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چکیده

کاهش نابرابری اجتماعی ،ارتقای رفاه و توسعه ملی ،جلوگیری از نهادینهشدن فقر ،پیری جمعیتی
و اشکاالت نظا م بیمه و بازنشستگی سنتی از دالیل پیادهسازی نظام تأمین اجتماعی چندالیه است.
هدف این تحقیق شناسایی و رتبهبندی چالشهای مؤثر بر پیادهسازی نظام تأمین اجتماعی چندالیه
است .تحقیقات در این حوزه (بهخصوص پژوهشهای فارسی) علیرغم اهمیت و پوشش اقشار مختلف و
درگیربودن نهادهای  18گانه مرتبط با موضوع رفاه و تأمین اجتماعی ،از حیث تعداد بسیار اندک هستند.
در اکثر پژوهشها در زمینه نظام تأمین اجتماعی چندالیه بهصورت روشمند به موضوع پرداخته نشده و
مواردی از پژوهشها که روش دارند ،تکنیکها و ابزارهای آمار توصیفی را مبنا قرار دادهاند .پس از مطالعه
پیشینه تحقیق و بهکارگیری نظرات خبرگان ،پنج شاخص اصلی و پانزده زیرشاخص مؤثر در پیادهسازی
این نظام شناسایی شد .سپس با درخواست از بیش از  100نفر از محققان و پژوهشگران سازمانها
و نهادهای مرتبط با حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اساتید فعال دانشگاه در این بخش و
همچنین چند تن از نویسندگان مجالت حوزه رفاه و سیاستگذاری عمومی که به روش نمونهگیری
هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند ،پرسشنامه دیمتل ،به منظور بررسی میزان تأثیرات متقابل هر یک
از آنها بر روی یکدیگر و همچنین بررسی تأثیر هر عامل بر روی شبکه عوامل ،میان محققان فوق ،توزیع
و جمعآوری گردید .آنگاه با استفاده از تکنیک دیمتل ،دادهها آنالیز شد .تکنیک دیمتل عوامل مؤثر
بر پیادهسازی نظام چندالیه را به دو دستۀ اثرگذار و اثرپذیر تقسیم نمود .در ادامه با بهکارگیری روش
تحلیل شبکهای (ایانپی) ،اوزان مرتبط با هر یک از این شاخصها تعیین گردید .نتایج رتبهبندی بیانگر
آن است که مهمترین و اثرگذارترین شاخص« ،شاخص نظام بازنشستگی» و متغیر «ازبینرفتن تعادل
منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی» به عنوان مهمترین زیر شاخص است.
واژگان کلیدی :تحلیل دادهها ،تکنیکهای بهینهسازی ،تأمین اجتماعی چندالیه

 .1این پژوهش با حمایت مالی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام گرفتهاست.
م
 -2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی ،دانشگاه ق 
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مقدمه

تأمین اجتماعی یک عنصر کلیدی از استراتژیهای ملی برای ارتقای توسعه انسانی ،ثبات سیاسی و رشد
فراگیر است( .سازمان بینالمللی کار )2014 ،مقوله تأمین اجتماعی از موضوعاتی است که در یک قرن اخیر
به دالیل بسیاری از جمله نقش تأمین اجتماعی در توسعه اقتصادی کشورها ،بازتوزیع ثروت ،احیا و ارتقای
سالمت و تأمین معیشت جامعه ،بیشترین توجه را به خود معطوف ساخته است( .محمودزاده )1396 ،اما
در سیستم تأمین اجتماعی موجود ،هنوز هم مشکالتی وجود دارد که حل نشده است؛ مانند ساختار نابرابر،
رشد بیش از حد کم ،فقدان نظارت و مدیریت مؤثر و مسائلی از این قبیل .بنابراین در روند تحول جامعهگرا
در کشور ،ایجاد یک سیستم تأمین اجتماعی پایدار و جامع برای اولویتهای توسعه اجتماعی ضروری است.
(لی )2017 ،1ازاینرو بسیاری از اندیشمندان به شناسایی عوامل مؤثر در کاهش نابرابریهای اجتماعی
و توزیع ناعادالنه ثروت عالقه دارند .دولت بدر جایگاه یک عنصر اجتماعی نهادساز در عملکرد مناسب
بازارها ،توزیع عادالنه درآمدها و ایجاد نهادهای کارآمد نقش مهمی ایفا میکند؛ بهنحویکه زمینهساز رشد
اقتصادی میشود( .مهدوی عادلی ،حسینزاده بحرینی ،جوادی )92 :1387 ،انجام موفقیتآمیز این وظایف
در چارچوب حکمرانی خوب مطرح میشود .یکی از هدفهای دولتها در قالب حکمرانی خوب ،دستیابی
به توسعه انسانی پایدار است که در آن بر کاهش فقر ،ایجاد شغل و رفاه پایدار ،حفاظت و تجدید حیات
محیط زیست و رشد و توسعه زنان تأکید میشود( .داناییفرد و همکاران)1391 ،
برای تحقق حکمرانی خوب این موارد ضروری است :وجود شاخصهای مناسب و دادههای بهروز و کامل.
بدون اینها ،طراحی ،مدیریت ،پایش و اصالح نظامهای تأمین اجتماعی بهدرستی انجام نمیشود( .امیدی،
 )72 :1395حال پرسش این است که طرحهای تأمین اجتماعی در دستیابی به شاخصهای مناسب مؤثر
در حکمرانی خوب در زمینه طرحهای بازنشستگی و حمایتی چه وضعیتی دارند؟ در سالیان گذشته سطح
رفاه در جامعه تنزل پیدا کرده و فقر بهصورت نسبتاً گستردهای افزایش یافته است که نشانهای از کاهش
آن به چشم نمیخورد .نتایج مطالعات نشان میدهد که حدود  20درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر
هستند که این نسبت به نوعی در کشورهای پیشرفته کمتر از ده درصد است (دادگر .)1390 ،ازاینرو در
كليه كشورها برای كاهش فشارهاي مالي بر نظامهاي تأمین اجتماعي ،اصالحاتي انجام شده است.
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بانک جهانی در سال  1994در تالش برای ارائه طرحی که فراگیر باشد؛ بهگونهایکه شامل افراد
فاقد درآمد ،افراد دارای درآمد پایین ،متوسط و افراد دارای درآمد باال باشد ،گزارشی تحت عنوان؛
«گریز از بحران سالمندی» ارائه کرد .که نقطه عطفی برای ارائه مدلها و راهکارهای پیشنهادی جهت
طراحی نظام تأمین اجتماعی چندالیه تأمین اجتماعی ایجاد نمود .این ایده از این اصل مشتقشده
است که عملکردهای اولیه نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی در الیههای مجزایی سازماندهی
1- Li, J.

شوند .الیه نخست از نوع بوریج 1شامل یک بازنشستگی با نرخ ثابت برای کلیه شهروندان ،الیه دوم
از نوع بیسمارک ،2بازنشستگی مرتبط با سابقه کار برای کارگران است و الیه سوم که پرداختهای
بازنشستگی را بر یک مبنای اختیاری مهیا میکند .در سال  2005توافق بینالمللی پیرامون اصالح
نظامهای بازنشستگی ،تحت عنوان حمایت از درآمد دوران کهنسالی در قرن بیستویکم ،این طرح را
توسعه داد که دربرگیرنده پنجالیه بود:
ا .الیه صفر غیر مشارکتی؛
 .2الیه اجباری که دارای عناصر مزایایمعین بوده؛
 .4الیه سوم که اساساً اختیاری بوده؛
 .5الیه چهارم که شامل دسترسی به حمایت فراهم آمده توسط خانواده یا تأمین مسکن است.
(بوینبرگ ،ایوجیک و وستیرهاوت)19 :1396 ،
لزوم پیادهسازی نظام تأمین اجتماعی چندالیه
 .1تخصصیکردن حوزههای امدادی ،حمایتی و بیمهای مبتنی بر تفکیک و تمایز امور تقسیم کار؛
 .2سطحبندی و اولویتبندی خدمات و پوشش؛
 .3تمرکز حمایتها و کمکهای مالی دولت؛
 .4ممانعت از سرریز بار مالی مضاعف بر دوش دولت؛
 .5استانداردسازی بیمههای تکمیلی؛
 .6ساماندهی الیه بیمهای در حداقل دو سطح بیمهای فراگیر و بیمههای اجتماعی (سایت رسمی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی).
مهمترین هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر روی پیادهسازی نظام تأمین تأمین اجتماعی چندالیه
است .این منظور از طریق اهداف زیر تأمین میشوند:
 .1مشخصکردن تأثیرگذارترین شاخصها و زیرشاخصها بر روی پیادهسازی این نظام؛
 .2اولویتبندی شاخصهای و زیرشاخصهای شناساییشده؛
 .3شناسایی استراتژیهای پیشنهادی و ارائه مدل فرآیند تحلیل شبکهای نظام چندالیه تأمین اجتماعی.
1- 1. Beveridje
2- 2. Bismarck

هیالدنچ یعامتجا نیمأت ماظن یزاس  هدایپ رب رثؤم یاه شلاچ ییاسانش یارب یبیکرت لدم هئارا

 .3الیه دوم که آن هم اجباری بوده ولی متفاوت از الیه نخست از نوع حق بیمه معین؛
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پیشینه پژوهش

مخاطرات و چالشهای بسیاری نظام تأمین اجتماعی ایران را تهدید میکند؛ از جمله نسبت به
رکوردهای جمعیتی ،مخاطرات بیننسلی و دیگر متغیرهای مربوط به تغییرات جمعیتی دارای
مشکالتی است ،در اغلب موارد قابلیت حفظ ارزش مستمریها در مقابل نوسانات تورمی را ندارد
و از سوی دیگر باعث تشویق بازنشستگی زودهنگام و توزیع ناعادالنه درآمدها میشود .همچنین
فرمولهای محاسبه مستمری ،سخاوتمندانه است و در نهایت ازآنجاکه صندوقهای بیمه اجتماعی
بر مبنای تعادل بین منابع و مصارف ادارهمیشوند ،این تعادل در نظام بازنشستگی ایران از بینرفته
است .محاسبات بیمهای و پیشبینیهای آکچوئری در موفقیت نظام تأمین اجتماعی چندالیه بسیار
مؤثر است .در جدول ( )1خالصه پژوهشهای فارسی و التین انجامشده در این زمینه ارائهمیشود:
جدول شمارة  .1خالصه پژوهشهای انجامشده
نویسندگان

عنوان تحقیق

روش

امیری ،محمودی ،بررسی نظری -تطبیقی نظامهای تحقیق تطبیقی
راغفر و پروندی تأمین اجتماعی :مسیریابی توسعه
نظام سهالیه تأمین اجتماعی ای ران
()1395

زیرشاخ صها

سطح پوشش ،نوع مزایا ،منبع
تأمین مالی ،کاهش فقر ،ناب رابری و
توسعه ملی رفاه اجتماعی

ب راون و نیجمن فرصتهایی ب رای بهبود صرف ثروت بررسی نظری موضوع امنیت درآمدی دوران بازنشستگی،
بهینگی مستمریها ،استانداردهای
بازنشستگی در کشور هلند
()2012
ت
زندگی ،بازتوزیع معکوس ،سیاس 
ف ثروتبازنشستگی
صر 
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بررسی اجمالی نظام کاف ینبودن پ سانداز و بیمههای
تأمین اجتماعی خصوصی ،فقرزدایی ،معاش خانوادگی
ناب رابریهای اقتصادی و اجتماعی
ف رانسه

جلیلی و
قاسمی و انانی
()1389

نظام تأمین اجتماعی در ف رانسه

دونگ و ونگ
2016

نظام بازنشستگی چی ن :دستاوردها ،استفاده از نمودارهای تحلیل ریسک درازمدت ،تسهیالت
میلهای ،جعب های و مشترک اجتماعی ،سیستم
چالشها و تحوالت آینده
هیستوگ رام دادهها بازنشستگی سه الیه،

دیمسا 2005

ت مالی و نهادی اصالحات دادهکاوی و استفاده پوشش بازنشستگی ،نرخ جایگزینی،
مالحظا 
بازنشستگی :درسآموختههایی از از آمار توصیفی
ترکیب سنی و جنسیتی بازنشستگان،
شیلی
نوع بازنشستگی ،ت راکم حق بیمه ،نرخ
امید به زندگی ،فقر و تهیدستی

گارسیا 2017

مروری بر نظام بازنشستگی سه مرور ادبیات نظری
ستونه پرتغالی

تنوع منابع درآمد بازنشستگی،
صندوق بازنشستگی عمومی و
صندوقهای بازنشستگی خصوصی

لیلید ،تالیو و
آوارات 2009

ط راحی یک چارچوب مقرراتی بر سندکاوی با استفاده تأمین امنیت خاطر نسبت به
اصالح مستمری و توسعه بازارهای از جدولها و درآمد دوران سالمندی ،ریس کهای
جمعیتی ،سرمایهگذاری و سیاسی
نمودارها
مالی :تج ربه استونی

نویسندگان

عنوان تحقیق

ادامة جدول شمارة .1

روش

گریچنکو  2016بازنشستگی پس از اصالحات دادهکاوی
بازنشستگی :تجزیه و تحلیل
تطبیقی بالروس ،قزاقستان و روسیه
حیدری
شی خطبقی
1389

زیرشاخ صها

حقوق بازنشستگی ،سن بازنشستگی،
نرخ امید به زندگی

مبانی نظام تأمین اجتماعی مرور و بررسی پاسخگونبودن نظام بیمههای
چندالیه
تج ربیات کشورهایی اجتماعی به نیازهای کلیه اف راد
که نظام چندالیه را جامعه ،کاست یهای ساختاری نظام
مستقر کردهاند
بازنشستگی ای ران
(منبع :یافتههای تحقیق)

شکل شمارة  .1مدل مفهومی عوامل مؤثر بر پیادهسازی نظام چندالیه تأمین اجتماعی

هیالدنچ یعامتجا نیمأت ماظن یزاس  هدایپ رب رثؤم یاه شلاچ ییاسانش یارب یبیکرت لدم هئارا

با استفاده از پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان موانع پیادهسازی نظام تأمین اجتماعی چندالیه
مشخص شد .بدینترتیب پنج مؤلفه اصلی و پانزده زیرمؤلفه شناسایی شد که مدل مفهومی پژوهش
حاضر (شکل  )1بر اساس آن طراحی گردید.
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نکته شایان ذکر در شکل فوق آن است که این ساختار هدفمند میباشد و متغیرها با توجه به هدف
مسئله انتخاب شدهاند؛ بهطوریکه با سنجش شاخصها و زیرشاخصها ،رسیدن به هدف ،یعنی ارائه
مدل برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیادهسازی نظام تأمین اجتماعی چندالیه بهصورت سامانمند
میسر میشود.

روش تحقیق

رویکرد طراحی مدل به منظور شناسایی عوامل مؤثر روی پیادهسازی نظام تأمین اجتماعی چندالیه
بر اساس ساختار عوامل اثرگذار روی پیادهسازی این نظام است که از تلفیق تکنیکهای ذیل
حاصل میشود:
 .1پس از بررسی مبانی نظری موضوع و همچنین نظرات خبرگان سعی تالش میکنیم عوامل مؤثر
در پیادهسازی نظام چندالیه را شناسایی کنیم؛
 .2جمعآوری نظرات خبرگان؛
 .3غربالسازی شاخصها با «آزمونهای ناپارامتریک»؛
« .4ارائه مدل علی عوامل تأثیرگذار روی پیادهسازی نظام چندالیه با استفاده از «تکنیک دیمتل»1؛
 .5فهرستکردن عوامل مهم؛
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ک ایانپی.»2
 .6اولویتبندی عوامل بر اساس «تکنی 
تکنیک دیمتل-ایانپی
نقطه اشتراک تکنیکهای ایانپی و دیمتل درنظرگرفتن روابط شبکهای گزینهها یا شاخصها است.
در هر دوی این تکنیکها روابط گزینهها ،شاخصها بررسی میشود و هر دو برای نمایش روابط و
تأثیرات متقابل بین گزینهها یا شاخصها توانایی دارند .با توجه به وجه اشتراکات این دو تکنیک
میتوان بهصورت ترکیبی از آنها استفاده کرد .رویکرد ترکیبی تکنیکهای دیمتل وایانپی که آن
را به اختصار دی ـایانپی 3مینامند ،از مزایای هر دو تکنیک بهرهمیبرد و نقاط ضعف هر کدام را با
نقاط قوت دیگری پوششمیدهد .تکنیک دیمتل تنها میتواند روابط گروه (خوشه) هایی از شاخصها
یا گزینهها را بیانکند؛ اما توانایی رتبهبندی گزینهها یا شاخصهای درون هر خوشه را ندارد .در مقابل،
تکنیکایانپی توانایی ارزیابی گزینهها یا شاخصهای درون خوشهها بهصورت کلی و نسبی را دارد؛
اما روش نظاممندی برای ارزیابی بین خوشهها وجود ندارد و  trxبه نظر مستقیم خبرگان اکتفامیکند.
1- 1.Decision Making Trial and Evaluation
2- 2.Analytic Network Process
3- 3.D-ANP

به طور کلی تکنیک دی ـایانپی دو فاز دارد:
فاز  :1تحلیل روابط بین خوشهها از تکنیک دیمتل .در این فاز با توجه به تکنیک دیمتل و ماتریس
تأثیرات که در این تکنیک استفاده میشود ،روابط بین خوشهها تحلیل میشود.
فاز  .2اجرای تکنیکای ان پی .با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی که بهصورت مجزا و مستقل از
فاز  1تشکیل میشوند و همچنین ماتریس وزن خوشهها و نمودار روابط بین خوشهها که در فاز  1به
دستآمد ،تکنیکایانپی اجرا میشود( .اصغریزاده و محمدیباالنی)288 :1396 ،

مشخصات جامعه آماری ،روش نمونهگیری و روایی و پایایی پرشسنامهها

با توجه به موارد فوق سواالت توسط خبرگانی شامل؛ مجریان نهادهای مسئول در ردههای ارشد
سازمانی ،اساتید فعال دانشگاه در این بخش ،صاحب نظران این حوزه ،محققین و پژوهشگران
سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اساتید فعال دانشگاه در این
بخش و همچنین چند تن از نویسندگان مجالت حوزه رفاه و سیاستگذاری عمومی بودند ،پس از
مطالعه پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان و بهکارگیری نظرات ایشان ،پنج شاخص اصلی و پانزده
زیر شاخص مؤثر در پیادهسازی این نظام شناسایی گردید .سپس پرسشنامه کاغذی یا الکترونیکی در
اختیار ایشان قرار گرفت ،با توجه به این محدودیت که تعداد افراد جامعه مربوطه زیاد نیست .الزم به
ذکر است که تعداد  110پرسشنامه بهصورتی الکترونیکی و کاغذی توزیع گردید .در این پژوهش از
روش نمونهگیری هدفمند قضاوتی بهره گرفته شده است .در این نوع نمونهبرداری ،افرادی برای نمونه
انتخاب میشوند که برای ارائه اطالعات مورد نیاز در بهترین موقعیت قرار دارند .از این افراد ،انتظار
میرود بهعلت داشتن تجربه و گذراندن فرآیندهای مختلف ،از دانش تخصصی برخوردار بوده ،قادر به
ارائه اطالعاتی به پژوهشگر باشند .بنابراین این طرح هنگامی استفاده میشود که طبقه محدودی از
افراد ،دارای اطالعاتیاند که پژوهشگر در جستوجوی آنهاست (داناییفرد ،الوانی و آذر.)328 :1387 ،
روایی :در این پژوهش روایی محتوا از دو طریق بررسیشده است .اوالً ب ه وسیلهی مرور گسترده بر ادبیات
پژوهش و مطالعهی مقاالت و کتابهای معتبر و جدید در زمینهی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی؛ ثانیاً
روایی محتوای پرسشنامه از طریق تحلیل ،بررسی و اعالمنظر خبرگان صورت گرفته است.

هیالدنچ یعامتجا نیمأت ماظن یزاس  هدایپ رب رثؤم یاه شلاچ ییاسانش یارب یبیکرت لدم هئارا

جامعۀ آماری این پژوهش خبرگان هستند ،که بهروش نمونهگیری هدفمند قضاوتی انتخاب
شدهبودند .پنج معیار برای انتخاب نمونهگیری در روش هدفمند قضاوتی ،دراین تحقیق مدنظر بوده
راست که عبارتاند از :کلیدیبودن( :دانش و تخصص در زمینه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)،
شناختهشدهبودن توسط سایرین ،فهم نظری موضوع ،تنوع (افراد منتخب در مشاغل و سطوح سازمانی
متنوعی در حال فعالیت هستند) ،موافقت با مشارکت.
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پایایی :برخی روشهای متداول مشتمل بر پایایی ابزار آزمون ،پایایی به شکل موازی ،دو نیمه نمودن
پرسشنامه (تصنیف) است .در این پژوهش از سه پرسشنامه کمک گرفته شده است .اولین پرسشنامه،
پرسشنامۀ خبرهسنجی است که برای ارزیابی پایایی این پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ کمک
گرفت ه شد ه است .آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار اسپیاساس محاسبه شد .به ازای مقدار این
شاخص برای بخش مربوط به شاخصهای پژوهش برابر با  0/790و برای بخش مربوط به گزینهها
معادل  0/834بود که گواه بر پایایی این پرسشنامه است .دومین پرسشنامه ،پرسشنامه دیمتل است
و سومین پرسشنامه ،پرسشنامۀایانپی است که به دلیل استانداردبودن ،پایا هستند.

یافتههای تحقیق

فرآیند ارائه مدل ترکیبی برای عوامل مؤثر بر پیادهسازی نظام چندالیه تأمین اجتماعی از الگوی ذیل
تبعیت میکند:
مرحله الف -پس از تهیۀ لیست بلندی از شاخصها ،زیرشاخصها ،نوبت به پاالیش و غربال آنها میرسد.
غربال معیارهای استخراجشده با استفاده از پرسشنامۀ «نظرسنجی از خبرگان در خصوص تعیین مهمترین
شاخصهای مؤثر بر پیادهسازی نظام تأمین اجتماعی چندالیه» ،بر اساس طیف لیکرت  5تایی انجاممیگیرد.
در تعیین شاخصهای ارزیابی ،پژوهشگران در کارهای پژوهشی خود موارد متعدد و مختلفی را
هر کدام با توجه به مطالعه موردی خود در نظر گرفتهاند .محقق در این قسمت کوشیده است با
جمعآوری و ادغام شاخصها و تعریف زیرشاخصهایی برای هرکدام ،در مورد شاخصها به یکپارچگی
برسد .حاصل تالش محقق در این راستا تعیین شاخصهای موانعاجرایی ،چالشهای امور حمایتی،
چالشهای جمعیتی و چالشهای نظا م بازنشستگی و چالشهای اقتصادی و زیرمعیارهای آنها نیز از
ادغام عواملی که بیشترین فراوانی را توسط پژوهشگران داشتهاست ،به کار گرفته شده است .این مهم
در قالب جدول  2آورده شده است .ذیل ستون «نویسندگان» نیز نام پژوهشگر بیان شده است .جدول
 2بهخوبی شاخصها و زیرشاخصهای بهکارگرفته شده را به عنوان سنجههایی جهت اولویتبندی
موانع و چالشهای پیادهسازی نظامچندالیه نشانمیدهد.
جدول شمارة  .2متغیرهای پژوهش
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شاخ صها

زیر شاخ صها

امور اج رایی ( )D1نقاط ضعف حوزه حکم رانی ()C1

نویسندگان

گزینه ها

محمودزاده1396 ،

است راتژی )1 (A1
است راتژی )2 (A2
است راتژی )3 (A3

صندوقها و سازمانهای بازنشستگی متعدد ( )C2روغنی زاده1384 ،
کوتاه بودن دوران تصدی مدیرت ()C3
امورحمایتی ( )D2تله جمعیتی فقر ()C4

روغنی زاده1395 ،
ارضروم چيلر1384 ،

ادامة جدول شمارة .2
شاخ صها

چالشهای
جمعیتی ()D3

زیر شاخ صها

نویسندگان

سالخوردگی جمعیت ()C5

ضرغامی و میرزایی،
1394

امید به زندگی در  60سالگی ()C6

ضرغامی و میرزایی،
1394

افزایش نسبت وابستگی سالمندی ()C7

کوشش ،1392
صفری1395 ،

گزینه ها

مقررات بازنشستگی زودرس ()C10

محمودزاده1396 ،

کاهش مستمر نرخ پشتیبانی ()C11

یزاده 1395
روغن 

سیستم توازن درآمد با هزینه و مزایای معین بودن گرج یپور،1395 ،
شکوری 1388
صندوقهای بازنشستگی ()C12
چالشهای
اقتصادی ()D5

رکود حاکم بر بازار سرمایه ()C13

محمودزاده1396 ،
اب راهیمی،

ش رایط بازار کار ()C14

میرزا
1395

فقدان بیمههای بازنشستگی خصوصی ()C15

جلیلی و مسلمی،
1393

منبع :یافتههای تحقیق

مرحله ب -در این مرحله با بهکارگیری تکنیک دیمتل جهت مقایسات زوجی و تعیین روابط
متقابل متغیرها پرسشنامۀ مدل طراحی و در اختیار خبرهها گذاشتهشدهاست .الزم به ذکر است در
مقایسات زوجی ،از تصمیمگیرندگان ]در این تحقیق خبرگان[ در قالب یک سری مقایسات زوجی
پرسیدهمیشود که دو عنصر در مقایسه با هم چه تأثیری در معیارهای باالدستی خود دارند؟ به عالوه،
اگر روابط متقابلی میان عناصر یک قسمت وجود دارد ،با استفاده از مقایسات زوجی و بهدستآوردن
بُردار ویژه هر عنصر باید میزان تأثیر دیگر عناصر روی آن نشان داده شود( .آذر ،خسروانی و جاللی،
 )295 :1392در بسیاری از مسائل در دنیای واقعی شاخصها از هم مستقل نیستند؛ برای مثال در
بازار نفت ،شاخصهای اقتصادی هم بر شاخصهای سیاسی تأثیر میگذارند ،هم از آن تأثیر میپذیرند.
(اصغریزاده و همکار )1396 ،بنابراین در پرسشنامهها عالوه بر اینکه گزینهها و شاخصها نسبت به
یکدیگر مقایسهمیشوند ،میزان تأثیر متقابل آنها نیز سنجید همیشود .برای درک بهتر اثر شاخصها
بر روی یکدیگر نمودار روابط درونی و روابط متقابل شاخصها ترسیم میشود .به این منظور ،مقدار

هیالدنچ یعامتجا نیمأت ماظن یزاس  هدایپ رب رثؤم یاه شلاچ ییاسانش یارب یبیکرت لدم هئارا

نظام بازنشستگی از بین رفتن تعادل منابع و مصارف صندوقهای سند تفصیلی ب رنامه
بازنشستگی ()C8
ششم توسعه1394 ،
()D4
محمودزاده1396 ،
باال بودن نرخ جایگزینی ()C9
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حد آستانه مشخص میشود تا روابط با اثرات کم را فیلتر کند .به بیان دیگر ،فقط اثراتی نمایش
دادهمیشود که مقدار آنها در ماتریس ( Tماتریس تأثیرات کلی شاخصها) از حد آستانه بیشتر باشد
در این تحقیق مقدار حد آستانه برابر با  1/658است .در جدول  3-ماتریس تأثیرات کلی شاخصها،
اثرات بیشتر از حد آستانه مشخص شده است.
جدول شمارة  .3ماتریس تأثیرات کلی شاخصها
معیار

D1

D2

D3

D4

D5

D1

1/618

1/787

1/610

1/352

1/517

D2

1/914

1/579

1/589

1/410

1/316

D3

1/854

1/734

1/360

1/335

1/449

D4

2/111

2/079

1/831

1/370

1/902

D5

1/320

1/820

1/418

1/716

1/566

منبع :یافتههای تحقیق

چنانکه در ماتریس فوق مشاهد ه میشود :معیار  D1تنها بر معیار  D2تأثیر میگذارد و در مقابل تنها
از معیارهای  D2و  D3و  D4تأثیر میپذیرد .به همین ترتیب معیار  D2بر  D1مؤثر است و از  D1و  D3و
 D4و D5تأثیر میپذیرد .همچنین معیار  D3بر  D1و  D2تأثیر میگذارد و تنها از  D4تأثیر میپذیرد و
معیار  D4بر چهار معیار دیگر تأثیرگذار و تنها از D5تأثیرمیپذیرد .اما در نهایت معیار D5بر معیار D4
و D2تأثیرگذار و از D4تأثیر میپذیرید.
مرحله ج -نتایج نظرات خبرگان درخصوص تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخصها با یکدیگر و
زیرشاخصها با یکدیگر در قالب شکل  ،2ترسیمشدهاست.
شکل شمارة  .2نقشه روابط درونی و روابط متقابل شاخصها
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ن شکل معیارها بهصورت دایره
شکل ( )2برآمدهاز نظرات خبرگان درخصوص شاخصهاست ،د ر ای 
و با نامگذاری داخل دایرهها نشان داده شده است و نیز جهت پیکانها روابط متقابل بین معیارها را
نشان میدهد.
نتایج برای زیر زیرشاخصها نیز بهصورت جدول ( )4ب ه دستآمده است.
جدول شمارة  .4روابط ع ّلی و نفوذ زیرشاخصها بر یکدیگر
زیرمعیار

تأثیرپذیری R i + J i

رتب هبندی با R i + J i

تأثیرگذاری R i + J i

C2

7/626

/108

10

C3

9/150

-0/902

15

C4

9/296

0/028

11

C5

9/499

0/139

7

C6

8/124

-0/881

13

C7

9/406

-0/677

12

C8

8/522

1/104

1

C9

9/059

0/990

3

C10

8/550

0/351

5

C11

8/108

0/113

8

C12

8/672

-0/888

14

C13

8/441

1/078

2

C14

8/095

0/109

9

C15

9/492

0/336

6

منبع :یافته های تحقیق

 : R i + J iمیزان تأثیر و تأثر عامل مورد نظر در سیستم است؛ به عبارت دیگر هر چه میزان
عاملی بیشتر باشد ،آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد : R i + J i .قدرت تأثیرگذاری هر
عامل را نشانمیدهد .بهطور کلی اگر  R i + J iمثبت باشد ،متغیر یک متغیر علی محسوب میشود و اگر
منفی باشد ،معلول محسوبمیشود .جدول میزان تعامل ،تأثیرگذاربودن و تأثیرپذیربودن زیرشاخصها
را بیانمیکنند و برای رتبهبندی زیرشاخصها از نظر تأثیرگذاری و غیره استفادهمیشوند .در ستون
آخر زیرشاخصها بر اساس شدت تأثیرگذاری رتبهبندی شدهاند .حال با مشخص شدن روابط بین
R i + Ji

هیالدنچ یعامتجا نیمأت ماظن یزاس  هدایپ رب رثؤم یاه شلاچ ییاسانش یارب یبیکرت لدم هئارا

C1

7/677

0/514

4
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متغیرها اقدام به طراحی مدل ساختاری ایانپی بهصورت زیر مینماییم .برای رسم این مدل از
نرمافزار سوپر دیسیژن 1که از نرمافزارهای استاندارد در این زمینه میباشد ،استفادهشدهاست .کل 3
مدل ایانپی پژوهش (فرآیند تحلیل شبکهای نظامتأمین اجتماعیچندالیه ایران) را نشانمیدهد.
شکل شمارة  .3ساختار مدل فرآیند تحلیل شبکهای نظا م تأمین اجتماعیچندالیه
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همانگونه که در شکل  3مشاهد ه میشود ،استراتژیهای موضوع پژوهش در قالب گزینههایی آورده
شدهاند که توسط متغیرهای فوق مورد سنجش قرارگرفته و رتبهبندی شدهاند .بنابراین س ه الیۀ
سلسلهمراتبی شامل شاخصها ،زیرشاخصها و گزینهها همگی در جهت رسیدن به الیۀ اول که هدف
میباشد ،بهصورت هدفمند قرار گرفتهاند که این الیهها با همدیگر مرتبط و بر هم مؤثرند.
1- 1. Super Decisions

بحث و نتیجهگیری

این تحقیق سه هدف را دنبال میکرد:
هدف اول و اصلی :شناسایی عوامل تأثیرگذار روی پیادهسازی نظام چندالیه تأمین اجتماعی.
شناسایی شاخصها و عوامل مؤثر بر پیادهسازی نظام تأمین اجتماعی چندالیه ،از روش سندکاوی
با مطالعۀ مقاالت فارسی و التین متعدد و نیز مصاحبه انجام شد و برای این مهم شاخصها و
ن شد.
زیرشاخصها بهصورت دادههای جدول  2استخراج و تعیی 
هدف دوم :اولویتبندی شاخصهای و زیرشاخصهای شناساییشده.

تأثيرگـذاري زیرشاخصها نیز بر اساس نتایج بهدستآمده از تکنیک دیمتل به شكل جدول ( 3روابط
علّی و نفوذ زیرشاخصها بر یکدیگر) دستهبندی شد که مهمترین و اثرگذارترین زیرشاخص ،زیر
شاخص «ازبینرفتن تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی» است و زیرشاخص «رکود حاکم
بر بازار سرمایه» در اولویت بعدی قرار دارد.
هدف سوم :شناسایی استراتژیهای پیشنهادی نظام بیمه و بازنشستگی ،با توجه به شاخصها و
زیرشاخصهای استخراجی .استراتژیها ،با توجه به دادههای بهدستآمده از مطالعاتر بهکارگیری آنها
در پژوهشهای متعدد و نیز مصاحبه با خبرگان انتخابشدهاست که عبارتنداز؛
الف) اصالح پارامتریک :مواردی از قبیل محدود کردن مزایای بازنشستگی ،تعدیل مزایا و حمایتها
بر اساس شاخص قیمتها ،افزایش سن بازنشستگی ،تغییر فرمول محاسبه مزایای بازنشستگی
ش دهد و باالخره افزایش نرخ حق بیمه از جمله
بهگونهایکه انگیزه بازنشستگی بیش از موعد را کاه 
اقدامات قابل انجام در قالب اصالحات پارامتریک است( .نیکپور)141:1386 ،
ب) اصالح سیستمی :اصالحات سیستمی یعنی تبدیل نظام ارزیابی ساالنه مبتنی بر مستمری به
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شاخصها و زیرشاخصهای تعیینشده سنجههای پژوهش برای اولویتبندی استراتژیها هستند.
برای ساختن مدل فرآیند تحلیل شبکهای مورد نیاز پژوهش روابط بین عوامل باید معین باشد .با
استفاده از روش دیمتل روابط متقابل بین شاخصها با یکدیگر و زیرشاخصها با یکدیگر با پرسشنامه
و اتخاذ نظرات خبرگان بررسیشد .این نتایج در خصوص پنج شاخص به این صورت به دستآمد؛
با توجه به شکل  2که نقشه روابط درونی زیرشاخصها را نشانمیدهد ،شاخص نظام بازنشستگی
بر چهار شاخص دیگر تأثیرگذار و از شاخص چالشهای اقتصادی تأثیر میپذیرد .همچنین شاخص
چالشهای جمعیتی بر شاخص موانع اجرایی و شاخص امور حمایتی تأثیر میگذارد و فقط از شاخص
نظام بازنشستگی تأثیر میپذیرد .شاخص چالشهای اقتصادی نیز بر شاخص نظام بازنشستگی و
شاخص امور حمایتی تأثیر میگذارد و از شاخص نظام بازنشستگی تأثیر میپذیرد.
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نظام مبتنی بر ذخیرهسازی کامل را ارائهمینماید .در این روش سیاستهایی همچون خصوصیسازی
و ایجاد حسابهای انفرادی مبتنی بر سرمایهگذاری مطرح میشود( .کیمیاگری و منوچهریراد،
)55 :1389
ج) استراتژی ایجاد تحرک مؤثر در منابع :راه حل تأمین منابع مالی پایدار ،ایجاد تحرک مؤثر در منابع
از طریق استحصال منابع نهفته ازدل منابع بیحاصل و کم بازد ه است؛ بدین منظور صندوقهای
بازنشستگی باید برخی از شرکتهای زیانده که همچون اختاپوس به بدنۀ آنها چسبیدهاند را
واگذارکنند و منبع حاصل از فروش این دسته از شرکتها را ،صرف پرتفوی (سبد سهام) سرمایهگذاری
صندوقها کنند و سها م هایی خریداری شود که سودآوری آن ،تضمین شده و ضریب بازدهی باالیی
دارند .البته عدهای نظر دیگری دارند و عنوان میکنندکه« :صندوقهای بازنشستگی عمومی کشور
بخش قابل توجهی از داراییهای خود را در بازار سرمایه ،سرمایه گذاری کردهاند .محاسبات بیانگر
این است که شاخص کل بورس کشور طی دوره سهساله  1392-1395حدودا ً  12.2درصد کاهش
یافته و طی همین دوره کاهش ارزش پرتفوی بورسی صندوقهای تابعه وزارتخانه نیز در حدود
 19.2درصد بوده است .در نتیجه این کاهش ارزش ،صندوقهای تابعه وزارتخانه در حدود 12
هزار میلیارد تومان از ارزش روز سبد دارایی خود را از دست داده اند» (محمودزاده.)558 :1396،
درهرصورت ،سرمایهگذاری بر اساس سیاست متنوع سازی ممکن است بیشترین فایده را داشته باشد،
چر که کاهش ریسک به حداکثر متنوع سازی وجوه بازنشستگی بستگی دارد (اسکندری ،پیرایش
شیرازینژاد ،باطبی.)24 :1394 ،
نتایج نشان داد که اثرگذارترین گروه شاخص« ،چالشهای نظام بازنشستگی» است و عامل «ازبینرفتن
تعادل منابع و مصارف صندوقها» به عنوان مهمترین زیرشاخص میباشد و استراتژی ایجاد تحرک
مؤثر در منابع مالی ،استراتژی برتر انتخاب شده و بدین معناست که از دید برآیند نظرات خبرگان،
استراتژی تحرک سرمایهگذاریها به دلیل تنوعسازی منابع مالی توانایی حفظ پایداری منابع نظام
بازنشستگی و به تبع آن نظام تأمین اجتماعی چندالیه را دارد.
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