
 روز بهزيستي و تأمين اجتماعي

بيست و پنجم تير هر سال، روز بهزيستي و تأمين اجتماعي نام گذاري شده است. سازماني كه مبناي به وجود آمدنش كمك به 
تأمين حداقل هزينه زندگي خانواده هاي نيازمند و بي سرپرست و ايجاد زمينه هاي مناسب براي خودكفايي آنان بوده است. نام 
گذاري چنين روزي، از ميزان اهميت آن در نظام جمهوري اسالمي خبر مي دهد. با آرزوي موفقيت براي خدمت گزاران پرتالش 

آن، شرح كوتاهي از وظايف و عملكرد اين دو نهاد ثمربخش را از نظر مي گذرانيم. 

 سازمان بهزيستي

بهزيستي، سازماني فرهنگي، اجتماعي و امدادي است كه به منظور گسترش رحمت الهي در جامعه و حفظ ارزش ها و كرامات 
واالي انساني، مجموعه خدماتي را ارائه مي دهد. اين سازمان براي كمك به قشرهاي محروم و انسان هايي كه بنا به داليل محيطي، 
اجتماعي، اقتصادي و ارثي و نيز داشتن مشكالت جسمي، رواني، عاطفي، گرفتار مشكالت و دچار عدم تعادل شده اند، تأسيس شده 

است. بهزيستي با كمترين حمايت هاي دولتي و با تكيه بر مشاركت مردمي و همكاري سازمان ها، در راه گسترش خدمات توان 
بخشي، امدادي، بازپروري و كمك به تأمين حداقل نيازهاي گروه هاي كم درآمدي كه قادر به توانايي و خودكفايي اقتصادي 

نيستند، فعاليت مي كند. 

 بهزيستي از منظر اسالم

در آموزه هاي آسماني دين مبين اسالم، پيوسته به احسان و دست گيري از كساني سفارش شده كه به كمك و ياري نيازمند 
هستند. آزمون همه انسان ها در اين دنيا با فقر و ضعف نيست، بلكه بعضي با ثروت و قدرت مالي يا توانمندي جسماني آزموده مي 

شوند. در دين اسالم نيز مالك قبولي در آزمون هاي الهي، ميزان اخالص در كمك است. 

احسان و دست گيري از مستمند، توفيق الهي است كه تنها نصيب عده اي مي شود كه سزاوار لطف پروردگارند. دستي كه معبد 
نيكي و مجراي امداد باشد، دست خداست كه از آستين خلق بيرون آمده است و بهزيستي و كمك رساني به هر شيوه اي كه امكان 

آن فراهم شود، لطفي است كه شامل حال نيكوكاران گردد. امام باقر عليه السالم در مورد نتيجه نيكوكاري مي فرمايد: «نيكوكاري و 
صدقه پنهاني، فقر را از بين مي برد، عمر را زياد و هفتاد مرگ بد و ناگوار را دفع مي كند». 

 وظايف سازمان بهزيستي

بي ترديد، سالمت جسم و جان و روان، زيربنايي ترين عامل پيشرفت و تكامل جامعه است. امروزه براي دست يابي به اين هدف، با 
اجراي برنامه هاي پيش رفته بهداشتي و بهزيستي در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، افراد ناتوان جامعه از دوران شيرخوارگي 

تا سالخوردگي تحت مراقبت قرار دارند تا سالمتشان تأمين شود. يكي از وظايف سازمان بهزيستي، كمك به تأمين نيازهاي افراد و 
خانواده هاي بي سرپرست و ايجاد زمينه هاي مناسب براي خودكفايي آنان است. اين سازمان، ساختاري است كه به طور علمي به 
بررسي نارسايي ها و مشكالت اجتماعي مي پردازد و از نيروي متخصصان و كارشناسان علوم اجتماعي و بهداشتي برخوردار است و 

معضل هاي اجتماعي را از ريشه درمان كند و از بين ببرد. 

 زنان و كودكان بي سرپرست



از مهم ترين برنامه هاي سازمان بهزيستي، سرپرستي و كمك مالي به زنان و كودكان بي سرپرست است. در هر جامعه افرادي 
هستند كه جزو گروه هاي آسيب ديدگان اجتماعي شمرده مي شوند. در اين ميان، بايد فرزندان بي سرپرست، بدسرپرست يا 

محروم از پدر و مادر را جزو اين گروه قرار داد. همچنين زنان آبرومند و بي سرپناهي هستند كه براي تأمين مخارج زندگي تحت 
پوشش اين سازمان قرار گرفته اند. اين گروه نيز كه هم نيازمند كمك مالي براي گذران زندگي خود هستند و هم به برنامه هاي 

مشاوره اي در زمينه تربيت و تعليم فرزندان و مشكالتشان نياز دارند، از برنامه هاي سازمان بهزيستي بهره مند مي شوند. 

 TCبهزيستي و طرح درمان اعتياد

 ، يكي از خدمات سازمان بهزيستي كشور براي مددجويان نيازمند است. در اين شيوه، دارو TCطرح درمان اعتياد اجتماع مدار
درماني وجود ندارد و محور و هدف درمان، تغيير در شيوه زندگي و بازتواني و توان بخشي در شخص بر اساس يادگيري اجتماعي و 

برنامه درماني درازمدت است كه با نظام نظارتي قوي براي معتادان طراحي شده و به شكل كامالً TCقواعد زندگي اجتماعي است. 
علمي جاي گزين مراكز بازپروري پيشين در كشور گرديده است. از ديد اين نوع درمان، سم زدايي كافي نيست و مي تواند آغازي 

، به درمان همه جنبه هاي رفتاري، شناختي، هيجاني و جسماني TCبراي بازگشت دوباره به اعتياد باشد. در درمان اجتماع مدار 
معتاد مي پردازند و از بيمار خواسته مي شود آن گونه رفتار كند كه بايد باشد، نه به صورتي كه اكنون رفتار مي كند. 

 تأمين اجتماعي

مفهوم تأمين اجتماعي، بيشتر با مفهوم هايي چون رفاه اجتماعي، بيمه هاي اجتماعي، خدمات اجتماعي، تعاون اجتماعي و تعادل 
اجتماعي هم معناست و در برخي موارد نيز به معناي واژه هايي چون كمك اجتماعي و معاونت متقابل هم سوست. انسان نيز بر 

اساس طبيعت و نياز خود، زندگي اجتماعي را برگزيده است. 

بنابراين، جامعه انساني مجموعه اي به هم پيوسته است و فطرت انسان و نيازمند اجتماعي، آنان را به پيوند و وابستگي به نيروهاي 
فكري، عملي و علمي يكديگر دعوت مي كند. بر همين اساس، انسان هيچ گاه از رابطه با ديگران بي نياز نيست و در همه حال به 

ياري ديگران نياز دارد. پس هرگاه اين رابطه و پيوند با تعهد و احساس مسئوليت متقابل همراه باشد، اثر نيك و ارزنده اي در بهبود 
وضعيت اجتماع ايجاد مي كند. در روايتي از امام صادق عليه السالم آمده است كه فرمود: «مؤمنان در نيكي كردن، مهرباني و دل 
سوزي در مورد يكديگر، همچون تن واحدند كه اگر جايي از آن دردمند شود، باقي اعضا در بيداري و سوز آن هم دردي مي كنند. 

 تأمين اجتماعي؛ تجربه تاريخي انسان

انسان به كمك فطرت و خردي كه خداوند به او بخشيده، در طول تاريخ به بسياري از حقيقت ها پي برده و در كنار پيشرفت 
علمي، به پيشرفت هاي اجتماعي رسيده است. تأمين اجتماعي، يكي از دستاوردهاي تجربي بشر است. در طول تاريخ، بشر دريافته 
كه گسترش فقر در جامعه، به افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي مانند دزدي، بزه كاري، جرم و جنايت يا تكدي گري مي انجامد و 

آسيب آن به همه افراد جامعه مي رسد. بنابراين در دو قرن اخير، انسان ها براي رفع نياز طبقات كم درآمد جامعه، به فكر چاره 
افتادند. با تكامل تدريجي انديشه بشر در طول تاريخ و آگاهي او به حقوق خود، تأمين اجتماعي عمومي شكل گرفت تا حداقل 

سطح زندگي را براي همه افراد جامعه فراهم آورد. 

 تأمين اجتماعي، آرمان پيامبران



تأمين اجتماعي در مفهومي گسترده، يكي از هدف هاي اساسي پيامبران الهي بوده است. پيامبران در كنار دعوت انسان به بندگي 
خداوند، آنها را به رعايت عدل، پرهيز از ثروت اندوزي و كمك به نيازمندان دعوت كرده اند. پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله در 

نكوهش ثروتمندان بي تفاوت مي فرمايد: «واي بر توانگران (به دليل رسيدگي نكردن به) نيازمندان». 

در دين اسالم، انسان از كرامت الهي برخوردار است. نعمت هاي الهي حق همه انسان هاست و در انحصار هيچ فرد يا گروهي نيست. 
از تمركز ثروت كه به فقر ديگر انسان ها مي انجامد، نهي شده است و همه انسان ها در مورد وضع معيشتي ديگران مسئول هستند. 

بنابراين، يكي از معيارهاي ارزش رفتار و عملكرد افراد در جامعه، ميزان كوششي است كه فرد در راه رفع فقر و نابساماني هاي هم 
نوعان خود انجام مي دهد. حضرت علي عليه السالم در اين باره مي فرمايد: «بهترين برادران تو كسي است كه تو را در مال خويش 

شريك كند و بهتر از او كسي است كه تو را از ديگران بي نياز سازد». 

 دو اصل تأمين اجتماعي

تأمين اجتماعي صرف نظر از نظام اقتصادي حاكم بر جامعه، همواره مورد توجه ويژه دولت ها و ملت ها در سراسر جهان بوده است. 
اقدامات متعدد براي دست يابي كارگران به حقوق خويش، انواع حمايت از بي سرپرستان، ناتوانان و اقشار آسيب پذير را مي توان 
مصداق روشني از زمينه تأمين اجتماعي دانست. انديشمندان مسلمان، تأمين اجتماعي را تأمين كامل وسايل زندگي عموم افراد 

دانسته اند كه دو اصل اساسي دارد: اصل كفالت همگاني و اصل سهيم بودن جامعه در درآمدهاي عمومي. 

 اولويت هاي تأمين اجتماعي

اولويت ها در تأمين اجتماعي اسالم دو قسم است: يكي اينكه چه كساني در تأمين اجتماعي بر ديگران مقدمند و ديگر اينكه تأمين 

اجتماعي از سوي چه كسي اولويت بيشتري دارد. در قسم اول، قاعده كلي ميزان آسيب پذيري و محروميت است و در قسم دوم، 

صاحبان ثروت و مكنت، مسئوليت بيشتري براي تأمين اجتماعي دارند؛ زيرا سرمايه هاي مالي، در واقع امانت هايي است كه خداوند 

در اختيار انسان قرار داده است و بندگان خدا نيز همگي خانواده خداوند به شمار مي روند. بنابراين، هرگاه بندگان خدا دچار كمبود 

و نداري شدند، آنان كه از سرمايه بيشتري برخوردارند، به حكم جانشيني و امانت داري، موظف به برطرف ساختن نيازهاي كم 

درآمدان جامعه هستند. پس اگر آنان حق امانت داري را خود ادا نكردند، حكومت اسالمي حق دارد تا آن جا كه صالح بداند، آنها را 

 به انجام وظيفه تكليف كند.

 


