
 

 

 

 

 

 
 یاجتماعنینقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأم یقیتطب ۀمطالع

 زینب عصمتی

 داود محبی

 چکیده 

 ۀادار یبرا کسانی یچهارچوب ارائۀ جهت یاگسترده اریبس ینهاد یهاتوافق ایدر سراسر دن
نقش و حدود دخالت  یقیتطب ۀپژوهش، مطالع نیا یحاصل شده است. هدف اصل یاجتماعنیتأم

منتخب  یکشورها یاجتماعنیتأم هاینظام نییآن تب یو اهداف فرع یاجتماعنیدولت در سازمان تأم
 یآورانجام شده است. روش جمع یلیتحل ـ یفیروش توصپژوهش به نای. است گانهپنج هایقاره

تب، مقاالت و اسناد موجود آن، از ک ازیاطالعات مورد ن است و ایپژوهش، کتابخانه نیاطالعات در ا
زش پردا یلیتحل ـ یفیو سپس اطالعات به روش توص یمعتبر گردآور هایتسای و هادر کتابخانه

مخصوص، استاندارد،  یکه مدل و الگو دهدیپژوهش نشان م نیحاصل از ا جیشده است. نتا لیتحل و
وجود ندارد؛  یاجتماعنینقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأم یبرا ،یو مشترک کسانی

 هافتی اقبال ،یاجتماعنیو عدم تمرکز تأم یو مال یاز کشورها، استقالل ادار یدربرخ گریعبارت دبه
ارد. در د وجود یدولت بخش در هاتیفعال ۀهم یبه کنترل مرکز یشتریل بیتما گر،ید یو در برخ

 یها و مؤسساتو سازمان یدولتریغ ،یدولت یامهیب یهارا صندوق یاجتماعنیتأم ۀفیوظ ز،ین رانیا
 عهده دارند.بر یاجتماعنیسازمان تأم رینظ
 
 .یاجتماعنینقش دولت، حدود دخالت دولت، سازمان تأم ،یقیتطب ۀمطالع :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 مسئول ۀسندیواحد کرج، نو یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد ،یحقوق عموم یدکترا (Esmati_Tehranbar@Yahoo.Com). 

 ی حقوق عمومی، استادیار دانشگاه قمادکتر. 
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 هقدمم

 سازمان پوشش،تحت تیتعداد جمع و حجم وظایف وسعت، گستردگی و لحاظبه

. است ایران اسالمیجمهوری یاجتماعنیتأم نهاد نیتربزرگ و نیترگسترده ،یاجتماعنیتأم

 نه تنها دارای اهمیت شایانی است که در یاجتماعتأمین مباحث مربوط به مطالعۀرو از این

همچنین پرداختن باشد؛ ضروری نیز می یاجتماعبسط، توسعه، گسترش و تحقق عدالت جهت

 یمحور مباحث از یکی و اسالمی ایرانجمهوری دولت عمدۀ اهداف از اجتماعیبه حوزۀ تأمین

حوزۀ  یگستردگ .آیدحساب مینیز به و فرهنگی یاجتماع ،یاقتصاد توسعۀ برنامۀ هر در

 خود خدمت نیترجهان نیز، مهم مختلف یهادولت امروزه که است ایتا اندازه اجتماعیتأمین

( 34، : یآورند)مدنحساب میبه یو قو کارآمداثربخش،  یاجتماعتأمین نظام توسعۀ و جادیا را

 تاکنون در ربازید از یاجتماعنیتأم نظام ،یو اجتماع یانسان یواال اهداف به لین یبنابراین برا

 دامنۀ و مقررات لحاظ به هانظام نیا گرچه ؛شده است گذاریپایه جهان مختلف یکشورها

 یادیز اریمیزان بس به ،یکل ساختار عملکرد و به لحاظ اما اند،یکدیگر متفاوت با شمول

 نیتریاصل ترین واساسیاز  یکی مثابهبه ،یاجتماعنی( همچنین تأم92: ٨4٣١، ی)ستاراندمشابه

 ناخالص دیتول از یقابل توجه سهم و دولت یهابودجه از یاعمده نسبت ها،دولت رسالت

1یداخل
سوی دیگر مطالعه از (٨4: ٨4١5پور،  ونیدهد.)همایاختصاص م خود به را کشور هر 

اجتماعی دارای استقالل اداری و های تأمینمنظور طراحی و استقرار نظامهای جهانی بهتالش

اجتماعی دولتی و بررسی فراگرد تاریخی پیدایش و سیر تحوالت این های تأمینمالی و یا نظام

سازوکارهای این تحوالت، زمینۀ ها در کشورهای مختلف دنیا و نیز شناخت مبانی، علل و نظام

نماید. بدیهی اجتماعی فراهم میهای پژوهشی در حوزۀ تأمینارزشمندی را جهت انجام فعالیت

چون و چرا از آنچه در سایر کشورهای است این مهم به مفهوم الگوبرداری صرف و تبعیت بی

نماید تا از طریق می بلکه چنین مطالعاتی این امکان را فراهم ؛باشددیگر انجام شده نمی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1 . GDP 
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اجتماعی شناخته شده و شناسی پژوهشی تأمینهای نظری و روشهای تحلیلی، بنیانمقایسه

منظور بومی به ترین شیوهترین شیوۀ جهت تبیین مسائل و تنگناها انتخاب و مناسبکاربردی

اصلی این  لامطالب پیش گفته هم اینک سؤ تکیه برکار گرفته شود. با رفت از آن بهبرون

لحاظ وضعیت کشورهای مختلف جهان و از جمله کشور ما ایران به»پژوهش آن است که 

 چگونه است؟« اجتماعینقش و حدود دخالت دولت در تأمین

 مبانی نظری پژوهش

های های حکومتی، تاسیساتی که دارای شخصیت مجزا از سازمانامروزه در اکثر نظام

اند. اجتماعی( ایجاد شدهوظایف عمومی )از جمله تأمینحکومت مرکزی هستند برای ادارۀ 

منظور انجام وظایف اجرایی و به ـ ها ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزیاین سازمان

باشند. البته در می ـ ستعمومی تخصصی که نیازمند استقالل و دور بودن از مسائل سیاسی ا

در ادامه، این الگوها در  (Wade, 2004,P144)خصوص الگوی همسانی وجود ندارد.این

 گردد:کشورهای مختلف جهان بررسی می

 اروپا .بند اول 

 با متمرکز یزیربرنامه یرفاه دارا و یاجتماعنیتأم افته، حوزۀیتوسعه یکشورها غالب در

اداری  ساختار در هادولت .است نامتمرکز کامالً  یرو نظامدنباله ؛ اماباشدمی رمتمرکزیغ یاجرا

 ؛اجتماعی را برعهده دارندتأمینکالن  تیرینقش مد تنها افته،یتوسعه یکشورها یالتیو تشک

 نییتع و یابیارز ،یزیربرنامه صرفًا مبادرت به هاسالمت، دولت رفاه و بخش در اساسبر این

 یکشورها ها دردولت مزیت چنین رویکردی آن است که کنند.می سطح کالن در استاندارد

هرگونه درگیری در مسائل جزئی، با امکان و توانایی بیشتری به امور مهمی  از افته، فارغیتوسعه

 اجتماعی خواهند پرداختحوزۀ تأمین استاندارد نییتع و یابینظیر کنترل، نظارت ارز

 افته، غالباً ی توسعه یو درمان کشورها بهداشت وزارت ساختار در (54،ص٨4٣٣،یی)جغتا

 مشاهده مهیب و یاجتماعنیرفاه، تأم ای درمان و بهداشت هایبخش میان یخاص فکیکت
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، روشن بسیط اریافته بسیتوسعه یکشورها در اجتماعیتأمین ساختار ران،یا خالف بر .گرددینم

بسیاری از کشورهای جهان جهت دستیابی به مدل مطلوب  .باشدمی حجمکم و

اجتماعی پیوسته در فعالیت و در تأمین دولتدخالت نقش و حدود به لحاظ « اجتماعیتأمین»

توان از دو کشور آلمان و انگلستان نام برد که جزو کشورهای اند. در این حوزه میتالش

 واند های مهم و موثرتری برداشتهتازی هستند که نسبت به سایر کشور گاممترقی و پیش

 .آیندشمار میدنیا مدل، سرمشق و الگو بهاند که برای کشورهای اینک در جایگاهی قرار گرفته

عنوان مقررات نمونه از سوی اجتماعی در کشورهای آلمان و انگلستان بهحقوق تأمین

لوکزامبورک، هلند، اتریش، سوئد، ایتالیا و نروژ که خود در  کشورهای بسیاری نظیر بلژیک،

 الگو انتخاب شده اند. به عنوانهای زیادی برای گفتن دارند اجتماعی حرفحوزۀ تأمین

 شوند: بنابراین ابتدا این دو کشور تبیین می ؛(25: 0548، )مسعوداصل

  آلمان

اجتماعی این های اجتماعی شهره است. اساسًا تأمینآلمان در دنیا به مبتکر ایجاد بیمه

های اجتماعی نیز در کشور بر مبنای بیمۀ اجتماعی شکل گرفته است؛ گرچه جایگاه کمک

های عنوان پدر بیمهکه به« بیسمارک» زادۀ آلماناشراف صدراعظم آن شایان توجه است. کنار

اجتماعی تمامی های تأمینها و برنامهاعتقاد داشت که با اجرای طرح ،اجتماعی لقب گرفته بود

های رو فعالیتاز این .قابل حل است اعی کشور از قبیل فقر، آشوبمسائل و مشکالت اجتم

کرد البته در این میان نقش محوری دولت ریزی میمراستا با این طرز فکر برنامهخود را ه

قابل انکار است. در آلمان قوۀ قانونگذاری پس از جنگ جهانی دوم اصالحات پروس غیر

 (54، ص٨42٨. )مجتهدی، اجتماعی اعمال نمودای را در قوانین تأمینگسترده

 ییهابرنامه آلمان، صدراعظم ،٨١62 سال در مجلس به ستیالیسوس ندگانینما ورود با

 یکارافتادگ از و کار از یناش سوانح ،یریپ ،یماریبرای ب کارگران یاجبار مۀیب یبرقرار جهت

 و کارگران نیب پرتنش یفضا از که سمیکمون و سمیالیگسترش سوس با مقابله انگیزۀبه

 .کرد یطراح ،بودند تضادها نیا بیشترتعمیق دنبال پیوسته به و بردندیم سود انیکارفرما
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نمود که مطابق این  ارائه پارلمان به یاجتماع نیتأم ای را برایبرنامه ،٨١١٨ سال در بیسمارک

 یکارافتادگ از مۀیب و ٨١١3 سال در کار از یناش مۀ سوانحیب ،٨١١4 سال در یماریب مۀیب برنامه

ش یافزا یبرا دارانهیسرما رهگذر، نیا ازاجرا گردید.  آلمان در ٨١١2 سال در یریپ و

 د کاهشیتول یبرا آرام و سالم طیمح جادیکار، ا طیمح یسازمنیا د،یتول شیافزا ،یوربهره

 نیتأم و کرده خود شعار را کارکنان روانی شتر، امنیتیب سود کسب ت،ینها در و عاتیضا

در  .شمار آوردندبه خود فۀیوظ کارگران را فقر از یریو جلوگ یفکر و یروح ،یجسم سالمت

 یبقا و رشد منظور استمراربه بنابراین .شده بودند عاقل داران،هیسرما گریآن زمان بود که د

کرده و آنها سرمایۀ  جور دیگری نگاه را انکه کارگر درک کردند خود اندوخته و ثروت

 شیافزا از جنس اتیاصالح از گذاری تلقی کنند. بر این اساسانسانی و عاملی با قابلیت سرمایه

 پیوسته بهشد و  آغاز یبازنشستگ یهاتیو حما درمان ،یکاریمۀ بیب یبرقرار دستمزد، سطح

منظور به افتیدر به فراست یدارهیسرما نظام بدین شکل .افزوده گردید فییک و یکم ابعاد

 که کند نیتأم یدارا و ماهر سالم، انسان بایست توجه بیشتری بهمی بقای خود هم که شده

نظیر  یصنعت با این همه مسائل منتج از انقالب باشد. نظام آن شتریتوسعۀ ب رمز منافع حافظ

 «ردالیم پروفسور» آورد.وجود میبه یمعضالت پیوسته ،ینابرابر و فقر غنا، نیب رویارویی

یافته و های اجتماعی در کشورهای توسعهخصوص تاریخچه و فرایند توجه به انسان و بیمهدر

 و ید: با توجه به اینکه نابرابریگویم نیجمله کشور آلمان پس از وقوع انقالب صنعتی چناز

 عیتسر یبرا جه،ینت در آورد، را پدید مییعظ موانع و مشکالت توسعه، برابر در آن ندۀیفزا روند

 ندۀیفزا روند و ییعنی نابرابر) دو عامل نیا کردن معکوس توسعه و ادامۀ روند رشد آن زمان،

از آنجا که  .کار قرار گرفتدر دستور شتریب یبرابر ساختن فراهم منظوربه( توسعه برابر در آن

بنابراین آرام  ،مقدور است جوامع در یاجتماعنیتأم توسط شتریب رسید تحقق برابرینظر میبه

ادامه در  .شد ضروری سوی دولتاز آن ینیتأم و یشتیمع مسائل و کاریرویبه ن توجه آرام

 تدوین یدیمقررات جد و یحقوق باتیترت روز هر جوامع، ریسا آن تبعبه و یصنعت جوامع

 نیهم با پس از آن تر نمایندویژه یمردم توجه ینیتأم و یشتیمع تیوضع به بتوانند تا کردند
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 هادولت، ستمیبقرن در سپس و ایجاد کار یالمللنیب حقوق ،یلمللانیب جنبۀ و تیشکل، هو

 کارگر شدند. یاجتماعنیتأم و اشتغال و کار به مربوط یازهایدادن نتوجه قراربه مورد مکلف

 متحد وکار، سازمان ملل یالمللنیب سازمان ،یاجتماعنیتأم یالمللنیجنبۀ ب یداریپا منظوربه

تدوین  کشورهای مختلف جهان یبرا بارهنیا در را یتعهدات ،یاجتماعنیتأم یالمللنیب ۀیاتحاد

 (  ١3: ٨429و همکاران،  ینیحسیحاج) کردند آن یاجرا به ملزم را آنها و کردند

 انگلستان

اجتماعی یک واحد دولتی است. طور کلی در کشور انگلستان متولی امور تأمینبه

مشی یا کنترل مدیریت نظام مربوطه، جایگاه چندان منظور اثرگذاری بر خطبنابراین به

اجتماعی بینی نشده است. تأمینالت کارکنان و کارفرمایان پیشقدرتمندی برای دخ

های هیتوص ارائۀ پیشنهاد و است که وظیفۀ هنفر ٨٨ تا ١ یمشورت تۀیکم كی دارای انگلستان

 یمشورت ۀتیکم عضو این كی. برعهده دارد یاجتماعنیحوزۀ تأم در مربوطه ریوز به تأمینی را

 کنگرۀ با مشورت قیطر عضو دیگر نیز از كی و ییکارفرما یهاسازمان با مشورت از طریق

. در انگلستان در واکنش نسبت به بار روزافزون تعهدات گردندیمنصوب م یکارگر ۀیاتحاد

های یکی از طرح سازی، ابتدا بخشی از وظایفمنظور تحقق خصوصیاجتماعی و بهتأمین

سازی شیوۀ خصوصیشد بهاداره می صورت انحصاریاجتماعی که توسط بخش دولتی بهتأمین

مستقل، به چندین واحد مختلف واگذار گردید. بنابراین با این و ایجاد واحدهای اجرایی نیمه

 انیکارفرما نفع مشارکتسمت کاهش حدود دخالت و فعالیت نظام دولتی بهها بهکار تالش

 نیب مجزا یمنجر به نهادساز چنین اقدامی .متمایل گردیدها نهیهز شتریب کنترل یراستا در

 شده یاستیس و کالن یهایمشخط اتخاذ و نهادهای متولی ییاجرا فینهادهای متولی وظا

های طرحگردید.  کارگران همراه و انیکارفرما ریچشمگ و توجهقابل مشارکت با که است

وظایف صورت انجام شده که برخی های اجتماعی در انگلستان به اینسازی بیمهخصوصی

حالی است که وظیفۀ های اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شده است. این درجزئی بیمه

عهده دارد. در انگلستان طرح اختیاری بودن های اجتماعی را همچنان دولت براصلی بیمه
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های انفرادی وجود دارد که این مهم فقط یکی از دالیل این نظام حسابشدگان بهرجوع بیمه

 تحقق و مصوب یکارکردها یاجرا منظوربه انگلستان در (84: 0548ویانی،ادعاست. )کا

صرفًا  واحدها نیگردید. ا جادیا واحد اداری شش ،یاجتماعنیتأم تیریو مد با نظارت اهداف

نیستند این ساختار اداری را  مسئول جانبه،سه أتیه در برابر اند ودولت مسئول ریوز برابر در

 فشار از یناش یچارچوب تنگناها در مؤثرتر یارائۀ عملکرد در تالش از ینماد توانمی

 یک بخش توسط که یاجتماعنیتأم طرح كی انگلستان، در .دانست نهیهز یهاتیمحدود

 از یبخش گردید میتقس گوناگون یواحدها میان شود،یاداره م یانحصار طوربه یدولت

 تیمسئول كی هر که مستقلمهین ییاجرا یجاد واحدهایا و یسازیخصوص قیطر از فیوظا

 منجر ندیفرا نیابدیهی است گردد. یم برعهده دارند، انجام را مذکور طرح از بخش كیادارۀ 

 اشخاص و انیمشارکت کارفرما نفع به یدولت نظام تیفعال ، حدود دخالت ودامنه کاهشبه

 یهاسال در ،یعموم خدمات یکل ساختار دیتجد قالب در دیجد ییاجرا یگردد. نهادهامی

 شدند یخصوص بخش تیریمد رشیپذ یفضا ایجاد که موجب شکل گرفتند ٨2١١ دهۀ آخر

 یاجرا در متمرکز یساالر وانید به یسنت و جیرا و اعتماد نانیاطم یکه این مهم تا حدود

   (١5همان: ) به فراموشی سپرد را یاجتماعنیتأم یهاطرح

 فرانسه 

اجتماعی فرانسه به شکل امروزی آن سازمان تأمین« ژنرال دوگل»به فرمان  0188در سال 

که تا آن روز « های اجتماعیکمک»لحاظ اداری، اصول حاکم بر نظام ایجاد گردید اما وی به

گردید و از قبل نیز وجود داشت را تغییری نداد. لیکن بدون مداخلۀ دولت )خصوصی( اداره می

موجب مجوزهای قانون به« اجتماعیی محلی )اولیه( تأمینهاصندوق»اکتبر:  8براساس فرمان 

گردند و عمل ایجاد می« های همیاری کمکانجمن»میالدی ناظر بر ادارۀ  0414آوریل  02

اجتماعی، متولی انجام خدمتی عمومی است بنابراین کنند؛ اما از آنجا که سازمان تأمینمی

ماعی اجتجتماعی فعالیت نماید و وزیر تأمینانظر وزیر تأمینبایست تحتسازمان مذکور می

 (  44٣: ٨429گهر، )نیکدار است. مسئولیت پاسخگویی امور آن را در برابر مجلس ملی عهده
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اجتماعی فرانسه متشکل از ارکان دوگانۀ اداری ستادی و اجرایی است. سازمان تأمین

مان است. بخش اجرایی نیز عهدۀ بخش ستادی سازریزی، نظارت و سرپرستی بروظایف برنامه

صورت غیرمتمرکز در های مصوب بهبیمهاجتماعی و وصول حقارائۀ خدمات تأمینمبادرت به

 وسیلهبه یسنت طوربه فرانسه، در انیو کارفرما کارگراننماید. ای و محلی میسطح منطقه

 دارندرا عهده یاجتماع نیتأم یهاادارۀ طرح در فراوانی تیمسئول ،یاجتماع یهامهیب مؤسسات

را بررسی  آن یهانهیهز و ربطیذ یهابرنامه تواندیم نیز صرفاً  پارلمان حالی است کهاین در

 پوشش منظوربه را یاسالهچند موافقتنامۀ زین دولت نماید؛ کنترل را آن تواندینم لیکن نماید،

 که نمایدمی منعقد یاجتماعن یتأم یهاصندوق با یخدمت یاستانداردها تحقق و نهیهز اهداف

و همکاران،  ینیحسیحاج) .نماید کنترل مستقل و ینظارت تۀیکم كی دیبا را هاموافقتنامه نیا

منظور نماید، بنابراین بهاجتماعی، خدمتی عمومی را اداره میچون سازمان تأمین (١٣: ٨429

اجتماعی، این سازمان  هایصیانت از منافع عمومی و مراقبت از حسن استفاده از حق بیمه

اجتماعی و ادارات تابعه تحت کنترل و نظارت اداری قرار گیرد. بایست توسط وزیر تأمینمی

اجتماعی در فرانسه که با وجود همکاری در عرصۀ بودن نهاد تأمیندلیل خصوصیالبته به

لت دولت، ای استقالل اداری و مالی برخوردار است، نقش و میزان دخاخدمت عمومی از پاره

عمومی شورای دولتی هیئت 0154می  05برابر رأی  (.44١: ٨429گهر، )نیکباشد محدود می

زء های اجتماعی جخدمات بیمه»فرانسه که در آرای بعدی نیز مورد تأیید قرار گرفته است: 

 « خدمات عمومی اداری است حتی اگر توسط مؤسسات خصوصی اداره شود.

ات وظیفۀ انجام خدمتی عمومی را خارج از روابط قراردادی گونه مؤسساز آنجا که این

بیمه از امتیازات قدرت عمومی خصوص بیمۀ اجباری و وصول حقبنابراین در دارند برعهده

 شده توسط دولتنظارت و در چارچوب ضوابط تعیینبرخوردار بوده و در مقابل باید تحت

ز جنظر را اتخاذ کرده است. بهفرانسه همین شورای قانون اساسی 0147فعالیت نمایند. در سال 

اجتماعی توسط های مربوط به مزایای تأمینهای مکمل در حقوق فرانسه، حق بیمهپوشش
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ها خاصی مکمل گردد و شوراها و کمیسیوناخذ می 1بیمهآوری حقمؤسسات مشترک جمع

های ها، طرحسازی حسابباشند. به انگیزۀ شفافای میهای بیمهیا ناظر بر فعالیت صندوق

گانه یعنی صندوق ملی بیمۀ بازنشستگی، صندوق ملی بیمۀ های ملی سهمختلف را صندوق

های کنند. تعداد زیادی صندوقمندی مدیریت میهای عائلهبیماری و صندوق ملی مقرری

ای های نیز در کنار صندوق ملی، به پرداخت مزایا مشغول هستند. وزارتخانهمحلی و منطقه

 2اجتماعیدار هستند. آژانس مرکزی مؤسسات تأمینها را عهدهمربوطه نیز نظارت کلی بر طرح

عرصۀ نقش و مداخلۀ دولت طور کلی در فرانسه عهده دارد؛ بهها را برنیز کار ادارۀ حق بیمه

ای استقالل برخوردار است با وجود اجتماعی که از پارهدلیل خصوصی بودن نهاد تأمینبه

 اجتماعیوسیله وزیر تأمینباشد و این دخالت بهکاری در عرصۀ خدمات عمومی، محدود میهم

ای امور بهسازی اماکن بهداشتی درمانی و های منطقهو ادارات تابعه )ادارۀ مرکزی و مدیریت

از آنجا که کشورهای حوزۀ  (.0: 0541.)جلیلی و قاسمی، گرددخدمات اجتماعی( اعمال می

های دولتی مطلوب سوئد، نروژ، فنالند و دانمارک( نیز عمومًا به دلیل سیاستاسکاندیناوی)

 گردد:اجتماعی شهرت دارند، در ادامه هر یک از این کشورها به تفکیک مطالعه میتأمین

 دسوئ

شود. اداره می« ملی»یا « اجتماعی همگانیتأمین»سوئد کشوری است که براساس اصل 

اعتبار بیمۀ نسبتًا زیاد و تأمینبرمبنای درآمد خود و با پرداخت حقدر نظام مزبور همۀ مردم 

کنند. در این کشور کوشش بر این های فراوان استفاده میاز محل منابع مالیاتی از حمایت

مند اجتماعی بهرههای تأمینفرد از بدو تولد تا لحظه فوت با روش ساده از حمایت است هر

 جزیرۀشبه جزء و اروپا در شمال یورکش سوئد (Christensen, 2000, p134)شود.

 کشور گردد؛اروپا محسوب می بزرگ کشور سومین لحاظ مساحت،است که به یاسکاندیناو

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Joint collection agencies 

2 . Central agency of social security institution 
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های مسکونی در پیرامون صنایع، شهرک .گردید اتحادیۀ اروپا عضو ٨225 سال به سوئد

آنجا زندگی کنند. از اینجا بود های آنان بتوانند در ساخته شد تا کارگران صنعتی و خانواده

که خدمات اجتماعی که در پیرامون صنایع طوریاجتماعی در سوئد نضج گرفت بهکه تأمین

اجتماعی امروز سوئد را ایجاد کرد. با های مسکونی پدیدار گشت بنیاد تأمینو در شهرک

جتماعی سوئد پدیدار های ا، به مرور بیمه«خانۀ مردم»ادامۀ روند صنعتی شدن و ترویج اندیشه 

دالیل گوناگون نتوانند امرار کند که بههای اجتماعی افرادی را کمک میگشت. امروزه بیمه

ادارۀ دولتی »عنوان ای تحتهای اجتماعی را ادارهمعاش کنند. امور اداری مربوط به بیمه

 (.,P76) Grünbuch ,1993نماید اداره می« صندوق بیمه

ها است. بخش بسیار رکیبی از بیمۀ دولتی، خصوصی و بیمۀ شرکتاجتماعی سوئد تتأمین

سوی کارفرما پرداخت های مأخوذه متوجه اشخاص است و بخش عمدۀ آن ازجزئی از حق بیمه

که کلیۀ مردم طوریباشد بهخصوصی نیز بسیار عادی میگردد. برخورداری از مزایای بیمۀمی

 و اداره این مسئولیتتوانند اقدام به بیمه کردن خود نمایند. صورت گروهی میشخصًا یا به

 ادارۀ» را هاطرح یاجرا مسئولیت و یامنطقه و محلی اجتماعی بیمۀ و دفاتر هاطرح سرپرستی

 و بازنشستگی یهابرنامه و هاطرح یاجرا مسئولیت .دارد عهدهبر ،«سوئد اجتماعی بیمه

 و سرپرستی مسئولیتضمنًا  .باشدمی «سوئد بازنشستگی یمستمر ادارۀ» بر عهدۀبازماندگان 

 باشدمی «رفاه و سالمت ملی ادارۀ» بر عهدۀ درمانی یهمگانی مزایا سیستم طرح بر کلی نظارت

(Social Security Programs throughout the World: Europe, Sweden, 2011, P24). 

 نروژ 

کشور یک منبع مهم درآمدی  خیز است که صنعت نفت در آننروژ کشوری نفت

کند و محسوب شود بنابراین نروژ درآمد فراوانی از محل صدور نفت و گاز طبیعی کسب می

شود. این کشور در سطح جهان اجتماعی استفاده میهای تأمینمنظور تأمین هزینهاین درآمد به

گردد. صندوق حسوب میو اتحادیۀ اروپا به لحاظ ساختار مالی و اقتصادی، پیشرفته و ثروتمند م

باشد. مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی اجتماعی میارزی در این کشور پشتوانه تأمین ۀذخیر
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. مسئولیت نظارت آیدحساب میاجتماعی بههای ناظر بر تأمیندولت نروژ نیز از جمله دولت

ها، شهرداریهای محلی و مرکزی است همچنین دولت و بر خدمات اجتماعی، بر عهدۀ دولت

عبارت دیگر نقش و میزان دخالت دولت نروژ آیند بهحساب میمتولی نظام بیمه در نروژ به

عی اجتمااجتماعی عبارت است از: تأمین مالی، ارائۀ خدمت و نظارت. نظام تأمیندر حوزۀ تأمین

تأمین مالی منظور گردد و بخشی از منابع الزم بهدر این کشور در سطح ملی اداره و هدایت می

شود. )گزارش ها تأمین میاجتماعی نیز از محل مالیات عمومی ملی و شهرداریتأمین

  (45بیمه در کشورهای منتخب، :  سالمت وکارشناسی نظام

 دانمارک

اجتماعی دانمارک اجتماعی در جهان نظام تأمینهای تأمینترین نظامیکی از پیشرفته

آید تورهای کشور وقتی برای فردی مشکلی پیش می نحوی که در اینگردد بهمحسوب می

حمایتی مختلفی وجود دارد تا فرد نابود نگردد. برای تمام شهروندان در دانمارک خدمات 

عمومی وظیفه دارد خدمات با های مربوط به خانواده فراهم بوده و بخشاجتماعی و سیاست

های ای از سیاستخش عمدهکیفیت مطلوبی را به شهروندان ارائه کند. در دانمارک ب

گردد البته بخشی وسیلۀ کارمندان بخش دولتی و نه بخش خصوصی عملی میاجتماعی بهتأمین

های داوطلبانه واگذار گردیده است. این خصوصی و سازماناجتماعی نیز به بخشاز امور تأمین

اجتماعی نباشد که مسئولیت ارائۀ خدمات تأمیدولت محلی می 2١بخش و  5کشور شامل 

 (.8: 0518)صادقی، های محلی است عهدۀ دولتبر

 فنالند

شروع نمود. مبنای  ٨2٣١اجتماعی را در این کشور از سال های تأمیندولت فنالند سیاست

اجتماعی این کشور مراقبت از کودک )شامل سیستم های تأمینبیشتر خدمات و سیاست

د. در فنالند برای اینکه سالمندان بتوانند اوقات مراقبتی روزانۀ مطمئن و با قیمت مناسب( بو

تری را در خانه خود سکونت داشته االمکان زمان طوالنیتر بگذرانند و حتیخود را راحت
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ریزی و تدارک محل نمایند همچنین برنامهها برای آنان خدماتی را ارائه میباشند، شهرداری

مایت شده به افراد نیازمند از جمله همراه دریافت خدمات و سکونت حسکونت مناسب به

 گردد. ها در فنالند محسوب میوظایف دیگر شهرداری

 آمریکا. بند دوم

 متحدۀ آمریکاایاالت

دخالت  و نقش، متحده ایاالت در مرکزی دولت یافته،توسعه کشورهای سایر با مقایسه در

 به توانمی فدرال تأمین و تدارک توسعۀ عمدۀ موارد از. است داشته رفاه تأمین در محدودی

 رد فقرا نبرد و شد گذاشته اجتماعیتأمین نظام بنیان که ٨24١ دهۀ در روزولت دولت زمان

 درآمد با افراد برای چشمگیر بهداشتی هایمراقبت) مهم هایکمک برخی که 0161 دهۀ

 و هاپروژه از وسیعی گستره در فدرال دولت موارد این در. کرد اشاره شد، فراهم ن(پایی

ای کشورها اجتماعی در پاره(. نهاد تأمین53: ٨4٣١جغتایی، ) شد درگیر ملی سطح در هافعالیت

 کامتحدۀ آمریایاالت اجتماعیدارای شخصیت حقوقی مستقلی از دولت نیست؛ مثاًل تأمین

تماعی اجشخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارد و ضمن اینکه برای هر یک از مشموالن تأمین

 نماید. امروزه درها میعنوان امین، مبادرت به اخذ حق بیمهتنها به کندحساب خاصی را باز می

عهده بر« اجتماعیادارۀ تأمین»نام واحدی بهاجتماعی را اجرای نظام تأمینمتحدۀ آمریکا، ایاالت

 متحدۀ آمریکا، سازمانعنوان یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا در ایاالتدارد. به

شدگان، عنوان امین بیمهاجتماعی نهادی مستقل از دولت فدرال ایاالت متحده است که بهتأمین

اندازها و تقسیم وجوه صندوق را به مشموالن قانون صرفًا مسئولیت وصول و نگهداری پس

دار اجرای برنامه اجتماعی آمریکا گرچه عهدهعبارت دیگر سازمان تأمینبه باشد.دار میدهعه

ندوق مثابه یک صترین وظایف دولت فدرال( است ولی بهعنوان یکی از مهماجتماعی)بهتأمین

اجتماعی آمریکا صرفًا یک و از نظر حقوقی، سازمان تأمین امانی دارای استقالل مالی بوده

سازمان چه توان اذعان نمود که اگرگردد. بنابراین میمحسوب می« ق امانیصندو»
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باشد اما ادارۀ آن تابع دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت نمیاجتماعی آمریکا تأمین

موازین مربوط به اداره و مصرف وجوه امانی بوده و از این جهت دارای استقالل مالی 

امنایی متشکل از عهدۀ هیئترت و ادارۀ این سازمان بر( کار نظا74: 0547است.)نصیری، 

اجتماعی و دو نفر نماینده از داری، خدمات بهداشتی و انسانی، نماینده تأمینوزرای کار، خزانه

طرف مردم)که از سوی رئیس جمهور انتخاب و پس از تأیید سنا برای یک دورۀ چهار ساله 

(. گردانندۀ اصلی امور مربوط 0546:720پور، یونباشد )همادر هیئت مذکور شرکت دارند( می

توان آن را با وزیر رفاه)سابق( مقایسه کرد، رئیس ادارۀ که می اجتماعی این کشوربه تأمین

جمهور پیشنهاد و با نظر کنگرۀ منصوب اجتماعی آمریکا است که از طرف رئیستأمین

 .(011: 0518گردد )نعیمی و پرتو، می

 سایر کشورهای آمریکایی 

 یکایکشورهای آمر در همچنان دنیا یاجتماعنیتأم یهاطرح نیتریمیقد از یبرخ

 که اروگوئه و یلیش ،1لیبرز ن،یآرژانت ویژه کشورهایی نظیربه باشد؛می اجرا حال در ،یجنوب

 یمیقد یاجتماعنیهای تأمرو طرحاند هنوز دنبالهبوده ییهاطرح نیچن ۀیاول یهاخاستگاه

 یبرقرار از پس یحت و بودند هادولت تحت دخالت و ادارۀ ماً یمستق ابتدا در هاطرح نیا .هستند

 یاجتماع یهامهیب مدل بود. نمایان هادولت نقش و مداخلۀ ،یاجتماعنیتأم استقالل مؤسسات

 کند،یم مدیریت و نظارت جانبهسه ئتییه را مؤسسه دارای استقالل اداری و مالی كی در آن که

نیز مورد پذیرش این  یعیوس حد در است که یمرکز یکایآمر یکشورها از برگرفتهًً  عموما

  .کشورها قرار گرفته است

 قایآفر بند سوم.

 ییقایآفر یکشورها غالب در یاجتماع یهامهیب یهاادارۀ طرح تیمسئول قانون برابر

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .دارنداجتماعی دولتی در برزیل، ایاالت این کشور، استقالل چشمگیری از دولت در نظام قانونگذاری و تأمین .1
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 عهده دارد. این مؤسسهبر یاجتماعنیتأم مؤسسۀ كیرا  هستند مذکور یهاطرح یدارا که

باشد. می یمرکز دولت نظارت و دخالت تحت و جانبهسه یأتیه مدیریتعمومًا تحت

مدیریت و  دولت یکی از اهداف امور مالی و بودجۀ از یاجتماعنیتأم یمال امور تفکیک

 گرددعمل مشاهده می در آنچه هرچند باشد؛شد میشکلی که گفتهاجتماعی بهنظارت تأمین

 ییران اجرایمد و رهیمدئتیه یاعضا انتصاب صورت کهبدین نداشته قوانین تطابق با

حالی است که این در .عهده داردبر یاسیس قدرت كی عنوانرا دولت تحت یاجتماعنیتأم

 رهیمدئتیه فیوظا و یمال ،ییاجرا یو قلمروها هابخش به یحت حوزۀ مداخالت دولتی

 مستمر و میمستق مداخلۀ ،صورت قانونیی بهکشورها از یبرخ یافته است. درتسری زین

 یاجتماعنیتأم یهاطرح ادارۀ یبرا یواقع ییگراجانبهسه عماًل ساختار و شدهتیتقو دولت

 بیتخر و هاتیمسئول گرفتن دهیناد به منجر آخراست. این مسالۀ دست گردیده محدود

 که نمود اذعان دیاست هر چند با شده محدود ربطیذ ریبه وز انتصاب اریاخت و شده هانقش

 یاجتماع نیاداری و مالی تأم استقالل صرفاً  ،کارآمد ادارۀ ت ویریمد شرطشیپ و الزمه

 سنگال، ه،یجرین غنا، گابن، نظیر ییکشورها در همه نیا ست باین هاسازمان گونهنیا در

 شتریباداری و مالی استقالل  سمت به حرکت و شیگرا گذشته در دهۀ مبابوهیز و ایتانزان

 هستند ییهااین کشورها نمونه یهمگ است شده از دولت شروع یاجتماعنیتأم تریعمل و

 از یک نمونه .است افتهی گسترش یخوب به مؤسسات از دولت استقالل آنها در که

 گردیده عیتوز م ویتقس یاجتماعنیتأم یاهطرح تیمسئول آن در که ییقایکشورهای آفر

 چارچوب کشور مذکور بر اساس صورت کهبدین باشدمی یجنوبیقایآفرکشور است 

 یهاتیحما ،یاجتماعنیتأم جامع یهااصالح طرح درخصوص شدهاتخاذ یهااستیس

 یمبنا بر یاجتماعحوزۀ رفاه وسیلهبه یطرح یاجرا قیطر از یسالمند نۀیزم در یاجتماع

بر  و شغلی یاحرفه یمستمر یهاطرح نقش توسعۀدر ادامه و  شدهارائه استطاعت یبررس
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صندوق  و کارگران غرامت صندوق تینیز مسئول کار وزارت .است ییدارا وزارت عهدۀ

 .باشددار میعهده را یکاریب مۀیب

 هیانوسیاق .بند چهارم

 استرالیا

ترین قارۀ دنیا عنوان کوچکبه ز کهین هیانوسیاق قارۀ در ،ییقایآفر یکشورها برعالوه

 را یاجتماعنیتأم یهاطرح شود ادارۀشناخته می زالندنو( و ای)شامل کشورهایی نظیراسترال

اجتماعی شامل قوانین اولیه تأمین ٨2١١سال  بهدر استرالیا،  .عهده داردبر مًا دولتیمستق

اجتماعی مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی در این کشور پدیدار گشت. قانون جاری تأمین

ای است های اجتماعی و مستمری اجباری حرفههای آن شامل سیستم حمایتاسترالیا که برنامه

وشش پهروندان استرالیایی را تحتاجتماعی این کشور که شمصوب شد. تأمین ٨22٨در سال 

اجتماعی نیز های تأمینکند. کل هزینهدهد بابت آن مبلغی از آحاد جامعه دریافت نمیقرار می

  .گردداز محل درآمدهای عمومی دولت تأمین می

(Social Security Programs throughout the World, Australia, Asia & Pacifis, 2013, P37). 

 زالندنو

ت کلی شده و به صوراجتماعی بر اصل غیرمشارکتی)غیرمعاوضی( بنادر این کشور تأمین

شود. از آنجا که شغل اغلب مردم های وصولی تأمین میاز جانب دولت و از محل مالیات

های دولتی تنظیم گردیده است. تفکر اجتماعی بر اساس کمککشاورزی است بنابراین تأمین

گردد که نفقه از جانب افراد ملت چنین تعبیر مینام تکلیف و حق انفاق از سوی جامعه به

گردد. اعتبار مالی برای فرد ایجاد می صورت کاهش درآمد فرد از حد معین، حق مزبوردر

برنامه مزبور نیز با در نظر گرفتن بدهکاری جامعه در قبال افراد، از محل وضعیت مالیات و با 

شود. از این رو در زالندنو هر شهروند به تناسب مشارکت مادی یمبنا قرار دادن درآمد تأمین م

های عمومی و استفاده از امکانات موجود را دارد و آن براساس کمکو میزان نیاز خود، حق
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شود. میزان کمک نیز از وضعیت ثابتی برخوردار نیست و پیوسته در بودجۀ دولت تنظیم می

 (Tuncomag, 1990, P25) .باشدحال تغییر می

 آسیا. بند پنجم

 تنامیو و یاندونز ،الئوس ن،یچ 

تنام، یو و الئوس ،یمرکز یایآس یهاجمهوری ن،یچ نظیر گذار حالدر یکشورها در

عهده دارند. نظارت و سرپرستی کلی بر را یاجتماعنیتأم مدیریت ،یالتیا ای یمرکز یهادولت

ها انجام اجتماعی و دپارتمان مستمریتأمیناجتماعی را وزارت منابع انسانی و در تأمین

های مرکزی و محلی، بخشودگی مالیاتی و های اداری، دولتمنظور انجام هزینهدهند. بهمی

های بیمه تکمیلی درمانی را ارائه ای ارائه کرده و به کارکنان دولت، اعتبار مالی سیستمیارانه

های مات درمانی تعاون روستایی را دولتهای طرح خددرصد از حق بیمه ١١کنند. حدود می

طور باشد(. بههای مرفه این میزان کمتر مینمایند)در استانمرکزی و محلی تأمین مالی می

های بگیر را دولتدرصد از اعتبار طرح بیمۀ درمانی شهرنشینان غیرحقوق 6١میانگین در حدود 

بیمه را های حقخصوص نرخدرکنند. راهبردهای دولت مرکزی مرکزی و محلی تأمین می

ای، محلی، جمله منطقههای مختلفی ازنمایند. دولتهای محلی و کارفرمایان، اجرا میدولت

ای کشور چین، کنترل و مدیریت نظام استانی، ایالتی، شهری و کشوری، در سیستم بیمه

باری انفرادی های اجاجتماعی و حساب صورت سیستم بیمۀاجتماعی این کشور را بهتأمین

های انفرادی را باشند. مسئولیت فرایندهای اجرایی مستمری بازنشستگی و حسابدار میعهده

عهده دارند. همچنین مسئول ذخایر قانونی شعب بیمۀ اجتماعی استانی، شهری و یا کشوری بر

اجتماعی استانی هستند که درصدی از درآمد )صندوق ذخایر ویژه( مسئوالن کار و تأمین

های ذخایر محلی در هنگام رسیدگی قانونی باید دست آمده در یک دورۀ معین را صندوقبه

ها و پرداخت کنند. مزایای درمانی توسط شعب بیمۀ اجتماعی دولت محلی، بیمارستان

عهده گردد. راهنمایی عمومی جهت ارائه مراقبت درمانی نیز برهای معتبر ارائه میکلینیک
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 توسعۀ در عیوس یدگرگون وچین  کشور یبه پهناور توجه است. با بهداشت دولتیوزارت

 تدارك مسئوالن ،یدولت یهاشرکت به رپاید اعتماد و اتکا با همراه این کشور، یاقتصاد

 دولت یبرا کپارچهیبًا یتقر نظام كی جادیا در و شده بیترک گریکدی با یاجتماع یهاتیحما

 معضالت، نیا حل ین برایچ دولت اند کهرا ایجاد نموده یبزرگ مشکالت یمرکز

 .ایجاد نموده است «یاجتماعنیتأم و وزارت کار»با نام  یمل سطح را در دیجد ایوزارتخانه

(Social Security Programs throughout the World: Asia, China, 2012, P 4)  

 اطیاحت صندوق»نظیر ییهاسازمان عهدۀالنکا بریاجتماعی در کشور سروظیفۀ تأمین

 یاجتماعنیکشور تایلند ادارۀ امور تأم در و« کارمندان یامان صندوق» و «کارمندان

 یدارا و مستقلمهین سازمان كیکشور هندوستان نیز  باشد. درمی کار وزارتخانه مسئولیتتحت

و تحت  «اط کارکنانیاحت صندوق سازمان»نهاد صنفی با نام  كی عنوانبه یمرکز یامنائتیه

 نیچند تجارب و عملکرد دهد؛اجتماعی را انجام میامورات تأمین دولت دیشد کنترل دخالت و

 گاهیجا لحاظبه چه زیرا شودمی یابیارز موفق یشرق جنوب یایدر آس یاجتماعنیتأم مؤسسه

  اند.استقالل اداری و مالی از دولت، موفق نشان داده لحاظبه چه و یقانون

 که باشدمی یاجتماعنیتأم ونیسیکم از یتنها عضو ن،یپیلیف در کشور اشتغال و کار ریوز 

متولی  گرفته است. مؤسسات را برعهده یاجتماع نیتأم اداری یمشخط نییتع تیمسئول

 دچار اما همواره برخوردارند یادیاداری ز استقالل از ن گرچهیپیلیف اجتماعی در کشورتأمین

 ای یخدمت طیشرا توانندینم و بوده یدولت بخش درمالی  و یابودجه یهاتیو محدود تنگناها

 در اجتماعیتأمین ادارۀ نظام تیمسئول .نمایند تدوین را خود یاداری و یا استخدام یمشخط

 از جیتدربه مدتکوتاه یهاتیحما مورد در و یمرکزدولت از جیتدربه تنام،یکشور و

که دارای  «تنامیو یاجتماع یهامهیب» نام به یاجتماع نیتأم سازمان كی به یکارگر یهاهیاتحاد

 یاصل اگر چه سازمان یاندونزکشور در  .باشدمی واگذاری و انتقال حالدر استقالل اداری است

 قانون در که باشدمی شرایطی مستقلی یدارا یاجتماع یهامهیب نظام یعنی ،یاجتماعنیتأم

 دولت است که گردیده مشخص اً ریاخ اما شدهفیتعر یعموم یانتفاع شرکت كی عنوانبه
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 ت برنامۀیریمد در ژهیوبه سازمان نیا امور ادارۀ در یاسیس لحاظدی بهیشد مداخلۀ

در  تیریمدسوء و وجود فساد است. اعمال نموده سازمان مذکورمالی  و یگذارهیسرما

 دولت در سازمان دخالتافزایش  عامل نیترمهم ،یاجتماعنیتأم سازمان چگونگی ادارۀ

  .است گردیده اعالم یاجتماعنیتأم

 اسالمی ایرانجمهوری

 0511های اجتماعی در سال اجتماعی به قوانین بیمههای تأمیندر ایران، اولین ریشه

دهندۀ درک دولت از اجتماعی ایران که نشانگردد اما تحول عمده در حقوق تأمینمیبر

های اجتماعی کارگران در سال اجتماعی است، تصویب قانون بیمههای ضرورت اجرای بیمه

اصالحاتی در آن انجام شد و در نهایت منجر به تصویب قانون  0588است که در سال  0550

اجتماعی در سال گردید. با این همه تصویب قانون تأمین 0551ماه بیمۀ اجتماعی در اردیبهشت

اجتماعی باشد نقطۀ عطفی در تاریخ تأمیناعی میهای اجتمکه در حقیقت شامل بیمه 0588

اجتماعی متمرکز دولتی در ( در ایران قانون تأمین1: 0517گردد. )عصمتی، ایران محسوب می

های مختلفی وجود پراکنده، صندوق صورتریزی شده اما پیش از آن هم بهپی 0588سال 

مان دارای ساز» ،(0588)مصوب  اجتماعیقانون سازمان تأمین یک ۀمطابق مادداشته است. 

متعاقب این قانون در قانون ساختار نظام جامع « شخصیت حقوقی و استقالل اداری و مالی است

 های فعال درسسات و صندوقؤها، مسازمان»کید شده است که أاجتماعی نیز ترفاه و تأمین

، بند ل( 6 ۀ)ماد «ه...دارای شخصیت حقوقی و استقالل اداری و مالی بود ،ای نظامقلمرو بیمه

ای و در اینجا های بیمهها در قبال صندوقلیت تضامنی دولتئوالبته این استقالل تعارضی با مس

 .اجتماعی، نداردسازمان تأمین

 کسی به حجم تعهدات سازمانکمتر شد، منابعی که وارد این سازمان می ۀواسطاز دیرباز به

این موضوع باعث توجه و تمایل  ت.است، توجه کرده اسکه بسیار بیشتر از حجم نقدینگی آن 

ها در که همین امر موجب مداخله دولتهای مختلف جهت تسلط بر این سازمان بوده نهاد

سیاست اجتماعی کشور نیز مبین  ۀعرصفرآیند حضور وزارت رفاه درسازمان گردیده است. 
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ارت، گذاری و نظهای سیاستبه حوزه جای توجههوالن این وزارتخانه نیز بئاین امر است که مس

هانی انضمام تجارب جله بهأاین مس. اندهای مالی سازمان داشتهبیشتر تمایل به دخالت در بخش

این سازمان از نهادهای دیگر و اداری و مالی جا بر ضرورت استقالل کیدی بهأت ،مرتبط

 ۀامدر آخرین اساسنست که حالی ا. این درخصوص نهادهای مرتبط با قدرت سیاسی هستندبه

سازمان برخالف قوانین موجود اداری و مالی تدوین شد، استقالل  0544سازمان که در سال 

 شویژگی بارز، طرفی کاملسیاسی پرچم سفید و بی ۀدار شد و سازمانی که در حوزخدشه

وظیفه  ایران،در طور کلی . بهاست در کشاکش قدرت، استقالل خود را از دست داد

ازمان س نظیرسساتی ؤها و مدولتی و سازمانغیر ،ای دولتیبیمه هایصندوق اجتماعی رامینتأ

ۀ نهاد جدول یک نحوۀ ادار .عهده دارندبراجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری تأمین

 دهد:اجتماعی را در کشورهای مختلف نمایش میتأمین

 مقایسۀ تطبیقی کشورهای مختلف جهان -۰جدول  

 اجتماعیلحاظ نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمینبه 

 ردیف کشور اجتماعینحوۀ ادارۀ تأمین

 0 ایران از طریق دولت

 متحدهاز طریق نهادی مستقل از دولت فدرال ایاالت
ایاالت متحده 

 آمریکا
7 

 5 انگلستان از طریق یک واحد دولتی

 8 فرانسه دولت( صورت خصوصی) محدودیت نقش و میزان دخالتبه

 8 نیچ از طریق دولت

 6 هند کنترل و مداخلۀ دولتمستقل تحتاز طریق یک سازمان نیمه

 2 استرالیا از طریق دولت

 4 زالندنو از طریق دولت

 1 یاندونز از طریق دولت
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  گیرینتیجه

 دهدیم جهان که ماحصل این پژوهش است نشان یاجتماعنیتأم یهانظام مطالعۀ گسترده

 مقررات موضوعهوقوانین در کشورهات یوضع شناخت یمبنابر ضرورتاً  موضوع نیا که

کشورهای مختلف جهان نضج یافته  یعملکرد و یکارجینتا براساس موضوع نیا بلکه باشدنمی

 یگاهاجتماعی، در حوزۀ تأمین ینهادساز در کشورهای مختلف جهان، بدین ترتیب که است.

 یدیکل مقامات تیحوزۀ تخصصی و شخص ،تجربه به یگاه و هادولت یو کل یادار افتیره به

تمرکز  عدم اداری و مالی و استقالل کشورها، ایپاره عبارت دیگر دردارد به یبستگ هادولت

 در هاتیهمۀ فعال یمرکز کنترل به یشتریب لیبرخی دیگر، تما در افته ویاقبال اجتماعی،تأمین

 یتوان گفت که مثاًل ساختارهاوجود دارد در توضیح بیشتر سطور گذشته می یدولت بخش

 استقرار کامل طوربه هنوز ا،یآس یشرق جنوب و شرق در مثالً  کشورها از ایپاره در جانبهسه

 در و انحصارات كیدمکرات یهاتیمحدود نمودن فعال و مقتدرانه تیهدا به لیتما افته است وین

 موجب ایآس یشرقجنوب و شرق کشورهای در یکارگر هایهیاتحاد یهاتیفعال مورد

 نظر از کارگران ندگانینما یبرا الزم یهافقدان فرصت و یاجتماع هاییتمحدود افزایش

اگر چه شرایط کنونی جهان . است شده منجر یاجتماع تیادارۀ حما و یزیربرنامه در مشارکت

 یارائۀ چارچوب جهت یاگسترده اریبس ینهاد یهاتوافق دنیا سراسر نشانگر آن است که در

 و یاثربخش به موارد شتریب در باتیترت نیا و شده حاصل یاجتماع نیادارۀ تأم یبرا یکسان

اذعان  دیبا گونه که پیشتر اشاره شد، هماناست دهیانجام یاجتماع نیتأم یهادر نظام یکارآمد

 گرید کشور در ممکن است ضرورتاً  و اثربخش است دارد اجرا تیقابل کشور كی در آنچه نمود

 تهیۀ در مؤثر عوامل نیتراما آنچه مشهود است این است که مهم .نکند عمل د،یبا که طورآن

آحاد مردم و  طیها و شراویژگی با ساختار نیا یسازگار ،یاجتماعنیتأم کارآمد اداری ساختار

همچنین نتایج باشد. می کشور در (یاسیس توسعۀ ژهیوتوسعۀ )به سطح ،ینهاد یهاتوافقجامعه 

 01 الئوس از طریق دولت

 00 تنامیو از طریق دولت
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 هایشهردار و هابخش ،یمحل یهادولت ،هااستان که است آن از یحاکحاصل از این پژوهش 

 مذکورو نهادهای  سطوح کشورها، ایدر پارهو  کرده فایا اجتماعیتأمین ادارۀ در ینقش مهم

 یرضروریغ تمرکز از است که یطیشرا نیچن در .برخوردارند نسبتًا خوبی یمل اراتیاخت از

 اجتماعیامور تأمین نظارت و کنترل ییتوانا یمرکز دولت و شدهکاسته یدولت یباال سطوح در

و  مردم یزندگ سطح بودن باال علتبه نیز شرفته جهانیپ یکشورها خواهد یافت. در را

رو  حرکت و داشته عهدهرا بر یاجتماعنیاداره تأم دولت،، یاقتصاد کامل یسازیخصوص

 است موظف دولت ،کشورها نیا از یاریبس در .است یدرآمد مل محل از اجتماعیرشد تأمینبه

 از مهیبحق پرداخت ن کشورها،یا در. کند تیحما ینیمع حد از کمتر درآمد سطح با از افراد

 شود،ها گردآوری میکه توسط دولت یاتیمال و یمل یدرآمدها و ستین مطرح مردم طرف

 در اینکتوان اذعان نمود که همخالصه می طورآید. بهحساب میبه یاجتماعنیتأم یمال منبع

است. همچنین  یاجتماع رفاه یسوبه یاجتماع یهامهیب از حرکت شرفته جهان،یپ یکشورها

اسالمی ایران، اداره و کنترل دهد که در جمهوری نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

 و رفاه جامع کالن نظام کنترل به دولت توجه ترتیبی کهبوده به اجتماعی متمرکزتأمین

 رفاه بخش در دولت یاصل تیاست و فعال یراهبرد یزیربرنامه و تیریو مد یاجتماعنیتأم

 یبرا نۀیزم جادیا و اجتماعیتأمین نظام کالن تیریمد و یزیربه برنامه محدود نیز یاجتماع

 باشد. می یاجتماعنیتأم یاجرا نحوۀ بر نظارت ین استانداردهاییتع

 التیکو تش یساختار سازمان یبرا ،یو مشترک کسانیمخصوص، استاندارد،  یمدل و الگو

ختلف م یکشورها ییاقتضا طیبه شراکشورها وجود ندارد و بنا ۀهم یاجتماعنینظام تأم یادار

 یکاربرد دارند و ساختار سازمان یخاص یهاتیموقع یبرا یمتفاوت یجهان، ساختارها و الگوها

 یاصخ یازهایو ن اتیبرآورده ساختن مقتض یبرا شتریب یاجتماعنیتأم یامروز یهااکثر نظام

 یاست؛ مثاًل در برخ شدهبنا یو اجتماع یاسیس ،یخیبر اساس مالحظات تار یدر زمان خاص

بهداشت وزارت ،یوزارت کار، وزارت خدمات اجتماع رینظ یاشورها امکان دارد وزارتخانهک

 یاجتماعنیتأم ۀدولت در حوز فینقش و وظا ،یاجتماعنیوزارت تأم وانعنبا یاوزارتخانه ایو 
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و نظارت بر  یگذاراستیس ۀفیخاص، وظ ییو شورا ئتیممکن است ه نکهیا ایکند؛  فایرا ا

ممکن  زیاز کشورها ن یاعهده داشته و در مقابل دولت جوابگو باشد. در پارهرا به یاجتماعنیتأم

 ای «یاجتماعنیتأم یصندوق مل» ،«یاجتماعنیتأم ۀادار»چون  ییمقننه نهادها ۀاست، قو

مقررات  ربط،ینظارت وزارتخانه ذها تحتنهاد نی. ادینما جادیرا ا «یمل ۀمیب ئتیه»

 یاجتماعنیتأم یگذاریمشممکن است خط یگاه نی. همچنکنندیم یرا عمل یاجتماعنیتأم

 نیا نایو ارتباط م یهماهنگ جادیا یچگونگگردد. نحوه و  میتقس یادارات دولت یبرخ انیم

 در یاجتماعنیحقوق تأم گرید یاست. از سو یمهم و اساس یموضوع تیوضع نیادارت در ا

 یهاشده و مؤسسات و صندوق یآنان درون یاجتماعنیمختلف وفق ساختار نظام تأم یکشورها

 یاسالمیبه مردم را برعهده دارند. در جمهور یاجتماعنیارائه خدمات تأم یردولتیو غ یدولت

 رینظ یها و مؤسساتو سازمان یدولتریغ ،یدولت یامهیب یهامهم را صندوق نیمقررات، ا رانیا

 عهده دارند.بر یکشور یو سازمان بازنشستگ یاجتماعنیسازمان تأم
  



13 

 

 

 

الع
مط

 ۀ
طب

ت
قی

ی
 

تأم
ن 

زما
سا

در 
ت 

دول
ت 

خال
د د

دو
 ح

ش و
نق

ین
عی

ما
جت

ا
 

 منابع

 کتب

 و بهزیستی علوم دانشگاه چاپ اول، ،عملکردها و اجتماعی: ساختار رفاهتقی، محمد جغتایی، .0

 .٨4٣٣ توانبخشی،

، انتشارات واحد مطالعات و اجتماعی در فرانسهنظام تأمینجلیلی، طیبه، قاسمی وانانی، زهرا،  .9

، وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوریای، مؤسسۀ حسابرسی، بیمهتحقیقات 

 .4 ، ص0541اجتماعی، فروردین تأمین

گزارش طرح  ،بهبهانی، علی اخوان ،محمدنژاد، یوسف ،هوشیار حسینی، جهانگیر،حاجی .4

های ، انتشارات مرکز پژوهش«اجتماعیتأمین سازمان در گیریتصمیم نظام بهبود»پژوهشی 

 . 24-18، صص0517اسالمی، مجلس شورای

 .85-88، صص0510، انتشارات آیدین، چاپ اول،اجتماعیحقوق تأمینمجتهدی، محمدرضا،  .3

توانبخشی،  و بهزیستی علوم اول، دانشگاه چاپ ،اجتماعی رفاه جامع نظام سویبه د،سعی مدنی .8

 .٨4٣2ریزی سازمان بهزیستی، انتشارات شورای برنامه

 ،یدکتر رسالۀ ،ایران اجتماعیتأمین و رفاه وزارت ساختار طراحی روان،یا ،مسعوداصل .6

 .٨4١5. قات،یو تحق علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه

نعیمی، عمران، جوان جعفری، محمدرضا، فدایی جویباری، حمید، قاسمی، محسن،  .2

انون قبوکانی، مهدی، جعفری، زهرا، طباطبایی حصاری، نسرین، منفرد، احمد، رشوندرضوانی

 ، انتشارات جنگل، تهران، چاپ دوم.0541، اجتماعی در نظم حقوقی کنونیتأمین

 پژوهش یعال ۀاول، مؤسس چاپ ،جهان و ایران در اجتماعیتأمین هرمز، پور، ونیهما .4

 .٨4١5 تهران، ،یاجتماعنیتأم

 مقاالت

، 0 ۀسال اول، شمار ،یاجتماعنیتأم ۀ، فصلناماجتماعیتأمین تاریخی زمینۀ محمد، فر،یستار .0

 . 71-5٨، ص ٨4٣١ تابستان

های اجتماعی ایران و کشورهای مختلف با تأکید بر مقایسۀ تطبیقی نظام بیمهصادقی، خسرو،  .9

انی، انسعلومادبیات و ۀ کارشناسی ارشد،دانشکد ۀنام، پایانالمللایدۀ دولت رفاه در روابط بین

 .3، ص٨423دانشگاه گیالن، 



  

 

11 

 

 ۀداجتماعی، پژوهشک؛ بررسی مفهوم تأمینآشنایی با مفاهیم حقوق عمومیعصمتی، زینب،  .4

 ، ٨٨6 ۀشمار(، .٨429)سازی اسالمی، شورای نگهبان، انتشارت دفتر مطالعات نظام

 ، (0548)، اجتماعیتأمین ۀ، فصلنامهای اجتماعیسازی بیمهخصوصیکاویانی، کوروش،  .8

 .اجتماعیعالی پژوهشی سازمان تأمین ۀسس، مؤ75ۀ شمار

، مؤسسۀ عالی پژوهش سالمت و بیمه در کشورهای منتخبگزارش کارشناسی نظام .8

 . 58، ص 0518اجتماعی، گروه سالمت و اقتصاد درمان، تأمین

بینی راهکارهای پیشها و اجتماعی در ایران: چالشاندازهای فراروی تأمینچشممدنی، سعید،  .6

، شمارۀ  0547اجتماعی، زمستان ، مجلۀ تأمیناجتماعیشده در الیحۀ نظام جامع رفاه و تأمین

 .511، ص08

(، ٨424)اجتماعی، تأمین فصلنامۀ ،اجتماعی در فرانسهنظام تأمینگهر، عبدالحسین، نیک .٣

 .9٣-92، صص ، ،سال هشتم،78 ۀشمار

اجتماعی در اروپا مرکزی و شرقی: تفاوت در مقایسه با یناصالحات تأمپور، هرمز، همایون .4

 . 47ص  هجدهم، ۀ، سال ششم، شمار(0541)اجتماعی،فصلنامۀ تأمینآمریکای التین، 
 

1. Christensen, A. Social Security Law (in M. Bogdan, Swedish Law in the new Millenium, 

Stockholm, 2000, p134 vd. 

2. Grünbuch über die Europäische Sozialpolitik. Luxembourg: Kommission der Europäischen 

Gemeinschften, (1993). 
3. Reports: Social Security Programs throughout the World: Europe, Northern Europe, 

Sweden, issa, PR & IAD, 2011, P24. 

4. Reports: Social Security Programs throughout the World: Australia, Asia & Pacifis, issa, PR 

& IAD, 2013, P37. 

5. Reports: Social Security Programs throughout the World: Asia, China, issa, PR & IAD, 2012, 

P4. 

6. Tuncomag K, sosyal sigortalar, 5, Basi, ist, 1990, P25 

7. Wade (H.W.R) Henry Wiliam rawson, 2004, Administrative Law, New York, Oxford 

University Press, ninth Ed, P144. 

 

 


