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ماهیــت مداخــات دولــت
ایــدهی ســرمایه گــذاری اجتماعــی ،رویکردهــا بــه حــدود و ّ
رفــاه بــه طــور خــاص در حــوزهی تأمیــن اجتماعــی را متح ـ ّول ســاخته و مــورد بازبینــی قــرار داده
مقــررات گــذاری در چارچــوب رویکردهــای
اســت .پیــشتــر نیــز گرایــش بــه خصوصــی ســازی و ّ
نئولیبــرال بــه نظــام تأمیــن اجتماعــی دولــت رفــاه پیشــرفته را بــه ســمت کاســتن از مداخــات،
حمایتهــا و مزایــای تأمیــن اجتماعــی هدایــت کــرده بــود .بــه نظــر میرســد جایگزینــی تأمیــن
اجتماعــی بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی ،حمایتــی کافــی از تمامــی شــهروندان در مقابلــه بــا فقــر
ـق بــر تأمیــن اجتماعــی را متأثــر ســازد .ارائ ـهی حمایتــی فــوری،
عرضــه نکنــد و دسترســی بــه حـ ّ
ی همگانــی بــه حداقلــی از منابــع را تأمیــن کنــد مســتلزم بازگشــت بــه
کافــی و جامــع کــه دسترس ـ 
منطــق توزیعــی تأمیــن اجتماعــی و در تــداوم آن ،تعییــن حــدود و نقــش دولــت در ایــن حــوزه اســت.
در ایــن پژوهــش ،بــا هــدف دســتیابی بــه الگــوی مطلــوب مداخــات دولــت در حــوزهی تأمیــن
اجتماعــی بــا روشــی توصیفــی -تحلیلــی ،نگاهــی بــه کاســتیهای نظریــهی دولــت ســرمایه گــذار
اجتماعــی و تکیــه بــر اقتضائــات عدالــت در دو عنــوان« ،شــغل بــه مثابــهی دارایــی» و «تفــاوت در
اســتعدادهای درونــی» مبنایــی در بازگشــت بــه منطــق توزیعــی تأمیــن اجتماعــی شناســایی شــده
اســت .بــر ایــن اســاس پژوهــش حاضــر ،بــه ضــرورت همراهــی ســرمایه گــذاری اجتماعــی بــا
مداخــات جبرانــی دولــت رفــاه سـ ّنتی ،در قالــب مزایــای نظــام تأمیــن اجتماعــی ،دسـتیافته اســت.
کلیدواژهها :اســتعدادهای درونی ،دولت ســرمایه گذار اجتماعی ،ســرمایه گذاری اجتماعی ،شغل به
مثابهی دارایــی ،نظام تأمین اجتماعی.
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مقدمه
تفــاوت رویکردهــا بــه نظــام تأمیــن اجتماعــی و تحـ ّ
ـولت آن را ،میتــوان در رویکــرد گســترش
1
مداخــات حمایتــی و مزایــای تأمیــن اجتماعــی ،رویکــرد نئولیبــرال ،بعدتــر رویکــرد فعالســازی و
در نهایــت توســعهی آن بــه رویکــرد ســرمایه گــذاری اجتماعــی 2،دســتهبندی کــرد 3.در ایــن مســیر
منطــق توزیعــی نظــام تأمیــن اجتماعــی بــا کارویــژه حمایــت اجتماعــی ،جبــران کاهــش درآمــد و
ارائــه تورایمنــی تضعیــف شــد و مداخــات دولــت در ایــن حــوزه بــه ســرمایهگذاری پیشگیرانــه و
4
ـدت ،منتقــل شــده اســت.
توانمندســاز بــا چشــم انــدازی بلنــد مـ ّ
گســترش حمایتهــای اجتماعــی ،نگرانیهایــی از تضعیــف انگیــزهی کار ،وابســتگی بــه مزایــا
و افزایــش هزینههــای عمومــی ایجــاد کــرد 5.بــا ورود رویکردهــای نئولیبــرال کــه نظــام مزایــا را
تضعیــف کننــدهی روحیــه کار و تــاش ،ترویــج کننــدهی وابســتگی و در نهایــت ایجــاد کننــدهی فقــر
میدانســتند 6،مداخــات دولــت در ایــن حــوزه در دو ســطح ،دســتخوش تغییــر شــد .مزایــای مشــروط
1-Activation.
2-Social Investment.

 .3برخی منابع فعالســازی را متفاوت از ایدهی ســرمایهگذاری اجتماعی دانســته و برخی آن را بخشــی از مجموعه مفهومی
سرمایهگذاری اجتماعی میدانند .ن.ک.به:
Morel, Nathalie, Bruno Palier and Joakim Palm. Beyond Welfare State as We Knew it?, in Toward A Social Investment Welfare State? Ideas Politics and Challenges. N. Morel, B. Plalier and J. Palm (Eds.), First Ed. Bristol: The
Policy Press, 2012, pp. 1-30.; Hemerjick, A. Two or Three Waves of Welfare State Transformation, in Toward a Social
Investment Welfare State? Ideas Politics and Challenges. N. Morel, B. Palier and J. Palme (Eds.), First Ed. Bristol:
The Policy Press, 2012, pp. 33-60
4-Taylor-Gooby, P. “Opportunity and Solidarity”, Journal of Social Policy, Vol. 40, No. 3, 2011: 53.

 .5در مرحلهی گسترش ،تأمین اجتماعی همگانی ابزار مناسب مقابله با فقر تلّقی شد و در اشکال متنوع برنامههای انتقال درآمد،
سالمت عمومی ،مسکن عمومی و آموزش توسعه یافت .بیمهی بیکاری ،مزایای از کار افتادگی یا ناتوانی ،مستمریهای سالمندی،
مزایای بازماندگان ،کمک هزینهی کودکان و مساعدتهای اجتماعی( ،)social assistanceاز انواع حمایتهای اجتماعی توسعه یافته،
در این مرحله هستند .ن.ک.به:
Hemerijck, A. 2012, Op. Cit, p. 41.
6-Diamond, P., Lodge, G. “Dynamic Social Security after the Crises: Toward a New Welfare State”, International
Social Security Review, Vol. 67, 2014: 40
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(بــه اشــتغال و جســتجوی کار) ،بــا هــدف کاســتن از وابســتگی و افزایــش اشــتغال پیشبینــی شــدند
کیفیــت خدمــات ،آزادی انتخــاب ،کاســتن از
و خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی بــا هــدف افزایــش ّ
2
مداخــات ناکارآمــد دولــت و هزینههــای عمومــی انجــام شــد .خصوصــی ســازی تأمیــن اجتماعــی
نــه تنهــا در دســتیابی بــه اهــداف پیــش گفتــه موفــق نبــود ،افزایــش هزینههــا ،افزایــش خطــرات
اقلیتهــا را در پــی داشــت 3.بــه عــاوه خصوصــی ســازی
ـفافیت و آســیب بــه زنــان و ّ
مالــی ،کاهــش شـ ّ
تأمیــن اجتماعــی بــا ظهــور دولــت تنظیمگــر همــراه بــود کــه مداخــات دولــت را بــه مــوارد شکســت
بــازار و آثــار بیرونــی محــدود کــرد .در نتیجـهی ایــن تحـ ّ
توجــه بــه
ـولت ،نظــام تأمیــن اجتماعــی از ّ
موانــع متنــوع اشــتغال و مشــکالت ســاختاری بــازار کار بازمانــد 4.مزایــای مشــروط بعدتــر در چارچــوب
مفهــوم فعالســازی 5از صــرف اشــتغال و جســتجوی کار بــه شــرکت در دورههــای کارآمــوزی ،مشــاوره
1

«مسئولیت فردی» در مقابله با فقر و با ادعای تشویق
 .1شــروط اشــتغال در ســطوحی متفاوت بر محور برداشتی سختگیرانه از
ّ
خوداتکایی و روحیهی کار صورت بندی شدند .شروط اشتغال هم در بخشهای غیر مشارکتی و هم بخشهای مشارکتی (بیمه
از کار افتادگی و بیکاری) استفاده شدند؛ اگر چه به طور خاص در آمریکا بر بخش غیر مشارکتی؛ یعنی مساعدت اجتماعی(social
 )assistanceمتمرکز بودند .ن.ک.به:
Gilbert, N. Transformation of Welfare State: The Silent Surrender of Public Responsibility. First Ed. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 39-67

 .2کاســتن از حمایتهــای اجتماعــی و مداخــات رفاهی دولت در ایــن دوره از جانب نهادهای بین المللی(بانک جهانی و ســازمان همکاری و
یدانستند.ک.به:
توســعهی اقتصادی) نیزدنبال میشــد .این نهادها ،رقابت کشــورهادر بازار جهانی را مســتلزم کاستن از هزینههای عمومی م 
Diamond, P., Lodge, G., Op. Cit.: 40

حق بشــری،
ـق تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان یــک ّ
 .3آزاددویــن ،علــی و جــواد کاشــانی ،چالشهــای فــراروی اجــرای حـ ّ
پژوهــش حقــوق عمومــی ،1397 ،شــماره  ،60ص  .24-20 .حبیــب نــژاد ،ســید احمــد و مرضیــه ســلمانی ســیبنی ،نســبت ســنجی
نظریـهی دولــت رفــاه و نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران در حــوزهی فقرزدایــی ،فصلنامـهی علمــی پژوهشهای
نویــن حقــوق اداری ،زمســتان  ،99شــماره  ،5صــص .65-64 .بادینــی ،حســن و حســین پشــت دار ،نظــام حقوقــی تأمیــن
اجتماعــی؛ گــذار از دولــت رفاه بــه ایدهی حکمرانــی خــوب ،تحقیقــات حقوقــی ،بهــار  ،92شــماره  ، 61صــص .317-315
4-Jenson, J. Redesigning Citizenship Regimes after Neoliberalism: Moving Toward Social Investment, in What Future for .
Social Investment. N. Morel, B. Palier and J. Palm (Eds.), Stockholm: Digaloo, 2009, p. 33

 . 5برخی ،نظام مزایای مشروط به اشتغال را از انواع برنامههای ف ّعالسازی میدانند و برخی دیگر آن را در چارچوب رویکرد
نئولیبرال بحث میکنند .با این حال این دو شیوه به طور خاص نقشی متفاوت برای بازار و دولت در هدایت افراد به اشتغال
در نظر میگیرند .ابهام پیشگفته ،بیش از همه به تن ّوع رویهها در کشورهای مختلف باز میگردد .به طور کلی مواردی چون
کارآموزی ،خدمات کاریابی ،پرداخت یارانه به کارفرمایان ،اشتغالزایی در بخش عمومی ،شروط اشتغال و محرومیتهای
مرتبط با آن از انواع شیوههای فعالسازی تلّقی میشوند که در سطوح متفاوت به کار گرفته شدهاند.
Bonoli, G. Active Labor Market Policy and Social Investment: a changing relationship, in Toward a Social Investment
Welfare State? Ideas, Policies and Challenges. N. Morel, B. Plalier, J.Palm (Eds.). First Ed. Bristol: The Policy Press, 2012,
pp.181-204

13

الگــوی مطلــوب مداخله دولت در حــوزه تأمین
اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت

فعالیــت داوطلبانــه در کار دارای دســتمزد ،تبدیــل شــدند و در قالــب دو جریــان «توســعهی
و ّ
3
2
1
ســرمایه انســانی» و «کارگســتری» توســعهیافتند.
اکنــون ایــدهی ســرمایه گــذاری اجتماعــی طــرح شــده اســت .در ایــن رویکــرد تأکیــد بــر رفــع
فقــر ،از طریــق اشــتغال کــه ایــدهی محــوری در رویکــرد نئولیبــرال و هــم چنیــن ف ّعالســازی بــود
تداومیافــت و ســرمایه گــذاری بــا هــدف پیشــگیری از فقــر از طریــق افزایــش رشــد اقتصــادی و اشــتغال
پذیــری شــهروندان مطــرح شــد .رشــد اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی کــه ســابقاً اهدافــی ناســازگار تلّقــی
میشــدند در ایــن رویکــرد اهدافــی ســازگار هســتند 4و دولــت بــا پیشبینــی ریســکهای آینــده،
ســرمایه گــذاری بهینــه را بــرای دســتیابی بــه هــر دو انجــام میدهــد 5.بــر ایــن اســاس مداخل ـهی
دولــت ســرمایه گــذار در ایــن حــوزه را نوعــی پی ـش توزیــع ،در مقایســه بــا شــیوههای بــاز توزیعــی
6
دولــت رفــاه ســ ّنتی میداننــد.

1-Human Resource Development .
2-Workfare .

 .3برنامههای «کارگستری و ا ّول کار» ،در آمریکا اولویّت دارند و برنامههای «توسعهی سرمایهی انسانی» در مدلهای اسکاندیناویایی
متداول است .ن.ک.به:

Peck, J. Theodor, N. “Work First: Workfare and the Regulation of Contingent Labor market”, Cambridge Journal of
Economics, Vol. 24, No. 1, 2000: 119-138.; Barbier, J.C. National System of Social Protection in Europe: two contrasted
paths to activation, and maybe a third, in Regulation in Labor and Employment in Europe. J. Lind, H. Knudsen and H.
Jorgensen (Eds.). Brussel: Peter Lang, 2004, pp. 233-253
4-Hemerijck, A. 2012, Op. Cit., p. 46 .
5-Jenson, J., Op. Cit., p. 61. Hemerijck, A. 2012, Op. Cit. ,pp.46- 47 .
 6-Choi, Y.J., Huber, E., Kim, W.S., Kwon, H.Y., Shi, S.J. “Social Investment on Knowledge-base Economy: New Poli� .
tics and Policies”, Policy and Society, Vol. 39, No. 2, 2020: 150
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در توضیــح معضلــی کــه در ایــن نوشــتار بــه آن پرداختــه میشــود بایــد گفــت ،جایگزینــی
تأمیــن اجتماعــی بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی و نظری ـهی دولــت رفــاه بــا نظری ـهی دولــت ســرمایه
توجــه قــرار گرفتــه اســت دولــت را در ارائ ـهی حمایتــی کافــی
گــذار اجتماعــی 2کــه امــروزه مــورد ّ
در دورهی انتقــال از دولــت رفــاه سـ ّنتی بــه دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی و بــه طــور کلــی ارائـهی
فعالیــت در بــازار کار نخواهنــد بــود،
حمایــت بــه آنهــا کــه علیرغــم ســرمایه گذاریهــا مو ّفــق بــه ّ
1

 .1بــه طــور کلــی ســرمایه گــذاری اجتماعــی بــه دو شــکل طــرح شــده اســت .ازیــک ســو ،گیدنــز در کتــاب «راه ســوم :بازســازی
لیبــرال دموکراســی» (، )The Third Way: The Renewal of Social Democracyســرمایه گــذاری اجتماعــی را جایگزیــن تأمیــن
اجتماعــی ســ ّنتی( )social protectionمیدانــد و در ســوی دیگــر اســپینگ اندرســون در کتــاب «چــرا بهیــک دولــت رفــاه
جدیــد نیــاز داریــم» (، )Why We Need a New Welfare Stateتأمیــن اجتماعــی ســ ّنتی بــه طــور خــاص تضمیــن درآمــد را،
عنصــری ضــروری بــرای کارآمــدی ســرمایه گــذاری اجتماعــی و مکمــل آن میدانــد .بعدتــر گیدنــز در تکمیــل ایــدهی دولــت
ســرمایه گــذار نوعــی تعدیــل شــده از آن را تحــت عنــوان دولــت اطمینــان بخــش ( ،)insuring stateمطــرح کــرد .ن.ک.بــه:
Esping-Anderson, G. Toward a Good Society, Once Again?, in Why We Need A New Welfare State. G. Esping-Anderson, D. Gallie, A. Hemerijck, J. Myles (Eds.), First Ed. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 5. ; Hemerijck,
A. Social Investment and Its Critics, in The Uses of Social Investment. A. Hemerijck (Edt.), First Ed. Oxford: Oxfrod
University Press, 2017, pp. 3-39.; Deeming, C., Smyth, P. “Social Investment after Neoliberalism: Policy Paradigms
and Political Platform”, Journal of Social Policy, Vol. 44, No.2, 2015: 299.; Lister, R. The Third Way Social Investment State, in Welfare State Change Towards a Third Way?. J. Lewis and R. Surender (Eds.), First Ed. Oxford:
Oxford University Press, 2004, pp. 157- 182.; Eransus, Begona, Activation Policies and Minimum Income Schemes,
Available at (October 2021): https://www.researchgate.net/publication/237765259_Activation_Policies_and_Minimum_Income_Schemes

اگرچــه مطالعــات جایگزینــی کامــل تأمیــن اجتماعــی سـ ّنتی بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی در کشــورهای اروپایــی را نشــان
نمیدهنــد؛ بــا ایــن حــال میتــوان گفــت کاهــش منابــع عمومــی دولتهــا را بــه ایــن ســمت هدایــت کــرده اســت .ن.ک.بــه:
Kuitto, K. “From Social Security to Social Investment? compensating and social investment welfare policies in a life
.course perspective”, Journal of Europe Social Policy, Vol. 25, No. 5, 2016: 459-460

بایــد گفــت تجربـهی کشــورهای نوردیک از اســتفادهی همزمــان از تأمین اجتماعی سـ ّنتی (تضمیــن درآمد) و ســرمایه گذاری
اجتماعــی دســتاوردهای مثبتــی داشــته اســت ویــک موازنـهی میان بــازار و عدالــت اجتماعــی از طریقیک دولت رفــاه خدمات
محــور عرضــه میکنــد .بــا ایــن حــال ایــدهی ســرمایه گــذاری اجتماعــی در بریتانیــا در ســالهای  ،2010-1997در چارچــوب
رویکــرد جایگزینــی بــه طــور قابــل توجهــی از ســطح هزنیههــای مرتبــط بــا تأمیــن اجتماعــی سـ ّنتی کاســته اســت .ن.ک.بــه:
Deeming, C., Smyth, P., Op. Cit.: 299-300. ; Dimond, P., Lodge, G., Op. Cit.: 39.

« .2دولت رفاه جدید»« ،دولت رفاه توسعهای» عناوین مختلف استفاده شده برای دولت در ایدهی سرمایه گذاری اجتماعی هستند.

15

الگــوی مطلــوب مداخله دولت در حــوزه تأمین
اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت

ـق بــر تأمیــن اجتماعــی را محــدود
ناتــوان ســاخته و آنهــا را در فقــر رهــا میکنــد 1و دسترســی بــه حـ ّ
میکنــد.
بــر ایــن اســاس هــدف از مطالعــهی حاضــر کــه بــا شــیوهای توصیفــی -تحلیلــی و مطالعــهی
کتابخانــهای ایــدهی ســرمایه گــذاری اجتماعــی را بــا رویکــردی انتقــادی و بــا تکیــه بــر اقتضائــات
عدالــت دریــک اقتصــاد دانــش بنیــان مــورد توجــه قــرار میدهــد ،دســتیابی بــه الگویــی مطلــوب از
مداخــات دولــت در حــوزهی تأمیــن اجتماعــی اســت.
ایــن پژوهــش کوشــش دارد تــا بــا رویکــردی انتقــادی بــه دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی بــه
صالحیتهــای اختیــاری و ارائ ـهی
نحــوی جزئــی در رویههــای مدیریــت عمومــی نویــن ،گســتردگی
ّ
مشــروط خدمــات و مزایــای اجتماعــی ،بــه ایــن پرســش اصلــی پاســخ دهــد کــه آیــا جایگزینــی تأمیــن
اجتماعــی بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی شــیوهای مطلــوب در مداخــات رفاهــی دولــت اسـتیا خیــر؟
ماهیــت
و بــر مبنــای آن بــه ایــن پرســش نیــز بپــردازد کــه عدالــت چــه اقتضائاتــی بــر حــدود و ّ
مداخــات دولــت در ایــن حــوزه دارد؟
فرضی ـهی ابتدایــی در ایــن نوشــتار آن اســت کــه علیرغــم ضــرورت اصــاح و منطبــق ســازی
دولــت رفــاه سـ ّنتی بــا ضروریــات اقتصــاد دانــش بنیــان جهانــی شــده ،ســرمایه گــذاری اجتماعــی بــه
تنهایــی الگویــی مطلــوب از مداخــات دولــت در ایــن حــوزه عرضــه نمیکنــد ویــک ســاز و کار عادالنــه
مداخلــهای فراتــر از ســرمایه گــذاری اجتماعــی و همــراه بــا شــیوههای حمایتــی تأمیــن اجتماعــی
ی کــه
دولتهــای رفــاه سـ ّنتی را اقتضــا میکنــد .بــر ایــن اســاس دســتیابی بــه نظــام تأمیــن اجتماعـ 
عــاوه بــر تــاش بــرای رفــع فقــر از مســیر ســرمایه گــذاری در رشــد اقتصــادی و اشــتغال پذیــری ،آن
ـدت بــا مداخالتــی فــوری نیــز دنبــال کنــد مســتلزم بازگشــت بــه منطــق
را در چشــم انــدازی کوتــاه مـ ّ
توزیعــی نظــام تأمیــن اجتماعــی اســت.
پرداختــن بــه الگــوی مطلــوب مداخــات دولــت در حــوزهی تأمیــن اجتماعــی در چشــم انــداز
اقتضائــات عدالــت و تحـ ّ
اهمیــت و ضــرورت خــود را در ایــن امــر بــاز مییابــد کــه بــا
ـولت جدیــدّ ،
وجــود انتقادهــای گســترده بــر مداخــات رفاهــی دولــت ،توجــه بــه عدالــت توزیعــی در حــوزهی
1-Morel, N., Palier, B., Palm , J., Op. Cit., p. 15. ; Choi, Y. J. Huber, E., Kim, W. S., Kwon, H. Y., Shi, S. J., Op.
Cit.:152

از این رو بسیاری بر ضرورت بقای تأمین اجتماعی س ّنتی در دولت سرمایه گذار تأکید دارند و برخی کارآمدی ایدهی سرمایه
گذاری اجتماعی را وابسته به همراهی با تأمین اجتماعی س ّنتی میدانند.
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تأمیــن اجتماعــی مبنایــی فراتــر از نــوع دوســتی ،خیرخواهییــا اصــل همبســتگی در توجیــه مداخــات
1
جبرانــی دولــت و نظــام حقوقــی تأمیــن اجتماعــی فراهــم میکنــد.
ایــن امــر در پــس زمینـهی انتقــال از تأمیــن اجتماعــی بــه ســرمایه گــذاری اجتماعــی و کاســتیهای
اهمیــت دو چنــدان مییابــد .هــم چنیــن تمرکــز ایــدهی
آن در حمایــت از گروههــای ضعیــفتــر ّ
ســرمایه گــذاری اجتماعــی بــر اســتفاده از شــیوههای مدیریــت عمومــی نویــن ،تغییــر در مفهــوم سـ ّنتی
حاکمیــت ،کمرنــگ شــدن مرزهــای بخــش عمومــی و بخــش خصوصــی و خــروج مفهــوم نفــع عمومــی از
ّ
صالحیــت دولــت در ایــن حــوزه مؤثــر بــوده اســت.
ـر
ـ
ب
و
ـت
ـ
اس
ـته
ـ
داش
ـی
ـ
پ
در
را
ـت
ـ
دول
ـار
انحصـ
ّ
بــر ایــن اســاس در ایــن مرحلــه ،دولــت بــه ســمت اســتفاده از فرایندهــا و ســاختارهای بخــش
خصوصــی هدایــت شــده و عــاوه بــر تغییــر در عناصــر ســازمان و روش (اقتــدار) ،امــر اداری را در
حــوزهی هــدف نیــز متحــ ّول ســاخته و آن را از معیارهــای کارآمــدی و ســودمندی متأثــر ســاخته
صالحیــت قاضــی اداری و
اســت .ایــن وضــع بــر حقــوق اداری ،تعریــف قراردادهــای اداری ،حــوزهی
ّ
2
مدنــی اداره ،مؤثــر اســت .بــر ایــن اســاس پرداختــن
ـئولیت ّ
ســاز و کارهــای عدالــت اداری و حــدود مسـ ّ
بــه الگــوی مطلــوب مداخلـهی دولــت در حــوزهی تأمیــن اجتماعــی عــاوه بــر تبییــن مبانــی نظــری،
چارچوبــی بــرای نظــام حقوقــی تأمیــن اجتماعــی فراهــم میکنــد.
در خصــوص پیشــینهی بحــث حاضــر بایــد گفــت؛ اگــر چــه در ادبیــات حقوقــی مــا مطالعــات
متنــوع و بســیاری در حوزههــای تأمیــن اجتماعــی و دولــت رفــاه انجــام شــده اســت بــا ایــن حــال
پژوهشــی حقوقــی بــا رویکــردی انتقــادی و معطــوف بــه نظریـهی عدالــت کــه بــه طــور خــاص و جزئــی
ایــدهی ســرمایه گــذاری اجتماعــی و دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی را مــورد مطالعــه قــرار دهد،یافــت
نشــد و پژوهــش حاضــر از ایــن جهــت ،مطالعـهای بدیــع اســت.
در مطالعــات انجــام شــده بــر دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی میتــوان بــه مقالههــای؛ چــون
«بحــران مالــی حوز هییــورو و تأثیــر آن بــر دولتهــای رفــاه اروپایــی » 3و «دولــت ســرمایه گــذار
 .1تکیه بر اقتضائات عدالتدر مبانی نظام حقوقی تأمین اجتماعی کارکرد تأمین اجتماعیدر تعدیل نتایج نابرابر بخت آزمایی طبیعی و
اجتماعی را ،تبیین میکند .برای آگاهی بیشتر از این کارکرد تأمین اجتماعی .ن.ک.به :رنانی ،محسن ،تأمین اجتماعی و دموکراسی،
فصلنامهی تأمین اجتماعی ،1382 ،شماره  ،13صص.333 .
 .2واعظی ،مجتبی ،مفهوم تحلیلی اداره و مدلهای آن ،پژوهشنامهی حقوق تطبیقی ،بهار و تابستان  ،99دورهی چهارم ،شمارهی
 ،5ص.324.
 .3نیکنامی ،رکسانا ،بحران مالی حوز هییورو و تأثیر آن بر دولتهای رفاه اروپایی ،فصلنامهی دولت پژوهی ،زمستان  ،96سال
سوم ،شماره  ،12صص.70-37 .
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الگــوی مطلــوب مداخله دولت در حــوزه تأمین
اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت

اجتماعــی در ایــران :مقایسـهی تطبیقــی اســتراتژی لیســبون اتحادیـهی اروپــا و سیاسـتهای رفاهــی
دولــت جمهــوری اســامی ایــران ،» 1اشــاره کــرد.
بــه موجــب آن چــه در ادامــه گفتــه میشــود ،پــس از معرفــی ایــدهی ســرمایه گــذاری اجتماعــی
بــا ارجــاع بــه کاســتیهای ســرمایه گــذاری اجتماعــی و اقتضائــات عدالــت نســبت بــه نابرابــری در
اشــتغال در دو عنــوان «تفــاوت در تواناییهــا» و «شــغل بــه مثابـهی دارایــی » 2بــه ضــرورت همراهــی
تأمیــن اجتماعــی بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی در مقابــل ایــدهی جایگزینــی دولــت رفــاه ،بــا دولــت
ســرمایه گــذار اجتماعــی خواهیــم پرداخــت.

گفتار ا ّول :سرمایه گذاری اجتماعی
ســرمایه گــذاری اجتماعــی مجموعــهای از ایدههایــی اســت کــه از اواســط دهــهی ،1990
در مباحــث دولــت رفــاه طــرح شــدهاند 3.ســرمایه گــذاری اجتماعــی راه حلّــی بــرای ریســکهای
ـان جهانــی و تغییــر در ســاختار سـ ّنتی خانــواده در نظر
اجتماعــی جدیــد مرتبــط بــا اقتصــاد دانــش بنیـ ِ
گرفتــه شــده اســت 4.چنــان کــه پیــش تــر نیــز اشــاره شــد دولــت ســرمایه گــذار بــر مداخلـهای ف ّعــال
ـدت 5متمرکــز اســت .دولــت بــا هــدف توانمندســازی
و پیشــینی در قالــب ســرمایه گــذاری بلنــد مـ ّ
 .1عموزاده مهدیرجی ،حنیف ،دولت سرمایه گذار اجتماعی در ایران :مقایسه تطبیقی استراتژی لیسبون اتحادیهی
اروپا و سیاستهای رفاهی دولت جمهوری اسالمی ایران ،ا ّولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی،
زمستان  .94دسترسی در:
/https://civilica.com/doc/550909
2-Job as asset .

 .3برخی مباحث «سیاست اجتماعی مولّد» در دههی  1930در سوئد را نخستین ریشههای ایدهی سرمایه گذاری اجتماعی
میدانند .ن.ک.به:
Morel, N., Palier, B., Palm , J., Op. Cit., p. 1.
4-Jenson, Jane, Op. Cit., p. 61.; Choi, Y. J., Huber, E., Kim, W. S., Kwon, H. Y., Shi, S. J., Op. Cit.: 153 .

جمعیت ،افزایش هزینههای عمومی و هم چنین ریسکهای مرتبط
امنیت شغلی ،پیری
ّ
افزایش مشارکت زنان در بازار کار ،کاهش ّ
با اقتصاد دانش بنیان و خدماتی که تأثیراتی منفی بر رفاه کارگران کم مهارت ،زنان ،جوانان و کودکان داشته است ،ریسکهایی
هستند که تص ّور میشود سرمایه گذاری اجتماعی به جهت تمرکز بر توانمندسازی افراد در مقایسه با شیوههای سابق میتواند بهتر
پاسخ دهد .ن.ک.به:
Deeming, C., Smyth, P., Op. Cit.: 299. Kuitto, K., Op. Cit.: 443-444. ; Eichhorst, Werner., Hemerjick, Anton and
Scalise, Gemma, Welfare State, Labor Market, Social Investment and the Digital Transformation, IZA Institute of
Labor Economic. Available at (October 2021): https://ftp.iza.org/dp13391.pdf

توجه داشتند .با این تفاوت که آنها بر لزوم کاستن از هزینههای عمومی
 .5نئولیبرالها نیز در سیاست اجتماعی به آینده ّ
در راستای ایجاد نکردن بدهی برای نسلهای بعد تأکید داشتند.
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شــهروندان 1نســبت بــه موانــع اشــتغال در حوزههایــی مرتبــط بــه ارائـهی خدمــات عمومــی ،اجتماعــی
میپــردازد و از ایــن طریــق ،هــدف ایجــاد فرصتهایــی برابــر را در بــازار کار بــرای نابرخــورداران
دنبــال میکنــد.
بایــد گفــت دولــت ســرمایه گــذار از دو جهــت بــا دولتهــای پیــش از خــود متفــاوت اســت.
2
اهمیــت بــازار و کاهــش هــر چــه بیشــتر مداخــات دولــت
برخــاف رویکردهــای نئولیبــرال کــه بــر ّ
ـررات گــذاری و خصوصــی ســازی تأمیــن اجتماعــی نظــر داشــتند ،ســرمایه گــذاری اجتماعــی
بــه مقـ ّ
اهمیــت نقــش ســرمایه گذارانــه و پیشــگیرانه دولــت در مبــارزه بــا فقــر تأکیــد دارد.
بــر ّ
هــم چنیــن بــر خــاف دولتهــای رفــاه س ـ ّنتی کــه نهادهــای توزیــع منابــع بــا هــدف ارتقــای
برابــری بودنــد و مدخل ـهای سلســله مراتبــی و متمرکــز داشــتند دولــت ســرمایه گــذار بــا تأکیــد بــر
ظرفیــت اشــتغال پذیــری ،عدالــت اجتماعــی را در توزیــع فرصتهــا و از طریــق
آمــوزش و افزایــش ّ
3
مشــارکت بــا ســایر بازیگــران پــی میگیــرد؛ در حالــی کــه مداخــات دولــت رفــاه سـ ّنتی در تأمیــن
اجتماعــی ریس ـکهایی چــون؛ بیمــاری ،از کار افتادگــی ،بیــکاری و ســالمندی را پوشــش میدهــد و
بیمههــای اجتماعــی ،مســاعدت اجتماعــی و ســایر شــیوههای تضمیــن درآمــد؛ چــون کمــک هزینـهی
4
کــودکان ،ابزارهــای مقابلــه بــا فقــر ،تلّقــی میشــوند.
1-Cantillon, B., VanLancker, W. “Three Shortcomings of the Social Investment Perspective”, Social Policy & Society,
Vol. 12, No. 4, 2013: 553

برای مثال دولت به جای پرداختیارانه به اشتغال بر بازآموزی کارگران متمرکز میشود .در مقایسه با شیوههای کارگستری
سرمایه گذاری اجتماعی تنها بازگرداندن فرد به بازار کار را دنبال نمیکند؛ بلکه سرمایه گذاری با افزایش اشتغال در آینده،
پایداری اقتصادی دولت رفاه را تضمین میکند.
مسئولیت فرد در مقابله با فقر که متأثر از برداشت کار محور از اصل عمل متقابل و
 .2در این مرحله برداشت سختگیرانه از
ّ
مسئولیت فردی در مقابله با فقر را به اشتغالیا جستجوی کار تعریف میکرد.
ایدهی وابستگی رفاهی شکل گرفته بود،
ّ

3-Esping-Anderson, G., Op. Cit., p. 2. ; Morel, N., Palier, B., Palm, J., Op. Cit, p. 15 .

به طور خاص در اروپا ظهور تأمین اجتماعی فرصت محور ،در قالب سیاستهای «راه س ّوم» که شکل گیدنزی ،سرمایه گذاری

اجتماعی است بر این مبنا بنا شده است .ن.ک.به:

4-Bonvin, J.M., Farvaque, N. “Social Opportunities and Individual Responsibility: The Capability Approach and the
Third Way”, Ethics and Economics, Vol. 2, No. 2, 2004: 2
Bonvin, J.M., Otto, H.O., Wohlfarth, A., Ziegler, H. “The Rise of Welfare Service State: Conceptual challenge of an .
ambiguous welfare settlement and the need for new policy research”, Social work & Society, Vol. 16, No. 2, 2018: p. 3
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دولــت ســرمایه گــذار بــا درک ناکارآمــدی شــیوههای پیــش گفتــه در مقابلــه بــا ریســکهای
ظرفیــت اشــتغال پذیــری دنبــال میکنــد 1.اگــر بیمـهی
جدیــد ،مبــارزه بــا فقــر را از طریــق افزایــش ّ
ـدد حمایــت میکــرد تغییــر مســتمر در مهارتهــای مــورد
بیــکاری ســابقاً افــراد را تــا اشــتغال مجـ ّ
نیــاز در اقتصــا ِد دانــش بنیــان از نقــش ایــن حمایــت ســ ّنتی کاســته اســت .از ایــن رو ،ســرمایهی
موفقیــت در تحصیــل محورهــای اصلــی مداخل ـهی دولــت
انســانی و اشــتغال دو محــور اصلــی ،بــرای
ّ
2
ســرمایه گــذار هســتند.
ظرفیــت اشــتغال پذیــری شــهروندان را در
دولــت ســرمایه گــذار ،توانمنــد ســازی و افزایــش ّ
حوزههــای آمــوزش ،خدمــات مراقبــت و سیاســتهای بــازار کا ِر ف ّعــال ،پــی میگیــرد .ارائــهی
ظرفیــت شــناختی مؤثــر بــوده و کارگرانــی
خدمــات آمــوزش زود هنــگام بــه کــودکان ،در افزایــش ّ
خـ ّ
متخصــص در آینــده پــرورش میدهــد کــه در مواجهــه بــا ریسـکهای جدیــد چــون کاهــش
ـاق و
ّ
ثبــات شــغلی و پایــداری دســتمزدها ،گســترش قراردادهــای مو ّقــت و کاهــش تقاضــا بــرای نیــروی کار
متخصــص میتواننــد هــم چنــان در بــازار ،ف ّعــال بماننــد.
کــم مهــارت و غیــر
ّ
متغیــر بــازار ،ســازگار میشــوندیا بــر
ایــدهی اصلــی آن اســت کــه شــهروندان توانمنــد بــا شــرایط ّ
خالقیتشــان مشــاغلی جدیــد تولیــد میکننــد .عــاوه بــر آمــوزش ارائ ـهی خدمــات مراقبــت
مبنــای
ّ
توجــه بــه
از کودکانیــا ســالمندان ،ریســکهای مرتبــط بــا تغییــر در ســاختار ســ ّنتی خانــواده بــا ّ
ضــرورت اشــتغال زنــان بــرای مقابلــه بــا فقــر ،کــودکان و خانــواده را هــدف قــرار داده اســت 3.از ایــن
طریــق زنانــی کــه تع ّهــد بــه مراقبــت از کــودکانیــا ســالمندان دارنــد و ایــن امــر مانــع از اشــتغال
آنهــا اســت میتواننــد در بــازار کار ف ّعــال شــوند.
سیاس ـتهای بــازار کار ف ّعــال؛ چــون ارائ ـهی خدمــات کارآمــوزی ،مشــاورهی کاریابــی و تأکیــد
بــر نظــام مزایایــی گزینشــی ،دارای محدودیّــت زمانــی و مشــروط بــه اشــتغال نیــز ،سـ ّومین حــوزهی
مداخل ـهی دولــت ســرمایه گــذار اســت .در ایــن سیاس ـتها هــدف دولــت وارد کــردن تمامــی افــراد
دارای توانایــی ،بــه بــازار کار اســت 4.بایــد گفــت ایــن ســبک از مداخلـهی دولــت در مقابلــه بــا فقــر بــا
کاســتیهایی نیــز همــراه اســت کــه در ادامــه بــه آن میپردازیــم.
1-Lister, Ruth, Op. Cit., p. 158.
2-Deeming, C., Smyth, P., Op. Cit.: 298.
3-Morel, N., Palier, B., Palm, J., Op. Cit., p. 2 .

محمد بساطیان ،بررسی جایگاه دولت ف ّعال در ایران :در باب تطبیق تابع رفاه دولتی با تابع
سید ّ
 .4وصالی ،سعید و ّ
رفاه اجتماعی در ایران ،فصلنامهی برنامه ریزی رفاه و توسعهی اجتماعی ،تابستان  ،91دوره  ،4شماره  ،11ص.7 .
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بند ا ّول :کاستیهای سرمایه گذاری اجتماعی
ســرمایه گــذاری اجتماعــی را بــه لحــاظ مفهومــی پدیــدهای ناتمــام میداننــد کــه بــر مبانــی
مشــابه؛ ا ّمــا بــا نظرگاههایــی متفــاوت بنــا شــده و در نظامهــای رفاهــی مختلــف اشــکالی متفاوتیافتــه
ـدی بــه نظــام
اســت 1.از ایــن رو بررســی چالشهــا و کاســتیهای ســرمایه گــذاری اجتماعــی تــا حـ ّ
ی کــه در آن طــرح میشــود ،مرتبــط اســت .بــه طــور کلــی میتــوان گفــت دولــت ســرمایه
رفاهــ 
گــذار در تح ّقــق اهــداف فعالســازی بیــکاران ،پیشــگیری از فقــر و انتقــال بیــن نســلی آن ،از طریــق
2
ظرفیــت اشــتغال پذیــری ،مو ّفــق نیســت.
آمــوزش و افزایــش ّ
در توضیــح بایــد گفــت تصـ ّور میشــد خدمــات آمــوزش زودهنــگام بــه کــودکان در چشــم انــداز
مــدت ،اهــداف پیــش گفتــه را تأمیــن کنــد و خدمــات مراقبــت و ف ّعالســازی (کارآمــوزی،
بلنــد ّ
ً
ـدت بــه ایــن اهــداف را ممکــن ســازد .تح ّقــق
کاریابــی و بعضـا مزایــای مشــروط) دسترســی کوتــاه مـ ّ
ظرفیــت اشــتغال پذیــری افــراد کــم
اهــداف ســرمایه گــذاری اجتماعــی از طریــق آمــوزش و افزایــش ّ
درآمــد ،بیــکاران وابســته بــه مزایــا و افــراد دارای تحصیــات ناکافــی ،ممکــن میشــود.
متوســط و
در حالــی کــه خدمــات ارائــه شــده در دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی را طبقــهی ّ
ظرفیــت اشــتغال پذیــری مناســبی برخوردارنــد بیشــتر اســتفاده میکننــد.
آنهــا کــه اکنــون نیــز از ّ
ایــن امــر ازیــک ســو بــه خدمــات محــور بــودن ســرمایه گــذاری اجتماعــی (مقابــل مزایــا محــور بــودن
نظــام تأمیــن اجتماعــی) ،بــاز میگــردد و از ســویی دیگــر بــه اولویّــت منطــق بــازار و ســرمایه گــذاری
بــر منطــق توزیعــی کــه در نتیج ـهی اســتفاده از ابزارهــا و شــیوههای مدیریّــت عمومــی نویــن 3بــه
مــوازات ایــدهی ســرمایه گــذاری اجتماعــی ایجــاد شــده اســت مرتبــط اســت.
1-Hausermann, Silja, Bruno Palier. The Politics of Social Investment, in The Uses of Social Investment. A. Hemerijck
(Edt.), First Ed. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 339-340

 .2بایــد گفــت شــرایط پیــش گفتــه تحــت عنــوان « »Matthew Effectدر نظــام تأمیــن اجتماعــی دولــت رفــاه ســ ّنتی
نیــز مشــاهده و شــناخته شــده اســت بــا ایــن حــال در دولــت ســرمایه گــذار ،ســرمایه گــذاری بــر بــازار کار ف ّعــال و ســرمایهی

مــدت ،نابرابــری اجتماعــی شــدیدتری
انســانی میتوانــد نابرابریهــای از پیــش موجــود را تشــدید کنــد و در بلنــد ّ
اولیــه از مهــارت برخــوردار
حاصــل کنــد؛ بــرای مثــال افــراد بــرای بهــره منــدی از خدمــات کارآمــوزی بایــد از ســطحی ّ

باشــند .در نتیجــه آنهــا کــه از مهارتــی برخــوردار نیســتند نمیتواننــد از ایــن خدمــات بهــره منــد شــوند .ن.ک.بــه:
Bonoli, Giuliano, Bea Cantillon and Wim Val Lancker. Social Investment and Matthew Effect, in The Uses of Social
Investment, A. Hemerijck (Edt.). First Ed. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 72- 73
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هــم چنیــن تــداوم رویههــای ف ّعالســازی بــا شــروط اشــتغال در ســرمایه گــذاری اجتماعــی،
تأثیراتــی منفــی بــر میــزان تقاضــای افــراد نســبت بــه خدمــات و مشــارکت افــراد در برنامههــای دولــت
ســرمایه گــذار داشــته اســت.
 .1مدیریّت عمومی نوین
مدیریّــت عمومــی نویــن ،بــه معنــای بــاز طراحــی عملکردهــای بخــش عمومــی بــا الهــام از
ماهیــت اقتــداری
فرایندهــای مدیریّتــی بخــش خصوصــی ،کاســتن از مداخــات دولــت ،کاســتن از ّ
و سلســله مراتبــی مداخــات ،افزایــش انعطــاف پذیــری ،مشــتری گرایــی ،گســترش ارائ ـهی خدمــات
ســرمایه گــذاری اجتماعــی از جانــب بخــش خصوصــی و نهادهــای محلّــی بــا افزایــش تمرکــز زدایــی،
1
قــرارداد گرایــی (قــرارداد واگــذاری) و تکیــه بــر شــیوهها و منطــق بــازار اســت.
مدیریّــت عمومــی نویــن بــر اهــداف افزایــش کارآمــدی و اثرگــذاری خدمــات ،افزایــش ســودمندی
و پاســخگویی و کاســتن از هزینههــای عمومــی متمرکــز اســت .بــر ایــن اســاس در ایــدهی ســرمایه
2
موجــه خواهنــد بــود.
گــذاری اجتماعــی ،مداخــات دولــت تنهــا در فــرض کارآمــدی و بازدهــی واقعــی ّ
از آن جــا کــه مدیریّــت عمومــی نویــن در ســایهی ارزشهــای کارایــی و صرفــه جویــی اقــدام میکنــد،
عدالــت اجتماعــی و نفــع عمومــی را چنــدان مــورد توجــه قــرار نمیدهــد.
اهمیتیافتــن نقــش بخــش خصوصــی بــه طــور خــاص ،تأمیــن مالــی از جانــب
هــم چنیــن ّ
بخــش خصوصــی هزینههــا را افزایــش داده و دسترســی متقاضیــان کــم درآمــد بــه خدمــات را محــدود
کــرده اســت 3.منطــق ســرمایه گــذاری و بــازار در مدیریّــت عمومــی نویــن ،بــر خــاف دولتهــای
رفــاه سـ ّنتی کــه مزایــای تأمیــن اجتماعــی را بــر گروههــای کــم درآمــد متمرکــز میکردنــد بــا تکیــه
کمــی قابــل ســنجش،
بــر کارآمــدی ،ســرمایهها را در مــواردی بــا بیشــترین بازدهــی و دارای نتایــج ّ
4
ســرمایه گــذاری میکنــد.
مدتــی بیــکار بــوده و بــه
بــه ایــن معنــا کــه منابــع را بــه آنهــا کــه بــرای بــازهی زمانــی بلنــد ّ
ظرفیــت
مزایــا وابســتهاندیا آنهــا کــه بــه دلیــل
محرومیتهــای قبلــی از ســطحی بســیار انــدک از ّ
ّ
1-Newman, J. Modernizing the State: A New Style of Governance, in Welfare State Change: Toward a Third Way. J.
Lewis and R. Surender, First Ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 74

 .2واعظی ،مجتبی ،پیشین ،ص.324.
3-Bonvin, J. M., Otto, H. O., Wohlfarth, A., Z., H., 2018, Op. Cit.: 10 .
4-Ibid., p. 9.
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اشــتغال پذیــری برخوردارنــد تخصیــص نمیدهــد؛ 1در حالــی کــه دســتیابی بــه اهــداف ســرمایه
ظرفیــت اشــتغال
گــذاری اجتماعــی و مقابلــه بــا ریس ـکهای اجتماعــی جدیــد وابســته بــه افزایــش ّ
پذیــری در ایــن گروههــا اســت .در ادامــه خواهیــم دیــد کــه تمرکــز ســرمایهها بــر بخشهــای دارای
صالحیتهــای اختیــاری مأمــوران ،چطــور وضــع پیــش گفتــه را
ســوددهی بیشــتر در همراهــی بــا
ّ
تشــدید میکنــد.
 .2سرمایه گذاری خدمات محور
پیــاده ســازی برنامههــای ســرمایه گــذاری اجتماعــی در حوزههــای آمــوزش ،مراقبــت و اشــتغال،
مداخــات دولــت را عــاوه بــر انتقــال از جبــران بــه ســرمایه گــذاری در ســطحی دیگــر ،از پرداخــت
صالحیتهــای اختیــاری
مزایــا بــه ارائـهی خدمــات عمومــی اجتماعــی منتقــل کــرده اســت 2.اعطــای
ّ
گســترده بــه مأمــوران دولتــی محلّییــا بخــش خصوصــی کــه بــا هــدف ارائـهی خدمــات منحصــر بــه
ـدد مواجههانــد انجــام میشــود ،از اقتضائــات
فــرد بــه آنهــا کــه بــا موانــع اشــتغال پیچیــده و متعـ ّ
3
پیــاده ســازی سیاســت ســرمایه گــذاری خدمــات محــور تلّقــی شــده اســت.
از ایــن رو افزایــش تصمیمــات خودســرانه ،تبعیــض آمیــز و ناهمگــون از دیگــر دالیــل ناکامــی
دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی در دســتیابی بــه اهــداف هســتند 4.ایــن وضــع کاهــش تعــداد متقاضیان
خدمــات عمومــی دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی در مقایســه بــا متقاضیــان مزایــای تأمیــن اجتماعــی
در دولــت رفــاه سـ ّنتی را در پــی داشــته اســت.
ظرفیــت اشــتغالپذیری افــراد بــا موانــع
برنامههــای منحصــر بــه فــرد ،اگــر چــه میتواننــد ّ
وضعیــت بیــکاری ویافتــن شــغل در
اشــتغال متنــوع را افزایــش دهنــد؛ امــا ایــن افــراد بــرای خــروج از
ّ
ذهنیتــی
بــازار بــه زمــان و منابــع بیشــتری نیــاز دارنــد .مأمــوران بــا
صالحیــت اختیــاری گســترده و بــا ّ
ّ
متأثــر از منطــق بــازار و ســرمایه گــذاری ،نســبت بــه ایــن گروههــای دارای موانــع اشــتغال پیچیــده و
ظرفیــت اشــتغال پذیــری کــم ،تبعیــض آمیــز عمــل میکننــد و آنهــا را در اولویّــت قــرار نمیدهنــد.
ّ
1-Bonoli, G., Cantillon, B., Val Lancker, W. Op. Cit., p. 66.
2-Bonvin, J. M., Otto, H. O., Wohlfarth, A., Ziegler, H., Op. Cit., pp. 4-5 .
3-Ibid., p. 9 .

صالحیت اختیاری تنها در فرض بازنگری قضایی موجه است و فراتر از آن برخی شکلگیری نهادهای جمعی
 .4این سطح از
ّ
متقاضان مزایا برای پیشگیری از خودسری را نیز ضروری میدانند .ن.ک.به:

Rosanvallon, P. The Society of Equals (A. Goldhammer Trans.), Oxford: Harvard University Press, 2013, pp. 268269
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صالحیــت اختیــاری ،تکی ـهی مدیریّــت عمومــی نویــن بــر تمرکــز زدایــی،
عــاوه بــر گســتردگی
ّ
هــم چنیــن بــه ناهمگونــی و تشــدید تبعیــض در ارائــهی خدمــات و حمایتهــا میانجامــد .در
رویههــای ف ّعالســازی ،نهادهــای محلّــی نــه تنهــا مکلّــف بــه ارائــهی خدمــات عمومــی اجتماعــی
ـررات و تأمیــن منابــع مالــی نیــز بــه آنهــا داده
میشــوند؛ بلکــه صالحیتهایــی از جهــت وضــع مقـ ّ
ّ
صالحیــت و جایــگاه حقوقــی نهادهــای محلــی،
میشــود 1.تمرکززدایــی چالشهایــی خــاص از جهــت
ّ
خصوصییــا عمومــی غیــر دولتــی و رابط ـهی حقوقــی آنهــا بــا دولــت ایجــاد میکنــد و دسترســی
ـق بــر تأمیــن اجتماعــی و دادرســی در ایــن حــوزه را در عمــل محــدود ،مبهــم و
شــهروندان بــه حـ ِّ
ناهمگــون میســازد.
 .2شروط اشتغال در برنامههای ف ّعالسازی
ســرمایه گــذاری اجتماعــی در حــوزهی اشــتغال ،رویههــای ف ّعالســازی را تــداوم بخشــیده اســت.
کاســتن از ســطح و انــواع مزایــا ،پیشبینــی محدودیّ ـت زمانــی بــرای دریافــت مزایــا بــا معیارهــای
شایســتگی ســخت گیرانــه ،ارائ ـهی خدمــات مشــاورهی اشــتغال و کاریابــی در کنــار مشــروط شــدن
دریافــت مزایــا بــه اشتغال(اشــتغال ،جســتجوی کاریــا شــرکت در دورههــای کارآمــوزی) ،از انــواع
رویههــای ف ّعــال ســازی هســتند.
تحمیــل شــرط اشــتغال در شــرایط کمبــود شــغل ،نــه تنهــا رفــع فقــر از طریــق اشــتغال را
حاصــل نمیکنــد؛ بلکــه افــراد را بــه اشــتغال در مشــاغل کــمدســتمزد و بیآتیــه بــا شــرایط کاری
نامناســب ،الــزام و آزادیشــان را محــدود میکنــد 2.اگــر چــه در برخــی آرای قضایــی معیارهایــی چــون
عقالنــی بــودن شــغل ،واجــد پذیــرش اجتماعــی بــودن و در تعــارض نبــودن بــا اقتضائــات وجدانــی
افــراد اســتفاده شــدهاند؛ 3بــا ایــن حــال کــم دســتمزد بــودن ،بــی آتیــه بودنیــا صــرف نامناســب
1-Minas, R., Wright, S., Van Berkel, Rik, Decentralization and Centralization: Governing the Activvation of Social
Assistance Recipients in Europe, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 32, No. 5/6, 2012: 287
2-Deacon, A. Perspective on Welfare: Ideas, Ideologies & Policy Debate. First Ed. Buckingham: Open University
Press, 2002, p. 55. ; Handler, J.F. “The Rise and Spread of Workfare, Activation, Devolution and Privatization and
the Changing Status of Citizenship”, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, 2008: 22-26

 .3این معیارها در دعاوی مطرح در مراجع قضایی بین المللی از جهت تلّقی رویههای فعال سازی به مصادیق کار اجبارییا مغایرت آنها
با حقوق بشر ،طرح شدهاند .ن.ک.به:
Dermin, E. “Activation Policies for the Unemployed and the International Human Right Case Law on the Prohibition
of Forced Labour”, European Journal of Human Rights, Vol. 5, No. 13, 2014: 746- 776
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بــودن شــرایط کار ،دالیلــی موجــه در خــودداری از اشــتغال تلّقــی نمیشــوند و فــرد بــرای دریافــت
مزایــا هــم چنــان ملــزم بــه اشــتغال در ایــن مــوارد خواهــد بــود.
بــه عــاوه ایــن رویههــا بــا افزایــش عرض ـهی نیــروی کار بــه کاهــش کلّــی ســطح دســتمزدها
منجــر شــده و شــرایط اقتصــادی هم ـهی شــاغالن را متأثــر خواهــد کــرد 1.از ایــن رو میتــوان گفــت
نظــام مزایــای مشــروط بیــش از آن کــه ســاز و کاری در مبــارزه بــا فقــر از طریــق اشــتغال باشــد ،بــه
ابــزار اجــرای سیاس ـتهای بــازار کار بــدل میشــود و فقــر را میــان شــاغالن گســترش میدهــد .بــه
عــاوه مزایــای مشــروط ،الزاماتــی رفتاری(اشــتغال) را پیــش شــرط دریافــت مزایــا قــرار میدهــد و از
2
ایــن طریــق ،درک از حــقّ و وظایــف در نظــام حقوقــی تأمیــن اجتماعــی را صــورت بنــدی میکنــد.
ایــن الزامــات رفتــاری ،از معیارهــای شایســتگی در هــر نظــام مزایــا بــر میخیزنــد .بــر مبنــای
مســئولیتی افــراد تنظیــم
ایــن معیارهــا ،نظــام مزایــای مشــروط بــر پیــش فرضهــای تنبلــی و بی
ّ
میشــوند و بــه بدنامــی دریافــت کننــدگان مزایــا میانجامــد .تأکیــد بــر اشــتغال پذیــری در چارچــوب
سیاس ـتهای ف ّعالســازی بــر دو پی ـش فــرض کلّــی ،بنــا شــده اســت :ا ّول ایــن کــه تمامــی افــراد از
3
ظرفیــت اشــتغال برخوردارنــد و د ّوم آن کــه مشــاغل کافــی در بــازار موجــود اســت.
ّ
ایــن سادهســازی دالیــل بیــکاری ،شروطییکســان بــر همــهی بیــکاران عرضــه میکنــد کــه
ظرفیــت اشــتغالپذیری معمــول متمرکــز میشــوند
بــر موانــع متــداول و رایــج بیــکاری در افــراد بــا ّ
ً
و بــه نیازهــای خــاص افــرادی کــه اشــتغالپذیری اندکــی دارنــد و فرصتهایــی شــدیدا نابرابــر بــرای
اشــتغال در اختیــار دارنــد بیتوجــه اســت .از ایــن رو شــروط اشــتغال ،کمتریــن فرصتهــا را همــراه
بــا ســختتریــن شــرایط بــه گروههــای بــا ظرفیــت اشــتغال پذیــری کمتــر ،عرضــه میکنــد 4.ایــن
1-Henning, C. “Liberalism, Perfectionism and Workfare”, Analyse & Kritik, Vol. 31, No. 1, 2009: 159.; Carney,
Terry, Welfare reform? following the “work-first” way, Brotherhood of St Laurence social policy working paper,
no. 7, p. 8. Available at (October 2021
https://library.bsl.org.au/jspui/bitstream/1/801/1/Carney_welfare_reform_work-first.pdf
2-Harris, N. “Conditional rights benefit reform and drug users: reducing dependency”, Journal of Law and Society, Vol. 37,
No. 2, 2010: 236

 .3از آن جا که همهی بیکاران از توانایی در اشتغال برخوردارند دالیل بیکاری به تأثیرات انگیزهای انحرافی محدود میشود .بر این اساس
محرومیتهای تنبهی از مزایا ،همهی بیکاران را به بازار کار هدایت خواهد کرد. .ک.به:
استفاده از شروط اشتغال و
ّ

Goodin, R.E. “Structures of Mutual Obligation”, Journal of Social Policy, Vol. 31, No. 4, 2002: 591-592
; 4-White, S. “What’s Wrong with Workfare?”, Journal of Applied Philosophy, Vol. 21, No. 3, 2004: 271-284.
Carney, T., Op. Cit.: 10

مزایای مشروط به اشتغال از جهات دیگری نیز ،از جانب برابریگرایان ،مورد نقد قرار گرفتهاند؛ از جمله میتوان به کمالگرایانه بودن ،آسیب
اولیه ،نقض همبستگی اجتماعی ،تحدید آزادی ،ایجاد فقر شاغالن ،نادیده گرفتن سهم
به ع ّزت نفس افراد ،بیتفاوتی نسبت به تأمین نیازهای ّ
افراد از میراث مشترک ،اشاره کرد.
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الگــوی مطلــوب مداخله دولت در حــوزه تأمین
اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت

گــروه از افــراد بــا موانعــی؛ چــون تحصیــات محــدود ،اعتیــاد ،مشــکالت ســامت ذهنــی و جســمی،
تع ّهــدات مراقبــت از اعضــای خانــواده و مشــکالت رفــت و آمــد رو بــه رو هســتند.
1
ظرفیــت اشــتغالپذیری پاییــن 2و خانوادههــای تــک سرپرســت از
دگرتوانهــا  ،بیــکاران بــا ّ
جملــه ایــن گروههــا هســتند .اگــر چــه خدمــات آمــوزش ،کارآمــوزی و مراقبــت در ســرمایه گــذاری
اجتماعــی بخشــی از موانــع پیــش گفتــه را برطــرف میســازند بــا ایــن حــال هــم چنــان برخــی
فعالیــت در
گروههــا کــه بــه واســطهی ناتوانیهــای فردییــا محرومیتهــای ســاختاری قــادر بــه ّ
بــازار کار نیســتند از بهرهمنــدی از خدمــات ســرمایه گــذاری اجتماعــی در راســتای دســتیابی بــه
اشــتغال محــروم میشــوند.

گفتار د ّوم :اقتضائات عدالت و سرمایه گذاری اجتماعی
بــر مبنــای کاســتیهای پیــش گفتــه میتــوان گفــت از آن جــا کــه جایگزنــی مزایــای تأمیــن
اجتماعــی بــا خدمــات دولــت ســرمایه گــذار همــواره بخشــی از جامعــه را از پوشــش حمایتــی محــروم
میســازد و در فقــر رهــا میکنــد بقــای نظــام تأمیــن اجتماعــی در دولــت ســرمایه گــذار و همراهــی
آن بــا خدمــات ســرمایه گــذاری اجتماعــی ضــروری اســت .مزایــای تأمیــن اجتماعــی حداقلهــای
ظرفیــت اشــتغال
ضــروری را بــرای فــرد فراهــم میکنــد و برخــورداری گروههــای کــم درآمــد و بــا ّ
پذیــری انــدک را از خدمــات دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی ممکــن میســازد .در ادامــه ،ایــن ضــرورت
ـری رفــع فقــر و تأمیــن رفــاه از مســیر اشــتغال مــورد
را در پرتــو اقتضائــات عدالــت در چارچــوب نظـ ِ
توجــه قــرار خواهیــم داد.
ّ

معلولیت است.
 .1منظور از دگرتوانها افراد دارای
ّ

مدت است.
ظرفیت اشتغالپذیری پایین ،بیکاران بلند ّ
 .2منظور از افراد با ّ
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بند ا ّول :شغل به مثابهی دارایی
مفهــوم شــغل بــه مثابـهی دارایــی 1بخشــی ازیــک نظریـهی عدالــت اســت کــه هــدف دســتیابی
بــه آزادی واقعــی را بــرای همــه دنبــال میکنــد .بــه موجــب ایــن نظریهیکــی از عناصــر ایجــاد آزادی
واقعــی بــرای همــه ،اعطــای بیشــترین فرصتهــای ممکــن بــه افــراد بــا کمتریــن فرصتهــا اســت.
ایــدهی شــغل بــه مثاب ـهی دارایــی ماننــد ســرمایه گــذاری اجتماعــی بــه ایــن نکتــه توجــه دارد کــه
در ســاختار اقتصــادی امــروز برخورداریهــا و داراییهــای افــراد در ســطح قابــل توجهــی از مشــاغل
ناشــی میشــود.
اهمیــت فرصتهــای برابــر بــرای اشــتغال در مقایســه بــا
بــر ایــن اســاس در ایــن نظریــه نیــز ّ
توجــه اســت 2.مفهــوم شــغل بــه مثابـهی دارایــی بــر مبنــای ایــن درک بنــا شــده
توزیــع منابــع مــورد ّ
 .1فیلیــپ ون پارجــز از مدافعــان حداقــل درآمــد اســت .او تلّقــی از مشــاغل به دارایــی را با هدف شناســایی منبع مالیاتی بــرای تأمین
مالــی حداقــل درآمــد عــاوه بر مالیــات بر تخصیص منابــع طبیعی طــرح کــرده اســت و آن را اجــارهی اشــتغال (،)employment rent
نامیــده اســت .ون پاریجــز نظریــه اش را نوعــی از نظریـهی عدالــت آزادیخــواه برابــری گــرا ( )liberal egalitarianمیدانــد .بایــد گفــت
پیشــنهاد اخــذ مالیــات بــر اشــتغال تلّقــی از آن بــه داراییهای بیرونی و مشــترک که همه باید ســهمی مســاوی در آن داشــته باشــند،
بــاز میگــردد .هــم چنیــن ایــن نــوع مالیــات ،ابــزاری در تضمیــن بــی طرفی نســبت بــه برداشـتها از زندگی خوب تلقی شــده اســت.
بــه ایــن نحــو کــه عــدم اخــذ مالیــات بــر اشــتغال موجــب شــده اســت ایــن تخصیــص منابــع کمیــاب در همراهــی بــا
سیاســتهای فعالســازی بــازار کار بــه نحــوی تبعیــض آمیــز ،کســانی را کــه ترجیــح قــوی تــری بــه اشــتغال داشــته انــد،
مقــدم بــدارد .بــر ایــن اســاس مالیــات بــر اشــتغال ،ابــزاری در راســتای تضمیــن بــی طرفــی در برداشــت از زندگــی خــوب
ّ
اســت و عــدم پرداخــت آن بــه جانبــداری از آنهــا کــه اشــتغال بخشــی از برداشتشــان از زندگــی خــوب اســت میانجامــد.
فیلیــپ وان پاریجــز ،بــی طرفــی در برداشــت از زندگــی خــوب را بخشــی از مفهــوم آزادی واقعــی بــرای همــه (real
 )freedom for allمیدانــد .ایــن مفهــوم بــه نوبــهی خــود بخشــی از نظریــهی عدالــت او اســت .ایــن نظریــه ،جامعــهای
را صــورت بنــدی میکنــد کــه آزادی رســمی افــراد در قالبیــک مجموعــه از حقهــای مالکیــت شناســایی شــده
باشــد ،مالکیــت بــر خــود در آن تضمیــن شــده باشــد و فرصتهــا بــه نحــوی توزیــع شــوند کــه هــر کــس بیشــترین
فرصــت ممکــن را داشــته باشــد و بیشــترین فرصتهــا را بــه افــرادی کــه کمتریــن فرصتهــا را دارنــد بدهــد.
بر این اساس او تالش میکندیک جامعهی آزاد(عادالنه) را طراحی کند که افراد ،آزادی زیستن به نحوی که انتخاب میکنند را داشته
باشند .ن.ک.به:
Van Parijs, P. Real Freedom for All: what if anything can justify capitalism, First Ed. Oxford: Clarendon Press, 1997,
pp. 89-130
2-Ibid, p. 90
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اســت کــه ح ّتــی در فــرض نامحتمــل اشــتغال کامــل ،کمیابــی مشــاغل مانــع از آن اســت کــه افــراد بــا
ظرفیــت اشــتغال پذیرییکســان ،مشــاغلی مشــابه از جهــت تکالیــف و منافع(دســتمزد،
مهارتهــا و ّ
1
روابــط اجتماعــی و )...کســب کننــد.
بــر ایــن اســاس در ایــن دیــدگاه نامحتمــل بــودن دســتیابی بــه اشــتغال کامــل ،کمیــاب بــودن
مشــاغل و تفــاوت مشــاغل از جهــت تکالیــف و منافــع ،مســتلزم مداخل ـهای جبرانــی و بــاز توزیعــی
اســت؛ چــرا کــه در ایــن شــرایط همــواره برخــی افــراد علیرغــم تمایــل بــه اشــتغال و دارا بــودن مهارت
کافــی مو ّفــق بــه اشــتغال نخواهنــد بــود و ح ّتــی بــر فــرض اشــتغال کامــل افــراد بــا مهارتیکســان،
مشــاغلی مشــابه از جهــت تکالیــف و منافــع نخواهنــد داشــت و ایــن امــر وضعــی نابرابــر در اشــتغال
2
ایجــاد میکنــد کــه آزادی واقعــی را محــدود خواهــد کــرد.
در ایــن دیــدگاه آنهــا کــه مشــاغلی بــا تکالیــف و منافــع بهتــر کســب میکننــد ملــزم بــه
پرداخــت مالیــات بــر اشــتغال در قالــب اجــاره اســتخدام 3هســتند.

بند د ّوم :تفاوت در استعدادهای درونی
چنــان کــه پیــش تــر نیــز گفتــه شــد در ســرمایه گــذاری اجتماعــی ،ســطح رفــاه افــراد ربــط
مســتقیمی بــا مشــاغلی کــه در بــازار کار کســب میکننــد دارد .ایــن امــر دریــک رویکــرد برابــری
گرایانــه بــا ایــن نکتــه همــراه اســت کــه مشــاغلی کــه افــراد کســب میکننــد بــه تواناییهایشــان
وابســته اســت .ســرمایه گــذاری اجتماعــی نیــز از ایــن جهــت بــر آمــوزش تأکیــد دارد.
بــا ایــن حــال از آن جــا کــه بخشــی از تواناییهــا ،نــه بــه آمــوزش؛ بلکــه بــه اســتعدادهای درونــی
کــه محصــول تالشیــا انتخــاب افــراد نیســتند مرتبــط اســت ،در ایــن برداشــت از عدالــت ،افــرادی کــه
بــه جهــت تفــاوت در اســتعدادهایی کــه از والدیــن دریافــت کردهانــد از توانایــی تولیدییــا ظرفیــت
اشــتغال کمتــری برخوردارنــد ،مســتحق دریافــت جبــران خواهنــد بــود .بــر ایــن اســاس اطالعــات
ژنتیکــی بخشــی از منابعــی تلّقــی میشــوند کــه موضــوع توزیعــی برابــری گرایانــه هســتند.

1-Ibid, pp. 91- 92 .
2-Ibid, p. 113- 125 .
3-Employment Rent .
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در ایــن نظریــه اســتعدادهای درونــی افــراد ،نوعــی از منابــع طبیعــی هســتند کــه هیــچ کــس حقّی
مالکانــه و پیشــینی نســبت بــه آنهــا نــدارد .بایــد گفــت در ایــن رویکــرد دســتیابی بــه فرصتهــای
برابــر بــرای اشــتغال ،مســتلزم توزیعــی برابــری گرایانــه در ایــن منابــع تلّقــی شــده اســت 1.ســرمایه
گــذاری اجتماعــی بــا تأکیــد بــر خدمــات آمــوزش زود هنــگام ،خدمــات نگهــداری و افزایــش اشــتغال
پذیــری ،تــاش میکنــد برابــری در فرصتهــای اشــتغال را فراهــم کنــد .بــا ایــن حــال بــه نقــش
توجــه اســت و از منظــر عدالــت
اســتعدادهای درونــی متفــاوت افــراد در ســطح اشــتغال پذیریشــان بــی ّ
ایــن امــر ،وضعــی ناعادالنــه نســبت بــه آنهــا کــه اســتعدادهای درونــی متفــاوت و بــه لحــاظ اقتصــادی
کــم ارزشتــر دارنــد ایجــاد کــرده و مقتضــی مداخلـهای جبرانــی اســت.
 .1اطالعــات ژنتیکــی ســلول تخــم(،)germ line genetic informationیکــی از منابــع مالیــات در نظریــهی عدالــت
آزادیگرایــان چــپ اســت .اطالعــات ژنتیکــی ســلول تخــم در ایــن نظریــه بخشــی از منابــع طبیعــی اســت کــه تخصیــص
آن مشــمول قواعــد جبران؛یعنــی پرداخــت اجــارهی ارزش رقابتــی تخصیــص ایــن منابــع اســت .بــر ایــن اســاس تخصیــص
عادالنــهی ایــن منابــع در قالــب تولیــد مثــل مشــروط بــه آن اســت کــه والدیــن ،مالیــات بــر اطالعــات ژنتیکــی ســلول
تخــم را پرداخــت کننــد .والدینــی کــه فرزندانــی بــا اطالعــات ژنتیکــی بــا ارزش (اقتصادی)باالتــری دارنــد نســبت بــه
آنهــا کــه اطالعــات ژنتیکــی کــم ارزشتــری را تخصیــص دادهانــد مبلغــی بیشــتر پرداخــت خواهنــد کــرد .ن.ک.بــه:
;Steiner, H. “Left Libertarianism and the Ownership of Natural Resources”, Public Reason, Vol. 1, No. 1, 2009: 6-7.
Steiner, H. Three Just Taxes, in Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for Radical Reform. P. Van Parijs
(Edt.), First Ed. London: Verso, 1996, pp. 88-89. ; Steiner, H. An Essay on Rights. First Ed. Oxford: Blackwell, 1994,
pp. 274- 278

توســط اســتاینر مطــرح شــد .او ایــن نظریــه را در میانــهی
ایــدهی مالیــات بــر اطالعــات ژنتیکــی ســلول تخــم ا ّولیــن بــار ّ
مالکیــت بــر خــود بــه ایــن ســؤال بــاز میگــردد کــه
مالکیــت بــر خــود طــرح کــرد .تعــارض در ّ
مباحــث تعــارض در ّ
مــا چطــور مالــک خودمــان هســتیم وقتــی در عیــن حــال محصــول ( )artifactکار دیگــران (والدینمــان) نیــز هســتیم.
استاینر برای رفع این تعارض اطالعات ژنتیکی سلول تخم را نوعی منبع طبیعی ویک فاکتور تولید تلّقی کرد که والدین کار خود را با آن
میآمیزند و تنها در فرض پرداخت مالیات آن ،میتوانند حقوقی عادالنه تا زمانی مشــخص نســبت به فرزند خود داشــته باشــند .ن.ک.به:
Steiner, H. “Debate: Universal Self-Ownership and the Fruits of One’s Labor: A Reply to Curchin”, The Journal of
Political Philosophy, Vol. 16, No. 3, 2008: 350-255

توزیــع برابــری گرایانــه تواناییهــای افــراد معمــوالً به بردهســازی افــراد با اســتعدادتر میانجامــد .ســاز و کارهای مالیاتــی معطوف به
این هدف افراد با تواناییهای بیشــتر و ســودآورتر را به بیشــتر کار کردن نســبت به ســایرین ســوق میدهد .بر این اســاس ،بســیاری
بــر ایــن باورنــد کــه تواناییهــای افــراد نبایــد در مجموعهی منابــع طبیعی که بــه نحــوی برابریگرایانه توزیع میشــوند قــرار گیرند.
بایــد گفــت مالیــات بر اطالعات ژنتیکی ســلول تخــم ،مالیات بر تواناییهای افراد نیســت؛ بلکــه تنها بخشــی از تواناییها که محصول
تالشیــا کار افــراد نیســتند و در دســتهی منابــع طبیعــی تلّقــی میشــوند را موضوع توزیــع برابری گرایانــه میداند .به عــاوه مالیات
بــر اطالعــات ژنتیکــی ســلول تخم را نه خود فرد ،بلکــه والدین او پرداخت میکنند کــه این نوع از منابع طبیعــی را تخصیص دادهاند.
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نتیجهگیری
تأمیــن اجتماعــی بــه معنــای مــدرن آن ازیــک ســو همــواره مفهومــی مرتبــط بــا نهــاد دولــت
بــوده اســت و از دیگــر ســو مفهومــی برخاســته از عدالــت اجتماعــی .از ایــن رو نظــام حقوقــی تأمیــن
اجتماعــی بســتر پــی گیــری عدالــت و فراینــد پیــاده ســازی آن اســت و معیــاری در ارزیابــی عادالنــه
بــودن جوامــع عرضــه میکنــد .بــر ایــن اســاس ،تغییــر در دولــت رفــاه ،عــاوه بــر آن کــه نظــام
حقوقــی تأمیــن اجتماعــی بــه مثاب هییکــی از اعمــال حکمرانــی دولتهــا را دســتخوش تغییــر
میکنــد ،نســبت آن بــا اقتضائــات عدالــت را نیــز متحــ ّول میســازد.
ماهیــت مداخــات دولــت در چشــم انــداز جهانــی شــدن ،اقتصــاد دانــش
بازبینــی در حــدود و ّ
بنیــان ،ورود بازیگــران جدیــد ملّــی و فراملّــی بــه عرصــهی حکمرانــی و ظهــور ریســکهای جدیــد
اگــر چــه ضــروری اســت؛ امــا مســتقل از اقتضائــات عدالــت نخواهــد بــود .ایــن پژوهــش ،بــه هـ ِ
ـدف
دســتیابی بــه الگویــی مطلــوب از مداخــات دولــت در میانـهی ســرمایه گــذاری اجتماعــی و مداخــات
س ـ ّنتی دولــت رفــاه ،در قالــب نظــام تأمیــن اجتماعــی انجــام شــده اســت.
یافتههــای ایــن پژوهــش بــر مداخــات ناکافــی و نامناســب دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی؛ چــون
ظرفیــت اشــتغال
پیــاده ســازی تبعیــض آمیــ ِز برنامههــای ف ّعالســازی نســبت بــه گروههــای بــا ّ
صالحیتهــای اختیــاری
پذیــری انــدک ،افزایــش احتمــال تصمیمــات خودســرانهی مرتبــط بــا
ّ
اهمیتیافتــن
گســتردهی مأمــوران ،کاهــش ّ
توجــه بــه نفــع عمومــی و عدالــت اجتماعــی در نتیجـهی ّ
کمــی قابــل ســنجش ،متأثــر از رویکــرد مدیریّــت عمومــی نویــن ،ناکافــی و نامناســب بــودن
نتایــج ّ
ماهیــت مداخــات دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی داللــت دارد.
حــدود و ّ
هــم چنیــن تفــاوت در تواناییهــا و کمبــود مشــاغل مشــابه از توزیــع ناعادالن ـهی فرصتهــای
اشــتغال حکایــت دارد و مداخلــهای فراتــر را ح ّتــی در چارچــوب رویکردهــای تأکیــد کننــده بــر
اشــتغال ،اقتضــا میکنــد .بــر مبنــای اینیافتههــا پژوهــش حاضــر ،بــه ضــرورت بــه کارگیــری
توأمــان ســرمایه گــذاری اجتماعــی و تضمینــات حداقلــی دولــت رفــاه س ـ ّنتی در قالــب نظــام تأمیــن
اجتماعــی ،دســتیافته اســت.
بــر ایــن اســاس در ســطح مداخــات دولــت ،پیشــنهاد میشــود کــه عــاوه بــر مشــارکت بــا
بازیگــران خصوصــی و مداخلــه در قالــب نظــام حقوقــی تأمیــن اجتماعــی محــدود ،مشــروط به اشــتغال،
متکــی بــر بیمههــای خصوصــی ،گزینشــی و همــراه بــا معیارهــای شایســتگی ســختگیرانه بــه ویــژه
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در بیمههــای بیــکاری و مســاعدت اجتماعــی کــه متأثــر از ایدههــای فعالســازی گســترشیافتهاند
مســئولیت نهایــی تضمیــن ثبــات درآمــد و ارائــهی حمایتهــای
و از حمایتهــا کاســتهاند ،دولــت
ّ
اجتماعــی همگانــی و غیــر مشــروط را بــر عهــده گیــرد و از ایــن طریــق نتایــج نابرابــر سیاســت
گذاریهــای خــود را جبــران کنــد و کارآمــدی اقتصــادی را همــراه بــا ارتقــای برابــری در فرصتهــا
تأمیــن کنــد.
یــک دولــت رفــاه ف ّعــال و بخشــنده بــا چشــم انــداز ســرمایه گــذاری اجتماعــی ،بیــش از آن
کــه بــاری مضاعــف بــر هزینههــای عمومیباشــد ،شــیوهای کارآمــد در اســتفاده از آن اســت .بایــد
گفــت همــان طــور کــه تأمیــن اجتماعــی بــدون ســرمایه گــذاری اجتماعــی نمیتوانســت در مقابلــه
بــا ریســکهای جدیــد مو ّفــق باشــد ،ســرمایه گــذاری اجتماعــی نیــز بــدون تضمینهــای حداقلــی
تأمیــن اجتماعــی نــه تنهــا در مقابلــه بــا ریس ـکهای جدیــد مو ّفــق نخواهــد بــود؛ بلکــه بــه ســاز و
کاری ناعادالنــه نیــز میانجامــد.
بــه عــاوه در ســطحی جزئیتــر ،از آن جــا کــه ارائـهی برنامههــای منحصــر بــه فــرد بــرای ف ّعــال
ســازی وابســتگان بــه نظــام تأمیــن اجتماعــی ،وابســته بــه تعاملــی مســتقیم و نظــارت مأمــوران بــر
ـفافیت در تصمیمــات مأمــوران اداری ،محلّییــا
متقاضیــان اســت پیشــنهاد میشــود ضمــن ارتقــای شـ ّ
محرومیــت از مزایــا بــرای اجتنــاب از
خصوصــی و تســهیل دسترســی بــه بازنگــری قضایــی مرتبــط بــا
ّ
تبعیــض آموزشــی مســتمر ،از فرایندهــای قانونــی بــا هــدف بهبــود عملکــرد مأمــوران در بــه کارگیــری
اختیاراتشــان در راســتای تضمیــن عدالــت فــردی شــده و نفــع عمومــی بــه آنهــا عرضــه شــود.
هــم چنیــن از آن جــا کــه سیاسـتهای مرتبــط بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی در هــر کشــور تــا
ـد بســیاری بــه نظــام رفاهــی شــکل گرفتــه در آن وابســته اســت ،مطالع ـهی ایــن سیاس ـتها در
حـ ِّ
بســتر حقوقــی ،فرهنگــی و نظــام ارزشــی موجــود در کشــورمان در قالــب پژوهشهــای آتــی پیشــنهاد
میشــود.
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Abstract:
The idea of social investment has transformed and revised approaches to the scope
and nature of welfare state interventions, particularly in the field of social security. In
the past, the tendency towards privatization and regulation within the framework of
neoliberal approaches to the social security system has led the advanced welfare state
to reduce social security interventions, protections and benefits. The idea of replacing
social security with social investment does not seem to provide all citizens with sufficient protection in the face of poverty and affects access to the right to social security.
Providing immediate, sufficient, and comprehensive support that provides universal
access to a minimum of resources requires a return to the distributive logic of social
security and in continuation the determination of the limits and role of state in this area.
In this study, with the aim of achieving the desired model of state interventions in the
field of social security by a descriptive-analytical method, looking at the shortcomings
of the theory of social investment state and relying on the requirements of justice in
two titles “job as an asset” and “difference in internal endowments” the basis for a return to the distributive logic of social security has been identified. Accordingly, present
study has concluded the necessity of accompanying social investment with compensatory interventions of the traditional welfare state in the form of benefits of the social
security system.
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