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 چکیده                      
دولت در حوزه تامین های سیاستهای بررسی چالشموضوع این مقاله 
پس از انقالب است. سئوال اصلی تحقیق این است که اجتماعی در ایران 

در ایران در طول چهار دهه پس از انقالب چگونه  سیاستگذاری دولت
و موانعی را پیش روی خود داشته است؟ فرضیه ها بوده و چه چالش

ایران پس از انقالب در های رویکرد دولتاصلی این پژوهش آن است که 
حوزه تامین اجتماعی به شکل جزئی و تدریجی و مبتنی بر تغییرات 

نگر، حداقلی بوده و با چالش هایی همچون فقدان نگرش سیستمی و جامع
گرایی، پرهیز از سازی و همچنین گذشتهعقالنیت محدود در تصمیم

جزیی و تدریجی روبرو بوده تغییرات بنیادین و وفاداری به تغییرات 
 ی همچونمشکالت واسطه به هادولت د کهدهمی است. نتایج تحقیق نشان

 محافظه و کالیراد راتییتغ از ترس ای لیتحل قدرت نقص اطالعات، نقص
 راتییتغ به دست تامین اجتماعی و بیمه در ایران حوزه در بودن کار

ای ناچیز از تغییرات را هیال صرفاً هم دیجدهای دولت و اندنزده نیادیبن
اند که تغییر بنیادین را در برنمی گیرد. با توجه به ماهیت اضافه کرده

تحلیلی پژوهش حاضر، گردآوری مطلب در این پژوهش به شکل 
کتابخانه ای در منابع فارسی و التین و نیز مطالعه اسنادی حوزه مذکور 

 در قوانین اساسی کشور بوده است. 
 ،ایرانمهوری اسالمی ج و تامین اجتماعی، دولترفاه  :کلیدواژه

 تدریجی-رویکرد جزیی
  01/04/1399 تاریخ تأیید  26/02/1399تاریخ دریافت 

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 قدمهم
ها نهاد و صندوق مختلف با گذشت چهار دهه از پیروزی انق ب اس می و استقرار ده

 در حوزه بیمه و حمایت در کنار دولت در راستای تحقق آرمان عدالت اجتماعی، امروزه
ها و مشک ت متعددی در سطوح مختلف وجود دارد و تا تحقق اهداف این بخش از چالش

تعیین شده مربوط به رفاه اجتماعی در کشور همچنان فاصله زیادی هست، چرا که طیف قابل 
توجهی  از مردم همچنان در تامین حداقل نیازهای رفاهی خود با دشواری روبرو هستند. این 

دولت ایران در حوزه تامین و های ای تازه به تحلیل سیاستدریچه پژوهش با هدف ایجاد
ایرانِ پس از انق ب، های رفاه اجتماعی درصدد پاسخگویی به این سوال است که دولت

چگونه با حوزه تامین اجتماعی برخورده کرده و اساسا، رویکردهای این بخش از چه مدلی 
که حوزه تامین اجتماعی از جمله فضاهایی  پیروی کرده اند؟ فرضیه این پژوهش این است

در آن دارای حداقل تغییرات بوده و رویکردها بیشتر به شکل شعاری و ها است که سیاست
تغییرات اندک بوده است. از طریق بررسی مبانی قانونی و نظری تامین اجتماعی در قانون 

 توانمی د در این عرصه،موجوهای ترین سند حقوقی کشور با  سیاستاساسی، به عنوان مهم
های تدریجی بوده است و دولت ه تحوالت این حوزه به شکل جزئی وبه این نتیجه رسید ک

ایران در طول چهار دهه گذشته با رویکرد جزیی تدریجی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی 
تغییرات  مداوماً یک وضعیت نسبتاً ثابت را بازسازی کرده و با تغییراتی بشدت تدریجی عم ً

اندکی در وضعیت موجود به وجود آورده اند. در راستای اتخاذ این خط مشی است که 
شاهد فقدان یک گفتمان جامع در سیاستگذاری ک ن در این حوزه هستیم. به نحوی که در 

گونه پیوستگی و تداومی مشاهده سیاستگذاریهای رفاهیِ ادوار مختلفِ دولتهای ایران هیچ
هر دولت بر حسب شرایط وقت آن دوره یا تفسیر ویژه خود از عدالت نمی شود؛ زیرا 

هایی مقطعی و جزیی با هدف کاهش فقر و نابرابری و برنامهها اجتماعی، به اتخاذ سیاست
اجتماعی اقدام کرده است. این درحالی است که چه در قانون اساسی، و چه در اسنادِ مربوط 

ظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بر چندالیه بودن تامین های توسعه و نیز قانون نبه برنامه
های محکم نظری و بودن آن تاکید شده و بنابراین به لحاظ پشتوانهاجتماعی و فرابخشی

 قانونی، خ  چندانی مشاهده نمی شود.

 تدریجی-چارچوب نظری : مدل جزیی

ما را در مورد  های مفهومی وجود دارند که تفکردر تحلیل سیاستگذاری عمومی مدل
از آنها برای تبیین سیاستگذاری  توانمیکنند و می ترسیاست و سیاستگذاری عمومی ساده
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های متعددی مطرح (. در این رابطه مدل45: 1387بینی نتایج بهره برد )دای، عمومی و پیش
اب ها، انتخشده که عبارتند از: نهادی، فرایندی،گروهی، نخبگان، عق نی، تدریجی، بازی

ها. با این حال به جهت نزدیکی مدل جزئی تدریجی با روند سیاستگذاری عمومی و سیستم
 در عرصه تامین اجتماعی، مدل مذکور به عنوان الگوی سیاستگذاری مورد بررسی قرار

 یهانهیگز انیم یمحاسبه منطق ندیمستلزم فرآ یمنطق یریگمیکه تصم ییجاگیرد. می
 گرانیباز ادیتعداد ز انیانطباق متقابل م ندیبه طور معمول فرآ سیاستگذاریمختلف باشد، 

: 1390)سلیمانی،است یمختلف از منافع عموم  یهامتفاوت و برداشت یمنافع شخص یدارا
 یمختلف یهابرداشتت کنندگان کمشار رایز ،است رممکنی. توافق در مورد اهداف غ(339
 ن،یهستند. ع وه بر ا بندیپا یمختلف یدارند و به ارزشها یاستگذاریس ازمندین ئله از مس
به اط عات قابل اتکا،  یابیدست یهانهیانسان و هز یشناخت یهاتیظرف یهاتیمحدود

 حالت براساس دانش ناقص عمل کنند. نیتا در بهتر کندمیرا وادار  گذاراناستیس
فه سیاسی که فقط تفاوت اندکی با توجه به آلترناتیوهای مقرون به صر زمانی هایمحدودیت
 نتایج ابزارها، یا اهداف در اجماع عدم به توجه با کنند.های قبلی دارند را محدود میسیاست
 اقدام را نشان اجازه برای کافی تعداد برای قبول قابل مشترک مخرج ترینپایین از بیشتر کمی
 یا بازخوردی، روند یک از طریقاگرچه اساساً  تغییرات سیاستی بزرگ، بنابراین،. ددهمی
 باعث هاسیاست در جزئی تغییرات تجربه زیرا افتد،می اتفاق تدریج به« های متوالیتخمین»

 ایجاد راها سیاست از جدیدی چرخه و شودمی گسترش یا اص ح برای جدید مطالبات ایجاد
)که  مسئله(.مدل تدریجی گرایی در سیاستگذاری با شناسایی lindblom ,1959:85) کندمی

شروع، آنگونه که به  نقطه این . اماشودمیشروع  1یا دستورگذاریمستلزم حل شدن است( 
 از ترکیبی کردن مشخص با آلدر شکل خالص آن، عق نیت ایده  رسد ساده نیست.نظر می
 عنوان به آن از اقتصاددانان آنچه) شودمی آغاز بایست بدست بیایندمثبتی که می ارزشهای
ارزش  کننده . تحلیل آلترناتیوها در یک انتخاب حداکثر(کنندمی یاد اجتماعی رفاه کارکرد

های یوتوپیایی برای راهنمایی رسد. مطابق دیدگاه لیندبلوم چنین جاه طلبیبه نتیجه می
پر زرق و برق محسوب سیاستگذاران بسیار انتزاعی است و در بهترین حالت، کلیات 

 عوض، است. در غیرممکن تقریباً  هاتعادل میان ارزش مورد در توافق شوند. بع وه تضمینمی
 عنوان به) کاهش برای خاص مشک ت روی بر موضوع این. است اص حی معموالً روند این
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مسائل به سمت این فرایند از . است متمرکز انتزاعی هایآلایده روی بر نه و( بیکاری مثال،
.مسائل بیشتر از اینکه از کندمیند با دقت کافی مشخص شوند حرکت توانمیها که نآلایده

طریق تحلیل عق یی محیط سیاستگذاران به حکومت برسد  توسط مردمی که تحت تاثیر 
 اط عات داشتن به نیاز بازیگری رسند. هیچگیری میآنها قرار گرفته اند به سطح تصمیم

 همین به. آوردمی بار به مسئله تحلیل در را مهمی دانش بازیگری هر عوض، در .ندارد جامع
 را اخت فات. کنند تعریف شیوه یک به را مسئله بازیگران همه نیست الزم دیگر ترتیب،
 به آنکه بدون مشک ت است ممکن و گذاشت کنار مصالحه و زنی چانه طریق از توانمی
 مسئلهحل شوند. مطابق دیدگاه لینبلوم، سیاستگذاران معموالً با یک  شوند، تعریف کامل طور

(.  این بدین معنی است که مشک ت کام  Lindblom ,1980:24) مشخص روبرو نیستند
یابند تا سیاستگذاران آنها را حل کنند بلکه باید بطور فعاالنه ادراک تعریف شده ظهور نمی

. با اینحال لیندبلوم خوشبین شودمی اتوماتیک دورفرایندی که از حالت  -و تعریف شوند
کنند. پیدا می« دستور کار»است که مهمترین مشک ت راه خود را برای قرار گرفتن در فرایند 

که تقریباً تمامی منافع و ع یقی که تحت تاثیر یک  شودمی این امر از این فرض او ناشی
از اینکه مرحله  شوند. قبلمی مایندگیگیری ندر فرایند تصمیم گیرندمی قرار مسئله

 و زمان در محدودیت. شود ارائه بایستمی نهایی نکته یک دستورگذاری تمام شود
 به باید گذاران سیاست. شودمی جایگزینهای حل راه همه جامع بررسی مانع اط عات،

 گونه به را کار این کنند،و محدود کنترل قابلهای گزینه از تعدادی به را خود توجه نوعی
 محدود با را کار این آنها عمل، در. نرسد تصویب به بعیدهای گزینه که انجام بدهند ای

 موجود اندکیهای با سیاست که تدریجی-جزئیهای گزینه به خود توجه کانون کردن
مرحله بعد اتخاذ)تصویب(  (. Lindblom ,1980:25ند)دهمی انجام هستند، متفاوت
. شودمی ها جدااینجا نیز تدریجی گرایی از مدل عق یی در همه زمینهدر . است 1سیاست

عق نی گرایی، انتخاب حداکثرسازی ارزش بعد از یک تحلیل جامع از آلترناتیوها را 
که سیاستگذاران توجه خود را  کندمی تدریجی پیش بینی-گیرد. اما مدل جزئیمفروض می

د. بنابراین آنها آلترناتیوها را با تمرکز بر توسعه کننبه تغییرات سیاستی تدریجی محدود می
قبلی های کنند که بوسیله آن پیشنهادات مختلف از همدیگر و سیاستمی آنها با هم مقایسه
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نامد. در حقیقت می 1تدریجی جزیی این اصط ح را انتخاب لیندبلوم شوند.می متفاوت
 زنندمی حلهایی دست راه یاها گزینه منظور لیندبلوم این است که سیاستگذاران به انتخاب

 حفظ را موجود نزدیک اند. بصورت خ صه تر سیاستگذاران وضع موجود وضع به که
 مقایسه و ،کندمی محاسبه کمک بهها حاشیه روی تمرکز تغییر. بنابراین اندکی با کنندمی

 عم ً  جامع تحلیل و تجزیه یک که جایی ،کندمی پذیر امکان را پیشنهادها هوشمندانه
 (. Wildavsky ,1984:13-15بود) خواهد غیرممکن
 همه شناسایی برای ت شی گذاران سیاست تدریجی،-جزئی هایگزینه مقایسه در

 سیاستی فرایند که است دلیل این به امر کنند. این نمی گزینه هر با مرتبط احتمالی پیامدهای
با  – شوند انجامها سیاست بعدیهای چرخه در دتوانمی است. اص حات تکراری یا سریالی
 دادن یا لزوم، صورت در قانونگذاری دستورالعمل اص ح هزینه، بیشتر یا کمی صرف

تدریجی  برای جدی مشکلی نشده بینی پیش مدیران. پیامدهای به جدید قانونی اختیارات
های بررسی در که کنندمی ایجاد را جدیدی مشک ت صرفاً آنها. گرایی به حساب نمی آید

ها شوند.یک کمک فرعی به برآوردها از طریق انطباق اهداف با سیاستمی برطرف بعدی
 مقایسه آن دنبال به و شودمی آغاز اهداف کردن مشخص با منطقی گیرد. روشمی صورت
: 1389)اسدی و سعیدنیا،ارزش حداکثرسازنده انتخاب یک و جایگزین هایگزینه دقیق
اجتناب ناپذیری چانه زنی و سازش در تدوین  اجرای سیاست است.در پایان مرحله (. 111

. در متن مدیریت و برنامه ریزی، شودمی 2یک خط مشی منجر به آبکی شدن نتایج سیاستی
 قانونیهای قابلیت حداقلی سیاست نیست بلکه همچنین تغییر معنای تدریجی گرایی اغلب به

. آنچه که کندمی بیشتر نهادهاست که فرایند اجرا را مشکل برای محدود تخصیص و ناکافی
 ناکامها درگیری همه فصل و حل در معموالً قانونگذاری دستورالعمل کندمی شرایط را بدتر

  مدیران برای را برانگیز بحث سواالت و کندمی نشده رها تعریف را مهم اصط حات ماند،می
 حت چه شرایطی سازمان حفاظت از محیط زیستگذارد. بطور مثال تمی حل نشده باقی

را ها خود را کاهش دهد یا اجازه جایگزینی بهترین تکنولوژیهای بایست ضرب االجلمی
قبلی به  های برای دستیابی به اهداف مربوط به کاهش آلودگی هوا بدهد؟ همزمان سیاست

ساس حداقل یک اندیشمند د تا از تجربیات گذشته یاد بگیرند. براین ادهمی مدیران اجازه

                                                      
1 -Margin-dependent choice. 

2 - watered-down policy 
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را بخاطر اینکه عجوالنه بوده)قانونی فراتر از توانایی( مورد انتقاد  1970پیمان هوای پاک 
قرار داد. وقتی رویکرد بهتری وجود داشت و برهمین اساس فقط اص حات تدریجی و جزئی 

( انجام دادند و مدیران شروع به اجرای آن 1967در معاهده کیفیت هوا)
 (.Jones,1975:211کردند)
علم  ایبه روش گام به گام و گسسته  ، ندبلومیمورد نظر ل ییگرا یجیتدر-یواقع  جزئ در

 یینها یایمزا استگذارانیقدم به قدم، س یزی. در برنامه ره استخزنده  شناخته شد یشرویپ
  یافبراساس اهد نکهیا یکنند و به جامی یرا بررس یریگ میتصم یبراها نهیاز گز یتعداد

های زدن بیممکن باشد با تقرهای نهیتمام گز یبلندمدت کار کنند و هدف شان بررس
روش از  نیدر ا رانیگ می. تصمیمحدود و متوال سهیروش مقا یعنیروند می شیبه پ  یمتوال
آن دسته را که  یعنیکنند؛ می یرا بررس یتعداد محدود ،یاستیسهای نهیهمه گز انیم
 صورت نیند. در ادهمی نشان یکنونهای استیبا س سهیدر مقا یکو اند یجزئ راتییتغ

 .( 112: 1389  ا،یدنیو سع ی)اسد گام به گام است یاستراتژ ینوع یریگ میتصم
ل یتحل یرعملیعت غید بر طبیبا تاک یجیکرد تدریرو بندی باید گفت کهدر جمع

 یریم گیکار از تصممحافظه یندی، فرآییکرد عق یبر اساس رو یعموم یا یاستگذاریس
براساس  یجیو تدر یمتوالهای به صورت گام یاستگذاریکه براساس آن س کندمی میرا ترس

 یاستگذاران هر سال به بازنگرین الگو سیدر ا ع. در واقشودمی موجود ارائههای استیر سییتغ
های تیمحدودپردازند که وجود می یبر اهداف اجتماع یموجود مبتنهای استیمجموعه س

 یج آن بازمیتمام نتا ییو شناساها ن تمام راه حلییآنها را از تع ینه ایو هز یلی، تحلیزمان
و  یق اهداف اجتماعیدق نیتدومانع  یاسیسهای تین الگو محدودین در ایدارد. همچن

و گذشته م ک  یجارهای استین سی. بنابراشودمیها نه راه حلیمحاسبه روشن سود و هز
و  ی)الوان رسندمی دیمات جدیش و کاهش در آنها به تصمیو با افزا گیرندمی قرار عمل
 .(1389زاده، فیشر

 ی در ایراناجتماع نیتأمهای حوزه
به  بهتر انیب بهو  مختلف یراهبردها با را خود فیوظا و فیتکال یاجتماع نیتأمنهاد 
 یاجتماع خدمات و یاجتماع مساعدت ،یاجتماع یهامهیب د؛دهمی انجام  ریابزار زوسیله 

 بودجه با نفع یذ شارکتم بدون یاجتماع خدمات ای یاجتماع مساعدت که از میان آنها 
 از یاجتماع یهامهیب نیبنابرا. شودمی انجام هیّریخ یسازمانها و هاتشکلوسیله ب ای دولت
 ای یمشارکت بدون یهانظام از یاجتماع مساعدت و یمعاوض ای و یمشارکت یهانظام
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 در اجتماعی درحال حاضرنهاد تأمین .شوندیم محسوب یاجتماع نیتأم یرمعاوضیغ
 .(28: 1388 ،یمجتهد)  است  اصلی راهبردهای گروه سه مشتمل بر مختلف کشورهای

 دستمزد از سهمی دریافت و بر پایه افراد اشتغال این راهبردها اساساً بر:ایبعد بیمه
 مورد دیبا که نفع یذ فرد مشارکت با قرار دارد و و کارفرمایان شاغ ن مشمول بیمه،دولت 

 این راهبرد شامل موارد زیر است:  .شودمی یعمل ،ردیگ قرار تیحما
 غیرشاغل افراد شامل و است شاغل افراد با ارتباط در هابیمه گونهاین اجتماعی: هایبیمه

 ازکار بازنشستگی، بیمه شامل گذار( وبیمه فرد تکفل تحت افراد عنوان به مگر) شودمین
 اجتماعی قراردادهای براساس و اجباری هابیمه این. است فوت و درمان بیکاری، افتادگی،
 گیرد. شکل می بیمه حق پرداخت بر مبتنی

 یک در اجباری صورت به دستمزد از درصدی هاصندوق این در احتیاط: هایصندوق
 وی به شده انباشت گذاریسرمایه سود با نیاز زمان در تا شودمی اندازپس مرکزی صندوق

 . گردد  پرداخت او بازماندگان یا
 را اجتماعی بیمه مزایای پرداخت مستقیم مسئولیت طرح این کارفرما: مسئولیت طرح
 درمانی مراقبت طبق این طرح هزینه. یابدمی تحقق کارفرما تعهد با قرارداده کارفرما برعهده

 ارائه شده تصویب ایبیمه سیاست تحت یا کارفرما توسط مستقیما کار از ناشی خسارات و
 .شودمی

 خدمات و اجتماعی مساعدت بخش دو اجتماعی تأمین حمایتی راهبرد در: حمایتی
 درآمد، در کسب ناتوانی لحاظ به را پذیرجامعهآسیب اقشار که است  شده تعریف اجتماعی
 آنها مانند و زندانیان خانواده سرپرست،بی کودکان ذهنی، و جسمی افتادگی ازکار معلولیت،

  .شودمی شامل را
 مُکفی درآمد حداقل از است که افرادی کلیه شامل بخش  این اجتماعی: هایمساعدت

 در نقشی افراد اشتغال عدم یا اشتغال و( گیرندمی قرار فقر خط زیر یعنی) باشند  بهرهبی
 و ازکارافتادگان بیماران، بیکاران، سالخوردگان، از حمایت بخش این در. ندارد آن شمول
 تأمین دولت عمومی بودجه محل از عمدتاً و دارد قرار شدگان فوت و سرپرستبی افراد
 به توجه با و گرددمی محسوب مشمول افراد حق هامساعدت این قوانین طبق .شوندمی
 رسیدن تا وی پوشش تحت وخانواده افراد مالی هایو ارزیابی جامعه افراد نیازهای بندیطبقه

 .یابدمی ادامه زندگی حداقل تأمین حد به مشمول
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 هایحمایت نیازمند روانی و جسمی دالیل به که در این بخش افرادی اجتماعی: خدمات
 قرار حمایت مورد سرپرستبی افرادی جسمی، و ذهنی معلوالن همچون گوناگونند

 اجتماعی هایمساعدت بخش با بخش این در خدمات ارائه از این رو چگونگی گیرندمی
ها خانواده و گرددنمی محسوب افراد تمامی حق خدمات گونه این دارد همچنین ارائه تفاوت
 گونهاین. گیردمی صورت هاحمایت این مشمول مالی استطاعت عدم صورت در تنها

 .ددهمی انجام بهزیستی سازمانایران  در را اجتماعی خدمات
 غیر وقوع حوادث نظیر هنگام بروز شرایط اضطراری امدادی در راهبردهای: امدادی

 را به دیده آسیب قشرهای جنگ، نظیر غیرطبیعی حوادث و زلزله سیل، چون طبیعی مترقبه
-21: 1378 اجتماعی، تأمین و رفاه جامع نظام.) ددهمی قرار حمایت مورد مقطعی صورت

است و  غیرطبیعی یا طبیعی ب یای و حوادث از و ناشی مقطعی خاص، ها( این حمایت25
 ایران . درشودمی تأمین دولت مسئولیت با خارجی و داخلی هایکمک و اعانه طریق از بیشتر

 .شوندمی محسوب امدادی نهادهای غیرمترقبه حوادث ستاد اورژانس، احمر، ه ل جمعیت
 قانونی و حقوقی تأمین اجتماعی در ایرانمبانی 

طلبانه پس از پیروزی انق ب اس می و گسترش شعارهای عدالتخواهانه و برابری
های مربوط به تامین اجتماعی در ایران در دستورکار قرار بنیانگذاران آن، اجرای سیاست

داف تامین گرفت و سیاستگذاران از طریق سازوکارهای تامین اجتماعی درصدد تحقق اه
در اصول  یاجتماع یهامهیو ب یاجتماع نیمسائل مرتبط با حوزه تأماند.  اجتماعی بوده

قانون و  نیتریعال یاند. از آنجا که قانون اساسقانون مورد اشاره قرار گرفته نیاز ا یمختلف
و امور در چهارچوب ضوابط  هیکل رودیدر کشور است، انتظار م یمرجع قانون نیترییمبنا
قانون اساسی جمهوری  اندشده نیقانون مقرر و مع نیدر ا کهشوند  یریگیو پ میتنظ یطیشرا

اس می ایران برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی عنوان کرده است. قانون مزبور 
حق فردی تأمین اجتماعی را در دو ماده تنظیم نموده است. این قانون موارد مذکور در ماده 

است.به اع میه جهان حقوق بشر را به طور کامل در اصل بیست و نهم خود جای داده  22
 ،بیکاری، سالخوردگی ،برخوردای از تأمین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی» موجب این اصل 
در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی،  ،بی سرپرستی ،از کار افتادگی

درمانی و مراقبیتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است و دولت مکلف است 
ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و طبق قوانین 

 های مالی فوق را برای فرد فرد  افراد کشور تأمین کند. از اصل مزبور استخراجحمایت
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که اوالً: تأمین اجتماعی یک حق انسانی است که در هیچ شرایطی از فرد قابل گرفتن  شودمی
ای برخورداری هر کس و برطرف کننده نیازهای اجتماعی نیست. ثانیاً؛ حق تأمین اجتماعی بر

و اقتصادی و تضمین کننده وضعیت حال و آینده افراد بدون در نظر گرفتن دارای و توان 
د کسی را از شمول تأمین توانمیفرد و حتی بیگانه یا تبعه بودن فرد است.به بیان دیگر دولت ن

های افراد از محل عتبار مالی خدمات و حمایتاجتماعی مستثنی سازد. ثالثاً فراهم ساختن ا
 29درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خواهد بود. ع وه براصل 

قانون اساسی نیز اگرچه نامی از تأمین اجتماعی نرفته است اما افرادی که لزوماً  21دراصل 
و مادران بی کس،  باید از سوی دولت حمایت شوند احصاء شده است. در این اصل زنان

 12کس  قید شده است. در شرح بند بی سرپرست، بیوه زنان و زنان سالخورده بیهای بجه
های اصل سوم قانون مزوبر نیز ایجاد رفاه و زدودن فقر ورفع هر گونه محرومیت در زمینه

 بهداشت، و تعمیم بیمه به غنوان وظایف دولت ذکر گردیده است. ،مسکن، کار ،تغذیه
 (.42: 1396عی و حیدری، )ربی

   ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست
 دنیبخش منظورشتاب به 43 اصل مفاد و یاساس قانون 44 اصل به توجه باها که این سیاست

 ،یاجتماع عدالت نیتأم منظور به مردم عموم درسطح تیمالک گسترش ،یمل اقتصاد رشد به
 شیافزا ،یفناور و یانسان و یماد منابع یوروبهره یاقتصاد یهابنگاه ییکارا ارتقاء
 ،یمل دراقتصاد یتعاون و یخصوص یهابخش سهم شی،افزایمل دراقتصاد یریپذرقابت
 یعموم سطح شیافزا ،یاقتصاد یهاتیفعال یتصد در دولت یتیریمد و یمال بار از کاستن
، از سوی خانوارها درآمد بهبود و یگذارهیسرما و اندازپس به مردم اقشار قیتشو اشتغال،

های متنوعی از اب غ گردید شامل بخش1385مقام معظم رهبری ) مدظله العالی( در تیرماه 
های اقتصاد کشور اعم از بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. مهمترین بندهای سیاست

میت زدایی و تأمین رفاه و یادشده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مقوله فقر و محرو
 خدمات حمایتی اشاره دارد عبارتند از: 

 یتعاون بخش یکل یهااستیس( ب بخش
 جامعه اول دهک سه دادن قرار پوشش تحت برای ملی فراگیر هایتعاونی . تأسیس11بند

 .یفقرزدای منظور به
 یواگذار کلی هایسیاست( بخش د
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 هایبنگاه سهام واگذاری از حاصل وجوه: واگذاری از حاصل درآمدهای مصارف .2بند
 هایبودجه و هابرنامه قالب در و واریز کشور کل داریخزانه نزد خاصی حساب به دولتی
 :شودمی مصرف زیر ترتیب به مصوب
 تأمین تقویت و محروم و مستضعف خانواده برای خوداتکایی ایجاد. 1-2 بند زیر
 .یاجتماع
 ملی فراگیر هایتعاونی به واگذاری از حاصل درآمدهای از %30 اختصاص .2-2 بند زیر

 .یفقرزدای منظور به
 های کلی اشتغال، سیاست
 اب غ شده آمده است: برقراری 28/04/1390این سیاستها که درتاریخ  11در بند
 به هاآن دسترسی جهت در آنان هایتوانمندی افزایش برای بیکاران از مؤثر هایحمایت
 .پایدار اشتغال

 ایران  اس می جمهوری توسعه چهارم برنامه کلی هایسیاست
به رئیس  20/09/1382العالی درتاریخ ها ازسوی مقام معظم رهبری مُدظلهاین سیاست

 .گیرد قرار چهارم سالهپنج برنامه قانون نیتدو و هیته یمبنا تا محترم جمهوری اب غ گردید
 سطح ارتقاء و برابر هاىفرصت جادیا و اجتماعى عدالت تحقق درجهت ت ش. 12بند
 فساد. با مبارزه و سرانه درآمد شیافزا غذا، نیتأم س مت، آموزش، لیقب از ىیهاشاخص
 و مستضعفان و محرومان حقوق از تیحما براى اجتماعى نیتأم جامع نظام جادیا. 13بند
 تیرعا با مردمى هاىهیریخ و موسسات و عمومى نهادهاى از تیحما و فقر با مبارزه

 انق بى. و نىید م حظات
 فاىیاست و اجتماعى هاىصحنه در و درآن زن گاهیجا و خانواده نهاد تیتقو. 14بند
 آنان. سازنده نقش به ژهیو توجه و هاعرصه همه در بانوان قانونى و شرعى حقوق
 ازمند.ین و آمد درکم هاىگروه مسکن نیتأم از تیحما. 41بند
 فقر، رفع و کشاورزان و انییروستا زندگى و درآمد سطح روستاها، ارتقا توسعه. 43بند
 ژهیو به مکمل هاىتیفعال گسترش و بخشى تنوع و دیتول مناسب هاىرساختیز تیباتقو
 .محصوالت گذارىمتیق نظام اص ح بر دیتاک با ن،ینو خدمات و کوچک و لىیتبد عیصنا
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 یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه پنجم برنامه یکل یهااستیس

 ران یا یماسال
به رئیس  21/10/1387العالی درتاریخ ها ازسوی مقام معظم رهبری مدظلهاین سیاست

قرار  پنجم پنجساله برنامه قانون نیتدو و هیته یمبنا دیمحترم جمهوری اب غ گردید تا با
گیرد. بندهای ناظر به امور رفاهی و حمایتی، تأمین رفاه و خدمات اجتماعی و رفع فقر و 
محرومیت در کشور و امور مربوط به اداره امور کلی نظام اداری، قابل استفاده در الگوی 

 راهبردی، به شرح زیر است: 

 یفایو است یاجتماع یهاصحنه در و درآن زن گاهیجا و خانواده نهاد تیتقو .12بند
 آنان سازنده نقش به ژهیو توجه و هاعرصه همه در بانوان یقانون و یشرع حقوق

 کردن فراهم ،یماس  بانق  یآرمانها با متناسب جوانان یمل تیهو تیتقو .13بند 
 و مسکن ازدواج، ،یشغل یهادغدغه رفع جهت در شت  و یعلم و یفکر رشد طیمح
 آنان. یهاییتوانا و ازهاین و یجوان دوره اتیمقتض به توجه آنان، یاجتماع یهابیآس

 خدمت بهبود ،ییکارآ و تحرک شیافزا: جهت در ییقضا و یادار نظام ح.اص 14بند
 نیام و قیال قضات و رانیمد یریکارگبه کارکنان، شتیمع و کرامت نیتام مردم، به یرسان
 یهاحوزه در ییزدا تمرکز بر دیتاک ،یمواز یهاتیریمد ادغام ای حذف آنان، یشغل نیتام و

 از.ین مورد نیقوان میتنظ و آن با مبارزه و یادار فساد از یریشگیپ ،ییاجرا و یادار

 در مقررات و نیقوان حاص  نظارت، و یبازرس نظام کردن کارآمد و تیتقو .16بند 
 .یبازرس و ینظارت ینهادها فیوظا انیم تداخل رفع جهت
 .یاتیعمل یزیر بودجه به کشور یزیر بودجه نظام لیتبد .32بند 
 سند با انهیسال یهابودجه و سالهپنج برنامه انیم یفیک و یکم ارتباط یبرقرار .33بند 
 .نظارت تیقابل و تیشفاف تیرعا با اندازچشم
 : با یاجتماع عدالت گسترش( ب
 یاجتماع عدالت هیبر پا یاقتصاد و توسعه رشد به مربوط یهاتیفعال همه می. تنظ34بند 
 بر دیتأک با درآمد کم یقشرها از تیمحروم رفع و طبقات یدرآمدها انیم فاصله و کاهش
 :ریز موارد

 یاعطا ،یاتیمال یهااستیس قیطر از یدرآمد رموجهیغ یهاینابرابر جبران .34-1زیربند
 .یامهیب یسازوکارها و هدفمند یهاارانهی
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 هنگام به و یدرآمد نییپا دهک دو اقشار به مربوط عاتاط  بانک لیتکم. 34-2زیربند 
 .آن مداوم کردن

 کردن هدفمند یجیتدر یاجرا و آشکار یهاارانهی کردن هدفمند  .34-3زیربند 
 .رآشکاریغ یهاارانهی

 .یاقتصاد عاتاط  از جامعه آحاد یبرخوردار نیتام .34-4زیربند
 گذشته یخیتار یهادوران از حاصل یهایماندگ عقب جبران یبرا زمال . اقدامات35بند

 :بر دیتأک با
 یهاطرح هیته با کشاورزان و انییروستا یو زندگ درآمد سطح یارتقا .35-1زیربند 

 نظام حاص  و نینو خدمات و ییروستا عیصنا ،یصنعت یکشاورز گسترش ،ییروستا توسعه
 .یکشاورز تمحصوال یگذارمتیق

 با ریجزا و یجنوب سواحل و یمرز مناطق در یاقتصاد یهاتیفعال گسترش .35-2زیربند
 کشور. یخارج یبازرگان یهاتیظرف از استفاده

 بیضر که یطور به جامعه یدرآمد نییپا و باال دهک دو فاصله کاهش  .35-3زیربند 
 برسد. برنامه انیپا در 35/0 حداکثر به ینیج

 یاجتماع نیتام نظام یفیک و یکم گسترش و کارآمد و ریفراگ مهیب نیتام.  35-5زیربند 
 .یدرمان مهیب خدمات و

 .یاجتماع و یفرد یهابیآس از یریشگیپ یهانظام توسعه  35-6زیربند 
 .خانوار سرپرست زنان و محروم اقشار از تیحما  35-7زیر بند
 جامعه درآمدکم و متوسط اقشار یتوانمندساز هدف با تعاون بخش توسعه 35-8زیربند 

 .برسد درصد 25 به تعاون سهم پنجم برنامه انیپا تا که ینحو به
با مدل جزئی  سیاستگذاری جمهوری اسالمی در حوزه تامین اجتماعی تطبیق

 تدریجی

ب هریک اوجود دارد که بر اساس انتخ عمدهدیدگاه  سهر متورد رفاه و تأمین اجتماعی د
. شودمی مشخصدخالت دولت در عرصه رفاه اجتماعی  محدودهاز آنها نوع نظام رفاهی و 

که در آن دخالت دولت در همیاری به نیازمندان نهی شده « پسماندی»دیدگاه حداقلی یا 
است؛ دیدگاه نهادی که در آن رهایی فرد از مشک ت اجتماعی مورد تاکید است و در 

حوزۀ تامین اجتماعی  سازی درترین گزینه به تصمیمنهایت دیدگاه ساختاری که نزدیک
. شودمیسازی درست آن شکل مطلوبی از رفاه در جامعه برقرار ایران بوده و در صورت پیاده
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اصل برابری و آزادی در این دیدگاه مورد قبول واقع شده و برابری مقدم بر آزادی برشمرده 
 (.23: 1395شده است )نعیمایی و شکوری، 

ز ملهم از پیشنهاد ودن نظام تأمین اجتماعی در ایران نیببه جز پارادایم ساختاری، چندالیه
های آن در زیر مختصراً شرح داده شده است. است که الیه (ILD)المللی کار سازمان بین

های های اجتماعی، بیمهنظام تأمین اجتماعی چندالیه در کشور شامل سه الیه مساعدت
ها در نظام س مت، سه ن الیهاظر با ایمتن های اجتماعی تکمیلی است.اجتماعی پایه و بیمه

های س مت تکمیلی وجود دارد های س مت پایه و بیمهالیه خدمات حمایتی س مت، بیمه
 (.58: 1396)ربیعی و حیدری، 

ها، های اجتماعی و خدمات حمایتی س مت( از طریق یارانهالیه اول )اعم از مساعدت
و بدین ترتیب، خدمات  شودمیاز انفال تأمین مالی مالیات اجتماعی و در صورت تأیید علما 

ت، چون . خدمات حمایتی در وهله اول به صورت حمایت کامل اسشودمیحمایتی ارائه 
اند. نوع دیگر حمایت در این الیه به شکل حمایت نسبی برخی از افراد غیرقابل توانمندسازی

نمندسازی است و معطوف به افرادی است که در حال حاضر با مشکل مواجهند، اما قابل توا
 (.58: 1396و حیدری،  باالتر قرار بگیرند)ربیعی هایند در آینده در الیهتوانمیهستند و 

پایه اجتماعی  الیه دوم متشکل از چند الیه فرعی است: بیمه اجتماعی فراگیر )ملی(، بیمه
های های اجباری. در هرکدام از این الیهاجباری، بیمه مازاد پایه اجباری و مشموالن بیمه
عیین شود. بدین فاوت و متناسب با هر الیه تفرعی نرخ حق بیمه و منابع تأمین هر زیرالیه مت

ه و مابقی ترتیب، به میزان حداقل مزد از درآمد افراد مشمول حق بیمه پایه اجتماعی شد
ابتی را به طور ثدولت سرانه  . در الیه دوم،شودمیهای باالتر درآمد مشمول حق بیمه الیه

یروی کار و کارفرما پرداخت یمه به مشارکت  نپردازد و مابقی حق بیکسان به همه می
ت پایه . در عوض، منابع آزاد شده دولت صرف فراگیری بیمه اجتماعی و س مشودمی
های خصوصی را شامل های تجاری و بیمههای انفرادی، بیمه. الیه سوم هم حسابشودمی
 شودمیشده تأمین های فردی بیمههای حقوقی دولت و پرداختو از طریق ضمانت شودمی

 (.59-58: 1396)ربیعی و حیدری، 
طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندالیه  1قانون برنامه پنجم توسعه، 27در مادده 

مورد توجه قرار گرفت. مطابق با این ماده، دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام 

                                                      

 . در قانون برنامه ششم توسعه نیز ایجاد تأمین اجتماعی چندالیه تأکید شده است. 1



 ...انریدر ا یاجتماع نیدولت در حوزه تام یاستگذاریس 270

ی اجتماعی شامل هامساعدت-1جامع تأمین اجتماعی چندالیه با لحاظ حداقل سه الیه 
های های پایه و بیمههای اجتماعی پایه شامل مستمریبیمه -2خدمات حمایتی و توانمندسازی 

های مکمل بازنشستگی و درمان با رعایت یکپارچگی، انسجام بیمه -3درمانی پایه  و 
ها در کشور اقدام نماید )ربیعی و حیدری، ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این الیه

1396 :58-59.) 
به جز آنکه رویکرد نظری حاکم بر نظام تامین اجتماعی ایران به واسطه تاثیرپذیری از 

های مطلوب جهانی چند الیه است دیدگاه فرابخشی نیز به این حوزه وجود دارد. طبق نظام
های فعالیت سیاستها و حوزهبندی دو دسته مهم از امور بخشی و فرابخشی را در یک تقسیم

فعالیتهای یک یا چند ناظر به تفکیک نمود. امور بخشی  توانمینظام رفاه و تأمین اجتماعی 
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در بخشهای  بردرحالیکه امور فرابخشی  استدستگاه مشخص 
بندی و بین بخشی طبقه  ندارد و در ردیف موضوعات کتاثیرگذاری مختلف را 

ای از فعالیتهای دیگر، امور فرابخشی مجموعهعبارتبه(. 14: 1395نیان، )سبحاگرددمی
است که به لحاظ مدیریت، مستقل از سایر فعالیتها نبوده و  همگونعمومی و تخصصی 

  .هاستها و بخشای از مدیریتمجموعه همسئولیت اجرای آن به عهد
نظام بنابراین یک و  ستبسیاری ااهمیت حائز فرابخشی در سیاستهای اجتماعی  حوزه
به این معنا . کندمیبسنده ن (امتور بخشی(پس از وقوع آسیب  همداخلهیچ گاه به انجام جامع 
این  رفاه و تأمیتن اجتماعتی، نظام جامتع باید هبته چالشهای موجود در حتوز باتوجهکه 

 بخشهتای اقتصتادی کشتورهای دیگر دستتگاهها و سیاستتها و برنامهرا داشته باشد تا قابلیتت 
سیاستتهای مربتوط بته فقتر، آستیبهای اجتماعتی، بهداشتت و به عبارت دیگر . را کنترل کند

پرداختن به آنها به شکل مجزا در قالبت و  درهم پیوستگی دارندمناستب، مستکن  هتغذی
 (15: 1395سازمانهای مستقل و منفک از یکدیگر کارآمدی ندارد )سبحانیان، 

عملکرد در گروی یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی یابی کارآمدی و تاثیرگذاری ارز
است و در عمل این حوزه است که فعالیت آن از اهمیت بسیار فعالیتهای فرابخشی ایتن نظتام 

هتای با گروه پس از وقوع آستیب و درارتباط همداخل صرف. باالیی برخوردار است
ت مداخ یار دارد و ضروری است که یک نظام جامع به با کارآمدی فاصله بسپذیر آستیب

. ه باشدنظتام در بخشهای مختلتف نیز توجه اکید داشتت  نپیشتگیرانه در ستطوح عالتی و ک
ها و از منظر ها و برنامهفعالیت فرابخشتی یتک نظام جامع از منظر اثباتتی، تدوین سیاستت

ها و دستتگاهها است و نظتام تتهای ستایر حوزهها و سیاسستلبی، بررستی و ارزیابی برنامه
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اجتماعی  -های اقتصتادیزمینه هفعالیتهای فرابخشتی در همت لهجامتع بتدون تعریتف و مداخ
نظتام جامتع رفتاه و  . با توجه به این واقعیت بود کهرا نخواهد داشتت کارامدی مورد نیاز

حمایتت از آحاد جامعته در برابتر  هدرزمینختود   نتأمیتن اجتماعتی بترای تحقتق اهتداف ک
ن در  سیاستتگذاری کنیز ت اجتماعتی، رویدادهتای طبیعتی و البحرانهای اقتصتادی، تحو

نیاز نهادی فرابخشتی برای هماهنگ کردن دستتگاههای اجرایی  به وجود یککاهتش فقتر 
 (.69: 1397 مدنی،) تاسیس شدشتورای عالی رفاه داشت و به همین منظور 

هتای راه و شهرستازی، بهداشتت، م میان عملکترد وزارتخانهالزهتای ایجاد هماهنگی
وپترورش، امتور اقتصتاد و دارایتی، تعتاون، کار و رفاه درمتان و آمتوزش پزشتکی، آموزش

منظتور تستهیل در تأمیتن نیازهتای  جمهتور بهاجتماعتی و معاونت نظتارت راهبتردی رئیس
تغذیه، مستکن، کار و بهداشتت و آموزش یکتی از وظایتف مهم  هاستی جامعته درزمیناس

اما علیرغم وقوف به اهمیت و اولویت آن، این ماموریت تاکنون به  استت این نهاد فرابخشتی
(. بنابراین تاسیس شورای عالی رفاه، به عنوان یک 16: 1395انجام نرسیده است )سبحانیان، 

اتژیک، در راستای ضرورت حاکمیت نگاه فرابخشی بر حوزه تامین اجتماعی نهاد مهم و استر
بوده اما در حال حاضر با نقش آفرینی واقعی آن فاصله بسیار دارد و موجودیت آن صرفاً 

 (.16: 1395صوری و نمایشی است )سبحانیان، 
های چندان جدی طور که گفته شد در حوزه نظری و الگویی ضعفبنابراین همان

و حتی در اسناد باالدستی نظام جمهوری اس می نیز این آگاهی وجود دارد  شودمیاهده نمش
ای فرابخشی است و بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی که حوزۀ رفاه اجتماعی حوزه

دید. در این بند در تشریح دامنة  توانمیردپای چنین نگرشی به موضوع تامین اجتماعی را 
ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه برطبق ضوابط اس می پی»جتماعی به مفهومی مقولة رفاه ا

تغذیه، مسکن، های ساختن هرنوع محرومیت در زمینهجهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف
اشاره شده است. چنین نگرش فرابخشی به مفهوم تامین « کار، بهداشت و گسترش بیمه

 شودمی نیز دیده 43و  31، 30، 28، 21اجتماعی در اصول دیگر قانون اساسی یعنی 
 (.16: 1395)سبحانیان، 

ها در نتایج حاصل های غنی نظری از یکسو و از سوی دیگر ناکامیوجود چنین پشتوانه
ای است تا به های حوزه رفاه و تامین اجتماعی در طول چهار دهه گذشته زمینهاز سیاست

شده پرداخته شود. در یک مطالعه انجامتحلیل و واکاوی رویکرد سیاستی به تامین اجتماعی 
های توسط پژوهشگران درخصوص مفهوم عدالت اجتماعی در گفتمان حاکم بر دولت
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در ادوار مختلف، علیرغم آنکه ذیل گفتمان ها مختلف در ایران مشخص شد که این دولت
ن سالها ها و رویکردهای مختلفی طی ایگیریاند اما جهتک ن انق ب اس می قرار داشته

د که در دوران دهمی اتخاذ کرده اند. تحلیل و بررسی گفتمانِ خرد حاکم بر هر دوره نشان
، در دوران «ای و امدادیهای بیمهبرخورداری آحاد جامعه از حمایت»انق ب اس می بر 

، در دوران اص حات «ایهای اجتماعی و بیمهبرخورداری از حمایت»سازندگی 
و در دوره حاکمیت گفتمان « ای، امدادی و تا حدودی حمایتیات بیمهبرخورداری از خدم»

مورد تاکید قرار داشته است « ایبخشی و بیمههای توانبرخورداری از حمایت»محور عدالت
 (.44: 1394)هزارجریبی و صفری شالی، 

خواهانه و در حقیقت بعد از پیروزی انق ب اس می و بسط شعارهای عدالت
نظتام  یراهبردهتا نیاز مهمتر یکتی ی، به عنواناجتماع نیتأم هو توستع تیتقوانه، طلببرابری
ی، در دستور کار عدالت اجتماع گستترش مقابله بتا فقر و یبترا ترانیا یاس م یجمهتور

قرار گرفت. سه نهاد وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی 
 راستا مسئولیت ترمیم فقر و گسترش رفاه را برعهده گرفتند. همچنین که عنوان شددر همین 
از توجه و اهمیت همتواره تامین اجتماعی دستتی نظتام جمهتوری اس می ایران الدر استناد با

 ین حوزهعمومی کشور به ابودجه اختصاص سهم مهمی از  .شایانی برخوردار بوده است
های مجلس شورای اس می در ث  طبق گزارش مرکز پژوهشموید چنین اهمیتی است. م

درصد از بودجه عمومی دولت صرف بخش رفاه و تامین اجتماعی شده  9/18، 1394سال 
 (.5-4: 1395است )سبحانیان، 

زدایی و حمایت از این رویکرد حمایتی نظام جمهوری اس می در راستای محرومیت
گر و نهادها و موسسات حمایتی های بیمهسیس سازماننیازمندان در سراسر کشور منجر به تا

( که هر کدام مامور اجرای طیفی از وظایف شدند. در این 1و خدماتی مختلفی شد)شکل 
سازمان و نهاد و صندوق مختلف در حوزه بیمه، حمایت و امداد به وجود  30دوران بیش از 
ا، که برخی از آنها نهادهای گیری این بنیاده( گرچه شکل70: 1382زادگان، آمد )شریف

گیری نظام تامین اجتماعی با حمایت موازی با دولت بودند، دورنمای مثبتی درخصوص شکل
ها و تبعات منفی ناشی از داد اما منجر به کارکرد پراکنده و کاستیحداکثری را نوید می

جب شد کاری شد و اثربخشی این خدمات را به شدت کاهش داد. چنین شرایطی موموازی
ای و امدادی ضرورت بیشتری پیدا کند تا لزوم تمرکز و تجمیع اقدامات حمایتی، بیمه

سازان را واداشت تا در راستای (. همین ضرورت بود که تصمیم95: 1387)سعیدی، 
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ای بلندمدت سازی اقدامات رفاهی در قالب ساختار، اهداف و کارکردهای توسعههماهنگ
اقدام کنند. این  1383ظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال به تدوین و تصویب قانون ن

قانون برنامه سوم توسعه و با هدف رفع تداخل بین وظایف  40ساختار براساس ماده 
های موجود، گسترش پوشش حمایتی، افزایش کارآمدی و اثربخشی به وجود آمد دستگاه

این قانون و علیرغم انتظارات  سال از 15(. اما امروزه با گذشت بیش از 1397)رسولی، 
سازی پوشش تامین اجتماعی، این قانون در عمل همچنان محقق نشده درخصوص بیشینه

 (. 13: 1395است و در عمل اجرای آن نتوانست استمرار یابد )نعیمایی و شکوری، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یافتن نهادها و بنیادهای موازی با دولت در این عرصه بعد از پیروزی انق ب موجودیت
انداز مثبتی برای شکل گیری یک نظام تامین اجتماعی منسجم به تبع از یک الگوی چشم

داد اما با گذر زمان روشن شد که رویکرد دقیق و جامع با حداکثر حمایت را نوید می
بر مسائل  یو مبتن یمقطع یهایاستتتگذاریسق ب درخصوص مدیریتی دوران پیش از ان
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ی کمابیش تداوم یافته است. در حقیقت دولتها در حوزه تامین شیدوراند بدونی و اسیس
وجتود آمتده در جامعته،  بتر استاس نیازهتای بهاجتماعی بدون توجه به ماهیت سیاسی خود، 

بتترای انجتتام و اجتترای امتتور رفاهتتی بتا رویکتردی درمانتتی بتته جتتای پیشتتگیری، 
انتتد. ایتتن ستازمانها  ری نمودهالاقتتدام بتته ستتاختار ستتازی، ایجتتاد ستتازمانها و دیوانستتا

 ا ش بترای رفتتع نیتتاز جامعتته بتته نهادهایتتی تبدیتتل شتتده در طتول فعالیتت بته جتای تت
نافتتع درونتتی ختتود بتتوده و بتته ابتتزار بقتتای ستتازمان ند کتته در پتتی حفتتظ قتتدرت و م

بته دلیتل فقتدان توانایتی انباشتت انتواع سترمایه در جامعته ایتران، ایتن  د.ان تبدیتتل شتتده
ف منابتع و زمتان از یتتک ستتو  و حاصتل آن اتت شدهموضتوع بته صتورت تاریختی تکترار 

تداف از ستتوی دیگتتر استتت. امتتا تعتتدد نهادهتتای اجرایتتی کتته دستتتیابی بتته اهت و عدم
در عیتتن حتتال  که (1)شکل نتتی از دولتتت را بتته ختتود اختصتتاص میدهنتتد بودجتته ک

متتوازی کاری  از جمله مسائل اساسی بوده است. حداکثتتری را ندارنتتد تتتوان پوشتتش
ی در کنتار ستاختارهای ناکارآمتد ستنتی و کارشناستی ستتازمانی و فعالیتهتای تکترار

منجتر بته پراکندگتی گستترده در عرصته رفاهتی کشتور شتده  (عاملیتهتا)ضعیتف
فقتتدان دستتتگاهی کتته مستتئولیت مستتتقیم بتتر بنابراین . (156-161: 1393)امیدی،استتت

تارت دولتت بتر بختش رفاهتی مشتهود رفتتاه کشتتور داشتتته باشتتد و فقتتدان شتتفافیت نظ
 وجودمنافعامتا  احساس می شدچنیتن ستاختاری  ت. اگرچه همواره لزوم اص حاست

ح ستاختار را تحتت تأثیتر قترار  ایتن اصت (در ستتطح مقامتتات ستتازمانی و میانتی)فتتردی
عاجز  ب بعتد از انقچته قبتل و چته  داده است و دولت همواره از حل تعارض بین این منافع

نتوانستتته بتتر منافتتع موجتتود در ستتازمانها غلبتته کترده و بنیادهتای رفاهتی را تحتت  بوده و
ستاختارهای غیتر رستمی موجتود در ستازمانها کته پنهتان از  د. بع وهنظتارت درآور

ان منافتتع را حمایتتت ارزیابیهتا و نتگاه ناظتران بیرونتی استت، منافتتع موجتتود و صاحبتت
 .کنتتد و اجتتازه تغییتتر ستتاختارها را نمیدهنتتدمی

های هیچ کدام از این دهد که فعالیتبنابراین نگاهی به سیر کلی این دستاوردها نشان می
اند و بنابراین سیر عملکرد کننده دولت دیگر نبودهبخش و تکمیلها همراستا، تداومدولت

ند درحالِ تکوین که در مسیر دستیابی به هدف بزرگ تحقق عدالت آنها شکل یک فرای
های این تحقیق نشان می دهد که در اجتماعی حرکت کند را نداشته است. همچنین یافته

هیچ کدام از این ادوار در حوزه رفاه و تامین اجتماعی یک نگرش سیستمی و جامع برای 
رو (. از این45: 1394بی و صفری شالی، مدیریت امور مربوطه وجود نداشته است )هزارجری
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توان گفت که غیبت مطالعات نظری منسجم و ایجاد یک گفتمان جامع و رویکرد می
تر در این حوزه موجب شده که در ادوار مختلفِ دولتهای مختلف سیاستگذاری فعاالنه

جود گونه سیاستگذاری و برنامه ریزی منجسمی برای دستیابی به عدالت اجتماعی وهیچ
(. این سیاستگذاری مقطعی و فقدان 45: 1394نداشته باشد )هزارجریبی و صفری شالی، 

های های مربوط به این حیطه درحالی است که پشتوانهچارچوب و پیوستگی در فعالیت
محکم نظری درخصوص تامین اجتماعی به عنوان یک حوزۀ فرابخشی وجود دارد و در 

اند. با این همه شاهدیم که طیف اکید بسیاری بر آن داشتهقانون اساسی و اسناد باالدستی ت
قابل توجهی از مردم برای تامین حداقل نیازهای ضروری خود از قبیل درمان، مقرری دوران 

های متفاوت در اند. در حقیقت حاکمیت گفتمانبیکاری ، بازنشستگی و ... با مشکل مواجه
های جدید نای طرح و تدوین راهکارها و ابداعهای مختلف ایرانِ پس از انق ب به معدولت

میان گفتمان  رفاه و تامین اجتماعی و اجرای آن نیست. این تفاوت گذاریدر حوزۀ سیاست
های گذشته و اعمال مشیها عمدتاً به حوزه نظری محدود بوده و رویکرد حفظ خطدولت

است. همانطور که در تشریح تغییرات جزیی و محدود تا حدود زیادی در آنها برقرار بوده 
مند، و گرایی، فقدان تحلیل نظاممدل سیاستگذاری جزیی تدریجی اشاره شد، گذشته

تدریجی است که در طول چهار دهه فعالیت -های رویکرد جزییریزی از جمله ویژگیبرنامه
هار دهه شود. بنابراین، با گذشت چدولتها در حوزه تامین اجتماعیِ ایران به خوبی مشاهده می
های تامین اجتماعی براساس نتایج به از پیروزی انق ب اس می،  اگر میزان کامیابی سیاست

های های دولتتوان گفت که تصمیمات و سیاستدست آمده در این حوزه ارزیابی شود می
مختلف در این حوزه تغییرات اندک و جزیی و تدریجی را نسبت به دیگر ادوار نشان می 

بازسازی مداوم وضعیت جاری، »سازان حوزه تامین اجتماعی در ایران فرآیند مدهد و تصمی
اند. در این میان، گرچه تصویب نظام جامع رفاه و تامین بردهرا پیش« گام به گام و به تدریج

اجتماعی و یا تاسیس شورای عالی رفاه نقطه عطف به شمار می رود اما هر دو این ساختارها 
فاقد اثربخشی و کارامدی بوده اند. به جز این دو مورد، تصمیمات جدید  در عمل  ناموفق  و

ها و تصمیمات گذشته اخذ شده و تنها تغییرات در آنها مشیدر این حوزه عمدتاً برمبنای خط
 افزایش یا کاهش تصمیمات گذشته بوده اند.

 جمع بندی  و نتیجه گیری

می، و ایجاد ساختارها، نهادها و با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انق ب اس 
قوانین مرتبط با گسترش رفاه و تامین اجتماعی در راستای هدف برقراری عدالت اجتماعی، 
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های عمیق در این حوزه هستیم. ع وه بر آن، با وجود ها و نقصانهمچنان شاهد وجود کاستی
های ازی پوششهدف حداکثرس 1383تصویب قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 

تامین اجتماعی همچنان محقق نشده است. این ناکامی در حالی است که در قانون اساسی و 
ای توجه شایانی به این امر مبذول داشته شده و همچنین الگوی ساختار نظام اسناد توسعه

المللی کار است. برقراری نظام چندالیه اجتماعی در کشور نیز برگرفته از مدل سازمان بین
های نظام تامین اجتماعی در ایران بیش از تامین اجتماعی نیز مبین این امر است که ناکامی

آنکه به الگوی ساختاری نظام تامین اجتماعی و یا قوانین مربوط باشد، موضوعی است که 
باید آن را در رویکرد ک ن سیاستگذاری عمومی در این حوزه بررسی کرد. بنابراین به نظر 

های قانونتی در کشتور و پتس داشتتن پشتتوانه اسخ این سوال که چرا با وجودِاین پژوهش پ
از تصویتب قانتون نظتام جامتع رفتاه و تأمیتن اجتماعتی، ضمتن  یک و نیم دههاز گذشتت 

ای و امتدادی متوازی، همچنتان دچتار کمبودهتای گستترده وجتود نهادهتای حمایتتی، بیمته
را باید در رویکرد سیاستگذاری حاکم بر عرصة  حداکثتری در جامعته هستتیمو فقتدان رفتاه 

های اعمال شده در رفاه و تامین اجتماعی جستجو کرد.  بررسی خط مشی کلی در سیاست
د دهمی های مختلف سیاسی نشانطول چهاردهه گذشته و در ادوار مختلفِ حاکمیت گفتمان

کننده دولت دیگر بخش و تکمیلها همراستا، تداومتدولهای هیچ کدام از این که فعالیت
یک فرایند درحالِ تکوین در مسیر دستیابی به هدف بزرگ تحقق عدالت  توانمیو ن نبوده

های حاکم بر ادوار سیاسی مختلف در طی اجتماعی  را در آن سراغ گرفت. در گفتمان
بخش وجود ندارد و به این ملهای پس از پیروزی انق ب هیچ گونه روند مداوم و تکادهه

اند.  از مربوطه درصدد تکامل و جبران نقایص یکدیگر برنیامدههای ترتیب سیاستگذاری
گفت که فقدان یک گفتمان جامع و رویکرد سیاستگذاری ک ن در این حوزه  توانمی اینرو،

ریزی  گونه سیاستگذاری و برنامهموجب شده که در ادوار مختلفِ دولتهای مختلف هیچ
منجسمی برای دستیابی به عدالت اجتماعی وجود نداشته باشد. این امر موید فرضیه این تحقیق 

تدریجی، رویکرد ک نِ سیاستگذاریِ حاکم بر حوزه رفاه و تامین -است که رویکرد جزیی
 هایمشخط ها،برنامه یجیتدر-یجزئ مدل در  اجتماعی در طول چهار دهه گذشته بوده است.

 یهابرنامه. شوندیم گرفته نظر در دیجد یریگمیتصم یمبنا عنوان به گذشته اتمیتصم و
 ماتیتصم به هاآن در کاهش و شیافزا با و گیرندمی قرار عمل م ک گذشته و یجار
 یبرا و رندیپذیم را حاضر یهابرنامه تیمشروع عموماً گذارانیمشخط. رسندیم دیجد
بازسازی »گیرندگان کار خود را با فرآیند تصمیم .دارند موافق نظر یقبل یهایمشخط ادامه
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برند. تصمیماتی که به این نحو اتخاذ پیش می« مداوم وضعیت جاری، گام به گام و به تدریج
اخت ف اندکی دارند. به عبارت دیگر تغییر از ، شوند، معمواًل با تصمیمات موجودمی

یا ناآگاهانه چنین رویکردی سبب شده تا نظام  وضعیت موجود تدریجی است. اتخاذ آگاهانه
رفاه و تامین اجتماعی در ایران فاقد یک چارچوب منسجم و جامع برای حرکت در مسیر 
استقرار عدالت اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی باشد و بدین ترتیب هر دولت بر حسب 

به اتخاذ سیاست هایی  شرایط وقت آن دوره یا تفسیر ویژه خود از عدالت اجتماعی، اقدام
مختلفِ پس از انق ب با بازتعریف مقوله تامین های مقطعی و جزیی کند. گرچه دولت

ای را اجتماعی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کردند اما در نتایج حاصله تغییر و تفاوت عمده
 مشاهده نمی کنیم.
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 49-1، صص: 23، شماره اجتماعی
 خط ندیفرآ (.1389فتاح) زاده، فیشر ؛یمهد دیس الوانی، -
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