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در ســال 1393، سه سال پیش از اجرای برنامه ی ششم توسعه، انجمن ملی رفاه ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی همایش ملی رفاه در برنامه ششــم توسعه را برگزارکرده اســت. در این همایش به ارزیابی وضعیت رفاهی ایران، 
عملکرد برنامه های قبلی توسعه و ارائه ی پیشنهاداتی برای بهبود شرایط پرداخته شده است. در سند چشم انداز ایران 1404 
ویژگی هایی لحاظ شده که طبق آن جامعه از وضعیت رفاهی بسیار مطلوبی برخوردار است. اما با گذشت چند سال از تصویب 
آن سند، همچنان اهدافش بسیار دور به نظر می رسند. طبق دیباچه ی کتابچه ای که از خالصه مقاالت این همایش منتشر 
شده اســت، عدم به کارگیری افراد مسلط به حوزه ی رفاه اجتماعی، دلیل برگزاری این همایش بوده است. نحوه ی دریافت 

مقاالت در این همایش از طریق فراخوان و سفارش مقاله به کارشناسان بوده. 

در این همایش با بررسی 140 خالصه مقاله، 80 مقاله انتخاب شده که چکیده ی آن ها در کتابچه ای تحت عنوان »همایش 
ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششــم توســعه؛ خالصه مقاالت« آمده اســت )انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران، 1393: ج(.         

در ادامه با توجه به آن به بررسی این همایش پرداخته خواهد شد.

 به نظر می رســد هدف از این همایش تولید ادبیات نظری و شــکل دهی چارچوبی نظری اســت تا همزمان با درگیرکردن 
متخصصین حوزه ی برنامه ریزی در سیاست گذاری های رفاهی، عملکرد دولت در این زمینه را بهبود بخشد. در این همایش 
تالش شده است تا حوزه های رفاهی از جنبه های نظری و سیر تاریخی شان در ایران مورد بررسی قرارگیرند و همزمان برای 

بهبود عملکرد دولت پیشنهادهایی ارائه شود.

 آنچه از چکیده مقاالت همایش می توان دریافت
دومین و آخرین ســمینار ملی رفاه اجتماعی در دوره پیش از انقالب در بهار 1355 برگزار شد که همانند سمینار نخست، 
پنج روز )18 تا 22 خرداد( به طول انجامید و بیش از 500 نفر از کارشناسان و مسئوالن امور رفاهی در آن شرکت کردند 

)سازمان برنامه و بودجه، 1355ج: 2(.

تأملی در محورهای همایش یادآور پنج غول مذکور درگزارش بوریج اســت. در زمان بازســازی پس از جنگ در بریتانیا، 
ویلیام بوریج گزارشی تحت عنوان »بیمه اجتماعی و خدمات متفقین« ارائه می دهد که در آن از پنج غول در راه بازسازی 
صحبت می کند؛ مســتمندی، بی خانمانی، بیماری، جهالت و بطالت. این گزارش بر تشــکیل نظام جامع تأمین اجتماعی به 
منظور تأمین حداقل های زندگی برای جامعه تاکید دارد و آن را وظیفه ی دولت می داند. به همین دلیل بسیاری معتقدند 
که باعث شــکل گیری مفاهیم مرکزی دولت رفاه- یعنی تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش، مسکن و اشتغال- شده است 
)تیمینس، 2017: 12(. به نظر می رسد محورهای همایش نیز با تاکید با بررسی وضعیت فقر، مسکن، آموزش، بهداشت و 
تأمین اجتماعی با دغدغه های گزارش بوریج همپوشانی دارد. به عالوه، طبق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

برخورداری از تأمین اجتماعی حقی همگانی است و دولت موظف است آن را تأمین کند.

در همین راستا قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شده است که بیشتر متمرکز بر حوزه های بازنشستگی، 
بیکاری، ازکارافتادگی، امداد و نجات و بهداشت و درمان است )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1383(. با توجه 
به عناوین محورهای این همایش، به نظر می رسد سعی شده تا عالوه بر تحت پوشش قرار دادن مفاهیم مربوط به دولت رفاه 

مدرن، دغدغه های قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بپردازد.
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کلیتی که می توان از مجموعه مقاالت این ســمینار دریافت این اســت که اولین قدم برای بهبود شــرایط رفاهی، بررسی 
سیاســت های اتخاذ شده و علل ناکارآمدی آنها اســت. این کار باعث می شود چشم اندازی بهتر برای برنامه ریزی در آینده 
مشخص شده و از تکرار اشتباهات برنامه های قبلی جلوگیری شود؛ به همین دلیل به طور کلی در تمامی محورها سه مورد 
بررسی می شود: 1. تعریف پدیده ی مورد نظر و شرایط آن در ایران 2. تحلیل سیاست گذاری های حوزه ی مربوطه 3. آثار و 

پیامدهای سیاست گذاری ها در زمینه ی مورد بررسی.

در محور اول با چهار مقاله ی مجزا به روش های فقرزدایی و توانمندســازی گروه های هدف پرداخته شــده است. ابتدا به 
اهمیت تولید ادبیات نظری در این زمینه و اصول روش های فقرزدایی پرداخته شــده است. سپس ضمن توصیف وضعیت 
حاضر خانوارهای تحت پوشش سازمان های حمایتی، برخی تجربیات موفق برنامه ریزی در این زمینه بررسی شده اند. در 
ادامه روند صعودی فقر در طول چهار دهه در ایران نشان داده شده است و تاکید شده که وضع سیاست های پایدار و منظم 

می تواند از ادامه ی این روند جلوگیری کند )انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران، 1393: 7-2(. 

در محور دوم آثار هدفمندی یارانه ها بر خانوارهای ایرانی بررســی شــده است. اکثریت مقاله های این محور، با توجه به 
داده ها و بررســی های خود، نشان دهنده ی این هستندکه هدفمندی یارانه ها موجب کاهش فقر و نابرابری شده اند. اما به 
دلیل ازدیاد تورم درآمد واقعی افراد کاهش پیدا کرده است و روند رفاه همچنان نزولی است. به همین دلیل سیاست های 

فعلی هدفمندی یارانه ها به بهبود شرایط جامعه کمک نمی کنند )پیشین: 28-10(.

محور سوم به وضعیت مسکن در میان اقشار کم درآمد می پردازد. در این محور از دو جنبه ی سیاست های اجتماعی حوزه ی 
مســکن و نتیجه ی آنها به فقر مسکن در ایران پرداخته شده است. در برخی مقاالت سیاست های رفاهی اعمال شده در این 
زمینه بررسی می شوند. بعد با نشان  دادن وضعیت مسکن افراد کم درآمد بر اندک بودن تاثیر سیاست ها تاکید می کنند و در 

نهایت درمواردی به علل شکست آنها و راهکارهای بهبود می پردازند )پیشین: 36-28(.

محور چهارم درمورد عدالت آموزشــی اســت و این عنوان را در موضوعات مختلف بررســی می کند. عدالت آموزشی در 
اســتان های مختلف و نواحی متفاوت ایران، روند سیاست  گذاری های این حوزه، گفتمان عدالت آموزشی در ایران، عدالت 
آموزشــی در محتوای درسی، تغییر رویکردها نسبت به این حوزه و عدالت آموزشی به عنوان یک اولویت برای رسیدن به 

رفاه موضوعاتی هستند که در این محور به آنها پرداخته شده است )پیشین: 53-38(.

محور پنجم با عنوان مراقبت اجتماعی و الگوهای آن به بررســی سیاســت گذاری های مربوط به معلوالن و ســالمندان 
پرداخته اســت. درمقاالت این محور بر تعادل اســتفاده از جمعیت جوان و مدیریت سالمندان تاکید می کند. همچنین به 
این موضوع می پردازد که نادیده گرفتن معلوالن و از کارافتادگان، به دلیل آسیب های روانی و اقتصادی، می تواند از عوامل 

بازدازنده ی رشد و توسعه باشد )پیشین: 58-56(.

محور ششم به موضوع فوریت های اجتماعی می پردازد. نارسایی های امداد اجتماعی، لزوم امداد اجتماعی، بررسی تکدی گری 
و نوع مقابله با آن و عملکرد سازمان های مربوطه در این زمینه همه موضوعاتی هستند که این محور به آنها پرداخته است. در 
این مقاالت با تاکید بر لزوم امدادهای حقوقی و حمایت قضایی، روایتی از مقابله ی با تکدی گری و نشان دادن تفاوت سطح 

کیفیت توانمندسازی در متکدیان، موضوع مورد نظر بررسی شده است )پیشین: 64-60(.



4SOCIAL SECURITY
RESEARCH INSTITUTE

WWW.SSOR.IR

محور هفتم سازماندهی و مدیریت اجتماعی است. در این محور نظریه های مرتبط با حوزه ی رفاه، چالش های نظام جامع 
رفاه در ایران، آنچه جهان ســوم را به رفاه می رساند، مقایسه ی تطبیقی ایران وکشورهای دیگر و استان های متفاوت ایران 
مورد پژوهش قرار گرفته اند. اکثریت این مقاالت نشــان می دهند که هرچند سیاســت گذاری در ایران نهادینه شده است، 
عوامل زمینه ای و ساختاری مانع شکل گیری سیاست منسجم برای تشکیل نظام جامع رفاه هستند و آن را با چالش روبه رو 

می کنند )پیشین: 78-66(.

محور هشتم به اشــتغال و کارآفرینی گروه های هدف می پردازد. در این محور با نشان دادن سیر تاریخی اشتغال در ایران، 
مطالعه ی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشــورهای اروپایی، موانع موجود بر توانمندســازی زنان، اشــتغال فار  غ 
التحصیالن و بازارکار ایران موضوع مورد نظر را بررســی می کند. کلیت بحث های این محور نشــان می دهد که برنامه های 
توسعه پس از انقالب با نداشتن هدف گذاری شفاف، بررسی دقیق موضوع اشتغال و بیکاری به لحاظ اجتماعی، عدم استفاده 
از تجربیات تاریخی ایران و کشــورهای دیگر نتوانســته اند شیوه ی مناسبی برای ایجاد اشتغال و مواجهه با بیکاری داشته 

باشند )پیشین: 102-80(.

محور نهم به بیمه های اجتماعی می پردازد. در این محور با بررســی نارســایی های برنامه های توسعه قبلی به چالش های 
این زمینه پرداخته اند و درنهایت پیشنهادهایی برای برنامه ی توسعه ششم در زمینه ی بیمه های اجتماعی ارائه داده اند. در 
مقاالت این محور پیشــنهاد می شود که توسعه ملی به نحوی که همه ی شهروندان کشور از آن بهره مند شوند در برنامه ی 

ششم جزو اولویت ها قرار گیرد )پیشین: 110-104(.

محور دهم بیمه های اجتماعی را بررســی می کند. در مقاالت این محور بــه چالش ها و فرصت های بیمه های اجتماعی 
در ایران، بررســی تأمین اجتماعی در زمینه ی بهداشــتی، بررسی سیاست های مرتبط با این حوزه در پنج برنامه ی قبلی و 
پیشــنهاداتی برای برنامه ی ششــم پرداخته شده است. در این مقاالت بر مشخص و روشن شدن جایگاه بخش خصوصی و 

بهبود بخش عمومی در نظام سالمت تاکید شده است )پیشین: 126-115(.

در محور یازدهم نیز به آســیب های اجتماعی و شــیوه ی مداخله و درمان آنها پرداخته شده است. در ابتدا اینگونه بیان 
می شــود که جنس مداخالت در آسیب های اجتماعی در مناطق محروم و برخوردار متفاوت است؛ هرچند هردو بر پایه ی 
احیای مســئولیت مدنی هستند. همچنین پیشــگیری از جرم، ارتباط مددکاران با بی خانمانی، جلوگیری از کودک آزاری، 
بررسی عوامل تاثیرگذار بر خشونت جوانان به عنوان مصادیقی از مداخله در آسیب های اجتماعی بررسی شده اند )پیشین: 

.)136-129

در واقع با نگاهی بر چکیده ی مقاالت این همایش می توان گفت حرف تازه و گزینه ی جدیدی مطرح نکرده است. اما اهمیت 
این همایش در این اســت که با نشان دادن روند رفاه در حوزه های مختلف، سیاست گذاری های اعمال شده و نتایج آنها به 

دلیل شکست برخی سیاست ها و آنچه در ادامه باید کرد پرداخته.
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