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چكيده
اهميت مسائل اقتصادي با توجه به شرایط كشورمان چه از بعد داخلي و چه از بعد بين المللي بيش از پيش
احساس مي شود .بنابراین به نظر مي رسد جهت گيري تمام برنامه هاي كالن كشور بایستي به سمت رفع مشكالت
اقتصادي كشور و ارائه الگوي مطلوب در این زمينه از سوي مسئوالن ذیربط باشد .از منظر سياست گذاران كالن
كشور ،رشد اقتصادي به معناي مشاركت مردم در اقتصاد است ،به عبارت دیگر همگرائي نيروهاي تاثير گذار براقتصاد.
شكاف هاي اجتماعي نتيجه نادیده گرفتن مسائل اجتماعي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي صرف مي باشد .از
عوامل تاثيرگذار بر توسعه اقتصادي  ,ميتوان انسان و سرمایه را برشمرد .شایان ذكر است تمام آحاد مردم مي توانند
با عزم ملي و كمک از برنامه ریزي تدوین شده بر اساس منابع انساني و مالي موجود به توسعه اقتصادي دست یابند.
کليد واژه ها :توسعه اقتصادي -نيروي انساني  -سرمایه  -ایران
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- 1مقدمه
هر فرد با كوشش در راه به دست آوردن بيشترین منافع برای خود ،چنان عمل مي كند كه گوئي دستي نا مرئي او را به
تعقيب مسيری كه منجر به منافع در كل جامعه مي شود هدایت مي كند{آدام اسميت} .هر جامعه ای باید بتواندچهار
وظيفه اقتصادی ذیل را انجام دهد :
تخصيص منابع ،توليد ،توزیع و فراهم نمودن امکان رشد { فرگوسن ،نظریه اقتصاد خرد}
توسعه یک كشور محصول تحوالتي است كه در داخل آن كشور اتفاق مي افتد كه در این راستا برای اینکه سير تحوالت
هرچه سریعتر منتج به نيل به مقصود گردد مي بایست از عوامل در داخل كشور بهره جست  ،به خوبي روشن است كه
دستيابي هر كشور به رشد و توسعه نتيجه همکاری افراد و اقشار مخت لف جامعه مي باشد همانطور كه مي دانيم
توسعه اقتصادی عاملي برای دیده شدن در سطح جهاني و بين المللي است.
- 2بیان مسئله
از زماني كه بحث سرمایه اجتماعي و نقش آن در توسعه اقتصادی مطرح شده ،تصور غالب ،تاكيد بر نقش مثبت سرمایه
اجتماعي بوده است  .سرمایه اجتماعي انواع مختلفي دارد و ضمن اینکه تاثير مثبتي بر روند توسعه دارد اما گاهي اوقات
ممکن است برای توسعه مفيد و مناسب نباشد .مدت هاست كه اندیشمندان علوم اجتماعي در مورد ماهيت ،كيفيت و
چگونگي دستبيابي به توسعه مياندیشند و به بحث و گفت و گو در این باره مشغول هستند .جامعه شناسان ،اقتصاد دانان
،سياست مداران و برنامه ریزان ملي و نهاد های بين المللي مهم ترین افرادی هستند كه دغدغه توسعه داراند و همچنان با
شور و شوق و تالش ،بدنبال حلقه یا حلقه های مفقوده ای هستند كه گره از كار فروبسته كشورهای توسعه نيافته بگشاید
 .پژوهش های گسترده و پرهزینه ای كه در این زمينه به انجام رسيده است ،نتوانسته خرسندی و رضایت فعاالن نظری و
عملي این عرصه را فراهم كند و با اطمينان باید گفت حکایت توسعه همچنان باقي است .واقعيت آن است كه در دهه
های اخير ،تصور رایج و مورد قبول این بوده است كه سرمایه اجتماعي به طور مستقيم و غير مستقيم نقش مثبتي در
فرایند توسعه به طور عام و توسعه اقتصادی به طور خاص ،ایفا ميکند  .سرمایه اجتماعي ،به عنوان حلقه مفقوده و درمورد
محاسن آن استداللهای فراواني مطرح شد .
 -1-2مروری بر مهمترين مفاهیم و اصطالحات
 -1-1-2توسعه
عده ای بر این باور هستند كه توسعه اقتصادی چيزی جز رشد اقتصادی همرابا تغيير و تحول كيفي نيست  .توسعه را در
معنای عام آن این گونه تعریف ميکند  :توسعه فرایندی است كه طي آن باورهای فرهنگي ،نهادهای اجتماعي ،اقتصادی و
سياسي به صورت بنيادی متحول ميشوند تا با ظرفيت های شناخته شده جدید هماهنگ شوند و طي این فرایند  ،سطح
رفاه جامعه ارتقاء مي یابند  .وی همچنين توسعه اقتصادی را فرایندی ميداند كه طي آن مباني علمي و فني توليد ،از
وضعيت سنتي به وضعيت مدرن متحول ميگردند (عظيمي .) 131،
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توسعه اقتصادی را نباید به رشد اقتصادی تقليل داد و عالوه بر رشد ،باید به عوامل دیگری چون كيفيت زندگي ،اميد به
زندگي ،افزایش بهره وری ،برابری اقتصادی و اجتماعي ،كاهش فقر ،بهبود نگرش ها و عوامل و تکنيکهای پيشرفته
توليد ،با توجه به حفظ محيط زیست نيز توجه داشت .
در تعریف توسعه اقتصادی بر مفهوم بلند مدت تاكيد ميشود  .همچنين افزایش پایدار و مستمر درآمد واقعي مدنظر است
.استمرار توسعه ،از شروع آن اهميت بيشتری دارد.
از طرفي سایر اندیشمندان توسعه از منظر گسترش آزادی های راستين بشر و با انتقاد از تعاریفي كه توسعه را مترادف با
رشد توليد ملي ،افزایش درآمدهای شخصي ،صنعتي شدن ،پيشرفت های فناوری یا مدرنيزه شدن ميدانند،بر توسعه به
مثابه آز ادی تاكيد كرده ،تسهيالت آموزشي و بهداشتي ،حقوق سياسي و مدني و مشاركت در گفت و گو ها و آرای
عمومي را به عموان اجزای مهم آزادی بر ميشمارند  .عقيده بر این است كه ثروتمند شدن ،به معني خوشبخت شدن و
داشتن زندگي مطلوب نيست ،بلکه عالوه بر ثروت باید امکانات دیگری نيز داشت تا به خوشبختي رسيد(سن. ) 131،
از نظر آمار تياسن نقش آزادی در توسعه از دو جنبه قابل تامل و دارای اهميت است :
الف )آزادی به مثابه معيار و هدف ممتاز توسعه
ب)آزادی به مثابه موتور و ابزار توسعه
 -2-1-2سرمايه انساني
منظور از سرمایه انساني عبارت از دانش ،قابليتها ،ظرفيت ها ،تجارب و نهایتا نظم و انضباطي است كه از طریق آموزش و
تعليم و تربيت به افراد منتقل ميشود  .سرمایه انساني بيان گر اعداد و ارقام دانش آموزان یا دانشگاهيان نيست،بلکه سرمایه
انساني نشان دهنده درجه توانائي علمي ،فني ،حرفه ای و فکری یک كشور است (ستاری فر .) 131،
بر اساس نظریه سرمایه انساني ،آموزش فرد بایستي به مثابه سرمایه گذاری تلقي شود و ضمن اینکه این نوع از سرمایه
گذاری ،منافع اجتماعي بسياری دارد ،فرض بنيادی در این زمينه این است كه انسان مهم ترین عامل در بين عوامل موثر بر
فرآیند توليد است (معدن دار آراني.) 133،
بسياری از نظریه پردازان اوليه رشد و توسعه اقتصادی در دهه های 05و  05بر این باور بودند كه سرمایه فيزیکي یا انباشت
اقتصادی نقش تعيين كننده ای در توسعه دارد و موتور حركت توسعه را انباشت سرمایه مادی مي دانستند .در این دوران
مفاهيمي چون رشد اقتصادی ،درآمد سرانه و ملي و ...از شاخص های اصلي توسعه به شمار مي آمدند و این باور وجود
داشت كه افزایش و رشد هر كدام ميتواند توسعه اقتصادی را به همراه آورد.
تجربه كشورهای مختلف نشان مي دهد كه با وجود سرمایه گذاری های كالن در زمينه توسعه نيروی انساني ،باز هم
فرایند توسعه با مشکالتي همراه بوده است .بدین ترتيب د رمباحث ،نظریات و برنامه ریزی های مربوط به توسعه نوع
دیگری از سرمایه مطرح مي شود  .برخي از اقتصاد دانان و جامعه شناسان توسعه  ،اكنون برای تبيين علل توسعه نيافتگي
ك شورهای مختلف ،به فقدان سرمایه اجتماعي در آن جوامع اشاره مي كنند و آن را حلقه مفقوده مي دانند  .پاتنام معتقد
است كه سرمایه اجتماعي همچون مفاهيم سرمایه فيزیکي و سرمایه انساني (ابزار و آموزش هایي كه بهره وری فردی را
افزایش مي دهند) به ویژگي های سازمان اجتماعي از قبيل شبکه ها ،هنجار ها و اعتماد اشاره دارد كه هماهنگي و
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همکاری برای كسب سود متقابل را تسهيل مي كنند  .سرمایه اجتماعي سود سرمایه گذاری در زمينه سرمایه فيزیکي و
سرمایه انساني را افزایش مي دهد (پاتنام.) 131،
سرمایه اجتماعي به شيوه های گوناگون و از راههای مختلف بر توسعه اقتصادی تاثير گذار است .این تاثيرات ميتواند هم
مثبت و هم منفي ،هم مستقيم و هم غير مستقيم باشد  .تبيين ارتباط ميان سرمایه اجتماعي و توسعه اقتصادی پيچيد گي
های خاص خود را دارد .گاهي این ارتباط مستقيم و گاهي غير مستقيم است .سرمایه اجتماعي از طریق كاهش هزینه
مبادالت ،غلبه بر مسئله سواری مجاني ،تاثير بر سرمایه انساني ،تسهيل در امر بازار یابي وقانون گرائي ،كاهش جرم و
انحرافات اجتماعي و  ...در خدمت توسعه اقتصادی قرار مي گيرد  .همچنيني از طریق سرمایه گذاری و ميزان پس انداز
،صرفه جوئي و پرهيز از اس راف ،رعایت اخالق و وجدان كاری ،افزایش معامالت و ميزان پول در گردش ،باال رفتن
سطح توليد ،رشد اقتصادی وتوسعه انساني و  ...بر روند توسعه موثر است .
مفهوم دیگری از توسعه به لحاظ معرفت شناسانه مفهومي مدرنيستي است و تا حد بسيار از منطق دروني واحد برخوردار
است .متغير های فرهنگي توسعه به شش شاخص مختلف تقسيم مي شوند كه عبارتند از :
توسعه انسانياجماع نظری در سطح كالن-1تساهل قوميتي
-1ناسيوناليزم توسعه
-0فمينيسم توسعه
-0پوالریزه شدن سطوح مختلف جامعه
- 3مباني نظری توسعه يافتگي اقتصاد ايران
امروزه شاخص توسعه نيروی انساني در توسعه اقتصادی نقشي كليدی دارد  .با خاتمه جنگ جهاني دوم و شکل گيری
نظم عمومي در جهان (در كنار استقالل یافتن بسياری از كشورهای مستعمره ) ،شکاف بين دو قطب پيشرفته و عقب مانده
به خوبي نمایان شد و كشورهای مختلف جهان را با این پرسش اساسي مواجه ساخت كه چرا برخي از مردم جهان در فقر
و گرسنگي مطلق و برخي دیگر در رفاه كامل به سر مي برند ؟از همين دوران بود كه اندیشه ها و نظریه های توسعه شکل
گرفت .
به طور كلي مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم ميالدی در كشورهای اروپائي مطرح گردید.فشار بوجود
آمده از صنعتي شدن و رشد فناوری در این كشورها با تصاحب بازار كشورهای ضعيف مستعمراتي توام بود،كه این امر
باعث شد تا در زماني كوتاه ،شکاف مذكور عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شکل گيرند :
كشورهای توسعه یافته و كشورهای در حال توسعه .در سال  995با معرفي مفهوم توسعه نيروی انساني در نخستين
گزارش موسسه توسعه انساني ،تفاوت بنيادیني در راه توسعه مشاهده شد ( . )johan، 55توسعه انساني را تاكيدی بر
افزایش قدرت انتخاب مردم با كمک باال بردن استعدادهایشان بيان كرد .این توسعه از طرف مردم خواسته مي شود ،برای
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مردم ایجاد مي شود و توسط آنها اجرا مي شود  .توسعه ای كه توسط مردم اجرا مي شود به معنای این است كه مردم
باید قادر باشند بر روندی كه زندگي شان را تحت تاثير قرار مي دهد موثر واقع شوند .
شاخص توسعه نيروی انساني یکي از مهمترین مقياس های مورد بحث و اثر گذار بر توسعه اقتصادی است و به منظور
تسهيل عمليات مقایسه ای بلند مدت و تفاوت حد اقل و حداكثر های توسعه ای بر حسب سه مولفه تحصيل ،درآمد و
طول عمر بين كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد .توجه و تمركز این شاخص بر رهائي از فقر است  .این شاخص به
عنوان سندی معتبر و به عنوان راهي برای رتبه بندی كيفيت زندگي در كشورهای مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد .اثر
این رتبه بندی بر روی سياست كشورها بسيار قابل توجه است  ،زیرا بسياری از كشورها به دليل اهميتي كه انتشار این آمار
در بين كشورهای مختلف داشته سعي در بهبود موقعيت خود كرده اند  .امروزه مفهوم توسعه اقتصادی در ميان ملل از
اهميت خاصي برخوردار است و هر اقتصادی سعي در انتخاب متغيرهائي دارد كه به طور موثری بر روند توسعه اقتصادی
تاثير بگذارند ،ضمن اینکه نظریه های توسعه همواره متغيرهای متفاوت ،جدید و موثر بر حركت اقتصاد به سمت توسعه
اقتصادی راا نتخاب مي نمایند .در این راستا تاثير جمعيت بر توسعه اقتصادی ،كه سالها در محافل علمي مورد بررسي و
تجزیه و تحليل قرار گرفته است  ،منجر شد تا اقتصاد دانان به تفاوت جنسيتي جمعيت و اثر آن بر توسعه اقتصادی بپردازند
این كه آیا نقش مردان و زنان دارای آثار یکساني بر توس عه است یا خير از موضوعاتي است كه اخيرا مورد توجه اقتصاد
دانان توسعه قرار گرفته است .
 -1-3شاخص های توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفيت های توليدی اعم از ظرفيتهای فيزیکي ،انساني و اجتماعي
 .در توسعه اقتصادی ،رشد كمي حاصل خواهد شد اما در كنار آن ،عالوه بر تحول در نهاد های اجتماعي ،نگرش ها تغيير
خواهد كرد  ،توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش مي یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام
خواهد شد  .به عالوه مي توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده ها نيز در فرآیند توليد تغيير مي كند .توسعه امری
فراگير در جامعه است و نمي تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بيفتد  .توسعه ،حد ،مرز و سقف مشخصي ندارد بلکه
به دليل وابستگي آن به ا نسان ،پدیده ای كيفي است و هيچ محدودیتي ندارد .
توسعه اقتصادی دو هدف اصلي دارد :اول افزایش ثروت و رفاه جامعه (وریشه كني فقر )و دوم ایجاد اشتغال  ،كه هردوی
این اهداف در راستای عدالت اجتماعي است  .توسعه اقتصادی در هر جامعه ای به كمک شاخص های مختلفي اندازه
گيری ميشود .از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگي را مي توان به صورت زیر بر شمرد :
الف )شاخص درآمد سرانه
تقسيم درآمد ملي یک كشور (توليد ناخالص داخلي )به جمعيت آن  .این شاخص ساده و قابل ارزیابي در كشورهای
مختلف ،معموال با سطح درآمد سرانه كشورهای پيشرفته مقایسه مي شود.
ب)شاخص برابری قدرت خريد
ازآن جا كه شاخص درآ مد سرانه با استفاده از قيمت های داخلي كشورها محاسبه مي گرددو معموال سطح قيمت
محصوالت و خدمات در كشورهای مختلف جهان یکسان نيست ،از شاخص برابری قدرت خرید استفاده ميگردد .در این
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روش ،مقدار توليد كاالهای مختلف در هر كشور ،در قيمتهای جهاني آن كاالها ضرب شده و پس از انجام تعدیالت
الزم ،توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي گردد.
پ)شاخص درآمد پايدار
كوشش برای غلبه بر نارسائي های شاخص درآمد سرانه و توجه به توسعه پایدار به جای توسعه اقتصادی منجر به محاسبه
شاخص درآمد پایدار گردید .در این روش ،هزینه های زیست محيطي كه در جریان توليد و رشد اقتصادی ایجاد مي
گردد نيز در حساب های ملي منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زیست )و سپس
ميزان رشد و توسعه به دست مي آید.
ت)شاخص های تركیبي توسعه
از اوایل دهه  935برخي از اقتصاد دانان به جای تکيه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گيری و مقایسه توسعه
اقتصادی بين كشورها ،استفاده از شاخص های تركيبي را پيشنهاد كردند .به عنوان مثال درآمد سرانه واقعي (بر اساس
شاخص قدرت برابری خرید ) و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ با سوادی بزرگساالن و ميانگين سالهای مدرسه
رفتن افراد است ).
 -2-3مكاتب مختلف اقتصادی
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب ،اولين اندیشه های اقتصادی ظهور نمود .این اندیشه ها ،در پي تئوریزه
كردن رشد در حال ظهور ،علل و عوامل  ،راهکارهای هدایت و راهبری و برسي پيامدهای آن بود.اما با توجه به آثار
تفاوت در جنسيت و تاثيرآن بر توسعه اقتصادی از نظریه های جدیدی است كه همراه با مطرح شدن مسائل انساني در
توسعه اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته اند .
از طرفي عده ای دیگر درآمد را به عنوان معياری برای اندازه گيری توسعه یافتگي استفاده كرده اند ،ولي درآمد سرانه به
تنهائي برای محاسبه اثراتي بر روی زندگي و شانس زنده ماندن به خصوص جنسيتهای مختلف دارد ،كافي
نيست(سن .) 993،وی در مطالعه ای به این نتيجه رسيد كه وضعيت زنان در یک كشور با دنبال كردن یک رشته ضوابط
قابل درك است :
تقسيم كار منزل در بين زن و مردمقررات مربوط به به حمایت از تحصيل زنان-1زمينه های اساسي برای دسترسي به بهداشت زنان
 -1فراهم بودن تقویت تغذیه برای زنان
 -0فراهم بودن شرایط برای تحصيالت ابتدائي و تناسب زنان در گرفتن فرصتهای تحصيل باالتر ،ترویج تحصيل در ميان
زنان و سهم زنان در موسسات آموزش عالي
 -0استقالل حقوق زنان
 -3سهم حقوق زنان
 -3مشاركت سياسي زنان
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 -3-3محاسبه شاخص توسعه نیروی انساني
محاسبه شاخص اميد به زندگيدر این محاسبه اميد به زندگي مقادیر حداقل و حداكثر اميد به زندگي افراد در طول دوران گذشته و مقدار واقعي در سال
مورد نظر انتخاب و بعد در فرمول مربوطه قرار داده مي شود.
محاسبه شاخص تحصيلبرای محاس به شاخص تحصيل باید شاخص های مربوط به نرخ باسوادی نوجوانان و نرخ نام نویسي در سه مقطع تحصيلي
مورد محاسبه قرار گيرد ،سپس با توجه به وزن های داده شده به هر یک ،از تركيب این دو مي توان شاخص تحصيل را
محاسبه كرد .
-1شاخص GDP
-1محاسبه شاخص توسعه نيروی انساني
متو سط ساده سه شاخص محاسبه شده فوق ،شاخص توسعه نيروی انساني را به دست مي دهد.
با نگاهي گذرا به روند افزایش جمعيت جهان متوجه مي شویم كه بيشترین سهم رشد جمعيت جهان متعلق به كشورهای
كمتر توسعه یافته است.در حقيقت مي توان گفت كه بين توسعه اقتصادی واجتماعي جوامع و ميزان باروری آنان یک
رابطه معکوس وجود دارد.
به بيان دیگر با باال رفتن ميزان توسعه اقتصادی و اجتماعي كشورها ميزان باروری و رشد جمعيت پائين تر مي آید.این امر
مربوط به یک دهه خاص نيست بلکه در پيشبيني های جمعيتي نيز این رابطه برقرار است.داده های سازمان ملل متحد
مربوط به جمعيت جهان و روند رشد آ ن بيانگر این واقعيت است كه اوال ميزان باروری در جهان رو به كاهش دارد .
ثانيا تفاوت رشد باروری كل در بين كشورها بر اساس توسعه یافتگي آنها مشهود است.
آمار و ارقام ارائه شده بيانگر این اقعيت است كه در سالهای اخير رشد جمعيت در تمامي مناطق شهری و روستایي
پيشرفته یا در پيشرفت كاهش محسوسي داشته است .قسمتي از این تغييرات جمعيتي ميتواند با توجه به نظریه نوگرایي و
تحوالت اجتماعي و فرهنگي كه اتفاق افتاده است تبيين كرد.پيشرفت و توسعه و رشد تکنولوژی بر زندگي مردم حتي
در زمينه های ارزشي و عاطفي تاثير گذاشته و این امر بصورت عاملي در جهت كاهش ميزان باروری عمل كرده است.به
بيان دیگر تغيير نگرش اجتماعي و فرهنگي نسبت به تحصيل زنان و منزلت اجتماعي آنان باعث شده كه زنان سالهای
بيشتری را صرف تح صيل كرده و سن ازدواج را عقب برانند و در نتيجه این امر موجب كاهش قابل مالحظه سطح
باروری شده است .از سوی دیگر اشتغال زنان در خارج از خانه و رشد قابل توجه شهرنشيني و اجبار افراد در زندگي در
آپارتمانهای كم مساحت تاثير منفي در ميزان زاد و ولد خانواده ها گذاشته است.
اگر در جوامع غربي و یا در مناطقي از جهان شاهد كاهش ميزان باروری هستيم به خاطر اینست كه فرزندان خانواده ها از
موقعيت توليدكننده به عناصر مصرف كننده تبدیل شده اند و خانواده ها ترجيح كه شمار مصرف كننده را كاهش دهند.با
گسترش بيمه های اجتماعي و اعطای حقوق بازنشستگي به قشرهای محروم جامعه و برنامه های تنظيم خانواده با موفقيت
قرین خواهد بود.
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سرمایه اجتماعي در سالهای اخير یکي از مهمترین متغيرهای تبيين كننده سطح توسعه و رفاه جوامع و توسعه محلي در
سطوح گوناگون بوده و مورد توجه خاص سياستگذاران و برنامه ریزان بوده است.سرمایه اجتماعي یعني بحث آموزش و
بهداشت و زیر ساختهای مالکيتي و چگونگي ایجاد انگيزه خلق كارآفریني.در این مقاله رابطه مثبت ميان سرمایه
اجتماعي و توسعه یافتگي مورد تائيد قرار گرفت با این وجود برخي تفاوتها در انواع سرمایه اجتماعي در مناطق قابل
توجه بود .برای نمونه ميزان سرمایه اجتماعي اتصالي یا برون گروهي در مناطق توسعه یافته تر نسبت به مناطق كمتر توسعه
یافته بيشتر بود.
عدالت اساسي ترین مفهوم در حقوق انساني است .عدالت یکي از مفاهيم زندگي بشری است بطوریکه ميتوان گفت
عدالت ایجاد رابطه ای خاص ميان اهداف عاليه انساني و نوع زندگي انسانها مثل رفاه .معرفت بهره برداری از مواهب
جامعه چون ثروت و منزلت است.متفکراني مثل هابز عدالت را جزئي از قانون طبيعي ميدانند وی ميگوید :عدالت وقتي بر
آدميان اطالق ميشود معني آ ن هماهنگي و انطباق یا عدم انطباق شيوه عمل ایشان با عقل است.
به نظر بسياری از صاحبنظران همانند اسپينوزا و بخصوص متفکران اسالمي نظير مطهری عدالت جزئي از عدالت كلي
حاكم بر اركان هستي است.
نظام فلسفي جان رالز در مورد عدالت اجتماعي بيش از دیگر نظامات فلسفي ميتواند شرایط تحقق عدالت را توضيح دهد.
سياستهای مربوط به جامعه رفاهي و جامعه ریسکي بيشتر ميتواند تضمين كننده رشد و رفاه اجتماعي در ایران باشد تا دنباله
روی از سياست سنتي دولت رفاه اروپا در ایران.
از سه راهبرد:تقدم رشد اقتصادی بر باز توزیع درآمد و تقدم باز توزیع درآمد بر رشد اقتصادی و رشد اقتصادی توام با
بازتوزیع درآمد .راهبرد سوم ميتواند در شرایط ایران با توجه به تقاضاهای اجتماعي مردم ایران مناسب تر باشد و عدالت
رالزی و جامعه رفاهي و جامعه ریسکي را بهتر توضيح ميدهد.
از یک دید عدالت اقتصادی بخشي از عدالت توزیعي است .عدالت توزیعي یعني عدالت اجتماعي به معنای برابری در
توزیع امکانات و منابع جامعه است.منابع و امکانات جامعه را ميتوان به چهار گروه اصلي قدرت.ثروت .منزلت.دانش و
معرفت تقسيم كرد .مراد از برابری برابری نابرابرها و نابرابری نابرابرها در استحقاق است.یعني دولت منابع را ميان
شهروندان خود بر حسب استحقاق و شایستگي تقسيم ميکند.
از لحاظ منطقي برابری اقتصادی در سه سطح برابری فرصتها و برابری كاركردی و برابری نهایي مطرح ميشود.دو سطح
اول و سوم به باز توزیع مربوط ميشوند و سطح دوم به توزیع.
توسعه اقتصادی عادالنه مهمترین هدف نظام اقتصادی اسالم است.زیرا بهمراه این توسعه بي نيازی تمام احاد جامعه
اسالمي امکانپذیر ميشود .این نوع از توسعه اقتصادی رشد پایداری است كه عادالنه باشد.شاخص های جانشين رشد پایدار
در اقتصاد توسعه كارایي اقتصاد كالن با اشتغال كامل منابع و كارایي اقتصاد خرد با استفاده بهينه از منابع توليد و حفظ
محيط زیست و توليد كاالهای قانوني و مفيد هستند كه دقيقا همان مسئوليت عدالت در حفظ و گسترش ثروت است كه
خداوند بر عهده انسانها و جامعه گذاشته است.
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در بحث نابرابری به بررسي رابطه توسعه اقتصادی با هر یک از ابعاد نابرابری موضعي یعني تراكم ثروت مادی.تراكم
قدرت.تراكم منزلت و تراكم سرمایه فرهنگي ميپردازد .او ميگوید با توسعه اقتصادی و افزایش توليد ورای نياز عموم.
مازاد اقتصادی در وهله اول جذب مواضع راهبردی در جامعه ميشود.بدنبال توسعه اقتصادی بویژه بعد از انقالب صنعتي و
بسط تقسيم كار اجتماعي و تخصصي شدن تعداد مواضع و تعددسازمانها و كنشگران جمعي نيز افزایش
ميابد(چلبي.) 130،
در ادامه مي افزاید كه با ورود به مرحله صنعتي شدن و ظهور رژیم های صنعتي دو تحول چشمگير صورت ميگيرد :یکي
گسترش فزاینده آموزش رسمي و دیگری ظهور تقسيم كار كارگاهي در سطح خرد .در واقع تقسيم كار كارگاهي
دستاورد نظام سرمایه داری است...با گسترش تقسيم كار جامعه ای.تعداد سازمانها و كنشگران جمعي افزایش مي یابند و
این خود ایجاب ميکند كه از تراكم ثروت كاسته شود و توزیع آن در جامعه پراكنده شود (چلبي) 130 ،
در ارتباط با سطح توسعه سياسي و وزن تاثير ان روی نابرابری اجتماعي ميتوان به دو عامل اصلي توجه نمود :یکي
ميزان استقالل قدرت سياسي نسبت به سایر منابع است و دیگری ميزان تراكم در تمركز قدرت(یا بعبارت دیگر ميزان
نابرابری در توزیع قدرت سياسي)
عامل اول ناظر به ميزان خرده نظام سياسي بر سایر خرده نظام اجتماعي است.در این ارتباط چلبي اظهار ميدارد كه وجود
قدرت در جامعه خود مظهر نوعي نابرابری است و با سایر نابرابری های اجتماعي نيز رابطه دارد .ميتوان بصورت فرضي
اینچنين تصور نمود كه در صورتيکه حقوق سياسي و منابع قدرت سياسي بصورت كامال برابر در جامعه توزیع شود در
اینصورت ممکن است صحبت از نوعي به اصطالح مردم ساالری مطلق نمود كه چنين چيزی عمال وجود ندارد .در قطب
مقابل ميتوان بطور فرضي تص ور نمود كه حقوق و منابع سياسي فقط و فقط در دست یکنفر متمركز شده باشد در
اینصورت ميتوان صحبت از به اصطالح خودساالری مطلق نمود كه چنين چيزی تقریبا وجود خارجي ندارد.آنچه
بصورت واقعي قابل تصور است ميزان تراكم قدرت است كه بين دو قطب فوق از جامعه ای به جامعه دیگر قابل تغيير
است.
یکي از فرضيه های این تحقيق اینست كه توسعه سياسي و توسعه اقتصادی مکمل یکدیگرند.در این مورد بعضي از
متخصصان علوم اجتماعي تا جایي پيش ميروند كه توسعه سياسي را پيش نياز توسعه اقتصادی ميدانند(.امارتياسن) 13 ،از
جمله اقتصادداناني است كه در نتيجه گيری از بحث خود پيرامون رابطه مردم ساالری و توسعه اقتصادی ميگوید:پيشبرد و
تقویت سيستم مردم ساالری یکي از اجزای اساسي فرایند توسعه است.
در نتيجه توسعه سياسي بویژه دموكرانيزه شدن باعث افزایش استقالل نسبي حوزه اقتصادی ميشود تا جایي كه این حوزه
ميتواند بر مبنای منطق دروني خود(بهينه سازی)عمل كند.این خود ميتواند سهمي در رونق اقتصادی داشته باشد.
چهار نتيجه كلي را ميتوان به شرح زیر مطرح نمود:
 در بلندمدت توسعه سياسي بویژه مردم ساالری و توسعه اقتصادی پایدار دو فرایند همزیگری هستند كه الزم و ملزومیکدیگرند بطوریکه هر یک به نوبه خود دیگری را تقویت مي كند.
-هر دو فرایند توسع ه سياسي و اقتصادی ميتوانند به مدد یکدیگر فياد اداری و سياسي را در حد قابل قبولي مهار كنند.
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 -1هر دو فرایند در بلندمدت قادرند سهمي جداگانه در كاهش نسبي انواع نابرابری های اجتماعي داشته باشند.
-1نظام جهاني حائز نوعي قشربندی است.كشورهای محدودی كه از موقعيت برتر در این نظام برخوردارند مي توانند در
مناسبات خود با سایر كشورها به لحاظ اقتصادی از این موقعيت برتر كم و بيش سود جویند.حداقل ميتوان گفت
كشورهایي كه در موقعيت فرودست قرار دارند در روابط كم و بيش نامتقارن خود از این مزایا محرومند و در پاره ای
موارد با مضایق اعمال شده نيز مواجهند.
از آ نجا كه یکي از پيامدهای سياستهای تعدیل اقتصادی تغيير شاخص های فقر و نابرابری توزیع درآمد ميباشد اطالع از
چگونگي این تغييرات ميتواند در اتخاذ سياست های مناسب مفيد باشد.
نتایج حاكي از آ نست كه سياست كاهش ارزش پول ملي بيشترین و سياست افزایش مخارج دولت كمترین تاثير را بر
گسترش فقر و نابرابری دارد .تاخير در اجرای سياستهای تعدیل باعث افزایش كمتر نابرابری درامد ميگردد و سياستهای
جاری دولت تاثير كمتری بر افزایش نابرابری درامد دارد .شاخص نسبت افراد فقير و شکاف درامدی نشان ميدهد كه
تاخير در اجرای سياستهای تعدیل به رغم بهبود در نابرابری توزیع درامد فقر را گسترش ميدهد.
برنامه های تعدیل پس از بروز عدم تعادل های داخلي و خارجي كه اغلب نتيجه سياستهای اقتصادی نامناسب است اتخاذ
ميگردد .این برنامه ها گذشته از اثرگذاری بر متغيرهای كالن اقتصادی در چارچوب هدفهای كلي رفع عدم تعادل داخلي
و خارجي و ایجاد زمينه های الزم برای رشد اقتصادی در كوتاه مدت وميان مدت توزیع درامد و فقر را تحت تاثير قرار
مي دهند.
اثرات توزیعي سياستهای تعدیل به سه دليل مهم مي باشند:
اول عوامل داخلي كه موجب كسری ترازپرداختها و تورم ميگردند نظير افزایش مخارج دولت با موضوعات توزیعي
ارتباط دارند .دوم عوامل خارجي مانند تضعيف رابطه مبادله كه موجب كسری ترازپرداختها ميشود طبقاتي مانند
واردكنندگان كاال و خدمات كه از وضعيت موجود سود ميبرند متاثر ميسازد.لذا این گروه در ارایه سياستهای مناسب
ایجاد مانع كنند و با حداقل موجب تاخير در معرفي سياستهای مناسب شوند.سوم تخصيص مجدد منابع بين بخشها مجموع
هزینه های اوليه و ثانویه تعدیل.توزیع درامد بویژه در بين گروه های كم درامد تحت تاثير قرار ميدهد.
برنامه های تعدیل با توجه به تاثير چشمگيرشان بر تخصيص منابع توليد بين بخشها و گروه های اقتصادی توزیع درامد و
وضعيت زندگي خانوارها را تحت تاثير قرار ميدهند .سياستهای تعدیل در كشورهایي منجر به بهبود توليد و صادرات شده
نقش اساسي در كاهش فقر داشته اند.در حاليکه كشورهایي كه ساختار توليد انها به كاالهای وارداتي وابسته است و
صادرات انها عمدتا اوليه ميباشد اثر اشکاری بر فقر و توزیع درامد نگذارده است.در حالت كلي ميتوان گفت اقداماتي
مانند كاهش ارزش پول ملي.حذف كنترل قيمتها.كاهش یارانه پرداختي به غذا و سایر كاالها كه موجب افزایش قيمت
كاالها و خدمات مصرفي ميشوند هزینه زندگي فقر را افزایش ميدهند.در نهایت ميتوان گفت اثار سياستهای تعدیل بر فقر
و توزیع درامد به شرایط اوليه كشورها بستگي دارد.اقتصادهایي كه از ساختار نسبتا انعطاف پذیری برخوردارند سياست
تعدیل در مقابل افزایش قيم ت ها انگيزه الزم برای سرمایه گذاری و اشتغال وتوليد را فراهم مي اورند و اثار افزایش هزینه
زندگي گروه كم درامد را با ایجاد اشتغال و بهبود درامدها جبران مي كند.در كشورهایي كه ساختار توليد انها از انعطاف
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پذیری الزم برخوردار نيست اجرای سياستعای تعدیل بيشتر بر سطح قيمتها اثر ميگذارد تا بر سطح توليد و اشتغال.اثار
سياستها بر فقر كامال به نوع و زمان اجرا وسرعت سياست و شرایط اقتصادی هر كشور بستگي دارد.
وضعيت حمایت از بخش كشاورزی در ایران در مقایسه با كشورهای توسعه یافته و بعضي از كشورهای درحال توسعه
مطلوب نيست.هم چنين عملکرد مربوط به اعطای اعتبارات یا جذب انها بسيار پائينتر از مقادیر مصوب است.جبران این
كاستي ها و افزایش سرمایه گذاری و حمایتها و اعتبارات عمراني و تحقيقاتي تنها در صورت ایجاد روند توسعه ای و
حذف فعاليتهای نا مولد و توجه به توسعه روستایي نتيجه بخش خواهد بود.
در راهبردهای توسعه ای با استناد به نظریه های رشد متعادل و نا متعادل چون اشتاین-رودن و نوركس و لوئيس بر
بخشهای صنعت و كشاورزی تاكيد ميشود .نظریه رشد متوازن بر رشد متوازن بخشهای صادرات و واردات.سرمایه
گذاری های مولد.عوامل جنبي مثبت عمودی و افقي.بخشه ای توليدكننده كاالهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفي از
یک طرف و توازن عرضه و تقاضا از طرف دیگر تاكيد داشته و در مجموع معطوف به این نکته هستند كه دوره های فقر
و مدار توسعه نيافتگي بر عوامل مرتبط و تعامل های بين بخشي بعنوان عامل پویایي اقتصاد تاكيد دارند.نظریه رشد متوازن
در عين اشاره به اهميت بخش كشاورزی تاكيد بر رشد متوازن و همراه و همزمان صنعت و كشاورزی دارد.
بنابراین در مورد تعيين جایگاه بخش كشاورزی در فرایند توسعه كشورها ميتوان به این نتيجه رسيد كه بخش كشاورزی
منبع خوبي برای توسعه صنعتي است و انعکاس توسعه صنعتي در بخشهای روستایي ميتواند به جریان پویایي از تعامل پيش
برنده ميان دو بخش كشاورزی و صنعتي شود.
با بررسي جایگاه بخش كشاورزی در مراحل مختلف توسعه یافتگي اقتصاد در هر كشور مشخص شد كه اوال بخش
كشاورزی به لحاظ اهميتي كه در امنيت غذایي و استقالل سياسي كشور دارد به هيچ وجه نباید مورد بي توجهي قرار
گيرد .ثانيا برای تحقق اهداف رشد و توسعه كشور باید بستر توسعه ملي را طراحي و ایجاد كرد و با تاكيد بر توسعه
روستایي جایگاه بخش كشاورزی را در بستر مذكور مشخص نمود .ایجادچنين بستر توسعه ای نه به معنای تاكيد بيشتر بر
بخش كشاورزی است و نه به معنای تخصيص منابع محدود به امور نا محدود.بلکه به معنای ایجاد یک تعامل پویا و
توسعه ای ميان بخشهای مولد اقتصادی برای تضمين وتداوم رشد و توسعه اقتصاد كشور است.
تاریخ طرح شدن مفهوم توسعه ،شاید به قدمت تاریخ بشری باشد اما توسعه به مفهوم علمي بعد از جنگ جهاني دوم
مطرح شد و با مرور زمان مفهوم ان تکامل یافته است.از دهه 935به بعد ابعاد توسعه از اقتصاد فراتر رفته و از دهه 995با
مطرح شدن توسعه انساني در ادبيات جهاني مفهومي جدید یافته است.این مفهوم متعالي را همگان خواهان هستند اما در
كشوری تو سعه تحقق ميابد كه مردم ان جامعه باور ها و رفتارهای خود را متحول كنند و اقتصاد خود را پيوسته گسترش
دهند و فقر را ریشه كن كنند و نابرابری را كاهش دهند.
مفاهيمي دیگر از توسعه:توسعه از مفاهيمي است كه در تعریف آن توافقي نيست.با این وجود معني آن از زمان پيدا شدن
علم اقتصاد توسعه هر روز وسيعتر ميشود .برای ارائه معني عيني تری از ان مناسب است كه از تعاریف مختلف ارائه شده
توسط صاحبنظران به چند تعریف اشاره نمود:
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ارتور لوئيس()1954-Lewisكه برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد است ميگوید:توسعه عبارت است از گسترش
تدریجي بخش مدرن و كاهش تدریجي بخش سنتي
از دید لوئيس مفاهيم پيشرفته وصنعتي و شهری و همينطور مفاهيم سنتي و كشاورزی و روستایي با هم مترادف
هستند .بعبارت دیگر بخشهای مدرن مبتني بر علم هستندو توسعه به معني انست كه بخش مدرن به تدریج گسترش یابد.
تودارو ميگوید:توسعه فرایندی متضمن تغييرات عمده در ساختارهای اجتماعي و گرایشهای عمومي و نهادهای ملي و
تسریع رشد اقتصادی و كاهش نابرابری و از بين بردن فقر است.
سيرز معتقد است كه اگر یک یا دو عامل از سه عامل اساسي(فقر.بيکاری.نابرابری) بدتر شود مخصوصا اگر هر سه بدتر
شود حتي اگر درامد سرانه دو برابر شود تلقي كردن نتيجه بعنوان توسعه عجيب خواهد بود.
دكتر عظيمي ميگوید :توسعه فرایندی است كه جامعه را از یک دوران تاریخي به دوران تاریخي دیگر ميبرد.ميتوان توسعه
را دروني كردن و بومي كردن انقالب صنعتي هم دانست.
-4-3اهداف توسعه
:فراهم شدن شرایط اقتصادی تعالي انسانها
 :امکان دسترسي بيشتر به كاالهای تداوم بخش زندگي مانند غذا مسکن بهداشت امنيت و توزیع گسترده اینگونه كاالها
با كيفيت عالي و قيمت مناسب
:1افزایش ازادی وپذیرش برابری انسانها.گسترش عدالت در جامعه.ارتقا ارزشهای انساني وفرهنگي و ایجاد هویت ملي
مستقل و مقتدر .افزایش اعتماد به نفس و غرور ملي در سایه دسترسي به تکنولوژی های برتر و ارتقا كشور در نظم جهاني
و تاثيرگذاری بيشتر در عرصه بين المللي.
 :1استقالل ملي به این مفهوم كه سایر كشورها در تصميم گيری ملي نتوانند نفوذ وتاثير عمده داشته باشند.
چرا اقتصاد ایران توسعه نيافته است؟
ایران علي رغم برخورداری از منابع طبيعي نسبتا سرشار كشوری توسعه نيافته است.دالیل متعدد داخلي و خارجي در
توسعه نيافتگي اقتصاد ایران دخالت است.مداخله بيگانگان در عرصه زندگي اقتصادی سياسي ایران از اوایل قرن  9اغاز
شد و با كشف نفت در قرن  5شدت یافت .به لحاظ ناتواني شاهان در اداره كشور و مداخله بيگانگان باعث شد كه
اقتصاد سنتي نسبتا قوی كشور به یک اقتصاد مبتني بر نفت تبدیل شود.وابستگي روزافزون اقتصاد ایران به نفت ضمن
تسهيل صنعتي شدن محدود از طریق كاربرد تکنيکهای سرمایه بر رشد اقتصادی بلندمدت را بهمراه نداشته است.در
عوض وابستگي اقتصاد ایران به نفت روحيه ضد توسعه ای و تمایل به فعاليتهای راحت طلبانه ایجاد كرد و تمایالت
نواوری را تضعيف.
- 4روش تحقیق
روش تحقيق مقاله حاضر توصيفي و كتابخانه ای مي باشد.
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-5بحث و نتیجه گیری
برای دستيابي به رشد و توسعه اقتصادی درجامعه ،به انسانهای اقتصادی -تکنولوژی دارای بينشهای اجتماعي – فرهنگي
نيازمي باشد.زیرابهره وریهای اقتصادی زمينه سازرشدوایجادرفاهيت درجامعه مي گردد.درحالي كه دركنارآن  ،بينش
اجتماعي،فرهنگي وسياسي انسانهانيزمطرح مي باشد.همراه بارشداقتصادی وكسب رفاه الزم برای جامعه،باید درپي
رشداجتماعي –فرهنگي وسياسي انسانها نيزبود.
رشد و توسعه از چند جنبه قابل بررسي ميباشد .یک جامعه برای رسيدن به توسعه ميبایست از تمامي امکانات كه در سایه
آنها ميتوان به زندگي ادامه داد ،برخوردار باشد  .هدف از توسعه تسلط بر دردها ی انساني است از جمله بيماری ،فقر و
رسيدن به رفاه،از طرفي رشد و توسعه محصو ل برنامه ای مدون  ،مدیریتي سالم و هوشمند،در كنار تالش و عزمي
همگاني قابل حصول ميباشد ،منظور از همگان تمامي مردم تشکيل دهنده یک ملت اعم از مسئوالن ،نخبگان ،بازاریان
،كارگران ،خرد و كالن ،پير و جوان و...ميباشد زیرا یک ملت همگي سوار بر یک كشتي هستند و برای سهل و آسان به
مقصد رسيدن ،اتحاد ،محوریت كار ميباشد زیرا تکروی حاصلي جز تباهي نخواهد داشت .توسعه در سایه تالش آحاد
مردم حاصل ميشود .افراط و تفریط در هر مورد چه جنسيت وچه سایر عوامل مالي و تئوریکي در زمينه نيل به توسعه
نتيجه ای جز حرمان نخواهد داشت .بنابر این در این جا توصيه ميگردد به فکر تربيت نسل امروز به گونه ای باشيم كه با
حس مسئوليتي خودجوش در زمان مناسب ،ناخدای كشتي توسعه كشور در بهترین مسيرممکن باشند.
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 - 1بررسي اثرات تفاوت های جنسيتي در سطح توسعه یافتگي اقتصاد ایران –دكتر عبدالمجيد جالئي –استاد یار دانشکده شهيد باهنر –مينا صباغ پور –
كارشناس ارشد اقتصاد- 0
- 0فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي -سال 0م –ش ،رابطه بين ميزان باروری كل با توسعه اقتصادی اجتماعي،محمدتقي ضيایي بيگدلي -صمد كالنتری -
محمدباقر عليزاده اقدام
- 0فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي -سال ششم -ش، 1سرمایه اجتماعي و توسعه اقتصادی اجتماعي ،سيد احمد فيروز ابادی -حسين ایماني جاجرمي
- 3راهبردهای توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعي -فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي -سال ششم -
ش، 1محمدحسين شریف زادگان
- 3بنيادهای توسعه اقتصادی عادالنه در اسالم -فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي -سال 3م -ش- 0بهار- 130ناصر جهانيان
- 9توسعه سياسي.توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعي -مسعود چلبي -حسين اكبری
- 5اثر سياستهای تعدیل بر فقر و توزیع درآمد -مجله تحقيقات اقتصادی -بهار و تابستان- 35ش،03سهيال پروین_راضيه زیدی
اقتصاد كشاورزی وتوسعه -سال م -ش- 13زمستان- 31عباس شاكریكتاب توسعه اقتصادی ایران -دكتر محمدباقربهشتي -انتشارات دانشگاه تبریز- 131كتاب نظریه ها و قانونمندی های توسعه -دكتر خليل سعيدی -شركتتعاوني كارافرینان فرهنگ و هنر 130-

