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 مین اجتماعی ایران از طریق سناریو پردازیأتصویرپردازی از آینده سازمان ت

 

1عباسسلیمانی  

* 2علیاصغرپورعزت
 

3گیویرضااسماعیلیمحمد  
 

 چکیده
گفیتکیهدرتیوانمییمینرفاهعمومیوابستهاستوحتییأهابهشدتبهمراتبتامنیتکشور

اجتماعیبرایایجادامنیتمعطیو بیهآینیده،مینأنگاهیخردمندانهبهپدافندغیرعامل،نقشت

باگیرتصویرمطلیوازطرفیدستیابیبهاینآیندهبدونداشتنسناریوو.بسیارحائزاهمیتاست

هیایسیناریوباهید تبیییندراینپژوهشبههمینمنظور.مکننباشدامریدشواراستغیرم

تجزییهووساختاریافتهباخبرگانمصاحبهنیمهازطریقایراناجتماعیمینأرویسازمانتپیش

ایینگیذاردرآینیدهثیرأتیعامیلکلییدی12تکنیکتحلیلتمگردآوریشدهباهایدادهتحلیل

میناجتمیاعیأسیازمانتیآیندههایسناریوکهسوالایندرپاسخبهسپس.شناساییشدسازمان

هیایپیشیرانعوامیلکلییدیوبنیدیرتبهبراساسبااستفادهازمدلپیترشوارتزوکدامندایران

درنهاییتدوعامیلمییزانتوجیهوتوسطخبرگاناهمیتوعدمقطعیتبراساسشدهشناسایی

بدسیتاجتماعیرتبهباالتریمینأزدگیسازمانتمدیریتیومیزانسیاستهایسبکاستفادهاز

چهیارسیناریوگییریمبنیایشیکل)دومحیور یکمیاتریسهایمحوردریریگکهباقرارآوردند

کیهدرایینمییانتنهیاسیناریو.شدندگراوشکننده،پویا،قهقرامیناجتماعیهوشمندأسازمانت

هیاینظامگیریازهاوبهرهمشیخطزدگیسازمانوسیاستپرهیزازازمانهوشمنداستکهباس

درمقابیل.شیودمیناجتمیاعیأتیبالباعثجهشروبهجلوسیازماندهماننددوتوانمیمدیریت

مینأنظامتندتوانمیگراوشکنندهبهمیزانباالییسناریوسازمانپویاتاحدودیودوسناریوقهقرا

اجتماعیراباچالشجدیمواجهسازند.

 کلیدی: های واژه
 .تصویر پردازی ،سناریو پردازی مین اجتماعی،أت
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 مقدمه

تلقیآیندهتحولبهعنوانهنرتبدیلدانشمربوطبهگذشته،بهدانشتوانمیپژوهیراآینده

طالعهتحوالتاحتمالیمختلفبیرایاینمنظرمطالعاتآیندهرویکردیدقیقرابرایمازکرد.

بهاییننکتیهمهیماسیتکیهتوجه(.pourezzat et al, 2018) آوردزندگیدرآیندهفراهممی

موثربیرمطالعهعواملبرایپیشبینیماجراجویانهآیندهنیست،بلکهتالشپژوهیآیندههد 

اندرسیازمانتیامینآنچهمشخصاسیتبحیر .1392عبدی،وعباسنیا)ساختآیندهاست

بامخاطرهمواجهخواهیددرصدجمعیتایرانرا53ازبیشسرمایهاجتماعیایرانسرنوشتو

میلییون43بحرانیبهوسعتسرزمینایرانازنظرپراکندگیجمعیتیودرگیریبیشازنمود

اسیتآینیدهبدیهیگرانازمصادیقامنیتملیخواهدبود.براساسنظربسیاریازتحلیلنفر

هادرتحققعیدالتاجتمیاعیدارداجتماعینقشبسیارزیادیدرکمکبهدولتسازمانتامین

نیزآمدهاستکهبیدونتیامیناجتمیاعی1اجتماعیبطوریکهدرشعارانجمنبینالمللیتامین

ارزییابیدرهمیینراسیتا .1395)پرونیدی،محققشدنعدالتاجتماعیمیسرنخواهیدبیود

توسیعهاقتصیادی،بعنوانپیششرطاصلیاجتماعیآیندهسازمانتامین فعلیوهایشیمخط

 .1393)نعیمایی،اجتماعیوفرهنگیدرتمامیکشورهامطرحاست

درسازمانتامیناجتماعیمبتنیبیراصیلتناسیبوهمیاهنگیبیینانجامفعالیتفراگرد

اصلمزبوربهسرعتدرحیالشواهدبراساسوتاس هاها)هزینهها)درآمد وخروجیورودی

آمیاروارقیامنشیان .1392،دیگیران)دلویوباشدمیبرابریبهسمتنقطهوحرکتکاهش

اییمداشیتهرابرابریمسیتمریبگییران19برابریبیمهشدگانرشد8درمقابلرشددهدمی

 رشید55-88)سیاله33کبیازهبرابیریی97تیا89بصورتیکهتعدادمستمریبگیرانازسال

77/6بهمییزان86سازمانتامیناجتماعیدرسال2نسبتپشتیبانازسویدیگراستداشته

98بودهوبراساسآماراعالمیازسویسازمانتامیناجتماعیایراندرششماههدومسیال

،انتامیناجتماعیاجتماعیسازممرکزآمارومحاسباتاقتصادیوکاهشیافتهاست)67/4به

استویادآوراینمسئلهاینآماربیانکنندهمشکالتجدیدرحوزهتامیناجتماعی  .1398

دکشیورراتوانیمیاستکهادامهاینروندوعدمداشتنسناریومطلوببرایآیندهاینسازمان

ی،اجتمیاعی،سیاسیتوسیعهنکتیهکیهازطرفیاین جدیمواجهسازد.امنیتیوملیبابحران

اهمییتاییناسیت نظامتامیناجتمیاعیگیرهخیوردهرهنگیهرکشورباتوسعهف واقتصادی،

                                                           
1
. ISSA 

 نسبتبیمهشدگاناصلیبهمستمریبگیران.2
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)پرونیدی،کنیدضرورتتوجهبهآیندهسازمانتیامیناجتمیاعیراصیدچنیدانمییتحقیقو

گیذردولییمیااجتمیاعیدراییرانمیینزدیکبهنیمقرنازفعالیتتامیندرحالیکه .1395

بنابراینایودرمانهستیمبیمهاجتماعیدردوعرصهشاهدعدمتحققاهدا تامینهمچنان

کهچالشیترینبزرگلزومتوجهبهآیندهسازمانتامیناجتماعیامریجدیوپراهمیتاست

درگذاردرآیندهاینسیازمانتوجهبهعواملکلیدیتاثیربدنبالعدماجتماعیتأمینسازمان

تیاکنوناینکیهعلییرغیماسیتمنیاب بیرگرفتنمصار پیشیاست،روروبآنباحالحاضر

کیهبیاموضیوصتصیویرهیاییپیژوهشگرفتهولییاجتماعیصورتتامینمحوریتباتحقیقاتی

اجتماعیانجامشدهبسییارمحیدودئهسناریومناسبجهتسازمانتامیناآیندهوارپردازیاز

درهمیینراسیتامسیئلهاسیت.درکقابیلرایینخصیوککیامالولذاخالءتحقیقاتداست

اصلیومطلوبتصویرپیردازیآینیدهسناریوهایبهصورتذیلبیاننمود:توانمیپژوهشرا

اجتماعیدردوحوزهبیمهودرمانکهسازگارباشرایطایرانباشدکداماسیتوسازمانتامین

پییشرویآینیدههیایسیناریوتبیینییقحاضیرتحقهد اصیلی الزاماتاجراییآنچیست؟

،تعییینعناصیررجیانبینظییاهیدا اصیلیهید کناراست.درسازمانتامیناجتماعیایران

ینیدهسیازمانباورپیذیرآهیایسیناریو )بحرانییحساسهایعدمقطعیتوهایپیشرانمولفه

بهاهدا اصیلیوفرعییرناظنیزکهتحقیقهایپرسشاجتماعیایراننیزمدنظراست.تامین

عبارتنداز:هستند

 پیشرویآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانکدامند؟هایسناریواصلی:پرسش

:فرعیهایپرسش

 ؟کدامندآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانباورپذیرهایسناریوعواملپیشران

ندهسازمانتامیناجتماعیایرانآیباورپذیرهایسناریو)بحرانی حساسهایعدمقطعیت

؟کدامند



 پژوهش و مبانی نظری پیشینه

هایعلمیکالسیکداردپسازجنگجهانیدوموپیشبینیتاریخریشهدرادبیاتوداستان

واسیتراتژیپییشبینییتیاریخ،درعلیومپژوهییآینیدههیا،بهموازاتگسترشنظریهسیستم

هیایآینیدهدرواق علیممطالعیهپژوهیآینده (.pourezzat et al, 2008) اجتماعیبسطیافت

کندبابکارگیریعلمیابزارهیاحتملومطلوباستودراینمسیرتالشمیم باورپذیر،ممکن،

نویسییآینیدهپژوهیازقبیلسیناریوهایآیندهلوبعواملبااستفادهازتکنیکطدستکاریمو
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پردازنیدبلکیهسناریوهادرواق بهپیشبینیآیندهنمی .1395)رضایان، دلخواهراشکلدهد

  .1386:38،)شوارتزکنندمختلفرادرزمانحالمیسرمیهایآیندهامکاندرک

آنطییدرکیهشودگرفتهنظردرحسیتمرینیکعنوانبهدتوانمیسناریوریزیبرنامه

پیچییدهوفیازیاطالعیاتازآینیدههایسناریوزیراشوندمیکشیدهچالشبهذهنیهایمدل

دراساسییهیایعیدمقطعییتبررسییوگذشتهازیادگیریشاملدتوانمیو،شوندمیساخته

مطلیوبچنیدینطیرحهایسناریوکثرادر (.(ksenija et al, 2018: 5دنباشباورپذیر آیندهمورد

ونگیتقیاط اییننیروهیایچگیکندچرایییومتقاط وجودداردیکسناریونویستالشمی

توسیعه بیدیلهیایآینیدهرابصورتتصاویرهاسپسآنتصویرسازیکندو همگراراشناسایی

هیاینتداعیشیرایطمطلیوبدرداسیتابراساسویرزمانیااینتص .1386:40)شوارتز،دهد

 گییردیزمانیدردورنمایمعطو بهآیندهشیکلمیاساسشرایطحالوگذشتگان،زمانیبر

 .1382)پورعزت،

وارزشواقعیسناریوپردازیدرتفسیرآیندهاستوایینموضیوصاهمیتاصلیبااینحال

هیایسیناریوکنیدکیهدرتحلییلسیناریو،مییاسیتدالل1وییکنیدارد.پیشبینیباارتباطی

اسیتایدررلیذا نماییدمشیگذارانکمکمیمهارتوشمسیاسیخط ساختاریافتهبهافزایش

وحقیایق از ضروریاسیتتیاترکیبییمناسیبازسازمانتامیناجتماعیتصویرپردازیآینده

تصیویروبیاپیردازشآنهیاگیرددرکنارهمقرارآیندهاینسازماندرعواملکلیدیتاثیرگذار

رنظیربایدمواردغیرواقعیرانیزددراینتصویرپردازیهمچنین .انجامگیردآیندهپردازیاز

هسیتندوآرمیانشیهریراهیاییوجاهطلبیتمایالتداشتچراکههرملتیدارایتخیالت،

تیامین (.pourezzat et al, 2008) دکهاینمواردباییدپییرایشگیرددنکنبرایخودتصورمی

هیایحماییتجامعیهازاعءیاءخیوددربرابیرشیوک2کارالمللیسازمانبیناجتماعیازنظر

 :podger et al, 2014عمومیتعریفشدهاسیتدیواجتماعیازطریقیکسریاقداماتاقتصا

تامیناجتماعیدرجوام مختلفاینحمایترابهدوصورتمحققنمودهکهبعنیوان (. (231

اجتماعیازدومنظرقابلبحثهستنددیدگاهگذاردرآیندهسازمانتامینعواملکلیدیتاثیر

کهریشهدرکشورانگلستانداردوهزینهآنازمحلپرداختمالیاتتیامین3یبوریجنظاماول

.شودتامیناجتماعیونظامملینامیدهمیشودکهمی

                                                           
1
. wick 

2
. ILO 

3
. Beveridge 
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تامینمیالیاییننظیاموریشهدرکشورآلماندارداستکه 1نظامبیسمارکیدیدگاهدوم

 .دراییراننییز1396دیگیران،پرستو)خالقگیردمیانجامبیمهحقعمدتاازمحلکسورات

درنیهاینحقبیمیهکهگیردحقبیمهدریافتیصورتمیمحلازنظامبیسمارکیتامینمالی

عوض،بیهدربلکهشود،میذخیرهمبیمهشدهبنانهوشودمیگذاریسرمایهانداز پسصندوق

دربنیابراین.شیودمیتوزی مستمریبگیرسیستمامروزذینفعانبینطورمستقیمبهوسرعت

شیورک شیهروندانبیینالنسیلیبینپیماننوعیبهکههمبستگیداریم،یکسیستمماایران

درکهامیداینباکنند،میتأمینراسالمندانهزینهبازنشستگیجوانانآندرکهوابستهاست

 .بیمهپردازانآیندهدریافتنمایندتوسطراخودبازنشستگیحقوقآینده

ایننسل ییکازباشیدپایدارمدتدرازدرتاداردشرایطبرخیوجودبهنیازسیستمبعدی

راعملکردتاباشدگستردهکافیاندازهبهبایدکنندگانمشارکتپایهطر  رکودمواق درنظام

نسیبتازسیریعترنباییدسیستمدرنسبتمستمریبگیراندیگر،سویاز.کندحفظاقتصادی

شیدخواهیدنظامتامیناجتماعیفروپاشیبهمنجروضعیتاینزیرایابد،افزایشپردازانبیمه

(Ablanco, 2017 &Garcia .) درارتباطبانظامبیسمارکیدوموضیوصبعنیوانعامیلکلییدی

و2تاثیرگذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانقابلبحثاستاولاستفادهازسیستمپیی 

نظیامبیسیمارکی،حسبقیانونهایدریافتیدومعلیرغماینکههگذاریحقبیمهعدمسرمای

از)بیوریجی حمیایتی دییدگاهوانتظیارمجلیسدرایرانبهرسمیتشناختهشدهولیدولتو

هیایهمینمسئلهطبیقنظیرخبرگیانباعیثتحمییلهزینیهتامیناجتماعیدارندوسازمان

گیذاردرآینیدهسیازمانتیامینیکیازعواملکلییدیتیاثیروبهتامیناجتماعیشدهسنگین

درسناریوپردازیآیندهتامیناجتمیاعیباییدمیدموردایندوراشکلدادهکهاجتماعیایران

.نظرقرارگیرد

ازطر دیگرهمانطورکهدرباالاشیارهشیدماهییتبیینالنسیلیبیودنسیازمانتیامین

یکییدیگیرازعوامیلکلییدیبهتغییراتجمعیتیشدهکهاجتماعیباعثوابستگیشدیدآن

مشییگیذرانسیازمانایکیهاگیرخیطبهگونهگذاردرآیندهتامیناجتماعیایراناستتاثیر

کاهشجمعییتمیدنظیردولیتبیودسیناریوییمشیخطدردورانیکهتامیناجتماعیایران

درآینیدهومنیاب میالیسیازمانبیهتبی آنکیاهشدرآمیدجهتمقابلهباکیاهشورودیو

تیاثیرکلییدیمهیمکیهازعوامیلنسبتپشتیبانیکاهششدیدداشتندامروزبااینبحرانمی

بعنیوانییکلیذاتغیییراتجمعیتیی.روبرونبودنداستآیندهسازمانتامیناجتماعیگذاردر

                                                           
1
. Bismarck 

2
. Page 
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هیایرطراحیمیدلدآیندهسازمانتامیناجتماعیانگذاریمشخطبایدمدنظرعاملکلیدی

.باشدپایدارتامیناجتماعی

هیایتیامینونحیوهادارهنظیامسیاختاریترتیبیاتکهآیااستایناساسیسؤالاینجادر

درپاسیخهستند،بعنوانعواملکلیدیتاثیرگذاردرآیندهتامیناجتماعیقابلبحثاجتماعی

ایمختلیفبیههامیناجتماعیدرکشورهایتدرشرایطکنونیساختاربهاینسوالبایدگفت

میدیریتتوسیط-2مدیریتبدونواسیطهتوسیطبخیشدولتیی-1یکیازاشکالذیلاست

)صیندوقمدیریتتوسطبخشخصوصی-3امنایی تا)بصورتهی موسساتعمومیمستقل

هیایحسابرسییوسیسیتمتیوانمییبیمهوبازنشستگیمستقل ازمهمترینویژگیطرحاول

رعاییتاصیلسیهتوانمیهایطرحدومبندییکپارچهراذکرنمود،همچنینازویژگیدجهبو

دولیت،بیمیهشیدگانوجانبهگراییراذکرنمودکهاشارهبیهتمیایزقائیلشیدنبیینمنیاف 

دولیت،تعامیل"عنیوانبیهتیوانمییرا1گراییجانبهسهطرحدارد.مدیریتاینکارفرمایاندر

درشیرایطبرابیرومسیتقل البتهکارگران)ازطریقنمایندگانآنهیا کردوتعریف"ایانکارفرم

  (ILO, 2013: 13).کبراییافتنراهحلبرایمسائلمشتر

تیاثیرکلیدییکیازعواملبعنوان سهجانبهگرایینیزازنظرخبرگانآنچهمشخصاست 

ءامنیادرحالحاضرهییاتچراکهابلبحثاستقگذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعیایران

بیاوشیودمییوزیررفاهتعیینبهپیشنهادآنهانفر6هکاستنفر9ازلمتشکتامیناجتماعی

وتصمیماتبارایموافقپین نفیرقطعییتکندرسمیتپیدامیهیاتجلسههمینششنفر

تااجتمیاعیدرهییسازمانتامینراهبردیهایمشیخطیمستکهتمایحالایندرویابدمی

.شودمیعیینتءامنا

گیذاردرآینیدهتیاثیرکلییدینیزبعنوانیکعامیلاصلسهجانبهگراییبرهمیناساس

درجهتتقویتنقشسیایراینسازمانآیندههایسناریودربایدسازمانتامیناجتماعیایران

  لحاظشود.اعءاء

 های پژوهشپیشینه
 یشینه تحقیقات انجام شدهپ( 1) جدول

روش  عنوان و اهداف کشور

 شناسی

 نتیجه

علومباسغالمیوع دانشگاه آینده برنامه ازسناریوترسیم دولت حمایت کاهش به توجه با

                                                           
1
. tripartism  
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روش  عنوان و اهداف کشور

 شناسی

 نتیجه

رضاقاسمی

 1391ایران)

سناریو رویکرد اساس بر پزشکی

پردازی

علومپزشکیوتوسعهجهانیویهادانشگاهپردازی

استفادهتوانمینآیندهمبهمرقمخورد با

مطلوب آینده ترسیم به تکنیکسناریو از

دستزد.

حسینینجمه

 1394)ایران

هایبانکداریمشخصهپردازیازتصویر

اسالمیخوب،الگووتدوینچشمانداز

 مءامینی و هاتم ارائه هد  باآن

موفق اسالمی بانکداری درباره

 آنها تایید فرعیو ایهتم استخراج از پستحلیلتم

برنامه سپس و اصلی الگوی خبرگان، توسط

توسطمحقق تدوین استراتژی ریزی  شده

.ارائهشده

احدرضایانو

علیحسین

ایرانرضایان

(1395 

بهآینده ایران در آب بحران پژوهی

سناریو  بر تکیه باپردازیروش
ایران در آب مسئله اصلی هایپیشران

سناریو

زیپردا

سناریو چهار حوزه: شناسایی این محتمل

بحران تشدید شود،می امننا ایران  الف 

 بحران افتادن تعویق بهج بحران رف  ب 
 در افتادنبحران بهتعویقد مدت کوتاه در

.بلندمدت

وجهانیبانک

سازمان

مکاریه

اقتصادیو

1توسعه

(2007 

کشور53در،نگاه یکدربازنشستگی

مختلفهایاقدامبهبررسیطرح جهان

نمایدمیبازنشستگیهایسیستم

مطالعه

تطبیقی

سایر تامیناجتماعیایرانبا نظام مقایسه

تامینکشورها نظام آینده به توجه لزوم

بهاجتماعی توجه با اصالحات انجام و

تغییراتجمعیتیبرایثباتوپایداریاین

.نمایدنظامراضروریاعالممی

2زینولزالنآ

 2006)مالزی

هایمدیریتیواجراییدرچالش

هایتامینگذاریصندوقسرمایه

صندوقموردیمطالعه)اجتماعی

 مالزیکارکناناحتیاط

سناریو

پردازی

محدودیت بهره، نرخ از نهایت در محقق

مناب 

بعنوانانسانی دولتی بهادار اوراق خطر و

چا کننده هایاینلشعواملکلیدیایجاد

.نمایدصندوقیادمی



اجتماعیعمدتابرعوامل هایتامینآنچهمشخصاستپژوهشگراندربررسیحوزهنظام

 وبهتعبیردیگرگذاریو...هایسرمایهمدیریتطرح هایبازنشستگی،)سیستم درونسازمانی

پژوهشتعداداندوگیریمشکالتمتمرکزشدهشکلالیهسطحی گرانعواملبرونکمیاز

نیزمدنظرقراردادهاقتصادیو..)سیاسی،سازمانی هاییجهتاغلببهذکرتوصیه اندو را

.اجتماعیاکتفانمودندهایتامینبهینهسازیبرنامه

                                                           
1
. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD(  

2
. Azlan Zainol 
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تکمیلپژوهش منظور اینپژوهشمحققبه بدنبالبررسیدر هایگذشته دو گروههر

ازط سازمانی درون و برون استتاعوامل خبرگان آرا به مراجعه قابلیتهاییسناریوریق با

 کاربرددردنیایواقعیبرایسازمانتامیناجتماعیارائهنماید.

نو جمله توانمیپژوهشهایاینآوریاز پیشرانوعواملکلیدیدستیابیبهبه عدم،

تامیناجتماعیایرانبحرانیهایقطعیت سازمان نمود آیندهدرندوانتمیکهاشاره ترسیم

 .دنداشتهباشبسزاییتاثیرازطریقتدوینسناریویمطلوباجتماعیسازمانتامین

 
 نقشه راه پژوهش (1) نمودار

 روش شناسی پژوهش

 مرحله اول روش تحقیق
 مصاحبه با خبرگان

ییکیازابزارهیاوهمچنیناستهاپژوهشهایمعمولگردآوریدادهدرمصاحبهیکازروش

)سیرمدوارتباطباموضوعاتموردبررسیاستهاوعقایدافراددرخواستهدریافتکیفیجهت

ترینتکنیکگردآوریبرخیازپژوهشگرانمصاحبهرابهترینومطمئن .1396:149دیگران،

سیاختاردانندمصاحبهازنظرمیزانسازمانیافتگیبهسهدستهساختاریافته،نیمیههامیداده

دراینپیژوهشازروش  .1392 دیگران، )کریمیو شودیافتهوبازیابدونساختارتقسیممی

هاباتوجهبهاهیدا پیژوهشپرسشباطراحیمصاحبهنیمهساختاریافتهاستفادهنمودیمکه

مصاحبهنیمهساختاریافتهباخبرگان•

 درخصوکعواملکلیدی

تجزیهوتحلیلدادههاباروشتحلیل•

 تم

مرحلهاول

مصاحبهبا

 خبرگان

 مشخصکردنموضوصاصلیسناریو•

 مشخصکردنعناصرکلیدی•

 تعییننیروهایپیشران•

اولویتبندیعواملپیشرانبراساس•

 اهمیتوعدمقطعیت

 مشخصکردنمنطقسناریو•

 تدوینسناریو•

 ارزیابیموضوصاصلیسناریو•

 تعیینشاخصهایراهنما•

 

مرحلهدوم

سناریوپردازی

مدلپیتر

 شوارتز
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هیاازخبرگیاندرارائیهپاسیخبااینحالموردسوالقرارگرفتندیکسانبصورتهمهخبرگان

 .مصاحبهمشخصنمودیمفراگردجزئیاتمصاحبهرادرطیواربودندعملبرخوردآزادی
گیریماجهتمصاحبهنیمهساختاریافتهدراینپژوهشمدلگلولهبرفییییاروشنمونه

استوجهتتعیینحجمنمونهازروشاشباصنظریدرمصیاحبهاسیتفادهنمیودیمایزنجیره

وجامعیهآمیاریشدتحلیلتمانجامبااستفادهازتکنیکاحبهنیزهایمصهتحلیلدادتجزیهو

میا.هسیتندتعدادیازمدیرانبخشبیمهودرمیانتیامیناجتمیاعیشاملاساتیدگروهبیمه،

بیرهخدوروشضبطونوشتنپاسخبراسیاسنظیرمصاحبهازهرفراگردسعینمودیمدرطی

بصورتنوشیتاریپییادهبالفاصلهبعدازمصاحبهراهاپاسخ،استفادهنمائیمکهدرصورتضبط

 مودیم.نمی

قابلیت اعتماد یا اعتماد پذیری مصاحبه

سیتفادها، 1985)1گوبیا و لیینکلن هیایاعتبیاروروایییازمعیار دراینپژوهشبرایتعییین

 همچیونمشیاهدهبیاصیر زمیانکیافی،:جهتتامیناعتبارتحقییق2باورپذیری-1نمودیم

هیایعینیییادداشتبرداریدقیق،استفادهازپرسشپژوهش، محیط با طوالنی مستمر،تماس

:بهایینمنظیور3اطمینانپذیری-2درطولمصاحبهسعینمودیماعتبارالزمراتامیننمائیم

:بیه4انتقالپیذیری-3ماعواملکلیدیحاصلازمصاحبهرابهتائیدخبرگانتحقیقرساندیم

گروهیازخبرگاندیگیروهمچنینازهمتایان بانظر تبادلانتقالپذیریازاطمینانازمنظور

-4نماینیدهیایمصیاحبهاظهیارنظیرکهدرتحقیقمشارکتنداشتندخواستیمدرموردیافته

:درسراسرتحقیقبایادداشتبرداریدقیقوگیردآوریاطالعیاتسیعینمیودیم5تائیدپذیری

مصاحبهگردآورینمیائیم.همچنیینمیاازروشبیازآزمیوننییزهایدادهنیبرهاییمبتیافته

)مصیاحبههاجهتمحاسبهپایاییاستفادهنمودیمکهبهاینمنظورباانتخابسهتاازمصاحبه

-1دو،سهوچهار آنهارابافاصلهدوهفتهبعدکدگذاریمجددنمودیموبااستفادهازفرمیول

درصید60بدستآمدکهچونازمقداردرصد7/85محاسبهنمودیمکهمیزانآنپایاییرا16

هاقابلاعتماداست.بیشتراستکدگذاریمصاحبه
 

                                                           
1
. Guba & Lincoln 

2
. Credibility 

3
. Dependability 

4
. Transformability 

5
. Confirmability 

  =درصدتوافقاتدرونموضوص. 2×)تعدادتوافقات÷)تعدادکلکدها × 6.100٪
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 مشخصات خبرگان مصاحبه شده (2) جدول

 تخصص سابقه )سال( مدرک تحصیلی

 مدیرانبخشدرمانتامیناجتماعی 23 دکتری

 عیمدیرانبخشدرمانتامیناجتما 22 دکتری

 مدیرانبخشدرمانتامیناجتماعی 21 دکتری

 مدیرانبخشدرمانتامیناجتماعی 22 کارشناسیارشد

 مدیرانبخشبیمهتامیناجتماعی 27 کارشناسیارشد

 مدیرانبخشبیمهتامیناجتماعی 29 کارشناسی

 مدیرانبخشبیمهتامیناجتماعی 27 کارشناسیارشد

 بیمهتامیناجتماعیمدیرانبخش 27 کارشناسی

 مدیرانبخشبیمهتامیناجتماعی 20 کارشناسیارشد

 مدیرانبخشبیمهتامیناجتماعی 29 کارشناسی

 )بیمه مدرسدانشگاه 7 کارشناسیارشد

 )بیمه مدرسدانشگاه 10 کارشناسیارشد

 )بیمه مدرسدانشگاه 15 کارشناسیارشد

 بیمه )مدرسدانشگاه 10 کارشناسیارشد

 )بیمه مدرسدانشگاه 15 کارشناسیارشد


 مراحل انجام مصاحبه (2نمودار )

طراحی
سواالت
 مصاحبه

انتخاب
 خبرگان

انجام
 مصاحبه

رسیدنبه
اشباصدر
کدگذاری پاسخها

متن
 مصاحبه

شناساییتم
 ها

استخراج
 جداول

محاسبه
پایایی
 وروایی
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 روش تحقیق   دوم رحله م

 مدل پیتر شوارتزاز طریق پردازی  سناریو

 هیایپدیده که مشخص نسبتاً کلیدیهستندعناصرشاملسهجزءازدیدگاهشوارتزهاسناریو

 هسیتند، مشیاهده قابیل تبییینشیرایط دردگیبیهسیاکمهسیتندو تغییرات با ساکن نسبتا

 و هسیتند کوچیک رونیدهای از ترکیبیی ییا رونیدها همانکالن که تغییرات پیشران ایهنیرو

همیان یعنیی هسیتند اهامیید و بیم تالقی نقطهحساسکه هایبحرانییاقطعیت عدم باالخره

پژوهشجهیتاجیرایمیدلدراین.یاحساسباشند توانندآسیبزامی تغییرات موقعیتیکه

:شوارتزمراحلزیرراطینمودیم

شیودومعییننمیودنموضیوصاصیلیبرایآنایجادمیشناساییمقاصدیکهسناریو-1

هاییابتدامحیطدرونسازمانتامیناجتمیاعیوسیپسسناریو:دراینمرحلهباطرحپرسش

ادیمسواالتیازقبییلتصیمیمگییرانومحیطبیرونتامیناجتماعیایرانراموردسوالقرارد

 اندیشیند؟چییزیمییچیهبیهمشیگذارانسیازمانتیامیناجتمیاعیدرآینیدهنزدییکخط

هیایسیازمانتیامیناجتمیاعیدارنیدسیرمایه بیر هاوتصمیماتیکهتاثیربلندمدتمشیخط

رنهاییتدرقالیبهباخبرگانجم آورینمودیمودکهاینمواردراازطریقمصاحبکدامند؟

درایینمرحلیههیایاثرگیذارمحییط:شناساییپارامتر-2تبییننمودیم.فرعیواصلیهایتم

دارنیدراتهییهفهرستیازعواملکلیدیکهدرموفقیتویاشکستتامیناجتماعیایرانتاثیر

هنتای درکنمودیماینعواملراازطریقمصاحبهوجم بندینظراتخبرگانبدستآوردیم

تعییننیروهایپیشران:دراینمرحلهنیروهایپیشرانمیوثر-3.آمدهاست 3)جدولشماره

ازنظرخبرگاندرطولمصیاحبهبرعواملکلیدیمرحلهاولرامشخصنمودیمبهاینمنظور

اسیتفاده1وروشتجزیهوتحلیلسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،تکنولوژییک،محیطییوقیانونی

.آمدهاست 4)شمارههنتای آندرجدولک.مودیمن

بندیبرمبنایاهمیتوعیدمقطعییت:درایینمرحلیهازخبرگیانخواسیتیماولویت-4

اهمیتوعدمقطعیترتبیهبنیدینماینیدبراساسعواملکلیدیوپیشرانشناساییشدهرا

ریو:پیسازشناسیاییتیاثیرانتخیابمنطیقسینا-5آمیدهاسیت. 6)درجدولآنکهنتای 

گذارترینعواملازنظراهمیتوعدمقطعیتدرآیندهتامیناجتماعیایرانایینعوامیلرادر

قراردادییمومنطیقسیناریوهاوجزئییاتآنهیارامشیخص)دومحور یکماتریسهایمحور

 .3نمودیم)نمودار

                                                           
1
. PESTEL ) political, economic, social, technological, environmental, legal( 
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 عوامیل مراجعیهبیه بیارا سیناریوهیر نتای  و وضعیتتدوینسناریوها:دراینمرحله-6

ارزییابیموضیوص-7سیومتیدویننمیودیم. و دوم هایگام در شناساییشده روندهای و کلیدی

پردازیازآینیدهسیازمانهابامراجعهبهموضوصاصلییعنیتصویراصلی:پسازتدوینسناریو

ازهرییکناجتماعیایراندرآیندهتامیتامیناجتماعیایراناینمسئلهرابررسینمودیمکه

آیاآینیدهتیامین است؟ شده مشخص هاییپذیری آسیب چه رسد؟می نظر به چطور اهسناریو

-میی نظیرهبی خوب دوسناریو یا یک در یا است شدهاستوار تدوین سناریوها همه در اجتماعی

هسیازمانهامشخصشدتنهیادرسیناریوسیازمانهوشیمندآینیدپسازبررسیسناریورسد؟

ایین هیایراهنمیا:درتعییینشیاخص-8رسید.تامیناجتماعیایرانبسیارمطلوببهنظرمی

سازمانتیامینهایسناریوهایاصلیبرایارزیابیدقتوصحتمرحلهاقدامبهتعیینشاخص

ایینپیژوهشبیهلحیاظزمیانیبیهبررسیی.دادندردنیایواقعینمودیم هنگامرخاجتماعی

آینیدهاززمانحالسازمانتامیناجتماعیایرانبیهمنظیورتصیویرپیردازیمطلیوبوضعیت

پردازدوقلمرومکانیتحقیقمحدودبهایراناست.سازمانتامیناجتماعیایرانمی



 های پژوهش تجزیه و تحلیل یافته

 تبیین عوامل کلیدی بوسیله خبرگان 
 تحلیل مضمون مصاحبه 

اقیدامبیهاییرانتامیناجتمیاعیسازمانگذاردرآیندهکلیدیتاثیرشناساییعواملبهمنظور

تکنییکتحلییلتیمییاتحلییلموضیوعیبااستفادهازهایانجامشدهتحلیلمصاحبهوتجزیه

-2هاراگردآورینمیودیمداده-1برایانجامتحلیلتماتیکمراحلزیرراطینمودیمنمودیم

واقیدامبیهتوسیعهبندینمیودیمکدوراقطعهبندی هاداده-3مهانمودیاقدامبهذخیرهداده

هیا،الگوهیا،سلسیلهمراتیبوروابیطنشیانهتیمدراینمرحلهروابط-4مقولهکردیمهاینظام

نهایتاقیدامدر-6جدولنمودیمدراینمرحلهاقدامبهایجاد-5شناختراشناسایینمودیم

 .1392:66هاکردیم)محمدپور،بهتائیدومعتبرسازییافته
 درآینده تامین اجتماعی تاثیر گذارعوامل کلیدی  نتایج تحلیل مضمون مصاحبه (3) جدول

 ردیف کد مصاحبه تم اصلی

 1 2،4،6،12،13،15متخصص نظاممناب انسانی

 2 7متخصص هاوروشفراگردیعوامل

 3 1،4،6،8،9،10،11،12،13متخصص اصالحساختاری

 4 2متخصص عواملاجتماعی
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 ردیف کد مصاحبه تم اصلی

 5 2،3،6،8،10،12،13،15،4متخصص نظاممالی

 6 4،12متخصص نظامارتباطات

 7 2،3،4،11،13،5متخصص مشیگذاریخط

 8 2متخصص نظامکنترلونظارت

 9 7،12متخصص  IT)نظاممناب اطالعاتی

 10 2،1،3،4،5،6،8،10،11،13،14متخصص نظامسیاسی

 11 1،2،4،5،6،8،9،10،12،14متخصص نظاممدیریتی

 12 6،7،9،10متخصص نظامدرمانغیرمستقیم

 

پیشران عوامل کلیدینیروهای تعیین 

ازنظرخبرگاندرطولمصاحبهوروشتجزیهوتحلیلسیاسی،جهتتعیینعواملپیشران

 قانونیاقتصادی، و محیطی تکنولوژیک، آن1اجتماعی، نتای  که نمودیم جدول استفاده در

 آمدهاست. 4شماره)

با استفاده از  شکل دهنده به آینده سازمان تامین اجتماعی ایران های پیشراندسته بندی  (4جدول )

   PESTEL تکنیک

 )پیشران( ترین نیروی محرک مهم عامل

سیاستزدگیسازمانگراییوعدمرعایتسهجانبهسیاسی

2نظاممالیبدونذخیرهازاستفادهعدممدیریتصحیحسرمایهگذاریواقتصادی

ذهنیتعمومیدرخصوکآیندهتامیناجتماعیاجتماعی

تامیناجتماعیالکترونیکعدمتحققبهینهفنآوری

معیتومسنشدنجهایجمعیتیتغییراتنظامعدمتوجهمطلوببهمحیطی

دیدگاهحمایتیقانونگذاراننسبتبهسازمانتامیناجتماعیقانونی

 

  3عواملاعتبارسنجی 

استباتوجهبهتعدادخبرگانکهدرپژوهششدهارائه4توسطالواشهکهمحتوااعتبارنسبت

ارکندتابامقدنمیتعیی ازجدولحداقلقابلپذیرشاعتبارسنجیعواملراهمکاریدارند

جهتاعتبارسنجیعواملکلیدی (ayre & scally, 2014). مقایسهشودرابطهمحاسبهشدهاز

ازخبرگانخواستیمعواملرابراساسسهطیفضروریاست،مفیداستوضرورینیستو

                                                           
1
. PESTEL )political, economic, social, technological, environmental, legal( 

2
. page 

3
. CVR (content validity rate) 

4
. Lawshe 
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توجهبهتعدادخبرگانکه نفربودندازطریقرابطه،15ضرورینیسترتبهبندینمایندبا

 کهبر49/0)ازعواملکلیدیمحاسبهشدوباحدنصاباستخراجشدهازجدولاعتبارهریک

مشخصمی خبرگان بیشااساستعداد نمره کلیدیکه عوامل بنابراین شد مقایسه زشود

عامل9درنهایت(. Wallace et al, 2003: 497) راکسبنمایندمعتبرشناختهشدند49/0

آمدهاست. 5)تهشدندکهنتای درجدولکلیدیتوسطخبرگانمعتبرشناخ
 ( نتایج نمرات اعتبار سنجی عوامل کلیدی5) جدول

 نمره اعتبار سنجی عوامل کلیدی عامل

86/0انسانیمناب نظام

6/0هاروشویفراگردعوامل

73/0ساختاریاصالح

33/0اجتماعیعوامل

6/0مالینظام

2/0ارتباطاتنظام

5/0گذاریمشیخط

73/0نظارتوکنترلنظام

6/0(IT)یاطالعاتمناب نظام

73/0)سیاستزدگی سیاسینظام

73/0مدیریتینظام

2/0مستقیمدرمانغیرنظام

 

 بر مبنای اهمیت و عدم قطعیتعوامل بندی  اولویت

بهودیم،همچنینایپیشرانازنظرخبرگاناستفادهنمهدراینپژوهشجهتشناسایینیرو

 شناسایی قطعیتمنظور ازهایعدم دارند سناریوها دهی شکل در نقشاصلی که کلیدی

قطعیترتبههریکازخبرگانخواستیم عدم اهمیتو نظر از اساسنمره بر اینعواملرا

ودرمهمترین،براساساینرتبهبندیحاصلشد 6)نمایندکهنتایجیدرقالبجدولبندی

تامیناجتماعیسازمانگذاردرآیندهاملکلیدیتاثیروعترینپیشبینیقابلغیرعینحال

.شناساییشدندنظامسیاسینظاممدیریتیو
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از نظر  ذار در آینده سازمان تامین اجتماعی ایرانگ عوامل کلیدی تاثیررتبه بندی نتایج  (6)جدول

 اهمیت و عدم قطعیت توسط خبرگان

نمره عدم قطعیت  ینمیانگ

پیش بینی  قابل غیر)

 (1بودن

 عامل کلیدی نمره اهمیت

49/6 46/3 53/9  نظاممناب انسانی

85/6 3/4 4/9  هاوروشفراگردیعوامل

78/6  اصالحساختاری 3/9 26/4

69/6  عواملاجتماعی 53/7 86/5

53/7 4/5 66/9  نظاممالی

89/6  نظامارتباطات 73/7 06/6

7  مشیگذاریخط 8/8 2/5

86/6  نظامکنترلونظارت 13/9 6/4

86/6   IT)نظاممناب اطالعاتی 13/9 6/4

91/7  )سیاستزدگی نظامسیاسی 53/8 3/7

6/7  نظاممدیریتی 6/9 6/5

79/6  نظامدرمانغیرمستقیم 86/8 73/4

 

 فضای سناریو آفرینش

هاها،عدمقطعیتریسسناریومبتنیبرپیشرانماتهایمحورگیریشکلاساسدراینمرحله

داردقابلیتپیشوکمتریناثرگذاریوعواملیاستکهبیشترین درواق همانکهبینیرا

قبلمدیریتیاستکههایسبکمیزانتوجهبهسیاستزدگیسازمانو مرحله جدولدر

ینماتریسمیزانسیاستاساسشکلگیریا.شدندتوسطرایخبرگانشناسایی 4)هشمار

درسازمانتامیناجتماعیمدیریتیبصورتحداقلوحداکثریهایسبکواستفادهاززدگی

مؤید کههستیمگیکموتوجهزیادبهنظاممدیریتیزسیاستشاهدیکسرطیفدراست

ودهدراشکلمیتامیناجتماعی نظامومسیرتعالیاستهوشمندسازمانتامیناجتماعی

سازمانتائیدکنندهمدیریتیهایسبکبهوتوجهکمزیادسیاستزدگیبادیگرطیفسر

دربخشیدیگر.استتامیناجتماعیآسیبپذیرترینوضعیتمؤیدوشکنندهتامیناجتماعی

تامیناجتماعیسازمان،مدیریتهایسبکسیاستزدگیباالوتوجهزیادبهازاینماتریس

زدگیآفتسیاستنظامسیاسی،اینصحیحورتعدممدیریتصدهدکهدرشکلمیراپویا

                                                           
الرفتاررقبیاعمومیادارایعیدمقطعییتگویندمثقطعیتمینتای آیندهراعدمبینیناپذیربودنتحوالتومیزانپیش.1

باشند.باالاستدرحالیکهروندهایجمعیتیدارایعدمقطعیتپایینمی
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سیاستمدیریتوهایسبکتوجهکمبهاینشرایطودرنقطهمقابلسازمانپویاخواهدشد

 را گرا قهقرا اجتماعی تامین سازمان پائین میزدگی نمودار.زندرقم در که  3)همانطور

ملکهازنظرخبرگاندارایبیشتریناهمیتوعدمقطعیتدرمشخصاستازبرخورددوعا

آیندهسازمانتامیناجتماعیهستندچهارسناریوحاصلشدهاست:











 

 

 

 

 احتمالی برای سازمان تامین اجتماعی ایران های آینده (3نمودار)

 سناریو اول

 سازمان تامین اجتماعی هوشمند 

هیایسیبکاستفادهعملییاززیادودوعدمقطعیتموردتوجهقراردادناینسناریوازبرآیند

گییرددرایینتامیناجتماعیشیکلمییمدیریتیوسیاستزدگیکمسازمانوتصمیماتدر

بیراسیاسشایسیتهسیاالریوهیایحزبییودورازگرایشوضعیتمدیرانتامیناجتماعیبه

مدیران،زمینهحرکتبهسمتدورازسیاستزدگیشوندواینانتخاببهتخصصانتخابمی

کند.سازمانهوشمندومبتنیبراصولمدیریتیرافراهممی

سازمانبیهعنیوانفراینیدسیاختائیتال بیرایدرسیاستشوددراینسناریوتالشمی

بکیارگیریشیودومفهیومدستیابیبهکنترلبرروییکموقعیتوتءمینیکرهاوردمثبت

جهتتقوییتهایمدیریتیدرنظاموهمزمانازشودتلقیواقعیتزندگیبعنوانیکستسیا

کم

ت
به
جه
و


ک
سب

ی
ریت
دی
یم
ها

 
 

زیاد

 

سیاستزدگیسازمان

 ت

سازمانتامین

اجتماعی

هوشمند

سازمانتامین

اجتماعیپویا

سازمانتامین

قهقرااجتماعی

 گرا

سازمانتامین

اجتماعی

 شکننده

کم
زیاد

سیاستزدگیسازمان

 ت
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تیامیناجتمیاعی،فنیاوریچگونگیسیازماندهیمنیاب و،هاادارهنگرشتوانمندیکارکناندر

استفادهازتغییراتمحیطیبعنواننیرویسازندهوتواناییتصیمیمگییریدرشیرایطبحرانیی

کنیدبیااسیتفادهازاینفءیاسیازمانتیامیناجتمیاعیهوشیمندتیالشمییدراستفادهشود.

راگذاریسازمانتامیناجتماعی مشیسرمایهاصالحخطمدیریتبیمهدروهلهاولهایسبک

 بیرورشکسیتگی،ریسیکمسیتقیم طیور به گذاریچراکهسرمایهدردستورکارخودقراردهد
کیه تیدوینشیود باییدبصیورتی گیذاریمشییسیرمایهطخگذاردلذاتاثیرمی کسرینقدینگی

کهایینامیر ،شودحداقل ریسکدرعینحالو شود درصد53یوباالسرمایهحداکثر بازگشت

 کهاستوتورمبهره نرخ همچون متغیرهایی بامحوریتمستلزمدرنظرگرفتنعواملاقتصادی
اشیتغالوبیکیاری،دارنید سازمان آینده هایبدهی و حقوق ترمیمهایمشیخط بر فراوانی تاثیر

بصورتیاصالحوضعیتکسبدرآمدسازمانو سازماندارد پشتیبان نسبت کهتاثیرمستقیمبر

وگیذاریشیودسیرمایههایدریافتیدرمواردیازقبیلسهامواوراقبهادارحقبیمهکهابتدا

اصالحاتاست.نیزازمصادیقاینشودسازمانسپسبعنواندرآمدوارد

ازترکیبییهوشیمندباییدزماندرراسیتایتحقیقنظیاممیدیریتهمچنیندراینفءاسا

درزمینیهمیدیریترا2هیایمبتنییبرحیقبیمیهمعیینحطیرو1بامزایایمعینهایسیستم

بهمنظیورخاکهایدرخصوکمدیریتبیمهراتبدیلبیمهاختیاریبهاجباریوبازنشستگی

تیامیندراینسناریومیدیران.قراردهدخود مناسبذخائرسازماندردستورکارتوزیحفظو

تاآمادگیالزمجهتمدیریتشیرایطبایدازآیندهموردانتظارکسبیادگیرینماینداجتماعی

جمعییت،ها،مسنشیدنشدگاننسبتبهخروجیافتدرآمدهایکاهشورودیبیمهناشیاز

ازهاییبیمهحقدردولتسهمپرداختعدمکسرنقدینگیناشیازنی،هایدرماافزایشهزینه

دنسیبتنیتیالشنمایبیدینمنظیورباییدودنداشیتهباشی ...وبافیانقالیدار،خانهزنانقبیل

ایکهحداقلدرمقابلهرهفیتنفیربیمیهشیدهدبهگونهنپشتیبانیرابهباالیپن ارتقاءده

هیاتیامینهایهوشمندمسیربسیاریازشیرکتسازمان.هباشدیکمستمریبگیروجودداشت

هابایدطرزتلقیونگرشقبلییخیودراآیندهخواهدبودومدیراندراینسازماناجتماعیدر

هایسیاسییبیادیگیرانجهیتحصیولبیهرکنارقراردهندوبیاموزندکهچگونهباکنترلرفتا

زمانهوشمندمدیرانتامیناجتماعیازتغییررفتیاراندازیمشترککارکننددرفءایساچشم

یافیرادهاکهدرآنرفتارهاواندیشهکنندفءاییترینرکنبهبوداستفادهمیبهعنواناساسی

                                                           
1
. Defined Benefit (DB)  

2
. Defined Contribution (DC) 
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کنندوبههمیندلیلازچنینسیازمانیاندیشندوعملمیایدیگرمییابدوبهگونهتغییرمی

شود.هوشمندتعبیرمیبعنوانسازمان

 دومسناریو

 سازمان تامین اجتماعی پویا

تیامینهیاوتصیمیماتمشییزییادخیطزدگیی سیاسیتعدمقطعیتاینسناریوازبرآینددو

درایینگییردشیکلمییمیدیریتیدرسیازمانهایسبکاجتماعیوتمایلزیادبهاستفادهاز

هسیاستسازمانیبرایاعءیایکسازمانایجادشده بهمنظورحفظپویاییشرایطیدرسناریو

رفتارهیاییرفتارهیایسیاسییدرسیازمانشیاملواقی شیودوسازمانوخودسیازمانمفیید

افرادبهمنظوردستیابییاحفاظتازمنیاف یاهانفوذتوسطگروهبهمنظورکهباشدایآگاهانه

هایخودرابیهرقابلیتکهکارکنانبهطورمستمودرکنارآنتالششدهگیردصورتسازمان

مدیریتیتوسیعههاینظامآنندازطریقاستفادهازمنظورتحققاهدا وآمالیکهواقعاًدرپی

 ایینفءیایسیناریووآفیرینش.شودتعبیرمیدهندبههمیندلیلازاینسازمانبعنوانپویا

 ،تیامیناجتمیاعیسینتیهایتامیناجتماعیپویادربرابرسازمان هایپیدایشمفهومسازمان

دربهپویاییاستحفظپویاییبرایبقاءسازمانگریزناپیذیروضیروریاسیتگذرازایستایی
هیایمیدیریتیوکنتیرلچنینفءاییهد تامیناجتماعیایناستکیهبیااسیتفادهازنظیام

ادگیریکسیبییبیرایسازیمیدیرانوکارکنیانسیازمانرفتارهایسیاسیاقدامبهتوانمندی

ازتجربییاتدرسآمیوزیبیاهمزمیانایکهبهگونهموردانتظارنمایدهایآیندهپیشگیرانهاز

آینیدهبیاورهیایمطلیوبدستیابیبهفرصیتشناساییودرجهتحوزهتامیناجتماعیمنفی

یبحرانتامیناجتمیاعوتشدیدوقوصبهاینطریقازتامیناجتماعیبرنامهریزینمایدوپذیر

مستلزمآناستکهتامیناجتماعیخودرابیرایروییاروییبیااینامرالبتهونمایدپیشگیری

باتوجهبیهاینکیهدر.افزایشدهد حالانعطا پذیریشرادرعینوحوادثآیندهآمادهنماید

ودشدپویاییسازمانراتحتتاثیرقراردهدبایدتالشتوانمیشدت زدگیبهاینفءاسیاست

عوامیلشیکلازکارکنیان وکاهشابهامدرنقیشاعتمادافزایشروشن،هایمشیخطباایجاد

.کاستهشودرفتارسیاسیدهنده

کنیدبیاسازمانتامیناجتماعیتالشمیطبیعتادرچنینشرایطیبهمنظورحفظپویایی 

حیدمیدیریتیتیاهایسبکازنظامواستفادهاثربخشزدگیو بینسیاستایجادنوعیتعادل

حلمشیکالتو،مشیگذاریخطدرمراحلراممکنتمامکارکنانوذینفعانتامیناجتماعی

بیهمنظیورحفیظپوییاییخیودبیااسیتفادهازدهدوبیهمیوازاتآنمسائلسازمانمشارکت
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حفیظدروهلهاولاصالحنظاممدیریتبازنشستگیراباهد بیمهمختلفمدیریتهایسبک

تیامینسیستمانتقالتدریجی،افزایشتدریجیسنبازنشستگیارتقاءمناب سازمانازطریقو

تعیینحقیوقبازنشسیتگی،هایانفرادیبهسرمایهگذاریدرحساب1ازپی مناب بازنشستگی

تعیداد و تعیادلسیسیتمتیامیناجتمیاعیازقبییلدرآمیدایجیادکننیدهایهیمتغیربراساس

ایکهافیرادبیاسیابقهبیمیهگونهبه033/0درنهایتاصالحنرختعلقپذیریازوبازنشستگان

دردستورکارراوازاینطریقزمینهارتقاءنسبتپشتیبانبیشترمزایایباالتریدریافتکنند

اصیالحپوییاباییدزماندرراستایتحققنظاممیدیریتهمچنیندراینفءاسا.خودقراردهد

- مشییخیط اصیالح،کارشناسیانهغیریهادستورالعملوبازنگریقوانینازقبیلهاییمشیخط

ازطرییقجمعیتییهاینظامرامطابقباتغییراتپیشازموعد بازنشستگی مقررات تسهیلدر

کیهبیاکیاهشوتعیدیلایینگونیهاسیتدردستورکارخودقراردهید2گراییاصلسهجانبه

گیرد.فادهازاصلسهجانبهگراییفءایسازمانپویاشکلمیسیاستزدگیدرسازمانبااست

 سناریو سوم

 )غیر منطقی( گرا سازمان تامین اجتماعی قهقرا

هیایسیبکازانیدکاینسناریوازبرآینددوعیدمقطعییتتوجیهحیداقلیواسیتفادهعملیی

اگیرچیهگییردسازمانوتصمیماتدرتامیناجتماعیشکلمییکممدیریتیوسیاستزدگی

توجهکمبهنقطهنظرسیاسیونوکاهشرفتارهیایسیاسییدرانتخیابمیدیرانوتخصییص

دبعنوانیکنقطهقوتدرایینسیناریوباشیدامیاتوانمیهافراگردکمزدگیوسیاستبودجه

خطیابرایآزمونورامدیریتیدراینفءاشرایطیهایسبکعدمتوجهیااستفادهحداقلیاز

دمنجربهایجیادشیرایطغیرمنطقییوتوانمیرقمخواهدزدکهعلمیمدیرانهایغیرهدانست

هماهنگیساختارنامنجربههایمدیریتبیمهگیریازنظامعدمبهرهقهقراییدرسازمانشود

وریسیازمانرویبهیرهبیرایینمسیئلهشدهوباشرایطتکنولوژیمحیطیونوصکارسازمانی

درایینفءیا.شیودمییتامیناجتمیاعینظامبدونشکمان توسعهدروگذاشتهتأثیرمنفی

میان ،هیایتفءییلیدرمحییطهاوقوانینومقرراتودسیتورالعملنامهتأکیدبهرعایتآئین

نیوعیودرصیدیکارکنیان30تیا20توانمنیدیبکیارگیریشیاهدوشیدهنوآوریوخالقیت

قیدرمیوردتاکییدقیرارایکهاجرایقیوانینآنهیمبودبهگونهجابجاییهد درسازمانخوا

ازقوانینبعنوانسپریشاهداستفادهدهدوگیردکهاهدا سازمانراتحتالشعاصقرارمیمی

                                                           
1
. Page 

2
. Tripartism 
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درعرصیهتیامینقهقیراگیراشیرایطشیاهدسیازمانایندرخواهیمبودجهتعدمانجامامور

اجتماعیهستیم.

درمیدیرانناصیوابمنجربهشکلگیریرفتارهاییقهقراگراهایزمانچنینفءاییدرسا

اختیارقرارندادناطالعیاتکیهودر شودازقبیلعدمتحملبرایشنیدنسخنانکارکنانمی

نخواهیدیتدافعیدرمقابلمشکالتهاشیوهاعتمادوقابلغیرگیریفءایایجزشکلنتیجه

مسلماًدرایینآمادگیپذیرشهیچگونهتفکراتمتفاوتراندارندایکهمدیرانگونههبداشت

بیندتابهرفی آنبپیردازدتفکراتییازایینقبییلشرایطیکسازمانغیرمنطقیمشکلینمی

شوندکهبهمیرورزمیانآنراهاآنچنانبامشکالتمأنوسمیشودسازماناستکهباعثمی

چنینسازمانیهمانندگییرافتیادندرتنیگمیاهیاسیتدرکارکردندر.پندارندطبیعیمی

گیاههوشیمندسازمانیبااینخصوصیتهیچجریانداردفءاحالیکهدنیایواقعیبیرونازآن

 .بهسراشیبیقهقراسقوطخواهدکردنخواهدشدوبهتدری بدونآنکهمتوجهشود

 سناریو چهارم

 ا()ایست شکننده سازمان تامین اجتماعی

زدگییزییاددرسیاسیتمیدیریتیوهایسبکسناریوماشاهدتوجهحداقلیبهدرفءایاین

پذیرترینوضعیتیاستکهممکناسیتتصمیماتسازمانتامیناجتماعیهستیمواینآسیب

زدگیدرانتخیابمیدیران،تیدوینحالیکهسیاسترقمبخورددرسازمانتامیناجتماعیبرای

دادهقیرارصیصبودجهوتصمیماتبهشدتعملکیردسیازمانراتحیتتیاثیرها،تخمشیخط

فرآیندبرنفوذاعمالمنظورقدرتسیاسیبهکاربردایکهدرمحیطدرونسازمانشاهدبگونه

درچنیینفءیاییرفتارهیاییازخواهیمبیود.دلخواهی ابهنتدستیابیگیریبهمنظورتصمیم

نشیتاطالعیاتمحرمانیهسیازماندرگیری،ناطالعاتجهتتصمیمندادقبیلدراختیارقرار

دارند،عدماجرایصحیحقوانینوگروهی،پرداختنبهاموریکهافرادبانفوذتمایلهایرسانه

گسترشرفتارهیایسیاسییدرسیازمانپارتیبازیامریمعمولاستوتازگینخواهدداشت.

ودرسیتمنطقییهیایروشتوانندمناف خودرابیهنمییکهافرادآوردتاشرایطیبوجودمی

،کیارکیمراآنهیاکارکنیانمیدیرانونظیرتخرییبافیراددربااعمالتالشکنندبدستآورند

هایمتیداولوپذیرفتیهشیدهدراهدا سازمانودرنهایتمخالفشیوهباناسازگارونامطلوب

.کنندمعرفیتامیناجتماعی

شخصیخودبادرجهتتحققاهدا مدیراننیزممکناستزدهیاستدرچنینفءایس

شرایطمملوازرفتارسیاسییوعیدمبهیرهایندرغیراخالقیترغیبشوندابزارهاییبهتوسل
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هایسیاسی،جایگزینگفتگویسیازندهوبحثومجادلهباهد هایمدیریتیگیریازتکنیک

طورمستمرمارابهسمتناسازگاریفءایسازمانسوقمدیریتیشدهوبهایسبکمبتنیبر

واییندرمابهوجودآورندهمسائلومشکالتماهسیتندهایکهرفتاراینگونهاستدهدومی

عواملبیرونسازمانمنتسببهراا،مسائلومشکالتهنقصشکنندهیکسازمانحالیستکه

هیایتیامینایجادساختارهایشیکنندهدرنظیامتفکراتسرآغازایستاییوقبیلاینوکندمی

دهدکهراهییایشکلمیواینگونهاستکهسیاستزدگیمحیطپرمخاطرهاجتماعیاست

ارکنانعمالتمایلیبرایسرمایهگذاریکجهتایمنماندنازنتای نامطلوبآنوجودنداردو

بهشیدتتحیتتیاثیرایینسیاسیتندارندوبهرهوریسازمانراایدرچنینمحیطشکننده

هیایمثبیتهایشغلیوایستایینگیرشگیردوشاهدافزایشتنشواسترسهاقرارمیزدگی

شود.تعبیرمیسازمانیخواهیمبودبههمینعلتازاینفءابعنوانسازمانشکننده

رابیاهیایذییلچهارسناریویفوقدردنیایواقعیشیاخصدراینپژوهشجهتارزیابی

قابلقبولوموجهاول:میزانشاخصایتدویننمودیمتوجهنظرخبرگانومطالعاتکتابخانه

-لحاظنمودنچالشآیندهتامیناجتماعیایراندرسیناریودوم:میزانشاخصهابودنسناریو

درمحییطسیازمانگییریهابیرایتصیمیمسناریوبودناستفادهسوم:میزانقابلشاخصها

.یکپارچگیدرونیسناریوهاشاخصچهارم:میزانمیناجتماعیتا

 

  ها و پیشنهاد نتیجه گیری

بیاهیایکیهولییپیژوهشاندزیادیدرحوزهتامیناجتماعیانجامگرفتههایپژوهشاگرچه

اغلبتحقیقاتانجیاموندبسیارمحدودانجامشدهباشندموضوصآیندهسازمانتامیناجتماعی

هااکتفانمودند.هد اینمقالهتصویرپردازیهاییدرخصوکارتقاءبرنامهائهتوصیهشدهبهار

ازآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانازطریقسناریوپردازیاستباتوجهبیههید فیوقدر

کهبیهاییننمودیمساختاریافتهجهتگردآوریاطالعاتاستفادهنیمهمصاحبهازاینپژوهش

کلییدیتیاثیرعامل12درنهایتونفرازخبرگانحوزهتامیناجتماعیمصاحبه15منظوربا

اییندرادامیهازنظیرخبرگیانکردیمشناساییراگذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعیایران

مدیریتیونظامسیاسییییامییزانسیاسیتهایسبکنظاممدیریتییامیزانتوجهبهحوزه،

اثرگیذاربیرآینیدهسیازمانتیامینتیرینعوامیلبینیپیشرینوغیرقابلزدگیسازمانمهمت

سیازمانوسپسباروشسیناریوپیردازیشیوارتزچهیارسیناریواجتماعیایرانشناساییشد

برایآیندهسازمانتیامیناجتمیاعیهوشمند،سازمانپویا،سازمانقهقراگراوسازمانشکننده
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سیازمانهوشیمندهیئیتآنسیازمانتیامیناجتمیاعیدردرکیهشرایطینمودیمایرانارائه

.راتجربهخواهدکردترینموقعیتیرسازمانشکنندهآسیبپذقالبترینوضعیتودرمطلوب

عیدمپیشیرانو،عوامیلکلییدیشناسیاییبیهتیوانمیتحقیقاینایهدستاوردازجمله

دتوانیمییکیهاشارهنمیوداجتماعیایرانسازمانتامیندرآیندهتاثیرگذاربحرانیهایقطعیت

ازطریقتدوینایراناجتماعیسازمانتامینترسیمآیندهدرگذارانمشیتوسطمدیرانوخط

هیایسیبکایکیهبیامیدنظیرقیراردادنبهگونیهداشتهباشدبسزاییتاثیرسناریویمطلوب

تیامینهیایمحیدودیتتندرنظیرگیرفوحوزهبیمهوپرهییزازسیاسیتزدگییمدیریتیدر

مسیرهوشمندسازیسازمانتامیناجتماعیقدمبردارند.دراجتماعی

استایتحققاصیلرتوسطمدیرانتامیناجتماعیدردتوانمیهمچنیننتای اینپژوهش

لیدیتاثیرگذاردرآیندهسیازمانتیامیناجتمیاعیبعنوانیکیازعواملککهسهجانبهگرایی

هبهمنظورایجادتوازنقدرتمیاندولت،کارفرماییانونماینیدگانکیارگرانبیهشناساییشد

تحمییلازحیلمسیائلمشیترکحیوزهتیامیناجتمیاعیبیویژهدرزمینیهپیشیگیریمنظور

هایپیشازموعدبهسیازمانبازنشستگیودولت)بوریجی هایناشیازدیدگاهحمایتیهزینه

ازطرییقآشیناییدتوانیمییازطر دیگراینپژوهشقرارگیردمورداستفادهتامیناجتماعی

هیاوسیاختاردهیسیازمانتیامینفراگردگیریسازشکل زمینهبدیلخودهایآیندهسازمانبا

هیایوپرهیزازقرارگیریدرمسیرسازماناجتماعیدرمسیرحرکتبهسویسازمانهوشمند

بهمنظورحرکتدرمسییرتعیالیالف شودپیشنهادمیدرنهایت.باشدنیزشکنندهقهقراگراو

هایسیاسییدرسیازمانسیعیکنترلرفتارویمدیریتهایسبکتامیناجتماعیبااستفادهاز

عوامیل-2عواملمحیطیی-1گانهادرنظرگرفتنعواملششبسناریوسازمانهوشمندشود

توسیطعوامیلقیانونی-6ریاطالعاتفناو-5عواملاجتماعی-4عواملسیاسی-3اقتصادی

باعنایتبهاینکیهیکییازب .گیردقراردردستورکارتامیناجتماعیسازمانانگذارمشیخط

ازشودپیشنهادمیاستهایمدیریتیابعاداثرگذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعیایراننظام

نهوشمنددرحوزهتامیناجتمیاعیسازماهایمدیریتیهایمنسجممدلطریقانجامپژوهش

ازعوامیلاثرگیذاربیریهایسیاسینیزیکیباتوجهبهاینکهنظامپ .شناساییواجراییشود

مشییگیذرانتیامیناجتمیاعیازخیطشیودآیندهتامیناجتماعیشناساییشدهپیشنهادمی

امیناجتمیاعیودولتمردانومجلسازتحمییلاقیداماتسیاسیتزدهبیهتیباطریقتعامل

شودباتوجهبیهاینکیهیکییازپیشنهادمیت .نمایندجلوگیریسازماناینتشدیدبحراندر

استوایینمسیئلهتغییراتجمعیتیوهایاصلینظامتامیناجتماعیپدیدهسالمندیچالش
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میودبهشیدتدچیارچیالشخواهیدن..هایآتیسازمانرادرحوزهدرمانی،مستمریو.برنامه

.مشیگذارانتامیناجتماعیسناریومطلوبیبرایرویاروییبااینشیرایطتیدویننماینیدخط

استانتخابمدیرانباپرهیزازسیاستزدگییومبتنییبیرالزمپژوهشث باتوجهبهنتای 

.دستورکارسازمانقرارگیردعملدر،شایستگی
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