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  گذاري عمومی دانشگاه تهران یمش خطي دکتر

 )23/11/95 تاریخ تصویب: - 17/9/95(تاریخ دریافت:  

  

  چکیده

اي  ویـژه ي اجتماعی، همواره اهمیت ها سیاستعنوان محور کلیدي   تأمین اجتماعی، به يها سیاست

اجتماعی متناسب با بستر اقتصادي کشور و مبتنی بر  اثربخش تأمین نظام ها داشته است. طراحی نزد دولت

 تضـمین  توسـعه ملـی   انـداز  چشـم  افق در را این نظام اثربخشی اصول حکمرانیِ خوب تأمین اجتماعی،

شناسایی مسیر و  سپس و ایران اجتماعی تأمین جایگاه فعلی نظام در این راستا، بررسی موشکافانه .کند می

در این پژوهش، ابتدا با مرور ادبیات نظري و  .ضروري است مربوطه، اهداف به جهت نیل آن  مقصد آینده

نظـام تـأمین     المللی مرتبط با تأمین اجتماعی، به مسیریابی نظري توسـعه  تحلیل محتواي اسناد ملی و بین

ی، جایگاه نظام فعلی تأمین اجتماعی کشور را در ایـن مسـیر   ایم. سپس با مقایسه تطبیق اجتماعی پرداخته

ایم. بر ایـن اسـاس،    نظري شناسایی کرده و الزامات حرکت و گذار در این مسیر را مورد بحث قرار داده

اي سازگار بـا مختصـات    ي برنامهها سیاستنظام تأمین اجتماعی ایران نیازمند طراحی و اجراي دو دسته 

ي حکمرانی خوب نظام تأمین اجتماعی است تا موفقیت آن در رسیدن به اهـداف  ها سیاستاقتصادي و 

  حاصل شود. » تأمین اجتماعی پویا«مبارزه با فقر و ارتقاي عدالت اجتماعی، در گذار به نظام 

نظـام تـأمین   ه نظام تأمین اجتماعی، حکمرانی خوب نظام تـأمین اجتمـاعی، توسـع    واژگان کلیدي:

  الیه تأمین اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی پویا اجتماعی، نظام سه

                                                             
  .است شده انجام »اجتماعی تامین پژوهش عالی موسسه« تخصصی و مالی حمایت با و دکتري رساله از برگرفته مقاله این  1*

12- ( مسئول نویسنده  ) parvandi@ut.ac.ir 
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  مقدمه

 ابزارهايترین  مهم از یکی ي اجتماعی،ها سیاستمحور کلیدي عنوان   به اجتماعی تأمین

ظهور و  یافته توسعه کشورهاي در ابتدا جامعه، در ها ينابرابر مبارزه با فقر و رفع براي ها دولت

از تغییرات  متأثري پیدا کرد و سیر تکامل آن، تکامل یافت، به سایر کشورهاي جهان تسر

 در بیسمارك صدارت زمان در و 1881 سال اقتصادي و اجتماعی جهان، هنوز ادامه دارد. در

 نظام اولین بعد سال چند و رسید تصویب به اجتماعی هاي یمهب قانون بار نخستین آلمان،

 تسري اروپا صنعتی کشورهاي دیگر به سرعت  به و شد گذاري پایه آلمان در اجتماعی هاي یمهب

 مجمع مصوب بشر حقوق جهانی اعالمیه 22 ماده در و 1948 سال تا اینکه در. کرد پیدا

 حق جامعه، عضوعنوان   به افراد همه: «گنجانده شد جمله این متحد ملل سازمان عمومی

بشري مطرح  یک حقعنوان   بهو تأمین اجتماعی  »دارند را اجتماعی تأمین از برخورداري

نهادهاي  اجتماعی، تأمین امور المللی بین جنبه پایداري منظور به امر، این دنبال به. گردید

 ها سازمان ترین آن اندیشیده و اجرا نمودند؛ برجسته زمینه این در را المللی چندي تمهیداتی بین

. بودند ISSA(2( اجتماعی تأمین المللی بین انجمن و 1)ILO( کار المللی بین سازمان متحد، ملل

عنوان   به توسعه درحال کشورهاي دیگر در اجتماعی تأمین هاي مشی خط اتخاذ درنهایت،

امروزه نظام تأمین  .شد رایج فقر با مبارزه همچنین و اجتماعیهاي  ينابرابر رفع براي ابزاري

تقرار یافته جمهوري اسالمی ایران اس جمله مناجتماعی در قریب به تمامی کشورهاي دنیا 

  است. 

 1301 سال در کشوري استخدامی قانون اولین تصویب ایران به در اجتماعی تأمین سابقه

ها پس از تغییر  آمد و در طی این سال وجود به بازنشستگی براي نظامی آن، طی که گردد بازمی

 تصویب به 1383 سال در "اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون" و تحوالت فراوان،

 اي بیمه نظام اساسی رکنعنوان   به اجتماعی تأمین بر اساس آن، سازمان رسید و نگهبان شوراي

پرداخت. در  فعالیت ادامه به اجتماعی تأمین جامع نظام کالن هاي مشی خط با همسو کشور

 و اصلی شده بیمه  نفر میلیون 13 حدود شامل سازمان این پوشش تحت حال حاضر، جمعیت

 با که است) بازمانده و ازکارافتاده بازنشسته،( بگیر مستمري نفر میلیون نیم و دو از بیش

 دوسومه دربرگیرند تعداد این. شود می نفر میلیون 39 بر بالغ  ها، آن تکلف تحت افراد احتساب

 اجتماعی، تأمین سازمان( است کشور کل جمعیت درصد 50 حدود تنها و شهرنشین جمعیت

 دارند وجود افراد از زیادي شمار اقتصاد، غیررسمی هاي بخش از بسیاري در هنوزاما ). 1393

  .اند بهره بی اجتماعی تأمین مزایاي از که

                                                             
1- International Labor Organization 
2- International Social Security Organization 
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طور ایران،  نظام تأمین اجتماعی در قریب به تمامی کشورها و همین با توجه به استقرار اولیه

ه که هم دربرگیرند نحوي  به این نظام دانست ه توان توسع چالش اصلی در این حوزه را می

تر گردد تا توانایی پاسخگویی به نیازهاي جامعه  هاي بیشتر و متنوع اعضاي بیشتر و هم برنامه

است که مسیر توسعه و  سؤاالتپژوهش حاضر به دنبال بررسی این بنابراین  را داشته باشد.

این مسیر قرار دارد، تکامل نظام تأمین اجتماعی چیست، نظام تأمین اجتماعی ایران در کجاي 

 آن کجاست و الزامات گذار به این مقصد چیست؟ه مقصد بعدي توسع

شک، چنانچه نظام تأمین اجتماعی فاقد پویایی الزم بوده و در وضعیت فعلی خود ایستا  بی

تواند پاسخگوي نیازهاي در حال تغییر جامعه باشد. عالوه بر این، هرگونه  و ساکن بماند، نمی

نظام تأمین اجتماعی چنانچه بدون شناخت کافی از آینده و مسیر پیش روي ه وسعتالش براي ت

تنها در رسالت خویش و دستیابی به اهدافش (مبارزه با فقر، کاهش نابرابري و  آن باشد، نه

هاي اقتصادي که بر دولت و  خورد، بلکه عالوه بر هزینه ملی) شکست میه ارتقاي رفاه و توسع

جاي  ، بنا به حساسیت امنیتی که دارد پیامدهاي سیاسی غیرقابل جبرانی بهکند جامعه تحمیل می

  خواهد گذاشت. 

هاي نظري تأمین اجتماعی (که توسط  در ادامه، ابتدا به بررسی تطبیقی مختصات نظام

ها، مسیر نظري  پردازیم تا با اتصال آن اند) می المللی فعال در این عرصه ارائه شده نهادهاي بین

ظام تأمین اجتماعی را استخراج نموده و جایگاه نظام تأمین اجتماعی جمهوري اسالمی نه توسع

 ایران را در این مسیر شناسایی کنیم. 

  هاي تأمین اجتماعی نظام

هاي تأمین/حفاظت اجتماعی در یک کشور  ها و برنامه نظام تأمین اجتماعی به کلیت طرح

ها و نهادهاي  طرحه کردها و تأمین مالی هماهداف، کار ،شود. در درون این نظام اطالق می

متولی تأمین اجتماعی به هم مرتبط بوده، مکمل یکدیگرند و در کنار هم نظام تأمین اجتماعی 

 را به لحاظ مختلفیاشکال  ،اسر جهان متنوع بودهها در سر دهند. این نظام شکل می ملی را

  ). ILO, 2012a: 152گیرند ( د میهاي گوناگون به خو ها و برنامه ، طرحساختارهاي نهادي

هاي تأمین اجتماعی است. با  سازي موفق طرح اتخاذ رویکرد سیستمی از الزامات پیاده

توان به اهداف تأمین اجتماعی  هاي ایزوله در یک بخش یا با اجبار دولتی، نمی برنامه

نونی و ها، چارچوب قا مشی یافت. دستیابی به اهداف تأمین اجتماعی نیازمند خط دست

  ساختاري مناسب درون یک سیستم یکپارچه است؛ چنانچه این سیستم - چارچوب نهادي

مشی براي  هاي یکپارچه خط جامع بوده و از هماهنگی درونی خوبی برخوردار باشد، بسته

شود  اثربخشی و کارایی بیشتري داشته و منجر به پایداري خود سیستم می ،مواجهه با فقر
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)ILO, 2014: 148; World Bank, 2012: 24از سوي  شده  ارائههاي  ). الگوها و دستورالعمل

هاي سیاستی، مرجع  نظریهعنوان   بهالمللی فعال در حوزه تأمین اجتماعی همواره  نهادهاي بین

شک بررسی تکامل و روند  این حوزه در کشورهاي سرتاسر جهان بوده است. بی گذارانیاستس

ري، ما را در شناخت مسیر و مقصد آینده توسعه نظام تأمین هاي نظ اي این نظام توسعه

اجتماعی مطابق با بستر اقتصادي و حکمرانی کشور یاري خواهد نمود. در ادامه، به معرفی 

 شان خواهیم پرداخت. یافتگی هاي تأمین اجتماعی در مراحل گوناگون بلوغ و توسعه نظام

 ١نظام تورهاي ایمنی -

 اساساًروند. آنها  یمهاي کلیدي استراتژي مبارزه با فقر به شمار  مؤلفهتورهاي ایمنی یکی از 

ي حفظ درآمد هستند که از یک شخص یا خانوار در برابر دو پیامد مضر محافظت ها برنامه

کنند: ناتوانی مزمن در کار کردن و کسب درآمد (فقر مزمن) و کاهش توانایی کار کردن و  یم

هایی را براي بقا و زندگی فرد فراهم  ایی که صرفا حداقله یتموقعکسب درآمد به خاطر 

ناشی از معلولیت جسمی یا ذهنی، بیماري بلندمدت،  معموالًکند (فقر گذرا). ناتوانی مزمن  می

اي  نشده بینی ناشی از مواردي چون وقایع پیش معموالًاست. کاهش توانایی نیز  سالی کهنیا 

اي ناشی از رکود یا گذار اقتصادي در  هاي هزینه خانه، شوكآور  نظیر تولد دوقلوها یا مرگ نان

  باشد.  ي و نظایر آن میکشاورزو کاهش میزان محصوالت  خشکسالیجامعه، 

هاي متنوعی براي حفاظت از افراد وجود دارد. در برخی  یسممکاندر نظام تورهاي ایمنی، 

رفاهی کمک هاي  اهش آسیبوجود دارند که به ک محور  اجتماعجوامع، ترتیبات غیررسمی و 

کنند. در برخی دیگر، تورهاي ایمنیِ با حمایت دولت در کنار تورهاي ایمنی خصوصی، به  یم

دهند، یعنی  یمپذیرترین افراد را هدف قرار  یبآسکند. تورهاي ایمنی،  یمآسیب پذیران کمک 

  ).Subbarao, et al., 1997یی که در معرض محرومیت و کاهش قدرت خرید قرار دارند (ها آن

  2هاي حفاظت اجتماعی نظام کف -

 تضمینی براي ارائهعنوان   بهالمللی کار ارائه شده است،  این الگو که توسط سازمان بین

باشد و هدفش  افراد جامعه میه هاي تأمین اجتماعی (در سطح پایه و اساسی) به هم حداقل

سطوح و  ضروري و موردنیازهاي درمانی  اطمینان از دسترسی اثربخش به حداقل مراقبت

پذیري و  ها با هدف پیشگیري و کاهش فقر، آسیب اي درآمد است. تأمین این کف پایه

نوعی ضمانت ملی  ها ). این کفILO, 2012b: 33گیرد ( محرومیت اجتماعی صورت می

هاي تأمین اجتماعی در طول چرخه زندگی در  حداقلعنوان   بهشده هستند و باید  یفتعر

                                                             
1- Safety Nets 
2- Social Protection Floors 
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طور تأمین درآمدي پایه  درمانی ضروري و همین -  نیازمندان به خدمات بهداشتیه مدسترس ه

ها در  ). این ضمانتILO, 2011: 4جهت دسترسی به کاالها و خدمات ضروري قرار گیرند (

  باشند: ح زیر میچهار حوزه به شر

 هاي بارداري و زایمان امل مراقبتهاي درمانی، ش دسترسی به مراقبت -1

ا خدمات ي پایه، تأمین دسترسی به تغذیه، آموزش، مراقبت و هر کاال یتأمین درآمد -2

 ضروري دیگري براي کودکان

تأمین درآمدي پایه براي اشخاصی که در سن فعال کار هستند اما قادر به کسب درآمد  -3

 اري، بارداري و زایمان و معلولیتویژه به خاطر بیماري، بیک کافی نیستند به

 سال ي اشخاص کهندرآمدي پایه برا تأمین -4

  1نظام حفاظت اجتماعی -

 اصطالح شد، ایجاد کار المللی بین سازمان توسط که مفهومی و رویکردي چرخش در

 و تر متنوع مفهومی اصطالح با گردید. این »اجتماعی تأمین« جایگزین »اجتماعی حفاظت«

اجتماعی بر مدیریت نظام حفاظت  شود. شالوده می گرفته کار به »اجتماعی تأمین« از تر گسترده

هاي اساسی بشر  قابلیته ریسک اجتماعی قرار گرفته و رویکرد آن مبتنی بر رفع نیازها و توسع

هاي مرتبط با هر مرحله از عمر را  است؛ بدین معنا که با اتخاذ رویکرد چرخه عمر، ریسک

ن فعال ي حفاظت اجتماعی براي کودکان، زنان و مرداها سیاستشناسایی کرده و به ارائه 

وجودي چنین رویکردي بر پیشگیري ه ). فلسفILO, 2014: xxiپردازد ( ساالن می نکه اقتصادي

ها  دهد و آن هایی است که در طول زندگی براي افراد رخ می و حفاظت در برابر وقوع ریسک

، از اصطالح حفاظت (که مبتنی بر پیشگیري قبل از وقوع این روکشاند. از فقر میه را به دایر

تبع این  شود و به باشد) استفاده می جاي تأمین (که مبتنی بر جبران پس از وقوع می ست) بها

، در واقع). این نظام ILO, 1999: 3شوند ( نیز دستخوش تغییراتی می ها سیاستتغییر مفهومی، 

المللی کار  عمودي نظام تأمین اجتماعی است که توسط سازمان بینه استمرار استراتژي توسع

المللی  سازمان بین 102مذکور در مقاوله نامه شماره ه شاخ 9شده و دامنه فعالیت آن در  ارائه

 هاي مراقبت - 1) به شرح زیر گسترده شده است: ILO Convention No. 102, 1955کار (

 -6 کار از ناشی هاي بیماري و حوادث -5 سالمندي -4 بیکاري -3 بیماري - 2 درمانی

  متوفی. بازماندگان -9 مندي عائله - 8 بارداري -7 ازکارافتادگی

  

 

                                                             
1- Social Protection 
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  1نظام تأمین اجتماعی پویا -

؛ نقش تأمین تر شده است اخیر از اساس تغییر کرده و پیچیده تأمین اجتماعی در دهه

اجتماعی دیگر محدود به بازتوزیع درآمدها و ارائه مزایایی براي تضمین حداقل رفاه و 

تر و  نیست. مفهوم تأمین اجتماعی گسترده برآوردن نیازهاي اساسی افراد و خانوارها

شده است و اینک نگاهش را به جلوتر بسط داده و هدفش تأمین حفاظت  2تر فعاالنه پیش

حال حداکثر سازي پتانسیل و  هاي زندگی و درعین پیشگیرانه از افراد در مقابل ریسک

و یگانگی اجتماعی  شان و تسهیل انسجام پذیري منظور کاستن از آسیب ها به هاي آن ظرفیت

تأمین «نظامِ  ،المللی تأمین اجتماعی است. این رویکرد نوآورانه و پیشگیرانه را انجمن بین

تنها بر حفاظت، بلکه بر  . این رویکرد نه)McKinnon, 2007aنام نهاده است (» اجتماعی پویا

اي  تن جامعهمنظور ساخ اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و تسهیل بازگشت مجدد افراد به کار به

اند از  دهنده این رویکرد عبارت کند. عناصر تشکیل و مولّد (اقتصادي) تأکید می 3دربردارنده

)McKinnon, 2007b; ISSA, 2013: 20 :(  

 یک ابزار مدیریتی عنوان   بهکارگیري مدیریت ریسک  حمایت از ثبات و پایداري: یعنی به

تأمین اجتماعی براي تضمین فهم، ارزیابی،  فعاالنه توسط نهادهاي متولی پیشگیرانه و پیش

 روي زندگی افراد.  هاي پیش ریسکه کاهش، پذیرش و مقابله با هم

 هاي تأمین اجتماعی در دسترس  پذیر: غالباً بدین معناست که طرح تأمین اجتماعی دسترس

ها حاصل  که این امر از طریق یکپارچگی بیشتر میان طرح نیازمندان قرار بگیرده هم

 شود. می

 کارگیري  ارتقاي عملکرد نظام تأمین اجتماعی براي تضمین مزایاي کافی: این عنصر بر به

هاي درمانی و سایر مزایاي بخش  کارآمدتر منابع محدود جهت دسترسی بهتر به مراقبت

ها و اتخاذ معیارهاي کنترل کیفی جهت  سازي هزینه سالمت اشاره دارد که از طریق عقالنی

 شود. کارایی، حاصل میتضمین حداکثر 

 عنوان   بهفعاالنه: تأمین اجتماعی را نباید صرفاً  حمایت از رویکردهاي پیشگیرانه و پیش

خدمات حفاظتی پس از وقوع اقتضائات مربوطه دید. امروزه، تأکید ه ابزاري براي ارائ

ه و توسعگذاري در افراد  نوعی سرمایهعنوان   بهها  اي بر پیشگیري از وقوع ریسک فزاینده

هاي بیمه بیکاري به بیمه سالمت نیز گام دیگري در این  شود. تغییر طرح سرمایه انسانی می

منظور کاهش نیاز به  گذاري در سالمت افراد به مسیر است که حاوي نوعی سرمایه

 هاي درمانی است.  مراقبت

                                                             
1- Dynamic Social Security 
2- proactive 
3- inclusive 
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 نکه بخواهد حمایت از اشتغال و فعالیت: هرچه شخصی بیشتر از کار دور بماند، احتمال ای

هاي  تري استفاده کند بیشتر است. دغدغه از مزایاي تأمین اجتماعی در بازه زمانی بلندمدت

شوند، از  مربوط به بیکاري، بیماري یا دیگر دالیلی که منجر به غیبت از کار می

شان در حال پیر شدن  هاي اقتصادي کشورهایی است که جمعیت ترین دغدغه برجسته

 است. 

 پذیري: به تالش براي توانمندتر کردن افراد  انمندسازي افراد و مسئولیتحمایت از تو

ها،  پذیري آن طور ارتقاي مسئولیت شان و همین هاي زندگی شخصی جهت مدیریت ریسک

 اشاره دارد. 

  دهد: خوبی رابطه میان این عناصر را نشان می شکل زیر به

  

  .ماتریس نظام تأمین اجتماعی پویا -1شکل 

دهد پیشگیري این رویکرد در سه  شده در سطح جهان نشان می نگاهی به اقدامات اتخاذ

  پیگیري است:  اصلی قابله حوز

 هاي بهداشتی ریسک  

 و  هاي فقر ریسک  

 هاي محیط کار ریسک  

فعاالنه و پیشگیرانه است اما نباید فراموش  رچه کانون تمرکز این رویکرد بر اقدامات پیشاگ

هاي تأمین اجتماعی هستند و نه  هاي حفاظتی برنامه هاي مکمل نقش کرد که این اقدامات جنبه

هر سه بعد اصلی این رویکرد (یعنی حفاظتی، پیشگیرانه و بنابراین  ها. جایگزین آن

هاي ملی تأمین  فعاالنه) در کنار هم براي طراحی و کارکرد کارآمد و اثربخش سیستم پیش

  اجتماعی ضروري هستند. 

  

  

 از سالمت حمایت

 از اشتغال و فعالیت حمایت از پایداري حمایت

از توانمندسازي و  حمایت

 پذیريمسئولیت
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  SPL(1(استراتژي حفاظت اجتماعی و کار  -

در تالشی که توسط بانک جهانی انجام شده است، سطح باالتري از یکپارچگی جهت 

به یکپارچگی میان نظام تأمین اجتماعی تر شدن اقدامات تأمین اجتماعی ارائه شده که  اثربخش

 خارج دنبال پردازد. این رویکرد به هاي اقتصاد و بازار کار می هاي مرتبط در سایر حوزه و نظام

 ها آن گردآوردن و ایزوله حالت از کار بازار و اجتماعی تأمین يها سیاست و ها برنامه کردن

 و ها برنامه این میان ماهنگیه طریق این از تا است منسجم نهادي چارچوب یک ذیل

 اثربخش اجراي جهت اقتصادي مختلف هاي بخش میان همکاري و یابد افزایش ها سیاست

  آید. فراهم ها آن

هاي منسجم  سبدي از برنامهمثابه   بههاي حفاظت اجتماعی و کار،  در این استراتژي، سیستم

و  هاي اداري مشترکی داشته باشند زیرسیستمتوانند با یکدیگر در ارتباط باشند،  هستند که می

هاي  ها، برابري میان اقشار گوناگون و ایجاد فرصت آوري در مقابل سختی براي ارتقاي تاب

این رویکرد،  دیگر عبارت   بهدر کنار یکدیگر کار کنند.  2اي براي پیشرفت افراد شغلی و توسعه

ي فردي و ها ریسکگر در مدیریت  یتتقو تکمیل سه نقش همعنوان   بهتأمین اجتماعی را 

 هاي شوكبه خاطر  ها خانواده: پیشگیري از کاهش شدید رفاه افراد و کند میخانوار مجسم 

ویژه  شدید (بهتوزیعی و  هاي زیاندر برابر  ها خانواده؛ حفاظت از افراد و اي هزینهدرآمدي و 

 "اتصال"و معیشت از طریق ها  ارتقاي فرصتو  نی)سرمایه انسا در امور مربوط به پرورش

). در این استراتژي، براي ارتقاي World Bank, 2010: 2هاي بهتر ( افراد به مشاغل و فرصت

  یاز است:موردنهاي معیشت و پیشرفت، سه اقدام  فرصت

 ویژه جوانان سازي افراد، به گذاري در سرمایه انسانی کودکان؛ دوم، فعال اول، تضمین سرمایه

هاي درآمدزایی  سوم، بهبود فرصتو  هاست بازارهاي کار براي در برگرفتن آنبهبود کارکرد و 

  ). ISSA, 2010: 25وري آنان ( ها و بهره کارگران از طریق ارتقاي مهارت

شود بلکه  هاي اجتماعی دولت نمی در این رویکرد، تأمین اجتماعی محدود به وزارتخانه

هاي تأمین اجتماعی با استفاده  دها بوده و برنامهاي از بازیگران و نها طیف گستردهه دربرگیرند

هاي گوناگون (شامل سالمت، آموزش، مالی، کشاورزي و صنعت) انجام  از ابزارهایی از بخش

  ). World Bank, 2012: 32شود ( می

  

  

  

                                                             
1- Social Protection and Labor Strategy  
2- Resilience, Equity, Opportunity 



 17  ...           الیه سه نظام توسعه مسیریابی: اجتماعی تأمین هاي نظام تطبیقی - نظري بررسی 

  افقی و عمودي نظام تأمین اجتماعیه استراتژي دوبعدي توسع

تأمین اجتماعی تدوین کرده و آن را بـه  ه ي توسعالمللی کار دستورالعملی را برا سازمان بین

کشور عضو خود جهت دستیابی به سطح حفاظت همگانی مردم پیشنهاد کرده است. ایـن   185

حفاظت همگـانی از طریـق تضـمین حـداقل سـطوح اساسـی تـأمین درآمـد و دسترسـی بـه           

تحـت   هاي درمانی ضروري (بعد افقی) و گسـترش دامنـه و سـطوح بـاالتر حفاظـت      مراقبت

شـود. دو بعـد اسـتراتژي فـوق      هدایت استانداردهاي تأمین اجتماعی (بعد عمودي) محقق می

  اند از:  عبارت

ه شالودعنوان   بههاي آتی)  هاي حفاظت اجتماعی و حفظ آن (براي نسل الف) ایجاد کف

 سوي ب) توسعه مستمر نظام تأمین اجتماعی بهو  هاي ملی تأمین اجتماعی (بعد افقی) نظام

ها براي حداکثر افراد تا حد ممکن که تحت استانداردهاي تأمین اجتماعی  سطوح باالتر برنامه

المللی کار قرار دارد (بعد عمودي که همانا استانداردهاي مندرج در مقاوله نامه  سازمان بین

است. این استراتژي دوبعدي باید با هدف ساختن یک نظام جامع تأمین اجتماعی  102

خوبی نشان  ها، منابع و شرایط ملی باشد. شکل زیر این استراتژي را به ا اولویتراستا ب هم

  ):ILO, 2012b: 8دهد ( می

  
  .استراتژي دوبعدي توسعه تأمین اجتماعی -2شکل 

هاي دسترسی به مراقبت اي تأمین اجتماعی:هاي پایهضمانت

 درمانی ضروري و تأمین درآمدي پایه براي همگان

 مزایاي تأمین اجتماعی در سطحِ ضمانت شده

 داوطلبانه تحت مقررات دولتیهاي بیمه

 زیاد

 کم

 سطح کف

 سطح حفاظت

 زیاد درآمد فرد/خانوار کم

 بعد افقی:

هاي درمانی ضروري و تأمین حداقل تضمین دسترسی به مراقبت

  202نامه شماره درآمد براي همه، تحت راهنمایی توصیه

 بعد عمودي:

رشد سطوح گسترش روبه

راهنمایی حفاظت، تحت 

و  102نامه شماره مقاوله

  استانداردهاي پیشرفته

توان با می اقدامات فوق را

ابزارهاي گوناگونی اجرا 

هیچ بهترین روشی که  -کرد

مناسب براي همه باشد وجود 

 ندارد
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  نظام سه الیه رفاه و تأمین اجتماعی ایران

مشی گذاري در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ایران،  سند باالدستی و مرجع خطترین  مهم

به تصویب مجلس  1383است که در سال » قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی«

شوراي اسالمی رسیده است. این قانون که با هدف اجراي اصل بیست و نهم قانون اساسی و 

اجتماعی ایجاد شده است، نظام جامع تأمین اجتماعی در هاي  منظور گسترش پوشش بیمه به

داند (قانون ساختار نظام  امدادي میو  بخشی اي، حمایتی و توان بیمهه ایران را شامل سه حوز

  ). 1383جامع رفاه و تأمین اجتماعی، 

اي کشور همسو  رکن اساسی نظام بیمهعنوان   بهطبق این قانون، سازمان تأمین اجتماعی نیز 

پردازد. جهت اجرایی شدن  وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی به فعالیت در این حوزه می با

، مجوز استقرار نظام جامع تأمین و هفتم قانون برنامه پنجم توسعه این قانون، در ماده بیست

اجتماعی چندالیه با لحاظ حداقل سه الیه زیر به دولت داده شده است (سند سیاستی نظام بیمه 

  ): 1395جتماعی کشور، ا

  شامل خدمات حمایتی و توانمندسازيهاي اجتماعی  الیه اول: مساعدت

  هاي درمانی پایه هاي پایه و بیمه هاي اجتماعی پایه شامل مستمري الیه دوم: بیمه

  هاي مکمل بازنشستگی و درمان بیمهالیه سوم: 

اي از حفاظت را  یک سطح پایههایی هستند که  هاي پایه بیمه الزم به یادآوري است که بیمه

هایی هستند که براي افزایش و تکمیل مزایاي نقدي  هاي تکمیلی نیز بیمه کنند. بیمه تضمین می

شوند  هاي پایه پرداخت می هاي پایه، یا گسترش سطح پوشش طرح اعطاشده همراه با طرح

)ILO, 2012a: 156.(  

این را به دولت تکلیف کرده است. از ها ماده چهل و دوم همین قانون، فراگیري پوشش بیمه

دولت، صندوق بیمه اجتماعی فراگیر وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را  رو

هاي  منظور پوشش همگانی بیمه اي است که به طراحی کرده است. بیمه اجتماعی فراگیر بیمه

تند و یا شرایط بیمه اجتماعی براي آن بخش از جمعیت که مشمول بیمه اجتماعی اجباري نیس

هاي یادشده را ندارند، ایجاد شده است (قانون برنامه پنجم  شدن در چارچوب مقررات بیمه

  ). 1389توسعه، 

هاي اجتماعی در پاسخگویی به  بندي شده، ناشی از عدم توانایی نظام بیمه این طرح الیه

قانون اساسی برخورداري  ایجاد شده است. مطابق اصل بیست و نهم نیازهاي کلیه افراد جامعه

وزیر کار و رفاه ه از تأمین اجتماعی، حقی است همگانی. هدف از استقرار چنین نظامی به گفت
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محرومیت از جامعه  و فقر زدودن و اجتماعی عدالت اجتماعی (دکتر علی ربیعی) برقراري

  . 1است

  روش تحقیق

روش تحقیق تطبیقی کمک هاي تأمین اجتماعی، از  در این پژوهش براي مقایسه نظام

 گوناگون مدیریت هاي سیستم میان موجود اختالفات و ها شباهت بر تطبیقی گیریم. مطالعات می

ترین دلیل استفاده از این روش،  مهم. )1388دارند (ریگین،  تأکید مختلف هاي زمینه در

الگوهاي نوان ع  بههاي گوناگون تأمین اجتماعی است که  شناسایی وجوه تشابه و افتراق نظام

المللی تأمین اجتماعی  هایی از سوي نهادهاي بین نظري تأمین اجتماعی و در قالب دستورالعمل

در این بررسی تطبیقی،  مورداستفادهشوند. منابع  ، بانک جهانی و ...) ارائه میILO ،ISSA(نظیر 

شود بعالوه نظام  می المللی ارائه المللی تأمین اجتماعی است که از نهادهاي بین هاي بین گزارش

  خالصه در جدول زیر فهرست شده است:  طور به که سه الیه تأمین اجتماعی ایران

  شده یلتحلاسناد  -1جدول 

  منبع  مرجع صدور  نام گزارش

هاي  سال» کار شایسته«هاي  گزارش

  2012و  1999

المللی  سازمان بین

  کار
(ILO, 1999); (ILO, 2012a)  

حفاظت هاي  کف«هاي  گزارش

  2012و  2011هاي  سال» اجتماعی

المللی  سازمان بین

  کار

(ILO, 2011); (ILO, 2012b) 
  

سال » حفاظت اجتماعی«گزارش 

2015  

المللی  سازمان بین

  کار
(ILO, 2014)  

» تأمین اجتماعی پویا«هاي  گزارش

  2013و  2010هاي  سال

المللی  انجمن بین

  تأمین اجتماعی

(ISSA, 2010); (ISSA, 2013) 
  

حفاظت اجتماعی و «هاي  گزارش

  2012و  2010هاي  سال» کار
  ;(World Bank, 2010)  بانک جهانی

 (World Bank, 2012)  

سال » تأمین اجتماعی«گزارش 

2010-2011  

المللی  سازمان بین

  کار
(ILO, 2010) 

 Chronic Poverty Advisory)موسسه توسعه   2014سال » فقر مزمن«گزارش 
Network, 2014)  

                                                             
 http://www.mcls.gov.ir/fa/news/43824 دسترسی به خبر در لینک زیر: -1
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  فراسوها (لندن)

نظام تأمین اجتماعی سه الیه 

  جمهوري اسالمی ایران

وزارت تعاون، کار و 

  رفاه اجتماعی

سایت وزارت تعاون، کار  وب

و رفاه اجتماعی به آدرس: 

http://www.mcls.gov.ir/fa/n
ews/43824 

که طور  همان گیریم.  هاي فوق، از تکنیک تحلیل محتوا بهره می وتحلیل گزارش براي تجزیه

 از استفاده با کوشد می و پردازد می محتوا آنالیز و تحلیل به تکنیک از نام آن پیداست، این

 را آن محتوا) تحلیل پیشگامان (از 1برلسون .کند استخراج متن مورد در تحلیل، اطالعاتی را

 :1959( کند می معرفی »پیام آشکار محتواي کمی و سیستماتیک عینی، توصیف براي هشیپژو«

 تعریف چنین خالصه طور به رایف نیز آن را دانیل . )26 :1378 کریپندورف، از نقل به ،18

  کند: می

 تحلیل و قواعد اساسبر خاص  )هاي مقوله( طبقات در متن محتواي و قاعدهقرار دادن « 

اي  طور خالصه، هدف تحلیل محتوا استخراج سازهب . )4 :1381 رایف،( »ها مقوله آن بین روابط

 محتوا مند و سیستماتیک از متن و تحلیل روابط میان عناصر این سازه است. تحلیل نظام

 وقوع گیري اندازه براي راشده  نوشته سند یک دارد نظر در پژوهشگر که رود می کار به هنگامی

 رفتارها یا) منفی نظرات مانند( ها آیتم ،)نطق یک در عبارات مانند( یژهو رخدادهاي یا مقوالت

). با Bordens, et al., 2002( نماید تحلیل) گروهی بحث هنگام به واقعی اصطالحات مانند(

هاي تأمین اجتماعی، به ترسیم  کارگیري این تکنیک، عالوه بر مقایسه تطبیقی مختصات نظام به

نظام تأمین اجتماعی پرداخته و جایگاه نظام فعلی تأمین اجتماعی در ایران ه مسیر نظري توسع

  کنیم.  آن را مشخص میه و مقصد آیند

  نظام تأمین اجتماعیه بحث و بررسی: مسیریابی نظري توسع

هاي تأمین اجتماعی که در باال اشاره شد، مقایسه تطبیقی این  پس از معرفی اجمالی نظام

ها، مفید خواهد  اه نظام سه الیه تأمین اجتماعی ایران در میان این نظامها و بررسی جایگ نظام

  طور خالصه در جدول زیر نشان داده شده است.  بود. این بررسی تطبیقی به

  

  

  

  

                                                             
1- Berelson 
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  اجتماعی تأمینهاي  مقایسه تطبیقی نظام -2جدول 

  هاي نظام   
  ت.ا       

  
  ها شاخص

تورهاي 

  ایمنی

هاي  کف
حفاظت 

  اجتماعی

سه الیه نظام 
تأمین 

اجتماعی 
  ایران

نظام 
حفاظت 

  اجتماعی

نظام تأمین 
اجتماعی 

  پویا

استراتژي 
حفاظت 

اجتماعی و 
  کار

  سطح پوشش
  آسیب

  پذیرترین افراد
  همگانی

همگانی و 
هاي  گروه

هدف 
  کننده مشارکت

همگانی و 
هاي  گروه

هدف 
  مشارکت

  کننده

همگانی و 
هاي  گروه

هدف 
  مشارکت

 کننده

همگانی و 
هاي هدف  گروه

  کننده  مشارکت

  نوع مزایا

 هاي مساعدت
اجتماعی 
(انتقاالت 
نقدي و 
  غیرنقدي)

ها مساعدت
  ي اجتماعی

هاي  بیمه
  پایه

هاي  مساعدت
 اجتماعی

 هاي پایه بیمه
هاي  بیمه

  تکمیلی

هاي  بیمه
 اجتماعی پایه

هاي  بیمه
اجتماعی 
  تکمیلی

هاي  بیمه
 اجتماعی پایه

هاي  بیمه
اجتماعی 
 تکمیلی،
خدمات 

  اجتماعی

هاي  بیمه

 اجتماعی پایه
هاي  بیمه

 اجتماعی
 تکمیلی

هاي  برنامه
اقتصادي و 

  اجتماعی و کار

هاي  شاخه
گانه تحت 9

  پوشش

-  

 درآمد پایه
هاي  درمان

ضروري و 

  پایه

 درمان ضروري
مستمري پایه 
(ازکارافتادگی، 

 بازماندگان)
  بازنشستگی

شاخه نظام  9
تأمین 

اجتماعی به 

  فراخور نیاز

هاي  ریسک
- بهداشتی
 درمانی

هاي  ریسک

 فقر
هاي  ریسک

  محیط کار

شاخه نظام  9
تأمین اجتماعی 

هاي  و حوزه
  خارج از آن

هاي  در بخش
صنعت، 

  کشاورزي و ...

منبع تأمین 
  مالی

  دولتی  دولتی
 دولتی

 مشارکتی
  نیمه مشارکتی

 مشارکتی
نیمه 

  مشارکتی

 دولتی
 مشارکتی

  نیمه مشارکتی

 دولتی
 مشارکتی

  نیمه مشارکتی

انسجام برون 
  اي حوزه

(ارتباط با سایر 

هاي  حوزه
  سیاستگذاري)

-  -  -  -  
- 

هاي  سیاست

  بازار کار

هاي  سیاست
 اقتصادي

هاي  سیاست

بازار کار و 
  اشتغال

هدف اصلی: 
کاهش فقر، 
نابرابري، 

  توسعه ملی،
  رفاه اجتماعی

خروج از فقر 
مزمن و فقر 

  گذرا

 مبارزه با فقر
کاهش 

  پذیري آسیب

 مبارزه با فقر
ارتقاي برابري 

و عدالت 
  اجتماعی

 مبارزه با فقر
ارتقاي 

برابري و 

عدالت 
 اجتماعی

 مبارزه با فقر
ارتقاي 

برابري و 
عدالت 

 اجتماعی
توسعه 
  اقتصادي

 مبارزه با فقر
ارتقاي برابري و 
 عدالت اجتماعی
 توسعه اقتصادي
ارتقاي رفاه 

  اجتماعی
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توسعه و تکامل نظام تأمین اجتماعی، هدف موازات   به فوق،  گرفته انجامبر اساس تحلیل 

 تأمین اصلی که در ابتدا هدف طوري کند. به غایی آن و سپس رویکرد به آن نیز تغییر می

  به هاي آن متمرکز بر این هدف باشد.  ها و طرح غالب برنامه و بوده فقر مبارزه با باید اجتماعی

ین هدف، نظام تأمین اجتماعی وارد فاز جدیدي از چرخه تکامل خویش تحقق نسبی اموازات 

کند.  پیش روي خود قرار داده و دنبال می را جامعه در عدالت و برابري شده و هدف ارتقاي

هاي توسعه ملی قرار گرفته  طور کامل در خدمت برنامه در مرحله آخر، نظام تأمین اجتماعی به

  .دارد یافتگی و رفاه اجتماعی گام برمی قاي سطح توسعهشانه آن در جهت ارت به و شانه

گردد که در مرحله  هاي نظري تأمین اجتماعی مشخص می با بررسی توسعه و تکامل نظام

هاي مقطعیِ  جنینی و اولیه، نظام تأمین اجتماعی متشکل از یک سري تورهاي ایمنی براي پاسخ

فقر قرار دارند. بنا به ادعاي از لحاظ یمی تسکینی به نیازمندانی است که در وضعیت بسیار وخ

) تورهاي ایمنی در ابتدا حفاظت 2014:148المللی کار ( گزارش حفاظت اجتماعی سازمان بین

اما  دهند هاي هدفی که در شرایط اسفباري قرار دارند پیشنهاد می اجتماعی را براي برخی گروه

شود.  ها می ها در بنیادهاي قانونی و نبود منابع مالی پایدار و معتبر، مانع اثربخشی آن کمبود آن

پذیرترین افراد و خانوارها در  مسلماً، هدف نظام تأمین اجتماعی در این مرحله، شناسایی آسیب

اغلب هاي بیمه اجتماعی نیز  ها براي خروج از فقر است. ازآنجاکه طرح جامعه و کمک به آن

عنوان   بههاي غیر مشارکتی  براي کارمندان شاغل در بخش رسمی اقتصاد کارایی دارد، طرح

هاي این دو  براي غلبه بر محدودیت این روشود. از ها در مبارزه با فقر نگریسته می مکمل آن

هاي حفاظت اجتماعی  تر، ایجاد کف سوي نظام تأمین اجتماعی یکپارچه طرح و حرکت به

نظام تأمین اجتماعی است. در این ه سوي توسع جلو به افقی) گامی روبهه توسع (استراتژي

مرحله، هدف اصلی نظام تأمین اجتماعی، جلوگیري هرچه بیشتر از سقوط افراد به چرخه فقر 

هاي اثربخش حفاظت اجتماعی وجود ندارد،  خطر سقوط به فقر در جایی که مکانیسماست. 

 ). Chronic Poverty Advisory Network, 2014: 3, 12همیشه در کمین است (

عمودي نظام تأمین اجتماعی ه هاي حفاظت اجتماعی، نوبت به توسع پس از استقرار کف

گانه  نه هاي هاي حفاظت اجتماعی در شاخه رسد که از طریق گسترش تعداد و تنوع برنامه می

ن با جلوگیري از سقوط زما گیرد. هدف اصلی نظام تأمین اجتماعی در اینجا، هم صورت می

افراد به زیر خط فقر، ارتقاي برابري و عدالت در جامعه است. رویکرد این نظام تأمین 

برآورده کردن هاي حفاظت اجتماعی) مبتنی بر  طور نظام پیشین کف اجتماعی (و همین

انسان است. نقش اصلی حفاظت اجتماعی در این رویکرد، جلوگیري از نیازهاي اساسی 

افراد و خانوارها به دایره خبیثه فقر است که از طریق ارائه کاالها و خدمات جهت افتادن 

هاي نظام  توسعه عمودي در برنامهموازات   به شود.  ها انجام می برآوردن نیازهاي اساسی آن
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هایی را پیش روي  هاي آن نیز افزایش پیدا کرده و محدودیت تأمین اجتماعی، مسلماً هزینه

حال  ها و درعین ن نظام قرار خواهد داد. بنابراین، جهت کاستن از این هزینهتأمین مالی ای

به مقوله تأمین اجتماعی  ه یک تغییر رویکردافزایش اثربخشی نظام تأمین اجتماعی، نیاز ب

  شود. پدیدار می

یابد که تأکیدش بر اقدامات  در چنین شرایطی، رویکرد تأمین اجتماعی پویا ظهور می

طور  هاي تأمین اجتماعی است. با اتخاذ این رویکرد، به پیشگیرانه و نوآورانه در برنامهحفاظتی 

ها و  هاي نظام تأمین اجتماعی ناشی از موازي کاري زمان شاهد کاهش چشمگیر هزینه هم

هایی پرداختی پس از وقوع اقتضائات مربوطه و افزایش اثربخشی  ها و هزینه همپوشانی برنامه

وري است،  جتماعی در مبارزه با فقر که ناشی از توجه بیشتر به مقوله کار و بهرهنظام تأمین ا

نظام تأمین اجتماعی، به دو هدف پیشین نظام تأمین ه خواهیم بود. در این مرحله از توسع

اقتصادي است. در این فاز است که ه شود که همانا توسع اجتماعی، هدف دیگري نیز افزوده می

هاي اقتصادي نظیر بازار کار،  هاي نظام تأمین اجتماعی با دیگر حوزه امهپیوندهاي میان برن

  یابد.  گسترش می

هاي  تغییرات روزافزون سایر حوزهواسطه  به هاي پیش روي نظام تأمین اجتماعی  پیچیدگی

مرتبط با آن نظیر اقتصاد، بازار کار و محیط اجتماعی، حاکی از لزوم یکپارچگی بیشتر این نظام 

استراتژي حفاظت اجتماعی و «سوي  هاي مرتبط است. در چنین شرایطی حرکت به ایر نظامبا س

نظام تأمین اجتماعی است که ه که توسط بانک جهانی ارائه شده، مسیر مناسبی براي توسع» کار

ها،  ها در سطوح برنامه در آن بر لزوم یکپارچگی بیرونی نظام تأمین اجتماعی با سایر نظام

آوري، برابري و فرصت  کند تا اهداف تاب دولت تأکید میه بازیگران و سطوح ادارها،  مشی خط

نظام ه توان گفت، در حال حاضر مقصد نهایی توسع اعضاي جامعه برآورده شود. میه براي هم

تأمین اجتماعی، اجراي استراتژي حفاظت اجتماعی و کار است. در این مرحله، هر سه هدف 

شود اما تمرکز اصلی روي هدف سوم، یعنی توسعه ملی  ی دنبال میپیشین نظام تأمین اجتماع

ها و  است تا در پرتو آن، رفاه اجتماعی نیز افزایش یابد. در این نظامِ تأمین اجتماعی، برنامه

هاي توسعه قرار گرفته و با آن یکپارچه  هاي تأمین اجتماعی کامالً در خدمت برنامه طرح

ساختن  م تأمین اجتماعی در دستیابی به توسعه، توانمندکارکرد محوري این نظا شود. می

هاي حفاظت اجتماعی از  سرمایه انسانی هر کشور و تأثیر آن بر بازار کار و اشتغال است. طرح

وري نیروي کار و توانمندسازي افراد در یافتن مشاغل شایسته، سهم مهمی  طریق افزایش بهره

 ;Alderman & Yemtsov, 2012; Justino, 2003کنند ( در رشد اقتصادي پایدار ایفا می

Barrientos & Hulme, 2008.(  رویکرد مترتب بر این نوع نظام تأمین اجتماعی، رویکرد

رفع کننده عنوان   بهحفاظت اجتماعی را است. این رویکرد  هاي اجتماعی ریسک
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ي اجتماعی ها ریسککه  داند میاقتصادي ه توسعدر مسیر  ها انسانپیش روي  هاي محدودیت

 هاي برنامهبا  راستا هماجتماعی  تأمین هاي مشی خط. بر این اساس، شود میتحمیل  ها آنبر 

پیش روي  هاي محدودیتعنوان   بهي اجتماعی ها ریسکتوسعه قرار گرفته و هدف آن رفع 

اجتماعی بایستی از  تأمین هاي برنامهو  ها مشی خطاقتصادي است. در این رویکرد، ه توسع

توسعه تبعیت کند. بانک جهانی، بسته پیشنهادي خود را بر مبناي مدیریت ریسک  هاي نامهبر

کمک به "را براي  هایی مشی خطو فرموله کرده است و در این راستا  سازي مفهوماجتماعی 

دهد  میارائه  "ي درآمديها ریسکافراد، خانوارها و اجتماعات براي مدیریت بهتر 

)Holzmann & Jorgensen, 1999: 4(.  

چراغ مثابه   به» کار شایسته«در طی این مسیرِ توسعه و تکامل نظام تأمین اجتماعی، رویکرد 

اندرکاران این حوزه قرار داشته باشد تا اثربخشی آن را  راهی بایستی همیشه پیش روي دست

روي دیگر  عالوه بر توزیع،چرا که پایدار تضمین نماید. ه در مبارزه با فقر و دستیابی به توسع

هاي اقتصادي در مبارزه با فقر قطعاً تولید خواهد بود که تنها از طریق کار حاصل  موفقیت نظام

شود و اثرات اجتماعی مثبتی بر زندگی شهروندان خواهد  این تولید زمانی بهینه میو  شود می

المللی کار  مفهوم که توسط سازمان بین اینگذاشت که الزامات کار شایسته را برآورده سازد. 

 و خدمات جبران کار، براي کافی هاي فرصت قبیل از موضوعاتیه دربرگیرند ارائه شده است

است و هدف  غیره و اجتماعی تأمین کار، محیط بهداشت و ایمنی ،)غیر نقدي و نقدي( پاداش

 در ور بهره و شایسته کار آوردن دست به در مردان و زنان براي هایی فرصت ارتقاي"اش  اولیه

امري محوري » کار شایسته« .)ILO, 1999, p. 3است ( "انسان شأن در و امن برابر، آزاد، شرایط

برابر، پایدار و ه و مهم براي کاهش مستمر و پایدار فقر بوده و ابزاري براي دستیابی به توسع

، ور چهار رکن استراتژیک است: اشتغال کامل و بهرهه دربردارنده است. این مفهوم دربرگیرند

  ).ILO, 2012a: 7بهبود گفتگوي اجتماعی (و  حفاظت اجتماعی، حقوق کارگران و کار

آمیز نظام تأمین اجتماعی جدید در هر  منظور استقرار موفقیت  الزم به ذکر است که به

اي در حوزه حکمرانی نظام  گانه ، استقرار نظام جدید نیازمند عناصر سهآن نظامه مرحله از توسع

و ج)  هاي مناسب مشی اند از الف) قانون مناسب ب) خط ه عبارتاست ک تأمین اجتماعی

   ).ILO, 2014: 148; World Bank, 2012: 24چارچوب نهادي (ساختاري) مناسب (

  دهد:  خوبی نشان می شکل زیر، مسیر توسعه و تکامل نظام تأمین اجتماعی را به
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  .مسیر نظري توسعه نظام تأمین اجتماعی -3شکل 

  هاي سیاستی هتوصی

جدیدترین اقدام براي توسعه نظام تأمین اجتماعی عنوان   بهنظام سه الیه تأمین اجتماعی که 

چندان دور اجرایی خواهد شد، اقتباسی است از  اي نه ایران به تصویب رسیده و در آینده

للی الم استراتژي دوبعدي (افقی و عمودي) توسعه نظام تأمین اجتماعی که توسط سازمان بین

تأمین اجتماعی قرار روي نظام  هایی پیش کار ارائه گردیده که اجراي آن در زمان حاضر، چالش

شده در  . با نگاهی به مسیر نظري توسعه نظام تأمین اجتماعی بر اساس نمودار ارائهدهد می

هاي  گردد که نظام تأمین اجتماعی در ایران پیش از استقرار کف قسمت پیشین، مالحظه می

عمودي) جهش نموده است. ه ي تشکیل نظام حفاظت اجتماعی (توسعسو بهحفاظت اجتماعی، 

هاي حفاظت  توان از این نظام انتظار داشت که کف ، با توجه به وضعیت مذکور، نمیبنابراین

با توجه به محدودیت منابع باید منابع چرا که طور کامل و اثربخش مستقر کند  به اجتماعی را

موجود را بین این دو نقطه از مسیر توسعه تأمین اجتماعی، تقسیم کند. از سوي دیگر، کمبود 
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هاي اخیر، دولت را با چالش رایج تأمین اجتماعی در کشورهاي  منابع اقتصادي عمومی در سال

هاي  اجه ساخته است که همانا کمبود منابع اقتصادي براي اجراي طرحتوسعه مو درحال

دوراهی میان دو عرصه اقتصادي عنوان   به) از آن 2005( 1اجتماعی است. چالشی که فلداشتین

 منابع از نسبتی گیري در مورد اینکه دولت چه کند و دولت را براي تصمیم و اجتماعی یاد می

 تولید در گذاري سرمایه به را نسبتی چه و کند فقر با مبارزه و ها نابرابري رفع صرف را محدود

راهکار پیشنهادي براي غلبه بر این دوراهی، اتخاذ  .دهد دهد، تحت تأثیر قرار می اختصاص

المللی کار ارائه شده است.  باشد که توسط سازمان بین می» کار شایسته«هاي  دستورالعمل

کار «هاي  دهد که الزامات و دستورالعمل اعی ایران نشان مینگاهی به مدل سه الیه تأمین اجتم

منظور اثربخشی  گردد به پیشنهاد میبنابراین  ، در این مدل ادغام و یکپارچه نشده است.»شایسته

ي اصالحی و ترمیمی با توجه به عوامل زیر، تدوین و اجرا ها سیاستنظام تأمین اجتماعی، 

  شود: 

صادي و جمعیت هاي اقت هاي تأمین اجتماعی مبتنی بر مؤلفه و برنامه ها سیاستطراحی  -1

  شناختی مؤثر بر آن

منظور اثربخشی بهینه  ي همراه حکمرانی خوب نظام تأمین اجتماعی بهها سیاستطراحی  -2

  یکارایی در استفاده از منابع و شفافیت نظام مال هاي تأمین اجتماعی، برنامه

 ادغام آن در نظام تأمین اجتماعی ایسته وي همراه کار شها سیاستطراحی  -3

هاي حفاظت  پس از اصالح وضع موجود نظام تأمین اجتماعی از طریق استقرار بهینه کف

اجتماعی و نظام حفاظت اجتماعی در کشور، گام و مقصد بعدي استقرار نظام تأمین اجتماعی 

هاي الف) مبتنی بر  امهپویا خواهد بود. جهت گذار به این نظام، دو دسته اقدامات و برن

هاي  توصیهعنوان   بههاي اقتصادي و ب) مبتنی بر حکمرانی خوب نظام تأمین اجتماعی،  مؤلفه

   گردد: سیاستی برگرفته از تحلیل نظام تأمین اجتماعی پویا، پیشنهاد می

  اجتماعی پویا  تأمیناي جهت گذار به نظام  هاي توصیه اقدامات و برنامه -3جدول 

هاي مبتنی بر  توصیه

  هاي اقتصادي مؤلفه

 ها و نهادهاي متولی تأمین اجتماعی کارگیري مدیریت ریسک توسط سازمان به

 به مجدد بازگشت هاي عملی جهت بخشی و آموزش هاي توان تدوین برنامه

منظور  جمله آسیب دیدگان از کار و معلولین به از کار براي اقشار گوناگون 

 خسران بیکاري و کاهش باالي سطوح از جلوگیري شغلی، سازي فعال ارتقاي

  درآمدي

هاي بهداشتی و درمانی و ادغام  یسکرهاي پیشگیري از وقوع  طراحی برنامه

                                                             
1- Feldstein 
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هاي درمانی به بیمه سالمت) در  یمهب جانبه همههاي درمانی (تغییر  یمهبآن در 

 راستاي توسعه سرمایه انسانی

ها  ها جهت ارتقاي توانمندي آن افراد و خانوادههاي آموزشی به  اجراي برنامه

  هاي زندگی در مدیریت ریسک

هاي بخش سالمت و درمان در راستاي توسعه سرمایه  همگانی کردن حفاظت

  انسانی

کارگران  و روستایی مناطق کارگران شامل پذیر، آسیب هاي حمایت از گروه

  غیررسمی و کارگران خوداشتغال يها بخششاغل در 

هاي حکمرانی  وصیهت

خوب نظام تأمین 

هاي  اجتماعی (توصیه

  اجرایی)

اجتماعی که در سه حوزه درمان،  تأمین هاي طرح فرآیندي میان یکپارچگی

  اند شدهفقر درآمدي و کار پراکنده 

هاي بخش درمان با اتخاذ معیارهاي  ینههزارتقاي کارایی و عقالنی سازي 

 کنترل کیفی

  اجتماعی تأمین هاي برنامه مالی ثبات تضمین

 و وب بر مبتنی الکترونیکی و خدمات ICTهاي مبتنی بر  کارگیري سیستم به

موبایل براي مرتبط نمودن ذینفعان و نهادهاي مرتبط جهت ارتقاي  بر مبتنی

 هاي درون نظام ها، مبارزه با فساد و کاهش عدم انطباق یکپارچگی میان برنامه

 تسهیل فرآیندهاي عضویت و سازي ها و ساده کاري رهکاهش چندپارگی و دوبا

و  ICTهاي  کارگیري تکنولوژي مزایا با به پرداخت و مشارکت سهم پرداخت

  ارائه کارت هویت تأمین اجتماعی

  منابع

  الف) فارسی

انتشارات محمد فاضلی). تهران:  روش تطبیقی: فراسوي راهبردهاي کمی و کیفی (ترجمه ،)1388ریگین، چارلز سی ( -1

 آگه.

 تأمین اجتماعی در یک نگاه. تهران: اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی. ،)1393سازمان تأمین اجتماعی ( -2

ــور (     -3 ــاعی کشـ ــه اجتمـ ــام بیمـ ــتی نظـ ــند سیاسـ ــل ،)1395سـ ــت:     قابـ ــه دولـ ــامانه کابینـ ــی در سـ دسترسـ

http://cabinetoffice.ir/fa/print/70 

دسترسـی در:   در سامانه اینترنتـی سـازمان تـأمین اجتمـاعی، قابـل      "رفاه و تأمین اجتماعیقانون ساختار نظام جامع " -4

http://www.tamin.ir/content/oldeditor/file/tamin-ravabet%20omomi/ghavanin/sakhtare%20nezam%20jame.pdf. 
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