جامع انقالب
کار آمدن  یرغم روی، علیاسالم یات نظام جمهویح ن مبنا، در طولیاست. بر ا

گر یکدیکه با  یاسالمدر بطن گفتمان جامع انقالب ییهاگفتماندولتها و خرده
از اصول  یکیدر حوزه سالمت به عنوان  یکردند، عدالت اجتماع یسازتیریغ
 شده است.  ین نظام برجسته سازیادیبن

ل گفتمان به یوه تحلیهم به ش آن ،یفیاز روش ک یمندپژوهش حاضر، با بهره
 یی، در صدد پاسخگو"شنتال موفه"و  "ارنستو الکالو"و  "نورمن فرکالف"روش 

با نشانه  یاز آن است، عدالت اجتماع یباشد که حاکین نوشتار میا یبه سوال اصل
است؟ شده  ییپس از انقالب چگونه بازنما یسالمت، در گفتمان دولتها یمرکز

ل ی، ذ«یعدالت اجتماع»از آن است که دال شناور  یگفتمان حاکلیتحل یهاافتهی
درمان و »تحت عنوان  یمرکز ، در قالب نشانهیاسالمگفتمان کالن انقالب

ت بر یاولو»چون،  یاصل ییآن در قالب نشانه ها یبندمسدود و مفصل« سالمت
د بر یتأک»، «در گفتمان دفاع مقدس یچند بخش یمقوله سالمت به عنوان امر
و « ید بر سالمت در گفتمان اصالح طلبیتأک»، «یدرمان در گفتمان سازندگ

درمان و سالمت در قالب گفتمان عدالت »، «ص عادالنه منابع بهداشتیتخص»
 یعااجتمعدالتدال شناور  که آن رغم بهن آن است، یشکل گرفته که مب« محور

 یاسالمها بعد از انقالبگفتمان یتمام یمحور و یاصل یاستهایس از آن یاجراو 
 یادیز یو عمل یبهداشت، درمان همچنان با مشکالت نظر مسأله بوده است، اما

 یو فرهنگ یوست اجتماعین پیازمند توجه و تدویباشد و نیم روروبهن حوزه یدر ا
 باشد.  یحه برنامه ششم توسعه میبا توجه به اقشار و مناطق مختلف کشور در ال

 .ل گفتمان، عدالت، درمان، سالمتیتحل :یدیواژگان کل
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 یبهداشت یهاازیوند با نیدر پ ین اجتماعیت تأمیوضع یبررس

 رانیسالمندان در ا

 2مشتاق مژگان - 4ینیقائدام غالمرضا

 5سرمست کاوه - 1یثان انیفیشر میمر - 3یزنجر بهینس 

 

 یاین موضوعات در دنیتراز مهم یکیسالمت سالمندان  یحفظ و ارتقا

ازمند توجه به ابعاد متعدد یجامعه است که ن یو بخش عموم یخدمات بهداشت

ت سالمندان در جهان و در یش جمعیسالمندان است. با توجه به افزا یازهاین

 ین گروه سنیبه ا یو توانبخش ی، درمانیتیت ارائه خدمات حمایران، اهمیا

ک یسال حداقل  35 یدرصد افراد باال 04چراکه ن برابر شده است. یچند

رفعال یت غیل قرار گرفتن در جمعیکنند و به دل یمشکل مزمن را تجربه م

در دوره  یا ناتوانیک مرحله بالقوه فقر یتواند ین دوران گذار میجامعه، ا

مه ها و در شکل یدولت در قالب بهای  تیمحسوب گردد. پس حما یزندگ

ن که یده باشد. باتوجه به اکننار کمکیتواند بسیم ین اجتماعیتر تامیکل

ن به یدارد، همچن یسنهای  ر گروهیبا سا یت متفاوتیسالمندان ماه یازهاین

ن ی( در ایو روان یکیزیمرتبط با سالمت)ف یازهایشتر نیت بیوع و اهمیل شیدل

و  یمه درمانین بیتواند در اصالح قوانیازها مین نیقشر خاص، شناخت ا

 مه مؤثر باشد.یتحت پوشش ب یهاتیا حمایخدمات 

 ییسالمندان روستا یبهداشت یازهاین یهدف از مطالعه حاضر بررسن، یبنابرا 

از  یکیل جامعه هدف، یکرد تحلیبر اساس روآنان است.  یامهیت بیو وضع

(، به عنوان بخش الران شهرستان شهرکرداز توابع  یران)هارونیا یروستاها
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5  PhD of economic, Visiting Research Fellow at University of Victoria, British 

Colombia, Canadaksarmastacademic@gmail.com 



 در برنامه ششم توسعه یرفاه اجتماع یمل شیهما │420

آنان انتخاب  یامهیت بیسالمندان و وضع یبهداشت یازهاین یبررس ینمونه برا

بر اساس  یسالمند به صورت تصادف 444سالمند روستا  354شده است. از 

دهد که یها نشان مافتهیاند. افته مورد مصاحبه قرار گرفتهیپرسشنامه ساختار

درصد  15مه بودند و یدرصد از مشارکت کنندگان تحت پوشش ب 70

ن سالمندان مربوط به یدر ا یماریب یردند. الگوکیافت میدر یمستمر

 یچشم یماریو راه رفتن، فشار خون، ب یمشکالت حرکت"ل یاز قب ییهایماریب

از  ینک، سمعک و برخیمانند عصا، ع یزات پزشکین تجهیابت بود. تأمیو د

از  ینه بستریخاص و هز ین داروهاین تأمیگر، همچنید یتیزات حمایتجه

ن یا یازهایر نیسا نین سالمندان بوده و همچنیا یازهایا نیمشکالت 

 ت و مراقبت از جانب فرزندان و دولت بود. یسالمندان، حما

 یزات پزشکین مطالعه، عالوه بر تحت پوشش قرار گرفتن تجهیج اینتابراساس 

و  یا کاستن ساعات کارین سالمندان یمه مراقبی، بحث بخاص سالمندان

است که  یسالمند از موارد مهم یسرپرست خانوار دارا یقیتشو یمرخص

ده و مشکالت یتواند سالمت و رفاه سالمندان و خانواده آنان را بهبود بخشیم

 ن قشر را کاهش دهد.یا یاجتماع

  یماریب یهارون، الگو ی، روستایازسنجیمه، نیسالمندان، ب :یدیواژگان کل



 

 

 

 

 

 ازدهم:یمحور 

 یالگوها: یاجتماع یها بیآس

 درمان و رانهیشگیپ مداخله
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 یاجتماع یهابیجنس مداخله در حوزه آس
 دانشگاه تهران یشناسار گروه جامعهیدفر دانشید معیسع

smoidfar@ut.ac.ir 
 

 زانیم ها،یو نو به نو شدن فناور یدر دوره مدرن و از زمان انقالب صنعت
 شیاز پ شیب یجهان هست یهاتکنوکراتها در همه عرصه ژهیومداخله انسان به

 نیو مداخله در جامعه از مهمتر ستیز طیاست. مداخله در مح افتهی شیافزا
هم در و  عتیبرا هم در ط یستیز یهامداخالت، عمال تعادل نیآنهاست. ا

ها از بحران یاریاست و بس ختهیهم ربه یو هم در اجتماعات بشر ستیز طیمح
 است.  یامداخالت گسترده نیچن جهیموجود نت یو مسائل اجتماع هابیو آس

کنترل  ای یخودکنترل یهاوهیش ،یاز حد در اجتماعات بشر شیب مداخالت
هر روز  نیاز کار انداخته است. بنابرا ایاجتماعات را معطل کرده و  نیا یدرون

 لیدارد تبد ایشده و  لیخارج شده و تبد شتریاجتماعات از اجتماع بودن ب نیا
که اگرچه در کنار  هانوادهاز خا یحداکثر انبوه ایاز افراد  یتیبه جمع شودیم

 هستند. تفاوتیب گریکدیو نسبت به سرنوشت  گانهیهمند اما از هم ب
مجددا  آورد،یسر بر م یو مسائل اجتماع هابیآس یطیشرا نیدر چن یاما وقت
و  یحسیو روند ب افتهی شیافزا رونیتا مداخالت از ب شودیفراهم م یفرصت

 . ابدی دیافراد نسبت به هم تشد یتیمسئولیب
نه در  یو مسائل اجتماع هابیو کاهش آس یتیوضع نیحل برون رفت از چنراه

 ،یجمع تیباز گرداندن حس مسئولدر از حد در اجتماعات، بلکه  شیمداخله ب
 یمداخله در راستا نیاجتماعات است. همچن یایو اح یوجدان جمع تیتقو

 یعرف یهایسازگار
الزم است  دگانیدبیو آس هابیمواجهه با آس یبرامتفاوت  استیدو سن حال، یدر ع

 یمبتن دیبا استیدر مناطق برخوردار. البته هر دو س یگریدر مناطق محروم و د یکی
 .رونیاز ب شتریاجتماع و نه مداخله ب یو باززنده ساز یمدن یتهایمسئول یایباشد بر اح

 ی، سازگاریت اجتماعی، مسئولی، مداخله اجتماعیب اجتماعی: آسهاد واژهیکل

ر، یپذبیت، اقشار آسی، فقر، محرومی، شکاف طبقاتیمحل ، اجتماعیعرف
 دگان.یدبیآس یسامانده
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 از جرم : مورد مطالعه جرائم خشن یریشگیپ یهایتا استراتژ هیاز نظر

 ییفسا یال صادقیسه

 ار دانشگاه تهرانیدانش

 
ن جرم وجود دارد که ییدر مورد تب یات متفاوتی، نظریشناسجرم یدر حوزه

 یگر بر روید یها و برخفرصت یبر رو ی، بعضیعوامل روان یاز آنها بر رو یبعض

ن عوامل ید ایگوی( م2444ز )یطور که پاند. هماند کردهیتأک یط ساختیشرا

عبارت کنند. بهیشنهاد میو کاهش جرم پ یریجلوگ یرا برا یمتفاوت یهاراه

مربوط به  یهاهیاز جرم مجزا و مستقل از نظر یریجلوگ یهایگر استراتژید

وجو که علت جرم را در درون فرد مجرم جست یستند. کسانین جرم نییتب

د یمجرم تأک یو بازدارندگ یسازحل بر ناتوانارائه راه یکنند ممکن است برایم

شود، یمنجر م یها به رفتار جرمط و فرصتیکه معتقدند شرا یکنند. کسان

و محدود کردن  یو اجتماع یکیزیف یر فضاییها را در تغحلکنند راهیم یسع

 یدارند برا یکرد ساختیسوم که رو یوجو کنند و دستهها جستفرصت

 یهایهستند که به رفع نابرابر یساخت یهایدنبال استراتژاز جرم به یریشگیپ

 یساختار یهایمنجر شود، چرا که معتقدند نابرابر یو اقتصاد یاجتماع

هرحال در کند. بهیا میو رشد جرائم مه یریگشکل یرا برا یمناسب ینهیزم

چون  یمیاز مفاه یاز جرم بدون درک درست یریجوامع معاصر بحث جلوگ

ر یپذامکان یسکیر یشدن و جامعه یسم، جهانیمدرنمتأخر، پست یتهیمدرن

به همراه دارد که بر  ییهام با خود داللتین مفاهیست، چرا که هرکدام از این

متأخر  یتهیمثال مدرن یاز آن اثرگذار است. برا یریفهم ما از جرم و جلوگ یرو

 یهاانتخاب ید براید و امکانات جدیجد یمصرف ی، الگوهایبا خودش آزاد

 یآورد. جامعهیت را میاز جرم و عدم امن یو در کنارش سطوح جد یفرد

 یک تم مسلط در زندگیسک، یاز آن است که درجوامع مدرن، ر یحاک یسکیر

 یجد یهاسکیوجود دارد، ر یکیتکنولوژ یهایمعاصر است و هرجا که نوآور

 ید دارد که با روند جهانین مطلب تأکیز بر ایشدن ن یهم وجوددارد. جهان

شدن  یجه جهانیشود؛ در نتیک مکان میک جا و یشتر یشتر و بیا بیشدن، دن

تا قاچاق  ییشواز پول یعیف وسیط یجرم یهاتیجرم هم مطرح است و فعال
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سم یمدرندا کرده و جرم در طول مرزها منتشر شده است و پستیآدم پ

ک یاز جرم و شانس  یک تئوری یده است که امکان توسعهین ایا یرندهیدربرگ

 د.ید متنوع دیشتر بایا را بیوجود ندارد، بلکه دنت مسلط یروا

مو های  هینظرهای  یسنده بر آن است تا ضمن نقد و بررسیدر مقاله جاضر نو

خود در حوزه جرائم خشن به  یفینه با توجه به مطالعات کین زمیجود در ا

 ران بپردازد.یدر ا  از جرائم خشن یریشگیپ یبرا یکاربرد یک الگوی یمعرف
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 :یو مصرف زدگ یاجتماعرفاه 

آن  یامدهایمصرف و پ یاجتماع یب شناسانه در فشارهایآس یتأمل

 نیامروز یرانیدر جامعه ا

 4نیستار پرو

 
مرتبط و  یامدهایو پ یب شناسانه مصرف زدگیآس ین مقاله به بررسیا       

. بر اساس شواهد، در چند دهه پردازدیم ینسبت آن با موضوع رفاه اجتماع

 یهاارزش یبه سو یرمادیغ یهاارزشاز  هاارزشان یر بنییبا تغگذشته 

مواجه بوده است.  هاارزشدر ساختار  یرات عمده اییبا تغ یرانی، جامعه ایماد

شهروندان و نگرش به آن اثرگذار بوده  یرات بر مقوله رفاه اجتماعیین تغیا

ل ی، از تحلیداده ها ضمن استفاده از منابع کتابخانه ا یگردآور یاست. برا

مانند رفاه  یکه موضوعات دهدیمه استفاده شده است. مقاله نشان یثانو

 یدارا ی، عالوه بر رفاه مادیافتگیتوسعهو  یت زندگیفی، ارتقا کیاجتماع

ن جامعه، ییدر طبقات پا یهنجارهای  مانند احساس فشار یگریدهای  مؤلفه

و عطش ارتقا  ی، مصرف زدگیاجتماع یهاینابرابرو  یت نسبیمحروم احساس

 یهایگذاراست یو س هایزیردر برنامه  یستیاست که با یمنزلت اجتماع

 یت کنونیتوجه کرد.وضع هاآنمانند برنامه ششم توسعه به  یآت یاجتماع

در چند دهه گذشته رو به  یتوسعه اجتماع یهاشاخصکه  دهدیمنشان 

را به دنبال  ی، مصرف زدگین شکل از رفاه اجتماعیبهبود بوده است اما ا

 یاجتماع یامدهایپ تواندیماز آن،  یناش یاجتماعهای  داشته است که فشار

 را به دنبال داشته باشد. یو انحرافات اجتماع هابیآساز جمله  یمنف

، فشار یششم توسعه، مصرف زدگ ، برنامهیرفاه اجتماع :یدیواژگان کل

   یاجتماع یهابیآس، هاارزشر یی، تغیاجتماع

  

                                                           
 عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی - 4
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 زیخشونت آم یل جوانان به رفتارهایموثر بر تما یعوامل اجتماع یبررس

 (یابانید بر خشونت خی)با تأک 
 4منیر روزبهانی

 

کاهش خشونت جوانان به صورت عملی، مسـئولیت عظـیم و کالنـی اسـت کـه      
تالش وسیعی را می طلبد. برای حل مشکل ابتدا بایـد آن را شناسـایی کـرده و    
علل و عوامل مؤثر بر آن را بررسی نمود. در مرحله بعد است کـه مـی تـوان بـه     

صل نخواهد ارائه راه حل مناسب پرداخت و این امر جز با پژوهشی روش مند حا
ضمن بررسی پدیده تمایل به بـروز رفتارهـای خشـونت    شد. لذا پژوهش حاضر، 

سـعی در بررسـی و تبیـین تمایـل بـه بـروز        آمیز، از دریچه عوامـل اجتمـاعی،  
بـه ایـن    خواهـد داشـت.  ) با تأکید بر خشونت خیابانی( رفتارهای خشونت آمیز 

وان چـارچوب نظـری   منظور، نظریه عمومی کج رفتاری اجتماعی چلبی، به عنـ 
 این پژوهش، مورد استفاده قرار گرفت.

سـاله(   23تـا   45جامعه آماری در این تحقیق، جوانان شهر تهران ) افراد بـین  
هستند، و برای تعیین حجم نمونه مناسب، از فرمول کوکران استفاده گردید. بر 

ریب اساس فرمول کوکران، با بیشترین واریانس، فاصله اطمینان ده درصد و ضـ 

 نفر محاسبه گردید. 133درصد، حجم نمونه معادل  35اطمینان 

با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحلـه ای و تصـادفی سیسـتماتیک، جامعـه     
آماری مشخص و پـس از بررسـی اعتبـار و روایـی پرسشـنامه، بـا روش پیمـایش،        

 اطالعات الزم جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
اکی از آن است که سازه های مطرح شده در نظریه چلبی ) فرصـت،  یافته ها ح

نیاز، معنا) احساس نابرابری(، انتظار( هر کدام به طور مجـزا بـر متغیـر وابسـته     
تحقیق، اثرگذارند. میان تمامی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته مـورد  

بـه ابعـاد    نظر، رابطه معناداری مشاهده شد. همچنین مـدل رگرسـیون مربـوط   
،  134/4معـادل   2Rمتغیرهای مستقل، متغیرهای زمینه ای و متغیر وابسته، با 

 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند. 13میزان 

 خشونت ، جرم، امنیت، نیاز، فرصت، احساس نابرابری، روابط کلیدی: واژگان
  

                                                           
 اس ارشد پژوهشگری دانشگاه الزهرا. کارشن 4
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 ششم توسعه یدر برنامه  یاز کودک آزار یریشگیپ یراهبردها

از  یریشگیو مراقبت اجتماع نگر در پ ی)کاربرد مدل بوم شناخت

 (یکودک آزار

 3ییده مهستا مصالیو س 2ینیم حسیمر -4یسلمان قادر

 

است که حاصل عوامل  یاجتماعهای  بیاز جمله آس یکودک آزارمقدمه: 

چند سال  یبر کودک و خانواده دارد. ط یمختلف یامدهایبوده و پ یمتعدد

بر تعداد موارد کودک  یاجتماعهای  بیده شدن آسیچیو پ یر با چند بعدیاخ

موثر به منظور های  ازمند اتخاذ الگو و مدلیافزوده شده است و لذا ن یآزار

 یریشگیپ یم. راهبردهایهست یموثر  در کودک آزار یو مداخله  یریشگیپ

است که در بروز کودک  یر عوامل متعددیتاث یدگیچیازمند درک پیموثر ن

موثر های  مدل یق به ارائه ین تحقین امر در اینقش دارد. با توجه به ا یآزار

 یششم توسعه م یشنهاد در قانون برنامه یجهت پ یاز کودک آزار یریشگیپ

 م.یپرداز

 منابع معتبر و پژوهش یو بر اساس مطالعه  ین پژوهش اسنادی: روش اروش

 باشد. یموجود مهای 

ک( و ی) اکولوژ ین پژوهش نشان داد مدل بوم شناختیاهای  افتهیافته ها: ی

 یاز کودک آزار یریشگیموثر در پهای  مدل مراقبت اجتماع نگر از مدل

، یزیبرنامه رت ی، مسئول یشوند. بر طبق مدل بوم شناخت یمحسوب م

 یاعضان یدر ب یاز کودک آزار یریشگیپهای  برنامه یابی، اجرا و ارزشیطراح

گردد. مطالعات موجود  یع میتوز یاجتماع یجامعه، سازمان ها و ساختارها

دارد. بر طبق مدل  یاز کودک آزار یریشگین مدل در پیا یاز اثرگذار یحاک

، چند یچند سطح یزیاقدام به برنامه ر ی، اجتماعات محلمراقبت اجتماع نگر

از کودک  یریشگیبر شواهد به منظور پ یمبتنهای  برنامه یو اجرا یبخش

                                                           
 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی و کارشناس اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان تهران.  4

Salmang41@gmail.com 
  (کارشناس مددکاری اجتماعی و معاونت امور اجتماعی بهزیستی شهرستان تهران2
  (کارشناس ارشد روان شناسی و کارشناس دفتر شبه خانواده بهزیستی شهرستان تهران3
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 یاز بروز کودک آزار یریشگین برنامه ها، پیا یند. هدف از اجراینما یم یآزار

کودکان و  یتوانمندساز ینه یسطح سالمت و فراهم نمودن زم یو ارتقا

 ده است. یب دیآسهای  خانواده

های  مدل یاز اثرگذار ین پژوهش حاکیاهای  افتهی :یریجه گیبحث و نت

و مداخله  یاز کودک آزار یریشگیو مراقبت اجتماع نگر در پ یبوم شناخت

ده یب دیآسهای  کودکان و خانواده یو توانمندساز یریشگیموثر به منظور پ

 ششم توسعه است. یشنهاد در قانون برنامه یبه منظور پ

، مدل مراقبت اجتماع نگر، ی، مدل بوم شناختیکودک آزار: یدیواژگان کل
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 خانمان یدر ارتباط با افراد ب یمدل ها و خدمات مددکاران اجتماع

  4یسلمان قادر

 2یس قاسمیادر

 

 یخانمان افزوده شده است. عوامل متعدد یر بر شمار افراد بیاخهای  سال یط

موثر است.  یخانمان یدر گسترش ب یو اجتماع ی، خانوادگیاز ابعاد فرد

است که ضرورت  یمتعددهای  بیآس ده همراه با مخاطرات وین پدیگسترش ا

خدمات مناسب  یو ارائه  یریشگیپ یبرا یجامعهای  است ها و برنامهیاتخاذ س

 ان است. یش نمایش از پین افراد بیکاهش مشکالت ا یبرا

های  و پژوهش یو با مرور منابع علم ین مقاله اسنادیق: روش ایروش تحق

 معتبر بوده است. 

پنجم  یاز جمله برنامه  یقبلهای  است ها و برنامهیق: مرور سیتحقهای  افتهی

در ارتباط با  یرفاههای  استید بر سیرغم تاک یدهد که عل یتوسعه نشان م

 یو ارائه  یدگان اجتماعیب دیرفاه آس یاقشار محروم جامعه اما در حوزه 

خانمان  ین افراد مخصوصاً افراد بیو کاهش مشکالت ا یریشگیبرنامه جهت پ

نکه هر ساله بر شمار افراد یصورت گرفته است. لذا با توجه به ا یکمترت یعنا

و  یریشگیپ یشود، ضرورت اتخاذ مدل ها و الگوها یخانمان افزوده م یب

ن رابطه یدارد. در ا یادیت زین قشر اهمیکاهش مشکالت ا یمناسب برا یدرمان

 یراد ببه اف یخدمات حرفه ا یکه در خط مقدم ارائه  یمددکاران اجتماع

 یات علمیاز اصول، دانش، مهارت، مدل و نظر یریخانمان قرار دارند با بهره گ

موثر های  کنند. از جمله مدل یخانمان م یخدمت به افراد ب یاقدام به ارائه 

توان به  یخانمان م یدر ارتباط با افراد ب یاجتماع یمددکار یدر حرفه 

 مهارت ی، توسعه یت موردیریمد، ی، کار گروهیخدمات داوطلبانه، توانمندساز

 فه محور اشاره نمود. یوظ یو الگو یمورد یت گری، حمایارتباطهای 
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 یم یاجتماع یمددکار یحرفه های  : طرح و اجرا شدن مدلیریجه گینت

خدمات  یو ارائه  یخانمان یب یاز ورود افراد به چرخه  یریشگیتواند در پ

آنها موثر باشد. لذا  یتوانمندساز ی نهین افراد و فراهم ساختن زمیمناسب به ا

خدمات  یو  ارائه  یرفاههای  یاست گذارین مدل ها جهت سیتوان از ا یم

خانمان در  یاز جمله افراد ب یدگان اجتماعیب دیبه آس یو اجتماع یتیحما

 ششم توسعه استفاده نمود.  یبرنامه 

، الگو و یاجتماع، خدمات یخانمانان، مددکاران اجتماع یب: یدیواژگان کل

 یبرنامه، توانمندساز


