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ی از دید خبرگانعدالت اجتماع در تحقق یاجتماع نیسازمان تامنقش حمایتی    

 3سروش فتحی ،2انیمیاهلل کر بیحب ، 1وند یبدل دیمج

 چکیده

د؛ در این میان ای و تامین اجتماعی نقش مهمی در رفاه خانوارها دار های نهادهای بیمه امروزه حمایت

پژوهش  آورد.شدگان را در ایران فراهم می مختلف برای بیمههای سازمان تامین اجتماعی انواع حمایت

برگان خاز دید  عدالت اجتماعی تحقق مین اجتماعی بر اسازمان ت حمایتی حاضر با هدف بررسی نقش 

ظ ماهیت که به لحاظ هدف کاربردی و به لحااست  از نوع اکتشافی حاضر پژوهش روش .شده استانجام 

ها در ادهابزار گردآوری دحلیل محتوای کیفی استفاده شد. تیفی از روش نیز توصیفی بود. در بخش ک

طلعین ل کلیه مدیران و مشامکنندگان مشارکت. می باشدیافته  ساختار بخش کیفی، مصاحبه نیمه

نفر انتخاب  10برفی تعداد  گیری گلولهمین اجتماعی در شهر تهران بودند که با روش نمونهاسازمان ت

ا و مستمری، ارائه خدمات گوناگون، حمایت از افراد با پرداخت حق بیمه و مزای نشان دادایج تن شدند

اشتغال و  افزایش امید و اعتماد با ایجاد امنیت و کاهش آسیبها، باز توزیع درآمد با ظرفیت سازی

توان زایش مین هزینه بیمه و افاتعهدات کوتاه مدت و بلند مدت، ت مشارکت اجتماعی، ایجاد و اجرای

تاثیرات نظام  مین اجتماعی با نبود درآمد کافی از جملهان، افزایش بدهی دولت به سازمان تمالی سازما

 در تحقق عدالت اجتماعی از دید خبرگان می باشد. حمایتی سازمان تامین اجتماعی

 

ت کوتاه مایسازمان تامین اجتماعی، دسترسی به فرصت، نظام حمایتی، حمایت بلندمدت، حها: کلیدواژه

 مدت. عدالت اجتماعی
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 مقدمه

جوامع  ترینقدیمی یهمپا ای سابقه یاست که دارا یانسان های آرمان نیعدالت از جمله واالتر

 یو اسالم انی، جامعه گرای، جان راولزیستیالی، سوسیستیبرالینئول، یستیبرالیل هایگفتمان. باشدمی یانسان

در هر  یعدالت اجتماع یرو برقرا جادیا یچگونگ. هستند یاجتماع مطرح درباره عدالت هایگفتمانجزء 

عدالت از  .دارند ینگاه خاص یمتفاوت بوده و هرکدام نسبت به عدالت اجتماع هاگفتمان نیاز ا کی

این مفهوم با وجود سطح انتزاع بسیار . شماردرا نیکو میی افراد بشر، آن مفاهیمی است که عقل جمعی همه

باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، و همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب دیرباالی، از 

مفهوم عدالت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بنابراین . ی جوامع انسانی فراهم کرده استجهت توسعه

معنای عدالت . دهداجتماعی و اقتصادی را تشکیل می، بوده و یکی از مفاهیم محوری هرگونه اندیشه سیاسی

های خاص موضوع شود، پیچیدگیتر به آن نگریسته میدر نگاه نخست، روشن و ساده است اما وقتی دقیق

 یهایابیروزه در ارزام(. 194: 2019، 1پرسونمک)شود آن و ابهامات، تعلقات و تعلیقات آن آشکار می

مورد توجه قرار  یو عمل یکه در مقام نظر ییرهایمتغ نیاز مهمتر یکی یاجتماعو رضایت مربوط به رفاه 

از  یکی رانیاز امکانات و منابع در ا یدر برخوردار یدر حال حاضر، نابرابر .مفهوم عدالت استرد، یگیم

از  ییو وجود درصد باال یطبقات لهفاص دیتشد. است یاسیو س یاجتماع -یاقتصاد یهاچالش نیمهمتر

 یاتیح یمحرومند، مسأله عدالت را به عنوان امر یرفاه اجتماعو  یکشور که از امکانات زندگ تیجمع

 هایحوزهبرابر به تمام  توجّه نسبتاعدالت اجتماعی موجب  .مورد توجه دولت و عامه مردم قرار داده است

 یو نابرابر ها فرصتو انواع  ها آزادیدر انواع  ی؛ همراه با برابرهاآن یمحور هایارزشو  یاجتماع یزندگ

                                                      
1. McPherson 
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 یهاجانبه ارزشدو یهاتعادل و موازنه در تبادل نیو همچن یمحور هایارزش عیو توز دیروط در تولمش

ترین تأمین اجتماعی از مهم (.104: 2021، 1هرندون، کارزمارزیک و بوچنان-اله) شودمی چهارگانه

. کندمی بازی میهای رفاهی هر جامعه نقش مه ابزارهای برقراری و تحقق عدالت اجتماعی که در سیاست

 وضعیت بهبود زندگی، به امید افزایش سبب اجتماعی مینتا نظام و حمایتی و ای بیمه هایپوشش گسترش

 کاهش درآمد، توزیع نمودن متعادل و فقر کاهش بهداشتی، و فرهنگی سطح افزایش افراد، زندگی کیفیت و

 مختلف هایعرصه در آن کلی تأثیر و( بازنشستگی) آتی هایسال در کار نیروی نااطمینانی و ریسک

 نظر از نهاد ترینگسترده و ترینبزرگ اجتماعی مینتا سازمان .شودمی( اجتماعی ـ اقتصادی) زندگی

 هر توسعه و پیشرفت در اجتماعی تأمین که موضوع این پذیرش بنابراین است، پوشش تحت جمعیت

 بین درآمدی شکاف و درآمد نابرابر توزیع .نیست پوشیده کسی بر دارد بسزایی اهمیت و نقش کشوری

 را درآمد کم مردم از بسیاری سفره تواندمی راحتی به که اقتصادی هایشوک کنار در ثروتمندان و فقرا

 حـوادث دلیـل به یا سن کهولت علت به کارافتادگی از. کندمی الزامی را اجتماعی مینتا به نیاز کند، خالی

 هایپرداخت. کندمی کارکـن و جوان نسل سربار و کرده خارج کـار بازار زا را جامعه افراد از بخشی

 ضروری و الزم کارکن و کارافتاده از گروه دو هر از حمایت برای کارافتادگی از حقوق و بازنشستگی

 .است

 

 

 

                                                      
1. Allee-Herndon, K.A., Kaczmarczyk, A.B. and Buchanan 
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 بیان مساله

 بنابراین است، پوشش تحت جمعیت نظر از نهاد ترینگسترده و ترینبزرگ اجتماعی مینتا سازمان

 بر دارد بسزایی اهمیت و نقش کشوری هر توسعه و پیشرفت در اجتماعی مینتا که موضوع این پذیرش

 هایشوک کنار در ثروتمندان و فقرا بین درآمدی شکاف و درآمد نابرابر توزیع .نیست پوشیده کسی

 را اجتماعی تأمین به یازن کند، خالی را درآمد کم مردم از بسیاری سفره تواندمی راحتی به که اقتصادی

 کـار بازار از را جامعه افراد از بخشی حـوادث دلیـل به یا سن کهولت علت به کارافتادگی از. کندمی الزامی

 برای کارافتادگی از حقوق و بازنشستگی هایپرداخت. کندمی کارکـن و جوان نسل سربار و کرده خارج

 نیز، اساسی قانون نهم و بیست اصل .است ضروری و الزم کارکن و کارافتاده از گروه دو هر از حمایت

 محل از قوانین طبق که است نموده موظف را دولت و دانسته همگانی را اجتماعی تأمین از برخورداری

 افراد یکایک برای را اجتماعی تأمین و مالی هایحمایت و خدمات مردم، مشارکت از حاصل درآمدهای

 شودمی تلقی جامعه هر حیاتی و اساسی نیازهای از یکی عنوان به اجتماعی أمینت امروزه .نماید تأمین کشور

 اجتماعی تأمین نظام توسعه و ایجاد را خود خدمات ترینموفق جـهان مختلف هایحکومت که طوری به

های متعددی بوده است که های اخیر دچار چالشمین اجتماعی در سالسازمان تا .دانندمی کارآمد و قوی

 نگاهی های کوتاه و بلندمدت ذینفعان رضایت چندانی از آن نداشته باشند. باوجب شده در ابعاد حمایتم

 گربیمه سازمان موجود وضع از آنها که شویممی متوجه راحتی به اجتماعی، مینتا شدگان بیمه شرایط به

 برخوردار بهتری خدمات از کنند،می پرداخت که ای بیمه حق قبال در دارند انتظار و نیستند راضی خود

 اما کشور، سراسر در ملکی درمانی مراکز زیادی تعداد رغم به اجتماعی مینتا سازمان مثال، طور به. شوند
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 تهران میالد بیمارستانی نظیر به درمانی، خدمات دریافت برای کشور نزدیک و دور نقاط از مردم اغلب هنوز

 زیرساخت مین اجتماعی در تحقق عدالت اجتماعی، ضعفن تاهای سازمااز جمله چالش .کنندمی مراجعه

 اقتصاد جامعه، اقتصادی مشکالت تقلب، و خطا حمایتی، قوانین ضعف فرآیند، طراحی ضعف فناوری،

 پرداخت در کنار این مسائل، توان .شوندمی محسوب هاچالش این جمله از مهاجر کارگران و دیجیتال

 باالتر، سازیخصوصی احتماالت باالتر، بیمه حق نرخ با کمتر زایایم کافی، بازنشستگی مزایای ضعیف

نیز مانعی مهم در  داوطلبانه طرح یک به اجباری و فراگیر طرح شدید تغییر عمومی، درآمد به نیاز احتمال

 مصارف و منابع تعادل عدم سبب به مالی پایداری اجرای تحقق عدالت اجتماعی برای ذینفعان است. فقدان

 سازمان هایچالش ترینمهم از تعهدی و نقدی کسری و هاوخروجی و هاورودی تنظیم خوردن مبره و

 و هاخروجی و هاورودی تنظیم آنها، بین تعادل ایجاد و مصارف و منابع بهینه ساماندهی و مدیریت. است

 از یکی ایبیمه محاسبات و اصول مدار بر اجرایی و گیریتصمیم سازی، تصمیم نظام سازی بهینه

 دولت هایبدهی انباشت و رشد به رو روند دیگر، هایچالش از .است بحران از خروج اساسی راهکارهای

 به سازمان برای را المللیبین و تعهدی مالی، بار که است مقررات و قوانین اجرای تداوم و تصویب اثر در

تأمین اجتماعی در خروار مشکالت پنهان ها باعث شده تا نقش و جایگاه سازمان آورد. این چالشمی ارمغان

شدگان نیز کمتر مورد توجه قرار گیرد که در پژوهش های تحقق عدالت اجتماعی برای بیمهشود و زمینه

به بررسی چگونگی نقش حمایتی سازمان تامین اجتماعی در  شود. بنابراین حاضر به این مساله پرداخته می

 .پرداخته  شده استتحقق عدالت اجتماعی از دید خبرگان 

( در پژوهشی 1399مرور مطالعات مرتبط در دو حوزه داخلی و خارجی حاکی است؛. قنواتی )

اجتماعی )مطالعه موردی: سازمان  ینارزیابی میزان رضایت مندی مراجعین سازمان تأم »پیمایشی با عنوان 
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ان تامین اجتماعی در حوزه حقوق نشان داد؛ رضایتمندی مراجعین از سازم« اهواز( 1اجتماعی شعبه  ینمات

مدت و امدادی در سطح باالیی است. نتایج پژوهش های بلندمدت مدت، کوتاهبازنشستگی و حمایت

عمر بر عدالت اجتماعی در کارکنان  هاییمهررسی تأثیر بب»( با عنوان 1399پیمایشی دهقانی و امیدوار )

های عمر بر عدالت اجتماعی کارکنان تاثیر مثبت بیمه دهد؛نشان می« شهرستان زاهدان یاشرکت برق منطقه

اجتماعی در کار شایسته )با  هاییتحما »( با عنوان 1397دارد. در پژوهش اسنادی رحمانی و هاشمی )

نیز نتایج نشان داد؛ « تأکید بر حمایتهای بیمه اجتماعی و چالشهای فراروی آن در نظام تأمین اجتماعی ایران(

اند و نقش مهمی در تامین عدالت های اجتماعی عمل کردهعی در راستای تحقق حمایتهای اجتمابیمه

ارزیابی عملکرد سازمان »در پژوهش پیمایشی خود با عنوان  (1395رسولی و اسکندری )اجتماعی دارند. 

عد مشتری نشان دادند اگرچه عملکرد سازمان در بُ «اجتماعی قزوین با استفاده از کارت امتیازی متوازن ینمات

های اجتماعی بلندمدت، دارای وضعیت مطلوبی نیست اما سازمان تامین اجتماعی توانسته بر تحقق حمایت

تالش برای عدالت: شناخت »( پژوهشی با عنوان 2021) 1والواگ و مانوتیمدت و امدادی موثر باشد. کوتاه

اجتماعی  یننظام تأمنتایج نشان داد؛  :انجام دادند« و تعامالت مهاجران با خدمات رفاهی کودکان در نروژ

 یرتأثاقتصادی و درمانی -های اجتماعیو تحقق انواع حمایت ها منسجم بر یکسانی در دسترسی به فرصت

نان و عدالت اجتماعی: سنجش رفاه و »با عنوان  پیمایشی ( پژوهشی2021) 2ذنیهه و ابواناقاابو مثبت دارد.

اجتماعی یکپارچه بر  یننظام تأم. نتایج نشان داد؛ انجام دادند« ز آنتروپومترینابرابری اجتماعی با استفاده ا

سیگافوس و همچنین، پژوهش پیمایشی  مثبت دارد. یرتأث های مختلف، و حمایتتوسعه امکانات و منابع

                                                      
1 Kvalvaag and Mezzanotti 
2 Abu-Zaineh and Abul Naga 
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برچیده شدن شهروندی اجتماعی از طریق « در مورد حقوق مردم فقیر چطور؟»»( با عنوان 2021) 1اورگان

اجتماعی در دسترسی افراد به  ینوجود نظام تأمنشان داد؛ « سترسی به عدالت و سیاست اصالحات رفاهید

 تاثیرگذار است. های مختلف، و حمایتحقوق و مزایای دوران بیکاری، خدمات درمانی و پرداخت غرامت

اجتماعی در انتقال تصمیم گیری اخالقی مددکاران رفاه »( پژوهشی با عنوان 2020و همکاران ) 2جوجاروی

و رفاه اجتماعی  ینوجود سیستم تأم کارگراناز منظر نشان دادند؛  «خدمات: دیدگاه اخالق مراقبت و عدالت

اجتماعی  ینتأم هایینمناسب در دسترسی به امکانات مناسب بهداشتی، دسترسی به درآمد کافی و تضم

بسیج اجتماعی و مسئله عدالت »با عنوان  ( پژوهشی2019) 3کلمنت. شان مؤثر استبرای خود و خانواده

نتایج نشان داد اغلب اعتراضات کارگری در روسیه به علت نبود نظام  انجام داد:« اجتماعی در روسیه معاصر

اجتماعی  یناجتماعی بود که بعد از فروپاشی شوروی روی داد. در حالی که وجود نظام تأم ینجام تأم

برابر، حقوق و درآمد مکفی، خدمات بهداشتی مناسب و حقوق  یهاتدر دسترسی به فرص تواندیمنسجم م

 اقتصادی کارگران داشته باشد.-موثری در رفاه اجتماعی یربازنشستگی مناسب تأث

 چارچوب نظری

مالیات و  نظامی از مزایا و حقوق قابل انتقال برای حفظ درآمدی که از طریق :مین اجتماعیتا

 (.2021والواگ و مانوتی، )شود می ای سرمایه گذاریشرکتهای بیمه

امروزه برخی عدالت اجتماعی را عبارت از وجود فرصتهای برابر اجتماعی برای : عدالت اجتماعی

دانند. در واقع عدالت اجتماعی معطوف کسب آموزش و مهارت و دسترسی به سرمایه مالی و فیزیکی می

                                                      
1 Sigafoos and Organ 
2 Juujärvi 
3 Clément 
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یتاً جامعه را به سمت نوعی تعادل بین طبقات برخوردار ای و توزیعی یا اجرایی است که نهابه سیاستهای رویه

 (.2021دهد )حمدهانی و شوله، و محروم از مواهب طبیعی سوق می

این برداشت از عدالت اجتماعی که به نوعی ترکیب دو برداشت قبل همراه  :استحقاق و شایستگی

منحرف نشده و به دنبال غلبه بر  هایی است، عدالت آن است که هر صنفی از جایگاه مستحق خودبا افزوده

 .صنوف دیگر نباشد چون این امر منجر به انحراف مزاج از اعتدال و منجر شدن امور اجتماعی به فساد است

مرتبة هر یکی بر یکی بر قدر استحقاق و استعداد تعیین کند. بنابراین ترکیب دو معیار تناسب و رعایت 

به هر نیرویی که دارای حق است و قرار دادن وی در جایی که  استحقاقها و شایستگیها، عدالت دادن حق

 (.2021شایسته است )ماسیرو و بودها، 

های روانشناسی اجتماعی واژه عدالت توزیعی اینگونه درکتاب تئوری :نظام حمایتی و بازتوزیعی

متقابل با  تعریف شده است: عدالت توزیعی در روابط اجتماعی به معنای آن است که یک فرد در روابط

پاداش یا منافع خالص هر های او باشد )معموالً های وی در جهت هزینهدیگران انتظار خواهد داشت، پاداش

گذاری بیشتر سود یا منفعت حاصل از آن نیز  گذاری وی باشد( و هر چه سرمایه فرد باید متناسب با سرمایه

اقع عدالت توزیعی با انصاف ادراک شده از آید. در وبیشتر باشد، احساس عدالت در این حوزه پیش می

های سازمانی و حکومتی در پیامدها سروکار دارد و به منزله یک عامل بالقوه با کاربردهای مهم در زمینه

 (.2021شود )حمدهانی و شوله، نظر گرفته می

ها ی، انسانتعریف عدالت اجتماعی به مساوات و برابر :شرایط برابر برای دسترسی به فرصتها و منابع

ها حق برخورداری از حد متوسط انسان .اند پس جوهر عدالت اجتماعی نیز برابری استبرابر خلق شده

شرایط زیستن را به طور یکسان دارند. مساوات طلبی است. پس از دوران قرون وسطا، تغییرات اساسی در 
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یکی از مهمترین سطوح  .ستاندیشه سیاسی اجتماعی گرفت که در بحث عدالت اجتماعی حائز اهمیت ا

برابری، برابری در شرایط اقتصادی زندگی افراد است و این امر بدون توزیع مجدد ثروت امکان پذیر نیست 

 (.2021)والواگ و مانوتی، 

یا زمانی ضروری  های مالی، درمانی که در بازهای از حمایتبه مجموعه :مدتکوتاه هایحمایت

 (.2021های کوتاه مدت گویند )ماسیرو و بودها، شده است را حمایتو کوتاه که موردنیاز بیمه 

های زمانی های مالی، درمانی و پرداخت غرامت که در بازهای از حمایتمجموعه :های بلندمدتحمایت

های بلندمدت تأمین شود را به عنوان حمایتالعمر برای تأمین آینده افراد ارائه میچندین سال و مادام

 (.2021گویند )حمدهانی و شوله، اجتماعی 

های مالی و پرداخت غرامت ناشی از ای از کمکها شامل مجموعهاین حمایت :های امدادیحمایت

 (. 2021والواگ و مانوتی، )یک حادثه و خسارت است 

 شناسیروش

 یهای پیچیدهاز روش کیفی استفاده شد؛ پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده تحقیق حاضردر 

های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و ... های کیفی نظیر دادهاجتماعی از داده

های شود. در این روش برای دیدگاهکند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط میاستفاده می

در رابطه متقابل در نظر گرفته  شونده با یکدیگر شوند، محقق و تحقیقافراد مورد تحقیق ارزش قائل می

ها و رفتارهای قابل مشاهده پردازند و هم تبیین و برای گردآوری داده به گفتهشوند، هم به توصیف میمی

(. در بخش کیفی، تکنیک مورد استفاده تحلیل محتوای کیفی است. 34: 1392کنند )فلیک، افراد تکیه می

های خام به سمت موضوعات  ی شده برای متمرکز کردن دادهتحلیل محتوای کیفی شامل یک فرایند طراح
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باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت، از نوع اکتشافی هایی براساس استنباط و تفسیر معتبر میبندیو طبقه

است این روش به ویژه زمانی مفید است که درباره یک پدیده شناخت کافی وجود ندارد. بنابر این روش 

گیری در مورد این که آیا موضوع مورد نظر ارزش تحقیق دارد یا خیر بیانجامد ه تصمیمتواند باکتشافی می

 (.57: 1392)محمدپور، 

شامل کلیه مدیران و مطلعین سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران  کنندگان بخش کیفیمشارکت

ک روش نمونه گیری غیر برفی بود؛ نمونه گیری گلوله برفی یگیری بخش کیفی، گلولهبودند. روش نمونه

احتمالی برای مواقعی است که واحدهای مورد مطالعه براحتی قابل شناسایی نباشند. بویژه هنگامی که این 

دهند. در این روش واحدها بسیار کمیاب یا بخش کوچکی از یک جامعه خیلی بزرگ را تشکیل می

آن برای شناسایی و انتخاب دومین واحد آمارگیر پس از شناسایی یا انتخاب اولین واحد نمونه گیری از 

شوند. گیرد. به همین ترتیب واحدهای دیگر نمونه شناسایی و انتخاب مینمونه گیری استفاده یا کمک می

شود مدیر در پژوهش حاضر بعد از مصاحبه با اولین مدیر و مطلع سازمان تأمین اجتماعی، از وی خواسته می

نظر و خبره است و اطالعات کافی دارد را معرفی نماید همچنین احبیا مطلع دیگری که در این حوزه ص

شود مطلع سوم را معرفی نماید که این روند تا اشباع بعد از مصاحبه با مطلع و مدیر دوم از وی خواسته می

که  دهدگردد. اشباع زمانی رخ میها انجام میداده 1گیری تا اشباعگیرد؛ در واقع، نمونهها انجام میداده

شدن یا اضافه شدن به تئوری موجود گردد به پژوهش وارد داده بیشتری که سبب توسعه، تعدیل، بزرگتر

دهد یا شود طبقه بندی موجود را تغییر نمینشود. در این وضعیت داده جدیدی که به پژوهش وارد می

                                                      
1. Saturation 
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در پژوهش حاضر پژوهشگر (. 2011و همکاران،  1کند )الپالنپیشنهادی برای ایجاد طبقه جدید ایجاد نمی

مین اجتماعی در شهر انفر از مدیران و مطلعین سازمان ت 10ها رسید و مصاحبه به اشباع داده 10بعد از انجام 

 تهران انتخاب شدند.

ساختاریافته استفاده شد: محقق با  ها، مصاحبه نیمهبرای بخش کیفی از ابزار گردآوری داده

آورد. به این نوع ها مضامین اصلی را بدست میمفهوم و ادغام آن ها بهکدبندی جمالت و تبدیل آن

های مورد نظر را  ها و پاسخگر از پیش سوالمنظم گفته شده است که در آن، مصاحبه مصاحبه، مصاحبه 

دهد. ها قرار میها را در اختیار مصاحبه شوندگان و آزمودنیکند و در زمان مصاحبه، آنتهیه و تنظیم می

کننده در مصاحبه نیمه ساختار یافته به طور کلی دارای یک چارچوب خاص است ین مصاحبه، مصاحبهدر ا

ها آزادی کامل دارد. پرسشگر چنین دادن به سئوالکه باید به آن پرداخته شود و پاسخگو در جواب

با هر عبارت که های خود را های خود را در هر پرسش کالمی قرار دهد و سئوالتواند ایدهای میمصاحبه

تواند جواب خود را به هر صورت که مایل باشد و در هر لفظی کامل باشد مطرح نماید و پاسخگو نیز می

 (.12: 2011و همکاران،  2)الپالن« که دوست داشته باشد بیان دارد.

 کردن مقوالتدر واقع برای مشخصگانه بود؛ ها براساس کُدگذاری سهروش تجزیه و تحلیل داده

از سه نوع کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد؛ در تحقق حاضر، طی یک فرایند تحلیلی مفاهیم 

ها در قالب مفاهیم ها و پدیدهشود. در این مرحله دادهشناسایی و بر اساس خصائص و ابعاد بسط داده می

های کردن مقولهایند مرتبطفر ارائه شد )کدگذاری باز(. در مرحله دوم که کدگذاری محوری خواهد بود،

                                                      
1 Laplan 
2Laplan  
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آمده از های به دستشود. در این مرحله به پاالیش و تفکیک مقولهتر انجام میهای اصلیفرعی به مقوله

بندی صحیحی شود. در این قسمت نیاز است عباراتی طراحی شود تا بتوان دستهمیکدگذاری باز پرداخته 

یابد در این مرحله تر ادامه میسطحی انتزاعی صورت گیرد. در مرحله سوم، کدگذاری محوری در

شود کدهای استخراج شده در مرحله اول و ها تشریح میبندی با سایر گروهگیری و پیوند هر دستهشکل

شود )الپالن و همکاران، بندی میگردد و روابط بین مفاهیم مفصلدوم به صورت کدهای انتخابی تهیه می

2011 :13 .) 

 یافته ها

 حمایتی سازمان تأمین اجتماعی بر سازوکارهای و ابزار : کدهای باز، محوری و انتخابی1شماره جدول 

  اجتماعی عدالت تحقق

 کدانتخابی کدمحوری کدباز

 دستمزد غرامت پرداخت

 پرداخت غرامت و خسارت

 پرداخت غرامت و مستمری

 دستمزد پرداخت

 غرامت پرداخت

 کاهش و قطع هنگام به خسارات جبران

 درآمد

 کارافتادگی از غرامت پرداخت

 بازنشستگی غرامت پرداخت

 مرگ غرامت پرداخت

 مستمری پرداخت

 پرداخت مستمری

 مستمری پرداخت

 بازماندگان مستمری پرداخت

 نیازهای با متناسب فرد مستمری پرداخت

 روز

 دادن مستمری

 کارگران به دادن مستمری
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 بیکاری بیمه پرداخت

 بیکاری بیمه پرداخت
 بیکاری بیمه پرداخت

 بیکاری بیمه پرداخت

 بیکاری نظر از اجتماعی تأمین

 معاش تأمین

 تأمین معیشت و ایجاد رفاه

تحت پوشش قرار دادن با تأمین 

 اجتماعی

 آسایش و رفاه ایجاد

 تر مطلوبت اجتماعی رفاه ایجاد

 عیاجتما رفاه کردن فراهم

 سهم بیمه پرداخت

 شخص فوت از بعد خانواده معیشت تأمین

 باردار مادر برای درمانی پوششهای تمامی

 مرگ از پس تا

 دفن و کفن هزینه کمک

 اقشار تمام دادن قرار پوشش تحت

تحت پوشش قرار دادن با 

 تأمین اجتماعی

 به ورود با گرفتن قرار بیمه پوشش تحت

 کار بازار

 بازنشستگی در اجتماعی تأمین

 سرپرستی بی زمان در اجتماعی تأمین

 اجتماعی تأمین

 افراد اجتماعی تأمین

 قوی اجتماعی تأمین نظام داشتن

 افراد رضایت جلب

 برانگیختن رضایت افراد

 جلب رضایت با برابری حقوق

 باالتر حاکمیت از مردم رضایت

 ذینفعان همه به احترام

 بودن طرف بی

 ذینفعان حقوق بودن برابر

 بیمه مبلغ بودن یکسان برابر بودن حق بیمه

 درآمدها بازتوزیع

 درآمدها توزیع باز
 درآمد توزیع باز

رشد اقتصادی با بازتوزیع درآمد و 

 درآمد مجدد توزیع منابع
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 درآمد عادالنه توزیع

 بازنشستگی هایصندوق درآمد توزیع

 بازتوزیع نقش داشتن

 بازتوزیع منابع

 منابع توزیع باز

 توزیعی باز هایسیاست اجرای

 بازتوزیع

 منابع تخصیص

 اشتغال اقتصادی رشد

رشد اقتصادی و افزایش 

 سرمایه

 اقتصادی رشد و تولید تداوم

 اقتصادی رشد و تولید تداوم

 عادالنه اقتصاد

 اقتصادی بد طشرای در زیاد تالش

 اقتصادی هایسیاست اجرای

 فرامادی هایارزش گسترش

 بخش پذیریرقابت برای الزم زمینه ایجاد

 اقتصاد

 اجتماعی سرمایه افزایش

 گذاریها سرمایه صیانت و حفظ

 امنیت ایجاد

 فراهم کردن امنیت روانی

فراهم کردن امنیت با ایجاد 

 همبستگی

 کافی خاطر یتامن کردن فراهم

 اجتماعی امنیت ایجاد

 روانی امنیت ایجاد

 اجتماعی هایبزه کاهش

 ظنسوء کاهش

 خوشبینی گسترش

 نابرابریها کاهش

 کاهش تبعیض و نابرابری
 افراد بین تبعیض کاهش

 جنسیتی برابری هایزمینه ایجاد

 اجتماعی یکپارچگی ایجاد به کمک

 یمل همبستگی
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ایجاد همبستگی و  اجتماعی همبستگی ایجاد

 شهروندگرایی افزایش نوعدوستی

 دوستی نوع ایجاد

 گرایی قومیت تضعیف
انسانی با  کرامت ارتقاء

 گسترش عام گرایی

 

 گراییعام گسترش

 انسانی وکرامت ارتقاءشان

 خود بازسازی هایسیاست اجرای

ردن خدمات ک فراهم پزشکی هایمراقبت

 درمانی

 ارائه خدمات متنوع

 درمان و بهداشت کردن فراهم

ارائه خدمات بازنشستگی و  ازکارافتادگی خدمات کردن فراهم

 بازنشستگی از پس خدمات کردن فراهم ازکارافتادگی

 از ناشی حوادث خدمات کردن فراهم

 کار

 متناسب خدمات ارائه ارائه خدمات گوناگون

 افراد به دماتخ ارائه

 خدمات ارائه

 درمانی عدالت
فراهم کردن عدالت 

 درمانی

 های مختلفایجاد عدالت در زمینه

 درمانی عدالت

 درمانی مساوی سهم بودن برابر

 اجتماعی عدالت تحقق
فراهم کردن عدالت 

 اجتماعی
 اجتماعی عدالت تحقق

 اجتماعی عدالت ایجاد

 یفرهنگ عدالت ایجاد

فراهم کردن عدالت 

 فرهنگی اقتصادی

 اقتصادی عدالت

 توزیعی عدالت اجرای

 خواهانهعدالت هایارزش اشاعه

 اجتماعی کارهای و ایجادساز

 کارهای متنوع و ایجادساز
کارها و راهبردهای  و ایجادساز

 مشارکتی

 سیاسی کارهای و ایجادساز 

 فرهنگی کارهای و ایجادساز

 اقتصادی کارهای و سازایجاد
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 سیاسی مشارکت ایجاد
ایجاد مشارکت در 

 های گوناگونزمینه
 اقتصادی مشارکت ایجاد

 سیاسی مشارکت افزایش

 ایبیمه راهبرد

  حمایتی راهبردهای ارائه راهبردهای حمایتی

 امدادی راهبردهای

 

 بحث و نتیجه گیری

 یبرابر برا طیشرا»برگان نقش حمایتی  سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای یافته ها نشان داد بر اساس نظر خ

پژوهش همسو و سازگار  های  یافتهدر تحقق عدالت اجتماعی اثر گذار است   «به فرصتها و منابع یدسترس

 مانوتی و ، والواگ(1399) ، قنواتی(1399) تفتی جواهری ، ابراهیم(1399) های پژوهش سماواتیبا یافته

 ، مدروسکی(2021) ابواناقا و ذنیهه-، ابو(2021) بودها و ، ماسیرو(2021) شوله و ، رحمدهانی(2021)

 و ، وانیدستین(2020) همکاران و ، جوجاروی(2021) اورگان و ، سیگافوس(2021) جد و ، بهمنی(2021)

و وظایف متعددی ها به واقع سازمان تامین اجتماعی به علت نقشاست.  (2019) ، کلمنت(2019) آپاریکو

شدگان داشته ها و امکانات رشد و توسعه افراد و بیمهتواند نقش مهمی در دسترسی به فرصتدارد میکه 

ها و باشد اساس سازمان تامین اجتماعی باید بتواند زمینه تامین آینده بیمه شدگان را فراهم آورد تا آن

دسترسی پیدا کنند در واقع مهم ترین دغدغه  های رشد و پیشرفتفرزندانشان با خیالی آسوده به فرصت

های خود به سازمان است که این سطح زندگی شدگان نیز داشتن سطح زندگی متناسب با پرداختیاغلب بیمه

شدگان برای تداوم ارتباط با سازمان تامین اجتماعی را تواند انگیزه تحرک و شوروشوق بیمهباکیفیت می

های زندگی درآمد و تداوم آن برای خانوارها نقش مهمی در دسترسی به فرصتبیشتر نماید. از منظر بوریچ 

 قبیل از عللی به درآمد قطع هنگام به که است درآمدی بیانگر اجتماعی را دارد وی معتقد است؛ تامین
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 پیری علت به که کسانی برای درآمد تامین همچنین و شودمی آن جایگزین حادثه یا بیماری بیکاری،

 مخارج تامین اندمانده محروم حمایت از دیگری شخص مرگ سبب به که آنها نیز و اندشده هبازنشست

 اجتماعی تامین وی نگاه از. آیدمی پیش مرگ یا ازدواج تولد، مناسبت به که هاییهزینه قبیل از استثنایی

ا فراهم آوردن منابع بنابراین تامین اجتماعی ب .کندمی پیدا حضور درآمدی منبع در گسست ایجاد زمان در

آورد که در آن بتوانند به -شدگان فراهم میها سطحی از پوشش فراگیری برای بیمهمالی و انواع حمایت

انواع خدمات و کاالها دسترسی پیدا کنند به ویژه خدماتی پزشکی و بهداشتی که از تعهدات اصلی سازمان 

 از بهتری رفاهی وضعیت باشد عادالنه آن در منابع یعتوز که ایتامین اجتماعی است. از منظر راولز، جامعه

 ترینمحروم برای که معناست این به عادالنه توزیع و شودنمی توزیع عادالنه شکل به آن منابع که دارد جامعه

 صرف حذف نه است عادالنه غیر هاینابرابری حذف مستلزم اجتماعی رفاه ترتیب بدین. باشد مطلوب افراد

 در امدادی و حمایتی ای، بیمه راهبردهای گروه از یک هر در وسیعی هایفعالیت حاضر حال نابرابری. در

 و هافعالیت و خدمات حوزه پوشش، تحت جامعه مدیریتی ساختار لحاظ به که گیردمی صورت کشور

 وسیعی طیف نیز اجتماعی تامین هاییارانه. است متنوع و پراکنده گسترده، بسیار سازمانی وابستگی همچنین

 بر در طبیعی حوادث دیدگانآسیب و درمان امور ایبیمه مختلف هایزمینه در را مالی هایکمک از

هایی زیادی که سازمان تامین اجتماعی در پوشش افراد بعد از رسد به رغم موفقیتگیرد. به نظر میمی

تر تامین اجتماعی کمرنگ انقالب داشته است همزمان با نوسانات اقتصادی و رکود و تورم نقش سازمان

دهد تا های انباشتی دولت به این سازمان این اجازه را نمیشود چرا که منابع مالی این سازمان و بدهیمی

شدگان را فراهم آورد که آسیب بسیار جدی در این زمینه های متعدد برای بیمهدسترسی به انواع فرصت

 شود. محسوب می
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مقوله  6ها هم نشان داد که شدگان به امکانات و فرصتتوانایی سازمان در دستیابی بیمه به تعبیر دیگر 

 خدمات ارائه با افراد از بیمه، پشتیبانی حق در عدالت و برابریانتخابی استخراج گردید که عبارت بودند از؛ 

 بیمه حق در برابری نی، عدمدرما امکانات و بیمه به دسترسی و برابری ای، عدمبیمه نظام بودن مختلف، فعال

همسو و سازگار با اجتماعی. این یافته  تأمین سازمان در محدودیت و ضعف بازنشستگی، وجود سوابق و

، (1399) امیدوار و ، دهقانی(1399) همکاران و ، مالصالحی(1399) دهکهان های پژوهش پهلوانییافته

، (1397) نیموری متاجی و ، نادری(1397) رتفط خوش و ، سیفی(1397) هاشمی و ، رحمانی(1398) نجفی

 (2015) و کادر (2016) گیل و ، مانی(2016) ، ساشوه(2019) همکاران و ، همیلتون(2019) سو ایوان و چن

شدگان به علت دورافتادگی شهرستان محل سکونت خود از مراکز استانی یا به واقع باید اغلب بیمهاست. 

های برابری به انواع خدمات سازمان تامین اجتماعی ندارد این فرصت نبود مراکز جامع تامین اجتماعی

شده از برانگیزی باشد بسیاری از مواقع بیمهموضوع باعث شده است که برابری در بیمه موضوعی چالش

ها فراهم دفترچه بیمه برخوردار است اما سازمان تامین اجتماعی نتوانسته مراکز درمانی تخصصی را برای آن

شناسند یا با سازمان طرف های تامین اجتماعی را به رسمیت نمییا اساسا سایر مراکز چندان بیمه آورد

شده محدود باشد که یکی از دالیل نارضایتی شود سطح دسترسی بیمهقرارداد نیستند این موضوع باعث می

ت مشابه است. برهمین شدگان و عدم احساس برابری و عدالت در دسترسی به امکانات درمانی یا خدمابیمه

 نظام به توجه و یافت خواهد را الزم کارآیی فراگیر و ملی نگرش صورت در اجتماعی تامین اساس، نظام

هرچقدر سازمان  .بود خواهد آن مشکالت حل راهگشای توسعه اساسی اصل یک عنوان به اجتماعی تامین

ز درمانی بیشتری قرارداد ببند یا از طریق بخش تر نماید با مراکتامین اجتماعی بتواند خدمات خود را متنوع
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خصوصی یا افراد خیریه اقدام به تاسیس مراکز درمانی نماید احساس برابری و عدالت در دسترسی به 

 ای نیز بهتر رشد خواهد کرد. خدمات و امکانات بیمه

مقوله جزو  8است که در همین رابطه نتایج مربوط به سازوکارهای دستیابی به عدالت اجتماعی نیز حاکی 

ترین سازوکارهای دستیابی به عدالت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی است، ک عبارتند از؛ مهم

حقوق،  برابری با رضایت اجتماعی، جلب تأمین با دادن قرار پوشش مستمری، تحت و غرامت پرداخت

 متنوع، ایجاد خدمات همبستگی، ارائه دایجا با امنیت کردن منابع، فراهم و درآمد بازتوزیع با اقتصادی رشد

-همسو و سازگار با یافتهمشارکتی. این یافته  راهبردهای و کارها و مختلف، ایجادساز هایزمینه در عدالت

، (1396) همکاران و ، بیرانوند(1397) همکاران و ، قنبری(1397) همکاران و بخش های پژوهش رسول

 کیخا زاده ، حسن(1394) ، محمدزاده(1394) نوری و ، ویسه(1395) ، کاشفیان(1395) اسکندری و رسولی

 ، (1393) کریمی و ، جوادکریمی(1394) سرابندی و

، (2013) ، ونیرز(2014) همکاران و ، مارتین(2014) ویتروث و ، وایندبانک(1393) مستوفی و مالمحمدی

که هرچقدر سازوکارهای مناسبی در واقع باید دقت کرد است.   (2011) ، ادوین(2012) همکاران و تائی

های مختلف تعریف شود بهتر و شدگان در سازمان در ابعاد و قالببرای جبران خسارات یا غرامت به بیمه

توان به اهداف سازمان تامین اجتماعی رسید زمانی که سازمان بتواند اغلب افراد را تحت پوشش تر میراحت

ها دریافت نماید به نوعی توانسته شغل و تورم و قدرت خرید از آن های متناسب با نوعقرار بدهد و حق بیمه

شدگان را جلب نماید اما اگر اقتصاد جامعه رشد مناسبی نداشته باشد و کسب و در مرحله اول رضایت بیمه

کارهای رونق نداشته باشد سازمان تامین اجتماعی نیز دچار کمبود منابع خواهد شد بنابراین ارائه یک 

های برابر کمک شایان توجهی نماید. اما یکی شدگان به فرصتتواند بر دسترسی بیمهر مناسب میسازوکا
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ها و نهادهای مختلف برای مشارکت در حوزه تامین از سازوکارهای اصلی ایجاد مشارکت رد بین گروه

های یا گروههای غیردولتی های سازماناجتماعی است هرچقدر سازمان تامین اجتماعی بتواند از ظرفیت

 اجتماعی استفاده نماید بهتر خواهد توانست در این زمینه موفق باشد. 

 بیمه حق پرداخت با افراد از گوناگون، حمایت خدمات ارائهاز؛  ندعبارت که  مقوله انتخابی نظام حمایتی  7

 سازی ظرفیت با رآمدد توزیع آسیبها، باز کاهش و امنیت ایجاد با اعتماد و امید مستمری، افزایش و مزایا و

 افزایش و بیمه هزینه مدت، تأمین بلند و مدت تعهدات کوتاه اجرای و اجتماعی، ایجاد مشارکت و اشتغال

همسو و کافی. این یافته  درآمد نبود با اجتماعی تأمین سازمان به دولت بدهی سازمان، افزایش مالی توان

 امیدوار و ، دهقانی(1399) همکاران و ، مالصالحی(1399) دهکهان های پژوهش م پهلوانیسازگار با یافته

 نیموری متاجی و ، نادری(1397) فطرت خوش و ، سیفی(1397) هاشمی و ، رحمانی(1398) ، نجفی(1399)

و  (2016) گیل و ، مانی(2016) ، ساشوه(2019) همکاران و ، همیلتون(2019) سو ایوان و ، چن(1397)

 فقرا از حمایت نیز و درآمدها مجدد توزیع بر زیاد بسیار د گفت؛ تاکیداست. به واقع بای  (2015) کادر

 تواندمی است گرفته قرار نظر مورد اساسی قانون 29 اصل نیز و ایران اجتماعی تامین سیستم در که آنگونه

 امتحان پیشرفته کشورهای توسط یکبار قبال که است راهی حرکت این. کند وارد ملی اقتصاد به را صدماتی

 اتصال حلقه ایجاد و رفاهی سوبسیدهای ارائه میزان کاهش برای کشورها آن تالش آن، نهایی نتیجه و شده

 را رفاهی سوبسیدهای قبال صنعتی کشورهای تمامی بهتر، عبارت به. است بوده رفاه و کار بین مستقیمی

 ایگونه به را رفاهی سوبسیدهای و رفاهی هایبودجه باید که اندرسیده نتیجه این به اکنون و هم کرده تجربه

 متصل ملی اقتصاد به کار دستمزد و کار طریق از بودجه این االمکانحتی که کنند تزریق کشور اقتصاد به

 جدید شغلی هایفرصت و اشتغال ایجاد صرف سوبسیدها و هابودجه این اعظم بخش اکنونهم. شود
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 مختلف طبقات بین درآمدی شکاف افزایش حدودی تا کشورها این اقتصاددانان اینکه ضمن شود،می

 پایان به قانون یک اجرای و تصویب با تنها دولت وظایف شودمی گفته رو این از. اندپذیرفته را اجتماعی

 اقدامات گونه این مضرات کاهش و کردن مفیدتر برای تکمیلی اقدامات بسیاری انجام بلکه رسد،نمی

 به دولتی مشروط هایحمایت از مندانبهره برای حداکثر زمان تعیین نظیر اقدامی است، ضروری حمایتی

 احساس تا کند تالش باید دولت تسهیالت، این از استفاده برای زندگی استانداردهای حداقل تامین منظور

 متنوع امکان حد تا ایحرفه هایآموزش باید آنکه ضمن. نشود تقویت افراد این در کار انجام به تمایل عدم

 .باشد تامین قابل آنها توسط کار بازار مختلف نیازهای تا وندش

همچنین در ارتباط با همگانی بودن تامین اجتماعی و به عنوان شاخصی مهم در نظام حمایتی سازمان تامین 

 بیمه، حق تأمین در دولت بودن مکلف اجتماعی، تأمین بیمه حق بودن اجتماعی نیز نتایج نشان داد؛ فراگیر

های افراد برای یک زندگی بهتر است.  بیمه، جزو حقوق شایستگی حق پرداخت در مشارکت بودن اجباری

، (1397) همکاران و ، قنبری(1397) همکاران و بخش های پژوهش رسولهمسو و سازگار با یافتهاین یافته 

، (1394) نوری و ، ویسه(1395) ، کاشفیان(1395) اسکندری و ، رسولی(1396) همکاران و بیرانوند

 و ، مالمحمدی(1393) کریمی و ، جوادکریمی(1394) سرابندی و کیخا زاده ، حسن(1394) محمدزاده

 و ، تائی(2013) ، ونیرز(2014) همکاران و ، مارتین(2014) ویتروث و ، وایندبانک(1393) مستوفی

 برابر در را جامعه که است حمایتی پوششی اجتماعی است. تامین (2011) ، ادوین(2012) همکاران

 بیماری، بیکاری، همچون مواردی آثار نتیجه در و کندمی حفاظت اقتصادی و اجتماعی هایپریشانی

 جلوگیری جامعه اجتماعی واحدهای فروپاشی از و دهدمی کاهش را غیره و فوت سالمندی، ازکارافتادگی،

 بسیاری در شهروندان تمامی سر بر اجتماعی تامین چتر گستردن که است نگاه نوع همین اساس بر. کندمی
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 و دولت و مجلس در مسووالن تمامی کار اینجای تا. است گرفته قرار توجه مورد پیشرفته کشورهای از

 وضعیت البته و سیاسی و اجتماعی ساختارهای به بنا اما. شهروندان از حمایت دارند؛ قرار جبهه یک در غیره

 اگرچه». دارد وجود تفاوت هاایده این کردن عملی برای رکمشت راهکاری به رسیدن در کشور هر اقتصادی

 نگارش نحوه اما است، مهم و مثبت کشور جمعیت آحاد یکایک برای همگانی حمایت از سطح یک وجود

 از فراگیر حمایت سطح یک وجود ضرورت اگرچه حال هر به. رساندنمی هدف این به را ما حاضر طرح

 قرار بررسی مورد مبسوط طوربه موضوع این که شودمی پیشنهاد اما ،است توافق مورد شهروندان تمامی

 شود ارایه مجلس به تصویب جهت آن از پس و گرفته

های کوتاه مدت در رابطه با اثربخشی سازمان تامین اجتماعی در رابطه با وظایف خود به ویژه در حمایت

تعهدات،  اجرای و خدمات، ارائه ارائهدند از؛ کد انتخابی بدست آمد که عبارت بو 6هم نتایج نشان داد که 

 سازمان بودن اقتصاد، موفق و اشتغال گسترش و درآمد  مستمری، توزیع پرداخت با ذینفعان منافع تأمین

وظایف. این  انجام در اجتماعی تأمین سازمان بودن ای، ضعیفبیمه عملکرد و اثربخشی در اجتماعی تأمین

، (1399) ، قنواتی(1399) تفتی جواهری ، ابراهیم(1399) های پژوهش سماواتیتههمسو و سازگار با یافیافته 

، (2021) ابواناقا و ذنیهه-، ابو(2021) بودها و ، ماسیرو(2021) شوله و ، رحمدهانی(2021) مانوتی و والواگ

، (2020) همکاران و ، جوجاروی(2021) اورگان و ، سیگافوس(2021) جد و ، بهمنی(2021) مدروسکی

 تحت نفر میلیون 42 از بیش وسیع گستره به توجه است. با (2019) ، کلمنت(2019) آپاریکو و وانیدستین

 بر حاکم سخت شرایط به توجه با .دارد وجود مسیرش در زیادی های خم و پیچ و ها نشیب و فراز پوشش،

 تامین سازمان ای بیمه درآمدهای افت و اشتغال کاهش آن پی در و کشور  کارخانجات و تولید بخش

 رضایت تواند نمی نهادی هیچ دیگر، سوی از. شود می چالش دچار سازمان این فعالیت قطعا اجتماعی،
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در سازمان تامین اجتماعی اقداماتی که در  رو، این از. کند تامین صددرصد صورت به را خود مخاطبان

خشی اقداماتش است. پرداخت منظم حوزه تامین و حمایت از اقشار مختلف صورت گرفته است نشانه اثرب

شدگان خود موضوعی قابل تامل است به ویژه با پیرشدن جمعیت، ای از بیمهمستمری به حجم گسترده

یابد و نیازمندی بازنشستگان به خدمات درمانی و بهداشتی نیز بیشتر می بارتکفلی در کشور نیز افزایش

شدگان در طول کار خود هایی که این بیمهحق بیمه شود که بسیاری از این خدمات در حال حاضر بامی

اند قابل مقایسه نیست. البته باید قبول کرد برخی از اقدامات سازمان از قبیل پرداخت هزینه پرداخت کرده

ها چندان اثربخش برای برخی از خانواده دگیرها که فقط یکبار صورت میکفن و دفن و سایر حمایت

 ز این سازمان شده است. نیست و باعث نارضایتی ا

کد انتخابی  5های بلندمدت نیز در نتایج بخش کیفی شدگان به عنوان یکی از حمایتدر رابطه با جایگاه بیمه

 تأمین و مستمری پرداخت با افراد از بازنشستگی، حمایت و درمانی خدمات ارائهبدست آمد که عبارتند از؛ 

 عدالت و استحقاق وجود بیمه، عدم حق استحقاق تقاضای درمانی، خدمات و بیمه به نیازها، دسترسی

 همکاران و ، قنبری(1397) همکاران و بخش های پژوهش رسولهمسو و سازگار با یافتهای. این یافته بیمه

 نوری و ، ویسه(1395) ، کاشفیان(1395) اسکندری و ، رسولی(1396) همکاران و ، بیرانوند(1397)

،  (1393) کریمی و ، جوادکریمی(1394) سرابندی و کیخا زاده حسن ،(1394) ، محمدزاده(1394)

، (2013) ، ونیرز(2014) همکاران و ، مارتین(2014) ویتروث و ، وایندبانک(1393) مستوفی و مالمحمدی

شدگان در سازمان با است. به واقع باید گفت اساسا جایگاه بیمه (2011) ، ادوین(2012) همکاران و تائی

 بیمه درخصوص سازمان سوی از که هایی حمایت شود. مجموعههای بلندمدت سنجیده مییتانواع حما

 از بازنشستگی، مستمری بدین شرح است؛ مستمری گیرد می صورت بلندمدت تعهدات قالب در شدگان
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 عیدی و غیرنقدی ، نقدی بازماندگان و مزایای جزیی، مستمری کارافتادگی از کلی، مستمری کارافتادگی

ها بر است که همگی این حمایت ( عیدی ، اوالد هزینه کمک ، مندی عائله کمک) بگیران مریمست

 دلبستگی بیشتر و حمایت از سازمان تامین اجتماعی نقش موثری دارند. 

در رابطه با پوشش فراگیری و مزایای مکفی به عنوان جزء مهمی از منابع حمایتی سازمان تامین اجتماعی   

 و بازنشستگی در اجتماعی تأمینمقوله محوری استخراج گردید؛  10کیفی نشان داد که نیز نتایج بخش 

 و عدالت پذیری، برقراری مسئولیت و همبستگی مالی، ایجاد هایحمایت و مزایا درآمد، پرداخت توزیع

 سازوکارهای و هافرصت کردن مزایا، فراهم و خدمات فقر، ارائه و بیماری مخاطرات بر امنیت، غلبه

 بیمه کفایت اجتماعی، عدم تأمین سازمان بیمه به دسترسی مالی، لزوم هایحمایت و مزایا متفاوت، پرداخت

 تفتی جواهری ، ابراهیم(1399) های پژوهش سماواتیهمسو و سازگار با یافتهاین یافته   اجتماعی. تأمین

، (2021) بودها و ، ماسیرو(2021) شوله و ، رحمدهانی(2021) مانوتی و ، والواگ(1399) ، قنواتی(1399)

، (2021) اورگان و ، سیگافوس(2021) جد و ، بهمنی(2021) ، مدروسکی(2021) ابواناقا و ذنیهه-ابو

رسد است. به نظر می  (2019) ، کلمنت(2019) آپاریکو و ، وانیدستین(2020) همکاران و جوجاروی

ر مختلف بیشتر باشد حمایت مردمی از این سازمان های مالی سازمان تامین اجتماعی از اقشاهرچقدر حمایت

شود فراگیری در بین اقشار مختلف های سازمان تامین اجتماعی که باعث میبیشتر خواهد شد یکی از چالش

های یابد تا سازمان بتوانند هزینهای است که هر ساله باتوجه به ورم افزای شمیوجود نداشته باشد حق بیمه

های سازمان پذیری زیرمجموعهرسد در این زمینه مسئولیتاش را پوشش دهد به نظر مییخود و منابع حمایت

-تامین اجتماعی و عزم جدی این سازمان برای مشارکت بیشتر با سایر نهادهای غیردولتی در این زمینه می

 هاحداقل صتفر برابری داشتن است معتقد نیلسنتواند بسیار اثربخش باشد که این موضوع قابل تامل است. 
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 در برابری به شبیه چیزی مستلزم حداقل نیز و همگان برای زندگی در برابر فرصت از برخورداری مستلزم

هایی رفاه اجتماعی های برابر بدین معنی است که خانوارها تحت پوشش فراگیر سازمانفرصت .است شرایط

ه رشد و گسترش کسب و کارها و اشتغال و کند و بها امکانات مختلفی را تهیه میقرار بگیرند که برای آن

اقتصاد ملی کمک کند هرچقدر سازمان تامین اجتماع بهتر بتواند افراد را پوشش دهد و به توسعه کسب و 

شدن را در کارها کمک نماید میزان حمایت اجتماعی بیشتر شده و رغبت بیشتری از شهروندان برای بیمه

ضوع چندان در ایران محقق نشده است و سازمان تامین اجتماعی رسد این موپی خواهد داشت به نظر می

-های افراد دارد و اساس به فکر توسعه کسب و کارهای بیمهبیشتر به صورت خشک وابستگی به حق بیمه

های موفق در جهان نشان ها ندارد در حالی که نتایج بیمههای صنعتی یا خوداشتغالیشدگان به ویژه کارگاه

 اند. اند و حتی جهانی شدهای گسترش یافتهلب کسب و کارهای به واسطه حمایت بیمهدهد که اغمی

. بدین معنی در تحقق عدالت اجتماعی اثر گذار بوده است   امدادی هایحمایت بر اجتماعی تأمین سازمان

-یافته یابد. امدادی نیز ارقتاء می های¬حمایت اجتماعی تأمین که با افزایش نقش حمایتی و تامینی سازمان

، (1397) همکاران و ، قنبری(1397) همکاران و بخش های رسولهای مربوط به فرضیه ششم همسو با یافته

، (1394) نوری و ، ویسه(1395) ، کاشفیان(1395) اسکندری و ، رسولی(1396) همکاران و بیرانوند

 و ، مالمحمدی(1393) میکری و ، جوادکریمی(1394) سرابندی و کیخا زاده ، حسن(1394) محمدزاده

 نیا ، ادیب(1385) ، اطهاری(1388) ، سعیدی(1392) چالی ولیک قربانی و رشتی ،  امین(1393) مستوفی

 همکاران و ، تائی(2013) ، ونیرز(2014) همکاران و ، مارتین(2014) ویتروث و ، وایندبانک(1385)

متوجه خساراتی از قبیل سیل یا جنگ است  های امدادی بیشتراست. اگرچه حمایت (2011) ، ادوین(2012)

های در وضعیت ایرانی که با بحران ایا انواع حوادث طبیعی روبرو است دارای اهمیت زیادی اما این حمایت
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شود اقشار مختلفی که در معرض حوادث مختلفی هستند تحت پوشش قرار گیرند؛ است چرا که باعث می

 اجتماعی تامین هاینظام استقرار اجتماعی، تامین پیشرفته هاینظام در غالب رویکرد در واقع، امروزه

 ارائه امکان نظام این بندیالیه با واقع در. دهدمی پوشش را جمعیتی هایگروه همه که است چندالیه

 بر مبتنی خصوصی هایبیمه و دوم الیه در اجتماعی هایبیمه اجرای اول، الیه در اجتماعی هایحمایت

 جایگاه و توانایی سطح با منطبق و مشخص حمایتی سطوح با کدام هر سوم، الیه در فردی اندازهایپس

 الگوهای سوی و سمت به رویکرد تغییر با جامعه در بود امیدوار توانمی رو این از. شودمی فراهم جامعه افراد

 شده ممکن افراد ابلیتق و هاظرفیت با متناسب رفاه از برخورداری و اجتماعی عدالت اجتماعی، تامین مدرن

 .یابد افزایش جامعه در افراد انتخاب قدرت و
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 منابع

 ( بررسی روند شیوع ازکارافتادگی ناشی از کار در بیمه شدگان سازمان 1385ادیب نیا، یداهلل .)

 .233(، 3)8تامین اجتماعی، فصلنامه تامین اجتماعی، 

 ( آ1399اسالمی پناه، غالم مهدی .)های عدم رعایت عدالت اجتماعی در جامعه از منظر آیات سیب

 و روایات، ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت.

 ( اصل عدالت اجتماعی در مدیریت اسالمی، ششمین کنفرانس 1400اسالمی پناه، غالم مهدی .)

 بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی.

 ( نظام تامین مسکن بیمه شدگان و جایگاه سازمان تامین اجتماعی. نشریه 1385اطهاری، کمال .)

 .24تامین اجتماعی. 

 ( نقش نظام تامین اجتماعی بر توسعه 1392امین رشتی، نارسیس؛ قربانی ولیک چالی، عاطفه .)

 . 110-81(: 23)7انسانی در ایران. اقتصاد مالی )اقتصاد مالی و توسعه(. 

 (. کارایی و اثربخشی برنامه بیمه 1396مدی، علی اکبر و جوانمرد، مهدی )بیرانوند، حسین و اح

سالمت همگانی از نظر سطح پوشش بیمه ای و عدالت توزیعی )مطالعه موردی در استان لرستان(، 

 .4، شماره: 3فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره: 

 (بررسی تطبیقی بازن1399پهلوانی دهکهان، عبدالمطلب .) شستگی در نظام تامین اجتماعی ایران و

کشورهای منتخب )فرانسه و آلمان(،سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات 

 اجتماعی،همدان.

 ( نقش سازمان تأمین اجتماعی در تحقق سیاست های 1393جوادکریمی، علی و کریمی، مریم .)

 ی اقتصاد در شرایط تحریم،بابلسر.اقتصاد مقاومتی،دومین کنفرانس بین الملل

 (توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی، فصلنامه 1399جواهری تفتی، محمد ابراهیم .)

 .2، شماره: 3پژوهش های پیشرفت و تعالی، دوره: 

 (بررسی تاثیر خدمات سازمان تامین اجتماعی بر 1394حسن زاده کیخا، امیر و سرابندی، زهرا .)

اعی زنان سرپرست خانوار )مطالعه موردی: شهرستان زاهدان(،اولین کنگره ملی رفاه اجتم

 راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری،تهران.

 ( تأثیر هدفمند سازی یارانه1397خانی، حجت .) ها بر رفاه اجتماعی در ایران، دومین کنفرانس ملی

 ا رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت، مالیر.مدیریت و اقتصاد ب-حسابداری
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 (بررسی تأثیر بیمه های عمر بر عدالت اجتماعی در کارکنان 1399دهقانی، مسعود و امیدوار، زهرا .)

شرکت برق منطقه ای شهرستان زاهدان،نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در 

 مطالعات میان رشته ای،گنبد کاووس.

 (. حمایت های اجتماعی در کار شایسته )با تأکید بر 1397ی، علی؛ هاشمی، سیدمحمد )رحمان

حمایتهای بیمه اجتماعی و چالشهای فراروی آن در نظام تأمین اجتماعی ایران(. رفاه اجتماعی. 

18(69 .)9-54. 

 (عدالت و 1397رسول بخش، محسن و هادی، احسان و هادی، ابوالحسن و هادی، محسن .)

راهکارهای تحقق عدالت در حوزه سالمت،دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان  سالمت:

 پیشرفت،تهران.

 (ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی قزوین با استفاده 1395رسولی، رضا و اسکندری، مریم .)

 (،دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه،تهران.BSCاز کارت امتیازیمتوازن )

 ،(. تحلیل 1400باقر و سیدمیرزایی، سید محمد و گیالن، ام البنین،) ساروخانیSWOT  برای

سازمان تامین اجتماعی با هدف تدوین چشم انداز. دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی، 

 .1، شماره: 4دوره: 

 ،عی ،بررسی رابطه بین دیدگاه های مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتما1388سعیدی، رحمان

استان تهران در مورد حل مشکالت مسایل این سازمان. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 

 .1، شماره: 1دوره: 

 (نقش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بر سطح کیفیت 1399سماواتی، مهدی .)

ن در مهندسی صنایع و زندگی بیمه شدگان،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوی

 مدیریت و حسابداری،ساری.

 (آسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی سازمان تامین 1397سیفی، محسن و خوش فطرت، عاطفه .)

)مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان(،چهارمین  swotاجتماعی با استفاد از مدل 

 تصادی،تاکستان،کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اق

 (بررسی عوامل موثر بر 1397قنبری، مصطفی و صحافی، مریم و خان بیکی، الهام و رادمهر، علی .)

رضایت مشتری در سازمان تامین اجتماعی،کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خالق در 

 مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی،ارومیه.



 1400 تابستان کم،ی و نجاهی زدهم،شمارهیس سال ،یاجتماع پژوهش فصلنامه 

128 

 

 (ارزیابی میزان1399قنواتی، صادق .)  رضایت مندی مراجعین سازمان تامین اجتماعی ) مطالعه

اهواز(،دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم  1موردی: سازمان تامین اجتماعی شعبه 

 قضایی،تهران.

 ((.سازمان تامین اجتماعی )مورد کاوی: سازمان تامین اجتماعی شعبه 1395کاشفیان، محمد

 المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد،تهران.خوراسگان اصفهان(،دومین کنفرانس بین 

 (بررسی عدالت و سنجش نابرابری ها در پرداخت های بیمه های 1394محمدزاده، یوسف .)

 .2، شماره: 30بهداشتی و درمانی خانوارها. فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره: 

 (چگونگی 1399مالصالحی، محمد جواد و عموزاد خلیلی، حسین و حسینی، سید محمدحسن .)

تاثیر کیفیت ارائه خدمات در سازمان تامین اجتماعی،اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای 

 تولیدی و خدماتی،رودسر.

 ( بررسی عوامل موثر بر موفقیت سازمان تامین 1393مالمحمدی، روح االه؛ مستوفی، محمدرضا .)

ه شدگان سازمان تامین اجتماعی اجتماعی در برقراری مستمری بازنشستگی )مطالعه موردی: بیم

 . 32شعبه یک قم(. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی. 

 (بررسی تاثیرعوامل اجتماعی بر تقاضای بیمه 1397نادری، علی و متاجی نیموری، فاطمه .)

عمر)بیمه عمر بیمه پاسارگاد استان تهران(،هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و 

 مدیریت،تهران.

 (. پیش بینی وفاداری و رویگردانی بیمه شدگان خویش فرمای سازمان تامین 1398کبر )نجفی، ا

 .109-88(، 2)14اجتماعی مبتنی بر روش های داده کاوی، فصلنامه تامین اجتماعی، 

 (ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی 1394نوری، امیر و ویسه، مهدی و نوری، افسانه .)

لعه موردی تامین اجتماعی شهرستان مهران،دومین کنفرانس بین المللی آینده از منظر مراجعین مطا

 پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی،مشهد.
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