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تصویرپردازی از آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق سناریو پردازی
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مقدمه
آیندهپژوهیرامیتوانبهعنوانهنرتبدیلدانشمربوطبهگذشته،بهدانشتحولآیندهتلقی

کرد.ازاینمنظرمطالعاتآیندهرویکردیدقیقرابرایمطالعهتحوالتاحتمالیمختلفبیرای
زندگیدرآیندهفراهممیآورد (.)pourezzat et al, 2018توجهبهاییننکتیهمهیماسیتکیه
هد آیندهپژوهیپیشبینیماجراجویانهآیندهنیست،بلکهتالشبرایمطالعهعواملموثربیر
ساختآیندهاست(عباسنیاوعبدی. 1392،آنچهمشخصاسیتبحیراندرسیازمانتیامین
اجتماعیایرانسرنوشتوسرمایهبیشاز53درصدجمعیتایرانرابامخاطرهمواجهخواهید
نمود بحرانیبهوسعتسرزمینایرانازنظرپراکندگیجمعیتیودرگیریبیشاز43میلییون
براساسنظربسیاریازتحلیلگرانازمصادیقامنیتملیخواهدبود.بدیهیاسیتآینیده

نفر
اجتماعینقشبسیارزیادیدرکمکبهدولتهادرتحققعیدالتاجتمیاعیدارد

سازمانتامین
بطوریکهدرشعارانجمنبینالمللیتامیناجتماعی1نیزآمدهاستکهبیدونتیامیناجتمیاعی
محققشدنعدالتاجتماعیمیسرنخواهیدبیود(پرونیدی. 1395،درهمیینراسیتاارزییابی
شیهایفعلیو آیندهسازمانتامیناجتماعیبعنوانپیششرطاصلیتوسیعهاقتصیادی،
خطم 

اجتماعیوفرهنگیدرتمامیکشورهامطرحاست(نعیمایی . 1393،
فراگردانجامفعالیتدرسازمانتامیناجتماعیمبتنیبیراصیلتناسیبوهمیاهنگیبیین
ورودیها(درآمد وخروجیها(هزینهها استوبراساسشواهداصلمزبوربهسرعتدرحیال

کاهشوحرکتبهسمتنقطهبرابریمیباشد(دلویودیگیران. 1392،آمیاروارقیامنشیان
میدهد درمقابلرشد8برابریبیمهشدگانرشد19برابریمسیتمریبگییرانراداشیتهاییم
بصورتیکهتعدادمستمریبگیرانازسال89تیا97برابیرییکبیازه33سیاله( 55-88رشید
داشتهاستازسویدیگرنسبتپشتیبان2سازمانتامیناجتماعیدرسال86بهمییزان6/77
بودهوبراساسآماراعالمیازسویسازمانتامیناجتماعیایراندرششماههدومسیال98
به4/67کاهشیافتهاست(مرکزآمارومحاسباتاقتصادیواجتماعیسازمانتامیناجتماعی،
 . 1398اینآماربیانکنندهمشکالتجدیدرحوزهتامیناجتماعیاستویادآوراینمسئله
میتوانیدکشیوررا
استکهادامهاینروندوعدمداشتنسناریومطلوببرایآیندهاینسازمان 
بابحرانامنیتیوملیجدیمواجهسازد .ازطرفیایننکتیهکیهتوسیعهسیاسیی،اجتمیاعی،
اقتصادی،و فرهنگیهرکشورباتوسعهنظامتامیناجتمیاعیگیرهخیورده اسیتاهمییتایین
1

. ISSA
.2نسبتبیمهشدگاناصلیبهمستمریبگیران
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تحقیقوضرورتتوجهبهآیندهسازمانتیامیناجتمیاعیراصیدچنیدانمییکنید(پرونیدی،
. 1395درحالیکهنزدیکبهنیمقرنازفعالیتتامیناجتمیاعیدراییرانمییگیذردولییمیا
بیمهایودرمانهستیمبنابراین
همچنانشاهدعدمتحققاهدا تامیناجتماعیدردوعرصه 
بزرگترینچالشیکه
لزومتوجهبهآیندهسازمانتامیناجتماعیامریجدیوپراهمیتاست 
سازمانتأمیناجتماعیبدنبالعدمتوجهبهعواملکلیدیتاثیرگذاردرآیندهاینسیازماندر
حالحاضرباآنروبرواست،پیشیگرفتنمصار بیرمنیاب اسیتعلییرغیم اینکیه تیاکنون
تحقیقاتیبامحوریتتامیناجتماعیصورتگرفتهولییپیژوهشهیاییکیهبیاموضیوصتصیویر
پردازیازآیندهوارائهسناریومناسبجهتسازمانتامیناجتماعیانجامشدهبسییارمحیدود
استولذاخالءتحقیقاتدرایینخصیوککیامالقابیلدرکاسیت.درهمیینراسیتامسیئله
پژوهشرامیتوانبهصورتذیلبیاننمود:سناریوهایاصلیومطلوبتصویرپیردازیآینیده
سازمانتامین اجتماعیدردوحوزهبیمهودرمانکهسازگارباشرایطایرانباشدکداماسیتو
الزاماتاجراییآنچیست؟ هد اصیلیتحقییقحاضیرتبیینسیناریوهیایپییشرویآینیده
سازمانتامیناجتماعیایراناست.درکنارهید اصیلیاهیدا جیانبینظییرتعییینعناصیر،
مولفههایپیشرانوعدمقطعیتهایحساس(بحرانیی سیناریوهیایباورپیذیرآینیدهسیازمان

پرسشهایتحقیقنیزکهناظربهاهدا اصیلیوفرعیی

تامیناجتماعیایراننیزمدنظراست.
هستندعبارتنداز :
سناریوهایپیشرویآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانکدامند؟

پرسشاصلی:
پرسشهایفرعی :

سناریوهایباورپذیرآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانکدامند؟

عواملپیشران
عدمقطعیتهایحساس(بحرانی سناریوهایباورپذیرآیندهسازمانتامیناجتماعیایران
کدامند؟ 

پیشینه و مبانی نظری پژوهش
پیشبینیتاریخریشهدرادبیاتوداستانهایعلمیکالسیکداردپسازجنگجهانیدومو

بهموازاتگسترشنظریهسیستمهیا،آینیدهپژوهییواسیتراتژیپییشبینییتیاریخ،درعلیوم

آیندهپژوهیدرواق علیممطالعیهآینیدههیای

اجتماعیبسطیافت (.)pourezzat et al, 2008
حتملومطلوباستودراینمسیرتالشمیکندبابکارگیریعلمیابزارهیا

ممکن،باورپذیر ،م
لوبعواملبااستفادهازتکنیکهایآیندهپژوهیازقبیلسیناریونویسییآینیده

ودستکاریمط
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دلخواهراشکلدهد (رضایان. 1395،سناریوهادرواق بهپیشبینیآیندهنمیپردازنیدبلکیه
آیندههایمختلفرادرزمانحالمیسرمیکنند(شوارتز. 38:1386،
امکاندرک 
برنامهریزیسناریومیتواندبهعنوانیکتمرینحسیدرنظرگرفتهشودکیهدرطییآن
مدلهایذهنیبهچالشکشیدهمیشوندزیراسناریوهایآینیدهازاطالعیاتفیازیوپیچییده

ساختهمیشوند،ومیتواندشاملیادگیریازگذشتهوبررسییعیدمقطعییتهیایاساسییدر
سناریوهایمطلیوبچنیدینطیرح

موردآینده باورپذیرباشند) .)ksenija et al, 2018: 5دراکثر
متقاط وجودداردیکسناریونویستالشمیکندچرایییوچگیونگیتقیاط اییننیروهیای
همگراراشناسایی کندوسپسآنتصویرسازیهارابصورتتصاویرآینیدههیایبیدیل توسیعه
نهیای
دهد(شوارتز. 40:1386،اینتصاویرزمانیبراساستداعیشیرایطمطلیوبدرداسیتا 
گذشتگان،زمانیبراساسشرایطحالوزمانیدردورنمایمعطو بهآیندهشیکلمییگییرد
(پورعزت . 1382،
بااینحالاهمیتاصلیوارزشواقعیسناریوپردازیدرتفسیرآیندهاستوایینموضیوص
ارتباطیباپیشبینینیدارد.وییک1اسیتداللمییکنیدکیهدرتحلییلسیناریو،سیناریوهیای
مهارتوشمسیاسیخطمشیگذارانکمکمینمایید لیذادرراسیتای

ساختاریافتهبهافزایش
تصویرپردازیآیندهازسازمانتامیناجتماعیضروریاسیتتیاترکیبییمناسیب از حقیایقو
عواملکلیدیتاثیرگذاردرآیندهاینسازماندرکنارهمقرارگیردوبیاپیردازشآنهیاتصیویر
پردازیازآیندهانجامگیرد .همچنیندراینتصویرپردازیبایدمواردغیرواقعیرانیزدرنظیر
وجاهطلبیهیاییهسیتندوآرمیانشیهریرا

داشتچراکههرملتیدارایتخیالت،تمایالت
برایخودتصورمیکنندکهاینمواردباییدپییرایشگیردد ( .)pourezzat et al, 2008تیامین
اجتماعیازنظرسازمانبینالمللیکار2حماییتجامعیهازاعءیاءخیوددربرابیرشیوکهیای
اقتصادیواجتماعیازطریقیکسریاقداماتعمومیتعریفشدهاسیت podger et al, 2014:
) .)231تامیناجتماعیدرجوام مختلفاینحمایترابهدوصورتمحققنمودهکهبعنیوان
عواملکلیدیتاثیرگذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعیازدومنظرقابلبحثهستنددیدگاه
اولنظامبوریجی3کهریشهدرکشورانگلستانداردوهزینهآنازمحلپرداختمالیاتتیامین
میشودکهتامیناجتماعیونظامملینامیدهمیشود .
1

. wick
. ILO
3
. Beveridge
2

تصویرپردازیازآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانازطریقسناریوپردازی

 97

دیدگاهدومنظامبیسمارکی 1استکهریشهدرکشورآلمانداردوتامینمیالیاییننظیام
عمدتاازمحلکسوراتحقبیمهانجاممیگیرد(خالقپرستودیگیران. 1396،دراییراننییز
تامینمالینظامبیسمارکیازمحلحقبیمهدریافتیصورتمیگیردکهاینحقبیمیهنیهدر
صندوقپس اندازسرمایهگذاریمیشودونهبنامبیمهشدهذخیرهمیشود،بلکهدرعوض،بیه
سرعتوبهطورمستقیمبینذینفعانامروزسیستممستمریبگیرتوزی میشیود.بنیابراین در
ایرانمایکسیستمهمبستگیداریم،کهبهنوعیپیمانبینالنسیلیبیینشیهروندان کشیور
میکنند،بااینامیدکهدر
وابستهاستکهدرآنجوانانهزینهبازنشستگیسالمندانراتأمین 
آیندهحقوقبازنشستگیخودراتوسطبیمهپردازانآیندهدریافتنمایند.
نسلبعدی اینسیستمنیازبهوجودبرخیشرایطداردتادردرازمدتپایدارباشیدازییک
طر پایهمشارکتکنندگانبایدبهاندازهکافیگستردهباشدتاعملکردنظام رادرمواق رکود
اقتصادیحفظکند.ازسویدیگر،نسبتمستمریبگیراندرسیستمنباییدسیریعترازنسیبت
بیمهپردازانافزایشیابد،زیرااینوضعیتمنجربهفروپاشینظامتامیناجتماعیخواهیدشید
( .)Garcia & Ablanco, 2017درارتباطبانظامبیسمارکیدوموضیوصبعنیوانعامیلکلییدی
تاثیرگذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانقابلبحثاستاولاستفادهازسیستمپیی 2و
هگذاریحقبیمههایدریافتیدومعلیرغماینکهحسبقیانون،نظیامبیسیمارکی

عدمسرمای
درایرانبهرسمیتشناختهشدهولیدولتومجلیسدییدگاهوانتظیار حمیایتی(بیوریجی از
سازمانتامیناجتماعیدارندوهمینمسئلهطبیقنظیرخبرگیانباعیثتحمییلهزینیههیای
سنگینبهتامیناجتماعیشدهویکیازعواملکلییدیتیاثیرگیذاردرآینیدهسیازمانتیامین
اجتماعیایرانراشکلدادهکهایندومورددرسناریوپردازیآیندهتامیناجتمیاعیباییدمید
نظرقرارگیرد .
 ازطر دیگرهمانطورکهدرباالاشیارهشیدماهییتبیینالنسیلیبیودنسیازمانتیامین
اجتماعیباعثوابستگیشدیدآنبهتغییراتجمعیتیشدهکهیکییدیگیرازعوامیلکلییدی
بهگونهایکیهاگیرخیطمشییگیذرانسیازمان

تاثیرگذاردرآیندهتامیناجتماعیایراناست
تامیناجتماعیایراندردورانیکهخطمشیکاهشجمعییتمیدنظیردولیتبیودسیناریویی
جهتمقابلهباکیاهشورودیوبیهتبی آنکیاهشدرآمیدومنیاب میالیسیازماندرآینیده
میداشتندامروزبااینبحرانکاهششدیدنسبتپشتیبانیکیهازعوامیلکلییدیمهیمتیاثیر

گذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعیاستروبرونبودند.لیذاتغیییراتجمعیتییبعنیوانییک
1

. Bismarck
. Page
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خطمشیگذارانآیندهسازمانتامیناجتماعیدرطراحیمیدلهیای
عاملکلیدیبایدمدنظر 
پایدارتامیناجتماعیباشد .
دراینجاسؤالاساسیایناستکهآیاترتیبیاتسیاختاریونحیوهادارهنظیامهیایتیامین
اجتماعیبعنوانعواملکلیدیتاثیرگذاردرآیندهتامیناجتماعیقابلبحثهستند،درپاسیخ
درشرایطکنونیساختارهایتامیناجتماعیدرکشورهایمختلیفبیه

بهاینسوالبایدگفت
یکیازاشکالذیلاست-1مدیریتبدونواسیطهتوسیطبخیشدولتیی-2میدیریتتوسیط
موسساتعمومیمستقل (بصورتهیاتامنایی -3مدیریتتوسطبخشخصوصی(صیندوق
بیمهوبازنشستگیمستقل ازمهمترینویژگیطرحاولمییتیوانسیسیتمهیایحسابرسییو
میتوانرعاییتاصیلسیه
بندییکپارچهراذکرنمود،همچنینازویژگیهایطرحدوم 

بودجه
جانبهگراییراذکرنمودکهاشارهبیهتمیایزقائیلشیدنبیینمنیاف دولیت،بیمیهشیدگانو
کارفرمایاندرمدیریتاینطرحدارد.سهجانبهگرایی1رامییتیوانبیهعنیوان"تعامیلدولیت،
کارفرمایان"تعریفکردوالبتهکارگران(ازطریقنمایندگانآنهیا  درشیرایطبرابیرومسیتقل
براییافتنراهحلبرایمسائلمشترک ).(ILO, 2013: 13
آنچهمشخصاستازنظرخبرگانسهجانبهگرایینیز بعنوانیکیازعواملکلیدیتیاثیر
گذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانقابلبحثاستچراکهدرحالحاضرهییاتامنیاء
تامیناجتماعیمتشکلاز9نفراستکه6نفرآنهابهپیشنهادوزیررفاهتعیینمییشیودوبیا
همینششنفرجلسههیاترسمیتپیدامیکندوتصمیماتبارایموافقپین نفیرقطعییت
مییابدوایندرحالیستکهتمامیخطمشیهایراهبردیسازمانتامیناجتمیاعیدرهییات
میشود .
امناءتعیین 
برهمیناساساصلسهجانبهگرایینیزبعنوانیکعامیلکلییدیتیاثیرگیذاردرآینیده
سازمانتامیناجتماعیایرانبایددرسناریوهایآیندهاینسازماندرجهتتقویتنقشسیایر
اعءاءلحاظشود.
پیشینههای پژوهش
جدول ( )1پیشینه تحقیقات انجام شده
کشور

عنوان و اهداف

روش

نتیجه

شناسی
عباسغالمیو ترسیم برنامه آینده دانشگاه علوم سناریو 

با توجه به کاهش حمایت دولت از

1

. tripartism
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نتیجه

شناسی
رضاقاسمی پزشکی بر اساس رویکرد سناریو پردازی 
ایران(  1391پردازی 

هایعلومپزشکیوتوسعهجهانیو
دانشگاه 

میتوان بااستفاده
رقمخوردنآیندهمبهم 
از تکنیک سناریو به ترسیم آینده مطلوب
دستزد .

تمهای فرعیو تایید آنها
مشخصههایبانکداری تحلیلتم  پس از استخراج 

نجمهحسینی تصویرپردازیاز
توسط خبرگان ،الگوی اصلی و سپس برنامه
ایران(  1394اسالمیخوب،الگووتدوینچشمانداز
ریزی استراتژی تدوین شدهتوسطمحقق
تمها و مءامینی
آن با هد ارائه 
ارائهشده .
درباره بانکداری اسالمی موفق 
شناسایی چهار سناریو محتمل این حوزه:
الف ایران نا امن میشود ،تشدید بحران
ب رف بحرانج به تعویق افتادن بحران
در کوتاه مدتد بهتعویق افتادنبحران در

احدرضایانو
علیحسین
رضایانایران
( 1395

آیندهپژوهی بحران آب در ایران به سناریو

پردازی 
روش سناریو پردازی با تکیه بر
پیشرانهای اصلی مسئله آب در ایران 


بانکجهانیو
سازمان
همکاری
اقتصادیو
توسعه1
( 2007

بازنشستگی در یک نگاه ،در 53کشور مطالعه
اقدامبهبررسیطرحهایمختلف تطبیقی 

جهان
مینماید 
سیستمهایبازنشستگی 


مقایسه نظام تامین اجتماعی ایران با سایر
کشورها لزوم توجه به آینده نظام تامین
اجتماعی و انجام اصالحات با توجه به
تغییراتجمعیتیبرایثباتوپایداریاین
نظامراضروریاعالممینماید .

سناریو
پردازی 

محقق در نهایت از نرخ بهره ،محدودیت
مناب  
انسانی و خطر اوراق بهادار دولتی بعنوان
عوامل کلیدی ایجاد کننده چالشهای این
صندوقیادمینماید .

بلندمدت .

آزالنزینول2
مالزی( 2006

چالشهایمدیریتیواجراییدر

گذاریصندوقهایتامین 

سرمایه
اجتماعی(مطالعهموردیصندوق
احتیاطکارکنانمالزی 



آنچهمشخصاستپژوهشگراندربررسیحوزهنظامهایتامین اجتماعیعمدتابرعوامل
هایسرمایهگذاریو ...وبهتعبیردیگر


مدیریتطرح
(سیستمهایبازنشستگی،

درونسازمانی
الیهسطحی شکل گیریمشکالتمتمرکزشدهاندو تعداد کمیاز پژوهشگرانعواملبرون
اغلببهذکرتوصیههاییجهت

سازمانی (سیاسی ،اقتصادیو  ..رانیزمدنظرقراردادهاندو
بهینهسازیبرنامههایتامیناجتماعیاکتفانمودند .


1

(. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
. Azlan Zainol

2
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در این پژوهش محقق به منظور تکمیل پژوهشهای گذشته بدنبال بررسی هر دو گروه
سناریوهایی با قابلیت

عوامل برون و درون سازمانی ازطریق مراجعه به آرا خبرگان است تا 
کاربرددردنیایواقعیبرایسازمانتامیناجتماعیارائهنماید.
میتوان به دستیابی به عوامل کلیدی ،پیشران و عدم
آوریهای این پژوهش  
از جمله نو  
میتوانند در ترسیم آینده
قطعیتهای بحرانی سازمان تامین اجتماعی ایران اشاره نمود که  

سازمانتامیناجتماعیازطریقتدوینسناریویمطلوبتاثیربسزاییداشتهباشند.
مرحلهاول
مصاحبهبا
خبرگان

مرحلهدوم
سناریوپردازی
مدلپیتر
شوارتز

•مصاحبهنیمهساختاریافتهباخبرگان
درخصوکعواملکلیدی
•تجزیهوتحلیلدادههاباروشتحلیل
تم
•مشخصکردنموضوصاصلیسناریو
•مشخصکردنعناصرکلیدی
•تعییننیروهایپیشران
•اولویتبندیعواملپیشرانبراساس 
اهمیتوعدمقطعیت
•مشخصکردنمنطقسناریو
•تدوینسناریو
•ارزیابیموضوصاصلیسناریو
•تعیینشاخصهایراهنما

نمودار ( )1نقشه راه پژوهش

روش شناسی پژوهش
مرحله اول روش تحقیق
مصاحبه با خبرگان

پژوهشهااستوهمچنینیکیازابزارهیای

مصاحبهیکازروشهایمعمولگردآوریدادهدر

خواستههاوعقایدافراددرارتباطباموضوعاتموردبررسیاست(سیرمدو

کیفیجهتدریافت
دیگران. 149:1396،برخیازپژوهشگرانمصاحبهرابهترینومطمئنترینتکنیکگردآوری
دادههامیدانندمصاحبهازنظرمیزانسازمانیافتگیبهسهدستهساختاریافته،نیمیهسیاختار

یافتهوبازیابدونساختارتقسیممیشود (کریمیو دیگران . 1392 ،دراینپیژوهشازروش
پرسشهاباتوجهبهاهیدا پیژوهش

مصاحبهنیمهساختاریافتهاستفادهنمودیمکهباطراحی
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همهخبرگانبصورتیکسانموردسوالقرارگرفتندبااینحالخبرگیاندرارائیهپاسیخهیااز

آزادیعملبرخورداربودندوجزئیاتمصاحبهرادرطیفراگردمصاحبهمشخصنمودیم .
روشنمونهگیریماجهتمصاحبهنیمهساختاریافتهدراینپژوهشمدلگلولهبرفییییا
زنجیرهای استوجهتتعیینحجمنمونهازروشاشباصنظریدرمصیاحبهاسیتفادهنمیودیم

تجزیهوتحلیلدادههایمصاحبهنیزبااستفادهازتکنیکتحلیلتمانجامشدوجامعیهآمیاری
شاملاساتیدگروهبیمه،تعدادیازمدیرانبخشبیمهودرمیانتیامیناجتمیاعیهسیتند.میا
سعینمودیمدرطیفراگردمصاحبهازهردوروشضبطونوشتنپاسخبراسیاسنظیرخبیره
پاسخهارابالفاصلهبعدازمصاحبهبصورتنوشیتاریپییاده
استفادهنمائیمکهدرصورتضبط ،
مینمودیم.

قابلیت اعتماد یا اعتماد پذیری مصاحبه 
1
دراینپژوهشبرایتعییین اعتبیاروروایییازمعیارهیای لیینکلن و گوبیا (، 1985اسیتفاده
نمودیم-1باورپذیری:2جهتتامیناعتبارتحقییقبیاصیر زمیانکیافی،همچیونمشیاهده
یادداشتبرداریدقیق،استفادهازپرسشهیایعینیی

مستمر،تماس طوالنی با محیط پژوهش،
3
درطولمصاحبهسعینمودیماعتبارالزمراتامیننمائیم-2اطمینانپذیری :بهایینمنظیور
ماعواملکلیدیحاصلازمصاحبهرابهتائیدخبرگانتحقیقرساندیم-3انتقالپیذیری:4بیه
منظوراطمینانازانتقالپذیریازتبادل نظربا همتایانوهمچنینازگروهیازخبرگاندیگیر
کهدرتحقیقمشارکتنداشتندخواستیمدرموردیافتههیایمصیاحبهاظهیارنظیرنماینید-4

تائیدپذیری:5درسراسرتحقیقبایادداشتبرداریدقیقوگیردآوریاطالعیاتسیعینمیودیم
دادههایمصاحبهگردآورینمیائیم.همچنیینمیاازروشبیازآزمیوننییز
یافتههاییمبتنیبر 

جهتمحاسبهپایاییاستفادهنمودیمکهبهاینمنظورباانتخابسهتاازمصاحبهها(مصیاحبه

دو،سهوچهار آنهارابافاصلهدوهفتهبعدکدگذاریمجددنمودیموبااستفادهازفرمیول-1
61پایاییرامحاسبهنمودیمکهمیزانآن85/7درصدبدستآمدکهچونازمقدار60درصید
بیشتراستکدگذاریمصاحبههاقابلاعتماداست .


1

. Guba & Lincoln
. Credibility
3
. Dependability
4
. Transformability
5
. Confirmability
2

(× ٪100.6تعدادکلکدها ÷(تعدادتوافقات×= 2درصدتوافقاتدرونموضوص.
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جدول ( )2مشخصات خبرگان مصاحبه شده
مدرک تحصیلی

سابقه (سال)

تخصص

دکتری

23

مدیرانبخشدرمانتامیناجتماعی

دکتری

22

مدیرانبخشدرمانتامیناجتماعی

دکتری

21

مدیرانبخشدرمانتامیناجتماعی

کارشناسیارشد

22

مدیرانبخشدرمانتامیناجتماعی

کارشناسیارشد

27

مدیرانبخشبیمهتامیناجتماعی

کارشناسی

29

مدیرانبخشبیمهتامیناجتماعی

کارشناسیارشد

27

مدیرانبخشبیمهتامیناجتماعی

کارشناسی

27

مدیرانبخشبیمهتامیناجتماعی

کارشناسیارشد

20

مدیرانبخشبیمهتامیناجتماعی

کارشناسی

29

مدیرانبخشبیمهتامیناجتماعی

کارشناسیارشد

7

مدرسدانشگاه(بیمه 

کارشناسیارشد

10

مدرسدانشگاه(بیمه

کارشناسیارشد

15

مدرسدانشگاه(بیمه

کارشناسیارشد

10

مدرسدانشگاه(بیمه

کارشناسیارشد

15

مدرسدانشگاه(بیمه

انتخاب
خبرگان

طراحی
سواالت
مصاحبه

محاسبه
پایایی
وروایی

استخراج
جداول

انجام 
مصاحبه

رسیدنبه
اشباصدر
پاسخها

کدگذاری
متن
مصاحبه

شناساییتم
ها

نمودار ( )2مراحل انجام مصاحبه
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مرحله دوم روش تحقیق
سناریو پردازی از طریق مدل پیتر شوارتز

پدیدههیای

سناریوهاازدیدگاهشوارتزشاملسهجزءکلیدیهستندعناصر نسبتاً مشخص که
نسبتا ساکن با تغییرات کمهسیتندوبیهسیادگیدر تبییینشیرایط قابیل مشیاهده هسیتند،
نیروهای پیشران تغییرات که همانکالن رونیدها ییا ترکیبیی از رونیدهای کوچیک هسیتند و
باالخره عدم قطعیتهایبحرانییا حساسکهنقطه تالقی بیم و امییدها هسیتند یعنیی همیان
موقعیتیکه تغییرات میتوانندآسیبزا یاحساسباشند.دراینپژوهشجهیتاجیرایمیدل
شوارتزمراحلزیرراطینمودیم :
-1شناساییمقاصدیکهسناریوبرایآنایجادمیشیودومعییننمیودنموضیوصاصیلی
سناریو:دراینمرحلهباطرحپرسشهاییابتدامحیطدرونسازمانتامیناجتمیاعیوسیپس

محیطبیرونتامیناجتماعیایرانراموردسوالقراردادیمسواالتیازقبییلتصیمیمگییرانو
خطمشیگذارانسیازمانتیامیناجتمیاعیدرآینیدهنزدییکبیهچیهچییزیمییاندیشیند؟

خطمشیهاوتصمیماتیکهتاثیربلندمدت بیر سیرمایههیایسیازمانتیامیناجتمیاعیدارنید

کدامند؟کهاینمواردراازطریقمصاحبهباخبرگانجم آورینمودیمودرنهاییتدرقالیب
شناساییپارامترهیایاثرگیذارمحییط:درایینمرحلیه

تمهایفرعیواصلیتبییننمودیم-2.

فهرستیازعواملکلیدیکهدرموفقیتویاشکستتامیناجتماعیایرانتاثیردارنیدراتهییه
نمودیماینعواملراازطریقمصاحبهوجم بندینظراتخبرگانبدستآوردیمکهنتای در
جدولشماره( 3آمدهاست-3.تعییننیروهایپیشران:دراینمرحلهنیروهایپیشرانمیوثر
برعواملکلیدیمرحلهاولرامشخصنمودیمبهاینمنظورازنظرخبرگاندرطولمصیاحبه
وروشتجزیهوتحلیلسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،تکنولوژییک،محیطییوقیانونی1اسیتفاده
نمودیم.کهنتای آندرجدولشماره( 4آمدهاست .
-4اولویت بندیبرمبنایاهمیتوعیدمقطعییت:درایینمرحلیهازخبرگیانخواسیتیم
عواملکلیدیوپیشرانشناساییشدهرابراساساهمیتوعدمقطعیترتبیهبنیدینماینید
کهنتای آندرجدول( 6آمیدهاسیت-5.انتخیابمنطیقسیناریو:پیسازشناسیاییتیاثیر
گذارترینعواملازنظراهمیتوعدمقطعیتدرآیندهتامیناجتماعیایرانایینعوامیلرادر
محورهاییکماتریس(دومحور قراردادییمومنطیقسیناریوهاوجزئییاتآنهیارامشیخص

نمودیم(نمودار . 3

1

(. PESTEL )political, economic, social, technological, environmental, legal
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-6تدوینسناریوها:دراینمرحلهوضعیت و نتای هیرسیناریو رابیا مراجعیهبیه عوامی 
ل
گامهای دوم و سیومتیدویننمیودیم-7.ارزییابیموضیوص
کلیدی و روندهای شناساییشده در 
اصلی:پسازتدوینسناریوهابامراجعهبهموضوصاصلییعنیتصویرپردازیازآینیدهسیازمان
تامیناجتماعیایراناینمسئلهرابررسینمودیمکهآیندهتامیناجتماعیایراندرهرییکاز
پذیریهایی مشخص شده است؟ آیاآینیدهتیامین

سناریوها چطور به نظر میرسد؟ چه آسیب
اجتماعی در همه سناریوها تدوین شدهاستوار است یا در یک یا دوسناریو خوب بیهنظیر میی-
رسد؟پسازبررسیسناریوهامشخصشدتنهیادرسیناریوسیازمانهوشیمندآینیدهسیازمان
تامیناجتماعیایرانبسیارمطلوببهنظرمیرسید-8.تعییینشیاخصهیایراهنمیا:در ایین
مرحلهاقدامبهتعیینشاخصهایاصلیبرایارزیابیدقتوصحتسناریوهایسازمانتیامین

اجتماعیهنگامرخ دادندردنیایواقعینمودیم .ایینپیژوهشبیهلحیاظزمیانیبیهبررسیی
وضعیتزمانحالسازمانتامیناجتماعیایرانبیهمنظیورتصیویرپیردازیمطلیوبازآینیده
سازمانتامیناجتماعیایرانمیپردازدوقلمرومکانیتحقیقمحدودبهایراناست .

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
تبیین عوامل کلیدی بوسیله خبرگان
تحلیل مضمون مصاحبه

بهمنظورشناساییعواملکلیدیتاثیرگذاردرآیندهسازمانتامیناجتمیاعیاییراناقیدامبیه
تحلیلمصاحبههایانجامشدهبااستفادهازتکنییکتحلییلتیمییاتحلییلموضیوعی

تجزیهو
دادههاراگردآورینمیودیم-2
نمودیمبرایانجامتحلیلتماتیکمراحلزیرراطینمودیم -1
دادهها راقطعهبندیوکدبندینمیودیمواقیدامبیهتوسیعه
اقدامبهذخیرهدادههانمودیم -3

نظامهایمقولهکردیم-4دراینمرحلهروابطتیمهیا،الگوهیا،سلسیلهمراتیبوروابیطنشیانه

شناختراشناسایینمودیم-5دراینمرحلهاقدامبهایجادجدولنمودیم-6درنهایتاقیدام
بهتائیدومعتبرسازییافتههاکردیم(محمدپور . 66:1392،

جدول ( )3نتایج تحلیل مضمون مصاحبه عوامل کلیدی تاثیر گذار درآینده تامین اجتماعی
کد مصاحبه

ردیف

تم اصلی
نظاممناب انسانی

1

متخصص15،13،12،6،4،2

2

متخصص7

3

متخصص13،12،11،10،9،8،6،4،1

اصالحساختاری

4

متخصص2

عواملاجتماعی

وروشها

عواملفراگردی
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کد مصاحبه

ردیف
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تم اصلی
نظاممالی

5

متخصص4،15،13،12،10،8،6،3،2

6

متخصص12،4

7

متخصص5،13،11،4،3،2

8

متخصص2

9

متخصص12،7

10

متخصص14،13،11،10،8،6،5،4،3،1،2

نظامسیاسی

11

متخصص14،12،10،9،8،6،5،4،2،1

نظاممدیریتی

12

متخصص10،9،7،6

نظامارتباطات
خطمشیگذاری
نظامکنترلونظارت
نظاممناب اطالعاتی(IT

نظامدرمانغیرمستقیم

تعیین نیروهای پیشران عوامل کلیدی 

جهتتعیینعواملپیشران  ازنظرخبرگاندرطولمصاحبهوروشتجزیهوتحلیلسیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،تکنولوژیک ،محیطی و قانونی 1استفاده نمودیم که نتای آن در جدول
شماره( 4آمدهاست.
جدول ( )4دسته بندی پیشرانهای شکل دهنده به آینده سازمان تامین اجتماعی ایران با استفاده از
تکنیک PESTEL
عامل

مهمترین نیروی محرک (پیشران)

سیاسی 

عدمرعایتسهجانبهگراییوسیاستزدگیسازمان 

اقتصادی 

عدممدیریتصحیحسرمایهگذاریواستفادهازنظاممالیبدونذخیره 

اجتماعی 

ذهنیتعمومیدرخصوکآیندهتامیناجتماعی 

2

فنآوری 

عدمتحققبهینهتامیناجتماعیالکترونیک 

محیطی 

تغییراتنظامهایجمعیتیومسنشدنجمعیت 

عدمتوجهمطلوببه

قانونی 

دیدگاهحمایتیقانونگذاراننسبتبهسازمانتامیناجتماعی 

اعتبارسنجی عوامل

3

نسبتاعتبارمحتواکهتوسطالواشه4ارائهشدهاستباتوجهبهتعدادخبرگانکهدرپژوهش
همکاریدارندحداقلقابلپذیرشاعتبارسنجیعواملرا ازجدول تعیینمیکندتابامقدار
محاسبهشدهازرابطهمقایسهشود ) .(ayre & scally, 2014جهتاعتبارسنجیعواملکلیدی
ازخبرگانخواستیمعواملرابراساسسهطیفضروریاست،مفیداستوضرورینیستو
1

(. PESTEL )political, economic, social, technological, environmental, legal
. page
3
). CVR (content validity rate
4
. Lawshe
2

آیندهپژوهیدفاعی،سالپنجم،شماره،17تابستان 1399
 

106


ضرورینیسترتبهبندینمایندباتوجهبهتعدادخبرگانکه 15نفربودندازطریقرابطه،
اعتبارهریکازعواملکلیدیمحاسبهشدوباحدنصاباستخراجشدهازجدول( 0/49کهبر
اساس تعداد خبرگان مشخص میشود مقایسه شد بنابراین عوامل کلیدی که نمره بیش از
 0/49راکسبنمایندمعتبرشناختهشدند ( .)Wallace et al, 2003: 497درنهایت 9عامل
کلیدیتوسطخبرگانمعتبرشناختهشدندکهنتای درجدول( 5آمدهاست .
جدول ( )5نتایج نمرات اعتبار سنجی عوامل کلیدی
عامل کلیدی

نمره اعتبار سنجی عوامل

نظاممناب انسانی 

 0/86

روشها 
عواملفراگردیو 

 0/6

اصالحساختاری 

 0/73

عواملاجتماعی 

 0/33

نظاممالی 

 0/6

نظامارتباطات 

 0/2

خطمشیگذاری 


 0/5

نظامکنترلونظارت 

 0/73

نظاممناب اطالعاتی) (IT

 0/6

نظامسیاسی(سیاستزدگی 

 0/73

نظاممدیریتی 

 0/73

نظامدرمانغیرمستقیم 

 0/2

اولویت بندی عوامل بر مبنای اهمیت و عدم قطعیت

دراینپژوهشجهتشناسایینیروهایپیشرانازنظرخبرگاناستفادهنمودیم،همچنین به

منظور شناسایی عدم قطعیتهای کلیدی که نقش اصلی در شکل دهی سناریوها دارند از
خبرگان خواستیم هریک از  این عوامل را بر اساس نمره از نظر اهمیت و عدم قطعیت رتبه
بندینمایندکهنتایجیدرقالبجدول( 6حاصلشد،براساساینرتبهبندیمهمترینودر
پیشبینیترینعواملکلیدیتاثیر گذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعی

غیرقابل 
عینحال 
نظاممدیریتیونظامسیاسیشناساییشدند .
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جدول( )6نتایج رتبه بندی عوامل کلیدی تاثیر گذار در آینده سازمان تامین اجتماعی ایران از نظر
اهمیت و عدم قطعیت توسط خبرگان
عامل کلیدی

نمره اهمیت

نمره عدم قطعیت

میانگین

(غیرقابل پیش بینی
بودن)1
نظاممناب انسانی

 9/53

 3/46

 6/49

وروشها

عواملفراگردی

 9/4

4/3

 6/85

اصالحساختاری

9/3

4/26

 6/78

عواملاجتماعی

7/53

5/86

 6/69

نظاممالی

 9/66

 5/4

 7/53

نظامارتباطات

7/73

6/06

 6/89

خطمشیگذاری


8/8

5/2

7

نظامکنترلونظارت

9/13

4/6

 6/86

نظاممناب اطالعاتی(IT

9/13

4/6

 6/86

نظامسیاسی(سیاستزدگی

8/53

7/3

 7/91

نظاممدیریتی

9/6

5/6

 7/6

نظامدرمانغیرمستقیم

8/86

4/73

 6/79

آفرینش فضای سناریو

ها،عدمقطعیتها


ریسسناریومبتنیبرپیشران
محورهایمات
دراینمرحلهاساسشکلگیری 
وعواملیاستکهبیشترین اثرگذاری وکمترین قابلیتپیش بینیرادارد که درواق همان
سبکهای مدیریتیاستکه درمرحله قبل جدول
سیاست زدگیسازمانو میزانتوجهبه 
شماره( 4توسطرایخبرگانشناساییشدند.اساسشکلگیریاینماتریسمیزانسیاست
سبکهایمدیریتیبصورتحداقلوحداکثریدرسازمانتامیناجتماعی
زدگیواستفادهاز 
است در یکسرطیف شاهد سیاست زگیکموتوجهزیادبهنظاممدیریتی هستیم که مؤید
سازمانتامیناجتماعی هوشمند است ومسیرتعالینظام تامیناجتماعی راشکلمیدهد و
سبکهای مدیریتیتائیدکننده سازمان
سر دیگرطیفباسیاستزدگی زیاد وتوجهکم به  
تامیناجتماعیشکنندهومؤیدآسیبپذیرترینوضعیتتامیناجتماعیاست.دربخشیدیگر
سبکهای مدیریت ،سازمان تامیناجتماعی
ازاینماتریس سیاستزدگیباالوتوجهزیادبه 
پویا راشکلمیدهدکهدر صورتعدممدیریت صحیح نظامسیاسی،اینسیاست زدگیآفت
قطعیتمیگویندمثالرفتاررقبیاعمومیادارایعیدمقطعییت

میزانپیشبینیناپذیربودنتحوالتونتای آیندهراعدم

.1
باالاستدرحالیکهروندهایجمعیتیدارایعدمقطعیتپایینمیباشند .
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سبکهایمدیریتوسیاست
سازمانپویاخواهدشدودرنقطهمقابلاینشرایطتوجهکمبه 
زدگی پائین سازمان تامین اجتماعی قهقرا گرا را رقم میزند .همانطور که در نمودار ( 3
مشخصاستازبرخورددوعا ملکهازنظرخبرگاندارایبیشتریناهمیتوعدمقطعیتدر
آیندهسازمانتامیناجتماعیهستندچهارسناریوحاصلشدهاست :
زیاد 

اجتماعیپویا 

اجتماعی

زیاد سیاستزدگیسازمان 



ت

سازمانتامین
اجتماعی
شکننده

توجهبهسبکهایمدیریتی

سازمانتامین

سازمانتامین







 هوشمند 
سیاستزدگیسازمان  کم 
ت سازمانتامین
اجتماعیقهقرا
گرا

کم 

نمودار( )3آیندههای احتمالی برای سازمان تامین اجتماعی ایران

سناریو اول
سازمان تامین اجتماعی هوشمند

اینسناریوازبرآینددوعدمقطعیتموردتوجهقراردادنزیادواستفادهعملییازسیبکهیای
مدیریتیوسیاستزدگیکمسازمانوتصمیماتدرتامیناجتماعیشیکلمییگییرددرایین
دورازگرایشهیایحزبییوبیراسیاسشایسیتهسیاالریو

وضعیتمدیرانتامیناجتماعیبه
تخصصانتخابمیشوندواینانتخاببهدورازسیاستزدگیمدیران،زمینهحرکتبهسمت
سازمانهوشمندومبتنیبراصولمدیریتیرافراهممیکند .
دراینسناریوتالشمیشودسیاستدرسازمانبیهعنیوانفراینیدسیاختائیتال بیرای
دستیابیبهکنترلبرروییکموقعیتوتءمینیکرهاوردمثبتبکیارگیریشیودومفهیوم
نظامهایمدیریتیدرجهتتقوییت
سیاست بعنوانیکواقعیتزندگیتلقیشودوهمزماناز 

تصویرپردازیازآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانازطریقسناریوپردازی

 109

ادارهنگرشها،چگونگیسیازماندهیمنیاب وفنیاوریتیامیناجتمیاعی،

توانمندیکارکناندر
استفادهازتغییراتمحیطیبعنواننیرویسازندهوتواناییتصیمیمگییریدرشیرایطبحرانیی
استفادهشود.در اینفءیاسیازمانتیامیناجتمیاعیهوشیمندتیالشمییکنیدبیااسیتفادهاز
سبکهایمدیریتبیمهدروهلهاولاصالحخطمشیسرمایه گذاریسازمانتامیناجتماعیرا

دردستورکارخودقراردهدچراکهسرمایهگذاری به طیور مسیتقیمبیرورشکسیتگی،ریسیک
طمشییسیرمایهگیذاری باییدبصیورتی تیدوینشیود کیه
کسرینقدینگی تاثیرمیگذاردلذاخ 
بازگشت سرمایهحداکثروباالی53درصد شود ودرعینحالریسک حداقلشود ،کهایینامیر
مستلزمدرنظرگرفتنعواملاقتصادیبامحوریت متغیرهایی همچون نرخ بهرهوتورماستکه
بدهیهای آینده سازمان دارنید،اشیتغالوبیکیاری

مشیهایترمیم حقوق و
خط 
تاثیر فراوانی بر 
کهتاثیرمستقیمبر نسبت پشتیبان سازماندارد واصالحوضعیتکسبدرآمدسازمانبصورتی
حقبیمههایدریافتیدرمواردیازقبیلسهامواوراقبهادارسیرمایهگیذاریشیودو

کهابتدا
سپسبعنواندرآمدواردسازمانشودنیزازمصادیقایناصالحاتاست .
همچنیندراینفءاسازماندرراسیتایتحقیقنظیاممیدیریتهوشیمندباییدترکیبییاز
حهیایمبتنییبرحیقبیمیهمعیین2رادرزمینیهمیدیریت
سیستمهایبامزایایمعین1وطیر 

درخصوکمدیریتبیمههایخاکبهمنظیور

بازنشستگیوتبدیلبیمهاختیاریبهاجباریرا
حفظوتوزی مناسبذخائرسازماندردستورکارخودقراردهد.دراینسناریومیدیرانتیامین
اجتماعیبایدازآیندهموردانتظارکسبیادگیرینمایندتاآمادگیالزمجهتمدیریتشیرایط
شدگاننسبتبهخروجیها،مسنشیدنجمعییت،

ناشیازافتدرآمدهایکاهشورودیبیمه
افزایشهزینههایدرمانی،کسرنقدینگیناشیازعدمپرداختسهمدولتدرحقبیمههاییاز
قبیلزنانخانهدار،قالیبافیانو ...داشیتهباشیندوبیدینمنظیورباییدتیالشنماینیدنسیبت
پشتیبانیرابهباالیپن ارتقاءدهندبهگونهایکهحداقلدرمقابلهرهفیتنفیربیمیهشیده
سازمانهایهوشمندمسیربسیاریازشیرکتهیاتیامین

یکمستمریبگیروجودداشتهباشد.
آیندهخواهدبودومدیراندراینسازمانهابایدطرزتلقیونگرشقبلییخیودرا

اجتماعیدر
کنارقراردهندوبیاموزندکهچگونهباکنترلرفتارهایسیاسییبیادیگیرانجهیتحصیولبیه
چشماندازیمشترککارکننددرفءایسازمانهوشمندمدیرانتامیناجتماعیازتغییررفتیار
بهعنواناساسیترینرکنبهبوداستفادهمیکنندفءاییکهدرآنرفتارهاواندیشههایافیراد

1

). Defined Benefit (DB
). Defined Contribution (DC

2
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اندیشندوعملمیکنندوبههمیندلیلازچنینسیازمانی

تغییرمییابدوبهگونهایدیگرمی
بعنوانسازمانهوشمندتعبیرمیشود .
سناریودوم
سازمان تامین اجتماعی پویا

اینسناریوازبرآینددوعدمقطعیتسیاسیت زدگییزییادخیطمشییهیاوتصیمیماتتیامین
سبکهایمیدیریتیدرسیازمانشیکلمییگییرددرایین
اجتماعیوتمایلزیادبهاستفادهاز 
سناریوبهمنظورحفظپویاییشرایطیدر سازمانایجادشدهکهسیاستسازمانیبرایاعءیای
سازمانوخودسیازمانمفییدواقی شیودورفتارهیایسیاسییدرسیازمانشیاملرفتارهیایی
نفوذتوسطگروههایاافرادبهمنظوردستیابییاحفاظتازمنیاف 

آگاهانهایباشدکهبهمنظور

رقابلیتهایخودرابیه

سازمانصورتگیردودرکنارآنتالششدهکهکارکنانبهطورمستم
نظامهایمدیریتیتوسیعه
منظورتحققاهدا وآمالیکهواقعاًدرپیآنندازطریقاستفادهاز 
دهندبههمیندلیلازاینسازمانبعنوانپویاتعبیرمیشود.آفیرینشایینفءیایسیناریوو
پیدایشمفهومسازمانهای تامیناجتماعیپویادربرابرسازمانهایسینتیتیامیناجتمیاعی،

گذرازایستایی بهپویاییاستحفظپویاییبرایبقاءسازمانگریزناپیذیروضیروریاسیتدر
چنینفءاییهد تامیناجتماعیایناستکیهبیااسیتفادهازنظیامهیایمیدیریتیوکنتیرل
رفتارهایسیاسیاقدامبهتوانمندیسازیمیدیرانوکارکنیانسیازمانبیرایکسیبییادگیری
آیندههایموردانتظارنمایدبهگونهایکههمزمیانبیادرسآمیوزیازتجربییات
پیشگیرانهاز 
منفیحوزهتامیناجتماعیدرجهتشناساییودستیابیبهفرصیتهیایمطلیوبآینیدهبیاور
پذیرتامیناجتماعیبرنامهریزینمایدوبهاینطریقازوقوصوتشدیدبحرانتامیناجتمیاعی
پیشگیرینمایدوالبتهاینامرمستلزمآناستکهتامیناجتماعیخودرابیرایروییاروییبیا
حوادثآیندهآمادهنمایدودرعینحالانعطا پذیریشرا افزایشدهد.باتوجهبیهاینکیهدر
میتواندپویاییسازمانراتحتتاثیرقراردهدبایدتالششود
اینفءاسیاستزدگیبه شدت 
مشیهایروشن،افزایشاعتمادوکاهشابهامدرنقیش کارکنیانازعوامیلشیکل
خط 
باایجاد 
دهندهرفتارسیاسیکاستهشود .
طبیعتادرچنینشرایطیبهمنظورحفظپویاییسازمانتامیناجتماعیتالشمیکنیدبیا
سبکهایمیدیریتیتیاحید
ایجادنوعیتعادلبینسیاست زدگیواستفادهاثربخشازنظامو 
خطمشیگذاری،حلمشیکالتو
ممکنتمامکارکنانوذینفعانتامیناجتماعیرادرمراحل 
مسائلسازمانمشارکتدهدوبیهمیوازاتآن بیهمنظیورحفیظپوییاییخیودبیااسیتفادهاز
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سبکهایمختلفمدیریتبیمهدروهلهاولاصالحنظاممدیریتبازنشستگیراباهد حفیظ
وارتقاءمناب سازمانازطریقافزایشتدریجیسنبازنشستگی،انتقالتدریجیسیستمتیامین
بهسرمایهگذاریدرحسابهایانفرادی،تعیینحقیوقبازنشسیتگی

مناب بازنشستگیازپی 1
متغیرهیایایجیادکننیدهتعیادلسیسیتمتیامیناجتمیاعیازقبییلدرآمید و تعیداد
براساس 
بازنشستگانودرنهایتاصالحنرختعلقپذیریاز0/033بهگونهایکهافیرادبیاسیابقهبیمیه
بیشترمزایایباالتریدریافتکنندوازاینطریقزمینهارتقاءنسبتپشتیبانرادردستورکار
خودقراردهد.همچنیندراینفءاسازماندرراستایتحققنظاممیدیریتپوییاباییداصیالح
دستورالعملهایغیرکارشناسیانه،اصیالح خیطمشیی -

خطمشیهاییازقبیلبازنگریقوانینو
نظامهایجمعیتییازطرییق
تسهیلدر مقررات بازنشستگی پیشازموعدرامطابقباتغییرات 
اصلسهجانبهگرایی2دردستورکارخودقراردهیدایینگونیهاسیتکیهبیاکیاهشوتعیدیل
سیاستزدگیدرسازمانبااستفادهازاصلسهجانبهگراییفءایسازمانپویاشکلمیگیرد .
سناریو سوم
سازمان تامین اجتماعی قهقراگرا (غیر منطقی)

اینسناریوازبرآینددوعیدمقطعییتتوجیهحیداقلیواسیتفادهعملییانیدکازسیبکهیای
مدیریتیوسیاستزدگیکمسازمانوتصمیماتدرتامیناجتماعیشکلمییگییرداگیرچیه
توجهکمبهنقطهنظرسیاسیونوکاهشرفتارهیایسیاسییدرانتخیابمیدیرانوتخصییص
بودجهوسیاستزدگیکمفراگردهامیتواندبعنوانیکنقطهقوتدرایینسیناریوباشیدامیا
سبکهایمدیریتیدراینفءاشرایطیرابرایآزمونوخطیا
عدمتوجهیااستفادهحداقلیاز 
دانستههایغیرعلمیمدیرانرقمخواهدزدکهمیتواندمنجربهایجیادشیرایطغیرمنطقییو
گیریازنظامهایمدیریتبیمهمنجربهناهماهنگیساختار

قهقراییدرسازمانشودعدمبهره
سازمانیباشرایطتکنولوژیمحیطیونوصکارشدهوایینمسیئلهبیررویبهیرهوریسیازمان
تأثیرمنفیگذاشتهوبدونشکمان توسعهدرنظامتامیناجتمیاعیمییشیود.درایینفءیا
نامههاوقوانینومقرراتودسیتورالعملهیایتفءییلیدرمحییط،میان 
تأکیدبهرعایتآئین 
نوآوریوخالقیتشیدهوشیاهدبکیارگیریتوانمنیدی20تیا30درصیدیکارکنیانونیوعی
جابجاییهد درسازمانخواهیمبودبهگونهایکهاجرایقیوانینآنقیدرمیوردتاکییدقیرار
میگیردکهاهدا سازمانراتحتالشعاصقرارمیدهدوشاهداستفادهازقوانینبعنوانسپری
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جهتعدمانجامامورخواهیمبوددراینشیرایطشیاهدسیازمانقهقیراگیرادرعرصیهتیامین
اجتماعیهستیم .
زمانهایقهقراگرامنجربهشکلگیریرفتارهاییناصیوابدرمیدیران
چنینفءاییدرسا 
میشودازقبیلعدمتحملبرایشنیدنسخنانکارکنان ودراختیارقرارندادناطالعیاتکیه
نتیجهایجزشکلگیریفءایغیرقابلاعتمادوشیوههایتدافعیدرمقابلمشکالتنخواهید
داشتبهگونهایکهمدیرانآمادگیپذیرشهیچگونهتفکراتمتفاوتراندارندمسلماًدرایین
شرایطیکسازمانغیرمنطقیمشکلینمیبیندتابهرفی آنبپیردازدتفکراتییازایینقبییل
شودسازمانهاآنچنانبامشکالتمأنوسمیشوندکهبهمیرورزمیانآنرا

استکهباعثمی
طبیعیمیپندارند.کارکردندرچنینسازمانیهمانندگییرافتیادندرتنیگمیاهیاسیتدر
حالیکهدنیایواقعیبیرونازآنفءاجریانداردسازمانیبااینخصوصیتهیچگیاههوشیمند
نخواهدشدوبهتدری بدونآنکهمتوجهشودبهسراشیبیقهقراسقوطخواهدکرد.
سناریو چهارم
سازمان تامین اجتماعی شکننده (ایستا)

سبکهایمیدیریتیوسیاسیتزدگییزییاددر
درفءایاینسناریوماشاهدتوجهحداقلیبه 
تصمیماتسازمانتامیناجتماعیهستیمواینآسیبپذیرترینوضعیتیاستکهممکناسیت
برایسازمانتامیناجتماعیرقمبخورددرحالیکهسیاستزدگیدرانتخیابمیدیران،تیدوین
خطمشیها،تخصیصبودجهوتصمیماتبهشدتعملکیردسیازمانراتحیتتیاثیرقیرارداده

بگونهایکهدرمحیطدرونسازمانشاهدکاربردقدرتسیاسیبهمنظوراعمالنفوذبرفرآیند

تصمیمگیریبهمنظوردستیابیبهنتای دلخواهخواهیمبیود.درچنیینفءیاییرفتارهیاییاز
قبیلدراختیارقرارندادناطالعاتجهتتصمیمگیری،نشیتاطالعیاتمحرمانیهسیازماندر
رسانههایگروهی،پرداختنبهاموریکهافرادبانفوذتمایلدارند،عدماجرایصحیحقوانینو

پارتیبازیامریمعمولاستوتازگینخواهدداشت.گسترشرفتارهیایسیاسییدرسیازمان
روشهیایمنطقییودرسیت
شرایطیبوجودمیآوردتاافرادیکهنمیتوانندمناف خودرابیه 
بدستآورندتالشکنندبااعمالتخرییبافیراددرنظیرمیدیرانوکارکنیانآنهیاراکیمکیار،
نامطلوبوناسازگاربااهدا سازمانودرنهایتمخالفشیوههایمتیداولوپذیرفتیهشیدهدر
تامیناجتماعیمعرفیکنند .
درچنینفءایسیاستزدهمدیراننیزممکناستدرجهتتحققاهدا شخصیخودبا
توسلبهابزارهاییغیراخالقیترغیبشونددراینشرایطمملوازرفتارسیاسییوعیدمبهیره
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گیریازتکنیکهایمدیریتیبحثومجادلهباهد هایسیاسی،جایگزینگفتگویسیازندهو

سبکهایمدیریتیشدهوبطورمستمرمارابهسمتناسازگاریفءایسازمانسوق
مبتنیبر 
میدهدواینگونهاستکهرفتارهایمابهوجودآورندهمسائلومشکالتماهسیتندواییندر
نقصها،مسائلومشکالترابهعواملبیرونسازمانمنتسب
حالیستکهیکسازمانشکننده 
میکندواینقبیلتفکراتسرآغازایستاییوایجادساختارهایشیکنندهدرنظیامهیایتیامین
واینگونهاستکهسیاستزدگیمحیطپرمخاطرهایشکلمیدهدکهراهیی

اجتماعیاست
جهتایمنماندنازنتای نامطلوبآنوجودنداردوکارکنانعمالتمایلیبرایسرمایهگذاری
درچنینمحیطشکنندهایراندارندوبهرهوریسازمانبهشیدتتحیتتیاثیرایینسیاسیت

گیردوشاهدافزایشتنشواسترسهایشغلیوایستایینگیرشهیایمثبیت


هاقرارمی

زدگی
سازمانیخواهیمبودبههمینعلتازاینفءابعنوانسازمانشکنندهتعبیرمیشود .
دراینپژوهشجهتارزیابیچهارسناریویفوقدردنیایواقعیشیاخصهیایذییلرابیا
توجهنظرخبرگانومطالعاتکتابخانهایتدویننمودیمشاخصاول:میزانقابلقبولوموجه

بودنسناریوهاشاخصدوم:میزانلحاظنمودنچالشآیندهتامیناجتماعیایراندرسیناریو-
هاشاخصسوم:میزانقابلاستفادهبودنسناریوهابیرایتصیمیمگییریدرمحییطسیازمان
تامیناجتماعیشاخصچهارم:میزانیکپارچگیدرونیسناریوها .
نتیجه گیری و پیشنهادها
پژوهشهایزیادیدرحوزهتامیناجتماعیانجامگرفتهاندولییپیژوهشهیایکیهبیا

اگرچه
موضوصآیندهسازمانتامیناجتماعیانجامشدهباشندبسیارمحدودندواغلبتحقیقاتانجیام
ائهتوصیههاییدرخصوکارتقاءبرنامههااکتفانمودند.هد اینمقالهتصویرپردازی

شدهبهار
ازآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانازطریقسناریوپردازیاستباتوجهبیههید فیوقدر
اینپژوهشازمصاحبهنیمهساختاریافتهجهتگردآوریاطالعاتاستفادهنمودیمکهبیهایین
منظوربا15نفرازخبرگانحوزهتامیناجتماعیمصاحبهودرنهایت12عاملکلییدیتیاثیر
گذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانراشناساییکردیمدرادامیهازنظیرخبرگیانایین
حوزه،نظاممدیریتییامیزانتوجهبهسبکهایمدیریتیونظامسیاسییییامییزانسیاسیت
بینیتیرینعوامیلاثرگیذاربیرآینیدهسیازمانتیامین
زدگیسازمانمهمترینوغیرقابلپیش 
اجتماعیایرانشناساییشدوسپسباروشسیناریوپیردازیشیوارتزچهیارسیناریوسیازمان
هوشمند،سازمانپویا،سازمانقهقراگراوسازمانشکنندهبرایآیندهسازمانتیامیناجتمیاعی
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ایرانارائهنمودیمشرایطیکیهدرآنسیازمانتیامیناجتمیاعیدرهیئیتسیازمانهوشیمند
یرترینموقعیتراتجربهخواهدکرد .
مطلوبترینوضعیتودرقالبسازمانشکنندهآسیبپذ 

ازجملهدستاوردهایاینتحقیقمیتیوانبیهشناسیاییعوامیلکلییدی،پیشیرانوعیدم
قطعیتهایبحرانیتاثیرگذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعیایراناشارهنمیودکیهمییتوانید

توسطمدیرانوخطمشیگذاراندرترسیمآیندهسازمانتامیناجتماعیایرانازطریقتدوین
سناریویمطلوبتاثیربسزاییداشتهباشدبهگونیهایکیهبیامیدنظیرقیراردادنسیبکهیای
مدیریتیدرحوزهبیمهوپرهییزازسیاسیتزدگییودرنظیرگیرفتنمحیدودیتهیایتیامین
اجتماعیدرمسیرهوشمندسازیسازمانتامیناجتماعیقدمبردارند .
همچنیننتای اینپژوهشمیتواندتوسطمدیرانتامیناجتماعیدرراستایتحققاصیل
سهجانبهگراییکهبعنوانیکیازعواملکلیدیتاثیرگذاردرآیندهسیازمانتیامیناجتمیاعی
شناساییشد هبهمنظورایجادتوازنقدرتمیاندولت،کارفرماییانونماینیدگانکیارگرانبیه
منظور حیلمسیائلمشیترکحیوزهتیامیناجتمیاعیبیویژهدرزمینیهپیشیگیریازتحمییل
بازنشستگیهایپیشازموعدبهسیازمان

هزینههایناشیازدیدگاهحمایتی(بوریجی دولتو

تامیناجتماعیمورداستفادهقرارگیردازطر دیگراینپژوهشمییتوانیدازطرییقآشینایی
آیندههایبدیلخودزمینهسازشکلگیریفراگردهیاوسیاختاردهیسیازمانتیامین
سازمانبا 
وپرهیزازقرارگیریدرمسیرسازمانهیای

اجتماعیدرمسیرحرکتبهسویسازمانهوشمند
قهقراگراوشکنندهنیزباشد.درنهایتپیشنهادمیشودالف بهمنظورحرکتدرمسییرتعیالی
سبکهایمدیریتیوکنترلرفتارهایسیاسییدرسیازمانسیعی
تامیناجتماعیبااستفادهاز 
شودسناریوسازمانهوشمندبادرنظرگرفتنعواملششگانه-1عواملمحیطیی-2عوامیل
اقتصادی-3عواملسیاسی-4عواملاجتماعی-5فناوریاطالعات-6عوامیلقیانونیتوسیط
خطمشیگذارانسازمانتامیناجتماعیدردستورکارقرارگیرد.ب باعنایتبهاینکیهیکییاز

ابعاداثرگذاردرآیندهسازمانتامیناجتماعیایراننظامهایمدیریتیاستپیشنهادمیشوداز

هایمنسجممدلهایمدیریتیسازمانهوشمنددرحوزهتامیناجتمیاعی


طریقانجامپژوهش
باتوجهبهاینکهنظامهایسیاسینیزیکییازعوامیلاثرگیذاربیر

شناساییواجراییشود.پ 
آیندهتامیناجتماعیشناساییشدهپیشنهادمیشیودخیطمشییگیذرانتیامیناجتمیاعیاز
طریقتعاملبادولتمردانومجلسازتحمییلاقیداماتسیاسیتزدهبیهتیامیناجتمیاعیو
تشدیدبحراندراینسازمانجلوگیرینمایند.ت پیشنهادمیشودباتوجهبیهاینکیهیکییاز
چالشهایاصلینظامتامیناجتماعیپدیدهسالمندیوتغییراتجمعیتیاستوایینمسیئله
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برنامههایآتیسازمانرادرحوزهدرمانی،مستمریو...بهشیدتدچیارچیالشخواهیدنمیود
خطمشیگذارانتامیناجتماعیسناریومطلوبیبرایرویاروییبااینشیرایطتیدویننماینید.

ث باتوجهبهنتای پژوهشالزماستانتخابمدیرانباپرهیزازسیاستزدگییومبتنییبیر
شایستگی،درعملدستورکارسازمانقرارگیرد .
ج باتوجهبهاینکهیکیازعواملکلیدیاثرگذاردرآینیدهسیازمانتیامیناجتمیاعیبیر
اساسنتای تحقیقسیاستزدگیشناساییشدپیشنهادمیشودازاصلسهجانبیهگرایییدر
جهتتعدیلاینمسئلهبویژهدرسطوحعالینظامتامیناجتماعیاستفادهشیود.چ پیشینهاد
میشودباتوجهبهاینکهنظاممالیبعنوانیکییازعوامیلکلییدیتاثیرگیذاردرآینیدهتیامین
اجتماعیشناساییشدهاصالحمدیریتطرحهایسرمایهگیذاریومیالیتیامیناجتمیاعیدر

دستورکارخطمشیگذارانتامیناجتماعیقرارگیرد .

نکتهبسیارمهمیکهبایدهنگامسناریوپردازیمدنظرقرارگیردآناسیتکیهسیناریوهیا
هموارهباتاخیرتولیدمیشوند،بنابراینسیستمسناریوپردازیبایددقتنمایدوتالشکندکه
بطورمستمرسناریوهایخودرابازبینیکرده،درصورتلزومسناریوهایبرتریراتولیدنموده،
بهمجموعهآنهابیفزاید(پورعزت. 1382،چهارسناریوپیشنهادیماباتوجهبهرویکردهایبید
بینانهوخوشبینانهکهممکناستاتخاذگردند،مییتواننیدبیهاخیذتصیمیمهیایراهبیردی
سازمانتامیناجتماعیکمکنمایندولیواقعیتایناستکیهشیرایطاجتمیاعیجهیانپسیا
کروناوبویژهشرایطاجتماعیواقتصادیایران،موقعیتسیازمانهیارابسییارمتزلیزلسیاخته
میتوانییکبیاربیرایهمیشیهانجیامدادوحتیی
استازاینرواهتمامبهسناریوپردازیران 
نمیتواندردورههایمعینیکسالهیادوسالهبهسناریوپردازیپرداختبنابراینالزماستکه
باطراحیسیستمهایدیدمانسناریوپردازیواجرایسناریو،امکانبازبینیمستمرسیناریوهیا

رابرحسبتحوالتمحیطیفراهمآورد(پورعزت . 182:1390،
منابع
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