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 اصالح نظام حمایت اجتماعیسازوکاری جهت 

 این لوح فشرده را اینگونه می توان خالصه نمود: پیام اصلی

 سیاست ،است و می توان با افزایش هماهنگی ناکارآمدی سیاست های حمایتییکی از علل اصلی  ناهماهنگی

 های حمایتی را اصالح نمود.

 

 ام بهتر حمایت اجتماعی دست یافت؟چگونه می توان به نظ

ه اما می دانیم بودج را امکان پذیر می سازد ترش خدماتگس ،است. بودجه بیشتر بودجه بیشتر ،پاسخ رایج

 درمان همه مشکالت نیست. ثانیاً .همیشه امکان پذیر نیست اوالً ،بیشتر

ه مسئل ،نظام های اقتصادی و اجتماعی ت رایج همهمشکالیکی از اجتماعی و به طور کلی  مشکل نظام حمایت 

کاهش کیفیت همه موجب  ناهماهنگیاست. با چند مثال ساده می توان نشان داد که چگونه  هماهنگی

 می شود. حمایت های اجتماعیاز جمله   خدمات
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 !ناهماهنگی میان رانندگان کرده است.  کالفههمه را  بسته شدن راهو  صدای بوقراه توجه کنید. به این چهار
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توجه کنید. کاهش ورودی آب به دریاچه ارومیه می تواند بالیی همچون دریاچه آرال  سرنوشت دریاچه ارومیهبه 

های نمکی شد که بنوبه خود کشاورزی بروز طوفان را به وجود آورد. در آنجا خشک شدن دو سوم دریاچه باعث 

در آن  خلقهتعداد کودکان ناقص البیماری های مختلف را موجب شد.  همه و شیالت را نابود کرد و بدتر از

ناهماهنگی میان  ،یزگردهارهجوم در مسئله دریاچه ارومیه و مسئله  منطقه چند برابر متوسط جهان است.

 است. علت اصلی مشکالت ،آب و میزان نزوالت آسمانیبرداشت 
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مسکونی را شهرداری هماهنگ کرده  هایتوجه کنید. در برخی از شهرها ساخت واحد هوایی از تهران به تصویر 

 طور که دوست دارند منزل خود را هر  ،است و در شهرهای دیگر افراد می توانند با دادن جریمه به شهرداری

 ناشی می شود. عدم هماهنگییا  وجوداز  تفاوت شهرهای زیبا و زشتسازند. ب
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 است. عامل شکستو فقدان آن  عامل موفقیت هماهنگیدر حوزه حمایت های اجتماعی نیز 

 دهد؟! رخ  نظام حمایت اجتماعیممکن است در  چه ناهماهنگی هایی

توزیع می کند اما آمارها نشان می دهد کمتر از  (نوبت در سال در چهار)میلیون نفر  01دولت سبد کاال را برای 

آیا بهتر نبود به دو میلیون نفر هر ماه سبد کاال  .دو میلیون نفر در ایران دچار فقر خوراکی ناشی از فقر هستند

 وجود دارد. ،سیاست دولتو  نیاز جامعهداده می شد؟ در اینجا ناهماهنگی میان 
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در یک بررسی مشخص گردید که بودجه شیر سالمندان در یک استان و چند فعالیت دیگر اختصاص نیافته است 

. کارشناس بررسی کننده معتقد بودجه ها هزینه شده است ،جدیدبرای ساخت یک واحد اداری و بجای آن 

و  تصمیممیان ر اینجا به نظر می رسد است که واحد اداری جدید نیز به هیچ وجه ضروری نبوده است. د

 دارد.ن  وجودهماهنگی  ،است شده اجرا آنچه با سیاست
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این نهادها خدمات خود را  خدمت می دهند اما وزارت بهداشت به سالمندانو بهزیستی سازمان شهردای تهران، 

انتقال به یکدیگر کرده و اساسا برای خدمت رسانی به جامعه هدف حتی تجارب و اطالعات خود را نهماهنگ 

 .اند دادهن
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 هماهنگ کنیمو فعالیت ها و تالش های خود را  کاهش دادهرا  ناهماهنگیآیا فکر نمی کنید اگر بتوانیم این 

 نظام بهتری داشته باشیم؟

 هماهنگ شویم؟چگونه می توانیم 
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 برای هماهنگی در خیابان ها چه می کنیم؟

 است. نگ کنندههماهیک عامل  چراغ قرمز

 

 گاهی وقت ها بدون پلیس نمی توان رفت و آمد روان داشت. 

عادت مردم و باورهای فرهنگی آنها کاربرد و معنا و مفهوم ندارند و تنها  چراغ قرمزو  پلیسگاهی وقت ها نیز 

عامل هماهنگی است. به این دو اتوبان توجه کنید. نظم در این اتوبان بدون حضور پلیس و هرگونه کنترلی ناشی 

 از عادت مردم است.
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 نیاز داریم:  چند سازوکار مهمبه  هماهنگیبه طور کلی به نظر می رسد برای 

 مجری مقتدرو یک  قانون :نخست

 فناوری مناسب :دوم

 باور مشترک فرهنگیعادت رفتاری و  :و سوم

 دو عامل زیربنای "عامل سوم"برخالف تصور رایج بسیاری از اندیشمندان و سیاست گذاران اعتقاد دارند که 

 دیگر است.

  



20 
 

 چگونه می توان ناهماهنگی در حوزه حمایت های اجتماعی را استخراج و بجای آن هماهنگی را نشاند؟

 و را کشف نمود ناهماهنگی هااول باید 

 .برای هماهنگی طراحی نمود راه حل مشترکی ،و دوم

 

 

  



21 
 

 کشف ناهماهنگی ها

 انتخاب یک حوزه خاص

حمایت های نمی توان در مورد کلیات هماهنگی یا ناهماهنگی در حوزه حمایت های اجتماعی صحبت کرد. 

ریز مورد بررسی قرار جزئی و را در حوزه های  ناهماهنگیمی گیرد باید موضوع  در بر راها فعالیت صد اجتماعی

بررسی جداگانه ای  "حمایت از آموزش کودکان کم درآمد"داد. به عبارت دیگر باید برای هر فعالیت مانند 

 می شود. بیشتر تغییر در وضعیت موجودو  احتمال موفقیت جزیی تر باشد فعالیتانجام داد. هر قدر 
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ناهماهنگی را استخراج و برای آن  "آموزش کودکان کم درآمد"فرض کنید می خواهیم برای یک فعالیت مانند 

 است: نقشه راهچاره بیاندیشیم. مراحل زیر به عنوان یک 

اس کارشنو  فردی آگاهو دست اندرکاران او را به عنوان  مسئله اشراف دارد برکه  فردی را انتخاب کنیمبتدا ا

 می شناسند. ،که جانب هیچ یک از دستگاه های اجرایی را نمی گیرد و منصف

 اقدامات زیر را انجام می دهد:  ،"تسهیل گر"این فرد به عنوان 

 در این حوزه را شناسایی می کند موسسات خیریه بزرگو  دستگاه های مرتبط

 هاحوزه گذاریسیاست طراحی برنامه اجرا پایش و نظارت

 و بهداشت سالمت    

 کودکان    

 در سن کار افراد    

 سالمندان    

 معلولین    

 می کندموضوعات زیر را در دستگاه های اجرایی و موسسات فوق بررسی 

 ؟چگونه شناسایی می شودهر یک چیست و  جامعه هدف

 ؟کدامند ،معیارهای استحقاق دریافت خدمات

 ؟چگونه خدمت ارائه می شود

 ؟میزان و از کجا تامین می شودبودجه به چه 
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 استخراج می شود. ،تحلیل اسناد آنهابا مسولین ذیربط و  مصاحبه های عمیقبررسی موضوعات فوق از طریق 

 

 به بحث گذاشته می شود. تفاوت ها ،در نشست های مشترکپس از تدوین گزارشی با سر فصل های فوق 
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دستگاه ها ضعف و  نقاط قوتاز حیث امور فوق موجب می شود  تفاوت دستگاه ها و موسساتمقایسه 

اما این  .هستند بهترین شیوه انجام امور او مشخص شود. معموال هر دستگاهی تصور می کند که فرآیندهای

اید بو برای دستیابی به یک نظام بهتر  تندیسبهترین ن ،هیچ یکبه شرکت کنندگان خواهد آموخت که  ،مقایسه

 امور خود را اصالح کنند.بسیاری از 

ست بقیه با یک سازمان یا نیقرار  ،هماهنگیین مسئله است که برای فهم ا ،نکته مهم در این نشست ها

 ،نظام مورد قبولکه همه باید با آن  در دست طراحی است متفاوتی نظام  بلکه  دستگاه هماهنگ شوند

 هماهنگ شوند.
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 های پیشین  در کشورها وجود د ارد که باید از دل  بررسی اجتماعی نظام حمایتدر  ناهماهنگیسه دسته 

 استخراج شود:

 ناهماهنگی عمودی، ناهماهنگی عملیاتی،  ناهماهنگی در سیاست گذاری
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ناهماهنگی میان مدیران ارشد یا سطوح تصمیم گیر با همانطور که اسمش پیداست  ناهماهنگی عمودی

ناهماهنگی میان دستگاه هایی که باید برای اجرای یک بیشتر به  ناهماهنگی عملیاتی. استمدیران اجرایی 

مانند همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام برای  هدف همکاری کنند

گی میان تصمیم ناهماهنبه  ناهماهنگی در سیاست گذاری. و است مهارت آموزی زنان یا معتادان بهبود یافته

کشی  ه دارد مانند تخصیص بودجه به گازاشار در سطح یک سازمانگیران در سطح ملی یا  تصمیم گیران 

ناهماهنگی میان دو معاونت در یک مثال آموزش کودکان است یا  ،روستاها در صورتی که اولویت نخست

 شن.بدون داشتن منطق روو چانه زنی و فشار برای گرفتن بودجه  وزارتخانه
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جایگزین  هماهنگیباشد. اگر قرار است  همکاری و هماهنگی های جدیدباید زمینه  تحلیل این ناهماهنگی 

بخوبی استخراج شود. احتماال نهادهای مختلفی برای هماهنگ سازی مانند  تجارب قبلیشود باید  ناهماهنگی

  روشن شود.باید  علل ناکارآمدی آنهاوجود دارند اما  شوراهای تصمیم گیری فرابخشی

برای دستیابی به یک هدف مشترک یا همان  تمایل افرادآنچه بیش از هرچیز به تغییر وضعیت کمک می کند 

و حتی تجربه  یمیان سازمانو  مشکالت سازمانیباید در مصاحبه ها و نشست  تسهیل گراست.  هماهنگی

 . راه حلهایی را طراحی نمایدو برای آن  شناساییمی شود را  مانع از ایجاد هماهنگیهای پرسنلی که 

به صورت زیر را تهیه کند و این جدول را  جدول تفصیلییک  ،با استفاده از مصاحبه و تحلیل اسناد تسهیل گر

 در نشست مربوطه به نقد بگذارد. 

 پیشنهادات

 طراحی اجرا و پایش
 هماهنگی در 

 های اصلیمشخصه هاشکاف های اصلیمشخصه مشکالت سطح ...

 گذاریسیاست     

 عمودی     

 عملیاتی     

بخوبی  قانونمربوط به اجراست. در بسیاری از موارد در  ستون دوممربوط به قوانین و مقررات و  ،ستون اول

شورای عالی ". به طور مثال وجود دارد ناهماهنگی در عملطراحی شده است اما  سازوکارهای هماهنگی

باالترین سطح در  دستگاه های اجراییمیان  هماهنگ سازییک نهاد مهم برای  "تامین اجتماعیرفاه و 

ستاد " ،زیرا به موازات این نهاد نبوده است اثر بخش ،این نهاد ،است. اما در عمل سیاست گذاری

می  مشابهنقش ها و وظایف دارای  "کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی"و یا  "هدفمندسازی یارانه ها

 باشند.
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هیچ  ،معلولینبه طور مثال در امور مربوط به  دیده نشده است هماهنگیبرای  نهادی ،گاهی اوقات در مقررات

 میان دستگاه های اجرایی نمی باشد. هماهنگ کننده نهادی

ه ب فصل بعددر  است.شده  هپرداخت هااستخراج ناهماهنگیو  شناسایی وضعیت موجودبه  ،تا این قسمت

 خواهیم پرداخت اما قبل از آن بهتر است شما پیشنهادات خود را ارائه دهید.  هماهنگیبرای  شیوه های بهبود

  را افزایش داد. هماهنگیچگونه می توان  ،در زمینه مربوط به شما
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 بهبود هماهنگی در قلمرو حمایت اجتماعی

 وجود دارد: مهمسه سازوکار ،  ناهماهنگی هارفع همانطور که گفته شد برای 

 قانون و یک مجری مقتدر :نخست

 فناوری مناسب :دوم

 عادات رفتاری و باورهای مشترک فرهنگی :و سوم

 یفناورآغاز کنیم.  فناوریرا بهتر است با  حوزه حمایت های اجتماعیدر سازوکار این سه مربوط به توضیح 

د ک"نمونه روشن آن  را دگرگون می سازد. نظام ،به یکباره و بجای می گذارد تاثیر عمیقدر برخی از موارد 

امکان پذیر  "ملی کد"بدون کشف فناوری است. تمام فعالیت های بانکی و اداری در جهان از جمله ایران  "ملی

را انجام  خود عملیات بانکی ،با این امنیتو  به این سرعتنمی توانستیم  ابداع نمی شد "ملی کد"اگر  نبود.

 دهیم.
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پنجره واحد »تشبیه کرد  چراغ راهنمایا  کد ملیآنچه می توان او را به  حمایت های اجتماعیحوزه در 

مانند کامبوج و اندونزی در  "کشورهای کم درآمد"از دیرباز و  "کشورهای پیشرفته"است. «  خدمات حمایتی

 راه اندازی نموده اند.را «  پنجره واحد خدمات حمایتی»سال های اخیر  
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 دقت کنید:  زیرتصویر به 

 

یک  مرکزمراجعه می کند.این  این مرکزبه  فرد نیازمنداست. «  پنجره واحد خدمات حمایتی»این یک  

 «مرکز  واحد خدمات حمایتی ». در ارائه می دهدنیز  کلیه خدمات حمایتیدارد و  پایگاه بزرگ اطالعاتی

 اطالعات مربوط به کلیه خدمات حمایتی وجود دارد

 می شود استحقاق سنجیدر این مرکز وجود دارد و براساس آن  مربوط به فرداطالعات 
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 می کند ثبت نامفرد در این مرکز 

 ثبت می شود.است  سامانه ای ملیکه  سامانه این مرکزهر خدمتی که به فرد داده می شود در 

  .دهندخدمت ارایه می  ،از این طریق کلیه دستگاه های اجرایی ،و شاید مهمتر از همه
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 کاهش می دهد:یا حداقل  برطرفرا  مشکل ناهماهنگی مرکزچگونه این  

روشن می شود. سیاست گذاران به آسانی می  تمام نیازهای جامعه هدفاوال با استفاده از سامانه این مرکز 

 و با استیکسان  فرم های پذیرش ،بدست بیاورند. در شعب این مرکز نیاز جامعهاز  درک روشنیتوانند 

 .سنجیده می شود استحقاق افراد پایگاه مشترک اطالعاتو  روش واحد

چه مشخص می شود که  ثبت می شود ،یک پایگاه دادهدر  خدمات دستگاه های اجراییثانیا از آنجا که 

بهره مند شده اند.  سایر خدماتیا  تسهیالت مسکناز  چه تعداد، آموزش فنی و حرفه ای گرفته اند ،تعداد

 بنابراین

 آسانتر می شود. دستگاه های اجرایی ارزیابی

حوزه است. به عبارت دیگر در  سازوکارهای هماهنگییکی از مهمترین  ارزیابی دستگاه های اجرایی

 دارد هماهنگینقش مهمی در « عملکرد ارزیابی»گفته شده  سه سازوکارعالوه بر  حمایت های اجتماعی

 زیرا

اه دستگ ضعفو  نقاط قوت ،و به زبان دیگر اهداف تحقق نیافته اندمشخص می شود  ارزیابی عملکرددر 

 های اجرایی مشخص می شود.
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ر که اگ. به این نکته توجه کنیم  بزرگترین اقدام است مرکز واحد خدمات اجتماعیو  راه اندازی پنجره

این کار حمایت اجتماعی،  حوزه برخی ازمی توان برای  تاسیس کنیم پنجره واحدبرای همه خدمات نتوانیم 

خوشبختانه  در روستاهای ایران. زنان سرپرست خانواریا  معلولینمثال برای خدمات مربوط به  را انجام داد

ی ارایه م مبتنی بر جامعه مراکز توانبخشیهمه دستگاهها با هماهنگی نسبتا خوبی خدمات خود را از طریق 

 دهند.

  



36 
 

می توان  عمودیو  عملیاتی، سیاست گذاریدر سه سطح  بهبود هماهنگیبرای  پنجره واحدعالوه بر 

 .انجام داد اقدامات مختلفی

 وجود دارد: چند ابزار مشترک ،در هر سه سطح بهبود هماهنگیبرای 

وجود یک نهاد مسئول برای ، انتقال اطالعات، ارزیابی سیاست ها، گفتگو میان دست اندرکاران

 هماهنگی
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عدم و  موجب شکست ناهماهنگیبپذیرند که  خصوصیو دولتی دست اندرکاران اگر  ،قبل از این سه

مشکل آنگاه همایش ها، نشست ها، گزارش ها و  هر محفلی در مورد  .گام بزرگی برداشته است ،است موفقیت

کمک می کند. هر دستگاهی و  درک مشترکبه  مسئله هادر مورد  گفتگومفید و موثر است.  ،نا هماهنگی

همراه با او  بایدو همه  مهمترین وظیفه است وظیفه اوتصور می کند  ،حتی هر مجموعه ای در یک دستگاه

 شوند. 

نهادهای را فراهم می سازد. اگر  تصحیح سیاست هاو زمینه  روشن می سازدرا خطاها  ،ارزیابی سیاست ها

گام مهمی در  ارزیابی کندرا  خدمات آنها ،"یک مرجع واحد"که  قبول کنند ،فعال در یک حوزه حمایتی

 برداشته شده است. اصالح نظام حمایت های اجتماعی
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رای دارد. ب یکدیگره نشان از نزدیک شدن دستگاه ها بابزاری است که استقرار آن  "پایگاه داده های مشترک"

 ود.برقرار ش میان سازمان ها های واحد پروتکلو  یکسان شوند ،تعاریفباید  تشکیل بانک های اطالعاتی

 هماهنگ شدن دستگاه هاابزار مناسبی برای  ،طراحی بانک های مشترک اطالعاتیبنابراین تالش برای 

 می باشد.

 

 

 

 (Data Centerنمونه یک مرکز داده )
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بدون یک نهاد اما به نظر می رسد  منجر نمی شود هماهنگیهر چند تشکیل یک سازمان یا نهاد لزوما به 

مشروعیت باید از  این نهاد. نمی توان نهادهای فعال در یک حوزه را هماهنگ نمود هماهنگیبرای  مسئول

 هماهنگ نهاد، مسئول توزیع بودجه باشد ،بهره مند باشد. گفته می شود که اگر این نهاد حقوقی و قانونی

   خواهد داشت. هماهنگیبیشتری برای  قدرت ،کننده
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 دهید مطالب فوق را خالصه کنیم: اجازه

 را در سه بخش  ناهماهنگی ،اصالح سیاست های حمایتیبرای 

 عمودی 

 عملیاتی 

  و سیاست گذاری 

 استخراج کنیم.
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 دست پیدا کرد: ،نظامی هماهنگ تربه  ، می توانبا ابزارهای زیرسپس 

 پنجره واحد خدمات حمایتی 

  گفتگوی دست اندرکاران 

  سیاست های کنونیارزیابی 

  اطالعات و تبادل انتقال 

  وجود یک نهاد مسئول و پاسخگوو 

به  فعالین حوزه حمایت های اجتماعیاست اما اگر  نیازمند دانش و مهارت الزمهر یک  این ابزارها

 دست یابند. مهارت های الزممی توانند براحتی به  ،واقف شده باشند پیامدهای ناهماهنگی

 

 


