
 

 

 

 

 
 (0931ـ 0931) رانیدر ا یاجتماع نیتأم یدولت یزیربرنامه ینهاد نییتب

 محسن جعفری مقدم

 چکیده

از  تیاحم یهاو برنامه یمرتبط با شغل و بازنشستگ یامهیب یهااستیس یبه معنا یاجتماع نیتأم
 داریپا ۀعتوس عوامل تحقق نیترکند، از مهم نیجامعه را تضم شیرفاه و آسا تواندیکه م دگانیدبیآس

است و  یاجتماع نیو تأم یرفاه یهااستیس یدار اصلدر جوامع امروز است. در کشور ما دولت، عهده
 .کندیاقدام م هااستیس نیا یو اجرا نیبه تدو

لت در دو یهاو عملکرد آن، برنامه یاجتماع نیاز نظام تأم انهینهادگرا نییتب ۀمقاله با هدف ارائ نیا در
داگالس نورث  یاقتصاد یینهادگرا یه، براساس نظر0517تا  0526 یزمان ۀردر دو یاجتماع نیتأم هحوز

ته است. مطالعه قرار گرف ردمو ،یاسناد یگفتمان و بررس لیمحتوا، تحل لیتحل یهاو با استفاده از روش
 فرهنگ و ،یدئولوژی(، ایرسم یهاتی)محدود یاجتماع نیتأم یهاو برنامه نیها در سه سطح قوانداده

 نیتأم ییاجرا یهاسازمان نی( و همچنیررسمیغ یهاتی)محدود یاجتماع نیمرتبط با تأم یهنجارها
 اند.شده یمورد نظر واکاو یزمان ۀدر دور یاجتماع

مطلوب ندارد و  ینهاد یهارساختیدر کشور ما ز یاجتماع نینظام تأم دهندیپژوهش نشان م جینتا
 ،«یثباتیب» کهیطوردارد. به یررسمیو غ یرسم یدر ضعف نهادها شهینظام، ر نیا یهاچالش

 ،«یادنه یثباتیب»از  یناش بیترتبه ،«یاجتماع نینظام تأم یعملکرد یهاچالش»و  «یناکارآمد»
 ینهاد یهاانیاز بن دیبا تیوضع نیاصالح ا یاست. برا «ینهاد یضعف اجرا»و  «ینهاد ییناکارا»

و  یدر سطح عملکرد یاصالح نشوند، تحول یررسمیو غ یرسم یه نهادهاک یآغاز کرد و تا زمان
 اتفاق نخواهد افتاد. ییاجرا

 
 یی.اجرا یهاسازمان ،یررسمیغ ینهادها ،یرسم یدولت، نهادها ،یاجتماع نیتأم: هاکلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 یرفاه اجتماع یزیرکارشناس ارشد برنامه (mojm84@gmail.com ) 
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 مقدمه

تحوالتی در سرزمین اروپا رخ داد که بعدها خود را در قالب  پیش،از حدود سه قرن 

گیری شهرهای جدید، تقسیم کار و ت و شکلها، رشد تجارپدیدآمدن صنعت و کارخانه

های سیاسی و اجتماعی مدرن نشان داد. این ساالری و برآمدن نظامشدن، دیوانتخصصی

 مورد و یافتگی شناخته شدو توسعه ، مدرنیتهشدن، تجددمانند صنعتیبا عناوینی  ،تحوالت

 بر تحول در نظم اقتصادی و تولید ومتفکرین قرار گرفت. صنعت، افزون ۀبررسی و مطالع

مصرف کاالها، پیامدهای خوشایند و ناخوشایند زیادی در سایر شئون زندگی انسان داشت. 

ز شدن کار اداکارگران صنعتی و ج ۀهای اجتماعی و طبقاتی، ظهور طبقافزایش نابرابری

اری صنعتی، تحول در مناسبات کبندی جوامع به صنعتی و غیرتقسیمزندگی روزمره، تمایز و 

ع و جوام ۀت که چهرداری و ... از تبعات انقالب صنعتی اسو بروز روابط مبتنی بر سرمایه

 کند.فرهنگ آنان را دگرگون می

رگ صنعتی و جمعیت زیاد با انقالب صنعتی و مقارن با ایجاد واحدهای بز زمانهم

ا های آنان رکارگران، محیط شهرها نیز رشد کرد تا امکان اسکان کارگران و احتمااًل خانواده

اغلب  ،امور شهرها و ساماندهی تولید اقتصادی ۀ، چگونگی ادار. در دوران قدیمکندفراهم 

 بود، آمرانه ابط شخصی وهای پدرساالرانه و اقتدار مبتنی بر روبا شیوه مبنای روابط خانوادگیبر

 مبنای قوانین وهای رسمی و کارآمد که برسازمان نیاز به ،با آغاز تحوالت دنیای جدید ولی

 ،شدن بودصنعتی ناپذیراجتنابپیامد  ،ساالریاحساس شد. گسترش دیوان ،اداره شوند ،تخصص

 د.پاسخگوی نیازهای جوامع صنعتی نبودن ،سنتی هایسازمان زیرا

زمان تحوالت دیگری را نیز هم ،ساالریشهرنشینی و گسترش دیوان ن، رشدشدصنعتی

ارکت مردم، گسترش ها، مشرقم زدند. حاکمیت قانون، حقوق شهروندی، احترام به آزادی

 ۀبا توسعاز مواردی است که مقارن  ،شدن عقالنیت و تحول در باورها و هنجارهادانش و نهادینه

رین ت. یکی از مهمشدو نهادینه  ها، توسعه یافتها و سازمانخانهفیزیکی و رشد شهرها و کار

تحوالت، مبارزه و تالش برای حقوق اجتماعی و دستیابی به زندگی بهتر در بین شهروندان 
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دولت و کارفرمایان  ،زمانتر شد و همدر قرن بیستم جدی ویژهبهها عادی بود. این تالش

ها های آنادههای اجتماعی از کارگران و خانوه حمایتصنعتی در کشورهای غربی را وادار ب

های حمایت اجتماعی گسترده شد و پس از جنگ جهانی دوم با رشد دولت ۀتدریج ایدکرد. به

 گذاریبنابراین هم نقش و جایگاه دولت در سیاست فاهی در اروپا، ثبات و قوام یافت؛ر

وان یکی از موضوعات محوری در عنبه اجتماعی به رسمیت شناخته شد و هم تأمین اجتماعی

 .رسیدتثبیت به رفاه و سیاست اجتماعی  ۀحوز

یک سلسله اقدامات عمومی،  ۀواسطحمایتی است که جامعه به ۀمنزلتأمین اجتماعی به

در مقابل فشارهای اقتصادی و اجتماعی که از قطع یا کاهش قابل توجه درآمد ناشی از 

های بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، مرگ و مراقبت بیماری، بارداری، حوادث شغلی،

دپارتمان تأمین اجتماعی دفتر ) کنددرمانی برای خانواده و فرزندان، به اعضای خود ارائه می

 (.08: 0516المللی کار، بین

های گذاری اجتماعی و از شاخصهای مهم سیاستتوان یکی از مؤلفهتأمین اجتماعی را می

مردم  ۀلفه تأثیرات عینی در زندگی روزمراین مؤ زیرا عدالت اجتماعی دانست، کننده درینتعی

 ۀهاست. امروز کشورهای حوزالمت آنآسایش، رفاه، فقر و س ۀکننددارد و تعیین

ین جوامع تردهند، شادترین و سالممطلوبی از خدمات اجتماعی ارائه می ۀاسکاندیناوی که گستر

 (.SDSN ،7102دنیا را دارند )

واند به تیافته از عدالت، عنایت به این استدالل است که عدالت نمیاقتضای فهمی کمال

أثیر نظر ت از ،تفاوت باشد. نهادها و قواعد جاریکنند، بیهایی که مردم عماًل سپری میزندگی

 های انسانیتوانند جایگزین زندگی، تجربیات و واقعیتبر رویدادها اهمیت دارند، اما نمی

ه روز بیشتر موردتوجروزبه ،های مستقیم کیفیت زندگی، رفاه و آزادی مردم. شاخصشوند

 (.0511آمارتیاسن، ) گیردقرار می

ای ههای سیاسی و اقتصادی متفاوت و ایدئولوژیامروز در کشورهای مختلف جهان با نظام

گوناگون، تأمین اجتماعی یکی از موضوعات مهم مطرح در جامعه و در میان مردم و احتماالً مورد 
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ریزان است. نگاهی به عناوین اخبار و رویدادهای جهان، ما را بحث در میان سیاستمداران و برنامه

های هایی از قبیل بیکاری، فقر، بهداشت و درمان، تحوالت شرکتبه سمت موضوعات و چالش

 اند.نوعی مرتبط با تأمین اجتماعیکند که بههای بازنشستگی هدایت میبیمه و صندوق

ای را های حسنهدیرینه دارد و سنت ۀهای اجتماعی در میان مردم، سابقتدر ایران حمای

 ،اما تکوین نظام جدید تأمین اجتماعی توان یافت،خی و فرهنگی و دینی میهای تاریدر زمینه

ن، شدملت و عوامل تبعی آن همچون صنعتی ـ گیری دولتحوالت دولت مدرن و شکلبه ت

های تأمین هگردد. نخستین برنامکارمند و کارگر بازمی ۀرنشینی، اقتصاد تولیدی و رشد طبقشه

و نظام بازنشستگی  0510 قانون استخدامی کشوری در سال اجتماعی در کشور ما به تصویب

، طرح 0511در سال « آهنصندوق احتیاط کارگران راه»تشکیل  گردد.منتج از آن برمی

 ،0578و تصویب قانون کار در سال  0508در سال « صنعتی مؤسساتو  هاهکارخان ۀنامنظام»

ها و قوانین طرح ،ی است. در این دورهتأمین اجتماع ۀها و قوانین مهم در حوزدیگر طرحاز 

« یانئاهای اجتماعی روستبیمه»، 0550 سال در« های اجتماعی کارگرانبیمه» ماننددیگری نیز 

رسد، به تصویب می 0580 در سال «خدمات درمانی مستخدمان دولت ۀبیم»و  0582 سال در

 تأمینقانون »تصویب و  0585در سال « وزارت رفاه اجتماعی»اما اوج این رخدادها تشکیل 

این سازمان از بدو تولد  است.« اجتماعی تأمینسازمان »و تشکیل  0588در تیرماه « اجتماعی

 (.0528، راد یرجباعتضادپور و تحوالت زیادی را پشت سر گذاشته است ) ،کنون تا

انتقادات جدی و مبنایی متوجه روندهای نوسازی و  ،82پس از انقالب اسالمی در سال 

نخست انقالب، اهتمام به تأمین اجتماعی، رفع فقر  ۀد دولت در دوران پهلوی شد. در دهعملکر

نوعی ریشه در شعارهای انقالب نیز داشت، در و بهبود زندگی مستضعفان و نیازمندان که به

های عملکردی نظام سیاسی تثبیت شد. ارچوبهو چ 1اولویت قرار گرفت و در قانون اساسی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ام، سی اشاره شده و در اصول بیست و هشتم، سی صراحتبهاجتماعی، در اصل بیست و نهم قانون اساسی  تأمینموضوع . 1

 اصل سوم مسائل مرتبط با رفاه و خدمات اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. 07و یکم، چهل و سوم و بند 
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 تدریج روندهایپس از جنگ تحمیلی با عنایت به ضرورت بازسازی و توسعه کشور، به

کار ستور در د ،منظور افزایش تولید و اشتغالصنعتی به ۀنوسازی دولتی تداوم یافت و توسع

خست انقالب ن ۀهدولت در د ۀوسیلبهخدمات اجتماعی  ۀقرار گرفت. اگرچه سیاست ارائ

های اصالحات و در دولتولی تر شد، تر بود و در دولت سازندگی کمرنگاسالمی پررنگ

وخیزهایی که ریشه در تحوالت افت تری را تجربه کرد؛وخیزهای جدیفتا ،اصولگرا

 های سازمانی و اجرایی داشت.های اجتماعی و دگرگونیفرایندایدئولوژیک، 

ت ی در نیل به عدالازجمله عوامل کلید ،والت مرتبط با آنبنابراین تأمین اجتماعی و مق

های گرچه هنوز چالشاجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.  ۀاجتماعی، توسع

های رفاهی و تأمین اجتماعی سیاست ۀدولت در حوز ۀای در رابطه با نوع و میزان مداخلعمده

شدن ردیدی نیست که ساختهد، اما در این تو بحث و نظر در این حوزه ادامه دار است موجود

وندان ممکن بدون تأمین اجتماعی و امنیت خاطر شهر ،شاداب، پرنشاط و امیدوار ۀیک جامع

های اجتماعی، ان پشتوانهاساس تجربیات، در شرایط فقر، بیکاری و فقدنیست. کشور ما نیز بر

 نابراینب پشت سر گذاشته است؛ اهایی رها و دشواریبحران پیش رفته و آشفتگی ۀتا آستان

ها اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت زندگی مردم و اهتمام به تأمین اجتماعی ایشان در قالب طرح

واند تهای کاربردی در این حوزه میهای مختلف، بر کسی پوشیده نیست و پژوهشو برنامه

 دولت و جامعه باشد. راهگشای

ن های نظام تأمیچالش ۀهدف تبیین نهادگرایانبا پیش رو  ۀمقالنظر به اهمیت موضوع، 

تا  0526های دولتی تأمین اجتماعی در ایران بررسی برنامه»اجتماعی ایران و براساس پژوهش 

آمده از دستهای بهها و دادهیافتهتحریر درآمده است. تالش شده است  ۀبه رشت ،«0517

أمین و یک تبیین نهادگرایانه از نظام تشده براساس رویکرد نهادگرایی تحلیل یادشده،پژوهش 

های ضعف»و « ناکارآمدی»، «ناپایداری»اجتماعی ایران ارائه شود. پرسش ما این است که 

 ریشه در کدام عوامل نهادی دارند؟ ،نظام تأمین اجتماعی ۀهای عمدچالش عنوانبه« اجرایی
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 پژوهش پیشینه

ور ماست و کتب و مقاالت متعددی شده در کشرویکردی شناخته ،نهادگرایی اقتصادی

ها در این مقاله مورد استناد قرار گرفته است. از در مورد آن به چاپ رسیده که برخی از آن

نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی »توان به اول موجود میترین منابع دستمهم

 فرایندفهم »و (« 0521ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی )نورث، »، («0548)نورث، 

های این اقتصاددان نهادگرا در ها ایدهاشاره کرد که در آن «(0516تحول اقتصادی )نورث، 

های اقتصادی بازتاب یافته است. به اعتقاد او دگرگونی نظام ،رابطه با توسعه و تغییرات نهادی

 ی، تغییر دری، تحوالت جمعیتتابعی از نهادها، یادگیری جمعی، حوادث تاریخ ،و اجتماعی

ویژه دانش تسخیری و ضمنی برای غلبه بر طبیعت، قوانین و نهادهای رسمی و دانایی به ۀذخیر

 ها، ایدئولوژی و نهادهای غیررسمی است.اجرای آن ۀونح

رفاه و تأمین اجتماعی در ایران صورت  ۀدر حوز های زیادیهای گذشته پژوهشدر سال

 و هاچالش: ایران در اجتماعی تأمین فراروی زهایانداچشم» ۀازجمله مقالگرفته است. 

به قلم سعید مدنی « اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ۀالیح در شدهبینیپیش راهکارهای

 علمی رویکرد ضعف شامل ای نظام تأمین اجتماعی در ایران راقهفرخی که معضالت بخش بیمه

 انونیق هاینارسایی و ضعف ها،ریزیبرنامه و هاگیریتصمیم در گریبیمه اصول به ویژهبه

 نبود و فضع ها،ریزیبرنامه و هاگیریتصمیم در اجتماعی تأمین نظام تربیش تحرک منظوربه

 عفض ریزی،برنامه و گیریتصمیم مراکز تعدد و اجتماعی تأمینی نظام ساختاری انسجام

 ضعف و آماری نظام جمله نارساییاست و مشکالت بخش حمایتی از دانسته ....و منابع مدیریت

 مدیریت ضعف غیردولتی، بخش مشارکت از گیریبهره در ضعف نیاز، مورد اطالعات

 بر نظارت و ارزشیابی ضعف هماهنگ، و واحد گذاریسیاست و ریزیبرنامه و اجتماعی

 (.0547)مدنی قهفرخی،  کندمسئول را تشریح می مؤسسات و مراکز تعدد ها،فعالیت

 نقالبا از پس هایدولت در اجتماعی تأمین ۀمقول بر حاکم عدالتِ  گفتمان بررسی» ۀمقال

با  با استفاده از روش تحلیل گفتمان و ،جعفر هزارجریبی و رضا صفری شالی ۀنوشت« اسالمی
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 ،مرکزی ۀعنوان نشانان دال شناور و تأمین اجتماعی بهعنومبنا قراردادن عدالت اجتماعی به

ناور عدالت دال ش های پس از انقالب اسالمی کرده و نتیجه گرفتهگفتمان دولت اقدام به تحلیل

 مرکزی تأمین اجتماعی مسدود شده ۀکالن انقالب اسالمی در قالب نشاناجتماعی ذیل گفتمان 

ای های بیمههای اصلی چون برخورداری آحاد جامعه از حمایتبندی آن در قالب نشانهو مفصل

رفتن گجتماعی در گفتمان دفاع مقدس و درنظرتأمین ا ۀد حداقلی به مقولمدادی )با رویکرو ا

های طلبی(، برخورداری از حمایتساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در گفتمان اصالح

ارچوب نظام تأمین اجتماعی در گفتمان سازندگی( و های )در قالب تدوین چاجتماعی و بیمه

مین تأ ۀبه مقول بخشی )در قالب رویکرد چندبعدیتوانای و های بیمهبرخورداری از حمایت

گرفته که مبین خط سیر متفاوت محور( شکلگرای عدالتاجتماعی در گفتمان اصول

های پس از انقالب در تحقق عدالت اجتماعی برآمده از تأمین اجتماعی در کشور است دولت

 (.0518)هزارجریبی و صفری شالی، 

 ارزیابی»دجواد زاهدی و محمود نوایی لواسانی با عنوان محم ۀوسیلبهدیگری  ۀمقال

 دالتع و رفاه هاینظریه کاربست و بازنمایی منظر از ایران اسالمی جمهوری ۀتوسع هایبرنامه

 هاییبخش نکهای با دهدمی که نشان است شدهنوشته « (توسعه پنجم ۀبرنام بر تأکید با) اجتماعی

 در موجود نظری هایداللت برخی یا هانظریه برخی با هاییهماهنگی توسعه، هایبرنامه از

 طوربه و توسعه هایبرنامه در رفاه هایگذاریسیاست ارزیابی ولی دارد، اجتماعی عدالت حوزۀ

 در اهیرف عدالت تأمین ۀزمین در هدفمند و سنجیده نگرش فقدان مبین پنجم، برنامۀ مشخص

 با و سنآمارتیا محورقابلیت و موقعیتی محیطی، نگاه به توجه با. است کشور عمومی مقیاس

 اجرال قاب و منسجم مدون، اجتماعی عدالت نظریه فقدان توانمی عدالت به والزر چندبعدی نگاه

 (.0518کرد )زاهدی و نوایی لواسانی،  ترمیم را اسالمی -ایرانی هاینظریه حوزۀ در

 ۀر حوزریزی دولتی دبررسی برنامه»دو کتاب با عناوین  ،ما ۀمطالعات به مقال تریننزدیک

ریزی دولتی در بررسی برنامه»و (« 0547)اکبری،  0748-0571تأمین اجتماعی در ایران 

عالی  ۀمؤسس ۀوسیلاست که به(« 0545)اکبری،  0571-0582تأمین اجتماعی در ایران  ۀحوز
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ررسی ب»ژوهش منتشرنشده با عنوان پژوهش تأمین اجتماعی به چاپ رسیده و همچنین یک پ

محمدعلی اکبری  ۀوسیلبه« 0582-0541تأمین اجتماعی در ایران  ۀریزی دولتی در حوزبرنامه

که کل (« 0518رفاه اجتماعی در ایران معاصر )اکبری، »انجام شده و کتاب دیگری با عنوان 

و به  دهش سنده تألیفهمین نوی ۀوسیلبه کرده،سه پژوهش را در چهارچوبی متفاوت تنظیم 

 چاپ رسیده است.

تی در این حوزه، پژوهش را در ریزی دولبرنامه ۀا به اظهارنظر مؤلف، شناخت پیشینبن

اریخی توان مواد و مصالح تاساس آن میتاریخ کلیومتریک قرار داده است که برتحقیقات  ۀزمر

 ،گرفتههای صورتداد. در پژوهش مطالعه قرار مورد ،ریزیرا در قالب الگوی برنامه

ه مطابق شده است. به این معنا کالگوی تحقیق، به کار گرفته  ۀمثاببه« ریزیهارچوب برنامهچ»

یوسته در نظر پهمبه ۀگانمثلثی از روندهای سه ۀمثاببهریزی، الگوی تحقیق نیز برنامهارچوب هچ

زی و سافرایند و سازوکارهای تصمیماند از آن عبارت ۀگانشده است که اضالع سه گرفته

و سازوکارهای ناظر به نظارت و ارزشیابی تصمیمات  های اجراییگیری، سازمان و رویهتصمیم

ریزی دولتی در مقام طراحی و صدد شناخت برنامه در ،که پژوهش شدهو اقدامات. تأکید 

 (.0518اکبری، ) اشته استها را مدنظر ندها و آثار و نتایج آنتصویب بوده و عملکرد برنامه

با این توضیح که در  ،های تاریخی خواهد بوداین پژوهش ۀدر ادام نوعیبه پیش رو ۀمقال

بیین به ت« ارچوب نظری نهادگراییهچ»مبنای و بر استاینجا رویکرد تحلیل اجتماعی غالب 

بی هارچوشد. چریزی دولت در این عرصه پرداخته خواهد عملکرد نظام تأمین اجتماعی و برنامه

 خورد.ا و مقاالت پیشین نیز به چشم نمیهکه در دیگر پژوهش

 نهادگرایی ۀظرین

وجو کرد ( جست0226) ٨مفهوم نهاد در علم اقتصاد را باید در آرای آدام اسمیت ۀریش

طور گذرا بدان پرداخته است. در این کتاب، اسمیت در به ثروت ملل،که در کتاب مهم 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Adam Smith 
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وضعیت اقتصادی چین، به تفاوت قوانین و نهادهای آن کشور با سایر کشورها  تبیین تفاوت

کند. با وجود این، در اقتصاد، وبلن را باید پیشگام و واضع استفاده از مفهوم نهاد اشاره می

ها فکری که در بین عموم انسان ۀشدهای تثبیت(، عادت0111) ٨دانست. از نظر وبلن

. «نهادها محصول عادات هستند»تر، . به تعبیر مشابه اما مشخصاند، نهاد نام دارندمشترک

راد های افسالیق و خواسته»مفهومی محوری است و « عادت»نزد نهادگرایان اقتصادی قدیم، 

طور اساسی خود انسان(، تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط نهادی و عادات اجتماعی قرار )و به

ه نهادها کنحویای دوسویه و متقابل است. بهنهادها رابطهبین انسان و  ۀ، درنتیجه رابط«دارند

دهند. در مقابل، ها هستند و از سوی دیگر به ایشان شکل میاز سویی وابسته به انسان

 «قاعده، قابلیت تدوین و هنجار بنیاد بودن» ۀنهادگرایان جدید در تعریف نهاد به سه مقول

دانند که قواعد رفتاری و تفسیری آن، اعی میکنند و نهاد را نوعی ساختار اجتمتوجه می

طور آشکار هنجاری است. درواقع نهادگرایی جدید برخالف نهادگرایی پذیر و بهتدوین

 «وضعیت طبیعی فارغ از نهاد»ها قائل بود، فرض دوسویه نهادها و انسان ۀقدیم که به رابط

ین داند. در ان رفتار کنشگران میبودداند و پیدایش نهادها را متأثر از عقالییرا صادق می

ها گیری، آداب غذاخوردن و بنگاههایی نظیر زبان، پول، قانون، معیارهای اندازهنگاه، پدیده

 (.0517احمدی،  مشهدی) شوندعنوان نهاد در نظر گرفته میبه

های واسطه پژوهشآید و بهمی به شمارنهادگرایان اقتصادی جدید  ۀنورث که در زمر

گونه تعریف نهادها را این ،نوبل اقتصاد شده است ۀجایز ۀبرند 0115اش در سال ایانهرنهادگ

های ها هستند که دارای ضمانتانسان ۀوسیلبهشده های ابداعکند: نهادها قیود و محدودیتمی

های رسمی )قانون اساسی ها محدودیتکنند. آنتعامالت انسانی را ساختارمند می بوده،اجرایی 

تاری، رسوم و الزامات های رسمی( و غیررسمی )هنجارهای رفایر قوانین و دستورالعملو س

 (.0118نورث، ) شوندساخته( را شامل میرفتاری فرد

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Thorstein Veblen 
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است. قوانین اساسی « یقواعد عملیات»و « قوانین اساسی»خود شامل  ،نهادهای رسمی

واعد دولت است. ق ۀنندکمالکیت، توزیع رانت و هدایتساختار اساسی حقوق  ۀکنندتعیین

نیز متشکل از قواعد  غیررسمینهادهای  است. قوانین عرفو  عملیاتی شامل قوانین مصوب

 .اخالقی و هنجارهای ارزشی، ایدئولوژیک و سنت است

ا همان قوانین که نهادهطوریبه ،اندها متمایز شدهنهادها از سازمان ،در نهادگرایی نورث

ه کنندهای نظارتهای سیاسی )مجلس، شوراهای محلی، هیئتشاکلهند و ارسمی و غیررسمی

ها و های ورزشی و ...(، اقتصادی )شرکتهای مذهبی، باشگاهو ...(، اجتماعی )تجمع

 شوند. به تعبیرها و ...( سازمان قلمداد میهای تجاری و ...( و آموزشی )مدارس، دانشگاهاتحادیه

ادها و نهما با یک کنش متقابل میان  ند.اها بازیگران بازیمانزی و سازنهادها قواعد با ،دیگر

 ۀکنندو تعیین دهندهجهت طرف نهادهایک ازیم. هست مواجهها )کنشگران انسانی( سازمان

 ورمنظبههای انسانی و سازمانی کنش ،و از طرف دیگر نداهای عوامل انسانی و سازمانیکنش

در هادها نتغییر و تحول  ۀکنند، تعیینو سیاسی اقتصادی ظامندر  منافع موجودبرداری از بهره

 (.17: 0517متوسلی و همکاران، ) است طول زمان

های نهادی سیاسی و اقتصادی که خود تحت ارچوبهنهادی نورث، چ ۀهمچنین در نظری

ا ها بدهند و این ساختارساختارهای انگیزشی را شکل می ،تأثیر باورها و الگوهای ذهنی هستند

هم ها و سپس عملکردها را فراگیری سیاستشکل ۀ، زمیندهنده به نیازهاهای پاسخایجاد سازمان

 (.0511چاونس، ) کنندمی

 تغییر»؛ ب( «کارایی نهادی» در رویکرد نهادی نورث، چهار مفهوم کلیدی وجود دارد. الف(

 پردازیم.ها میبه آن که در ادامه« یادگیری نهادی»؛ د( «اجرای نهادی»؛ ج( «و ثبات نهادی

ر های حاکم بدر فرایند مؤثرینقش  به کارایی قواعد بازی اشاره داشته،کارایی نهادی 

الزامًا  ،نهادهای رسمی(ویژه دارد. نهادها )بهو نتایج حاصل از آن  های اقتصادی و اجتماعینظام

ی زنقدرت چانه ۀواسطشوند، بلکه اغلب بهاجتماعی، طراحی و ساخته نمیهدف کارایی  با

 هاهافراد و گرومنافع  تأمیندر راستای و های اقتصادی و سیاسی های درگیر در فرایندطرف
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، اتالف آن ۀثباتی در قواعد بازی و نتیجبیانگر بی ،درپی نهادیند. تغییرات پیگیرشکل می

ه گفته چاساس آنبرتغییرات نهادی در نظام سیاسی و اقتصادی است.  آمدیکار کاهشمنابع و 

زنی میان درت چانهتوزیع ق کهمادامی ها و افراد دارد وگروهزنی قدرت چانهریشه در  ،شد

در تعادل قرار دارد و نظم موجود حفظ  ،تغییر نکرده است، وضعیت نهادی های درگیرطرف

، کندتغییر می به هر دلیل ،های درگیرزنی میان طرفتوزیع قدرت چانه کههنگامیاما ، شودمی

 هرحالبه شود.قدرتمند تعدیل می و در راستای منافع بازیگران روددست می ازنهادی  تعادل

ادهای . نهندادر حال تغییر و دگرگونی ،تاریخی در فرایند ند وثابت و ایستا نیستنهادها 

ارای د ،زمان گذر درهای فرهنگی و ایدئولوژیک جامعه هستند، که محصول فرایند غیررسمی

 أمینتنقش مهمی در  درنتیجهتر و پایدارتر از نهادهای رسمی هستند و جریانی بسیار باثبات

پایداری  بات واز ث اغلب ته قوانین اساسیکنند. در میان نهادهای رسمی، البمی ایفاثبات نهادی 

د نندر مقاطع زمانی مختلف ما ،، ممکن است نهادهای رسمیحالبااین .بیشتری برخوردارند

نهادهای  ۀقوانین عملیاتی در مجموع ولی شوند، های اساسیها، دچار دگرگونیوقوع انقالب

ثباتی و یتوانند منشأ بمی درنتیجهو  کنندتوانند تغییر می سرعتبهو  سادگیبه عموماً رسمی، 

طی  و باشددارای جریانی باثبات  ،. مهم آن است که تغییراتآورندناپایداری نهادی را فراهم 

گسسته و  ،شکنندهوگرنه تغییرات پیوسته، تدریجی و بطئی صورت پذیرد،  یک فرایند

 (.0548نورث، ) زا خواهند بودآسیب ،ناگهانی

های طرف سوم خواهد بود. در ناقص است و نیازمند ضمانت بیشترنظر نورث، اجرا  از

زارانی ارگخص قانونی و ککاماًل مش ۀهای قضایی کارآمد، مجموعه، نظامیافتکشورهای توسعه

حدی وجود دارد که ماهیت  شود و این اطمینان تاگران را شامل میاز قبیل وکال و میانجی

به  ،ومیساما در اقتصادهای جهان ، نه بر منافع شخصی،گذاردبر نتایج تأثیر می ،دعوای حقوقی

نهادهای عی نیست. بودن رفتار کارگزاران، اجرا قطهای حقوقی و نامعلومابهام آموزهعلت 

نیروهای نظارتی و قضایی، باید و  اندارچوب دولتههای سیاسی در چمحصول فرایند ،رسمی

 سو تابع کاراییاز یک ،میزان موفقیت دولت در اجرای نهادیها باشند. آنناظر و ضامن اجرای 
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 ۀدکننتعیینعنوان عوامل )بهایدئولوژی حاکم بر جامعه  از سوی دیگر، فرهنگ و و دولت

، مردم باشد پذیرش مورد بیشتر ،نهادی رسمی ۀهرچه مجموعنهادهای غیررسمی( است. 

به نحو  ،کمتر خواهد بود و اجرای نهادی ،نهادی رسمی ۀهای دولت در اعمال مجموعهزینه

اما در صورت وجود تضاد و تنش بنیادی میان نگرش و  گرفت، خواهدتر صورت مطلوب

های دولت در اعمال ایدئولوژیک مردم و نهادهای رسمی، هزینهباورهای فرهنگی و 

 (.0548نورث، ) یافتای افزایش خواهد فزاینده شکلبه  ،ارچوب نهادیهچ

ا کند و این راستراستای کسب دانش و مهارت )یادگیری( را تعیین می ،ارچوب نهادیهچ

 های مناسبفرصت ،رچوباهبلندمدت آن جامعه خواهد بود. این چ ۀتوسع ۀکنندعامل تعیین

ن، عالئم ان مدرجه قتصادکند و حتی در مولدترین اسازی را به سازمان دیکته میبرای بیشینه

های نهادهایی که به فعالیت در کنارارچوب نهادی متفاوت است. هچ ۀوسیلایجادشده به

ن و تراشیدکردن تولید، کارکه به محدود هستنددهند، نهادهایی هم اقتصادی مولد پاداش می

امروزی جهان  اقتصاددهند. در بخش اعظم تاریخ بشری و در بسیاری از پاداش می ،جنایت

 (.071: 0548نورث، ) اندسوم، نهادهای گروه دوم مسلط

روز پا مگرفته و اام اقتصادی، در یک بستر نهادی شکل نظام تأمین اجتماعی همچون نظ

ها، نترین آتحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم ،است. عملکرد این نظام گرفته

ارچوب نهادی آن و به کمک هدر چ ،ند. تبیین نظام تأمین اجتماعیانهادهای رسمی و غیررسمی

 این نهادها صورت خواهد گرفت.

اساس مواد مندرج ین اجتماعی به مفهوم عام آن و براصطالح تأم ،همچنین در این مطالعه

کشور  ۀپنجم توسع ۀبرنام 72 ۀ( و ماد0545اه و تأمین اجتماعی )ساختار نظام جامع رفدر قانون 

دولت هم با توجه به ساختار سیاسی و نظام اداری  ۀورد استفاده قرار گرفته است. واژ( م0541)

رهبری(  ۀگانه و نهادهای زیرمجموعقوای سهحاکمیت ) ۀاغلب به مجموعو اجرایی در ایران، 

تأمین اجتماعی، به معنای عملکرد  ۀریزی دولتی در حوزاساس، برنامه . بر ایناشاره دارد

 ۀوسیلبهتأمین اجتماعی در راستای تحقق رفاه و عدالت اجتماعی  ۀوزحاکمیت در ح
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دهی است. مطابق تعریف، در این پژوهش، ریزی و سازمانگذاری، برنامهگذاری، سیاستقانون

مدنظر  ،قوانین و مقررات ۀسازی همو سنجش میزان عملیاتیها برنامه ۀهمارزیابی اجرای 

 وجه است.ت های عملکردی موردنیست، بلکه کلیت نظام تأمین اجتماعی و تبیین نهادی چالش

 روش پژوهش

اسنادی و  ۀمطالع ، از روشمطالعه در این پژوهش به فراخور حوزه و موضوعات مورد

ز روش تحلیل محتوا برای تحلیل نهادهای رسمی و از شده است. همچنین اای استفاده کتابخانه

ضوع که ما مو آنجا شده است. ازیررسمی استفاده نهادهای غ ۀتحلیل گفتمان برای مطالع روش

ها، قوانین و کنیم و با رویکردها، برنامهتأمین اجتماعی را مطالعه می ۀریزی در حوزبرنامه

 ایخانههای تحقیق کتابمتکی بر یافتهکار داریم، طورکلی متون و اسناد غالبًا موجود سروبه

هایی بها، اسناد و دیگر مطالب در قالو ثبت داده ایاز روش کتابخانه با استفاده هستیم. درنتیجه

 ها خواهیم پرداخت.تحلیل آنو  بندیطبقهبه  ،جدول و فیش مانند

که یکی از  تحلیل محتواگیری از روش ها( با بهرهنهادهای رسمی )قوانین و برنامه

ها شیسایت، نقاانسان، مانند یک کتاب، وب ۀشدانواع ارتباطات ثبت» ۀهای اصلی مطالعروش

 بررسی قرار مورد ،اسنادی ۀهای مطالع( است و همچنین روش7/278: 0517)ببی، « و قوانین

واحد تحلیل  ،0526–0517زمانی  ۀوای قوانین تأمین اجتماعی در بازاند. در تحلیل محتگرفته

های توسعه است که مورد ارزیابی ها و برنامهنامهها، تصویبنامهشامل قوانین، مقررات، آئین

 گیرند.و تحلیل قرار می

و  عاست، اجتمای، فرهنگ، علوم، سهارسانهمتون،  بررسی روشی برای ،ل گفتمانیتحل

 ۀاست و در زمرمختلف  یهادر زمینه هاآن یکارکردها و ساخت متون یچگونگ ۀمطالع

، جامعه، یدئولوژیخ، ایتاری چون د و فهم متن، با عواملیتول گنجد.های تحقیق کیفی میروش

اده مستلزم استف متن،ر د نهفته معناهایشناخت و درک عمیق از و  فرهنگ و قدرت رابطه دارد

 .های تحلیل کیفی در این عرصه استاز روش
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به  ،6و گرامشی 5، دریدا3، سوسور4پردازانی چون فوکونظریهتحت تأثیر  9و موف ٨الکال

 ،موف الکال و ارچوب تحلیلیهچر د. اندآن پرداخته مرتبط باو مفاهیم مفهوم گفتمان بسط 

است.  هجامع راننیروی پیش ،تقابلنزاع و و مبارزه بر سر خلق معنا همواره نقشی محوری داشته 

ر نقش مهمی د ،سازیغیریتشود و ساخته می هو غیر دشمن ۀواسطبههویت گفتمان همچنین 

 غیررسمی نهادهای از در پژوهش ما بخشی (.0518)سلطانی،  ها داردتکوین هویت گفتمان

 اند.دهشتحلیل  موف و الکال گفتمان تحلیل روش از استفاده با ،(هاگفتمان و هاایدئولوژی)

سه پیمایش  ،فرهنگ و اخالقیات اجتماعی( ۀبخش دیگر نهادهای غیررسمی )مطالعدر 

پیمایش »و  0540که در سال (« 0547ان )های ایرانیها و نگرشپیمایش ارزش»ملی شامل 

 0548های ترتیب در سالکه به(« 0518( و )0548در ایران )اجتماعی  ۀسنجش و تبیین سرمای

های مرتبط با موضوع گویه است تالش شده 7و مطالعه شده است. ، انتخاباندشدهانجام  0515و 

های منتج هو سپس داد بندی شوددستهتفکیک و  ،اساس قرابت محتواییو براستخراج  ،پژوهش

گیرد تا تصویری از وضعیت جامعه و  قرار مورد تحلیل و ارزیابی انتقادی ،مشابه هایگویهاز 

 سیر تحول آن به دست آید.

 تبیین نهادی نظام تأمین اجتماعی

 های نظام سیاسینظامعنوان یکی از خردهین اجتماعی بهنهادی، نظام تأم ۀنظری برمبنای

 ۀکنندن، تعییارچوب نهادیهشده و تداوم یافته است. این چی نهادی تشکیل ارچوبهکشور در چ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Ernesto Laclau 

2. Chantal Mouffe 

3. Michel Foucault 

4. Ferdinand de Saussure 

5. Jacques Derrida 

6. Antonio Gramsci 

های سنجش سرمایۀ اجتماعی در های ایرانیان، محسن گودرزی و مجری پیمایشها و نگرشعلمی پیمایش ارزش مدیر. 7

 ایران، غالمرضا غفاری بوده است.
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های بیمه و بازنشستگی، های دولتی تأمین اجتماعی، صندوقسازوکارهای عملکرد سازمان

ان این عرصه و همچنین های غیردولتی و دیگر کنشگرو تشکلکارفرمایان، سندیکاها 

أمین های حاکم بر تحوالت نظام تفرایندنفعان و روابط میان این کنشگران و ذی ۀکنندتعیین

تأمین اجتماعی شامل قوانین و  ۀحوزنهادهای )قواعد( رسمی  ،اجتماعی است. در این مطالعه

ها، ها( غیررسمی شامل گفتمانهای )محدودیتهای دولتی تأمین اجتماعی و نهادبرنامه

فته در نظر گر ،های فرهنگی مرتبط با رفاه، عدالت و تأمین اجتماعیها، هنجارها و مؤلفهسنت

های سیاسی، تصویری از ها و گفتماننهادهای غیررسمی در قالب پیمایش ۀمطالعشده است. 

قانون و هنجارهای »، «لت اجتماعیرضایت، رفاه و عدا» مانندهایی وضعیت جامعه در شاخص

 های سیاسیو همچنین ایده« تصور از آینده»و « ها و مسئوالنعملکرد نظام، سازمان»، «اخالقی

نند، کگذاری را تعیین میگذاری و هدفگرا که راستای سیاستهای اصالحات و اصولدولت

 ن جاری رفاه و تأمیندهد. بررسی نهادهای رسمی به شکل تحلیل محتوای قوانیبه دست می

مرجع »، «گستره موضوعی»، «تعداد و فراوانی»هایی چون در قالب شاخص ،اجتماعی

و در کنار  است شده انجام« های هدفگروه»و « سطح اقدام»، «حوزه عمل»، «تصویب

ان گذاری دولت را نشتوسعه، وضعیت قانون ۀسالپنجهای ارزیابی اسناد باالدستی و برنامه

 «حمایتی»، «ایبیمه» ۀاجرایی تأمین اجتماعی در سه حوز هایسازمان ۀمطالعهمچنین  دهد.می

 د.کنهای اجرایی و عملیاتی نظام تأمین اجتماعی را توصیف میموقعیت سازمان ،«امدادی»و 

های جدی با چالش ،های نهادینظر زیرساخت دهد نظام تأمین اجتماعی ازها نشان مییافته

ریشه در ناکارآمدی نهادهای رسمی و ضعف نهادهای  ،های این نظاماکامیمواجه است و ن

و « ناکارآمدی»، «ناپایداری»اساس سه چالش ، نتایج مطالعه برغیررسمی دارد. در ادامه

 .شودمیدر نظام تأمین اجتماعی تشریح « ضعف اجرا»

 اجتماعی نیتأمالف( ناپایداری نظام 

در کمیت و کیفیت تغییرات نهادی دارد. دگرگونی  ریشه ،ثباتی هر نظامیثبات یا بی

مند هتواند تدریجی، پیوسته و ضابطتغییرات در بستر نهادی می ولیامری طبیعی است،  ،نهادی
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اتی و ناپایداری ثبمنشأ بی ،ضابطه صورت گیرد. تغییرات نوع دومیا شکننده، دفعی و بی باشد

 موجب ،های هنگفت مالی، انسانی و اجتماعیینهها هستند و ضمن تحمیل هزها و سازماننظام

 شوند.وری نیز میکاهش بهره

نهادهای  ۀدر نظام تأمین اجتماعی در کشور ما، تغییرات سریع و بدون پشتوانه بیشتر در حوز

ا و قوانین هدهند که تغییرات، هم در سطح برنامههای پژوهش نشان میافتد. یافتهرسمی اتفاق می

درپی و شدید است و نهادهای رسمی، مطابق خواست کالن و هم در سطح مقررات و ضوابط، پی

ر نظام اهای پایانی دولت اصالحات، قانون ساختکنند. در سالدولت و مجلس تغییر می ۀو سلیق

دهد و گرا به آن اهمیتی نمیشود. دولت اصول( تصویب می0545جامع رفاه و تأمین اجتماعی )

 ۀکند. در ادامه با مصوبپنجم توسعه مصوب می ۀنظام تأمین اجتماعی چندالیه را در قانون برنام

زی ریبرنامهمسئول در رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و  ۀشورای عالی اداری، وزارتخان

شوند. تمام این تغییرات ساختاری، طی هفت پنجم، منحل می ۀبینی در برنامکشور، بدون پیش

 1، شاهد حضور 0517تا  0526های سال ۀافتد. سازمان تأمین اجتماعی در فاصلسال اتفاق می

 گرا سکان هدایتنفر در دولت اصول 6اصالحات و  ۀنفر در دور 5مدیرعامل بوده است که 

 01گذاری تأمین اجتماعی نیز در طول همین دوره، اند و شرکت سرمایهسازمان را بر عهده داشته

دولت  ۀنفر، در دور 6اصالحات و  ۀنفر، مربوط به دور 8مدیرعامل را تجربه کرده است که 

ین مها و دیگر مقررات مرتبط با تأنامهها، تصویبنامهآور آئیناند. تعدد سرسامگرا بودهاصول

گذاری انبوه ضوابط در دوره های جای و پیشین، نشان از مورد مطالعه ۀاجتماعی در دور

 ٨مدت در نظام تأمین اجتماعی است.کوتاه

حاکی از  ،«سطح اقدام»های مستخرج از قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در شاخص داده

 2، «ایپروژه»درصد  04، «موردی»های رسمی شامل اقدامات درصد رویه 21این هستند که 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

مورد تصمیم در حوزۀ  815، درمجموع 0582-0541وسیلۀ دکتر اکبری، در دورۀ زمانی گرفته بهپژوهش صورت براساس. 1

هند دهای پژوهش ما نشان میرفاه و تأمین اجتماعی از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی اتخاذ شده است. همچنین یافته

 دو نهاد اجرایی و تقنینی کشور اخذ شده است. وسیلۀمورد مصوبه به 004، تعداد 0526-0517در دورۀ زمانی 
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 ،اند. تراکم قوانین و مقررات در سطح اقدام موردیبوده« جامع»درصد  8و تنها « بخشی»درصد 

 ها و قوانین جامع، یکپارچه و پایدار است.نشانگر کمبود برنامه

رفتن ، تخریب نظام اداری کشور و ازدست«ثباتی نهادیبی»ترین پیامدهای از مهم

ها ای که امروز بسیاری از کارشناسان، تدوین برنامهگونهو اجرایی است. به های نهادیظرفیت

، ورساالری کشمعتقدند نظام اداری و دیوان زیرادانند، نتیجه میو قوانین را امری بیهوده و بی

کردن رای اجراییو ظرفیتی ب است های جدی دیدهاز این ناحیه آسیب ،گذشته ۀدر طول چند ده

بالتکلیفی و  ،از دیگر تبعات این وضعیت (.0517، ستاری فر، 0510دارد )عظیمی، ها نبرنامه

این  ویهردرپی تغییر کنند و ها پیاعتمادی به آینده است. اگر قرار باشد قوانین و برنامهبی

ی های قدرت باشد، کارشناسان، مدیران میانتغییرات نیز مطابق با خواست سیاستمداران و گروه

 شایدهمواره در نوعی سردرگمی و  ،مندان از نظام تأمین اجتماعیو بهرهو کنشگران 

نگری همترتب بر آیند ،که تأمین اجتماعیطلبی در موقعیت به سر خواهند برد. درحالیفرصت

م ریزی کرد، کل نظاها برنامهدرستی برای آنهایی است که اگر نتوان بهو پوشش ریسک

 شود.میتأمین اجتماعی با چالش مواجه 

رت های قدبه میزان نفوذ گروه ،نهادگرایی، علل و عوامل تغییرات نهادی ۀبراساس نظری

های گروه ۀو مذاکرزنی چانه بستگی دارد.در توزیع منافع میان بازیگران  آفرینی نهادهاو نقش

 گروهی شکلمنافع فردی و  تأمیندر راستای  ،های اقتصادی و سیاسیفرایند نفع درذی

 ،است نکردهتغییر ها ها و جریانگروهزنی میان که توزیع قدرت چانه تا زمانیگیرد. می

ین ا کههنگامیاما  ،شوددر تعادل قرار دارد و نظم موجود بستر نهادی حفظ می ،وضعیت نهادی

و  شودخارج میعادل بستر نهادی از ت شود،و معادالت قدرت دگرگون می کندتغییر میتوزیع 

 کند.منافع کنشگران قدرتمند تغییر میدر راستای 

منافع ملی و حداکثری جامعه را  باید تالش کنند های توسعهها در تدوین برنامهدولت

ع ها درواقانکار نیست که معموالً بخشی از این برنامهر قرار دهند، اما این موضوع، قابل مدنظ

ها و طبقات را مدنظر ر رویکرد آن دولت و منافع برخی گروههای حاکم بشعارها و سیاست
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 کند.و نمایندگی می دهدمیقرار 

 نظر بهاست و در آن، معروف اصالح ساختاری  ۀبه برنام ،(0521سوم توسعه ) ۀبرنام

تا رویکردهای حمایتی و  است تالش شده ،های تعدیل اقتصادیپیامدهای منفی سیاست

 هاهبه تشریح نظام تأمین اجتماعی و یاران ،قرار گیرد. فصل پنجم برنامهاجتماعی در دستور کار 

ساختار سازمانی مناسب  ،کند طی شش ماهدولت را مکلف می ،آن 81 ۀاختصاص دارد و ماد

 به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. موضوعی که تا یک ،تصویب براینظام تأمین اجتماعی را 

ر ترین موضوعات اجتماعی کشوق نشد و به یکی از پرچالشمحق ،سال بعد از تصویب برنامه

قانون ساختار نظام »وقوس میان دولت و مجلس، به تصویب ها کشو پس از ماه شدتبدیل 

و تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی منتهی شد.  0545در سال « جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ت و های بهداشفصل نوزدهم و سیاستهای مسکن در سیاست اشتغال در فصل ششم، سیاست

و  های اولو درمجموع این برنامه در مقایسه با برنامه مطرح شددرمان در فصل بیست و پنجم 

 اجتماعی برخوردار است. ۀ، از جامعیت بیشتری در حوزدوم

ساالری دینی مدنظر را (، دولت هشتم تالش کرد تا مردم0545چهارم توسعه ) ۀدر برنام

دم در امور خودشان تا حدی به با تشکیل شوراها و مشارکت مر ،که شعار خود قرار داده بود

 عیاجتما ۀنگ و فضای سیاسی و توجه به سرمایفره ۀعمل و اجرا نزدیک کند. توسع ۀحوز

سوم و پاسخی به مطالبات حامیان دولت بود.  ۀبرنام ۀشت، در ادامچهارم بازتاب دا ۀکه در برنام

 لشک دو به ،چهارم ۀبرنام قانون در اجتماعی تأمین و رفاه ۀحوز با مرتبط فصول و هابخش

 عدالت و سانیان امنیت سالمت، ۀتوسع عنوان با سوم بخش. است شدهبیان  غیرمستقیم و مستقیم

پردازد یم زندگی کیفیت و سالمت اجتماعی، تأمین رفاه، ۀحوز به ،فصل دو قالب در ،اجتماعی

 قرف کاهش با هدف مالیاتی نظام اصالح اجتماعی، هایآسیب غذایی، امنیت مانند و موضوعاتی

 زندگی کیفیت و سالمت ارتقای ،ماده 00 با هفتم فصل دهد.توجه قرار می را مورد کار حقوق و

 1 قالب در ،اجتماعی عدالت و انسانی امنیت ارتقای عنوان با هشتم فصل و دهدمی پوشش را

 خشب همچنین. کند وضع را مدنظر اجتماعی تأمین و رفاه ،مستقیم طوربه کندمی تالش ماده
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 قالب در و غیرمستقیم طوربه نیز حاکمیت اثربخشی ارتقای و دولت نوسازی عنوان با ششم

در  ،توسعه چهارم ۀبرنام درواقع .است پرداخته اجتماعی رفاه موضوع به ،حاکمیت اثربخشی

 بود ترشفاف و ترمنسجم خود از بعد و قبل هایبرنامه به نسبت ،رفاه و تأمین اجتماعی ۀحوز

 ،ندگیز کیفیت بهبود و سالمت ارتقای اجتماعی، عدالت و انسانی امنیت ارتقای کهنحویبه

 عجام نظام همگانی، سالمت موضوع به برنامه ۀویژ توجه. شد بیان برنامه اصلی اهداف جزء

 ابعاد بر تأکید سالمت، عالی شورای مانند عالی شوراهای تشکیل شهروندان، سالمت اطالعات

 امور از ایعمده بخش پیگیری و صداوسیما نقش بر تأکید پیشگیری، و آموزشی

 یگرد هایویژگی از ،درمان و بهداشت وزارت ۀوسیلبه عمومی رفاه و زندگی کیفیتسالمت،

گذاری دولت اصالحات وجود مشیهای سیاستی و خطگیریدر جهتاین برنامه است که هم 

بهبود شرایط رفاهی و تأمین اجتماعی  ۀکنندتوانست تسهیلصورت تحقق می داشت و هم در

 کشور باشد.

 به ،88 تا 78 مواد طی «اجتماعی» عنوان با سوم فصل (،0541پنجم توسعه ) ۀبرنام در

 ۀبرنام هشتم و هفتم فصول با متناظر که فصل این. است پرداخته اجتماعی تأمین و رفاه موضوع

 و حمایتی مسائل درمان، و سالمت اجتماعی، هایبیمه مانند موضوعاتی به است، چهارم

 موضوعاتی در و دارد اختصاص ایثارگران و خانواده جوانان، اجتماعی، ۀسرمای توانمندسازی،

 ،ایبیمه هایسازمان به دولت هایبدهی کاهش اجتماعی، تأمین جامع نظام استقرار مانند

 و یبهداشت واحدهای در دولتی امکانات توزیع غذایی، امنیت و سالمت عالی شورای تشکیل

 سوانح و حوادث مصدومان قیدوشرطبی درمان ها،آن خدمات بندیسطح با مطابق درمانی

 فصل از یهایبخش. است چهارم ۀبرنام مشابه سالمت، همگانی ۀبیم پوشش گسترش و رانندگی

 نشستگانباز و دولت کارکنان رفاه موضوع به غیرمستقیم طوربه نیز اداری نظام عنوان با چهارم

 هبودج ذیل نهم فصل در امدادی و حمایتی ای،بیمه هایحوزه در موادی همچنین. است پرداخته

در این برنامه، دولت برخی از شعارهای خود را مثل  .است گرفته قرار توجه مورد ،نظارت و

 یهمگان ۀمیگسترش پوشش ب زنان و خانواده، های مساعدتی و حمایت از جوانان،برنامه
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طورکلی در متن برنامه جای داد و بر رویکرد مستقیمًا و به ،و حمایت از اقشار نیازمند سالمت

 هنگفر با متناسب خانواده ۀمشاور مراکز ساماندهیها آن ۀجمل ایرانی تأکید کرد. از -اسالمی

 به خود فرهنگی اعتبارات از درصد 71 اختصاص به اجرایی هایدستگاه الزام ایرانی، -اسالمی

 مالی، منابع ۀعرض از اعم موارد تمام در ایثارگران اولویت شهادت، و ایثار فرهنگ ترویج

 .است امتیازات و تسهیالت امکانات، ها،فرصت

ند اها مهمداوریا، تعصبات و پیشهها، افسانهها، ایدئولوژیایده ،نهادگرایی ۀنظری برمبنای

 برای درک تغییرات اجتماعی ضروری است ،یابندها تکامل میای که آنشیوه درک و

به دگرگونی نهادهای  ،(. بر این اساس برخی از تغییرات نظام تأمین اجتماعی0118نورث، )

ها، خلقیات تاریخی هایی از نهادهای غیررسمی مثل سنتگردد. هرچند بخشغیررسمی برمی

شتر بی هایی نیزبخشولی ند و تغییرات آرام و اندک دارند، دار، ریشههای فرهنگیو مؤلفه

 ،شوند. اگر در دولت اصالحاتدگرگون می ،تحوالت سیاسی ۀواسطدستخوش تغییرند و به

دهی به حرکت دولت نقش داشت، در در جهت ،ساالریردمگرایی و مگفتمان آزادی، قانون

 ۀکنند، تعیینخواهی و توجه به طبقات محروم جامعهگرا ایدئولوژی عدالتدولت اصول

داران کوبید و پرچم ها بود. این دولت از همان ابتدا بر طبل تقابل با سرمایهسیاست

بتواند بسیج عمومی برای خود ایجاد خواهی و مبارزه با فقر و تبعیض را بلند کرد تا عدالت

 انندمهای بزرگی رویکردهای بنیادی داشت و طرح ،در اعمال تغییرات ،گرادولت اصول 1کند.

 ،پیش برد. دولت با ایجاد ساختارهای قانونی و اداریها را هر و هدفمندسازی یارانهمسکن م

ای مردم هی در میان تودهها کرد و توانست رضایت نسبسرعت اقدام به اجرای این طرحبه

بر تحمیل بار مالی سنگین به دولت و ایجاد ها افزونکه هریک از این طرحایجاد کند. درحالی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

گرایانه و رفع فقر، از های تجملزیستی، کاهش هزینهو حل معضل بیکاری، ساده« های مردمپول نفت سر سفره»شعار . 1

 شد. 0548 در انتخابات سال ستیزساده -دارهیسرمانژاد بود که موجب ایجاد دوگانۀ های انتخاباتی آقای احمدیترین وعدهمهم
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 ای کهنهگوبه. شدهایی در پی داشت که به دولت بعد منتقل انتظار در مردم، تبعات و آسیب

 هایچالش ،سکن مهرگریبان است. طرح مبهها دستگرا با این آسیبدولت اعتدال ،امروز

 ۀها بخش مهمی از بودجیارانه ۀدهد و هزیناجتماعی و شهری خود را بروز می هایفنی و آسیب

هایی، طرحچنین  1اقشار پردرآمد شده است. ۀ، مجبور به حذف یارانبلعد و دولتکشور را می

ندگی و ز ،های اجتماعی در ایران هستند که به سهم خودثباتی سیاستبی ۀدهندخوبی نشانبه

 کنند.و ناپایدار می متزلزلمعیشت مردم را نیز 

 اجتماعی نیتأمب( ناکارآمدی نظام 

 اارلحاظ اجتماعی ک که بهشوند نمیو ساخته نهادها به این منظور طراحی  ،به اعتقاد نورث

نشگران و ک بینخلق و توزیع منافع  در فرایند مؤثرقواعد بازی، نقشی  عنوانبهباشند. نهادها 

رقابت  ندفرایزنی این بازیگران و قدرت چانه به این دلیل،و  سیاسی و اقتصادی دارندنفعان ذی

کننده است. نهادها، در میزان کارایی نهادها تعیین های قدرت برای تأثیرگذاری برگروه

ت و مربوط به حقوق مالکی ۀشدکز و قراردادهای کاماًل تصریحتمرگیری غیرمرقابت، تصمیم

 ها موجبکنند. آندهی کارآمد ایفا میهمچنین قوانین ورشکستگی، نقش مهمی در سازمان

هایی فقط به اشخاص موفق پاداش بدهد، بلکه مانع بقای بخشنه ،شوند ساختار کارآمد قوانینمی

 (.0548نورث، ) اندتطبیق نیافته یتدرسبهاز ساختار سازمانی شود که 

 وری درضعف کارایی و بهره ،های نظام تأمین اجتماعی در ایرانترین چالشیکی از مهم

داند. برخی از مرتبط می« ناکارایی نهادی»آن را با  ،نهادگرایی ۀنظریعملکرد است که 

 ها شامل موارد زیر است:مصادیق این ناکارآمدی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 هاخانواده پردازد و همچنان در تالش است با ارزیابی داراییهزار میلیارد تومان یارانه می 87 بربالغگرا ساالنه دولت اعتدال. 1

 هایسازمان از استعالم با درآمدی اطالعات همچنین و تسهیالتی اطالعات خارجی، هایمسافرت خودرو، امالک، مانند

 بازنشستگی، یارانۀ اقشار پردرآمد را حذف کند. و اجتماعی تأمین
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 نابرابری و تبعیض

های گذشته با معضل تبعیض در طول دهه ،بازار کار و نظام رفاه و تأمین اجتماعی در ایران

تعدد  ،شده است. یکی از مصادیق بارز آن پیچیده ترتدریج عدالتی مواجه بوده و این بهو بی

اوت متف ،خدمات اجتماعی ۀزمین های بازنشستگی است که درگر و صندوقهای بیمهسازمان

، «بازنشستگی کشوری»، «تأمین اجتماعی»ند. در کنار چهار صندوق بزرگ کنعمل می

درصد( را  18که جمعیت اصلی کشور )بیش از  «روستائیان و عشایر»و « نیروهای مسلح»

صندوق بازنشستگی اختصاصی در کشور وجود دارد  08دهند، بیش از تحت پوشش قرار می

نان بانک مرکزی، صندوق کارکنان مرکزی، صندوق کارک ۀ)مثل صندوق کارکنان بیم

قتصادی و متعلق به مراکز ا بیشترکه  (صنعت نفت، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران و ...

ها حقوق و مزایای باالتری نسبت به دارای درآمدهای مستقل هستند و اعضای آنو صنعتی 

بعیض در به ت ،زمانیهای ساترتیب نابرابریاینکنند. بههای دولتی دریافت میدیگر سازمان

 .شودمیمنجر دستمزد، خدمات و بازنشستگی 

گیری گرایی در سطوح مختلف تصمیمجانبهالمللی و داخلی، بر سهبین که قوانیندرحالی

ها نفر از آن 6نفره است که  1 امنایاجتماعی امروز دارای هیئت تأکید دارند، سازمان تأمین

دولت است. حضور نمایندگان  ۀنفر نمایند 0کارگری و  ۀیندنفر نما 7و نمایندگان وزیر،  وزیر

 .ازپیش مشهود استبیش ،شدن این سازمان، معنادار نیست و دولتیکارفرمایان و کارگران

 فساد و رانت

ط کنندگی رواباز تعیین شود؛ها را شامل میمسائل و چالش از انواع ایگستره ،این مقوله

دیگر  گذاری وهای سرمایهتا توزیع رانت و منافع در شرکت غیررسمی و جریانی در انتصابات

نفع های ذیتالش گروه ،ها. یکی از مصادیق مهم آنهای اقتصادی وابسته به صندوقشرکت

است  )شستا( گذاری تأمین اجتماعییابی به شرکت سرمایههای سیاسی برای دستو جریان

های سیاسی را در این حوزه ایجاد کرده است. نزاع گروه ۀ، زمینگذشته ۀویژه در یک دهکه به

های اقتصادی را در اختیار دارند و بخشی از ها و سازمانها نیز چنین شرکتدیگر صندوق
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 گیرد.از این طریق صورت می ،های تطمیع و تنظیم رابطه با شرکای اقتصادی و سیاسیفرایند

 ی مالیهایبدهورشکستگی و 

 ویژه سازمان تأمینهای بیمه و بازنشستگی بهصندوق های کارشناسی،گزارش هامروز

ان کنند. کسری نقدینگی سازمزده و در آستانه ورشکستگی توصیف میاجتماعی را بحران

رسیده  18هزار میلیارد تومان در سال  1به  48ان در سال ممیلیارد تو 711از  ،تأمین اجتماعی

امروز ابربدهکار  ،شود و این سازمانجبران میها ها با استقراض از بانکاست و این کسری

آن،  در بنیادی اصالحات ضرورت و اجتماعی تأمین سازمان وضعیت نظام بانکی است )بررسی

، ریشه در ویژه سازمان تأمین اجتماعیبه هاد منابع مالی و کسری در صندوق(. کمبو0516

 ازجمله: عوامل متعددی دارد،

 نشدن تعهدات دولتانجام 

 گرفتن مصارف بر منابعیپیش 

 کاهش نرخ وابستگی 

  به بازار کار 0561 ۀدهورود متولدان 

 هاهای صندوقعدم تنظیم در ورودی و خروجی 

 ای دقیقهای مالی و محاسبات بیمهگزارش ۀفقدان ارائ 

  ،(.0546کاهش نرخ اشتغال )ایزدخواه 

ای غیررسمی به ضعف کارایی نهاده ،بخشی از ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی

 ۀنندکهاست که تعیینو نظام ارزش هاگردد. میراث فرهنگی مشترک، همان ایدئولوژیبازمی

 ،نظر اخالقی و هنجاری ایران از ۀجامع دهدهای پژوهش نشان میها هستند. یافتهانتخاب انسان

هش اها حاکی از کاهش اعتماد مردم به یکدیگر، کهای پیمایشوضعیت مناسبی ندارد. داده

و ناامیدی  های اخالقی منفی، نارضایتی عمومیها، رشد ارزشاعتماد به دولت و سایر سازمان

تواند روابط مردم با خوبی میاست. این وضعیت به 0526-0517زمانی  ۀنسبت به آینده در دور
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وضیح ها را تیکدیگر و با دولت )ساختار سیاسی( را تبیین کند و چالش کارایی در سازمان

 ، انتصابشودغالب میگرایانه ، بر اعتماد عامگروهیکه اعتماد شخصی و درون. هنگامیدهد

شود. مبتنی بر روابط شخصی، خانوادگی و قومی می ،هاکارگیری نیروی انسانی در سازمانو به

 رایجها های زودگذر و سوءاستفاده از فرصتطلبیوقتی هراس از آینده وجود دارد، منفعت

هاست که ما ناشی از همین نگرش ۀاری از رفتارهای اجتماعی در جامعبسی هروزشود. اممی

اند و خود را با عملکرد نامطلوب ساختار گرفته ها را یادآن ،تاریخی فرایندمردم طی یک 

 اند.سازگار کرده ،سیاسی

های بخش دیگری از ناکارآمدی نیز ریشه در قوانین و مقرراتی دارد که بدون پشتوانه

مصوب شده است. ازجمله مصوباتی که برای  ،کارشناسی و بر اساس سالیق و منافع جریانی

 ادستمزده شیافزا های درمانی، عدمتعرفه ۀساالن شیموعد، افزا از شیپ یهایبازنشستگ

ها . اینشده استهای غیرضروری تصویب گذاریسرمایهمنابع به  تورم و اختصاص با متناسب

هایی که به ایجاد ساختارهای ناکارآمد، انباشت تعهدات دولت و ن و طرحقوانین کال همراه با

 ند.رایی نظام تأمین اجتماعی مؤثراند، جملگی در کاهش کاشدهمنجر ایجاد رانت 

نشان  0526-0517های دولتی تأمین اجتماعی در ایران برنامه ۀدربار های پژوهش مایافته

های دولت و نامهها و تصویبنامهآئین ،درصد 84، دهند از مجموع مصوبات در این دورهمی

ای بیمه ۀست. در بعد موضوعی نیز هم در حوزقوانین مجلس شورای اسالمی بوده ا ،درصد 88

شتر حمایتی بی ۀدولت صادق است. این فاصله، در حوزافزونی مصوبات  ،حمایتی ۀو هم در حوز

 ،درصد 56وزیران و متعلق به هیئت ،درصد مصوبات حمایتی 60ای که حدود گونهبه ،است

 ها در موضوعحاکی از این است که دولت ،شامل قوانین مجلس شورای اسالمی است. این روند

 ۀزگری، در حوه دارند و این مداخلهگذاری مداخلبیشتر از مجالس قانون ،رفاه و تأمین اجتماعی

ها به حمایت تواند ناشی از نیاز دولتهای حمایتی و مساعدتی بیشتر است. این مقوله میسیاست

 های انتخابات باشد.ویژه در برههها و اقشار مختلف مردم بهگروه

در دولت  ،رفاه و تأمین اجتماعی ۀگذاری حوزدهند مقرراتا نشان میهیافته همچنین
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تر از آن اینکه مصوبات حمایتی دولت بوده است. مهمگرا بیش از دولت اصالحات اصول

 درصد بوده است. از 71درصد و مصوبات حمایتی دولت اصولگرا حدود  4حدود  ،اصالحات

 دها بعد حمایتی دارنالت و یارانهگرا مثل سهام عدهای بزرگ دولت اصولنظر کیفی نیز طرح

 ۀ، زمینجای توانمندسازی شهروندانعمل بهولی در ز تأثیر و عمق بیشتری برخوردارند،و ا

ی و مبتنی بر اشتغال، توانمند ،ایهای بیمهکه حوزهاند. درحالیوابستگی ایشان را فراهم کرده

ت ورتی و موقو ضر هستندهای بالعوض مبتنی بر مساعده ،های حمایتیحوزه وعملکرد افراد 

ای دال شانهتواند نای میی بر بیمههای حمایتها و برنامهگرفتن سیاستشوند. پیشیمحسوب می

ها تبع آن ناکارایی عملی و اجتماعی باشد. خاصه زمانی که این سیاستبر ناکارایی نهادی و به

هدف حامی پروری  ای، تنها باهای بیمهحوزه دادن افراد به سمتانمندسازی و سوقجای توبه

 1و دیگر اهداف سیاسی اجرا شود.

 اجتماعی نیتأمج( ضعف اجرا در نظام 

ند. شو به نحو مطلوبی اجراها آنکه  دشوادها در جامعه ظاهر مینه واقعی تأثیردر صورتی 

ها ضمانت اجرایی نداشته باشند و همچنین به نحو مطلوب و بدون نقص اجرا اگر قوانین و برنامه

ند فرهنگی و تاریخی دار ۀ، پشتواننشوند، تأثیری در جامعه نخواهند داشت. نهادهای غیررسمی

رسد طورکلی به نظر میبه»شوند. خود مردم و بدون نظارت اجرا می ۀوسیلبه اغلبو 

کارآمد  هایگذارند. سنتتأثیری ماندگار بر ساختار نهادی بر جای می ،قیدوبندهای غیررسمی

 ۀو مبادل دهندمعامله را کاهش می های انجامراحتی هزینهبه ،کوشی، صداقت و درستیسخت

 («.708: 0548نورث، ) سازندپیچیده و مولد را ممکن می

محصول نهادهای رسمی و غیررسمی و  ،تأمین اجتماعی ۀحوزهای اجرایی سازمان

ها راهی سازمان ،پس از تصویب ،ها و قوانینهستند. برنامه« اجرای نهادی»بسترهای اصلی 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ان دیدگرسانی به نیازمندان و آسیبکشور ما بیش از ده سازمان حمایتی اغلب دولتی )حاکمیتی(، در حال خدمات . در٨

 ها کمیتۀ امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی است.ترین آنهستند. مهم
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 تریند. یکی از مهمنها سامان یاباساس آنبر ظام اداری جریان یابند و امور،شوند تا در نمی

گر و نهادها و مؤسسات حمایتی است های بیمهتأمین اجتماعی، تعدد سازمان ۀمعضالت حوز

مانی های سازکاریکنند. وضعیتی که موجب بروز موازیهای متفاوتی پیروی میکه از رویه

ای )سازمان چهار سازمان بیمهشود. های منسجم و یکپارچه میگذاریو عدم امکان سیاست

دوق اجتماعی نیروهای مسلح، صنسازمان تأمین  تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری،

خدمات متفاوت، در کنار ها و اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر( با حق بیمه ۀبیم

رد که اهای بازنشستگی اختصاصی در کشور وجود دسالمت و همچنین صندوق ۀسازمان بیم

وزارت  ینبو در حال حاضر تبدیل به یکی از نقاط جدال  موضوع تجمیع را بسیار پیچیده کرده

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است. شاهد 

درمانی به تعدادی بیشتر از کل جمعیت کشور در ده  ۀیمهای بدیگر این معضل، وجود دفترچه

 1های مختلف بوده است.درمانی صندوق ۀتجمیع بیم و همچنین دشواری سال اخیر

همواره ابهام  ،رفاه و تأمین اجتماعی ۀهای حوزاجرای قوانین و برنامه ۀمیزان و نحو ۀدربار

های وجود دارد. گرچه از این موضوع اطالع دقیق در دست نیست، اما شواهدی را دال بر کاستی

 توان برشمرد.یاساسی در ساختار اجرایی م

 چهارم ۀبرنام از اسالمی شورای مجلس تفحص و قیتحق هیئت 0541 سال در مثال برای

 گزارش ها،پژوهش مرکز و یبازرس سازمان محاسبات، وانید از هاییگزارش اخذ با توسعه،

 یررسب قیتلف ونیسیکم میتقد و آماده را برنامه نیا به دولت عملکرد زانیم از خود یمقدمات

 ۀحوز در را( گرااصول)نهم  دولت انحراف بیشترین ،گزارش این. کرد پنجم ۀبرنام ۀحیال

 و نشده هیته آن ییاجرا یهانامهنیآئ از یمهم بخش هنوز که داندمی آن به مربوط عملکردی،

 اب گزارش. بود نشده دوار توسعه چهارم ۀبرنام احکام از یاریبس به ،زمان آن تا دولت اصالً 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

اند. تجمیع میلیون نفر در کشور دارای دو دفترچۀ بیمه 2تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  . به گفتۀ دکتر میدری، معاون وزارت٨

های درمانی نیز مصرح قانون برنامۀ پنجم و از اهداف وزارت بهداشت است که تا کنون محقق نشده و سازمان تأمین بیمه

 اجتماعی، آن را نپذیرفته است.
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 قتصادی،ا رشد ۀزمین در چهارم ۀبرنام ۀشدتعریف اهداف به دستیابی در دولت انحرافات به اشاره

 علل از را خروجی و ورودی منابع تناسب عدم و برنامه احکام به توجهیبی ،اشتغال و وریبهره

 جودو با ،ساالنه هایبودجه مصوبات و بندها از بسیاری همچنین. داندمی برنامه ناکامی اصلی

 ایهگزارش براساس. است شدهانجام  برنامه قانون برخالف اما اند،بوده مجلس مصوب آنکه

 از شیب ،چهارم ۀبرنام اهداف تحقق زانیم ،یبازرس سازمان و محاسبات وانید ینظارت نهاد دو

 همان در مجلس هایپژوهش مرکز نظر اعالم براساس دیگر سوی از. است نبوده درصد 81

 محقق ،اهداف درصد 71 تنها. است ارزیابی غیرقابل ،مجلس به دولت گزارش درصد 21 ،سال

 (.0518است )شکوری و نعیمایی،  نکرده پیدا ورود دولت ،هم درصد 01 در و شده

 در ارتینظ هایدستگاه ،در حال حاضر و هستیم مسائل این شاهد نیز توسعه پنجم ۀبرنام در

 ۀاد، میکی از مصادیق بارز آن. ندابرنامه این تحقق و اجرا چگونگی هایگزارش تدوین حال

گر را تکلیف کرده، اما اکنون اجرای های بیمهقانون برنامه است که موضوع تجمیع سازمان 54

های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش آن به محل نزاع وزارتخانه

 شده است.طور مجلس شورای اسالمی تبدیل مینپزشکی و ه

بط مرت« اجرای نهادی» ۀنهادگرایی، معضالت اجرا در نظام تأمین اجتماعی را به مسئل ۀرینظ

رغم وجود نهادهای نظارتی متعدد، های اجرایی قوی و نبود نظارت واقعی بهداند. فقدان ضمانتمی

نشدن مکرر قوانین و ترین دلیل عدم اجرای چهارچوب نهادی است. به یک معنا اجراییمهم

داری های نظام اظرفیترفتن گذاری و ازدستنویسی و قانونمعناشدن برنامهها موجب بیبرنامه

کشور شده است. در نظامی که قانون، جایگاه و معنی خود را از دست بدهد، نظم اجتماعی، حول 

ا، که در نظام فعلی تأمین اجتماعی میابد. چنانگیرد و تداوم میمنافع گروهی و جریانی شکل می

ر اغلب خوردار نیستند، بلکه دزنی یکسانی برتنها دولت، کارفرمایان و کارگران، از قدرت چانهنه

 موارد، تبعیض در حق کارگران، به روال عادی تبدیل شده است.

هاست که در اعتمادی مردم و عدم پذیرش قوانین از سوی آنسوی دیگر ماجرا بی

تنها مردم رغبتی برای همراهی شود نهها بازتاب داشت. این مسئله موجب میهای پیمایشداده
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. شکنی را مجاز تلقی کنندتدریج قانونها نداشته باشند، بلکه بهرنامهو کمک در اجرای ب

دانند، دولت را در حل عدالتی را در جامعه زیاد میبی ،دهند مردمهای پژوهش نشان مییافته

د. ها رضایت چندانی ندارنکنند و از کیفیت خدمات سازمانمعضالت اصلی ناتوان ارزیابی می

 ها را مختلو اجرای قوانین و برنامهاست ملت شده  -ش شکاف دولتاین مسئله موجب افزای

که نگرش مردم مخالف های دولتی، درحالیسازی سازمانکند. در مواردی مثل خصوصیمی

قانون اساسی  88 سازی طبق اصل، اقدام به خصوصیگذشته ۀیک دهاست، دولت در طول 

 با نگرش مردم سازگاری نداشته ،انونکرده است. در چنین شرایطی طبیعی است که اجرای ق

 دهد.عملکرد دولت افزایش می ۀبارو تردیدها را در باشد

 گیرینتیجه

داند. های نظام تأمین اجتماعی ایران را با عوامل نهادی مرتبط مینهادی، چالشتبیین 

ریشه در  ،در نظام تأمین اجتماعی« های عملکردیضعف»و « ناکارآمدی»، «ثباتیبی»

دارد. واقعیت این است که « ضعف اجرای نهادی»و « ناکارایی نهادی»، «ثباتی نهادیبی»

فقدان  شکل نگرفته و به دلیل ینظام رفاه و تأمین اجتماعی در کشور ما در بستر نهادی مطلوب

 حل چیست؟اما راه فته است؛اصالحات نهادی و ساختاری، امروز در مرز بحران قرار گر

پرسد: چرا اقتصادهایی که در مسیر های اقتصادی میاط با نظام( در ارتب0118نورث )

هد: دکنند؟ و پاسخ میهمان مسیر گرایش پیدا می ۀگیرند، به ادامرشد یا رکود قرار می

کنند، خصوصیات عملکردی اقتصادهایی که قواعد رسمی را از اقتصاد دیگری اتخاذ می

یرا ساختارهای انگیزشی، هنجارهای ها خواهند داشت، زبسیار متفاوتی نسبت به آن

تقال کند که انهای اجرایی متفاوتی دارند. این امر بر این نکته داللت میغیررسمی و شیوه

قواعد رسمی سیاسی و اقتصادی از اقتصادهای غربی موفق به اقتصادهای جهان سوم، شرط 

 کافی برای عملکرد خوب نیست.

اخذ و وارد  ،از جهان مدرن ،ی از محصوالت دیگرنظام تأمین اجتماعی ایران همچون بسیار

 وکشور ما شده است. اگر این نظام در پیوند مناسب با دیگر ارکان حاکمیتی و فرهنگی 
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رفاه و عدالت اجتماعی نخواهد بود.  ۀاجتماعی قرار نگیرد، قادر به حل مسائل حوز

 ۀخود را معطوف به حوز، تمام توجه های اخیردر دهه ،گذاران و مدیران این حوزهسیاست

های ابیاما ارزی توانند نتایج مطلوب را رقم بزنند،اند تا بسازمانی کرده ۀروزمراجرایی و مسائل 

 های عمده در نظام تأمین اجتماعی دارد.نشان از کاستی ،عملی

نهادها و نظام باورها آموزد که برای انجام اصالحات موفق، باید ( به ما می0118نورث )

جارهای هن ۀدهند. توسعهای افراد را شکل میند که انتخاباهای ذهنیکنند، زیرا این مدل تغییر

نی ی طوالفرایند ،بخشندها مشروعیت میو به آن کندمیرفتاری که از قواعد جدید حمایت 

ثبات خواهند بود. وی ها بیکننده، سیاستتقویتخود هایاست و در غیاب مکانیسم

 داند.ا میهافراد و کارآفرینان سازمان ۀوسیلایدار تغییر را یادگیری بهپترین منبع اساسی

شده به معنی آن است که تاریخ اهمیت دارد. تا تکامل تدریجی نهادها وابستگی به مسیر طی»

 («.061: 0548نورث، ) های امروزمان را درک کنیمرا دنبال نکنیم قادر نخواهیم بود انتخاب

ما محصول تحول تاریخی نهادهاست و برای اصالح آن باید از نهادها نظام تأمین اجتماعی 

ای هنظامکنندگی زیادی در عملکرد خردهیینتع ،های اجتماعیآغاز کرد. نظام باورها و ارزش

توانند اقتصادی و سیاسی در کشور ما دارند و وجود قوانین مبتنی بر رأی و مشارکت مردم، می

گوییم یعنی باید بخشند. وقتی از مفهوم مشارکت سخن می ها را بهبودعملکرد سازمان

ام هنگدولت بکاهیم.  ۀاجتماعی را بپذیریم و از سیطر گرایی در سازمان تأمینجانبهسه

. باید دانست که رشد شودباید قانون کار اصالح  ناگزیر ،تحول ساختاری کردنمطرح

کند. نباید فراموش کرد تهی میفردگرایی خودمدارانه، جامعه را از همبستگی و حمایت 

 ،رشوه و پارتیاستفاده از  بادهد و حل مسائل که جامعه به ریاکاری و فریب پاداش میمادامی

 و حتی عموم مردم، بازیگران سیاسی و اقتصادی نمایدیمسیرهای قانونِی اداری متر از آسان

 ب عمل کنند.اساس همین هنجارهای غیراخالقی و باورهای مخرگیرند بریاد می

های اجرایی باید ضمانت هستند و سازمان« کارایی»و « ثبات»نیازمند  ،ساختارهای نهادی

 ۀر حوزد گذاریاجرایی قوانین را داشته باشند تا یک نظام به نحو مطلوب عمل کند. سیاست
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ها(، نیازمند توجه به سه سطح نهادهای غیررسمی )نظام باورها، هنجارها و سنت ،تأمین اجتماعی

های اجرایی )حکمروایی و عملکرد( است. ها( و سازماننهادهای رسمی )قوانین و برنامه

أمین یک نظام ت به سمترفاه و تأمین اجتماعی در کشور ما برای رفتن  ۀحوز گیرانتصمیم

نهادی، باید به هر سه سطح توجه داشته باشند و اصالح نهادها را  ۀاجتماعی پایدار براساس برنام

 بنای تحول در عملکرد بدانند.زیر
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