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هاست که در اسناد ترین حقوق انساناز مهم یکی یاز تأمین اجتماع یبرخوردار حق هدف: و زمینه 

 یگاهآقرار گرفته است.  دیکأمورد ت یاساس نیقوان زیها و نالمللی دولتحقوق بشر، تعهدات بین

زت نفس عآرامش خاطر و  ،یعدالت اجتماع در یینقش بسزا یحقوق تأمین اجتماع داشتن جوامع از

و  یماعاجت ،یاقتصاد یهااز بحران یمخاطرات ناش هیاز آنان در برابر کل تیجامعه و حما در افراد

 تیمز اهاحقوق  نیا ازیمسائل و وسعت ن یدگیچیپ ت،یجمع عیسر شیدارد. امروزه با افزا یفرهنگ

در  شرفتیپ ومهم توسعه  یهااخصبرخوردار شده و از ش ییباال اریبس یاجتماع و یاسیس ،یاقتصاد

 .گرددیمحسوب م انجه یکشورها

ریق آوری اطالعات از طجمع حلیلی بهت -گیری از روش توصیفیبا بهره در این تحقیق ها:روش و مواد

 ها وادهردازش دپها و مراکز پژوهشی و اینترنت پرداخته شده و سپس نامهبررسی کتب، مقاالت و پایان

مرتبط مورد  یج پژوهشمطالب و نتا بهینه، استداللی و عقلی برای ارائه ری شده با استفادهاطالعات گردآو

 توجه قرار گرفته است.

ظام ن نیا لیو تکم نیو تدو دیآیحساب مضرورت به کی یاجتماع نیتأم ینظام حقوق نیتکو ها:یافته

 قی بهاین نظام حقو ست.و مردم ا تیقابل قبول توسط حاکم یمستلزم احراز اصول اساس یحقوق

، یرسظام دادن، ینیو تقن یاز لحاظ ساختار یابیارزش یراهبردها استاندارها و اهداف ومنظور تحقق 

 و از کار یکاریب مهیب قبیلاز  یامداد یهاتیحما بهداشت، حوزه سالمت و ،یخدمات درمان ،یامهیب

 ست.بسیار جامع، پویا و کارامد ا یتأمین منابع مال و یافتادگ

تامان قت واصالت متون، صدا تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.

ی هاکمکاز:  اندعبارتکه  استشامل سه جزء  برنامه تأمین اجتماعی ایاالت متحده گیری:نتیجه

ه به س هایمستمرح پرداخت در این کشور طربازنشستگی، از کار افتادگی و کمک به بازماندگان. 
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 مقدمه. 1

در  عنوان ابزار استقرار عدالت اجتماعی اجتماعی به تأمین

 ایبسیاری از کشورهای جهان جایگاه ویژه و پوشش گسترده

ه ب« شناسایی حق»گذار از مرحله جهان امروز پس از  دارد.

ر مرتبط با حقوق بش از مفاهیم دوران اجرایی شدن حقوق که

ز احقوق تأمین اجتماعی نیز  ه است.به کمال رسید، باشدیم

یفا امهمی  بوده که همواره در این فرایند، نقش ییهامقوله

ت مین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر اسأت .کرده است

که انسان به دلیل انسان بودن، حق دارد از مزایای آن 

منظور احقاق بنابراین باید در این راستا به؛ (1) برخوردار شود

 .بینی شودپیش کارهای الزم و حقوق افراد، ساز

نیازهای ترین پیشماعی یکی از اساسینظام رفاه و تأمین اجت

 وتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده 

ترین اهرم برقراری عدالت عنوان مهم به همین دلیل به

ای شود و همواره مقولهاجتماعی در جوامع مدنی محسوب می

در حقوق انسانی، حاکمیت ملی و در راستای صلح، ثبات و 

که  یاگونهای را ایفا نموده، بهنقش عمده امنیت اجتماعی

م توسعه پایدار هر کشور در درازمدت با کمیت و کیفیت نظا

ای مستقیم آن کشور همبستگی و رابطه یرفاه و تأمین اجتماع

 .دارد

امروزه لزوم برخورداری افراد از نظام رفاه و تأمین اجتماعِی 

س افراد باشد ر دستری و سهولت دراحت بهپویا و فراگیر که 

گفت که تأمین  توانیمای که گونهناپذیر است بهضرورتی انکار

ی مهم و اصلی سطح رفاه هر هاشاخصهاجتماعی یکی از 

که معیار و مقیاس دقیقی برای سنجش میزان  استجامعه 

رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از مجموعه حاکمیتی قلمداد 

بسیار متفاوت است  ه. زندگی در دنیای امروز با گذشتشودیم

طور مرتب در حال تغییر است و های اقتصادی بهو نظام

توان به آینده آن مطمئن بود. در کنار ثروت و رفاه عمومی نمی

که برای بخش اندکی از جمعیت جهان وجود دارد، فقر 

عمومی و بیکاری در جهان رو به گسترش است. صاحبان 

ی به چنگ آوردن ثروت ای را براهای تازهقدرت هر روز راه

گیرند و از سوی دیگر اقشار کارگر، کم ها در پیش میملت

درآمد و نیازمند جامعه هم ابزار و قدرت الزم را برای دفاع از 

توان تنها به تدابیر حقوق خود ندارند. در دنیای امروز نمی

نظام تأمین  فردی و اختیاری تأمین اجتماعی متکی بود.

ی، امهیبو ارائه خدمات در سه حوزه اجتماعی با فعالیت 

 باشدیمو حمایتی در کشورها در حال ارائه خدمت  امدادی

ابزاری برای توزیع مجدد  مثابهبهحقوق تأمین اجتماعی . (2)

اجتماعی و  درآمدها، مظهر استقرار و تضمین امنیت و عدالت

اهمیت و  تواندیمموجد آرامش خاطر و عزت نفس در افراد، 

سزایی در حمایت از جامعه در برابر کلیه مخاطرات نقش ب

ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا نماید، هابحرانناشی از 

به نحوی که امروزه به جهت اهمیت سیاسی، اقتصادی و حتی 

بلکه « ابزار و بستر توسعه» عنوانبه تنهانهامنیتی از این اصول 

پرداختن به حقوق  .برندیمنام « اهداف توسعه پایدار»یکی از 

تأمین اجتماعی، مسئله و محور اصلی در هر برنامه توسعه 

زیرا در میان اکثریت  شودیماقتصادی و اجتماعی محسوب 

ی هابرنامهتوسعه، عدم تحقق اصول و  در حالمردم کشورهای 

ی و حمایتی نظام تأمین اجتماعی، نخستین معیاری که امهیب

ی پیشرفته جهان متمایز این قبیل کشورها را از کشورها

 .سازدیم

ول پیوسته و ـهان با اصـدر جی ـین اجتماعـظام تأمـن

ی ادهیچیپ دارای ابعاد بسیار گسترده و فرآیند اشافتهیسازمان

فراد ای منبعث از آن بر یکایک هااستیسی رگذاریتأثاست که 

جامعه از پیش از تولد )دوران بارداری( تا هنگام مرگ 

ولی پایه اصهر نظامی بر. (3) ( انکارناپذیر است)بازماندگان

 عیینی شده تا با تکیه بر آن اصول به اهداف از پیش تزیریپ

گفت شرط  توانیمشده خود جامه عمل بپوشاند، بنابراین 

ی و ریکارگبهتعالی و موفقیت هر نظام در تدوین درست، 

 اجرای دقیق و صحیح اصول آن نظام نهفته است.

 ،تیجمع عیسر شیبا افزاکه اهمیت این نوشتار از این روست 

 ،یاجتماع نیبه تأم ازیوسعت ن شیمسائل و افزا یدگیچیپ

ضرورت به حساب  کی یاجتماع نیتأم ینظام حقوق نیتکو

 ،یهر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساس یو طراح دیآیم

حقوق  نیقابل قبول و کارآمد و مورد قبول همگان است که ا

 یاجتماع نیحاکم بر تأم فهیوظ ،یاساس یمنزله راهبردهابه

هترین و ـکی از بـی یـبا معرف از همین رو .شودیم یتلق
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های تأمین اجتماعی در جهان، سعی های نظامترین مدلبزرگ

به منظور  های تأمین اجتماعیگردیده برای سایر نظام

های مرتبط الگوسازی شود. دهی بهتر به افراد و حوزهخدمات

پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نظام حقوق در این راستا هدف 

کی از ـعنوان ی ریکا بهـمـی ایاالت متحده آتأمین اجتماع

گویی به این های حقوقی پیشرو است و به دنبال پاسخنظام

پرسش است که نظام تأمین اجتماعی ایاالت متحده آمریکا چه 

هایی، در راستای پوشش گسترده مستمری ها و برنامهگام

 های مرتبط  انجام داده است؟حوزهبگیران و 

ها و اهکاررسد نظام تأمین اجتماعی آمریکا با ارائه ربه نظر می

 وفراد اترین خدمات به های متنوع سعی در ارائه گستردهبرنامه

های تحت پوشش خود نموده و با این شیوه در صدد حوزه

 های موجود در این زمینه بوده است.جبران کاستی

 

 ت اخالقی. مالحظا2

اصالت  تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا

 داری رعایت شده است.قت و امانتمتون، صدا

 

 ها. مواد و روش3

و  با توجه به اینکه مباحث حقوقی موضوعاتی مبتنی بر تفکر

تحلیلی است. در این -اندیشه دارد روش تحقیق توصیفی

ب، مقاالت و آوری اطالعات از طریق بررسی کتتحقیق جمع

ع مناب وها، با مراجعه به کتابخانه، مراکز پژوهشی نامهپایان

ها و اطالعات اینترنتی انجام شده و سپس پردازش داده

 هارائ بهینه، استداللی و عقلی برای گردآوری شده با استفاده

 مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. مطالب و نتایج پژوهش

 

 ها. یافته4

حساب ضرورت به کی یاجتماع نیتأم یحقوقنظام  نیتکو

مستلزم احراز اصول  ینظام حقوق نیا لیو تکم نیو تدو دیآیم

این نظام  و مردم است. تیقابل قبول توسط حاکم یاساس

 یراهبردها استاندارها و اهداف وحقوقی به منظور تحقق 

 ،یامهی، بی، نظام دادرسینیو تقن یاز لحاظ ساختار یابیارزش

 یامداد یهاتیحما بهداشت، حوزه سالمت و ،یدرمانخدمات 

 یتأمین منابع مال و یافتادگ و از کار یکاریب مهیب قبیلاز 

 بسیار جامع، پویا و کارامد است.

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

تحوالت در نظام (، در مقاله با عنوان 1379واهری )ج -1

ز عاتی ایکا، موضومرآمتحده  یاالتا یتأمین و رفاه اجتماع

 تاالیدر ا یتوسعه و ساختار تأمین و رفاه اجتماع یانجر لیقب

رفاه  یهارو به رشد توسعه برنامه یندفرایکا، متحده آمر

 در یکاآمر یقانون تأمین اجتماع یبتصو یو چگونگ یاجتماع

 یهانظام، بعد یهاو اصالحات آن در دهه یالدیم 1930دهه 

و  یامزا ،متحده یاالتدر ا یتأمین اجتماع یتیو حما یامهیب

و  یفیتو ک یکادر آمر یتحت پوشش تأمین اجتماع یتجمع

 یافتادگبازماندگان و ازکار ی،بازنشستگ یهامهیب ینحوه اعطا

تأمین  یهابرنامه یمنابع مال، ارائه شده یو خدمات درمان

 ینظام تأمین منابع مالو  متحده یاالتدر ا یاجتماع

ح و تشری یبررسرا  ین اجتماعتأمی یهامهیب یهاصندوق

 .(4) استنموده 

ی ریگشکلروند  با عنوانی امقاله( 1384) همتی السان و -2

اده با استف المللیحقوق تأمین اجتماعی در اسناد و موازین بین

ن ی انجام دادند و بررسی موضوع در ایاکتابخانهاز روش 

ی منسجمی از حیث حق و که رابطه دادیمتحقیق نشان 

 ذالود دارد و تکلیف بر تأمین اجتماعی میان دولت و مردم وج

مار ی حقوق بشر به شهامقولهحقوق تأمین اجتماعی یکی از 

 .(5) دیآیم

ی با عنوان قابلیت امقاله( 1393ولیوند و عصمتی )ک -3

ن دادرسی حق بر تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایرا

ه المللی انجام دادند. مطالعو انگلستان در پرتو اسناد بین

که دادرسی حق  دهدیمتطبیقی حاصل از این پژوهش نشان 

ی هایینارسای در نظام حقوقی ایران دارای بر تأمین اجتماع

ه بی بوده از جمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی اعمده

ز دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد و مساعدت اجتماعی هنو

 .(1) شودینمحق قانونی تلقی 
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م و مفهوی به تبیین امقاله(، در 1396مانی و آزاد دوین )ز -4

 کهپرداختند  المللیدر اسناد بین یحق تأمین اجتماع یگاهجا

از  یحق برخوردار نتایج این پژوهش گویای این است که

 یلداخ ینالمللی و قواندر اسناد و مقررات بین یتأمین اجتماع

از  یکر هبرخوردار بوده و  یارزشمند یگاهها از جادولت

حقق آن در ت یخود سع یو منابع مال ها فراخور امکاناتدولت

موجود  یتوضع یبا بررس یول ند،شهروندان خود دار یبرا

در قلمرو شمول آن در حوزه سالمت و بهداشت و  ژهیوبه

خطرات  یرسا ینو همچن یدجد یهایماریب یبرخ یدایشپ

درآمد افراد  یدکه منجر به کاهش شد یو اجتماع یاقتصاد

ق ح ینکه تحقق مطلوب ا شودیحاصل م یجهنت ین، اگرددیم

 یبرا «یحقوق انسان»حفظ  یبرا یاهرم مناسب تواندیم

ثبات » ینو همچن یو اقتصاد یعدالت اجتماع یبرقرار

المللی بین یتبه حفظ صلح و امن یلن یقاز طر «یمل یتحاکم

 .(6) باشد

 

 مفاهیم و مبانی. 5-2

 تأمین اجتماعی .5-2-1

تأمین اجتماعی از جمله حقوق اساسی شهروندی است که در 

 رفاهیهای تأمین اجتماعی و خدمات عمومی قالب برنامه

ها دولتکه از سوی  ییهاها و یا سازمانعمدتاً توسط دولت

از دو  این اصطالح در لغت،» .گردنداند تأدیه میآمدهپدیده 

ن کلمه تأمین و اجتماع تشکیل شده است؛ که منظور از تأمی

نظر  های موردایجاد امنیت خاطر در مقابل خطرها و ریسک

 یانها را با جامعه باست، ولی کلمه اجتماعی رابطه این خطر

کند و نکته مهم در این میان تعریف خطرات مورد نظر در می

 تأمین اجتماعی است. برخی از این خطرها شخصی است مانند

 لت وافتادگی، کهو گی، معلولیت، از کاربیماری، حوادث، بیوه

مرگ و میر و برخی خطرات نیز فراگیر است مانند 

طبیعی، اغتشاشات و  ، آفات محصوالت، حوادثیسالخشک

ین ها. با این تعریف تأمین اجتماعی آثار ناشی از امانند آن

خطرها را برای افراد جامعه در حد قابل تحملی کاهش 

 . (7) «دهدمی

ه درآمدی است که ب نیمین اجتماعی، بیانگر تأمأاصطالح ت»

ه، ادثهنگام قطع درآمد به عللی از قبیل بیکاری، بیماری یا ح

ه مین درآمد برای کسانی کأو همچنین ت شودیجایگزین آن م

ها که به سبب مرگ اند و نیز آنبه علت پیری بازنشسته شده

مخارج  نیاند و تأمندهشخص دیگری از حمایت محروم ما

یا  دواج وکه به مناسبت تولد، از ییهانهیاستثنایی از قبیل هز

مین اجتماعی یعنی حداقل أاصوالً ت .دیآیمرگ پیش م

 .(8) «درآمد

 به مین اجتماعی حداقل در قانون فدرال آمریکا راجعأواژه ت

ه ب، به تصویب کنگره رسید، 1935مین اجتماعی که در سال أت

مفهوم حقوقی مطرح شده و دارای مفهومی عام از حیث هدف 

مه حالت محدود تعریف به بیمه و بی حمایتی دولت است که از

کارگران تا سیستمی از حمایت اجتماعی تمامی ضعفا و 

 .(9) شودینیازمندان را شامل م

 

 حقوق تأمین اجتماعی .5-2-2

ی تأمین اجتماعی را باید دارای ریشه در قراردادهای خصوص

دانست که برای تأمین اجتماعی فردی از سوی شخص دیگری 

. بعدها گرفتی، انجام مکه دارای توان مالی بیش از او بود

قراردادهای جمعی که باز هم جنبه حقوق خصوصی داشتند، 

مالک آن  یارخانه از سوجمعی کارگران یک ک نیبرای تأم

منظور حفظ کارگران ماهر منعقد گردید. این کار اغلب به

صوصی هر دو منافع خ نیگرفت و هدف آن تأمصورت می

 طرف بود.

از حقوق فطری به حقوق ناشی از « حق»با تحول در مفهوم »

ای منظم یافت و وارد حقوق آزادی، تأمین اجتماعی چهره

جوامع  یسوها بهنسبی حکومت اساسی کشورها گردید. تحول

ها از پذیرش حقوق تأمین ساالر و آشنایی یا ناگزیری آنمردم

هایی که برای تضمین ها و میثاقاجتماعی، بعدها در اعالمیه

حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم مورد قبول جمعی 

 یهایبندها قرار گرفت، تبلور یافت. طبقهنمایندگان دولت

تأمین اجتماعی از حیث حقوقی به عمل آمده است مختلفی از 

که از جمله شامل تأمین اجتماعی همگانی و تأمین اجتماعی 
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توان در متناسب با وضعیت افراد است که نمود آن را می

 .(7) «قوانین داخلی کشورها مشاهده کرد

امروزه در سطح جهانی گرایش کمی برای پرداخت نقدی به 

 عنوان جزئی از تأمین اجتماعی وجود دارد و تأمینافراد به

 صورت بیمه، خدمات اجتماعی یا سایر مزایااجتماعی اغلب به

ز این تحول نی د.پذیرکه جنبه پایدارتری دارد، انجام می

ناد جهانی و ساست که در قالب ا ییهایفکرمرهون هم

یا اخالقی برای  ه و به لحاظ حقوقیای تنظیم گردیدمنطقه

ی، هم اکنون حقوق تأمین اجتماع. (10) آور استکشورها الزام

توان وابسته است و نمی« یمومعحقوق »طور قطع به رشته به

ست که ا های حمایتی از افرادیتردید کرد که یکی از گرایش

اید موجب اسناد حقوق بشر، حقوق کار و حقوق پناهندگی ب به

طور کلی یکی از مؤثرترین تحت حمایت قرار بگیرند. به

ت از ایشان حقوقی برای حمایت از کارگران، حمای یهاحلراه

شی از کار و تدوین نظام جامعی برای در مقابل حوادث نا

 .(11) تأمین اجتماعی است

 

 المللیحقوق تأمین اجتماعی در حیطه بین .5-2-3

اعالمیه جهانی حقوق بشر در این باره در صدد  25ماده 

شناسایی حداقل از حقوق تأمین اجتماعی برای بیکاران، 

ذلک طور کلی نیازمندان است. معبیماران، زنان و کودکان به

 وکنندگان اعالمیه مبنای حداقلی از حقوق اقتصادی تدوین

ان ه برای شرافت افراد ضروری بوده و در شأن ایشاجتماعی ک

 اند.باشد، تعریف نکرده

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاوی یک قید 

باشد که عبارت از بیمه عام برای حق تأمین اجتماعی می

 .(12) «اجتماعی است

ر کشورهای طرف این میثاق حق ه»میثاق،  9موجب ماده  به»

ی به های اجتماعشخصی را به تأمین اجتماعی از جمله بیمه

 .(5) «شناسندرسمیت می

میثاق مشتمل بر مقرراتی در حمایت از کیان خانواده  10ماده 

، 11ماده  1تک اعضای آن است. نیز بنابر بند و تک

کس را به داشتن سطح کشورهای طرف این میثاق حق هر»

اش شامل خوراك، پوشاك و زندگانی کافی برای خود و خانواده

مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت 

 .(13) «شناسندیم

 همین ماده، کشورهای عضو باید برای رفع 2مطابق با بند 

 المللی تدابیر الزم را اتخاذگرسنگی، از طریق همکاری بین

ه کمیثاق باید توضیح داد  11ماده  1نمایند. در مورد بند 

برخی از محققین میان دو جنبه تأمین اجتماعی، یعنی 

های حمایت اجتماعی عمومی از یک سوی و ترویج استاندارد

 .(14) اندبرتر برای زندگی قائل به تمایز شده

لزم کنندگان را مصالحی منشور اجتماعی اروپا، امضاا 12ماده 

نماید که حداقل برای به تأمین اجتماعی در سطح مطلوبی می

. تصویب قانون اروپایی درباره تأمین اجتماعی ضرورت دارد

همچنین کشورها باید برای ارتقای سطح تأمین اجتماعی 

طرف یحال کمیته متخصصین ب نیاعطایی تالش کنند. با ا

 13ای در این زمینه ارائه داده است. ماده معیار منصفانه

امل مناسب که شه مساعدت اجتماعی ئعضو را به ارا یهادولت

 لزماساس میزان نیاز افراد مختلف است، مپرداخت مزایایی بر

 .(15) کندمی

المللی انجمن بین»المللی، ث سازمانی، در سطح بیناز حی»

ای در اقدام به مطالعات و تحقیقات گسترده« تأمین اجتماعی

های المللی نموده و گزارشزمینه تأمین اجتماعی در سطح بین

 .(16) «این سازمان منتشر نموده است یهاتیراجع به فعال

 ایجاد گردیده و با تمام مؤسسات 1927این انجمن در سال 

ر غیرانتفاعی مرتبط با تأمین اجتماعی دارای ارتباط مستم

های مختلفی نیز برای بررسی ت. سمینارها و همایشاس

روز تأمین اجتماعی در سطح ملموس و مستقیم مسائل به

 جهانی، توسط این انجمن برگزار شده است.

 

 اجتماعی ایاالت متحده آمریکا تأمینقانون . 3-5

 1935تصویب قانون تأمین اجتماعی در چهاردهم اوت سال 

 .(17) ه جریان انداختدولت رفاه ایاالت متحده را ب

ی قانون تأمین اجتماعی بیمه سالمندان هابرنامهنخستین 

(Old Age Insurance (OAI))  افراد تحت تکفل و بازماندگانی

مشمول این بیمه شدند،  1939اصالحات سال  اساسبرکه 

 OASI Trust)صندوق امانی بیمه سالمندان در قید حیات 
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Fund )را ایجاد کردند و بیمه بیکاری (Unemployment 

insurance (UI))  این قانون( بودند که هر دو از  3و  2)فصل

و تحت مدیریت  شدندیمطریق مالیات بر حقوق تأمین مالی 

دولت فدرال بودند. قانون تأمین اجتماعی با تکیه بر 

ی محلی و ایالتی برای افراد نیازمند هادولتیی که هابرنامه

آزمون وسع را  ایجاد کرده بودند، چندین برنامه درآمد محور یا

نیز برای سالمندان نیازمند، افراد نابینا و فرزندان تحت تکفل 

ی هادولتمشترك از  طوربه هاآنایجاد کرد که منابع مالی 

. آخرین برنامه از این سه برنامه شدیمفدرال و ایالتی تأمین 

کمک به  -این قانون 4فصل -انی آزمون وسع کمک همگ

 (Aid to Depedent Children (ADC))فرزندان تحت تکفل 

ی هاخانوادهبه برنامه کمک به  1960نام گرفته بود که در دهه 

دارای فرزند تحت تکفل تغییر نام یافت. هدف کمک به 

والدین محروم  تیاز حمافرزندان تحت تکفل فرزندانی بود که 

فوت پدر و مادر و خواه غیاب مستمر آنان  لیبه دلبودند خواه 

به دلیل ناتوانی روحی یا جسمی والدین. کودکان  از خانه و یا

و این برنامه در  شدندینمدارای والدین مشمول این برنامه 

 .(18) عمل به کودکان بدون پدر محدود شده بود

 در واقع قانون تأمین اجتماعی دو رویکرد را برای برطرف

 کردن نیازهای اقتصادی جامعه ایجاد کرد:

نی الف( بیمه اجتماعی مشارکتی که در آن دریافت مزایا مبت

بر کسب استحقاقی است که با پرداخت حق بیمه )مشارکت( 

 دیآیماز محل درآمد ناشی از کار در گذشته به دست 

ن اثبات نیاز اقتصادی )آزمو ب( مساعدت همگانی که پس از 

 .(19) شودیمپرداخت وسع( 

که تا زمان  شدیممساعدت همگانی اقدامی موقت پنداشته 

شش رسیدن برنامه بیمه اجتماعی به کفایت مزایا و گستره پو

 یرای کسانی نظبه کار گرفته شود. برنامه مساعدت همگانی بر

د شحی فرزندان تحت تکفل، افراد نابینا و افراد سالخورده طرا

 .(20) نداشتندکه پیوند ماندگاری به بازار کار 

 مثابهبهبه فقر  مجدداً  1960مریکا در دهه ایاالت متحده آ

 john Kenneth)معضل اجتماعی پی برد. جان کنت گالبرایت 

galbraith) رغم فراوانی نسبی ثروت در اقتصاددانی بود که علی

مریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم تالش کرد که در اثر آ

تعریف بهتری از  (affluent society)جامعه مرفه  خود به نام

 . (21) ماهیت و میزان فقر ارائه کند

 case)گالبرایت دو گونه فقر را شناسایی کرد: فقر موردی 

poverty ) و فقر عمومی(insular poverty) .(22)ل برای مثا 

که به دلیل تحصیالت  ردیگیمفقر موردی افرادی را دربر

ناکافی یا عدم سالمت یا استفاده نادرست از پول دچار فقر 

. فقر عمومی ناشی از بیکاری ساختاری و نرخ اشتغال اندشده

ن در نظر ی جمعیتی را بدوهاگروهمتفاوت است که تمام 

ی مثل ، چنان که در مناطقردیگیمگرفتن شرایط فردی دربر

 deep( یا مناطق وسیعی از دیپ سآوث )appalachiaآپاالچیا )

south رخ داد. برای گالبرایت در هر دوی فقر موردی و )

پذیری بود و نه خود فقر. او که از عمومی مسئله اساساً اشتغال

اقتصاددانان متخصص سمت تقاضا و پیرو جان مینارد کینز 

ذاری در آموزش و گبود، خدمات عمومی گسترده و سرمایه

پرورش، مسکن و مهارت آموزی شغلی را توصیه کرد. او در 

ی ملی در مورد گذاراستیسی که در حضور کمیته ایسخنران

 1963دسامبر  13ی فقر در واشنگتن دی سی در هاکانون

ارائه کرد عقاید خود درباره این موارد با قطع و یقین ابراز کرد: 

نژادی  ضیتبعی فقیرنشین، هامحلهی، محیط امنطقهشرایط 

ی علی و ساختاری که منجر به هاعاملدر استخدام و دیگر 

ی اصالحی برای گذارهیسرماو همچنین سیاست  شودیمفقر 

کاهش فقر، مانند کمک به تغییر محل کار کارگران و کمک به 

و  صنایع جدید، کمک به ارتقای تحصیالت، آموزش و بازآموزی

 .(23) ی فقیرنشینهامحلهو  هازاغهاز بین بردن 

شناختی است و با دیدگاه او درباره فقر در اصل جامعه

ی قبلی که مبتنی بر ناشایستگی فردی و یا هادگاهید

 .(24) تفاوت دارد کامالًی اخالقی بود هاضعف

 Lyndon baines)پیش از بیانیه دولت لیندون جانسون 

johnson ) 1964مبنی بر مبارزه علیه فقر در سال 

 (public welfare amendments)ی رفاه عمومی هاهیاصالح

 1962در سال  (john F. Kennedy)دولت جان اف. کندی 

ن اصالحات با ابعاد فرهنگی اولین اقدام اصالحی عمده بود. ای

حین ارائه برنامه  1962فوریه  1فقر سروکار داشت. کندی در 

ی رفاه عمومی اظهار هابرنامهخود به کنگره و خواندن اطالعیه 
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داشت که ماهیت و دالیل فقر نسبت به )بیکاری و رکود 

زیرا ؛ بود تغییر کرده است 1930اقتصادی( که ویژگی دهه 

یابی نسبی و اشتغال فراوان ما بیشتر نگران امروز در سال کام

. اطالعیه کندی آوردیمفقری هستیم که در دل فراوانی دوام 

ی امداد و مساعدت بر لزوم پیشگیری و توانمندسازی جابه

ی رفاهی این بود که از طریق ایجاد هابرنامهتأکید کرد. هدف 

ی هافرصتی جدید برای استقالل اقتصادی، هامهارت

عی و اقتصادی را در اختیار افرادی که موفقیت و شانس اجتما

ی دارای هاخانوادهکمتری داشتند قرار دهند. برنامه کمک به 

ی کم هاخانوادهی مالی هانهیهز فرزند تحت تکفل یعنی تأمین

موقت  طوربهدر خانه بیکار است  هاآندرآمدی که سرپرست 

بدون دلیل تصویب شد البته چنانچه سرپرست  1961در سال 

از دریافت کمک محروم  کردیمموجه از بازآموزی امتناع 

برنامه کمک به  1962اصالحات رفاه عمومی در سال . شدیم

سال تمدید  5ی دارای فرزند تحت تکفل را به مدت هاخانواده

 .(25) کرد

پس از اینکه کنگره درك کرد که دستمزدهای افراد دارای 

 تواندیمسالمت جسمانی در پروژه دریافت کمک در ازای کار 

 ابتبه میزان دستمزد رایج باشد. این امر با صنعت خصوصی رق

 ی مددکاری عمومی که توسطهانامهبرندارد. همچنین با 

 1115خش . آنگاه بابدیینمتداخل  اندشدهوزارت رفاه طراحی 

ولت به ایاالت اجازه داد تا از کمک د 1962از اصالحات سال 

و  (Community work)ی اجامعهفدرال برای حفظ مددکاری 

ی هاکمککننده ی آموزشی برای بیکاران دریافتهاپروژه

 .(19) شوند ندمبهرهرفاهی 

اولین  ،(Demonstration project)ی اکتشافی هاپروژهاین 

ه دادند ( بودند که به ایاالت اجازwaiverی قانونی )هاتیمعاف

ه ی جدیدی را در سیاست رفاه آزمایش کنند، البتهادهیا

 رانهیگسختی جدی و هارهنمونی جزئی و تحت هادهیا

 .(24) فدرال

ی هاتیمعافو در سرتاسر دولت رونالد ریگان  1980در دهه 

ابزاری برای  عنوانبه هاالتیای اکتشافی توسط هاپروژهقانونی 

ی دارای فرزند تحت تکفل اهخانوادهی به دولتبرنامه کمک 

کوچکی بودند. همچنین، در  نسبتاًی هاطرحاستفاده شد که 

ی هاتیمعافزمان دولت بیل کلینتون این  در 1990دهه 

قانونی برای دور زدن قانون فدرال و عدول کامل از برنامه 

ی دارای فرزند تحت تکفل استفاده شدند؛ هاخانوادهکمک به 

 .(26) (Wisconsin worksن )همانند برنامه ویسکانسی

 

تار تأمین اجتماعی ایاالت متحده ارکان و ساخ. 1-3-5

 مریکاآ

طی مراسمی  جمهور اسبق آمریکا،بیل کیلینتون، رئیس

قانون استقالل  را که به 296-103تاریخی، سند قانون عمومی 

است،  ( مربوط1994ی اصالحیه )هاطرحتأمین اجتماعی و 

نمادین از خودکار فرانکلین  صورتبهامضا کرد. کلینتون 

جمهور اسبق آمریکا، برای امضای قانون استفاده زولت، رئیسرو

قانون  1935آگوست  14سال پیش در روز  59کرد. روزولت 

قانون  تأمین اجتماعی اصلی را با همین خودکار امضا کرده بود.

رسمی اداره تأمین اجتماعی )اس اس ای(  صورت بهجدید 

(Social Security Administration (SSA)) ز وزارت را ا

 Department of)بهداشت و خدمات انسانی )اچ اچ اس( 

Health and Human Services (HBS))  جدا کرد. این قانون

اجرائی شد و اداره تأمین اجتماعی را  1995مارس  31در روز 

. بازگرداندیک آژانس ایالتی مستقل  عنوانبه اشهیاولبه حالت 

حت نظارت آژانس مادر اداره تأمین اجتماعی ت 1939)از سال 

(parent agency عمل )یک مدیر واحد، آژانس را با  .(کردیم

ی با هفت نفر عضو اداره خواهد امشاورهدو حزبی  ئتیهکمک 

کرد. همچنین در قانون جدید تغییرات عمده دیگری نیز وجود 

دارد که برنامه تأمین اجتماعی و برنامه درآمد اضافی تأمین 

 Supplemental Security Income)( اجتماعی )اس اس ای

(SSI) ) (27) دهدیمرا تحت تأثیر قرار. 

 

ی تأمین اجتماعی هابرنامهترین قوانین و مهم. 2-3-5

 آمریکا

 یکامتحد امر یاالتدر ا یرفاه اجتماع یهابرنامه یخیسابقه تار

ها برنامه ین. اگرددیقرن نوزدهم باز م یانیپا یهابه دهه

از  یتدر جهت حما یشتراند و بمند نبودهو نظام یرطور فراگبه

 یند؛ اما پس از بحران اقتصادآمدبه اجرا در  یانفقرا و متکد
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 یهاگروه یکه تمام یاجتماع فاهاستقرار نظام ر 1929

اندرکاران قرار گرفت و مورد توجه دست یردبرگرا در یاجتماع

 1935سال  یقانون تأمین اجتماع یببا تصو یبترت ینبد

 .(17) ی شدسازنهیزمی برنامه رفاه اجتماع نیتریادیبن

 

 قانون آموزش و توسعه نیروی انسانی. 5-3-3

 Manpower)کنگره قانون آموزش و توسعه نیروی انسانی 

Development and Training Act) 1962  منظوربهرا 

ساختاری در دوره دولت جان اف  طوربهرسیدگی به اقتصاد 

به وزیران کار،  1962کندی به تصویب رساند. این قانون 

ی مربوط هاپروژهبهداشت، آموزش و رفاه این اجازه را داد که 

دگان مشاغل ی شغلی به بیکاران و دارنهامهارتبه آموزش 

نیمه وقت را که در مناطق جغرافیایی خود مورد تقاضا هستند، 

ی مالی مشروط از هاکمکبا دریافت  هاالتیاتأمین مالی کنند. 

را بر  هاپروژهو مسئولیت این  کردندیمدولت فدرال عمل 

در  هاالتیاعهده داشتند. بودجه اختصاص داده شده به 

سازمانی بود. کمک ی ضمن خدمت و هاآموزشراستای 

که باید  شدیممستقیم به کارآموزانی پرداخت  طوربه هانهیهز

پیش از آموزش دست کم یک سال سابقه کار داشته و عضو 

ساله  17. افراد باشندی با سرپرست شاغل نبوده هاخانواده

 هاآنباالتر که دبیرستان را ترك کرده بودند و دیگر برای 

سال  22زیر  النیالتحصفارغد و آموزش رسمی در دسترس نبو

دالر در هفته واجد شرایط  20برای کمک هزینه تا سقف 

ی نهادی هانهیهز از %90بودند. دولت فدرال همچنین 

ی مربوطه را تحت پوشش هاآموزشآموزی شغلی و هارتـم

نقدی یا جنسی  صورتبهرا  هانهیهزمابقی  هاالتیاقرار داد و 

 .پوشش دادند

 

 برنامه قانون جامع آموزش و اشتغال. 4-3-5 

کنگره قانون جامع آموزش و اشتغال را به تصویب رساند و 

جمهور ریچارد نیکسون آن را امضا کرد. هدف این بود رئیس

ی شغلی برای شاغلین و آموزش برای بیکاران و هافرصتکه از 

دارندگان مشاغل موقت اطمینان حاصل شود. این قانون 

ی سابق را با هم ترکیب و یکپارچه کرد: هانونقای از امجموعه

ی نیروی انسانی تحت قانون آموزش و توسعه نیروی هابرنامه

در دولت جان اف کندی، قانون فرصت اشتغال  1962انسانی 

در دولت جانسون و قانون استخدام اضطراری  1964

(Emergency Employment Act )1971  که در سال مالی

شغل عمومی را تصویب کرده  150000حدود  1973و  1972

 .(19) بود

، حلآخرین راه عنوانبهکارفرما  مثابهبهانداز اقدام دولت چشم

، حتی برای رسیدن به هدف اشتغال کامل از طریق ایجاد شغل

سی و ایدئولوژی رایج یک گزینه سیا هانهیهزبا توجه به 

 .(28) غیرقابل قبول بود که بالدرنگ رد شد

 

 ی مهارت آموزی مرتبط با جوانانهابرنامه .5-3-5

قانون اشتغال  ژهیوبهدر ایاالت متحده از طریق انواع قوانین، 

رکت شغلی ی اکتشافی و قانون آموزش و مشاهاپروژهجوانان و 

، چندین برنامه اندگرفتهکه هر دو در زیر مورد بحث قرار 

ارزیابی  هابرنامهآموزی برای جوانان اجرایی شد. این مهارت

 Careerی شغلی )هادانشگاهتجربی داشتند؛ مانند 

Academies (CA)( آغاز شغل ،)career Beginnings (CB) ،)

رکت شغلی و (، قانون آموزش و مشاJob corpsسپاه کار )

 summerی )آموزمهارتی تابستانی آموزش و هابرنامه

training and education program (STEP) ،)ی دیگر هابرنامه

 Juniorتجربی داشتند مانند موفقیت جوانان )ارزیابی نیمه

achievement (JA) ،)ی شغلی آموزش رسته جوانان هادانشگاه

 Junior Reserve officer training corps – career)ذخیره 

academies (JROTC – CA))  ی آزمایشی جوانان هاپروژهو

 Youth incentive entitlement pilotمستحق انگیزش )

projects (YIEPP)تجربی بر روی برنامه (. یک ارزیابی غیر

مشاوره جوانان در بیمارستان انجام شد. در اکثر موارد جمعیت 

شده در این افزایش نداده است؛  مورد مطالعه و به کار گرفته

 اساسبری رفاهی آنان را کاهش نداده است. هاکمکهمچنین 

ی هیچ اثر درآمدی مثبت قابل توجهی نیز انهیزمی هایژگیو

زیرگروه جوانان یافت نشد. اور و همکاران  39بر هیچ کدام از 

 ی خویش چند فرضیه رقیب را رد کردند:هاداده اساسبر
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ه زداشتکنندگان را از اشتغال بانامرنامه ثبتالف( شرکت در ب

 ی درآمدی زمانهاشیافزااست و اینکه این کاهش درآمد 

 کندیمخروج از برنامه را خنثی 

 وب( اینکه جوانان نسبت به کسانی که وارد برنامه آموزش 

 مشارکت شغلی نشدند، خدمات بیشتری دریافت نکردند

ی داشت. آنان استدالل ج( اینکه خدمات جوانان کیفیت پایین

نیازهای آموزشی جوانان  دهدیمنشان  شانیهاافتهکردند که ی

شدن آموزش  مؤثرترمتفاوت است و اینکه برای  االنسبزرگبا 

از خدمات بیشتر  توانندیم ساالنبزرگنسبت به  هاآنجوانان 

شوند و به قانون  مندبهرهو یا حداقل نوع متفاوتی از خدمات 

رکت شغلی در پی فراهم کردن بازآموزی در یک آموزش و مشا

 center forی شغلی )آموزمهارتفضای کالسی جدا از 

employment training (CET) در سن خوزه کالیفرنیا اشاره )

نمودند که این رویکرد را استفاده کرده بود. ترکیب 

 تربزرگی هابرنامهی بر آموزمهارتی کالسی و هاآموزش

پیشرفت نیروی کار و اصالحات آموزشی  طراحی شده برای

 1990و جوانان در طی دهه  سوادیب ساالنبزرگشغلی برای 

 .(29) مسلط شد و تاکنون ادامه داشته است

 

 ی توسعه نیروی کارهابرنامه. 6-3-5

تا  ی مربوط به آنهابرنامهی توسعه نیروی کار و سایر هابرنامه

تحده مالت پذیری ایادرباره رقابت هاینگرانحد زیادی بازتاب 

و بر باز شدن  شودیم تریجهان روزبهدر اقتصادی است که روز

ه ر به روی کاالها و خدمات و نیز بمرزهای تجاری نفوذپذی

دست  با از 1980روی سرمایه مالی و کار تأکید دارد. از دهه 

هم  ی تمام وقت و پردرآمد واکارخانهرفتن یک باره مشاغل 

 هاآنزمان با انشعاب مشاغل بخش خدمات که بسیاری از 

ز او  مشاغلی آزاد و کم درآمد بودند و مابقی مشاغلی پردرآمد

یجاد ی شناختی بودند، کاهش کلی در اهامهارتازمند نوع نی

 .(30) مشاغل جدید رخ داد

ی اکارخانهدر چند دهه گذشته نابودی مستمر مشاغل 

نابودی آن  خصوصبهردرآمد که آموزش کمتری الزم دارند؛ پ

مشاغلی که مردان سفیدپوست را متأثر ساخته بود، توجه 

 .(31) عمومی بسیاری را به خود جلب کرد

 1988قانون حمایت از خانواده مصوب سال  .5-3-7

ریگان  بند اول از قانون حمایت خانواده: حمایت از کودك

نامید و آن را « اصالح واقعی رفاه»قانون حمایت از خانواده را 

ی هانهیهزکه امضا کرد. این در حالی بود  1988اکتبر  13در 

بیلیون  7/16به  1980بیلیون دالر در  5/11رفاهی از  خدمات

کنندگان کمک به دالر رسیده بود و در طول آن دهه دریافت

 11ی دارای فرزند تحت تکفل ساالنه در حدود هاخانواده

(. قانون حمایت 1994میلیون بودند )کمیته امکانات مالی، 

 .(32) بند اصلی داشت 6خانواده 

اه ایگدر بند اول به موضوع حمایت از کودکان و پابرجا کردن ج

پدری پرداخت شده بود. این بند مستلزم قطع فوری 

ن بود ی جدید حمایت از کودکاهابرنامهمربوط به  دستمزدهای

 .(33) یا بعد از آن صادر شده بود 1994که در ژانویه 

ی هافرصتبند دوم قانون حمایت از خانواده: ایجاد برنامه 

 ساسی.ای هامهارتشغلی و آموزش 

ام تم بند دوم، بخش وزین قانون حمایت از خانواده این بود که

را اجرا  حورمکار ی رفاه هابرنامهتا  ختسایمرا ملزم  هاالتیا

ی هافرصتی کامل برنامه زیرهیپانمایند که این به معنای 

ی رفاه به هابرنامهی اساسی یا هامهارتشغلی عملی و آموزش 

فرزند  نیترکوچکبود. تمام مادرانی که  1992کار در اکتبر 

برنامه  ادراناز م %40بود؛ یعنی حدود  تربزرگساله یا  3 هاآن

ر دی دارای فرزند تحت تکفل، به شرکت هاخانوادهکمک به 

ی اساسی هامهارتی شغلی عملی و آموزش هافرصتبرنامه 

مه که یک برنا دادیمملزم بودند. بند دوم به ایاالت مجوز 

ر ه دکمکمل کار را ارائه کنند که طی آن مجموع ذخایر ایالتی 

ی دارای هاخانوادهمک به مزایای برنامه ک عنوانبهحالت عادی 

ی فرصت اشتغال هابرنامهکنندگان فرزند تحت تکفل به شرکت

استفاده  کنندگانیارانه شغلی شرکت عنوانبه، شدیمپرداخت 

 امهشود. بند دوم همچنین به هر ایالت اجازه داد تا یک برن

 .(33, 32) ی کندزیرهیپای را اجامعهآزمایشی مددکاری 

 کردیمرا موظف  هاالتیابند سوم از قانون حمایت از خانواده 

برنامه کمک »ی هاخانوادهتا خدمات مراقبت از کودك را برای 

تضمین کنند، البته « ی دارای فرزند تحت تکفلهاخانوادهبه 

ی برای اشتغال یک عضو از خانواده به میزانی که چنین خدمات
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ایالت ضرورت  دییتأی آموزشی مورد هاتیفعالو یا شرکت در 

ملزم بودند تا در مواقعی که خانواده استحقاق  هاالتیاداشت. 

ی دارای فرزند تحت تکفل را تحت هاخانوادهبرنامه کمک به 

ماه  6شرایط خاص از دست داد، کمک هزینه درمانی را تا 

هد. بند چهارم شروط استحقاق برنامه کمک به ادامه د

ی دارای فرزند تحت تکفل را حفظ کرد و ایاالت را هاخانواده

ی دارای فرزند هاخانوادهملزم کرد تا مزایای برنامه کمک به 

ی برقرار کند که حائز اخانوادهتحت تکفل را برای هر 

که به  هاآناستانداردهای مربوط به این برنامه است و فرزندان 

از حمایت والدینی محروم  شانیاصلدلیل بیکاری سرپرست 

 .(34, 32) اندشده

 

ی نیازمند و هاخانوادهه ببرنامه کمک موقت . 5-3-8

 برنامه اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده

ه کمک به روندهای عمومی مشارکت در برنام 1-5بخش 

ت به ی دارای فرزند تحت تکفل و برنامه کمک موقهاخانواده

ده شان دان ریگان تا جرج بوش نی نیازمند را از زماهاخانواده

ی در دسترس، مشارکت در هاداده اساسبراست؛ همچنین 

ا ت 1990برنامه اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده را از سال 

 زمان دولت جرج بوش به نمایش گذاشته است.

که  کندیمه کار را مرور ی اکتشافی رفاه بهاپروژه 2-5بخش  

 ادر ساخت بیاموزند چهی بسیاری را قهاالتیادر واقع 

ه یر بدارای فرزندان صغ شاغلریغیی برای انتقال مادران زهایچ

رای بو سازوکارهایی معتبر  هارساختیزبازار کار و ایجاد 

 است. ی نیازمند الزمهاخانوادهاجرای برنامه کمک موقت به 

اقتصادی رفاه چند  –ی اجتماعی هاجنبهبا عنوان  3-5بخش  

 ی نیازمندهاخانوادهنامه کمک موقت به و چون دریافت بر

. کندیمتاکنون بررسی  1997مشارکت نیروی کار را از 

ی برنامه کمک موقت به رگذاریتأثمطالعات موجود بر 

 رند.کنندگان آن تأکید دای نیازمند بر دریافتهاخانواده

  

 

 

ی رفاه به کار و گذار به برنامه کمک هابرنامه. 9-3-5

 ی نیازمندهاهخانوادموقت به 

ه ، یعنی زمانی که ادارات رفاه دولت مجاز ب1989بین سال 

ش ی شغلی و آموزهافرصتاجرای برنامه رفاه به کار در برنامه 

 ، یعنی زمانی که قانون1996شدند تا  ی اساسیهامهارت

از طریق  (Family Support Act (FSA)) حمایت خانواده

خصی ملغی گردید، قانون تلفیقی فرصت کار و مسئولیت ش

نامه رفاه میلیارد دالر در بر 8ی فدرال و ایالتی حدود هادولت

نه ی اساسی هزیهامهارتی شغلی و آموزش هافرصتبه کار 

 .(35) کردند

ه مستلزم کی تعبیر گردید ابرنامه عنوانبهرفاه کار محور 

ی هاخانوادهکنندگان برنامه کمک به شرکت کردن دریافت

غل، ی )الف( جستجوی شهابرنامهدارای فرزند تحت تکفل در 

ی اجامعهی، یا )ب( خدمت مددکاری آموزمهارتتحصیالت و 

 .(36) دریافت مزایا است در ازای

ه در مجموع نقدهای گوناگونی بر آن مطرح شد. اجرای برنام

ی هاتجربه 1980یی که طی دهه هاالتیاار محور در رفاه ک

 از بسیاری در این رابطه کسب کرده بودند و نیز سهم بسیاری

 ادهدبودجه فدرال را نسبت به سایرین به این برنامه اختصاص 

برای مثال مریلند، میشیگان، ؛ (37) بودند، متفاوت بود

ی ی اکتشافهاپروژهنیویورك، اوکالهاما و پنسیلوانیا، در ذیل 

 برنامه مشوق کار و بند چهارم از قسمت الف قانون تأمین

ین ای اشتغال رفاهی را معرفی کردند. هابرنامه اجتماعی،

مال برای مطابقت با قانون حمایت خانواده به اع هاالتیا

داشتند  ی پیشنهادی خود نیازهابرنامهی اندکی در هالیتعد

ملی ع 1989در مورد نیویورك در سال  جزبه هاآنکه همه 

 .(38) شدند

 

راهبردهای همگانی توسعه آموزش و نیروی  .10-3-5

 کار

ی مجدد آمریکا و طرح ارگذهیسرمااین بخش قانون بهبود و 

ی آمریکا را با توجه به واکنش دولت اوباما نسبت لیالتحصفارغ

. هر دو اقدام کندیمارزیابی  2007 – 2009به بحران مالی 

فوق، به هدف ایجاد شغل، آموزش و توسعه نیروی کار را با 
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، ژهیوبهی آشکار تحصیالت دانشگاهی پیوند داد؛ هامشوق

ی پیوند اساله 2ی هادانشکدهوی کار را به آموزش و توسعه نیر

داد که بر آموزش مهارت تأکید داشتند. تلویحاً در هر دو اقدام 

؛ دو اقدامی که فرض را بر این قرار شودیمفوق مشاهده 

ی اقتصادی بهتر هابحرانکه افراد تحصیل کرده در  اندداده

تی ی دولهاارانهقادرند از خود محافظت کنند و کمتر به ی

 .(39) متکی باشند

، با محوردانشترویج تحصیالت دانشگاهی، حتی در اقتصادی 

ن رو است. با ایریسک تحصیالت بیش از حد نیروی کار روبه

ت بیش از حد و غیرضروری در میان ال، تحصیالح

ز تر اپوستان و در میان مردان بیشسفیدپوستان بیشتر از سیاه

وجه اگرچه الگوی مربوط به جنسیت با ت. (40) زنان رایج است

-فارغ هانآوارد یا از  هادانشکدهبه افزایش تعداد زنانی که به 

 شردهف، ممکن است تغییر یابد. در بازار کار شوندیمالتحصیل 

(tight labor markets)  افراد دارای تحصیالت بیش از حد

کار  ا جستجو کنند و در بازارمشاغل بهتر ر توانندیمشتر بی

ن فشرده داشتن شغلی که فرد در آن به دلیل ناکافی بودغیر

ی مربوطه ناراضی است، ممکن است هاچالشدستمزد یا 

 .ی تحمل شود و بهتر از بیکار شدن تلقی گرددراحتبه

 

ی مجدد آمریکا گذارهیسرماقانون بهبود و . 11-3-5

 2009مصوب 

ی مجدد آمریکا که اوباما آن را در گذارهیسرماقانون بهبود و 

به امضا رساند، به دنبال ایجاد و حفظ  2009فوریه  17

مشاغل، بهبود اقتصادی کشور و کمک به کسانی بود که بیشتر 

 12رکود اقتصادی بودند. بخش الف از این قانون  ریتأثتحت 

بند  7ش ب دارای بند مربوط به تخصیص اعتبار داشت و بخ

بود؛ مانند مالیات، بیکاری، سالمت، کمک مالی دولت و غیره. 

میلیارد دالر برای  9/3بخش الف بند هشتم این قانون، 

ی تحت قانون هاتیفعال« یآموزمهارتخدمات آموزشی و »

ی نیروی کار فراهم کرد و با قانون مشاغل سبز گذارهیسرما

(green jobs actتلفیق شد. تحت )  این قانون، بودجه

 500ی نیروی کار شامل گذارهیسرمای تحت قانون هاتیفعال

و  ساالنبزرگبرای اشتغال  هاالتیامیلیون دالر کمک مالی به 

میلیارد دالر کمک مالی برای  2/1ی، آموزمهارتی هاتیفعال

ی جوانان، نظیر اشتغال تابستانه، هاتیفعالی برای هاالتیا

برای رسیدگی به شرایط  هاالتیابه  میلیارد دالر 25/1

 750ی و آموزمهارتی شغلی و هاتیفعالکارگران بیکار شده و 

میلیون دالر برای وزارت کار بود که آن را صرف یک برنامه 

کمک رقابتی کند که برای کارگران آموزش و کاریابی در 

 .کردیمصنایع نوظهور را ارائه 

 

 یریگجهینت .6

از اصول بنیادین حقوق بشر است که  تأمین اجتماعی یکی

ابزار استقرار تأمین و عدالت اجتماعی در بسیاری از  عنوانبه

کشورهای جهان جایگاه ویژه و پوشش گسترده دارد و هر 

باید بتواند حداقل نیازهای  اشیزندگفردی در دوران 

پرداختن به حقوق تأمین اجتماعی،  اش را فراهم کند.اجتماعی

ر اصلی در هر برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی مسئله و محو

در زیرا در میان اکثریت مردم کشورهای  شودیممحسوب 

ی و حمایتی امهیبی هابرنامهتوسعه، عدم تحقق اصول و  حال

نظام تأمین اجتماعی، نخستین معیاری که این قبیل کشورها 

نظام تأمین . سازدیمرا از کشورهای پیشرفته جهان متمایز 

به امضای  1935جتماعی کشور امریکا، در اکتبر سال ا

روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا رسید. در زمان رکود 

، هنگامی که میزان فقر در 1930اقتصادی شدید دهه 

درصد فراتر رفته بود، شکل محدودی از  50شهروندان عالی از 

معیاری برای اجرای  عنوانو بهبرنامه تأمین اجتماعی شناسایی 

ی اجتماعی شروع به کار کرد. این قانون توسط کمیته هامهیب

ظارت ادوین ای. ویت ـولت تحت نتصادی روزـین اقـتأم

 عنوانبهتوسط کنگره  1935نویس شد و در سال یشـپ

  یی راهاکمکصویب گردید. این قانون ت New Deal بخشی از

در . تأمین اجتماعی شدیمبرای افراد بازنشسته و بیکار شامل 

ایاالت متحده یک برنامه بیمه اجتماعی است که توسط مالیات 

. این شودیماختصاص داده شده بر دستمزدها تأمین مالی 

و  برنامه بیمه سالمندی، بازماندگان» عنوانبهبرنامه همچنین 

که سه جزء آن را منعکس  شودیمشناخته  «از کار افتادگی

میلیارد دالر  500این برنامه حدود  2004. در سال کندیم
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جهت کمک پرداخت نموده است. برنامه تأمین اجتماعی 

برنامه دولتی در جهان است. احتمال  نیتربزرگایاالت متحده 

تغییر نظام تأمین اجتماعی یک موضوع سیاسی مهم در سال 

شامل سه   برنامه تأمین اجتماعی ایاالت متحده .بود 2005

 جزء 

بازنشستگی، از کار افتادگی و  یهاکمک :از اندعبارتکه  است

 هایمستمردر این کشور طرح پرداخت کمک به بازماندگان. 

: مستمری مبتنی بر پرداخت شودیمبه سه روش ذیل انجام 

حق بیمه، مستمری همگانی و مستمری تکمیلی مبتنی بر 

ی هیکلبررسی درآمد که پرداخت حداقل مقرری را برای 

شده مریکا بیمهدر کشور آ .دینمایممستمری بگیران تضمین 

 منظوربهسال سابقه پرداخت حق بیمه را  30 ستیبایم

مریکا در مزایای مستمری داشته باشد. کشور آبرخورداری از 

فعال و گسترده وارد عمل شده است و  صورتبهبخش درمان 

ی اجباری و طرح بیمه همگانی به امهیبطرح  2در قالب 

. برابر قانون کندیمدرمانی ارائه خدمات پزشکی و  شدگانمهیب

مریکا مسئولیت موارد بهداشتی و درمانی بر عهده اساسی آ

ی ایالتی است و دولت فدرال هم در اداره امور هاحکومت

 ی بیمه درمانی مشارکت فعال دارد.هاطرح

 

 دانی. تشکر و قدر7

 وهشنویسندگان از کلیه کسانی که در راه گردآوری و تهیه پژ

 .را یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی دارندحاضر ما 

 

 سهم نویسندگان. 8

نویسندگان پژوهش از معیارهای نویسندگی براساس 

المللی مجالت پزشکی برخوردار  های کمیته بینپیشنهاد

 هستند.

 

 تضاد منافع. 9

 پژوهش حاضر تضاد منافع ندارد.
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Background and Aim: The right to the enjoyment of social protection is one 

of the most important human rights in human rights instruments, international 

obligations of states as well as fundamental laws. Awareness of social 

protection rights has a significant role in social justice, peace of mind, and 

self-esteem in the people of society and to protect them from all risks arising 

from economic, social, and cultural crises. Today, with the rapid population 

increase, the complexity of issues and the extent of the need for these rights 

are of great importance, political and social importance and is one of the 

important indicators of development and development in the world countries. 
 

Materials and Methods: In this study, using the descriptive-analytical 

method to collect information through the review of books, articles and 

theses, and research centers and internet and then data processing and data 

collected by optimum, discursive, and rational use are considered to provide 

relevant literature and research results. 
 

Results: The development of the legal system of social security is a 

necessity, and the formulation and completion of this legal system requires 

an acceptable constitution by the sovereignty and the people. This legal 

system to achieve the objectives and standards and evaluation strategies in 

terms of structure and legislation, judicial system, insurance, health services, 

health, relief support such as unemployment and disability insurance and 

providing very comprehensive, dynamic and It is efficient. 
 

Ethical considerations: To organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty, and fidelity have been observed. 
 

Conclusion: The U.S. A Social Security Program consists of three 

components: retirement aid, paralysis, and aid to survivors. The bill will be 

paid on the following three procedures: the pension based on the payment of 

the premium, the public allowances, and supplementary allowances, which 

ensure that the minimum monthly allowance is guaranteed for all pensioners. 
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