
 ارائه مدل ترکیبی برای شناسایی چالش  های مؤثر 
بر پیاده   سازی نظام تأمین اجتماعی چندالیه1

1 حسینعلی نجارپور2

 چکیده
نابرابری اجتماعی، ارتقای رفاه و توسعه ملی، جلوگیری از نهادینه شدن فقر، پیری جمعیتی  کاهش 
و اشکاات نظام  بیمه و بازنشستگی سنتی از دایل پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندایه است. 
هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های مؤثر بر پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندایه 
است. تحقیقات در این حوزه )به خصوص پژوهش های فارسی( علیرغی اهمیت و پوشش اقشار مختلف و 
درگیربودن نهادهای 18 گانه مرتبط با موضوع رفاه و تأمین اجتماعی، از حیث تعداد بسیار اندک هستند. 
در اکثر پژوهش ها در زمینه نظام تأمین اجتماعی چندایه به صورت روشمند به موضوع پرداخته نشده و 
مواردی از پژوهش ها که روش دارند، تکنیک ها و ابزار های آمار توصیفی را مبنا قرار داده اند. پس از مطالعه 
پیشینه تحقیق و به کارگیری نظرات خبرگان، پنج شاخص اصلی و پانزده زیرشاخص مؤثر در پیاده سازی 
این نظام شناسایی شد. سپس با درخواست از بیش از 100 نفر از محققان و پژوهشگران سازمان ها 
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 سیاست گذاری عمومی که به روش نمونه گیری 
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 جمع آوری گردید. آنگاه با استفاده از تکنیک دیمتل، داده ها آنالیز شد. تکنیک دیمتل عوامل مؤثر 
بر پیاده سازی نظام چندایه را به دو دستۀ اثرگذار و اثرپذیر تقسیی نمود. در ادامه با به کارگیری روش 
تحلیل شبکه ای )ای ان پی(، اوزان مرتبط با هر یک از این شاخص ها تعیین گردید. نتایج رتبه بندی بیانگر 
آن است که مهی ترین و اثرگذارترین شاخص، »شاخص نظام بازنشستگی« و متغیر »ازبین رفتن تعادل 

منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی« به عنوان مهی ترین زیر شاخص است.

واژگان کلیدی: تحلیل داده ها، تکنیک های بهینه سازی، تأمین اجتماعی چندایه

1. این پژوهش با حمایت مالی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام گرفته  است.

 hosein.najjarpour@gmail.com 2- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه قم 
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 مقدمه
تأمین اجتماعی یک عنصر کلیدی از استراتژی های ملی برای ارتقای توسعه انسانی، ثبات سیاسی و رشد 
فراگیر است. )سازمان بین المللی کار، 2014( مقوله تأمین اجتماعی از موضوعاتی است که در یک قرن اخیر 
به دایل 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 سیستی تأمین اجتماعی موجود، هنوز هی مشکالتی وجود دارد که حل نشده است؛ مانند ساختار نابرابر، 
رشد بیش از حد کی، فقدان نظارت و مدیریت مؤثر و مسائلی از این قبیل. بنابراین در روند تحول جامعه گرا 
در کشور، ایجاد یک سیستی تأمین اجتماعی پایدار و جامع برای اولویت های توسعه اجتماعی ضروری است. 
)لی1، 2017( ازاین رو بسیاری از اندیشمندان به شناسایی عوامل مؤثر در کاهش نابرابری های اجتماعی 
و توزیع ناعادانه ثروت عالقه دارند. دولت بدر جایگاه یک عنصر اجتماعی نهادساز در عملکرد مناسب 
بازارها، توزیع عادانه درآمدها و ایجاد نهادهای کارآمد نقش مهمی ایفا می کند؛ به نحوی که زمینه ساز رشد 
اقتصادی می شود. )مهدوی عادلی، حسین زاده بحرینی، جوادی، 1387: 92( انجام موفقیت آمیز این وظایف 
در چارچوب حکمرانی خوب مطرح می شود. یکی از هدف های دولت ها 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 می شود. )دانایی فرد و همکاران، 1391(

برای تحقق حکمرانی خوب این موارد ضروری است: وجود شاخص های مناسب و داده های به روز و کامل. 
بدون این ها، طراحی، مدیریت، پایش و اصالح نظام های تأمین اجتماعی به درستی انجام نمی شود. )امیدی، 
1395: 72( حال پرسش این است که طرح های تأمین اجتماعی در دستیابی به شاخص های مناسب مؤثر 
در حکمرانی خوب در زمینه طرح های بازنشستگی و حمایتی چه وضعیتی دارند؟ در سالیان گذشته سطح 
رفاه در جامعه تنزل پیدا کرده و فقر به صورت نسبتاً گسترده ای افزایش یافته است که نشانه ای از کاهش 
آن به چشی نمی خورد. نتایج مطالعات نشان می دهد که حدود 20 درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر 
هستند که این نسبت به نوعی در کشورهای پیشرفته کمتر از ده درصد است )دادگر، 1390(. ازاین رو در 

کلیه کشورها برای کاهش فشارهاي مالي بر نظام هاي تأمین اجتماعي، اصالحاتي انجام شده است.

بانک جهانی در سال 1994 در تالش برای ارائه طرحی که فراگیر باشد؛ به گونه ای که شامل افراد 
فاقد درآمد، افراد دارای درآمد پایین، متوسط و افراد دارای درآمد باا باشد، گزارشی تحت عنوان؛ 
»گریز از بحران سالمندی« ارائه کرد. که نقطه عطفی برای ارائه مدل ها و راهکارهای پیشنهادی جهت 
طراحی نظام تأمین اجتماعی چندایه تأمین اجتماعی ایجاد نمود. این ایده از این اصل مشتق  شده 
بازنشستگی در ایه های مجزایی سازمان دهی  تأمین اجتماعی و  اولیه نظام   است که عملکردهای 

1- Li, J.
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شوند. ایه نخست از نوع بوریج1 شامل یک بازنشستگی با نرخ ثابت برای کلیه شهروندان، ایه دوم 
از نوع بیسمارک2، بازنشستگی مرتبط با سابقه کار برای کارگران است و ایه سوم که پرداخت های 
بازنشستگی را بر یک مبنای اختیاری مهیا می کند. در سال 2005 توافق بین المللی پیرامون اصالح 
نظام های بازنشستگی، تحت عنوان حمایت از درآمد دوران کهن سالی در قرن بیست ویکی، این طرح را 

توسعه داد که دربرگیرنده پنج ایه بود: 

ا. ایه صفر غیر مشارکتی؛ 

2. ایه اجباری که دارای عناصر مزایای  معین بوده؛ 

3. ایه دوم که آن هی اجباری بوده ولی متفاوت از ایه نخست از نوع حق بیمه معین؛

4. ایه سوم که اساساً اختیاری بوده؛

است.  تأمین مسکن  یا  توسط خانواده  آمده  فراهی  به حمایت  5. ایه چهارم که شامل دسترسی 
)بوینبرگ، ایوجیک و وستیرهاوت، 1396: 19(

لزوم پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندالیه
1. تخصصی کردن حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای مبتنی بر تفکیک و تمایز امور تقسیی کار؛

2. سطح بندی و اولویت بندی خدمات و پوشش؛

3. تمرکز حمایت ها و کمک های مالی دولت؛

4. ممانعت از سرریز بار مالی مضاعف بر دوش دولت؛

5. استانداردسازی بیمه های تکمیلی؛

6. ساماندهی ایه بیمه ای در حداقل دو سطح بیمه ای فراگیر و بیمه های اجتماعی )سایت رسمی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(.

مهی ترین هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر روی پیاده سازی نظام تأمین تأمین اجتماعی چندایه 
است. این منظور از طریق اهداف زیر تأمین می شوند:

1. مشخص کردن تأثیرگذارترین شاخص ها و زیرشاخص ها بر روی پیاده سازی این نظام؛

2. اولویت بندی شاخص های و زیرشاخص های شناسایی شده؛

3. شناسایی استراتژی های پیشنهادی و ارائه مدل فرآیند تحلیل شبکه ای نظام چندایه تأمین اجتماعی.

1-1.Beveridje
2- 2. Bismarck
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 پیشینه پژوهش
به  از جمله نسبت  تهدید می کند؛  را  ایران  اجتماعی  تأمین  نظام  بسیاری  مخاطرات و چالش های 
دارای  جمعیتی  تغییرات  به  مربوط  متغیر های  دیگر  و  بین نسلی  مخاطرات  جمعیتی،  رکوردهای 
مشکالتی است، در اغلب موارد قابلیت حفظ ارزش مستمری ها در مقابل نوسانات تورمی را ندارد 
و از سوی دیگر باعث تشویق بازنشستگی زودهنگام و توزیع ناعادانه درآمدها می شود. همچنین 
فرمول های محاسبه مستمری، سخاوتمندانه است و در نهایت ازآنجاکه صندوق های بیمه اجتماعی 
بر مبنای تعادل بین منابع و مصارف اداره  می شوند، این تعادل در نظام بازنشستگی ایران از بین  رفته 
 است. محاسبات بیمه ای و پیش بینی های آکچوئری در موفقیت نظام تأمین اجتماعی چندایه بسیار 

مؤثر است. در جدول )1( خالصه پژوهش های فارسی و اتین انجام شده در این زمینه ارائه  می  شود:
جدول شمارة 1. خالصه پژوهش های انجام شده

زیرشاخص هاروشعنوان تحقیقنویسندگان

امیری، محمودی، 
راغفر و پروندی 

)1395(

نظام های  تطبیقی  نظری-  بررسی 
تأمین اجتماعی: مسیریابی توسعه 

نظام سه ایه تأمین اجتماعی ایران

منبع تحقیق تطبیقی نوع  مزایا،  پوشش،  سطح 
تأمین مالی، کاهش فقر، نابرابری و 

توسعه ملی رفاه اجتماعی
براون و نیجمن 

)2012(
فرصت هایی برای بهبود صرف ثروت 

بازنشستگی در کشور هلند
امنیت درآمدی دوران بازنشستگی، بررسی نظری موضوع

بهینگی مستمری ها، استانداردهای 
معکوس، سیاست   بازتوزیع  زندگی، 

صرف  ثروت  بازنشستگی
جلیلی و 

قاسمی و انانی 
)1389(

بررسی اجمالی نظام نظام تأمین اجتماعی در فرانسه
اجتماعی  تأمین 

فرانسه

بیمه های  و  پس انداز  کافی نبودن 
خصوصی، فقرزدایی، معاش خانوادگی 

نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
دونگ و ونگ 

2016
نظام بازنشستگی چین: دستاوردها، 

چالش ها و تحوات آینده
استفاده از نمودارهای 
و  جعبه ای  میله ای، 

هیستوگرام داده ها

تحلیل ریسک درازمدت، تسهیالت 
سیستی  اجتماعی،  مشترک 

بازنشستگی سه ایه،
اصالحات دی مسا 2005 نهادی  و  مالی  مالحظات  

از  درس آموخته هایی  بازنشستگی: 
شیلی

استفاده  و  داده کاوی 
از آمار توصیفی

جایگزینی،  نرخ  بازنشستگی،  پوشش 
ترکیب سنی و جنسیتی بازنشستگان، 
نوع بازنشستگی، تراکی حق بیمه، نرخ 

امید به زندگی، فقر و تهیدستی
سه گارسیا 2017 بازنشستگی  نظام  بر  مروری 

ستونه پرتغالی
بازنشستگی، مرور ادبیات نظری درآمد  منابع  تنوع 

و  عمومی  بازنشستگی  صندوق 
صندوق های بازنشستگی خصوصی

لیلید، تالیو و 
آوارات 2009

بر  مقرراتی  چارچوب  یک  طراحی 
بازارهای  توسعه  و  اصالح مستمری 

مالی: تجربه استونی

سندکاوی با استفاده 
و  جدول ها  از 

نمودارها

به  نسبت  خاطر  امنیت  تأمین 
درآمد دوران سالمندی، ریسک های 
جمعیتی، سرمایه گذاری و سیاسی
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زیرشاخص هاروشعنوان تحقیقنویسندگان

اصالحات گریچنکو 2016 از  پس  بازنشستگی 
تحلیل  و  تجزیه  بازنشستگی: 
تطبیقی بالروس، قزاقستان و روسیه

حقوق بازنشستگی، سن بازنشستگی، داده کاوی
نرخ امید به زندگی

حیدری 
 شیخ طبقی 

1389

اجتماعی  تأمین  نظام  مبانی 
چندایه

بررسی  و  مرور 
تجربیات کشورهایی 
را  چندایه  نظام  که 

مستقر کرده اند

بیمه های  نظام  پاسخگونبودن 
افراد  کلیه  نیازهای  به  اجتماعی 
جامعه، کاستی های ساختاری نظام 

بازنشستگی ایران
)منبع: یافته های تحقیق(

با استفاده از پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان موانع پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندایه 
مشخص شد. بدین ترتیب پنج مؤلفه اصلی و پانزده زیرمؤلفه شناسایی شد که مدل مفهومی پژوهش 

حاضر )شکل 1( بر اساس آن طراحی گردید.
شکل شمارة 1. مدل مفهومی عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام چندالیه تأمین اجتماعی

ادامة جدول شمارة 1.
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نکته شایان ذکر در شکل فوق آن است که این ساختار هدفمند می باشد و متغیرها با توجه به هدف 
مسئله انتخاب شده اند؛ به طوری که با سنجش شاخص ها و زیرشاخص ها، رسیدن به هدف، یعنی ارائه 
بر پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندایه به صورت سامانمند  مدل برای شناسایی عوامل مؤثر 

میسر می شود.

 روش تحقیق
رویکرد طراحی مدل به منظور شناسایی عوامل مؤثر روی پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندایه 
ذیل  تکنیک های  تلفیق  از  که  است  نظام  این  پیاده سازی  روی  اثرگذار  عوامل  ساختار  اساس  بر 

حاصل می شود:

1. پس از بررسی مبانی نظری موضوع و هی چنین نظرات خبرگان سعی تالش می کنیی عوامل مؤثر 
در پیاده سازی نظام چندایه را شناسایی کنیی؛

2. جمع آوری نظرات خبرگان؛

3. غربال سازی شاخص ها با »آزمون های ناپارامتریک«؛

4. »ارائه مدل علی عوامل تأثیرگذار روی پیاده سازی نظام چندایه با استفاده از »تکنیک دیمتل1«؛

5. فهرست  کردن عوامل مهی؛

6. اولویت بندی عوامل بر اساس »تکنیک  ای ان پی2«.
تکنیک دیمتل- ای ان پی

نقطه اشتراک تکنیک های ای ان پی و دیمتل درنظرگرفتن روابط شبکه ای گزینه ها یا شاخص ها است. 
در هر دوی این تکنیک ها روابط گزینه ها، شاخص ها بررسی می شود و هر دو برای نمایش روابط و 
تأثیرات متقابل بین گزینه ها یا شاخص ها توانایی دارند. با توجه به وجه اشتراکات این دو تکنیک 
می توان به صورت ترکیبی از آنها استفاده کرد. رویکرد ترکیبی تکنیک های دیمتل و  ای ان پی که آن 
را به اختصار دی ـ ای ان پی3 می نامند، از مزایای هر دو تکنیک بهره می برد و نقاط ضعف هر کدام را با 
نقاط قوت دیگری پوشش می دهد. تکنیک دیمتل تنها می تواند روابط گروه )خوشه( هایی از شاخص ها 
یا گزینه ها را بیان کند؛ اما توانایی رتبه بندی گزینه ها یا شاخص های درون هر خوشه را ندارد. در مقابل، 
تکنیک  ای ان پی توانایی ارزیابی گزینه ها یا شاخص های درون خوشه ها به صورت کلی و نسبی را دارد؛ 
اما روش نظام مندی برای ارزیابی بین خوشه ها وجود ندارد و trx به نظر مستقیی خبرگان اکتفامی کند. 

1-1.DecisionMakingTrialandEvaluation
2-2.AnalyticNetworkProcess
3-3.D-ANP
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به طور کلی تکنیک دی ـ ای ان پی دو فاز دارد:

فاز 1: تحلیل روابط بین خوشه ها از تکنیک دیمتل. در این فاز با توجه به تکنیک دیمتل و ماتریس 
تأثیرات که در این تکنیک استفاده می شود، روابط بین خوشه ها تحلیل می شود.

فاز 2. اجرای تکنیک ای ان پی. با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی که به صورت مجزا و مستقل از 
فاز 1 تشکیل می شوند و همچنین ماتریس وزن خوشه ها و نمودار روابط بین خوشه ها که در فاز 1 به 

دست  آمد، تکنیک  ای ان پی اجرا می شود. )اصغری زاده و محمدی باانی، 1396: 288( 

 مشخصات جامعه آماری، روش نمونه گیری و روایی و پایایی پرشسنامه ها
انتخاب  قضاوتی  هدفمند  نمونه گیری  به روش  که  هستند،  خبرگان  پژوهش  این  آماری  جامعۀ 
شده بودند. پنج معیار برای انتخاب نمونه گیری در روش هدفمند قضاوتی، دراین تحقیق مدنظر بوده 
ر است که عبارت اند از: کلیدی بودن: )دانش و تخصص در زمینه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی(، 
شناخته شده بودن توسط سایرین، فهی نظری موضوع، تنوع )افراد منتخب در مشاغل و سطوح سازمانی 

متنوعی در حال فعالیت هستند(، موافقت با مشارکت.

با توجه به موارد فوق سواات توسط خبرگانی شامل؛ مجریان نهادهای مسئول در رده های ارشد 
پژوهشگران  و  محققین  حوزه،  این  نظران  صاحب  بخش،  این  در  دانشگاه  فعال  اساتید  سازمانی، 
سازمان ها 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 به کارگیری نظرات ایشان، پنج شاخص اصلی و پانزده 
زیر شاخص مؤثر در پیاده سازی 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. ازم به 
ذکر است که تعداد 110 پرسشنامه به صورتی الکترونیکی و کاغذی توزیع گردید. در این پژوهش از 
روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی بهره گرفته شده است. در این نوع نمونه برداری، افرادی برای نمونه 
انتخاب می شوند که برای ارائه اطالعات مورد نیاز در بهترین موقعیت قرار دارند. از این افراد، انتظار 
می  رود به علت داشتن تجربه و گذراندن فرآیندهای مختلف، از دانش تخصصی برخوردار بوده، قادر به 
ارائه اطالعاتی به پژوهشگر باشند. بنابراین این طرح هنگامی استفاده می شود که طبقه محدودی از 
افراد، دارای اطالعاتی اند که پژوهشگر در جست وجوی آنهاست )دانایی فرد، الوانی و آذر، 1387: 328(.

روایی: در این پژوهش روایی محتوا از دو طریق بررسی شده است. اواً به  وسیله ی مرور گسترده بر ادبیات 
پژوهش و مطالعه ی مقاات و کتاب های معتبر و جدید در زمینه ی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی؛ ثانیاً 

روایی محتوای پرسشنامه از طریق تحلیل، بررسی و اعالم نظر خبرگان صورت گرفته است.
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پایایی: برخی روش های 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 خبره سنجی است که برای ارزیابی پایایی این پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ کمک 
گرفته  شده  است. آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس محاسبه شد. به ازای مقدار این 
شاخص برای بخش مربوط به شاخص های پژوهش برابر با 0/790 و برای بخش مربوط به گزینه ها 
معادل 0/834 بود که گواه بر پایایی این پرسشنامه است. دومین پرسشنامه، پرسشنامه دیمتل است 

و سومین پرسشنامه، پرسشنامۀ  ای ان پی است که به دلیل استانداردبودن، پایا هستند.

 یافته های تحقیق
فرآیند ارائه مدل ترکیبی برای عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام چندایه تأمین اجتماعی از الگوی ذیل 

تبعیت می کند: 

مرحله الف- پس از تهیۀ لیست بلندی از شاخص ها، زیرشاخص ها، نوبت به پاایش و غربال آن ها می رسد. 
غربال معیارهای استخراج شده با استفاده از پرسشنامۀ »نظرسنجی از خبرگان در خصوص تعیین مهی ترین 
شاخص های مؤثر بر پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندایه«، بر اساس طیف لیکرت 5 تایی انجام  می گیرد.

را  مختلفی  و  متعدد  موارد  پژوهشی خود  کارهای  در  پژوهشگران  ارزیابی،  تعیین شاخص های  در 
هر کدام با توجه به مطالعه موردی خود در نظر گرفته اند. محقق در این قسمت کوشیده است با 
جمع آوری و ادغام شاخص ها و تعریف زیرشاخص هایی برای هرکدام، در مورد شاخص ها به یکپارچگی 
برسد. حاصل تالش محقق در این راستا تعیین شاخص های موانع اجرایی، چالش های امور حمایتی، 
چالش های جمعیتی و چالش های نظام  بازنشستگی و چالش های اقتصادی و زیرمعیارهای آن ها نیز از 
ادغام عواملی که بیشترین فراوانی را توسط پژوهشگران داشته  است، به کار گرفته شده است. این مهی 
در قالب جدول 2 آورده شده است. ذیل ستون »نویسندگان« نیز نام پژوهشگر بیان شده است. جدول 
2 به خوبی شاخص ها و زیرشاخص های به کارگرفته شده را به عنوان سنجه هایی جهت اولویت بندی 

موانع و چالش های پیاده سازی نظام چندایه نشان می دهد. 
جدول شمارة 2. متغیرهای پژوهش

گزینه هانویسندگانزیر شاخص هاشاخص ها

)D1( امور اجرایی)C1( 1محمودزاده، 1396نقاط ضعف حوزه حکمرانی )A1( استراتژی
2 )A2( استراتژی
3 )A3( استراتژی

)C2( روغنی زاده، 1384صندوق ها و سازمان های بازنشستگی متعدد

)C3( روغنی زاده، 1395کوتاه بودن دوران تصدی مدیرت
)D2( امورحمایتی)C4( ارضروم چیلر، 1384تله جمعیتی فقر
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گزینه هانویسندگانزیر شاخص هاشاخص ها

چالش های 
)D3( جمعیتی

)C5( ضرغامی و میرزایی، سالخوردگی جمعیت
1394

)C6( ضرغامی و میرزایی، امید به زندگی در 60 سالگی
1394

)C7( کوشش 1392، افزایش نسبت وابستگی سالمندی
صفری، 1395

نظام بازنشستگی
)D4(

از بین رفتن تعادل منابع و مصارف صندوق های 
)C8( بازنشستگی

سند تفصیلی برنامه 
ششی توسعه، 1394

)C9( محمودزاده، 1396باا بودن نرخ جایگزینی
)C10( محمودزاده، 1396مقررات بازنشستگی زودرس

)C11( روغنی زاده 1395کاهش مستمر نرخ پشتیبانی
سیستی توازن درآمد با هزینه و مزایای معین بودن 

)C12( صندوق های بازنشستگی
 ،1395 گرجی پور، 

شکوری 1388
چالش های 

)D5( اقتصادی
)C13( محمودزاده، 1396رکود حاکی بر بازار سرمایه

)C14( ابراهیمی، شرایط بازار کار میرزا 
1395

)C15( مسلمی، فقدان بیمه های بازنشستگی خصوصی و  جلیلی 
1393

منبع: یافته های تحقیق

روابط  تعیین  و  زوجی  مقایسات  دیمتل جهت  تکنیک  به کارگیری  با  مرحله  این  در  مرحله ب- 
متقابل متغیرها پرسشنامۀ مدل طراحی و در اختیار خبره ها گذاشته  شده  است. ازم به ذکر است در 
مقایسات زوجی، از تصمیی گیرندگان [در این تحقیق خبرگان] در قالب یک سری مقایسات زوجی 
پرسیده می شود که دو عنصر در مقایسه با هی چه تأثیری در معیارهای باادستی خود دارند؟ به عالوه، 
اگر روابط متقابلی میان عناصر یک قسمت وجود دارد، با استفاده از مقایسات زوجی و به دست آوردن 
بُردار ویژه هر عنصر باید میزان تأثیر دیگر عناصر روی آن نشان داده شود. )آذر، خسروانی و جاللی، 
1392: 295( در بسیاری از مسائل در دنیای واقعی شاخص ها از هی مستقل نیستند؛ برای مثال در 
بازار نفت، شاخص های اقتصادی هی بر شاخص های سیاسی تأثیر می گذارند، هی از آن تأثیر می پذیرند. 
)اصغری زاده و همکار، 1396( بنابراین در پرسشنامه ها عالوه بر این که گزینه ها و شاخص ها نسبت به 
یکدیگر مقایسه  می شوند، میزان تأثیر متقابل آنها نیز سنجیده  می شود. برای درک بهتر اثر شاخص ها 
بر روی یکدیگر نمودار روابط درونی و روابط متقابل شاخص ها ترسیی می شود. به این منظور، مقدار 

ادامة جدول شمارة 2.
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حد آستانه مشخص می شود تا روابط با اثرات کی را فیلتر کند. به بیان دیگر، فقط اثراتی نمایش 
داده می شود که مقدار آنها در ماتریس ) Tماتریس تأثیرات کلی شاخص ها( از حد آستانه بیشتر باشد 
در این تحقیق مقدار حد آستانه برابر با 1/658 است. در جدول -3 ماتریس تأثیرات کلی شاخص ها، 

اثرات بیشتر از حد آستانه مشخص شده است.
جدول شمارة 3. ماتریس تأثیرات کلی شاخص ها

D1D2D3D4D5معیار

D11/6181/7871/6101/3521/517
D21/9141/5791/5891/4101/316
D31/8541/7341/3601/3351/449
D42/1112/0791/8311/3701/902
D51/3201/8201/4181/7161/566

منبع: یافته های تحقیق

چنان که در ماتریس فوق مشاهده  می شود: معیار D1 تنها بر معیار D2 تأثیر می گذارد و در مقابل تنها 
از معیارهای D2 و D3 و D4 تأثیر می پذیرد. به همین ترتیب معیار D2 بر D1 مؤثر است و از D1 و D3 و 
D4 و  D5تأثیر می پذیرد. همچنین معیار D3 بر D1 و D2 تأثیر می گذارد و تنها از D4 تأثیر می پذیرد و 

 D4 بر معیارD5  تأثیرمی پذیرد. اما در نهایت معیارD5  بر چهار معیار دیگر تأثیرگذار و تنها از D4 معیار
و  D2تأثیرگذار و از  D4تأثیر می پذیرید.

و  یکدیگر  با  شاخص ها  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  درخصوص  خبرگان  نظرات  نتایج  ج-  مرحله 
زیرشاخص ها با یکدیگر در قالب شکل 2، ترسیی  شده  است.

شکل شمارة 2. نقشه روابط درونی و روابط متقابل شاخص ها
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شکل )2( برآمده  از نظرات خبرگان درخصوص شاخص هاست، در  این  شکل معیارها به صورت دایره 
و با نام گذاری داخل دایره ها نشان داده شده است و نیز جهت پیکان ها روابط متقابل بین معیارها را 

نشان می دهد.

نتایج برای زیر زیرشاخص ها نیز به صورت جدول )4( به  دست  آمده است.
جدول شمارة 4. روابط عّلی و نفوذ زیرشاخص ها بر یکدیگر

Rزیرمعیار Ji i+ Rتأثیرپذیری Ji i+ Rتأثیرگذاری Ji i+ رتبه بندی با

C17/6770/5144
C27/626/10810
C39/150-0/90215
C49/2960/02811
C59/4990/1397
C68/124-0/88113
C79/406-0/67712
C88/5221/1041
C99/0590/9903
C108/5500/3515
C118/1080/1138
C128/672-0/88814
C138/4411/0782
C148/0950/1099
C159/4920/3366

منبع: یافته های تحقیق

 R Ji i+ : میزان تأثیر و تأثر عامل مورد نظر در سیستی است؛ به عبارت دیگر هر چه میزان  R Ji i+

: قدرت تأثیرگذاری هر  R Ji i+ عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستی دارد. 
R مثبت باشد، متغیر یک متغیر علی محسوب می شود و اگر  Ji i+ عامل را نشان می دهد. به طور کلی اگر 
منفی باشد، معلول محسوب می شود. جدول میزان تعامل، تأثیرگذاربودن و تأثیرپذیربودن زیرشاخص ها 
را بیان می کنند و برای رتبه بندی زیرشاخص ها از نظر تأثیرگذاری و غیره استفاده می شوند. در ستون 
آخر زیرشاخص ها بر اساس شدت تأثیرگذاری رتبه بندی شده اند. حال با مشخص شدن روابط بین 
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از  این مدل  برای رسی  اقدام به طراحی مدل ساختاری ای ان پی به صورت زیر می نماییی.  متغیرها 
نرم افزار سوپر دیسیژن1 که از نرم افزارهای استاندارد در این زمینه می باشد، استفاده  شده  است. کل 3 
مدل ای ان پی پژوهش )فرآیند تحلیل شبکه ای نظام  تأمین اجتماعی  چندایه ایران( را نشان می دهد.

شکل شمارة 3. ساختار مدل فرآیند تحلیل شبکه ای نظام  تأمین اجتماعی چندالیه

همان گونه که در شکل 3 مشاهده  می شود، استراتژی های موضوع پژوهش در قالب گزینه هایی آورده 
بنابراین سه  ایۀ   شده اند که توسط متغیرهای فوق مورد سنجش قرارگرفته و رتبه بندی  شده اند. 
سلسله مراتبی شامل شاخص ها، زیرشاخص ها و گزینه ها همگی در جهت رسیدن به ایۀ اول که هدف 

می باشد، به صورت هدفمند قرار گرفته اند که این ایه ها با همدیگر مرتبط و بر هی مؤثرند.

1-1.SuperDecisions
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 بحث و نتیجه گیری
این تحقیق سه هدف را دنبال می کرد:

هدف اول و اصلی: شناسایی عوامل تأثیرگذار روی پیاده سازی نظام چندایه تأمین اجتماعی.

شناسایی شاخص ها و عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندایه، از روش سندکاوی 
و  مهی شاخص ها  این  برای  و  انجام  شد  مصاحبه  نیز  و  متعدد  اتین  و  فارسی  مقاات  مطالعۀ  با 

زیرشاخص ها به صورت داده های جدول 2 استخراج و تعیین  شد.

هدف دوم: اولویت بندی شاخص های و زیرشاخص های شناسایی شده.

شاخص ها و زیرشاخص های تعیین شده سنجه های پژوهش برای اولویت بندی استراتژی ها هستند. 
برای ساختن مدل فرآیند تحلیل شبکه ای مورد نیاز پژوهش روابط بین عوامل باید معین باشد. با 
استفاده از روش دیمتل روابط متقابل بین شاخص ها با یکدیگر و زیرشاخص ها با یکدیگر با پرسشنامه 
و اتخاذ نظرات خبرگان بررسی  شد. این نتایج در خصوص پنج شاخص به این صورت به دست  آمد؛ 
با توجه به شکل 2 که نقشه روابط درونی زیرشاخص ها را نشان می دهد، شاخص نظام بازنشستگی 
بر چهار شاخص دیگر تأثیرگذار و از شاخص چالش های اقتصادی تأثیر می پذیرد. همچنین شاخص 
چالش های جمعیتی بر شاخص موانع اجرایی و شاخص امور حمایتی تأثیر می گذارد و فقط از شاخص 
نظام بازنشستگی تأثیر می پذیرد. شاخص چالش های اقتصادی نیز بر شاخص نظام بازنشستگی و 

شاخص امور حمایتی تأثیر می گذارد و از شاخص نظام بازنشستگی تأثیر می پذیرد.

تأثیرگـذاري زیرشاخص ها نیز بر اساس نتایج به دست آمده از تکنیک دیمتل به شکل جدول 3 )روابط 
علّی و نفوذ زیرشاخص ها بر یکدیگر( دسته بندی شد که مهی ترین و اثرگذارترین زیرشاخص، زیر 
شاخص »ازبین رفتن تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی« است و زیرشاخص »رکود حاکی 

بر بازار سرمایه« در اولویت بعدی قرار دارد.

هدف سوم: شناسایی استراتژی های پیشنهادی نظام بیمه و بازنشستگی، با توجه به شاخص ها و 
زیرشاخص های استخراجی. استراتژی ها، با توجه به داده های به دست آمده از مطالعاتر به کارگیری آن ها 

در پژوهش های متعدد و نیز مصاحبه با خبرگان انتخاب شده است که عبارتنداز؛

الف( اصالح پارامتریک: مواردی از قبیل محدود کردن مزایای بازنشستگی، تعدیل مزایا و حمایت ها 
بازنشستگی  مزایای  محاسبه  فرمول  تغییر  بازنشستگی،  سن  افزایش  قیمت ها،  شاخص  اساس  بر 
به گونه ای که انگیزه بازنشستگی بیش از موعد را کاهش  دهد و بااخره افزایش نرخ حق بیمه از جمله 

اقدامات قابل انجام در قالب اصالحات پارامتریک است. )نیک پور، 141:1386(

ب( اصالح سیستمی: اصالحات سیستمی یعنی تبدیل نظام ارزیابی ساانه مبتنی بر مستمری به 
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نظام مبتنی بر ذخیره سازی کامل را ارائه می نماید. در این روش سیاست هایی همچون خصوصی سازی 
منوچهری راد،  و  )کیمیاگری  بر سرمایه گذاری مطرح می شود.  مبتنی  انفرادی  ایجاد حساب های  و 

)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 بی حاصل و کی بازده  است؛ بدین منظور صندوق های 
را  آن ها چسبیده اند  بدنۀ  به  اختاپوس  همچون  که  زیان ده  شرکت های  از  برخی  باید  بازنشستگی 
واگذارکنند و منبع حاصل از فروش این دسته از شرکت ها را، صرف پرتفوی )سبد سهام( سرمایه گذاری 
صندوق ها کنند و سهام  هایی خریداری شود که سودآوری آن، تضمین شده و ضریب بازدهی باایی 
دارند. البته عده ای نظر دیگری دارند و عنوان می کنندکه: »صندوق های بازنشستگی عمومی کشور 
بخش قابل توجهی از دارایی های خود را در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کرده اند. محاسبات بیانگر 
این است که شاخص کل بورس کشور طی دوره سه ساله 1395-1392 حدوداً 12.2 درصد کاهش 
در حدود  نیز  وزارتخانه  تابعه  بورسی صندوق های  پرتفوی  ارزش  دوره کاهش  و طی همین  یافته 
 12 حدود  در  وزارتخانه  تابعه  صندوق های  ارزش،  کاهش  این  نتیجه  در  است.  بوده  درصد   19.2
هزار میلیارد تومان از ارزش روز سبد دارایی خود را از دست داده اند« )محمودزاده،1396: 558(. 
درهرصورت، سرمایه گذاری 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 

شیرازی نژاد، باطبی، 1394: 24(.

نتایج نشان داد که اثرگذارترین گروه شاخص، »چالش های نظام بازنشستگی« است و عامل »ازبین رفتن 
تعادل منابع و مصارف صندوق ها« به عنوان مهی ترین زیرشاخص می باشد و استراتژی ایجاد تحرک 
مؤثر در منابع مالی، استراتژی برتر انتخاب شده و بدین معناست که از دید برآیند نظرات خبرگان، 
استراتژی تحرک سرمایه گذاری ها به دلیل تنوع سازی منابع مالی توانایی حفظ پایداری منابع نظام 

بازنشستگی و به تبع آن نظام تأمین اجتماعی چندایه را دارد.
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