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چکیده
در سراسر دنیا توافقهای نهادی بسیار گستردهای جهت ارائۀ چهارچوبی یکسان برای ادارۀ
تأمیناجتماعی حاصل شده است .هدف اصلی این پژوهش ،مطالعۀ تطبیقی نقش و حدود دخالت
دولت در سازمان تأمیناجتماعی و اهداف فرعی آن تبیین نظامهای تأمیناجتماعی کشورهای منتخب
قارههای پنجگانه است .این پژوهش بهروش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است .روش جمعآوری
اطالعات در این پژوهش ،کتابخانهای است و اطالعات مورد نیاز آن ،از کتب ،مقاالت و اسناد موجود
در کتابخانهها و سایتهای معتبر گردآوری و سپس اطالعات به روش توصیفی ـ تحلیلی پردازش
و تحلیل شده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مدل و الگوی مخصوص ،استاندارد،
یکسان و مشترکی ،برای نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمیناجتماعی وجود ندارد؛
بهعبارت دیگر دربرخی از کشورها ،استقالل اداری و مالی و عدم تمرکز تأمیناجتماعی ،اقبال یافته
و در برخی دیگر ،تمایل بیشتری به کنترل مرکزی همۀ فعالیتها در بخش دولتی وجود دارد .در
ایران نیز ،وظیفۀ تأمیناجتماعی را صندوقهای بیمهای دولتی ،غیردولتی و سازمانها و مؤسساتی
نظیر سازمان تأمیناجتماعی برعهده دارند.
کلیدواژهها :مطالعۀ تطبیقی ،نقش دولت ،حدود دخالت دولت ،سازمان تأمیناجتماعی.
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مقایسههای تحلیلی ،بنیانهای نظری و روششناسی پژوهشی تأمیناجتماعی شناخته شده و
کاربردیترین شیوۀ جهت تبیین مسائل و تنگناها انتخاب و مناسبترین شیوه بومی بهمنظور
برونرفت از آن بهکار گرفته شود .با تکیه بر مطالب پیش گفته هم اینک سؤال اصلی این
پژوهش آن است که «وضعیت کشورهای مختلف جهان و از جمله کشور ما ایران بهلحاظ
نقش و حدود دخالت دولت در تأمیناجتماعی» چگونه است؟
مبانی نظری پژوهش

امروزه در اکثر نظامهای حکومتی ،تاسیساتی که دارای شخصیت مجزا از سازمانهای
حکومت مرکزی هستند برای ادارۀ وظایف عمومی (از جمله تأمیناجتماعی) ایجاد شدهاند.
عمومی تخصصی که نیازمند استقالل و دور بودن از مسائل سیاسی است ـ میباشند .البته در
اینخصوص الگوی همسانی وجود

ندارد(Wade, 2004,P144).

در ادامه ،این الگوها در

کشورهای مختلف جهان بررسی میگردد:
بند اول .اروپا

در غالب کشورهای توسعهیافته ،حوزۀ تأمیناجتماعی و رفاه دارای برنامهریزی متمرکز با
ال نامتمرکز است .دولتها در ساختار اداری
اجرای غیرمتمرکز میباشد؛ اما دنبالهرو نظامی کام ً
و تشکیالتی کشورهای توسعهیافته ،تنها نقش مدیریت کالن تأمیناجتماعی را برعهده دارند؛
بر ایناساس در بخش رفاه و سالمت ،دولتها صرف ًا مبادرت به برنامهریزی ،ارزیابی و تعیین
استاندارد در سطح کالن میکنند .مزیت چنین رویکردی آن است که دولتها در کشورهای
توسعهیافته ،فارغ از هرگونه درگیری در مسائل جزئی ،با امکان و توانایی بیشتری به امور مهمی
نظیر کنترل ،نظارت ارزیابی و تعیین استاندارد حوزۀ تأمیناجتماعی خواهند پرداخت
(جغتایی،٨4٣٣،ص )54در ساختار وزارت بهداشت و درمان کشورهای توسعه یافته ،غالب ًا
تفکیک خاصی میان بخشهای بهداشت و درمان یا رفاه ،تأمیناجتماعی و بیمه مشاهده
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این سازمانها ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزی ـ بهمنظور انجام وظایف اجرایی و
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بیسمارک در سال  ،٨١١٨برنامهای را برای تأمین اجتماعی به پارلمان ارائه نمود که مطابق این
برنامه بیمۀ بیماری در سال  ،٨١١4بیمۀ سوانح ناشی از کار در سال  ٨١١3و بیمۀ از کارافتادگی
و پیری در سال  ٨١١2در آلمان اجرا گردید .از این رهگذر ،سرمایهداران برای افزایش
بهرهوری ،افزایش تولید ،ایمنسازی محیط کار ،ایجاد محیط سالم و آرام برای تولید کاهش
ضایعات و در نهایت ،کسب سود بیشتر ،امنیت روانی کارکنان را شعار خود کرده و تأمین
سالمت جسمی ،روحی و فکری و جلوگیری از فقر کارگران را وظیفۀ خود بهشمار آوردند .در
آن زمان بود که دیگر سرمایهداران ،عاقل شده بودند .بنابراین بهمنظور استمرار رشد و بقای
اندوخته و ثروت خود درک کردند که کارگران را جور دیگری نگاه کرده و آنها سرمایۀ
سطح دستمزد ،برقراری بیمۀ بیکاری ،درمان و حمایتهای بازنشستگی آغاز شد و پیوسته به
ابعاد کمی و کیفی افزوده گردید .بدین شکل نظام سرمایهداری به فراست دریافت بهمنظور
بقای خود هم که شده میبایست توجه بیشتری به انسان سالم ،ماهر و دارای تأمین کند که
حافظ منافع رمز توسعۀ بیشتر آن نظام باشد .با این همه مسائل منتج از انقالب صنعتی نظیر
رویارویی بین غنا ،فقر و نابرابری ،پیوسته معضالتی بهوجود میآورد« .پروفسور میردال»
درخصوص تاریخچه و فرایند توجه به انسان و بیمههای اجتماعی در کشورهای توسعهیافته و
ازجمله کشور آلمان پس از وقوع انقالب صنعتی چنین میگوید :با توجه به اینکه نابرابری و
روند فزایندۀ آن در برابر توسعه ،مشکالت و موانع عظیمی را پدید آورد ،در نتیجه ،برای تسریع
توسعه و ادامۀ روند رشد آن زمان ،معکوس کردن این دو عامل (یعنی نابرابری و روند فزایندۀ
آن در برابر توسعه) بهمنظور فراهم ساختن برابری بیشتر در دستورکار قرار گرفت .از آنجا که
بهنظر میرسید تحقق برابری بیشتر توسط تأمیناجتماعی در جوامع مقدور است ،بنابراین آرام
آرام توجه به نیرویکار و مسائل معیشتی و تأمینی آن ازسوی دولت ضروری شد .در ادامه
جوامع صنعتی و بهتبع آن سایر جوامع ،هر روز ترتیبات حقوقی و مقررات جدیدی تدوین
کردند تا بتوانند به وضعیت معیشتی و تأمینی مردم توجهی ویژهتر نمایند پس از آن با همین
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رجوع بیمهشدگان بهنظام حسابهای انفرادی وجود دارد که این مهم فقط یکی از دالیل این
ادعاست( .کاویانی )84 :0548،در انگلستان بهمنظور اجرای کارکردهای مصوب و تحقق
اهداف با نظارت و مدیریت تأمیناجتماعی ،شش واحد اداری ایجاد گردید .این واحدها صرف ًا
در برابر وزیر دولت مسئولاند و در برابر هیأت سهجانبه ،مسئول نیستند این ساختار اداری را
میتوان نمادی از تالش در ارائۀ عملکردی مؤثرتر در چارچوب تنگناهای ناشی از فشار
محدودیتهای هزینه دانست .در انگلستان ،یك طرح تأمیناجتماعی که توسط یک بخش
دولتی بهطور انحصاری اداره میشود ،میان واحدهای گوناگون تقسیم گردید بخشی از
وظایف از طریق خصوصیسازی و ایجاد واحدهای اجرایی نیمهمستقل که هر یك مسئولیت
بهکاهش دامنه ،حدود دخالت و فعالیت نظام دولتی به نفع مشارکت کارفرمایان و اشخاص
میگردد .نهادهای اجرایی جدید در قالب تجدید ساختار کلی خدمات عمومی ،در سالهای
آخر دهۀ  ٨2١١شکل گرفتند که موجب ایجاد فضای پذیرش مدیریت بخش خصوصی شدند
که این مهم تا حدودی اطمینان و اعتماد رایج و سنتی به دیوان ساالری متمرکز در اجرای
طرحهای تأمیناجتماعی را به فراموشی سپرد (همان)١5 :
فرانسه

در سال  0188به فرمان «ژنرال دوگل» سازمان تأمیناجتماعی فرانسه به شکل امروزی آن
ایجاد گردید اما وی بهلحاظ اداری ،اصول حاکم بر نظام «کمکهای اجتماعی» که تا آن روز
بدون مداخلۀ دولت (خصوصی) اداره میگردید و از قبل نیز وجود داشت را تغییری نداد .لیکن
براساس فرمان  8اکتبر« :صندوقهای محلی (اولیه) تأمیناجتماعی» بهموجب مجوزهای قانون
 02آوریل  0414میالدی ناظر بر ادارۀ «انجمنهای همیاری کمک» ایجاد میگردند و عمل
میکنند؛ اما از آنجا که سازمان تأمیناجتماعی ،متولی انجام خدمتی عمومی است بنابراین
سازمان مذکور میبایست تحتنظر وزیر تأمیناجتماعی فعالیت نماید و وزیر تأمیناجتماعی
مسئولیت پاسخگویی امور آن را در برابر مجلس ملی عهدهدار است( .نیکگهر)44٣ :٨429 ،

مطالعۀ تطبیقی نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمیناجتماعی

ادارۀ یك بخش از طرح مذکور را برعهده دارند ،انجام میگردد .بدیهی است این فرایند منجر
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مؤسسات مشترک جمعآوری حقبیمه 1اخذ میگردد و شوراها و کمیسیونها خاصی مکمل
یا ناظر بر فعالیت صندوقهای بیمهای میباشند .به انگیزۀ شفافسازی حسابها ،طرحهای
مختلف را صندوقهای ملی سهگانه یعنی صندوق ملی بیمۀ بازنشستگی ،صندوق ملی بیمۀ
بیماری و صندوق ملی مقرریهای عائلهمندی مدیریت میکنند .تعداد زیادی صندوقهای
محلی و منطقهای نیز در کنار صندوق ملی ،به پرداخت مزایا مشغول هستند .وزارتخانههای
مربوطه نیز نظارت کلی بر طرحها را عهدهدار هستند .آژانس مرکزی مؤسسات تأمیناجتماعی

2

نیز کار ادارۀ حق بیمهها را برعهده دارد؛ بهطور کلی در فرانسه عرصۀ نقش و مداخلۀ دولت
بهدلیل خصوصی بودن نهاد تأمیناجتماعی که از پارهای استقالل برخوردار است با وجود
و ادارات تابعه (ادارۀ مرکزی و مدیریتهای منطقهای امور بهسازی اماکن بهداشتی درمانی و
خدمات اجتماعی) اعمال میگردد(.جلیلی و قاسمی .)0 :0541 ،از آنجا که کشورهای حوزۀ
اسکاندیناوی(سوئد ،نروژ ،فنالند و دانمارک) نیز عموم ًا به دلیل سیاستهای دولتی مطلوب
تأمیناجتماعی شهرت دارند ،در ادامه هر یک از این کشورها به تفکیک مطالعه میگردد:
سوئد

سوئد کشوری است که براساس اصل «تأمیناجتماعی همگانی» یا «ملی» اداره میشود.
در نظام مزبور همۀ مردم برمبنای درآمد خود و با پرداخت حقبیمۀ نسبت ًا زیاد و تأمیناعتبار
از محل منابع مالیاتی از حمایتهای فراوان استفاده میکنند .در این کشور کوشش بر این
است هر فرد از بدو تولد تا لحظه فوت با روش ساده از حمایتهای تأمیناجتماعی بهرهمند
شود(Christensen, 2000, p134).

سوئد کشوری در شمال اروپا و جزء شبهجزیرۀ

اسکاندیناوی است که بهلحاظ مساحت ،سومین کشور بزرگ اروپا محسوب میگردد؛ کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Joint collection agencies
2 . Central agency of social security institution
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دولت نروژ نیز از جمله دولتهای ناظر بر تأمیناجتماعی بهحساب میآید .مسئولیت نظارت
بر خدمات اجتماعی ،بر عهدۀ دولتهای محلی و مرکزی است همچنین دولت و شهرداریها،
متولی نظام بیمه در نروژ بهحساب میآیند بهعبارت دیگر نقش و میزان دخالت دولت نروژ
در حوزۀ تأمیناجتماعی عبارت است از :تأمین مالی ،ارائۀ خدمت و نظارت .نظام تأمیناجتماعی
در این کشور در سطح ملی اداره و هدایت میگردد و بخشی از منابع الزم بهمنظور تأمین مالی
تأمیناجتماعی نیز از محل مالیات عمومی ملی و شهرداریها تأمین میشود( .گزارش
کارشناسی نظامسالمت و بیمه در کشورهای منتخب)45 : ،
دانمارک

محسوب میگردد بهنحوی که در این کشور وقتی برای فردی مشکلی پیش میآید تورهای
حمایتی مختلفی وجود دارد تا فرد نابود نگردد .برای تمام شهروندان در دانمارک خدمات
اجتماعی و سیاستهای مربوط به خانواده فراهم بوده و بخشعمومی وظیفه دارد خدمات با
کیفیت مطلوبی را به شهروندان ارائه کند .در دانمارک بخش عمدهای از سیاستهای
تأمیناجتماعی بهوسیلۀ کارمندان بخش دولتی و نه بخش خصوصی عملی میگردد البته بخشی
از امور تأمیناجتماعی نیز به بخشخصوصی و سازمانهای داوطلبانه واگذار گردیده است .این
کشور شامل  5بخش و  2١دولت محلی میباشد که مسئولیت ارائۀ خدمات تأمیناجتماعی
برعهدۀ دولتهای محلی است (صادقی.)8 :0518 ،
فنالند

دولت فنالند سیاستهای تأمیناجتماعی را در این کشور از سال  ٨2٣١شروع نمود .مبنای
بیشتر خدمات و سیاستهای تأمیناجتماعی این کشور مراقبت از کودک (شامل سیستم
مراقبتی روزانۀ مطمئن و با قیمت مناسب) بود .در فنالند برای اینکه سالمندان بتوانند اوقات
خود را راحتتر بگذرانند و حتیاالمکان زمان طوالنیتری را در خانه خود سکونت داشته
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یکی از پیشرفتهترین نظامهای تأمیناجتماعی در جهان نظام تأمیناجتماعی دانمارک
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تأمیناجتماعی آمریکا دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت نمیباشد اما ادارۀ آن تابع
موازین مربوط به اداره و مصرف وجوه امانی بوده و از این جهت دارای استقالل مالی
است(.نصیری )74 :0547 ،کار نظارت و ادارۀ این سازمان برعهدۀ هیئتامنایی متشکل از
وزرای کار ،خزانهداری ،خدمات بهداشتی و انسانی ،نماینده تأمیناجتماعی و دو نفر نماینده از
طرف مردم(که از سوی رئیس جمهور انتخاب و پس از تأیید سنا برای یک دورۀ چهار ساله
در هیئت مذکور شرکت دارند) میباشد (همایونپور .)0546:720 ،گردانندۀ اصلی امور مربوط
به تأمیناجتماعی این کشور که میتوان آن را با وزیر رفاه(سابق) مقایسه کرد ،رئیس ادارۀ
تأمیناجتماعی آمریکا است که از طرف رئیسجمهور پیشنهاد و با نظر کنگرۀ منصوب

سایر کشورهای آمریکایی

برخی از قدیمیترین طرحهای تأمیناجتماعی دنیا همچنان در کشورهای آمریکای
جنوبی ،در حال اجرا میباشد؛ بهویژه کشورهایی نظیر آرژانتین ،برزیل ،1شیلی و اروگوئه که
خاستگاههای اولیۀ چنین طرحهایی بودهاند هنوز دنبالهرو طرحهای تأمیناجتماعی قدیمی
هستند .این طرحها در ابتدا مستقیم ًا تحت دخالت و ادارۀ دولتها بودند و حتی پس از برقراری
استقالل مؤسسات تأمیناجتماعی ،نقش و مداخلۀ دولتها نمایان بود .مدل بیمههای اجتماعی
که در آن یك مؤسسه دارای استقالل اداری و مالی را هیئتی سهجانبه مدیریت و نظارت میکند،
عموما ًًبرگرفته از کشورهای آمریکای مرکزی است که در حد وسیعی نیز مورد پذیرش این
کشورها قرار گرفته است.

بند سوم .آفریقا

برابر قانون مسئولیت ادارۀ طرحهای بیمههای اجتماعی در غالب کشورهای آفریقایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در برزیل ،ایاالت این کشور ،استقالل چشمگیری از دولت در نظام قانونگذاری و تأمیناجتماعی دولتی دارند.
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عهدۀ وزارت دارایی است .وزارت کار نیز مسئولیت صندوق غرامت کارگران و صندوق
بیمۀ بیکاری را عهده دار میباشد.

بند چهارم .اقیانوسیه

استرالیا

عالوهبر کشورهای آفریقایی ،در قارۀ اقیانوسیه نیز که بهعنوان کوچکترین قارۀ دنیا
(شامل کشورهایی نظیراسترالیا و زالندنو) شناخته میشود ادارۀ طرحهای تأمیناجتماعی را
مستقیم ًا دولت برعهده دارد .در استرالیا ،به سال  ٨2١١قوانین اولیه تأمیناجتماعی شامل
استرالیا که برنامههای آن شامل سیستم حمایتهای اجتماعی و مستمری اجباری حرفهای است
در سال  ٨22٨مصوب شد .تأمیناجتماعی این کشور که شهروندان استرالیایی را تحتپوشش
قرار میدهد بابت آن مبلغی از آحاد جامعه دریافت نمیکند .کل هزینههای تأمیناجتماعی نیز
از محل درآمدهای عمومی دولت تأمین میگردد.
(Social Security Programs throughout the World, Australia, Asia & Pacifis, 2013, P37).

زالندنو

در این کشور تأمیناجتماعی بر اصل غیرمشارکتی(غیرمعاوضی) بناشده و به صورت کلی
از جانب دولت و از محل مالیاتهای وصولی تأمین میشود .از آنجا که شغل اغلب مردم
کشاورزی است بنابراین تأمیناجتماعی بر اساس کمکهای دولتی تنظیم گردیده است .تفکر
انفاق از سوی جامعه به نام تکلیف و حقنفقه از جانب افراد ملت چنین تعبیر میگردد که
درصورت کاهش درآمد فرد از حد معین ،حق مزبور برای فرد ایجاد میگردد .اعتبار مالی
برنامه مزبور نیز با در نظر گرفتن بدهکاری جامعه در قبال افراد ،از محل وضعیت مالیات و با
مبنا قرار دادن درآمد تأمین میشود .از این رو در زالندنو هر شهروند به تناسب مشارکت مادی
و میزان نیاز خود ،حقاستفاده از امکانات موجود را دارد و آن براساس کمکهای عمومی و

مطالعۀ تطبیقی نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمیناجتماعی

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

11

وزارتبهداشت دولتی است .با توجه به پهناوری کشور چین و دگرگونی وسیع در توسعۀ
اقتصادی این کشور ،همراه با اتکا و اعتماد دیرپا به شرکتهای دولتی ،مسئوالن تدارك
حمایتهای اجتماعی با یکدیگر ترکیب شده و در ایجاد یك نظام تقریب ًا یکپارچه برای دولت
مرکزی مشکالت بزرگی را ایجاد نمودهاند که دولت چین برای حل این معضالت،
وزارتخانهای جدید را در سطح ملی با نام «وزارت کار و تأمیناجتماعی» ایجاد نموده است.
)(Social Security Programs throughout the World: Asia, China, 2012, P 4

وظیفۀ تأمیناجتماعی در کشور سریالنکا برعهدۀ سازمانهایی نظیر«صندوق احتیاط
کارمندان» و «صندوق امانی کارمندان» و در کشور تایلند ادارۀ امور تأمیناجتماعی
هیئتامنای مرکزی بهعنوان یك نهاد صنفی با نام «سازمان صندوق احتیاط کارکنان» و تحت
دخالت و کنترل شدید دولت امورات تأمیناجتماعی را انجام میدهد؛ عملکرد و تجارب چندین
مؤسسه تأمیناجتماعی در آسیای جنوب شرقی موفق ارزیابی میشود زیرا چه بهلحاظ جایگاه
قانونی و چه بهلحاظ استقالل اداری و مالی از دولت ،موفق نشان دادهاند.
وزیر کار و اشتغال در کشور فیلیپین ،تنها عضوی از کمیسیون تأمیناجتماعی میباشد که
مسئولیت تعیین خطمشی اداری تأمین اجتماعی را برعهده گرفته است .مؤسسات متولی
تأمیناجتماعی در کشور فیلیپین گرچه از استقالل اداری زیادی برخوردارند اما همواره دچار
تنگناها و محدودیتهای بودجهای و مالی در بخش دولتی بوده و نمیتوانند شرایط خدمتی یا
خطمشی اداری و یا استخدامی خود را تدوین نمایند .مسئولیت ادارۀ نظام تأمیناجتماعی در
کشور ویتنام ،بهتدریج از دولتمرکزی و در مورد حمایتهای کوتاهمدت بهتدریج از
اتحادیههای کارگری به یك سازمان تأمین اجتماعی به نام «بیمههای اجتماعی ویتنام» که دارای
استقالل اداری است درحال واگذاری و انتقال میباشد .در کشور اندونزی اگر چه سازمان اصلی
تأمیناجتماعی ،یعنی نظام بیمههای اجتماعی دارای شرایطی مستقلی میباشد که در قانون
بهعنوان یك شرکت انتفاعی عمومی تعریفشده اما اخیر ًا مشخص گردیده است که دولت
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این امر است که مسئوالن این وزارتخانه نیز بهجای توجه به حوزههای سیاستگذاری و نظارت،
بیشتر تمایل به دخالت در بخشهای مالی سازمان داشتهاند .این مسأله بهانضمام تجارب جهانی
مرتبط ،تأکیدی بهجا بر ضرورت استقالل اداری و مالی این سازمان از نهادهای دیگر و
بهخصوص نهادهای مرتبط با قدرت سیاسی هستند .این درحالی است که در آخرین اساسنامۀ
سازمان که در سال  0544تدوین شد ،استقالل اداری و مالی سازمان برخالف قوانین موجود
خدشهدار شد و سازمانی که در حوزۀ سیاسی پرچم سفید و بیطرفی کامل ،ویژگی بارزش
است در کشاکش قدرت ،استقالل خود را از دست داد .بهطور کلی در ایران ،وظیفه
تأمیناجتماعی را صندوقهای بیمهای دولتی ،غیردولتی و سازمانها و مؤسساتی نظیر سازمان
تأمیناجتماعی را در کشورهای مختلف نمایش میدهد:
جدول  -۰مقایسۀ تطبیقی کشورهای مختلف جهان
بهلحاظ نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمیناجتماعی

ردیف

کشور

نحوۀ ادارۀ تأمیناجتماعی

0

ایران

از طریق دولت

7

ایاالت متحده
آمریکا

از طریق نهادی مستقل از دولت فدرال ایاالتمتحده

5

انگلستان

از طریق یک واحد دولتی

8

فرانسه

بهصورت خصوصی( محدودیت نقش و میزان دخالت دولت)

8

چین

از طریق دولت

6

هند

از طریق یک سازمان نیمهمستقل تحتکنترل و مداخلۀ دولت

2

استرالیا

از طریق دولت

4

زالندنو

از طریق دولت

1

اندونزی

از طریق دولت
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حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که استانها ،دولتهای محلی ،بخشها و شهرداریها
نقش مهمی در ادارۀ تأمیناجتماعی ایفا کرده و در پارهای کشورها ،سطوح و نهادهای مذکور
از اختیارات ملی نسبت ًا خوبی برخوردارند .در چنین شرایطی است که از تمرکز غیرضروری
در سطوح باالی دولتی کاستهشده و دولت مرکزی توانایی کنترل و نظارت امور تأمیناجتماعی
را خواهد یافت .در کشورهای پیشرفته جهان نیز بهعلت باال بودن سطح زندگی مردم و
خصوصیسازی کامل اقتصادی ،دولت ،اداره تأمیناجتماعی را برعهده داشته و حرکت رو
بهرشد تأمیناجتماعی از محل درآمد ملی است .در بسیاری از این کشورها ،دولت موظف است
از افراد با سطح درآمد کمتر از حد معینی حمایت کند .در این کشورها ،پرداخت حقبیمه از
منبع مالی تأمیناجتماعی بهحساب میآید .بهطور خالصه میتوان اذعان نمود که هماینک در
کشورهای پیشرفته جهان ،حرکت از بیمههای اجتماعی بهسوی رفاه اجتماعی است .همچنین
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که در جمهوری اسالمی ایران ،اداره و کنترل
تأمیناجتماعی متمرکز بوده بهترتیبی که توجه دولت به کنترل کالن نظام جامع رفاه و
تأمیناجتماعی و مدیریت و برنامهریزی راهبردی است و فعالیت اصلی دولت در بخش رفاه
اجتماعی نیز محدود به برنامهریزی و مدیریت کالن نظام تأمیناجتماعی و ایجاد زمینۀ برای
تعیین استانداردهای نظارت بر نحوۀ اجرای تأمیناجتماعی میباشد.
مدل و الگوی مخصوص ،استاندارد ،یکسان و مشترکی ،برای ساختار سازمانی و تشکیالت
اداری نظام تأمیناجتماعی همۀ کشورها وجود ندارد و بنابه شرایط اقتضایی کشورهای مختلف
جهان ،ساختارها و الگوهای متفاوتی برای موقعیتهای خاصی کاربرد دارند و ساختار سازمانی
اکثر نظامهای امروزی تأمیناجتماعی بیشتر برای برآورده ساختن مقتضیات و نیازهای خاصی
ال در برخی
در زمان خاصی بر اساس مالحظات تاریخی ،سیاسی و اجتماعی بناشده است؛ مث ً
کشورها امکان دارد وزارتخانهای نظیر وزارت کار ،وزارت خدمات اجتماعی ،وزارتبهداشت
و یا وزارتخانهای باعنوان وزارت تأمیناجتماعی ،نقش و وظایف دولت در حوزۀ تأمیناجتماعی
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