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چکیده:
هـــدف ایــن نوشــتار بررســی نقــش دانــش آکچوئــری در نظــام تأمین اجتماعــی، به ویــژه خــرده 
نظــام بیمــه ای آن اســت. ســئوال محــوری کــه در ایــن مقالــه مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد 
آن اســت کــه دانــش آکچوئــری، بــه مثابــه یــک ابــزار فنــی، چگونــه می توانــد بــه بهبــود عملکــرد 
نظــام تأمین اجتماعــی، به ویــژه خــرده نظــام بیمــه ای آن کمــک نمایــد؟ در بخــش اول ایــن 
ــا طــرح مباحــث مفهومــی و نظــری مناســب برآمــده از  ــوق، ب ــه پرســش ف ــرای پاســخ ب نوشــتار ب
رویکــرد کارکردگرایــی و نظریــه تالکــوت پارســونز نشــان داده می شــود یکــی از مهمتریــن عواملــی 
ــد،  ــی( کمــک نمای ــام تأمین اجتماع ــا نظ ــام )در اینج ــک نظ ــرد درســت ی ــه عملک ــد ب ــه می توان ک
ــای  ــرات نظام ه ــی از تأثی ــر آن، آگاه ــم ب ــی حاک ــم درون ــات نظ ــام از مقتضی ــداوم نظ ــی م آگاه
ــد ایــن مــوارد را  ــر آن اســت. اگــر یــک نظــام اجتماعــی بتوان موجــود دیگــر و نظــم کل جامعــه ب
ــرد  ــود عملک ــا بهب ــاالً ب ــد احتم ــرار ده ــه ق ــورد توج ــود م ــاختار خ ــی در درون س ــورت دائم به ص

خــود مواجــه خواهــد شــد. 
در بخــش دوم ایــن نوشــتار، محقــق می کوشــد بــا تشــریح فعالیت  هــای چهارگانــه آکچوئــری )ارزیابــی 
طرح  هــای بیمــه ای موجــود، ارزیابــی طرح  هــای جدیــد، پیشــنهاد اصاحــات آکچوئــری و پیش بینی  هــای 
کوتاه مــدت( در نظــام تأمین اجتماعــی نشــان دهــد ایــن دانــش چگونــه قــادر اســت بــه صــورت ســاختاری 
نظــام تأمین اجتماعــی را تبدیــل بــه یــک »نظــم کارکــردی اجتمــاع بنیــان« ســازد کــه به طــور دائــم بــه 
منطــق درونــی خــود و نظــم بخشــی  های دیگــر جامعــه حســاس باشــد و از ایــن طریــق مانــع از اختــال 

در عملکــرد خــود شــود. 
واژگانکلیــدی: نظــم اجتماعــی، کارکــرد، نیــاز، آکچوئــری، نظــام تأمین اجتماعــی، اجتمــاع بنیــان، 

خــرده نظــام بیمــه ای. 

1. معاون محاسبات اقتصادی و اجتماعی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی و دانشجوی دکترای جامعه شناسی
zasadi 20122007 @yahoo.com 



فصلنامه تأمین اجتماعی، سال یازدهم، شماره 41 و 42 22

طرحمسئله
ــام کان  ــردی در درون نظ ــای کارک ــن نظام  ه ــه مهمتری ــی از جمل ــام تأمین اجتماع ــک، نظ ــی ش ب
جامعــه اســت کــه بــا هــدف پاســخ دادن بــه نیاز  هایــی از قبیــل تأمیــن درآمــد جایگزیــن بــرای مســتمری 
ــه وجــود آمــده  بگیــران، بازتوزیــع درآمدهــا، ارتقــای ســطح ســامت، عدالــت اجتماعــی و... در جامعــه ب
ــامان  ــا س ــن کارکرد  ه ــق ای ــتای تحق ــود را در راس ــی خ ــم درون ــند نظ ــی آن می کوش ــای درون و بخش  ه
دهنــد. ایــن نظــام بــه دلیــل تحــت پوشــش قــراردادن نســل  های گوناگــون و لــزوم تأمیــن منابــع مالــی 
ــا مجموعــه  ــه اســتفاده از ابزار  هــای مناســب اســت ت ــزم ب ــای تعهــد شــده، مل ــران مزای ــرای جب ــی ب کاف
ــدی  ــی و کارآم ــتم  های آن، اثربخش ــرده سیس ــا خ ــا ی ــک از بخش  ه ــر ی ــای ه ــا کارکرد  ه ــا ی فعالیت  ه
ــی  ــات موجــود، یک ــه ادبی ــا ب ــم آورد. بن ــی فراه ــام تأمین اجتماع ــی نظ ــداف اصل ــن اه ــرای تأمی الزم را ب
ــر  ــی ه ــای درون ــم فعالیت  ه ــی در تنظی ــام تأمین اجتماع ــه نظ ــد ب ــه می توان ــی ک ــن ابزار  های از مهمتری
ــش  ــی را ممکــن ســازد، دان ــا نظم  هــای بیرون ــد آنهــا ب ــد و پیون یــک از خــرده نظام  هــای آن کمــک نمای
ــه  ــرای پاســخ گویی ب ــری علمــی اســت کــه رشــته  های دانشــگاهی بســیاری را ب ــری اســت. آکچوئ آکچوئ
ــی و  ــیع اجتماع ــتره وس ــک ها( در گس ــی تأمین اجتماعی)ریس ــه ای و مال ــی بیم ــائل فن ــیاری از مس بس
تجــاری هماهنــگ و همراســتا ســاخته اســت. در اینجــا در مقــام یــک پژوهــش علمــی در پــی پاســخ دادن 
بــه ایــن پرســش هســتیم کــه دانــش آکچوئــری، بــه عنــوان یــک ابــزار فنــی، چگونــه می توانــد بــه بهبــود 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد؟ ب ــک نمای ــه ای آن کم ــام بیم ــرده نظ ــژه خ ــی، به وی ــام تأمین اجتماع ــرد نظ عملک
ــرای نظــام تأمین اجتماعــی برخــوردار اســت  ــی ب ــری از چــه ویژگی هــا، فرصت  هــا و امکانات ــش آکچوئ دان
ــه  ویــژه خــرده نظــام بیمــه ای  ــه بهبــود عملکــرد نظــام تأمین اجتماعــی، ب ــد ب کــه اســتفاده از آن می توان

آن، کمــک نمایــد؟

1(مبانیمفهومی
ــی  ــم کارکردگرای ــد در پارادای ــخن می ران ــش س ــرد و نق ــام، کارک ــای نظ ــی از واژه  ه ــی محقق  وقت
ــم  ــاز می گــردد. دورکی ــم« ب ــه اندیشــه  های »امیــل دورکی ــرد کــه ریشــه آن ب ــرار می گی ســاختارگرایی ق
جامعــه را یــک ارگانیســم دارای بخش  هــای متعــدد می دانســت کــه هــر یــک از بخش  هــای آن در پاســخ 
بــه یــک نیــاز عمــل می کننــد و کارکــردی را بــرای جامعــه انجــام می دهنــد. او معتقــد بــود آنچــه باعــث 
ــه هــم اســت کــه ایــن  ــل اعضــا ب ایجــاد انســجام و نظــم اجتماعــی در جامعــه می شــود وابســتگی متقاب
وابســتگی در جامعــه ارگانیــک از طریــق تقســیم کار گســترده در جامعــه فراهــم می شــود و موجــب ایجــاد 
ــه می کنــد:  ــه عبــارت دیگــر جامعــه دو فراینــد متفــاوت امــا مکمــل را تجرب انســجام و نظــم می شــود. ب
ــود  ــف خ ــای مختل ــان بخش  ه ــد می ــاد پیون ــه ایج ــپس ب ــردازد و س ــردی« می پ ــز کارک ــت به»تمای نخس
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ــد.  ــه می کن ــام« را تجرب ــد »ادغ ــی آورد و فراین روی م
ــده  ــه ای را برعه ــک وظیف ــر ی ــه ه ــاوت می دانســت ک ــای متف ــی از بخش  ه ــه را ترکیب ــم جامع دورکی
ــن  ــام ای ــرای انج ــد و ب ــام می دهن ــا را انج ــه ای از فعالیت  ه ــود مجموع ــف خ ــام وظای ــرای انج ــد و ب دارن
ــا را انجــام  ــه کارکرد  ه ــن مجموع ــه ای ای ــر جامع ــد. اگ ــه کار می گیرن ــع را ب ــه ای از مناب ــا مجموع فعالیت  ه
دهــد جامعــه ای کارکــردی اســت کــه در وضعیــت بهنجــار در حــال عمــل کــردن اســت)Kreps, 51:1984(. با 
ــا اخــال روبــه رو شــود، آن جامعــه یــک جامعــه  این حــال، اگــر جامعــه ای در انجــام کارکرد  هــای خــود ب
ــه عبــارت دیگــر از منظــر دورکیــم، آســیب پذیری مســئله ای اســت کــه در  ــود. ب ــر خواهــد ب آســیب پذی
ــد تعریــف می شــود.  ــا کارکرد  هــا و نهاد  هایــی کــه وظیفــه انجــام ایــن کارکرد  هــا را برعهــده دارن ــد ب پیون
بایــد اشــاره کــرد کــه آنچــه دورکیــم در ســطح کان جامعــه مطــرح می کنــد در مــورد تــک تــک خــرده 
سیســتم  های ایــن جامعــه نیــز صــادق و کاربــردی اســت کــه یکــی از آنهــا نظــام تأمین اجتماعــی اســت. 
ظهــور و تــداوم نظــام تأمین اجتماعــی حاکــی از نقــش مهــم و حیاتــی اســت کــه ایــن نظــام در تنظیــم و 
ــی دارد  ــه عبــارت دیگــر ظهــور نظــام تأمین اجتماعــی ریشــه در نیاز  های ــراری نظــم اجتماعــی دارد. ب برق
ــا آن  کــه نظــم اجتماعــی کان جامعــه در ســاحت  های متفــاوت اقتصــاد، سیاســت، اجتمــاع و فرهنــگ ب
روبــه رو شــده و اگــر بــه آنهــا پاســخ ندهــد بخشــی از فراینــد شــکل گیــری نظــام اجتماعــی را ناتمــام باقــی 
ــرد  ــال در عملک ــی خــود اخت ــل سیســتم اجتماع ــه نقصــان در تکمی ــر گون گذاشــته اســت. بی شــک، ه

بخش  هــای دیگــر نظــام اجتماعــی را بــه همــراه خواهــد داشــت. 
ایــن پرســش کــه نظــم اجتماعــی حــول چــه کانونــی ســازمان می یابــد و ایــن کانــون چگونــه می توانــد 
تمامــی بخش  هــای جامعــه را در پیونــد ســاختاری بــا یکدیگــر نگــه دارد یکــی از مهمتریــن پرســش  ها در 
نظریــه اجتماعــی اســت. نخســتین پاســخ بــه ایــن پرســش را دورکیــم مطــرح کــرد کــه شــکل کامل تــر 
آن را می تــوان در نظریــه پارســونز دنبــال کــرد. از نظــر پارســونز نظــم اجتماعــی وضعیتــی اســت کــه چهــار 
خــرده نظــام اجتماعــی بتواننــد کار ویژه  هــای خــود را بــه خوبــی انجــام دهنــد و در یــک رابطــه تعاملــی 
مناســب قــرار داشــته باشــند. بــه همیــن دلیــل پارســونز معتقــد بــود جامعــه چهــار نیــاز کلیــدی دارد کــه 

بــرای پاســخ گفتــن بــه آنهــا بایــد بــه تعریــف چهــار نهــاد عمــده پرداختــه شــود. )مهرآئیــن، 1392(. 
ــود نهــاد »اقتصــاد« پاســخی  ــا محیــط« اســت. پارســونز معتقــد ب  نخســتین نیــاز »ســازگار شــدن ب
بــرای رفــع ایــن نیــاز اســت. اقتصــاد بــه جامعــه کمــک می کنــد کــه بــه بهتریــن شــکل بــا محیــط خــود 
ســازگار شــود و بــا اســتخراج منابــع نهفتــه در آن نیــروی الزم بــرای ادامــه حیــات خــود را فراهــم آورد. از 
ایــن رو، پارســونز معتقــد بــود در نهایــت آنچــه در حــوزه اقتصــاد بــه دســت می آیــد »کاال و ثــروت« اســت 

و آنچــه نظــم ایــن قلمــرو را شــکل می دهــد »منطــق مبادلــه« اســت. 
ــا« اســت. پارســونز  ــا و اهــداف و حفــظ آنه ــد آرمان  ه ــف و تولی ــاد پارســونز »تعری ــه اعتق ــاز دوم ب نی
معتقــد بــود نهــاد »فرهنــگ« پاســخی بــرای رفــع ایــن نیــاز اســت. مهمتریــن کارکــرد قلمــرو فرهنــگ آن 
اســت کــه بــه تولیــد آرمان  هــا و اهــداف جامعــه بپــردازد و بــا تأکیــد بــر اهمیــت آنهــا و بازتولیــد دوبــاره 
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آنهــا بــه حفــظ ایــن اهــداف و آرمان  هــا کمــک نمایــد. از ایــن رو، پارســونز معتقــد بــود آنچــه در نهایــت در 
قلمــرو فرهنــگ بــه دســت می آیــد »معرفــت و دانــش« اســت و منطــق حاکــم بــر ایــن قلمــرو کــه آن را 

پویــا و زنــده نگــه خواهــد داشــت چیــزی جــز منطــق »گفت وگــو« نیســت. 
ــه  ــود ک ــد ب ــونز معتق ــت. پارس ــداف« اس ــا و اه ــن آرمان  ه ــردن ای ــی ک ــه »درون ــر جامع ــوم ه ــاز س نی
ــای  ــا اجتماع  ه ــواده ی ــل خان ــرم از قبی ــای گ ــا در اجتماع  ه ــت. م ــاز اس ــن نی ــه ای ــخی ب ــاع« پاس قلمرو»اجتم
ســرد از قبیــل بــازار و از طریــق روابــط اجتماعــی و ســرد خــود بــه درونــی کــردن آرمان هــا، ارزش  هــا و اهــداف 
ــا نیســتیم کــه  ــن م ــه انســان اجتماعــی می شــویم. ای ــل ب ــق تبدی ــن طری ــم و از ای جامعــه در خــود می پردازی
در جامعــه زندگــی می کنیــم، بلکــه جامعــه هــم در مــا زندگــی می کنــد. از ایــن رو، پارســونز معتقــد بــود آنچــه 
در نهایــت در قلمــرو اجتمــاع بــه دســت می آیــد از جنــس »عاقــه و عاطفــه« اســت و مکانیســم تبــادل آن نیــز 
»روابــط اجتماعــی« اســت. باالخــره از نــگاه پارســونز چهارمیــن نیــاز هــر جامعــه »تحقــق آرمان  هــا و اهدافــی« 
ــه درون مــردم راه یافتــه اســت.  اســت کــه در قلمــرو فرهنــگ تعریــف و تولیــد شــده و در قلمــرو اجتماعــی ب
پارســونز نهــاد »سیاســت« را پاســخی بــه رفــع ایــن نیــاز جامعــه می دانــد. سیاســت نهــادی اســت کــه بایــد در 

ــی اهــداف و آرمان  هــای یــک جامعــه حرکــت کند)چلبــی، 1379(.  راســتای تحقــق عمل
ــوژی« در  ــا دو مکانیســم »زور« و »ایدئول بنابرایــن آنچــه در ایــن قلمــرو تولیــد می شــود »قــدرت« اســت کــه ب
جامعــه خودنمایــی می کنــد. پارســونز معتقــد بــود ایــن چهــار نهــاد هــم بایــد کارکــرد خــود را بــه خوبــی انجــام دهنــد 
و هــم در رابطــه کارکــردی تعریــف شــده بــا یکدیگــر باشــند و منطــق یکدیگــر را مختــل ننماینــد )همیلتــون، 1372(. 
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ــخ  های  ــی و پاس ــام کان اجتماع ــای نظ ــوص نیاز  ه ــونز در خص ــه پارس ــت آنچ ــد گف ــن بای همچنی
کارکــردی بــه آنهــا می گویــد در خصــوص تــک تــک خــرده نظام  هــای اجتماعــی صــادق اســت. 
ــه برخــی نیاز  هــای  ــرای پاســخ دادن ب ــی از نظــم کان اجتماعــی کــه ب ــوان جزی ــه عن تأمین اجتماعــی ب
کارکــردی صورتبنــدی و شــکل یافتــه اســت، خــود بــه عنــوان یــک نظــام، دارای چهــار نیــاز اســت کــه 
بایــد بــه آنهــا پاســخ کارکــردی دهــد. ایــن نظــام بــرای ســازگار شــدن بــا محیــط بــه عنــوان نخســتین 
ــرای  ــع نهفتــه در آن)ناشــی از حــق بیمــه و مالیــات( ب ــه ایجــاد نهــاد اقتصــادی و اســتخراج مناب نیــاز، ب
ادامــه حیــات خــود مبــادرت می کنــد. آنچــه در ایــن حــوزه مهــم اســت و بایــد حاصــل شــود »منابــع و 
ــا قلمــرو را در نظــام تأمین اجتماعــی شــکل می دهــد منطــق  ــن حــوزه ی ــروت« اســت و آنچــه نظــم ای ث
ــادی  ــای کان اقتص ــه در چارچوب  ه ــت ک ــزاری اس ــت اب ــی عقانی ــده( و نوع ــه و فای ــودگرایانه )هزین س

تعریــف شــده اســت. 
نیــاز دوم نظــام تأمین اجتماعــی، طبــق نظریــه پارســونز، »تعریــف و تولیــد آرمان  هــا و اهــداف و حفــظ 
آنهــا« اســت. نظــام تأمین اجتماعــی بــرای بــرآوردن ایــن نیــاز اساســی، »نهــاد فرهنــگ« را کــه متشــکل 
ــی، 1379:  ــا و... )چلب ــا، کنش ه ــا، تکنیک ه ــک، نماده ــا، مناس ــا، گفتمان ه ــه ها، باوره ــم، اندیش  از عائ
ــنامه  های  ــداف، بخش ــف اه ــعارها، تعری ــنامه، ش ــن اساس ــوان در مت ــی آن را می ت ــت و تجل 69-54( اس
راهبــردی، گفتمــان مدیــران و مســئوالن، متــون و کتاب  هــای منتشرشــده، نماد  هــا و ســمبل  های طراحــی 
ــق  ــق »منط ــه از طری ــی ک ــت و دانش ــت. معرف ــود آورده اس ــه وج ــت، ب ــازمان و.... یاف ــوی س ــده، لوگ ش
گفت وگــو« میــان طرف  هــای درگیــر در ایــن نظام)کارگــر، کارفرمــا و دولــت( بــه دســت می آیــد، دســتاورد 
ــی  ــام تأمین اجتماع ــه نظ ــا و نظــم بخشــیدن ب ــداف و آرمان  ه ــف اه ــرای تعری ــم ب ــاد مه ــن نه ــی ای نهای
اســت. اساســی   ترین آرمانــی کــه نظــام تأمین اجتماعــی در تعریــف، تحقــق و حفــظ آن نقــش اساســی دارد 
عدالــت اجتماعــی اســت. نهــاد فرهنــگ در نظــام تأمین اجتماعــی می توانــد در ترویــج و اشــاعه ارزش  هــای 

عدالــت خواهانــه، عــام گرایانــه و فرامــادی گرایانــه نقــش مهمــی ایفــا کنــد )نصرتی نــژاد، 1383: 28(. 
نظــام تأمین اجتماعــی بــرای بــرآورد نیــاز ســوم خــود )درونــی کــردن آرمــان و اهــداف تعریــف شــده( 
ــه  ــردن نظــام تأمین اجتماعــی ب ــی آن ب ــژه اصل ــد کــه کار وی ــف می کن ــا قلمــرو اجتمــاع را تعری حــوزه ی
ــق  ــان( و خل ــردم و کارفرمای ــوده م ــی، ت ــام تأمین اجتماع ــاغل در نظ ــای ش ــم از نیرو  ه ــراد )اع درون اف
ــات  ــم تعام ــت تنظی ــی و در نهای ــام تأمین اجتماع ــای نظ ــا و برنامه  ه ــداف و آرمان  ه ــا اه ــر ب ــراد درگی اف
ــن  ــوان مهمتری ــه عن ــا بیمه  هــای اجتماعــی ب ــراد ب ــردی و بیــن گروهــی و همچنیــن تعامــات اف بیــن ف
نهــاد تجلــی بخــش نظــام تأمین اجتماعــی اســت. نهــاد اجتمــاع بــا ایجــاد کنشــگر اجتماعــی دارای تعهــد 
ــا ســازمان تأمین اجتماعــی  ــرای شــکل گیــری نهــاد ی و عاطفــه و علقه  هــای متفــاوت انســانی زمینــه را ب
ــداف  ــه اه ــد ب ــادی، تعه ــع اقتص ــرل مناب ــه کنت ــد ب ــا تعه ــده ب ــی ش ــرد اجتماع ــی آورد. ف ــم م فراه
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ــم  ــه تنظی ــه ب ــده بســتان، علق ــه ب ــه ب ــن علق ــط و همچنی ــه رواب ــا و تعهــد ب ــه ارزش  ه جمعــی، تعهــد ب
اجتماعــی محیــط، علقــه بــه روابــط بیــن ذهنــی و علقــه بــه دیگــر انســان ها، مهمتریــن نیــرو در شــکل 

دادن بــه یــک نهــاد یــا ســازمان و شــکل دادن بــه یــک نظــم اجتماعــی اســت. 
نهــاد »سیاســت« یــا »مدیریــت« وظیفــه پاســخگویی بــه نیــاز » تحقــق آرمان  هــا و اهــداف« را در هــر 
ــاه یکــی از مهمتریــن عوامــل در تحقــق  نظامــی از جملــه نظــام تأمین اجتماعــی برعهــده دارد. دولــت رف
عملــی اهــداف و آرمان  هــای نظــام تأمین اجتماعــی در ســطح جامعــه اســت. دولت  هــای رفاهــی بــا شــکل 
ــازمانی  ــکار س ــند راه ــی« می کوش ــای تأمین اجتماع ــل »بیمه  ه ــازمان  هایی از قبی ــا و س ــه نهاد  ه دادن ب

ــد.  ــرای تحقــق اهــداف و آرمان  هــای تأمین اجتماعــی فراهــم آورن مناســب ب
ــل  ــی از قبی ــم  های متفاوت ــتفاده از مکانیس ــا اس ــد ب ــازمان  ها می کوش ــن س ــازمان در درون ای ــت س مدیری
اقتــدار )قــدرت مشــروع(، زور، ســلطه، جذبــه، ایدئولــوژی، مشــارکت، بوروکراســی، قوانیــن و مقــررات، نظــام 
ــه تحقــق  ــاداش، نظــام محاســبه و پرداخــت و دیگــر مکانیســم  های اعمــال قــدرت و برنامــه، ب تنبیــه و پ

ــد.  ــی کمــک نمای ــام تأمین اجتماع ــای نظ ــی آرمان  ه عمل

صندوق های بیمه، نهادهای 
حمایتی همچون بهزیستی، 
هال احمر، کمیته امداد، 

انجمن های خیریه و امدادی، 
انجمن های بیماری های خاص، 

خانه های سالمندان و...
فرهنگ

سیاستاقتصاد

اجتماع

قوانینومقررات،
ارگانها،ادارات،
دوایراجرایی،

انتظامی،قضایی،تقنینیو...

بنگاههایاقتصادی،
خدماتی،شرکتها،ادارات

دولتیوعمویو...

ایدههاواندیشههایمربوطبه
رفاه،سالمت،امنیت،حمایت،
نمادها،نشانهها،رسانهها،

دانشگاههاو...

ویژگیهایجمعیتونیروی
کارجامعه

شکلشماره2:نظامتأمیناجتماعیازمنظرمدلپارسونز
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ــای  ــدن نیاز  ه ــر ش ــه و پیچیده ت ــش دامن ــا افزای ــم، ب ــونز و دورکی ــاد پارس ــه اعتق ــه ب  به طورخاص
جوامــع انســانی، ایــن جوامــع نیازمنــد تعریــف »قلمروهــا« یــا »واحد  هــای« جدیــد در خــود هســتند کــه 
ایــن نیاز  هــا را بــرآورده ســازد. خلــق ایــن نهاد  هــا یــا واحد  هــا پیامــد دیگــری جــز انجــام نقــش تخصصــی 
آنهــا بــه همــراه دارد و آن چیــزی نیســت جــز افزایــش دامنــه نظــارت نظــام بــر افــراد و خــرده سیســتم  های 
نظــام. بــه همــان میــزان کــه نظــم اجتماعــی در نتیجــه افزایــش تخصص  هــا پیچیده تــر می شــود، میــزان 
فشــار هنجــاری آن بــر افــراد نیــز بیشــتر می شــود و افــراد مجبــور بــه درونــی کــردن مجموعــه قوانیــن و 
ــال  ــه امی ــه، دامن ــده جامع ــروی تنظیم کنن ــا نی ــه ی ــررات اجتماعــی می شــوند. نظــارت خارجــی جامع مق
ــا  ــه م ــش از آن ک ــم، بی ــر نظــر دورکی ــا ب ــد. بن ــرل می کن ــا را کنت ــت داده و آنه ــراد را جه ــای اف و آرزو  ه
ــه  در درون جامعــه باشــیم، جامعــه در درون مــا زندگــی می کنــد. در همیــن معناســت کــه مــا تبدیــل ب
موجــودات اجتماعــی می شــویم و حیــات جامعــه را تنظیــم می کنیــم. جامعــه اطمینــان دارد کــه اگــر بــه 
هــر دلیــل نظــم آن دچــار مشــکل شــود، مــا بــا »مشــارکت اجتماعــی« خــود کــه حاصــل وجــود جامعــه 
در ماســت، دوبــاره نظــم جامعــه را بازســازی و احیــاء و حتــی آن را توســعه خواهیــم داد. هــرگاه شــیرازه 
تنظیم  هــای اجتماعــی از هــم بپاشــد، نفــوذ نظارت کننــده جامعــه بــر گرایش  هــای فــردی دیگــر کارایــی 
خــود را از دســت خواهــد داد و همچنیــن افــراد جامعــه بــه حــال خــود واگــذار می شــوند. دورکیــم چنیــن 

ــورز، 1372: 191-192(.  ــی هنجــاری« می خواند)ک ــی را »ب وضعیت
اگــر نظامــی واحد  هــای خــود را بــه گونــه ای نظــم بخشــیده باشــد کــه بتوانــد قبــل از وقــوع مســئله، 
بــه هنــگام بــروز مســئله و پــس از آن واکنــش مناســب از خــود نشــان دهــد آن سیســتم، سیســتمی اســت 
ــک  ها  ــاخته و ریس ــی س ــود منتف ــک  ها را در درون خ ــل ریس ــیب پذیری در مقاب ــکان آس ــم آن ام ــه نظ ک
نمی تواننــد بــه ایــن سیســتم آســیب برســاند. در غیــر ایــن صــورت سیســتم دچــار اختــال و نابســامانی 
کارکــردی بــوده و در مقابــل فشــار  های بیرونــی و درونــی آســیب پذیــر و ناتــوان اســت. بنابرایــن، نظام  هــای 
ــاختاری  ــای س ــا و ترک  ه ــا و حفره  ه ــناخت خأل ه ــود و ش ــی در خ ــد بازاندیش ــواره نیازمن ــی هم اجتماع
موجــود در خــود هســتند تــا بــا تعریــف پاســخ  های کارکــردی مناســب بــرای آنهــا مانــع از وقــوع اختــال 
کارکــردی در درون سیســتم شــوند. نظــم اجتماعــی نظمــی همــواره در حــال »شــدن« اســت کــه هیچــگاه 

نمی تــوان پایانــی بــرای آن تصــور کــرد. 

کارکردهاینظامتأمیناجتماعی
ــراد  ــرای اف ــی« ب ــش حمایت ــک »پوش ــم آوردن ی ــه و فراه ــراد جامع ــد« اف ــظ درآم ــک، »حف  بی ش
ــد  ــه بای ــه جامع ــن نیاز  هــای نظــم کان اجتماعــی هســتند ک ــه از مهمتری ــه دو نمون ــر جامع آســیب پذی
بــرای پاســخ گفتــن بــه آنهــا بــه طراحــی ســازوکار  ها و مکانیســم  های کارکــردی مناســب بپــردازد. نظــام 
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تأمین اجتماعــی پاســخ جامعــه بــه ایــن دو نیــاز اســت. نظــام تأمین اجتماعــی مجموعــه ای از سیاســت ها، 
ســازوکارها، برنامه  هــا و شــیوه  های عمــل بــرای فراهــم آوردن دو فرصــت ضــروری و مطلــوب یعنــی درآمــد 
ــه  ــه نام ــت. در مقاول ــر آن اس ــیب پذی ــای آس ــژه بخش  ه ــه، به وی ــراد جامع ــی اف ــرای تمام ــت ب و حمای
ــی  ــده اســت: »تأمین اجتماع ــن آم ــی چنی ــف تأمین اجتماع ــی کار در تعری شــماره 102 ســازمان بین الملل
ــه  ــده ب ــد آم ــی و اقتصــادی پدی ــال پریشــانی  های اجتماع ــه در قب ــه جامع ــی اســت ک ــه حمایت ــه منزل ب
واســطه قطــع یــا کاهــش شــدید درآمــد افــراد، بیمــاری، بــارداری، حــوادث و بیماری  هــای ناشــی از کار، 
ــواده  ــان و نگهــداری خان ــوت و همچنیــن افزایــش هزینه  هــای درم ــکاری، ازکارافتادگــی، ف ســالمندی، بی

ــی، 1385: 7(.  ــد )پناه ــه می ده ــود ارائ ــش خ ــت پوش ــای تح ــه اعض ــدی( ب )عائله من
بنا به این تعریف، نظام تأمین اجتماعی دارای 3 هدف عمده است: 

1( ارائــه خدمــات همگانــی پایــه و قابــل دســترس بــرای کل جامعــه به طــوری کــه بتوانــد افــراد را در 
مقابــل فقــر در دوران ســالمندی حمایــت کــرده و امکانــات اولیــه بــرای دسترســی بــه خدمــات درمانــی را 

بــرای کلیــه افــراد فراهــم نمایــد )الیــه همگانــی(. 
2( دسترســی بــه مســتمری  های بازنشســتگی بــه عنــوان جایگزیــن درآمــد در دوران ســالمندی، ارائــه 
ــی حــق بیمــه  ــه تأمین اجتماع ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــد ب ــن درآم ــاال و تأمی ــت ب ــا کیفی ــی ب ــات درمان خدم

می پردازنــد )الیــه تأمین اجتماعــی(. 
ــی  ــات درمان ــه خدم ــد مکمــل بازنشســتگی و دســتیابی ب 3( ایجــاد شــرایطی جهــت گســترش درآم
ــق  ــن طری ــن مخــارج از ای ــرای تأمی ــی الزم ب ــدرت مال ــه دارای ق ــرادی ک ــرای اف ــرادی ب خصوصــی و انف

ــی(.  ــه تکمیل هســتند )الی
ازاین رو، نظام تأمین اجتماعی دارای دو کارکرد اساسی است: 

1( کارکــرد حفــظ درآمــد، کــه ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد تــا تمامــی شــاغلین، بازنشســتگان یــا 
تمامــی شــهروندان در هنــگام بــروز حــوادث و ریســک  های مختلــف از ســطح مناســب زندگــی برخــوردار 

باقــی بماننــد. 
ــا فقــر  ــا تمامــی اعضــای جامعــه کــه ب ــود ت 2(کارکــرد چتــر حمایتــی، کــه متضمــن ایــن خواهــد ب
مواجه انــد تحــت پوشــش حداقــل ســطح درآمــد نقــدی و بهداشــت و خدمــات اجتماعــی قــرار گیرنــد و بــه 

ــد )اداره کل امــور بین الملــل، 1384: 16(.  ســوی یــک زندگــی پرمحتــوای اجتماعــی قــدم بردارن
ــا قالب  هــای  ــد شــکل  ها ی ــع می توان ــوع جوام ــه ن ــا توجــه ب ــی ســاختن نظــام تأمین اجتماعــی، ب عمل
متفاوتــی بــه خــود بگیــرد. بــه عبــارت دیگــر، اغلــب کشــور  های دنیــا حســب شــرایط و امکانــات اقتصــادی 
و اجتماعــی خــود بــه منظــور اســتقرار نظــام تأمین اجتماعــی روش  هــا و الگو  هــای متفاوتــی را بــه مرحلــه 

اجــرا گذارده انــد کــه می تــوان آنهــا را بــه دو گــروه اصلــی )خــرده نظــام( تقســیم کــرد: 
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ــوده و  ــر اشــتغال و کســب درآمــد افــراد جامعــه ب الــف( خــرده نظــام بیمــه ای کــه متکــی ب
ــئولیت  ــاط، مس ــای احتی ــی، صندوق  ه ــای اجتماع ــه بیمه  ه ــف از جمل ــای مختل ــامل راهبرد  ه ش
ــر  ــی ایــن خــرده نظــام مبتنــی ب ــع مال کارفرمــا، صندوق  هــای خصوصــی و... اســت. تأمیــن مناب
مشــارکت بیمــه شــده، کارفرمــا و دولــت اســت. در جامعــه مــا می تــوان تجلــی عینــی ایــن شــکل 
ــازمان  ــل س ــی از قبی ــه ای تأمین اجتماع ــه بیم ــده گان ــای هج ــی را در صندوق  ه از تأمین اجتماع
ــلح و... ــای مس ــتگی نیرو  ه ــازمان بازنشس ــوری، س ــتگی کش ــازمان بازنشس ــی، س تأمین اجتماع

مشــاهده کــرد. 
ــامل  ــوده و ش ــهروندی ب ــق ش ــت و ح ــر تابعی ــی ب ــه مبتن ــدادی ک ــی- ام ــام حمایت ــرده نظ ب( خ
ــع مالــی ایــن خــرده نظــام  راهبرد  هــای مســاعدت اجتماعــی و خدمــات اجتماعــی اســت. همچنیــن مناب
عمدتــاً وابســته بــه مشــارکت دولت  هــا و اعتبــارات عمومــی اســت. در جامعــه مــا شــکل عملــی این گونــه 
ــر،  ــال احم ــتی، ه ــل بهزیس ــازمان  هایی از قبی ــا و س ــت نهاد  ه ــوان در فعالی ــی را می ت از تأمین اجتماع

کمیتــه امــداد، و... مشــاهده کــرد. 
ــی  ــگام عمل ــه هن ــن مســائل مطــرح ب ــی از مهمتری ــع و مصــارف یک ــان مناب مســئله نســبت می
ــی  ــام تأمین اجتماع ــتگذاران نظ ــت. سیاس ــه اس ــر جامع ــی در درون ه ــام تأمین اجتماع ــاختن نظ س
همــواره بــا ایــن پرســش روبــه رو هســتند کــه از چــه منابعــی بــرای عملــی ســاختن دو شــکل تعریــف 
شــده تأمین اجتماعــی یعنــی خــرده نظــام بیمــه ای و خــرده نظــام حمایتــی- امــدادی بهــره گیرنــد و 
آنهــا را چگونــه و مطابــق بــا چــه مؤلفه  هــا و ویژگی  هایــی مصــرف نماینــد. شــاید بتــوان مدعــی شــد 
نــوع پاســخ سیاســتگذاران تأمین اجتماعــی بــه ایــن پرســش ماهیــت و کیفیــت نظــام تأمین اجتماعــی 
ــا و دغدغه  هــای نظام  هــای  ــن نیاز  ه ــن رو، یکــی از مهمتری ــه را مشــخص می ســازد. ازای در هــر جامع
تأمین اجتماعــی دســتیابی بــه ابزارهــا، مکانیســم ها، روش  هــا و دانش  هایــی هســتند کــه بتواننــد آنهــا 
را در حــل ایــن معادلــه کمــک کننــد و بــه ایــن نیــاز آنهــا پاســخ کارکــردی دهــد. دانــش آکچوئــری 
ــا اســتفاده از تحلیل  هــای  ــاز نظــام تأمین اجتماعــی اســت. ب ــن نی ــه ای ــن پاســخ  ها ب یکــی از مهمتری
ــام  ــارف در نظ ــع و مص ــان مناب ــبت می ــبه نس ــه محاس ــی ب ــه خوب ــوان ب ــری می ت ــی و آکچوئ کم
ــوط  ــای مرب ــاوت فعالیت  ه ــا این حــال، وجــود اشــکال متف ــه پرداخــت. ب ــک جامع ــی ی تأمین اجتماع
ــن  ــم  های تأمی ــی مکانیس ــن پیچیدگ ــدادی و همچنی ــی- ام ــه ای و حمایت ــی بیم ــه تأمین اجتماع ب
ــش  ــوان از دان ــه بت ــع از آن اســت ک ــا، مان ــوارد مصــرف آن ه ــایی م ــی و شناس ــع تأمین اجتماع مناب
ــی  ــام تأمین اجتماع ــطح کان نظ ــارف در س ــع و مص ــان مناب ــبت می ــبه نس ــرای محاس ــری ب آکچوئ
اســتفاده کــرد. از ایــن رو، بایــد بــه محــدود ســاختن ادعــا در خصوص نقــش آکچوئــری در بهینه ســازی 

ــود.  ــه ش ــی پرداخت ــام تأمین اجتماع نظ
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ــن  ــع خــود و همچنی ــن مناب ــه از وضــوح بیشــتری در خصــوص مکانیســم  های تأمی ــی« ک ــای اجتماع  »بیمه  ه
جمعیــت هــدف برخوردارنــد را شــاید بتــوان مهمتریــن مؤلفــه و عنصــر در درون نظــام تأمین اجتماعــی دانســت کــه 
ــات آن اســتفاده کــرد.  ــر کــردن خدم ــد ســاختن و اثر بخش ت ــرای کارآم ــری ب ــش آکچوئ ــی از دان ــه خوب ــوان ب می ت

2(آکچوئریونقشآندربهبودعملکردبیمههایتأمیناجتماعی
خــرده نظــام بیمــه ای تأمین اجتماعــی، بــه عنــوان متداول   تریــن شــکل از فعالیت  هــای 
دوگانــه تأمین اجتماعــی، نظامــی اســت کــه کارآمــدی آن نیازمنــد وجــود ســازوکار  های مناســبی 
ــع در  ــع مناب ــایی، بســیج و بازتوزی ــوزه اقتصــاد )شناس ــای آن در ح ــه نیاز  ه ــد ب ــه بتوان اســت ک
میــان افــراد تحــت پوشــش(، سیاســت )تعریــف و مدیریــت منابــع و مصــارف، تنظیــم قوانیــن و 
ــات  ــط و تعام ــی ســاختن رواب ــاع )عملیات ــت بوروکراســی ســازمانی و... (، اجتم ــررات، مدیری مق
ــگ  ــت( و باالخــره فرهنگ)گســترش و اشــاعه فرهن ــان و دول ــران، کارفرمای ــان کارگ بیمــه ای می

بیمــه ای( پاســخ گویــد. 
ــب از خــرده  ــی مرک ــک نظــم اجتماع ــوان ی ــه عن ــی خــود ب ــه ای تأمین اجتماع خــرده نظــام بیم
نظام  هــای فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی اســت کــه در پیونــد بــا یکدیگــر نظــم اجتماعــی 
بیمــه را شــکل می دهنــد. بیمــه اجتماعــی در ســطح فرهنــگ مرکــب از مجموعــه ای رمــزگان کلیــدی 
ــی،  ــای اخاق ــا و هنجار  ه ــوان در ارزش  ه ــا را می ت ــی آنه ــه تجل ــت ک ــادی( اس ــی بنی ــول معرفت )اص
زیبایــی شــناختی، قانونــی، تکلیــف شناســانه و ارزش  هــا و هنجار  هــای اجتماعــی مشــاهده کــرد. بیمــه 
ــا  ــا، گفتمان  ه ــانه ها، روایت ه ــا و نش ــه ای از نماد  ه ــب از مجموع ــن مرک ــگ همچنی ــطح فرهن در س
و مناســک اســت کــه مجموعــه آنهــا را می تــوان شــعائر بیمــه در جامعــه نامیــد. در ســطح اجتمــاع، 
بیمــه اجتماعــی بــه عنــوان یــک نظــام، ترکیبــی وســیع و پیچیــده از افــراد جامعــه اســت کــه در قالــب 
دو گــروه نیــروی کار و کارفرمــا در تعامــل دائــم بــا نظــام مدیریــت بیمــه فعالیــت می کننــد. ترکیــب و 
ســاختار ایــن جمعیــت تــا حــدودی زیــادی منعکس کننــده ماهیــت و کیفیــت نظــم اجتماعــی بیمــه 
در درون یــک جامعــه اســت. در ســطح سیاســت و نظــام مدیریتــی، نظــم اجتماعــی بیمــه مرکــب از 
قوانیــن و مقــررات باالدســتی، قوانیــن و مقــررات درونــی و مجموعــه ای از ســازمان  ها و ادارات دولتــی 
و خصوصــی اســت کــه در کنــار یکدیگــر نظــام مدیریتــی بیمــه را شــکل می دهنــد. در ســطح اقتصــاد 
ــبات و  ــا و محاس ــا و برنامه ریزی  ه ــه ای از تصمیم  ه ــب از مجموع ــه مرک ــی بیم ــم اجتماع ــم، نظ ه
ســنجش  های اقتصــادی اســت کــه می کوشــند انطبــاق و ســازگاری ایــن بخــش از نظــم اجتماعــی بــا 
محیــط کان جامعــه را تنظیــم کننــد و بــا خلــق و حفــظ یــک رابطــه متعــادل میــان منابــع مــادی 
ــه تــداوم  ــا مجموعــه نیاز  هــا و مصــارف و تعهــدات آن، ب و دارایی  هــای ایــن خــرده نظــام اجتماعــی ب
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حیــات کارآمــد و مؤثــر آن در نظــم کان جامعــه کمــک کننــد. 

شکلشماره3:نظمدرونیخردهنظامبیمهایتأمیناجتماعی
ــه عنــوان یــک نظــم اجتماعــی از بخش  هــای متفــاوت  حــال اگــر خــرده نظــام بیمــه ای تأمین اجتماعــی ب
برخــوردار اســت، چــه چیــزی می توانــد حیــات کارآمــد و مؤثــر خــرده نظــام بیمــه ای تأمین اجتماعــی را تضمیــن 
کــرده و بــه بقــا و فعالیــت درازمــدت آن در جامعــه کمــک نمایــد؟ بــه عبــارت دیگــر، چــه بینــش و تفکــری بایــد 
ــه عنــوان بخشــی مؤثــر و  ــد همــواره خــود را ب ــا ایــن خــرده نظــام بتوان ــر ایــن خــرده نظــام حاکــم باشــد ت ب

کارآمــد در نظــم اجتماعــی اثبــات نمایــد؟
ــه  ــی نهفت ــه ای تأمین اجتماع ــام بیم ــرده نظ ــر خ ــم ب ــش حاک ــد در درون بین ــه بای ــی ک ــن ویژگ  مهمتری
ــاور و  باشــد تــا بتوانــد آن را تبدیــل بــه یــک حــوزه فعالیــت مؤثــر و کارآمــد در جامعــه نمایــد، شناســایی و ب
ــار  ــی دارای چه ــک نظــم اجتماع ــی ی ــه خــرده نظــام بیمــه ای تأمین اجتماع ــن مســئله اســت ک ــه ای ایمــان ب
ــه  ــاد، ب ــن ابع ــی از ای ــه یک ــز آن را ب ــوان هرگ ــه نمی ت ــاع اســت ک ــگ، اقتصــاد، سیاســت و اجتم ــرو فرهن قلم
ــی  ــای اجتماع ــه و نیرو  ه ــه جامع ــادی ب ــم اقتص ــک نظ ــوان ی ــه عن ــاً ب ــل داد و آن را صرف ــاد، تقلی ــژه اقتص  وی
فعــال در بخــش بیمــه در جامعــه شناســاند. خــرده نظــام بیمــه ای تأمین اجتماعــی بایــد ایــن نکتــه را کــه یــک 
ــه ای کلیــدی از اندیشــه و ســاختار  ــه مؤلف ــل ب ــه اســت تبدی ــرد اجتماعــی در درون نظــم کان جامع نظــم ُخ
نهــادی خــود نمایــد و یقیــن داشــته باشــد کــه هــر ویژگــی عــارض بــر نظــم کان جامعــه و ســطوح متفــاوت آن 
ــت  ــاد آن را تح ــت  ها و اقتص ــه ها، سیاس ــا، اندیش ــی و فعالیت ه ــه ای تأمین اجتماع ــام بیم ــرده نظ ــد خ می توان
ــن پرســش مطــرح می شــود  ــون ای ــا شکســت آن را فراهــم آورد. اکن ــات موفقیــت ی ــرار دهــد و موجب ــر ق تأثی
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ــه تأمیــن ایــن چهــار نیــاز  ــا چــه ســازوکار  هایی قــادر ب ــه و ب کــه خــرده نظــام بیمــه ای تأمین اجتماعــی چگون
کارکــردی اســت تــا بتوانــد بــا تکیــه بــر آنهــا بــه بهبــود عملکــرد خــود در جامعــه کمــک نمایــد؟ 

در ادبیــات موجــود، دو پاســخ بــه پرســش فــوق داده شــده اســت: پاســخ نخســت و نســبتاً کلــی، بــه تبدیــل ایــن 
ــاز می گــردد  ــق فعالیت  هــای فرهنگــی و آمــوزش ب ــردم از طری ــه بخشــی از ذهنیــت و فرهنــگ م خــرده نظــام ب
ــم و  ــتفاده منظ ــه اس ــخ دوم، ب ــد. پاس ــتار نمی گنج ــن نوش ــدوده ای ــث آن در مح ــت مباح ــت و کیفی ــه ماهی ک
اجبــاری از ابزار  هــای مناســب علمــی بــاز می گــردد کــه می توانــد به طــور ســاختاری همــواره خــرده نظــام بیمــه ای 
تأمین اجتماعــی را مقیــد بــه یــادآوری دائمــی ایــن نکتــه بــرای خــود ســازد کــه ایــن خــرده نظــام، نظمــی اجتماعی 
و دارای ابعــاد چهارگانــه در درون نظــم کان جامعــه اســت کــه بایــد منطــق ارزیابــی خــود را از صــرف قلمــرو ارزیابی 
اقتصــادی فراتــر بــرده و خــود را تبدیــل بــه یــک نظــم ارزیابــی چهارگانــه اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی 

نمایــد کــه تصمیمــات نهایــی آن همیشــه حاصــل نتایــج ترکیبــی همــه ایــن چهــار الگــو باشــد. 
 خــرده نظــام بیمــه ای تأمین اجتماعــی بایــد بتوانــد در تطابــق بــا شــرایط محیطــی کان جامعــه بــه شــناخت 
ــن کار و... )در حــوزه  ــازار، قوانی ــر ب ــم ب ــادالت اقتصــادی حاک ــای کار، مع ــد کار، نیرو  ه ــت فراین ــت و کیفی از ماهی
اقتصــاد( اهتمــام ورزد و بــا شناســایی قوانیــن و مقــررات باالدســتی و درونــی خــود و اتخــاذ تصمیم  هــای مدیریتــی 
ــا  ــع و مصــارف خــود در جامعــه بپــردازد و ب ــه تعریــف و مدیریــت مناب و راهبــردی دقیــق )در حــوزه سیاســت( ب
ــترش  ــاعه و گس ــه اش ــته ب ــم وابس ــه و مفاهی ــوص بیم ــردم در خص ــای م ــا و باور  ه ــا، هنجار  ه ــناخت ارزش ه ش
فرهنــگ بیمــه در جامعــه کمــک نمایــد و بــا عملــی ســاختن روابــط تعاملــی و ســازنده میــان شــرکای اجتماعــی 
ــق و ســاماندهی اجتمــاع بیمه شــده را فراهــم آورد. بی شــک، توجــه خــرده نظــام  )در حــوزه اجتمــاع( زمینــه خل
بیمــه ای تأمین اجتماعــی بــه »ماهیــت اجتماعــی خــود« باعــث خواهــد شــد ایــن خــرده نظــام بتوانــد در تحقــق 
ــی  ــزار عمل ــش و اب ــری دان ــد. آکچوئ ــل نمای ــر عم ــر و دقیق ت ــه جانبه ت ــکل هم ــه ش ــود ب ــادی خ ــداف اقتص اه
ــه درون خــرده نظــام  ــرای ورود »بینش  هــای اجتماعــی« ب ــوان مفهومــی و فکــری الزم ب مناســبی اســت کــه از ت

بیمــه ای و کمــک بــه آن جهــت پیچیــده و چنــد الیــه دیــدن مســائل بیمــه برخــوردار اســت. 

ارزیابیسیاسی
)مدیریتی(

ارزیابی
اجتماعی

ارزیابی
اقتصادی

ارزیابی
فرهنگی

شکلشماره4:خردهنظامبیمهایتأمیناجتماعییکنظامارزیابیچهارگانهاست.
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2-1(آکچوئــریچیســتوچگونــهمیتوانــدبــهبهبــودعملکــردبیمههــایتأمیناجتماعــی
ــکنماید؟ کم

دانــش آکچوئــری، ابــزاری مناســب بــرای کارشناســان بیمــه ای اســت کــه در حــوزه ارزیابــی طرح  هــای 
تأمین اجتماعــی مشــغول بــه کار هســتند. بــه بــاور هافمــن، آکچوئر  هــا افــرادی هســتند کــه ریســک  های 
ــی  ــد و روش  های ــی می پردازن ــوادث احتمال ــب ح ــی عواق ــه ارزیاب ــد، ب ــت می کنن ــف را مدیری ــی مختل مال

ــار طراحــی می کنند)هافمــن، 2001: 1(.  ــی رویداد  هــای زیانب ــرات مال ــرای کاهــش اث ب
علــم آکچوئــری پاســخ منطقــی بــه فراینــد درآمدهــا، تعهــدات و هزینه  هــای آتــی و چگونگــی رســیدن 
ــای  ــدت و بیمه  ه ــای بلندم ــا کمک  ه ــاط ب ــی در ارتب ــای مال ــور برنامه ریزی  ه ــه منظ ــادل ب ــه تع ــه نقط ب
ــا  ــی ب ــای تأمین اجتماع ــی صندوق  ه ــت آت ــی وضعی ــر پیش بین ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــراد اس ــی اف اجتماع
ــن  ــتگذاران ای ــران و سیاس ــری مدی ــم گی ــرای تصمی ــر آن ب ــر ب ــل مؤث ــود و عوام ــع موج ــه وض ــه ب توج
ــری مطالعــه  ــر اســت. از آنجــا کــه در محاســبات آکچوئ ــری امکان پذی ــم آکچوئ ــه کمــک عل صندوق  هــا ب
دقیــق و اغلــب هنرمندانــه آکچوئــری در زمینه  هــای ظریــف علــوم ریاضــی، اقتصــادی و اجتماعــی صــورت 
ــری لقــب داد )بهــزادی، 1387: 14(.  ــری را هنــر آکچوئ ــه جــرأت بتــوان علــم آکچوئ می گیــرد شــاید ب

 پــی یــر پامونــدن و همکارانــش در اثــر برجســته »آکچوئــری در تأمین اجتماعــی« بــه ارائــه دریافتــی 
از آکچوئــری می پردازنــد کــه بــه خوبــی نقــش آن در بهبــود عملکــرد تأمین اجتماعــی را نشــان می دهــد. 
ــط اقتصــادی،  ــه محی ــش حســاس ســاختن تأمین اجتماعــی ب ــری را »دان ــش آکچوئ ــدن و همکاران پامون
مالــی و جمعیتــی آن« می داننــد. بــه بــاور ایــن محققــان، نظام  هــای تأمین اجتماعــی بخشــی از 
جامعــه کــه جــدا از محیــط اقتصــادی، جمعیتــی، اجتماعــی یــا مالــی خــود باشــند، نیســتند. نظام  هــای 
ــه و ســاختار  ــی جامع ــی و شــرایط مال ــر اقتصــاد و بودجــه عموم ــه وضــوح تحــت تأثی ــی ب تأمین اجتماع
ــد  ــواره بای ــی هم ــای تأمین اجتماع ــن رو، نظام  ه ــه هســتند. ازای ــی جامع ــزان توســعه یافتگ ــت و می جمعی
ــزار  ــاور پامونــدن و همکارانــش، آکچوئــری کــه یــک اب ــه ب ــه ایــن واقعیت  هــا حســاس و آگاه باشــند. ب ب
ــی،  ــادی، جمعیت ــرایط اقتص ــل از ش ــی کام ــا آگاه ــواره ب ــت و هم ــه ای اس ــی و بودج ــری مال اداره و راهب
ــه  ــی و بودجــه ای ب ــی مال ــزار ارزیاب ــک اب ــوان ی ــه عن ــد هــم ب ــی و سیاســی محقــق می شــود، می توان مال
ــت  ــطه ماهی ــم به واس ــردازد و ه ــی بپ ــه ای تأمین اجتماع ــی و بودج ــای مال ــه فعالیت  ه ــی ب ــم بخش نظ
اجتمــاع بنیــان بــودن خــود، نظــام تأمین اجتماعــی را تبدیــل بــه قلمرویــی اجتمــاع بنیــان نمایــد )پی یــر 
ــی و  ــی مال ــزار ارزیاب ــری اب ــت، آکچوئ ــن دریاف ــه ای ــا ب ــن، بن ــدن و همــکاران، 1393: 37 (. بنابرای فامون
بودجــه ای اســت کــه قــادر اســت به واســطه ماهیــت اجتمــاع بنیــان خــود، نظــام تأمین اجتماعــی را مجهــز 
بــه »معرفــت اجتماعــی« نمایــد و از همیــن طریــق بــه بهبــود عملکــرد آن کمــک نمایــد. اگــر آکچوئــری و 
نقــش آن در بهبــود عملکــرد تأمین اجتماعــی را این گونــه تعریــف نماییــم، آنــگاه مهمتریــن مســئله ای کــه 
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می توانــد نظــام تأمین اجتماعــی را دچــار اختــال ســازد را بایــد »تــک ســاحتی« دانســتن بینــش حاکــم 
ــت  ــد ماهی ــر نتوان ــی اگ ــام تأمین اجتماع ــم. نظ ــی« بدانی ــی بخش ــل گرای ــا »تقلی ــای آن ی ــر فعالیت  ه ب
ــد،  ــف نکن ــن چارچــوب تعری ــود را در ای ــای خ ــد و فعالیت  ه ــظ نمای ــود را حف ــی و سیســتمی خ اجتماع
ــا فشــار  های  ــای خــود ب ــر فعالیت  ه ــذار ب ــی تأثیرگ ــای اجتماع ــه متغییر  ه ــی ب ــاً، به واســطه بی اعتنای قطع
ســاختاری ناشــناخته روبــه رو خواهــد شــد کــه می توانــد منجــر بــه اختــال کارکــردی و فروپاشــی آن بــه 

ــن نظام  هــای تنظیمــی در جامعــه شــود.  ــوان یکــی از مهمتری عن
بطور کلی، آکچوئری دانشی است که می توان آن را دارای دو ویژگی دانست: 

ــای  ــارف بیمه  ه ــع و مص ــت مناب ــل وضعی ــه تحلی ــت ک ــه ای اس ــی و بودج ــی مال ــش ارزیاب ــف( دان ال
اجتماعــی را بــر حســب متغیر  هــای چهارگانــه اقتصــادی، مدیریتــی و دســتورالعملی )سیاســی(، فرهنگــی 

ــد.  ــاری( انجــام می ده ــی و رفت ــه( و اجتماعــی )جمعیت ــی جامع ــوان بســتر کان ذهن ــه عن )ب
ــی،  ــی اجتماع ــه ویژگ ــف ب ــود را عط ــبات خ ــی محاس ــه تمام ــت ک ــان اس ــاع بنی ــی اجتم ب( معرفت
ــک  ــده ی ــطح کان، آین ــد. در س ــام می ده ــه انج ــرد جامع ــادی کان و خ ــی و اقتص ــی، جمعیت سیاس
ــای  ــت طرح  ه ــگ دارد و ســالمندی جمعی ــی ارتباطــی تنگاتن ــا تحــوالت جمعیت ــی ب طــرح تأمین اجتماع
ــاروری و بهبــود امیــد  بازنشســتگی و ســامت را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و نشــان از کاهــش میــزان ب
ــای  ــرد. در ســطح خــرد مزای ــاال می ب ــه زندگــی دارد و در نتیجــه هزینــه طرح  هــای تأمین اجتماعــی را ب ب
ــن اســت  ــا ممک ــاال و ســخاوتمندانه مزای ــذارد و ســطوح ب ــر می گ ــردی تأثی ــار ف ــر رفت ــی ب تأمین اجتماع

ــازار کار ترغیــب نمایــد.  ــه تــرک ب افــراد را ب
بنابرایــن، علــم آکچوئــری بــه عنــوان پشــتیبان عقانیــت مالــی می توانــد از دو منظــر کلــی بــه بهبــود 

ــد:  ــه، کمــک نمای ــای بیم ــژه صندوق  ه ــی، به وی ــرد تأمین اجتماع عملک
الــف( بــه نظــم بخشــی و ســامان دادن نظــام محاســبات مالــی و بودجــه ای ســازمان  ها و صندوق  هــای 

بیمــه ای کمــک می کنــد. 
ب( از طریــق تولیــد دانــش اجتمــاع بنیــان، بیمه  هــای اجتماعــی را نســبت بــه فشــار  های ســاختاری 

ــی و ناشــناخته آگاهــی می بخشــد.  و بیرون

2-2(وظایفونقشهایچهارگانهآکچوئری
ــه فــوق را تحقــق  ــد نقش  هــای دوگان ــه چهــار شــیوه عملــی زیــر می توان ــری حداقــل ب دانــش آکچوئ

بخشــد: 
2-2-1(بازنگریدورهاییکطرحجاری

بــرای یــک طــرح بیمــه اجتماعــی، بازنگــری دوره ای ماننــد معاینــه میــزان ســامت اســت و بــه عنــوان 
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ــده  ــی ش ــه پیش بین ــی از آنچ ــه واقع ــر تجرب ــد. اگ ــل می کن ــرح عم ــی ط ــای مال ــش جنبه  ه ــزار پای اب
انحــراف داشــته باشــد، بازنگــری دوره ای فرصتــی بــرای اعمــال اصاحــات ســریع فراهــم می کنــد. در واقــع، 
ــری آنچنــان مهــم نیســتند، آنچــه مهــم اســت چگونگــی  ارقــام موجــود منــدرج در یــک گــزارش آکچوئ
تغییــر آنهــا از یــک ارزیابــی بــه ارزیابــی بعــدی اســت. کســی کــه گــزارش ارزیابــی را می خوانــد بایــد بدانــد 
ــن پیش بینــی  ــد کــرد وجهــت حرکتــی ای ــر خواهن کــه در هــر بازنگــری پیش بینی  هــای بلندمــدت تغیی

هاســت کــه حائــز اهمیــت اســت. 
ــری  ــا 5 ســال بازنگــری آکچوئ ــی تأمین اجتماعــی معمــوالً هــر3 ی ــر نهاد  هــای متول قوانیــن حاکــم ب
ــب  ــکاری اغل ــه بی ــغلی و بیم ــوادث ش ــای ح ــروری می دانند)طرح  ه ــی را ض ــام تأمین اجتماع ــک نظ از ی
هــر ســال مــورد بازنگــری قــرار می گیرنــد(. در مقدمــه گــزارش آکچوئــری ســال 1995 آکچوئــری دولتــی 
ــط  ــال توس ــر 5 س ــای ه ــی بازنگری  ه ــدف اصل ــت: »ه ــده اس ــاره ش ــوع اش ــن موض ــه ای ــز ب ــا نی بریتانی
آکچوئــر دولتــی در اجــرای قانــون تأمین اجتماعــی، تعییــن نرخ  هــای حــق بیمــه ای اســت کــه احتمــاالً در 
ســال  های آینــده بــرای جبــران و تأمیــن هزینــه مزایــای ارائــه شــده توســط طــرح بیمــه ملــی، ضــروری 

هســتند«. بازنگــری دوره ای یــک طــرح جــاری شــامل اقدامــات زیــر اســت: 

تحلیلنتایجگذشته
ــرح  ــی ط ــی واقع ــی و مال ــاخص  های جمعیت ــه ش ــور مقایس ــه منظ ــری ب ــری دوره ای آکچوئ بازنگ
ــایی  ــه شناس ــه ب ــن مقایس ــرد. ای ــورت می گی ــی ص ــری قبل ــه در بازنگ ــام گرفت ــای انج ــا پیش بینی  ه ب
ــد  ــر کرده ان ــر مفروضــات تغیی ــاوت از پیش بینی  هــای مبتنــی ب ــا مصــارف کــه متف ــع ی شــاخص  های مناب
و نیــز ارزیابــی میــزان اختــاف آنهــا، کمــک می کنــد. ایــن تحلیل  هــا بــر تعــداد بیمه شــدگان، مزایابگیــران، 
میانگیــن مزایــا و درآمد  هــای مشــمول کســر حــق بیمــه، بــازده ســرمایه گذاری دارایی  هــای طــرح و ســطح 
مخــارج اداری طــرح متمرکــز اســت. آکچوئــر بــا مشــخص کــردن علــل مغایــرت در تعــداد بازنشســتگان 
جدیــد، افزایش  هــای غیــر منتظــره در متوســط درآمد  هــای مشــمول بیمــه و غیــره بــه تعدیــل و اصــاح 

ــدام می کنــد.  ــری در بازنگــری جــاری اق برخــی مفروضــات آکچوئ

بازنگریدرمفروضاتوروشها
 تحلیــل تجربــه و بازنگــری چشــم انــداز اقتصــادی و جمعیتــی، مفروضــات آکچوئــری مــورد اســتفاده 
ــه عنــوان مثــال، تغییــر  ــه تغییــر و اصــاح دارنــد مشــخص می کنــد. ب در ارزیابــی پیشــین را کــه نیــاز ب
در رفتــار بازنشســتگی ممکــن اســت موجــب پدیــد آمــدن یــک الگــوی جدیــد مــورد انتظــار بازنشســتگی 
ــرداز را  ــه پ ــران بیم ــداد کارگ ــی تع ــری در پیش بین ــک بازنگ ــادی، ی ــت اقتص ــک اف ــود؛ ی ــده ش در آین
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ــرای  ــاره مســتمری  ها ب ــه ایــن کــه پیش بینی  هــای آکچوئــری درب ــا ایــن حــال، نظــر ب الزامــی می کنــد. ب
ــل  ــاح و تعدی ــاً اص ــد، الزام ــده جدی ــاهده ش ــای مش ــر در داده  ه ــک تغیی ــوند، ی ــام می ش ــدت انج بلندم
ــن مفروضــات توجــه  ــه هماهنگــی بی ــه اول ب ــر در وهل ــد. آکچوئ ــدت را ایجــاب نمی کن مفروضــات بلندم
می کنــد و نبایــد بــه اثــرات حدســی کوتاه مــدت جدیــد بیــش از حــد اهمیــت بدهــد )پــی یــر پامونــدن 

ــکاران، 1393: 56(.  و هم
ــدل  ــعه م ــرای توس ــب ب ــی مناس ــری فرصت ــری دوره ای آکچوئ ــات، بازنگ ــی مفروض ــر بازبین ــاوه ب ع
ــتفاده از  ــر اس ــاوه ب ــت ع ــن اس ــال ممک ــرای مث ــت. ب ــی هاس ــتفاده در پیش بین ــورد اس ــری م آکچوئ

ــود.  ــتفاده ش ــبات اس ــز در محاس ــال نی ــدگان غیرفع ــات بیمه ش ــال از اطاع ــدگان فع بیمه ش

بازنگریپیشبینیهایمالی
ــاد  ــرایط و مف ــن ش ــق آخری ــده و طب ــی ش ــای بازبین ــات و روش  ه ــای مفروض ــر مبن ــا ب پیش بینی  ه
ــی،  ــر تضمیــن می کنــد کــه از هنــگام آخریــن ارزیاب ــرد. در ایــن خصــوص آکچوئ ــی صــورت می پذی قانون
تمــام اصاحــات قانونــی در نظــر گرفتــه شــده اند. آزمون  هــای حساســیت کــه تغییرپذیــری نتایــج را تحــت 
ــری  ــای آکچوئ ــده پیش بینی  ه ــد، کامل کنن ــان می دهن ــی نش ــادی و جمعیت ــاوت اقتص ــناریو  های متف س

هســتند )پــی یــر پامونــدن و همــکاران، 1393: 56(. 
از بعــد ســرمایه گــذاری، آکچوئــر معمــوالً درگیــر برقــراری و بازنگــری سیاســت ســرمایه گذاری اســت. 
فرضــی کــه آکچوئــر در مــورد انباشــت ذخایــر تأمین اجتماعــی بــه کار می بــرد، بایــد نشــان دهنــده سیاســت 
ــار  ــن انتظ ــا درنظــر گرفت ــه ب ــای حــق بیم ــه نرخ  ه ــد ک ــد نشــان ده ــر بای ــد. آکچوئ ــرمایه گذاری باش س
ــر  ــازده ســرمایه گذاری تعییــن شــده اند. بنابرایــن تغییــر در سیاســت ســرمایه گذاری ب ســطح خاصــی از ب
مقــدار حــق بیمه  هــای مــورد نیــاز طــرح اثــر می گــذارد و آکچوئــر در توضیــح ایــن پیامد  هــا نقــش دارد. 

توصیههایمالی
ــن  ــاره تعیی ــون درب ــاد قان ــرایط و مف ــه ش ــی، ب ــن مال ــورد تأمی ــر در م ــای آکچوئ ــت توصیه  ه ماهی
ــری  ــد، بازنگ ــاکت باش ــه س ــن زمین ــون در ای ــه قان ــی ک ــتگی دارد. در صورت ــه بس ــق بیم ــای ح نرخ  ه
ــرایط  ــظ ش ــرض حف ــا ف ــه ب ــد ک ــم می کن ــه را تنظی ــای حــق بیم ــری از نرخ  ه ــری، مقادی دوره ای آکچوئ
و مفــاد کنونــی مزایــا بــرای یــک مــدت نامعیــن، دوام مالــی طــرح را تضمیــن خواهــد کــرد. اگــر قاعــده 
تعییــن نرخ  هــای حــق بیمــه در قانــون مشــخص نشــده باشــد، گــزارش آکچوئــری به طــور معمــول چنیــن 

ــد.  ــه می کن ــری طــرح توصی ــوازن آکچوئ ــظ ت ــن حف ــه منظــور تضمی ــده ای را ب قاع
ــری  ــند، بازنگ ــده باش ــخص ش ــون مش ــًا در قان ــه قب ــق بیم ــای ح ــه نرخ  ه ــی ک ــن در صورت همچنی
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ــن  ــی. در ای ــرح تأمین اجتماع ــدت ط ــی بلندم ــوازن مال ــری ت ــرای اندازه گی ــت ب ــزاری اس ــری اب آکچوئ
حالــت، گــزارش آکچوئــری بــا اســتفاده از نرخ  هــای قانونــی حــق بیمــه، ســیر تکامــل و تغییــرات صنــدوق 
ــن  ــد. ای ــر می کن ــام نظ ــور اع ــای مذک ــت نرخ  ه ــاره کفای ــان داده و درب ــی را نش ــر( تأمین اجتماع )ذخای
تدابیــر ممکــن اســت شــامل اصــاح مفــاد مالــی )افزایــش نرخ  هــای حــق بیمــه یــا مبنــای حقــوق مشــمول 

بیمــه( یــا تغییراتــی در مــورد شــرایط و مفــاد قانونــی دریافــت مزایــا باشــد. 
همچنیــن ســطح پوشــش، نــرخ جایگزینــی مزایــا، درآمــد مشــمول پرداخت حق بیمه، ســن بازنشســتگی 
ــرای  ــد. ب ــرار می گیرن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــری م ــزارش آکچوئ ــوالً در گ ــه معم ــی هســتند ک و... عوامل
ــای  ــول محاســبه مزای ــه پیشــنهادی در خصــوص طراحــی فرم ــن گــزارش ب ــل ای ــکان دارد تحلی ــال ام مث
ــی از  ــوان یک ــه عن ــد ب ــدد درآم ــع مج ــوع توزی ــه موض ــر ب ــاوه، آکچوئ ــه ع ــود. ب ــر ش ــتمری منج مس
ــه  ــز توج ــاوت نی ــدی متف ــات درآم ــل  ها و طبق ــراد در نس ــن اف ــی بی ــام تأمین اجتماع ــای نظ کارکرد  ه
ــتمزد  ــر دس ــل و حداکث ــا حداق ــای آن را ب ــه و اختاف  ه ــمول بیم ــای مش ــرات درآمد  ه ــد و تغیی می کن
ــرای برخــی  بیمه شــدگان و مســتمری بگیران مــورد بررســی قــرار می دهــد. ممکــن اســت شــرایط احــراز ب
از انــواع مزایــا بســیار ســخاوتمندانه و بــرای مزایــای دیگــر بســیار ســخت گیرانه باشــد در نتیجــه، شــرایط 
مذکــور، تخصیــص مزایــا را منحــرف خواهــد کــرد یــا موجــب هزینه  هــای غیرضــروری خواهــد شــد. تمــام 

ــد.  ــم می ناین ــر را فراه ــط آکچوئ ــنهاد  هایی توس ــه پیش ــات ارائ ــل، موجب ــای محتم ــن ضعف  ه ای

2-2-2(طراحیوارزیابییکطرحجدید
ــر  ــه یکــی از دو پرســش زی ــری بایــد ب ــا صنــدوق، ارزیابــی آکچوئ در آغــاز فعالیــت یــک طــرح ی

پاســخ دهــد: 
1- با یک سطح معین از منابع مالی، چه مقدار حمایت را می توان تدارک دید؟

2- برای تدارک سطح معینی از حمایت)مزایا(، چه منابع مالی الزم است؟ 
کامــًا روشــن اســت کــه میــزان حمایــت اجتماعــی در هــر کشــوری بــر اســاس ســطح توســعه یافتگــی 
و تولیــد ناخالــص داخلــی آن تعییــن می شــود. بــا ایــن وجــود اولویت  هــای هــر جامعــه نقــش مهمــی در 
تعییــن ســطح حمایــت اجتماعــی دارد و نمی تــوان بــرای میــزان حمایت  هــای اجتماعــی از نظــر اقتصــادی 

یــک قاعــده عمومــی درنظــر گرفــت )مشــیری و ماهــر، 1386: 9(. 
به طــور کلــی، مشــکل اساســی نظــام تأمین اجتماعــی ایــن اســت کــه منابــع تأمین اجتماعــی هماننــد 
ســایر منابــع در اقتصــاد، عمــًا محــدود هســتند و بنابرایــن روش  هــای تأمیــن مالــی و برآورد  هــای مالــی 
و آکچوئــری کــه توســط آکچوئــر توصیــه و پیشــنهاد می شــوند بایــد امــکان اســتفاده بهینــه و اثــر بخــش 

را از منابــع موجــود فراهــم نمایــد. 
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معرفــی یــک طــرح جدیــد تأمین اجتماعــی، بــه دلیــل نبــود قطعیت  هــای مرتبــط، مســتلزم مداخلــه 
ــی  ــای حقوق ــر در خصــوص ایجــاد پایه  ه ــد مشــاوره آکچوئ ــه فراین ــه ب ــن مداخل ــاز ای ــر اســت. آغ آکچوئ
ــر  ــوالً ه ــرد. معم ــان( صــورت می گی ــران و کارفرمای ــت، کارگ ــع )دول ــف ذینف ــای مختل ــه گروه  ه ــرح ب ط
گــروه ذینفــع دربــاره دامنــه حمایتــی مزایــا کــه بایــد ارائــه شــود و مقــدار منابــع مالــی کــه بایــد بــرای 
ــه کار  ــت ک ــد. در اینجاس ــه می کن ــت  هایی را ارائ ــری درخواس ــد، یکس ــاص یاب ــک  ها اختص ــش ریس پوش
آکچوئــر تعیین کننــده می شــود، زیــرا او اثــرات بلندمــدت مالــی پیشــنهادات را بــرآورد کــرده و در نهایــت 
ــد.  ــی اســت را فراهــم می کن ــده تصمیمــات سیاســتی آت ــک چارچــوب منســجم کمــی کــه هدایت کنن ی

)پــی یــر پامونــدن و همــکاران، 1393: 51( 
ــن مفروضــات در نظــر  ــت نیافت ــاالی قطعی ــه ســطح ب ــد ب ــک طــرح جدی ــی ی دشــواری ارزیاب
گرفتــه شــده کــه نمی توانــد بــر پایــه تجربــه  ویــژه طــرح باشــد، مربــوط می شــود. بــه عنــوان مثــال 
بــرآورد توزیــع چگالــی پرداخــت حــق بیمــه یــا پیش بینــی رفتــار بازنشســتگی کــه ارتبــاط زیــادی 
بــا وضعیــت مالــی طــرح در آینــده دارنــد ضــروری ولــی دشــوار اســت. البتــه رویکرد  هــای متعــددی 
همچــون اســتنتاج از آمار  هــای کلــی اقتصــادی و جمعیتــی گذشــته یــا اســتفاده از تجربــه طــرح در 
ســایر کشــور  ها بــا خصوصیــات مشــابه بــرای تعییــن و اتخــاذ ایــن مفروضــات وجــود دارد، امــا در 

نهایــت ایــن قضــاوت آکچوئــر اســت کــه الزم و حیاتــی اســت )همــان منبــع(. 

جمعیتتحتپوششطرح
ــر  ــت؟( از دیگ ــد گرف ــرار خواه ــش ق ــت پوش ــی تح ــه کس ــش )چ ــت پوش ــت تح ــف جمعی تعری
مشــغله های ذهنــی آکچوئــر در طراحــی و ارزیابــی یــک طــرح جدیــد اســت. پوشــش جمعیــت ممکــن 
اســت بــر اســاس ریســک  های محتمــل متفــاوت باشــد. شــماری از کشــور  ها صرفــاً بــا پوشــش کارکنــان 
دولــت آغــاز کرده انــد و به تدریــج آن را بــه کارکنــان بخــش خصوصــی و ســرانجام بــه خویــش فرمایــان 
ــا قابلیــت خــود  ــی می دهــد ت ــه ســاختار اجرای ــکان را ب ــن ام ــد. پوشــش تدریجــی، ای گســترش داده ان
ــی و  ــا، ارزیاب ــق بیمه ه ــی ح ــول واقع ــدگان و وص ــد بیمه ش ــه رش ــت روب ــتیبانی از جمعی ــرای پش را ب
گســترش دهــد. در مــورد وصــول حــق بیمــه شــاغلین بعضــی از صنــوف ماننــد کارکنــان دولــت مشــکلی 
ــرل شــده حــق  ــده پرداخــت منظــم و کنت ــا تضمین کنن ــرا ســاختار اداری کارفرم ــدارد زی ــه وجــود ن ب
بیمــه هاســت. امــا بــرای ســایر گروه هــا، شــاید وضعیــت متفــاوت باشــد. ایــن مــوارد بــر داده  هــای اصلــی 
کــه آکچوئــر دربــاره جمعیــت بیمه شــده نیــاز دارد و مفروضاتــی کــه در خصــوص رشــد و تغییــرات آتــی 
ــذار  ــول، تأثیرگ ــزان وص ــی می ــر پیش بین ــز ب ــرد و نی ــر گی ــت درنظ ــش می بایس ــت پوش ــت تح جمعی

هســتند. 
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مزایای)تعهدات(طرح
تعریــف مزایــای دریافتــی توســط مشــمولین طــرح جدیــد از دیگــر مســائل یــک طــرح جدیــد اســت که 
عــاوه بــر یــک تحلیــل سیاســتی بــرای تضمیــن انطبــاق بــا قوانیــن بــه یــک تحلیــل فنــی و آکچوئــری 
ــا( در بلندمــدت نیــاز دارد. به طــور خیلــی خــاص یــک  ــع و مصــارف )مزای ــه مناب ــرای تعــادل بخشــی ب ب
ــا  ــه آنه ــرح و ب ــر را مط ــئواالت زی ــد، س ــرح جدی ــک ط ــدات( ی ــا )تعه ــن مزای ــرای تعیی ــد ب ــر بای آکچوئ

ــد:  ــه ده پاســخ  های نســبتاً روشــنی ارائ
چــه بخشــی از درآمــد شــاغلین مشــمول کســر حــق بیمــه خواهــد بــود و مبنــای محاســبه مزایــا   
قــرار خواهــد گرفــت؟ )ایــن موضــوع بــه حداقــل و حداکثــر مبنــای کســرحق بیمــه اتخــاذ شــده 

ــت دارد.( ــرای طــرح دالل ب
در محاسبه مزایا، نرخ جایگزینی درآمد چقدر است؟   

برای احراز شرایط دریافت مزایای گوناگون، چه مدت سابقه پرداخت حق بیمه الزم خواهد بود؟   
سن معمول بازنشستگی چقدر است؟  

ــد  ــرح خواه ــه ط ــر هزین ــاوت ب ــری متف ــش  ها تأثی ــن پرس ــک از ای ــر ی ــخ ه ــه پاس ــن ک ــه ای ــر ب نظ
ــد  ــر بای ــد. آکچوئ ــرآورد کن ــا را ب ــه بســته  های گوناگــون مزای ــر خواســته می شــود هزین داشــت، از آکچوئ
ــای  ــن مزای ــد بی ــعی کن ــد س ــت و بای ــی اس ــم کم ــل محک ــه دالی ــر پای ــا ب ــه بحث  ه ــد ک ــان ده اطمین

ــد.  ــوازن برس ــه ت ــرح ب ــای ط ــر هزینه  ه ــار ب ــخاوتمندانه و فش س

شرایطمالیطرح
ــن اســت کــه چــه  ــد ای ــک طــرح جدی ــی ی ــر در طراحــی و ارزیاب ــک آکچوئ مشــغله ذهنــی دیگــر ی
کســی و بــه چــه میــزان منابــع مالــی طــرح را پرداخــت می کنــد؟ منابــع مالــی یــک طــرح بیمــه اجتماعــی 
ــای  ــی یارانه  ه ــرح و گاه ــای ط ــرمایه گذاری دارایی  ه ــای حاصــل از س ــا، درآمد  ه از پرداخــت حــق بیمه ه
ــهیم  ــاغلین تس ــان و ش ــن کارفرمای ــا بی ــق بیمه  ه ــت ح ــی پرداخ ــور کل ــود. به ط ــل می ش ــی حاص دولت
ــت  ــا را پرداخ ــان کل هزینه  ه ــوالً کارفرمای ــه معم ــغلی ک ــوادث ش ــای ح ــتثنای طرح  ه ــه اس ــود، ب می ش

ــکاران، 1393: 53(.  ــدن و هم ــر پامون ــی ی ــد )پ می کنن
ــاال  ــج ب ــرح، به تدری ــوغ ط ــد بل ــبب فراین ــه س ــا ب ــدت، هزینه  ه ــای بلندم ــورد مزای ــن در م همچنی
ــون  ــور را در کان ــد مذک ــاص فراین ــور خ ــر به ط ــد، آکچوئ ــرح جدی ــک ط ــی ی ــت. در ارزیاب ــد رف خواهن
ــه  ــم اســت ک ــه آگاه شــوند. مه ــای حــق بیم ــی نرخ  ه ــای آت ــه از افزایش  ه ــا هم ــد ت ــرار می ده توجــه ق
پیش بینی  هــای آکچوئــری بــا افقــی 50 ســاله و بیشــتر صــورت گیــرد تــا بتوانــد تصویــر کاملــی از الگــوی 

ــرای سیاســتگذاران ترســیم کنــد.  آینــده افزایــش مصــارف ب
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ایــن موضــوع بــا تعییــن یــک اندوختــه هــدف بــرای طــرح یــا درنظــر گرفتــن و کنــار گذاشــتن یــک 
ســطح از ذخایــر بــه منظــور پشــتیبانی از تعهــدات آتــی طــرح، مرتبــط اســت. اندوختــه هــدف ممکن اســت 
در قانــون تعییــن گــردد. در غیــر ایــن صــورت، آکچوئــر یــک ســطح اندوختــه هــدف پیشــنهاد می کنــد. 
بــه عنــوان مثــال، در مــورد طــرح مزایــای ایــام بیمــاری، بــا درنظــر گرفتــن احتمــال وقــوع رویداد  هــای 
ــک طــرح  ــا در خصــوص ی ــن شــود. ام ــد تعیی ــر، بای ــظ دخای ــه حف ــدت، ســطح بهین ــوب و کوتاه م نامطل
بازنشســتگی، اندوختــه هــدف در یــک بســتر بلندمــدت مدنظــر اســت و احتمــال دارد به طــور مثــال، لــزوم 
ــرای انطبــاق ایــن اندوخته  هــای هــدف،  ــرخ حــق بیمــه مــورد توجــه قــرار گیــرد. ب افزایــش یکنواخــت ن
ســازوکار  های تأمیــن مالــی مختلفــی وجــود دارد. مثــًا امــکان دارد قانــون بازنشســتگی، نــرخ حــق بیمــه 
پلکانــی را مقــرر کنــد کــه در آن طــی 20 ســال نخســت انباشــت قابــل توجــه ذخایــر وجــود دارد و پــس 
از آن به تدریــج بــه ســوی یــک نظــام تــوازن هزینــه درآمــد )PAYG( بــا حداقــل ذخایــر بلندمــدت حرکــت 
می کنــد. در مــورد طرح  هــای حــوادث شــغلی، ایــن گرایــش وجــود دارد کــه از انتقــاالت بیــن نســل  های 
مختلــف کارفرمایــان اجتنــاب شــود؛ بنابرایــن، ایــن طرح  هــا نیازمنــد یــک ســطح اندوخته گــذاری باالتــری 

هســتند )پــی یــر پامونــدن و همــکاران، 1393: 59(. 

نرخحقبیمهطرح
عوامــل زیــادی وجــود دارد کــه بایــد هنــگام محاســبه نرخ  هــای حــق بیمــه توســط آکچوئــر در نظــر 
ــام  ــرح و نظ ــای اداره ط ــرح، هزینه  ه ــای ط ــه مزای ــد از: هزین ــا عبارتن ــن آنه ــه مهمتری ــوند ک ــه ش گرفت
تأمیــن مالــی طــرح. در صورتــی کــه تأکیــد اصلــی سیاســتگذاران وضــع یــک نــرخ حــق بیمــه حداکثــری 
ــد  ــن را پیشــنهاد کن ــای جایگزی ــر الزم اســت طرح  هــای مزای ــگاه آکچوئ ــر دســتمزد  ها باشــد، آن معیــن ب
ــا در  ــرد. ام ــرار گی ــرح ق ــی ط ــتطاعت مال ــا اس ــب ب ــطحی متناس ــه کل در س ــد هزین ــکان می ده ــه ام ک
ــر الزم اســت  ــگاه آکچوئ صورتــی کــه هــدف اصلــی تعییــن ســطح معینــی از مزایــای حمایتــی باشــد، آن

ــد.  ــه نمای ــن را توصی ــه جایگزی ــق بیم ــای ح ــای نرخ  ه برنامه  ه

2-2-3(انجاماصالحاتآکچوئری
دخالــت آکچوئــر در رونــد اصاحــات، بســتگی بــه ماهیــت و دامنــه اصاحــات دارد. تغییــرات قانونــی در 
یــک طــرح جــاری غالبــاً بــه منظــور تثبیــت و پایــداری بلندمــدت طــرح صــورت می گیــرد. ایــن تغییــرات 
معمــوالً مربــوط بــه پوشــش طــرح، ســطح مزایــا یــا مفــاد قانونــی مربــوط بــه تأمیــن مالــی هســتند. بــا 
ایــن حــال، ممکــن اســت دولتــی درصــدد ایجــاد اصاحاتــی ســاختاری بــرای تغییــر مکانیزم  هــای تأمیــن 
امنیــت اقتصــادی باشــد کــه بــه معنــی تدویــن و فرموالســیون دوبــاره و کامــل مفــاد قانونــی مربــوط بــه 
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ــداز باشــد. در ایــن خصــوص راهبرد  هــای  ــا پــس ان ــد بیمــه ی ــا افــزودن مکانیزم  هــای جدی ــا ی ــه مزای ارائ
گوناگونــی وجــود دارد کــه در ادامــه بــه دو مــورد از مهمتریــن آنهــا اشــاره می شــود. 

اصالحاتسیستمی
تغییــرات در یــک طــرح جــاری ممکــن اســت مربــوط بــه شــرایط احــراز مزایــا، میــزان مزایــا، پذیــرش 
یــک گــروه جدیــد از بیمه شــدگان، ارائــه حمایــت در برابــر یــک مخاطــره جدیــد یــا مفــاد جدیــد قانونــی 
مربــوط بــه تأمیــن مالــی باشــد. ارزیابــی آکچوئــری بــه ســنجش تأثیــر مالــی اتخــاذ چنیــن تدابیــری بــر 

ــرد.  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق نرخ  هــای حــق بیمــه م
قانــون حاکــم بــر بیمــه اجتماعــی اغلــب مقــرر مــی دارد کــه بــه هــر پیشــنهاد اصاحــی، یــک گــزارش 
ــام پیوســت آکچوئــری منضــم شــود. ایــن کار، بــرای نشــان دادن تأثیــر مالــی تغییــر قانونــی  ــه ن ویــژه ب
پیشــنهاد شــده بــه تصمیــم گیــران ضــرورت دارد. گاهــی بازنگــری دوره ای آکچوئــری خــود شــامل ارزیابــی 
اصاحــات پیشــنهاد شــده توســط آکچوئــر نیــز می شــود. آکچوئــر کــه تدابیــر یکپارچــه اصاحــی پیشــنهاد 
ــی را  ــی و مال ــدت جمعیت ــرات بلندم ــای تغیی ــنهادی، دورنم ــات پیش ــاذ اصاح ــرض اتخ ــا ف ــد ب می ده
مشــخص می کنــد. شــایان ذکــر اســت معرفــی یــک ریســک جدیــد تحــت پوشــش یــا گســترش پوشــش 
بــه گروه  هــای جدیــدی از شــاغلین، مســتلزم توجــه بــه بســیاری از موضوعــات اســت کــه پیش تــر راجــع 

بــه ارزیابــی یــک طــرح جدیــد تشــریح شــد. 

اصالحاتساختاری
ــک طــرح مســتمری  ــن اســت ی ــوع اســت. نخســت ممک ــد ن ــر چن اصاحــات ســاختاری مشــتمل ب
مزایــای معیــن)DB( بــه یــک طــرح حــق بیمــه معیــن)DC( تبدیــل شــود. در ایــن نــوع اصــاح، آکچوئــر 
ــن  ــود تضمی ــردی، وج ــالیانه ف ــرری س ــای مق ــن فاکتور  ه ــا، تعیی ــرمایه گذاری حــق بیمه ه ــر س ــاً ب عمدت
ــز  ــد، متمرک ــراد در طــرح پیشــین توســط نظــام جدی ــوق کســب شــده اف ــرش حق ــا و پذی ــل مزای حداق
می شــود. لــذا بــرای بــرآورد مقــدار کل تعهــدات انباشــتی ناشــی از طــرح پیشــین و تعییــن ســناریو  های 
گوناگــون جهــت بــه رســمیت شــناختن ایــن حقــوق ســابق توســط نظــام جدیــد، محاســبات آکچوئــری 

ضــرورت دارد. 
نــوع دوم ایــن اصاحــات تبدیــل طــرح تــوازن درآمــد و هزینــه بــه یــک طــرح حــق بیمــه معیــن اســت. 
ــای  ــرخ حــق بیمــه ثابــت باشــد، ایــن  ســازوکار نوعــاً بســیاری از ویژگی  هــای مکانیــزم مزای حتــی اگــر ن
ــرری  ــل مق ــن عوام ــا تعیی ــه آکچوئر  ه ــوع اصاحــات، وظیف ــن ن ــد. در ای ــظ می کن ــن را در خــود حف معی
ســالیانه اســت کــه هنــگام بازنشســتگی بــرای تبدیــل اندوخته  هــای انباشــته بــه پرداخت  هــای دوره ای بــه 
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کار خواهنــد رفــت. آنهــا همچنیــن تــوازن بیــن حــق بیمه  هــا و ســطح مزایــای ارائــه شــده توســط طــرح 
ــد.  ــل می کنن را تحلی

اصاحــات ســاختاری ســوم، تبدیــل یــک صنــدوق احتیــاط )نــوع مبتنــی بــر حــق بیمــه معیــن( بــه 
یــک طــرح بیمــه اجتماعــی از نــوع مزایــای معیــن اســت. در ایــن مــورد آکچوئــر بــه بررســی گزینه  هــای 
گوناگــون در اســتفاده از تــراز حســاب انباشــته فــرد در نظــام پیشــین می پــردازد و آنهــا را بــه معادل  هــای 
ــدن و  ــر پامون ــی ی ــد )پ ــل می کن ــد تبدی ــن جدی ــای معی ــرح مزای ــه در ط ــق بیم ــت ح ــابقه پرداخ س

ــکاران، 1393: 59(.  هم

2-2-4(پیشبینیهایکوتاهمدت
ــر ســال می بایســت بودجــه پیشــنهادی خــود  ــی، ه  در بعضــی از کشــورها، مؤسســات تأمین اجتماع
)شــامل منابــع و مصــارف ســال بعــد( را بــه دولــت ارائــه کننــد کــه بــه ایــن منظــور آکچوئــر، پیش بینی  های 
ــن  ــا و هزینه  هــای اداری را انجــام می دهــد. ای کوتاه مــدت از درآمــد ســرمایه گــذاری، حــق بیمه هــا، مزای
ــز  ــزی نی ــور برنامه ری ــه منظ ــی ب ــزی دولت ــای مرک ــا واحد  ه ــی ی ــه تأمین اجتماع ــا را مؤسس پیش بینی  ه
مــورد اســتفاد قــرار می دهنــد. بــرای مثــال، مدیــران ســازمان تأمین اجتماعــی ایــن ارقــام را بــرای تعییــن 
ــه مطالبــات  ــه رســیدگی ب ــوط ب ــرای انجــام فعالیت  هــای مرب ــع انســانی و ظرفیت هــای مــورد نیــاز ب مناب
و وصــول حــق بیمه  هــا بــه کار می برنــد. به طــور معمــول پیش بینــی کوتاه مــدت، پیش بینی  هــای 
مبتنــی بــر گــردش نقــدی ماهانــه هســتند و ابــزار ســودمندی بــرای مدیــران ســرمایه گذاری هســتند کــه 
ــدن و  ــر پامون بایــد در راهبرد  هــای ســرمایه گذاری کوتاه مــدت خــود آنهــا را مــد نظــر قــرار دهند)پــی ی

همــکاران، 1393: 60(. 
ــدت  ــای بلندم ــا ارزیابی  ه ــی ب ــات و روش شناس ــش مفروض ــر پاالی ــدت از نظ ــای کوتاه م پیش بینی  ه
ــد در ارتبــاط و همــکاری  ــر بای ــوع پیش بینی  هــا یــک آکچوئ ــد. در ایــن ن ــری تفــاوت اساســی دارن آکچوئ
تنگاتنــگ بــا اقتصاددانــان، حسابرســان و مدیــران ســرمایه گذاری دولتــی باشــد. بــر خــاف یــک ارزیابــی 
ــات  ــوالً مفروض ــورت می پذیرد)معم ــدت ص ــق کوتاه م ــک اف ــات در ی ــن مفروض ــری، تعیی دوره ای آکچوئ
ــا  ــه در مقایســه ب ــن اســت ک ــر ای ــعی ب ــوند( و س ــن می ش ــت تعیی ــای اقتصــادی دول ــق پیش بینی  ه طب

ــر نشــان داده شــود.  ــه و ســاالنه طــرح، دقیق ت ــع و مصــارف ماهان ــری، مناب ــی دوره ای آکچوئ ارزیاب

بحثونتیجهگیری
ــا وجــود اجــزا و منطــق درونــی متفــاوت، یــک کل بــه هــم پیوســته اســت کــه اجــزای آن  جامعــه ب
ــی از  ــن، یک ــد. بنابرای ــر می پذیرن ــر تأثی ــد و از یکدیگ ــل می کنن ــر عم ــا یکدیگ ــردی ب ــد کارک در پیون
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مهمتریــن عواملــی کــه می توانــد بــه عملکــرد درســت اجــزای جامعــه کمــک کنــد آگاهــی همیشــگی آنهــا 
از مقتضیــات نظــم درونــی حاکــم بــر خــود آنهــا و همچنیــن آگاهــی از تأثیــرات نظم  هــای حاکــم بــر دیگــر 
اجــزاء و نظــم کل جامعــه اســت. نظــام تأمین اجتماعــی، بــه عنــوان بخشــی از نظــم کان جامعــه کــه هــم 
دارای کارکــرد خــاص خــود و بــه تبــع آن نظــم درونــی خــاص خــود و هــم در پیونــد بــا ســایر نظم  هــای 
کارکــردی موجــود در جامعــه اســت، بــه منظــور تــداوم حیــات کارآمــد و مؤثــر خــود در جامعــه همــواره 
بایــد هــم بــه نظــم درونــی خــود و مؤلفه  هــای متفــاوت آن آگاه باشــد و هــم نســبت بــه نظــم کان جامعــه 
و دیگــر اجــزاء آن حساســیت نشــان دهــد و آنهــا را ردیابــی نمایــد و از تأثیــرات آنهــا بــر نظــم درونــی خــود 
آگاهــی یابــد. نظــام تأمین اجتماعــی بــرای عملیاتــی کــردن ایــن دو مؤلفــه یعنــی آگاهــی از نظــم درونــی 
خــود و همچنیــن تعریــف نظــم درونــی خــود در پیونــد بــا نظــم دیگــر بخش  هــای جامعــه و نظــم کلــی 
جامعــه، نیازمنــد ابزار  هایــی نــرم و ســخت اســت کــه آن را در ایــن مســیر کمــک نماینــد. آکچوئــری، در 
مقــام یــک دانــش فنــی ارزیابــی مالــی و بودجــه ای اجتمــاع بنیــان، از جملــه ابزار  هــای نرمــی اســت کــه 
ــد  ــاد پیون ــن ایج ــی آن و همچنی ــتر کان اجتماع ــی در بس ــام تأمین اجتماع ــرار دادن نظ ــا ق ــد ب می توان
میــان نظــام تأمین اجتماعــی بــا دیگــر خــرده نظام  هــای مهــم جامعــه بــه نظــام تأمین اجتماعــی، به ویــژه 
ــد و  ــیار نمای ــک بس ــده آن کم ــای آین ــود و طرح  ه ــت موج ــی وضعی ــه ای آن، در ارزیاب ــام بیم ــرده نظ خ
ــی،  ــام تأمین اجتماع ــه نظ ــک ب ــری در کم ــوان آکچوئ ــردازد. ت ــرد آن بپ ــود عملک ــه بهب ــق ب ــن طری از ای
ــره  ــات و باالخ ــام اصاح ــد، انج ــای جدی ــی طرح  ه ــود، ارزیاب ــت موج ــی وضعی ــه ارزیاب ــدود ب ــه مح البت
پیش بینی  هــای کوتاه مــدت نیســت. افــزون بــر ایــن مــوارد، تیــم آکچوئــری در بخــش عمومــی نیــز بــرای 
پشــتیبانی از مدیریــت طــرح تأمین اجتماعــی و وزارتخانــه مســئول سیاســت اجتماعــی، طیــف گســترده ای 

ــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:  ــر عهــده می گیــرد کــه از جملــه می تــوان ب از وظایــف دیگــر را ب
الف( اطاع رسانی عمومی درباره امور مالی تأمین اجتماعی

ب( اعام نظر در مورد اثر تغییرات گوناگون در مفاد قانونی مربوط به مزایا و امور مالی
ج( گزارش تغییرات و پیشرفت  های مختلف در برنامه  های تأمین اجتماعی به مقامات مسئول

ــوم  ــترس عم ــه در دس ــی ک ــای اجتماع ــالیانه بیمه  ه ــاری س ــای آم ــه گزارش  ه ــارکت در تهی د( مش
ــرد ــرار می گی ق

ه( نظارت و پایش شاخص  های عملکردی به منظور تعیین زمان انجام اصاحات 
تأمین اجتماعــی )مذاکــره در خصــوص  نامه  هــای  توافــق  و( مشــارکت در مذاکــره و مدیریــت 
توافقنامه  هــای تأمین اجتماعــی نیــاز بــه تبحــر حقوقــی دارد، بــا ایــن حــال کار محاســبات دربــاره تعییــن 
مزایــا و چگونگــی احــراز مزایــا را نیــز می طلبــد و مســتلزم داشــتن دانــش مناســب نســبت بــه فعالیت  هــای 

ــز اســت(.  ــر دو کشــور نی ــی ه مؤسســات تأمین اجتماع
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ــژه خــرده  ــی، به وی ــرد نظــام تأمین اجتماع ــود عملک ــه بهب ــادر ب ــزان ق ــن می ــه ای ــا ب ــری ت ــر آکچوئ اگ
نظــام بیمــه ای آن، اســت، ارائــه پیشــنهاد ارتقــا جایــگاه ایــن دانــش در نظــام تأمین اجتماعــی در پایــان ایــن 
نوشــتار را نبایــد مســئله ای نامتعــارف دانســت. بی شــک، تــداوم حیــات کارآمــد و مؤثــر نظــام تأمین اجتماعــی 
در ایــران نیازمنــد ورود دائمــی معرفــت اجتماعــی بــه درون ایــن نظــام اســت تــا بــر مبنــای آن بتوانــد در 
ــا ارتقــای  ــا نظــم کان جامعــه و دیگــر خــرده نظام  هــای آن قــرار گیــرد. شــاید بتــوان ب تعامــل ســازنده ب
جایــگاه دانــش فنــی آکچوئــری در نظــام تأمین اجتماعــی به طــور ســاختاری ایــن نظــام را قــادر بــه یــادآوری 
دائمــی ایــن نکتــه بــرای خــود ســاخت کــه نظــام تأمین اجتماعــی نظامــی »اجتمــاع بنیــان« اســت کــه در 

کانــون تمامــی عملکرد  هــای خــود بایــد عنصــر »اجتمــاع« را مــورد توجــه قــرار دهــد. 
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