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Today, the government is trying to create financial and administrative independence in organi-
zations and social funds in order to reduce its direct obligations (article 29 of the constitution) 
and increase the efficiency of organizations. in this research, using research backgrounds and 
interviews with experts, we examined the nature and form of various factors influenced by 
macro policies on the financial and administrative independence of the social security system. 
The factors influencing the executive, legislative, and mechanism sectors were investigated as 
well. Legislative and social security organizations were the focus of the study, based on which 
the challenges and factors affecting the topic are first identified by studying and interviewing 
social security experts and other related groups, and then the extent and manner of the relation-
ship between the various factors and their effectiveness were analyzed. The organization was 
also evaluated by experts and properties, and ultimately the indicators and sub-areas related to 
the challenges of financial and administrative independence of the social security organiza-
tion were leveled by the ism method (table 3). The analysis of macroeconomic factors shows 
how they influence the political and managerial levels and layers of the country as the most 
influential (direct) factors. in the following, a review of the factors arising from the legislative 
and executive branch is given and they are identified as intermediate (effective and effective) 
factors. Finally, the social security organization is considered as the most influential layer.
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نوع مقاله: علمی - پژوهشی

ــون اساســی( و  ــود )اصــل 29 قان ــدات مســتقیم خ ــش تعه ــتای کاه ــت در راس ــروزه دول ام
ــذ، ســعی در ایجــاد اســتقالل  ــر روی کاغ ــل ب ــی ســازمان ها، حداق ــش کارای ــن افزای همچنی
ــتفاده  ــا اس ــش، ب ــن پژوه ــی دارد. در ای ــای اجتماع ــازمان ها و صندوق ه ــی و اداری در س مال
ــف  ــل مختل ــه بررســی ماهیــت و شــکل عوام ــرگان ب ــا خب ــه ب ــق و مصاحب از پیشــینۀ تحقی
ــی  ــن اجتماع ــام تأمی ــی و اداری نظ ــتقالل مال ــر اس ــت های کالن ب ــر( سیاس ــی از )تأثی ناش
ــه  ــذاری و البت ــازوکار قانون گ ــه و س ــوۀ مقنن ــه و ق ــوۀ مجری ــر از ق ــل متأث ــن عوام و همچنی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر اســتقالل مالــی و اداری نظــام تامیــن اجتماعــی پرداختــه شــده 
اســت. بــر همیــن اســاس، ابتــدا چالش هــا و عوامــل اثرگــذار بــر موضــوع از طریــق مطالعــه 
ــا کارشناســان ســازمان تأمیــن اجتماعــی و گروه هــای مرتبــط شناســایی شــده  و مصاحبــه ب
و ســپس میــزان و نحــوۀ ارتبــاط میــان عوامــل مختلــف و اثرپذیــری ســازمان مــورد قضــاوت 
ــا  ــط ب ــت شــاخص ها و زیرشــاخص های مرتب ــه اســت. درنهای ــرار گرفت ــرگان و خــواص ق خب
ــطح بندی  ــا روش ISM س ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی و اداری س ــتقالل مال ــای اس چالش ه
ــر  ــا ب ــر آن ه ــر از سیاســت های کالن نحــوۀ تأثی ــل متأث ــل عوام ــه و تحلی شــده اســت. تجزی
ســطوح و الیه هــای سیاســی و مدیریتــی کشــور را به عنــوان اثرگذارتریــن عوامــل )مســتقیم( 
شــناخته اســت. در ادامــه به اختصــار بــه بررســی عوامــل ناشــی از قــوۀ مقننــه و قــوۀ مجریــه 
ــده اند.  ــناخته ش ــر( ش ــذار و اثرپذی ــی )اثرگ ــل میان ــوان عوام ــده و به عن ــه ش ــز پرداخت نی

درنهایــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی اثرپذیرتریــن الیــه معرفــی شــده اســت. 
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علیرضا صالحی و همکاران. تأثیر سیاست های کالن بر استقالل مالی و اداری نهادهای نظام تأمین اجتماعی.

1. مقدمه
در ایــران طبــق قانــون اساســی )اصــل 29(، وظیفــۀ اصلــی تأمیــن حداقل هــای زندگــی بــرای آحــاد 
ــران  ــی ای ــن اجتماع ــام تأمی ــر نظ ــال حاض ــا درح ــت. ام ــت( اس ــه 1)دول ــوۀ مجری ــدۀ ق ــه برعه جامع
ــا  ــود را ایف ــش خ ــی نق ــع  مختلف ــا مناب ــه ب ــت ک ــی اس ــازمان های مختلف ــا و س ــکل از  نهاد ه متش
ــع  ــای نظــام غیرمشــارکتی )مناب ــد ســازمان بهزیســتی برمبن ــان، گروهــی مانن ــن می ــد. در ای می کنن
ــروه  ــا گ ــارکتی )ب ــورت مش ــتگی به ص ــای بازنشس ــد صندوق ه ــر مانن ــروه دیگ ــی(، گ ــی دولت عموم
ــه(  ــی )خیری ــی غیردولت ــارکتی عموم ــکل مش ــر به ش ــی دیگ ــن گروه ــدود( و همچنی ــع  مح ذی نف

می نماینــد.  نقش آفرینــی 

ــرور  ــکیل به م ــان و تش ــازمان های خدمت رس ــا و س ــره ای در نهاد ه ــت جزی ــوع و مدیری ــن تن ای
ــذاری  ــرایط سیاســت گذاری، قانون گ ــو و ش ــک س ــی از ی ــف زمان ــای مختل ــول مدیریت ه ــا در ط آن ه
ــی  ــه سیاس ــی و البت ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــرایط اقتص ــان ش ــی در می ــی و نظارت ــن اجرای و همچنی
کشــور از ســوی دیگــر، چالش هــا و پیچیدگی هایــی بــا ابعــاد مختلــف را بــرای مدیریــت نظــام تأمیــن 

اجتماعــی ایجــاد کــرده اســت.

ــام  ــن نظ ــکیل ای ــاز دارد و تش ــجم نی ــه و منس ــتقل، چندالی ــی مس ــه نظام ــا ب ــن پیچیدگی ه ای
جامــع یــک سیاســت کلــی در ســطح کالن حاکمیــت را می طلبــد تــا نقشــۀ راه و الگــوی اصلــی بــرای 
ــر از  ــا سیاســت های ابالغ شــده تاکنــون و عوامــل متأث ــی آی هم افزایــی ارکان مختلــف نظــام باشــد. ول

ــوده اســت؟  ــود ب ــای موج ــاز و چالش ه ــن نی ــخ گوی ای آن پاس

ــی  ــه بررس ــده و ب ــته ش ــوع نگریس ــن موض ــه ای ــاوت و کالن ب ــی متف ــا نگاه ــه، ب ــن مقال در ای
ــی و اداری  ــتقالل مال ــر اس ــت های کالن ب ــر سیاس ــی از تأثی ــف ناش ــل مختل ــکل عوام ــت و ش ماهی
نظــام تأمیــن اجتماعــی« و همچنیــن عوامــل متأثــر از قــوۀ مجریــه و مقننــه و ســازوکار قانون گــذاری 
ــی یک پارچــه  ــدان نظام ــل فق ــا به دلی ــه شــده اســت؛ ام ــن اجتماعــی پرداخت ــه ســازمان تأمی و البت
ــن  ــار ســازمان تأمی ــی رود، به اجب ــن نظــام به شــمار م ــای ای ــن چالش ه ــه خــود یکــی از اصلی تری ک
ــی  ــن اجتماع ــدۀ نظــام تأمی ــی و نماین ــن اجتماع ــن عضــو نظــام تأمی ــوان بزرگ تری ــی به عن اجتماع

برگزیــده شــده اســت.  

ــار ســطح  ــا در چه ــر از آن ه ــای متأث ــر و چالش ه ــل مؤث ــه عوام ــن مقال ــر اســت در ای شــایان ذک
ــده  ــی ش ــت های کالن بررس ــه و سیاس ــوۀ مجری ــه، ق ــوۀ مقنن ــی، ق ــن اجتماع ــام تأمی ــازمان و نظ س
ــا در  ــات تنه ــایر اطالع ــان س ــده و بی ــه ش ــرات سیاســت های کالن پرداخت ــه تأثی ــط ب ــا فق اســت. ام
راســتای شــفافیت و ملمــوس بــودن ابعــاد جنبــی موضــوع بــوده اســت کــه در مقــاالت دیگــر به تفصیــل 

ــود. ــان می ش بی

1. executive power
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علیرضا صالحی و همکاران. تأثیر سیاست های کالن بر استقالل مالی و اداری نهادهای نظام تأمین اجتماعی.

از جنبــۀ درنظــر گرفتــن تمــام قوانیــن باالدســتی، ازجملــه سیاســت های کلــی اصــل 44 اقتصــاد 
مقاومتــی برنامه هــای توســعه بودجــۀ ســالیانه و البتــه نــوع نــگاه کاربــردی جهــت رفــع موانــع اســتقالل 
مالــی و اداری ســازمان تأمیــن اجتماعــی نــو و جدیــد اســت. در پژوهــش حاضــر، ابتــدا بــه شناســایی 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی و اداری س ــتقالل مال ــع اس ــاخص های موان ــا( و زیرش ــاخص ها )معیاره ش
پرداختــه شــده و ســپس اثرپذیــری و اثرگــذاری معیارهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. به دلیــل 
ــا  تعــدد شــاخص ها، چندگانگــی قابلیت هــا، پیچیدگــی تصمیم گیری هــا، برخــورد مناســب و علمــی ب
ابهــام و عــدم اطمینــان ذاتــی این گونــه بررســی ها و همچنیــن تأثیــر درونــی مؤلفه هــا، روش ترکیــب 
روش دیمتــل و مدل ســازی ســاختاری تفســیریISM( 2( درنظــر گرفتــه شــده اســت. در ایــن راســتا 
ابتــدا برمبنــای نظــر خبــرگان، بــا اســتفاده از روش ISM بــه ســطح بندی معیارهــای شناسایی شــده و 

ســپس تعییــن روابــط بیــن معیارهــا پرداختــه شــده اســت. 

 گفتنــی اســت کــه ایــن مقالــه قســمتی از پایان نامــۀ مقطــع کارشناســی ارشــد علیرضــا صالحــی 
اســت کــه طــرح آن باعنــوان »بررســی میــزان انطبــاق قوانیــن ســالیانۀ بودجــه بــا سیاســت های کلــی 
ــب و  ــورد تصوی ــی (« م ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی و اداری س ــتقالل مال ــه: اس ــورد مطالع ــل 44 )م اص

حمایــت مؤسســۀ عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت. 

2. چارچوب نظری و پیشینۀ تحقیق  
ــای اقتصــادی کشــور  ــن چالش  ه ــه یکــی از مهم تری ــای بازنشســتگی ب ــر، صندوق  ه در ســال  های اخی
تبدیــل شــده ؛ به گونــه ای کــه گســترده  تر شــدن ابعــاد ایــن چالــش از طریــق فشــار بــر بودجــۀ دولــت 
ــه یکــی از  ــرای حــل بحــران را ب ــی ب و در مــواردی ایجــاد پیامدهــای امنیتــی و اجتماعــی، چاره  جوی
ــا  ــرآن اســت ت ــه ب ــن مقال ــل کــرده اســت. ای ــی سیاســت  گذاران و کارشناســان تبدی دغدغه  هــای اصل
بــه آسیب  شناســی صندوق  هــای بازنشســتگی بــا تکیــه بــر ادبیــات اقتصــاد مالــی و نظریــۀ نمایندگــی 
ــش  ــد. چال ــتگی را واکاوی کن ــای بازنشس ــی در صندوق  ه ــش حکمران ــف چال ــاد مختل ــردازد و ابع بپ
اصلــی حکمرانــی در صندوق هــای بازنشســتگی را می تــوان در اثربخــش نبــودن ســازوکارهای بیرونــی 
ــاص  ــور خ ــی و به ط ــی حکمران ــازوکارهای درون ــودن س ــد ب ــه کارآم ــاز ب ــه نی ــت ک ــی دانس حکمران
ــد،  ــتم جدی ــی، 1398(. در سیس ــژاد و کریم ــد )ابراهیم ن ــدان می کن ــدوق را دوچن ــای صن ــت امن هیئ
ــتمری  ــبی از مس ــطح مناس ــا س ــود ت ــرمایه گذاری می ش ــی س ــای مال ــراد در بازاره ــای اف اندوخته ه
ــرط  ــراد، ش ــه اف ــا ب ــک از صندوق ه ــال ریس ــل انتق ــد. به دلی ــن کن ــتگی تأمی ــرای دوران بازنشس را ب
ــاس  ــداوم در مقی ــای م ــاد بازده ه ــی در ایج ــای مال ــی بازاره ــوان توانای ــات را  می ت ــت اصالح موفقی
ــران، شــرایط الزم  ــی در ای ــا و شــناخت قابلیت هــای بازارهــای مال ــرور ویژگی ه ــا م ــزرگ دانســت. ب ب
پیــش از اجــرای اصالحــات ســاختاری در سیســتم بازنشســتگی ارزیابــی شــده اســت و از طریــق ارائــۀ 
ــورس(  ــازار ســرمایه )ب ــا( و ب ــول )بانک ه ــازار پ ــی ب ــی یعن ــی از عمــق بازارهــای مال ــای توصیف آماره

2. Interpretive Structural Modeling
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ــب در  ــازده مناس ــه ب ــتیابی ب ــد از دس ــی نمی توانن ــن اجتماع ــای تأمی ــه پس اندازه ــد ک ــوان دی می ت
یــک ســطح قابــل قبــول از ریســک مطمئــن باشــند. بازارهــای مالــی ایــران از عمــق کافــی بــرای جــذب 
ــت  ــی مدیری ــای مال ــن، ابزاره ــر ای ــتند. عالوه ب ــوردار نیس ــتگی برخ ــای بازنشس ــرمایۀ صندوق ه س
ریســک نیــز در ایــن بازارهــا وجــود ندارنــد کــه باعــث شــده پورتفــوی ایــن صندوق هــا در ســال های 

ــه، 1393(.  ــاد همــراه باشــد )خنــدان و رضایی زاوی ــازده بســیار کــم و ریســک زی ــا ب گذشــته ب

ــن  ــازمان تأمی ــالیانۀ س ــارج کل س ــی )مخ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــارج س ــن مخ ــۀ بی ــی رابط بررس
ــی 1.  ــا فــرض دو شــاخص اصل ــا 1390  ب ــران طــی دورۀ 1340 ت ــا رشــد اقتصــادی  ای اجتماعــی( ب
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــر رش ــو  و 2. متغی ــک س ــازمان از ی ــن س ــی ای ــدگان اصل ــداد بیمه ش تع

ــد.  ــی ده ــان م ــر نش ــوی دیگ ــران از س ــادی ای ــد اقتص ــرای رش ــاخص ب ــوان ش به عن

نتیجــۀ آزمــون علیــت هیســائو حاکــی از وجــود رابطــۀ علیــت یک طرفــه از متغیــر رشــد اقتصــادی 
ــه  ــی ک ــت. درحال ــدت اس ــی در کوتا ه م ــن اجتماع ــازمان تأمی ــالیانۀ س ــارج س ــر مخ ــمت متغی به س
ــازمان  ــارج س ــی از مخ ــۀ علیت ــچ رابط ــدت هی ــی در کوتاه م ــت؛ یعن ــادق نیس ــه ص ــن رابط ــس ای عک
بــه رشــد اقتصــادی وجــود نــدارد. بــرای تعییــن وجــود رابطــۀ بلندمــدت بیــن متغیرهــای مذکــور از 
آزمــون هم انباشــتگی جوهانســن ـ  جوسیلســیوس اســتفاده شــده اســت. ایــن آزمــون وجــود رابطــۀ 
ــی از  ــدل ECM حاک ــز م ــد. نی ــد می کن ــادی را تأیی ــد اقتص ــازمان و رش ــارج س ــن مخ ــدت بی بلندم
وجــود رابطــۀ هم گرایــی بیــن رشــد اقتصــادی و مخــارج ســازمان اســت کــه ضریــب بــردار هم گرایــی 
ــق  ــه مطاب ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی )1393( ب ــازاده و قدرت ــب، رض ــد. نجفی نس 185/0 می باش
مبانــی نظــری، در نظــام ســالمت اگــر 1. تنظیم کننــدۀ نظــام )متولــی( هم زمــان ارائه کننــدۀ خدمــات 
ــع ســاختاری ایجــاد  ــارض مناف ــات باشــد، تع ــدۀ خدم ــان ارائه کنن ــی هم زم ــدۀ مال ــا 2. تأمین کنن و ی
ــت  ــدۀ خدم ــی و ارائه کنن ــدۀ مال ــت، تأمین کنن ــای تولی ــران، نقش ه ــالمت ای ــام س ــود. در نظ می ش
به روشــنی تقســیم نشــده  اســت. وزارت بهداشــت در هــر ســه نقــش مذکــور فعالیــت می کنــد. ســازمان 
ــال اســت. بخــش  ــت فع ــدۀ خدم ــی و ارائه کنن ــدۀ مال ــز در دو حیطــۀ تأمین کنن ــی نی ــن اجتماع تأمی
ــر  ــه، از نظ ــن مقال ــده در ای ــی های انجام ش ــق بررس ــت. مطاب ــات اس ــدۀ خدم ــز ارائه کنن ــی نی خصوص
ظاهــری هــم در وظایــف وزارت بهداشــت و هــم در وظایــف ســازمان تأمیــن اجتماعــی، تعــارض منافــع 
وجــود دارد. ارزیابــی بیشــتر نشــان داد از نظــر ماهــوی، در وظایــف ســازمان تأمیــن اجتماعــی تعــارض 
ــا  ــود. یافته ه ــاهده می ش ــارض مش ــن تع ــت ای ــف وزارت بهداش ــی در وظای ــدارد؛ ول ــود ن ــع وج مناف
ــدیدتر  ــه ش ــوع اول ک ــاختاری ن ــع س ــارض مناف ــران از تع ــام ســالمت ای ــه نظ ــی از آن اســت ک حاک
اســت و حتــی چــون وزارت بهداشــت )دولــت( در وظیفــۀ تولیــت و خدمت رســانی نقــش چشــمگیری 
دارد، دچــار بدتریــن نــوع تعــارض منافــع ســاختاری اســت. راه حــل پیشــنهادی ایــن اســت کــه ارائــۀ 
ــای  ــی در بخش ه ــرمایه گذاری عموم ــیردل، 1398(. س ــود )ش ــدا ش ــت ج ــات از وزارت بهداش خدم
ــت و  ــرات مثب ــرات اث ــاده و مخاب ــد ج ــاخت هایی مانن ــی و زیرس ــن اجتماع ــوزش، تأمی ــت، آم بهداش
معنــا داری بــر کاهــش فقــر دارد. همچیــن صــرف هزینــه در امــور اجتماعــی بــر کاهــش فقــر اثرگــذار 
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بــوده و در مقایســه بــا توســعۀ زیرســاخت های اقتصــادی منفعــت بیشــتری را نصیــب فقــرا کــرده اســت 
)احمدی شــادمهر و داودی، 1394(.

3. روش تحقیق
ایــن تحقیــق از نــوع پژوهــش کاربــردی اســت؛ زیــرا به منظــور حــل مشــکل یــا مســئلۀ خــاص علمــی 
انجــام شــده اســت. هــدف از پژوهــش هــم توســعۀ دانــش کاربــردی در یــک زمینــۀ خــاص )اســتقالل 
مالــی و اداری ســازمان تأمیــن اجتماعــی( اســت. از نظــر نحــوۀ گــردآوری داده هــا، از نــوع توصیفــی ـ 
هم بســتگی اســت. توصیفــی اســت از ایــن جهــت کــه تصویــری از وضعیــت موجــود ارائــه می دهــد و 
هم بســتگی اســت از ایــن نظــر کــه بــه بررســی رابطــۀ بیــن متغیرهــا در مــدل مــورد نظــر می پــردازد 

)حافظ نیــا، 1387، ص. 45(.

جامعـــۀ آمـاري تحقیــق را کارشناســان، خبــرگان و سیاســت گزاران ســازمان تأمیــن اجتماعــی در 
تهــران تشکیل میدهند. نمونــۀ آمــاری بــا اســتفاده از روش هدفمنــد از میــان افــراد جامعـــۀ آمـاري که 
دارای حداقــل 10 ســال تجربــۀ پژوهشــی یــا اجرایــی در حــوزۀ مالــی و اداری ســازمان تأمیــن اجتماعی 
ــه و شناســایی شــاخص ها و زیرشــاخص ها، از روش  ــد. به منظــور انجــام مصاحب ــد، انتخــاب گردی بودن
نمونه گیــری گلوله برفــی )یافتــن یــک مــورد کــه بــه کمــک آن بقیــۀ مــوارد یافــت می شــود( اســتفاده 
ــراد دارای اطالعــات در زمینــۀ خــاص به منظــور دریافــت  ــا اف شــد. روش مذکــور مســتلزم مشــورت ب
ــدا  ــه پی ــات ادام ــی گــردآوری اطالع ــا زمان ــی ت ــا پژوهــش اســت. در روش گلوله برف ــوارد مناســب ب م
ــه  ــد ک ــه می یاب ــی ادام ــا زمان ــری ت ــد نمونه گی ــع فراین ــد؛ درواق ــباع برس ــۀ اش ــه نقط ــه ب ــد ک می کن
خبــرگان شــرکت کننده در پژوهــش عامــل جدیــد بــرای ارائــه نداشــته باشــند و پاســخ ها عینــاً تکــرار 
شــود. در ایــن حالــت، اصطالحــاً نمونه گیــری بــه اشــباع نظــری رســیده اســت. در مصاحبــۀ پژوهــش 

حاضــر، 18 اشــباع نظــری اتفــاق افتــاد.

بــرای گــردآوری اطالعــات هــم از روش کتابخانــه ای )اســنادی( و میدانــی )پرســش نامه( اســتفاده 
شــده اســت.

ــن  ــی و اداری ســازمان تأمی ــای اســتقالل مال ــن پژوهــش، چالش ه ــه ای: در ای ــف. روش کتابخان ال
ــای  ــاالت و پایگاه ه ــا، مق ــا، پایان نامه ه ــا اســتفاده از کتاب ه ــی )شــاخص ها و زیرشــاخص ها( ب اجتماع

اطالعاتــی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش )داخلــی و خارجــی( شناســایی گردیــد. 

ــا اســتفاده از روش دیمتــل  ــی بیــن شــاخص ها ب ــی: به منظــور تعییــن رابطــۀ درون ب. روش میدان
 ،ISM ــا اســتفاده از روش ــن ســطوح شــاخص ها و زیرشــاخص ها ب ــدل و تعیی ــن طراحــی م و همچنی
ــت. در  ــاز اس ــور نی ــتاندارد در دو روش مذک ــش نامۀ اس ــای پرس ــرگان برمبن ــر خب ــع آوری نظ ــه جم ب
ــده در  ــاخص های شناسایی ش ــاخص ها و زیرش ــا ش ــر ب ــور متناظ ــش نامه های مذک ــتا، پرس ــن راس ای



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

630

زمستان 1399. دورۀ 8. شمارۀ 4

علیرضا صالحی و همکاران. تأثیر سیاست های کالن بر استقالل مالی و اداری نهادهای نظام تأمین اجتماعی.

ــوان ورودی  ــای جمع آوری شــده به عن ــد. داده ه ــع گردی ــاری توزی ــۀ آم ــن نمون پژوهــش طراحــی و بی
دو روش دیمتــل و ISM مــورد اســتفاده قــرار گرفــت )شــکل 1(. همچنیــن شــایان ذکــر اســت کــه  دو 

ــب اجــرا شــد.  ــزار متل ــل و ISM در نرم اف روش دیمت

شکل 1. فرایند پژوهش

3ـ1. روش دلفی
ــره  ــان خب ــروه متخصص ــکل از گ ــت متش ــر اس ــتماتیک و انعطاف پذی ــترده، سیس ــی گس ــی روش دلف
بــرای پیش بینــی و تعییــن اولویت هــای طــرح مــورد نظــر کــه در ســطح وســیع و طرح هــای مختلــف 
بــه کار رفتــه اســت. ایــن روش به ویــژه بــرای رســیدن بــه اجمــاع در موضوعــات مبهــم و نامشــخص و 
ــای  ــری رویکرده ــی، به کارگی ــای آن گم نام ــده اســت. مزای ــم بســیار کمک کنن ــی ک ــواهد تجرب ــا ش ب
ــد و  ــذاری عقای ــدم تأثیرگ ــوص ع ــوع و به خص ــای موض ــم زیربن ــایی و فه ــی، شناس ــف ارتباط مختل
شــخصیت افــراد خــاص در نظــرات گــروه اســت. البتــه دارای محدودیت هایــی همچــون ســیر آهســته و 
وقت گیــر، امــکان اجمــاع ظاهــری، تــورش منبــع اطالعــات، ریــزش افــراد متخصــص، احتمــال دریافــت 
میــزان پاییــن پاســخ، خســتگی افــراد از مراحــل و موضــوع، نبــوِد معیارهــای کلیــدی و مشــخص در 
ــدازۀ گــروه متخصــص شــرکت کننده در مطالعــه اســت.  ــراد متخصــص، ســطح اجمــاع و ان ــف اف تعری
ــوع  ــای متن ــق در گروه ه ــات و تواف ــه ارتباط ــکل دادن ب ــرای ش ــد ب ــی مفی ــوان روش ــی به عن دلف
شــناخته شــده اســت. بــا ایــن حــال، عــدم وضــوح درمــورد ابــزاری کــه بــا آن اجمــاع تعریــف می شــود 
ــزوم تصمیم گیــری دقیــق و  و تفســیرهای مختلــف حاصــل از دلفــی، نقــاط ضعــف روش شــناختی و ل
ــرد آن نشــان می دهــد. در پایــان، یافته هــای حاصــل از روش دلفــی بیانگــر نظــرات  صریــح را در کارب
متخصصــان اســت، نــه یــک واقعیتــی غیرقابــل انــکار. معیارهــای تصمیم گیــری و رســیدن بــه اجمــاع 
ــردد و  ــخص گ ــق مش ــور دقی ــه به ط ــداف مطالع ــا اه ــق ب ــد مطاب ــه بای ــرای مطالع ــل از اج ــی قب کل
تحقیقــات الزم و مناســب بــرای اعتبارســنجی دقیــق یافته هــا انجــام شــود کــه ایــن فراینــد بــه اعتبــار 

ــان، 1399(.   ــا و رضایی ــژاد، احمدی نی ــی، وزیری ن ــد )رحمان پژوهــش کمــک می کن
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شکل 2. چارچوب نظری روش دلفی در تحقیقات کیفی

3ـ1ـ1. اهداف و کاربرد روش دلفی
ــده ای از کارشناســان اســت.  ــان ع ــی ایجــاد اجمــاع در می ــن هــدف دلف ــوان گفــت مهم تری شــاید بت
ایــدۀ اصلــی ایــن روش آن اســت کــه پاســخ دهندگان بــدون متأثــر شــدن از افــراد مشــهور و معتبــر 
ــد  ــتفاده کنن ــران اس ــای دیگ ــد، از دیدگاه ه ــخن می گوین ــوب س ــات خ ــه در جلس ــرادی ک ــا اف ی
بی اثــر  بــا  دلفــی،  روش  در   .(Rosenthal, Hoffmann, Clavien Bucher & Dell-Kuster, 2015)
ــرای تحلیــل بعــدی به طــور یکســان  ــوان ســخنوری اشــخاص، همــۀ نظــرات غیرمعمــول ب ســاختن ت
 Tichy, 2001;) ــود ــده ب ــی آین ــی پیش بین ــی دلف ــدف اصل ــده می شــود. ه ــروه برگردان ــه اعضــای گ ب
ــش اثربخشــی آن، قضــاوت  ــری و افزای ــای تصمیم گی ــا در زمینه ه Dempsey & Dempsey, 2000). ام
تســهیل حــل مســئله، نیازســنجی، هدف گــذاری، کمــک بــه برنامه ریــزی، تعییــن اولویــت، پیش بینــی 
ــروه  ــوزش گ ــات، آم ــی اطالع ــع آوری گروه ــی، جم ــات گروه ــازمان دهی ارتباط ــت، س ــده، خالقی آین
پاســخ دهنده، تعییــن سیاســت ها، تخصصیــص منابــع و اجمــاع یــا توافــق گروهــی نیــز بــه کار مــی رود 

 .(Abaszadegan & Torkzade, 2000)

)ISM( 3ـ2. مدل سازي ساختاري تفسیري
در ایــن پژوهــش، به منظــور تعییــن ســطوح هریــک از متغیرهــای شناسایی شــده و طراحــی مــدل از 

روش ISM اســتفاده شــده اســت. مراحــل روش مذکــور بــه ایــن  صــورت اســت: 

مرحلۀ اول: معیارها شناسایی می شود.
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ــا اثرپذیــری بیــن هــر دو متغیــر و برمبنــای  مرحلــۀ دوم: رابطــۀ محتوایــی براســاس اثرگــذاری ی
ــردد.  ــف می گ ــن تعری ــورت نمادی ــرگان به ص ــر خب نظ

مرحلــۀ ســوم: بــا اســتفاده از رابطــۀ محتوایــی تعیین شــده بیــن هــر دو متغیــر ماتریــس ســاختاري 
خودتعاملــیSSIM( 3( تشــکیل می شــود.

 ،SSIM ــس ــای درون ماتری ــا نماده ــددی متناظــر ب ــر ع ــذاری مقادی ــا جای گ ــارم: ب ــۀ چه   مرحل
ماتریــس دسترســی تشــکیل می گــردد. در ادامــه رابطــۀ تعــدی بیــن متغیرهــا در ماتریــس دسترســی 

بررســی و ســپس ماتریــس دسترســی نهایــی حاصــل می گــردد.  

مرحلۀ پنجم: ماتریس دسترسی نهایی براساس اشتراکات مجموعه های تعریف شده سطح بندی می شود.

مرحلۀ ششم: گراف رابطۀ بین متغیرها برمبنای ماتریس دسترسی مشخص می گردد.

مرحلۀ هفتم: مدل نهایی با جای گذاری نام متغیرها به جاي گره ها حاصل می شود.

مرحلۀ هشتم: مدل از لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد )آذر، خسروانی و جاللی، 1392، ص. 115(.

)SSIM( 3ـ2ـ1. ماتریس خودتعاملي ساختاري
در ایــن بخــش بــا اســتفاده از  نظــرات خبــرگان )اســتادان دانشــگاه و کارشناســان بــا تجربــۀ پژوهشــی 
و اجرایــی در حــوزۀ اســتقالل مالــی و اداری ســازمان تأمیــن اجتماعــی( بــه تعییــن رابطــۀ محتوایــی 
ــاد  ــا اســتفاده از 4 نم ــر  ب ــن دو متغی ــی بی ــه شــده اســت. رابطــۀ محتوای ــا پرداخت ــن زوج متغیره بی

ــان، ص. 119(. ــردد )هم ــن می گ تعیی

V: اگر فقط معیار i بر معیار j اثرگذار باشد.

A: اگر فقط معیار j بر معیار j  اثرگذار باشد.

x: ا اگر هر دو معیار i و j  بر یکدیگر اثرگذار باشد.

O: اگر هیچ رابطۀ اثرگذاري میان دو معیار i  و j  وجود نداشته باشد.

3ـ2ـ2. ماتریس دسترسي اولیه4
بــا جای گــذاری اعــداد متناظــر هریــک از نمادهــا  به صــورت زیــر در ماتریــس حاصــل از مرحلــۀ قبــل، 

ماتریــس دسترســی اولیــه تشــکیل می شــود. 

3. Structural Self-Interaction Matrix
4. Initial reachability matrix
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ماتریس دسترسی اولیه با D نشان داده می شود. 

3ـ2ـ3. ماتریس دسترسي نهایي5
ماتریــس دسترســی نهایــی بــراي معیارهــا بــا اعمــال رابطــۀ تعــدي بیــن متغیرهــا تعییــن می گــردد. بدیــن 

منظــور، ابتــدا بــا اســتفاده از ماتریــس دسترســی اولیــه ، ماتریــسM  را بــا رابطــۀ زیــر تشــکیل می دهیــم: 

)1(

که I ماتریس همانی است.

در ادامــه بــرای تعییــن ماتریــس دسترســی نهایــی، ماتریــس M را تــا زمانــی بــه تــوان می رســانیم 
کــه رابطــۀ زیــر برقــرار گــردد )ماتریســی کــه بــه تــوان رســیده، بــا ماتریــس قبلــی برابــر شــود(. 

)2(

بــا دســتیابی بــه اولیــن تــوان از ماتریــس M کــه رابطــۀ 2 برقــرار باشــد، توقــف می کنیــم. ماتریــس 
 . حاصــل ماتریــس دسترســی نهایی اســت 

ــرار  ــار ق ــک معی ــا ی ــر ب ــطر متناظ ــه در س ــی ک ــداد 1 های ــت آمده، تع ــی به دس ــس نهای در ماتری
ــاي  ــداد 1ه ــن تع ــت. همچنی ــتونی اس ــای س ــار در معیاره ــر آن معی ــر تأثی ــع بیانگ ــرد، درواق می گی

ــت.  ــطری اس ــای س ــار از معیاره ــری آن معی ــر اثرپذی ــر، بیانگ ــتون آن متغی ــود در س موج

3ـ2ـ4. مجموعۀ مقدم6 و دسترسی7  
هریــک از معیارهــا داراي دو مجموعــۀ دسترســی و مقــدم اســت کــه بــا اســتفاده از ماتریــس دسترســی 

نهایــی اســتخراج می شــود.

5. Final Reachability Matrix
6. Antecedent
7. Succedent
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مجموعــۀ دسترســی )مجمــوع خروجــی(: بــرای هــر معیــار i: تشکیل شــده از معیــار i و معیارهای 
اثرپذیــر از آن معیــار )معیارهایــی کــه در ســطر i ام ماتریــس دسترســی نهایــی، عدد متناظرشــان 1 اســت(.

مجموعــۀ مقــدم )مجمــوع ورودی(: بــرای هــر معیــار i: تشکیل شــده از معیــار i و معیارهــای اثرگذار 
بــر آن معیــار )معیارهایــی کــه در ســتون i ام ماتریــس دسترســی نهایی، عدد متناظرشــان 1 اســت(. 

مجموعۀ اشتراک: برای هر عنصر i عبارت  است از اشتراک بین مجموعۀ دسترسی و مقدم.

به منظــور ســطح بندی عوامــل، اگــر مجموعــۀ دســترس پذیری و اشــتراک متناظــر بــا هــر عامــل برابــر 
باشــند، آن عامــل در ســطح فعلــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در مرحلــۀ بعــد عواملــی کــه در ســطح 
ــده  ــی حــذف می شــوند و ســطح بندی عوامــل باقی مان ــد، از ماتریــس دسترســی نهای ــرار گرفته ان مذکــو ق

ــد. ــه می یاب ادام

ــترس پذیری و  ــۀ دس ــه مجموع ــری ک ــر عنص ــه ه ــت ک ــه اس ــن گون ــل بدی ــطح بندی عوام ــوۀ س نح
ــرد. ســپس عنصــر مذکــور از مجموعــۀ عوامــل حــذف  ــرار می گی اشــتراک یکســان دارد، در ســطح اول ق
ــد.  ــطح بندی گردن ــل س ــام عوام ــا تم ــود ت ــام می ش ــر انج ــل دیگ ــرای عوام ــد ب ــن رون ــردد و ای می گ

3ـ2ـ5. سطح بندي معیارها 
پــس از تعییــن مجموعــۀ دسترســی و مجموعــۀ مقــدم بــراي هریــک از معیارهــا و مشــخص کــردن 
ــا  ــۀ مشــترک ب ــه مجموع ــی ک ــود. معیارهای ــام می ش ــا انج ــۀ مشــترک، ســطح بندي معیاره مجموع
مجموعــۀ دسترســی آن معیــار برابــر باشــد، ســطح اول اولویــت را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. بــا 
حــذف ایــن معیارهــا و تکــرار ایــن فراینــد بــراي ســایر معیارهــا، ســطوح ســایر معیارهــا نیــز مشــخص 

ــرای تمــام معیارهــا، دیاگــرام ترســیم می گــردد. می شــود. درنهایــت پــس از تعییــن ســطح ب

3ـ2ـ6. روش دیمتل
ــود  ــا بهب ــع و ی ــری، به منظــور رف ــای تصمیم گی ــن مدل ه ــدد در ســازمان ها و همچنی ــات متع تصمیم
ــای  ــاخص ها و معیاره ــا، ش ــا، راهکاره ــودن گزینه ه ــروض ب ــه مف ــود، ب ــر خ ــورد نظ ــکل های م مش
کّمــی و کیفــی تصمیم گیــری نیــاز دارنــد. روش دیمتــل اثرپذیــری و اثرگــذاری متقابــل روابــط میــان 
عناصــر را بــا اســتفاده از نظریــۀ گــراف بیــرون می کشــد و امتیازهــا را بــا یــک عــدد نشــان می دهــد. 
ایــن روش از بازخــور روابــط اســتفاده می کنــد؛ بدیــن معنــا کــه هــر عنصــر می توانــد در عناصــر دیگــر 
ــرد. به منظــور اجــرای روش  ــر بپذی ــا تأثی ــر بگــذارد و از آن ه ــر تأثی ــر و پایین ت ــر، باالت در ســطوح براب

دیمتــل و بعــد از تعییــن افــراد خبــره، گام هــای زیــر برداشــته می شــود:

ــد  ــن روش بای ــتم: در گام اول ای ــکیل دهندۀ سیس ــر تش ــردن عناص ــخص ک گام اول مش
ــر در  ــود و مؤث ــل موج ــتی از عوام ــرگان فهرس ــی در خب ــای ایده آفرین ــی از روش ه ــک یک ــه کم ب
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مســئلۀ مــورد بررســی از نظــر گــروه خبــرگان اســتخراج گــردد. ازجملــه روش هــای ایده آفرینــی کــه 
ــر،  ــان فک ــه روش طوف ــوان ب ــردد، می ت ــر مســئله اســتفاده می گ ــر ب ــل مؤث جهــت جمــع آوری عوام
فکرنویســی، گــروه اس، دلفــی یــا کنفرانــس اشــاره کــرد )احمدی شــادمهر و داوودی، ص. 64(. قــدر 
ــداد بیشــتری از  ــا نظرســنجی از تع ــۀ مســئله ب ــاد همه جانب ــه ابع ــه دســتیابی ب مســلّم آن اســت ک
ــع 10  ــرگان در بعضــی از مناب ــداد اعضــای گــروه خب ــی تع ــود؛ ول ــر خواهــد ب ــرگان امکان پذیرت خب
تــا 12 نفــر اعــالم شــده اســت. بایــد توجــه کــرد کــه کیفیــت نظــر خبــرگان و گســترۀ بینــش آن هــا 
ــن  ــۀ بی ــی رابط ــود و چگونگ ــرگان از وج ــک خب ــزان ادراک تک ت ــت و می ــیار اس ــت بس ــز اهمی حائ

عناصــر موجــود در مســئلۀ مــورد بررســی در ســاختار نهایــی سیســتم مؤثــر اســت.

گام دوم تشــکیل ماتریــس ارتبــاط مســتقیم: در ایــن گام، ابتــدا بــا توجــه بــه تعــداد عوامــل 
ــاًل N عامــل، ماتریــس مربعــی N×N ترســیم می گــردد کــه هــر ســطر  شناسایی شــده در گام اول، مث
ــتون های  ــک از س ــابه هری ــور مش ــن به ط ــت. همچنی ــده اس ــل شناسایی ش ــک عام ــا ی ــر ب متناظ
ــه  ــت. ب ــده اس ــل شناسایی ش ــا عوام ــر ب ــطرها( متناظ ــل در س ــری عوام ــب قرارگی ــس )به ترتی ماتری
ــه  ــود. در ادام ــش داده می ش ــا R نمای ــه ب ــد ک ــتقیم می گوین ــاط مس ــس ارتب ــور ماتری ــس مذک ماتری
ــا اثرپذیــری معیــار ســطر i ام  هریــک از درایه هــای ماتریــس ارتبــاط مســتقیم  کــه متناظــر ب
بــر معیــار ســتون jام اســت، بــا اســتفاده از نظــر هریــک از خبــرگان و بــا عــددی از صفــر تــا 4 برمبنــای 
جــدول 1 تکمیــل می شــود )عطایــی، 1389، ص. 46(. ماتریــس ارتبــاط مســتقیم توســط چنــد نفــر از 
خبــرگان )نمونــۀ آمــاری( تکمیــل می گــردد. درنهایــت بــا اســتفاده از میانگیــن ســاده نظــرات ماتریــس 

ــرای اعمــال گام هــای بعــدی روش دیمتــل تشــکیل می گــردد.  ارتبــاط مســتقیم )R( ب
جدول 1. میزان اثرپذیري مقیاس هاي دیمتل

تأثیر بسیار زیادتأثیر زیادتأثیر کمتأثیر بسیار کمبی تأثیرمیزان اثرپذیری

01234مقدار عددی

ــاط  ــس ارتب ــن ماتری ــس از تعیی ــتقیم: پ ــاط مس ــس ارتب ــردن ماتری ــال ک ــوم نرم گام س
ــور  ــردد. به منظ ــال گ ــور نرم ــس مذک ــد ماتری ــرگان، بای ــر خب ــتفاده از نظ ــا اس ــا ب ــتقیم معیاره مس

نرمال ســازی ماتریــس فــوق از رابطــۀ 3 اســتفاده می شــود.

                          )3(
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ــس  ــای ماتری ــک از درایه ه ــیم هری ــه از تقس ــت ک ــال N اس ــس نرم ــای ماتری ــه  درایه ه ک
ــده  ــذاری ش ــا r نام گ ــه ب ــس E  ک ــطری ماتری ــوع س ــیمم مجم ــر ماکس ــتقیم  ب ــاط مس ارتب

ــد:   ــت می آی ــر به دس ــۀ زی ــع r  از رابط ــردد. درواق ــبه می گ ــت، محاس اس

                               )4(

 T گام چهــارم محاســبۀ ماتریــس ارتبــاط کامــل: در ایــن گام، ماتریــس ارتبــاط کامــل کــه بــا
نام گــذاری شــده و  نشــان دهندۀ روابــط بیــن عوامــل اســت، بــا اســتفاده از رابطــۀ 5 محاســبه می گــردد.

)5(

در N ماتریس نرمال محاسبه شده و I ماتریس همانی هم بعد N است.

گام پنجــم محاســبۀ میــزان اثرگــذاری و اثرپذیــری بیــن عوامــل )عناصــر(: در ایــن گام، 
ــام ســطرها   ــردار حاصــل از تم ــس T محاســبه می شــود. ب ــر ســطر ماتری ــوع عناصــر ه ــدا مجم ابت
ــزان  ــان دهندۀ می ــل( نش ــر عام ــا ه ــر ب ــور )متناظ ــردار مذک ــه از ب ــر درای ــردد. ه ــذاری می گ ــا  نام گ ب
اثرگــذاری آن عامــل بــر ســایر عوامــل اســت )میــزان اثرگــذاری متغیرهــا(. ســپس مجمــوع عناصــر هــر 
ســتون ماتریــس T محاســبه می شــود. بــردار حاصــل از تمــام ســطرها بــا  نام گــذاری می گــردد. هــر 
درایــه از بــردار مذکــور )متناظــر بــا هــر عامــل( نشــان دهندۀ میــزان اثرپذیــری آن عامــل از ســایر عوامــل 

اســت )میــزان اثرپذیــری متغیرهــا(. ســپس بردارهــای دســتگاه مختصــات دکارتــی تعییــن می گــردد.

 بردار افقی  نشان دهندۀ اثرگذاری هر عامل در سطح است.

 بردار عمودی  نشان دهندۀ اثرگذاری هر عامل در ستون است.

موقعیــت هــر معیــار در دســتگاه مختصــات دکارتــی بــا محــور عرضــی  و محــور طولــی  
تعییــن و نمــودار گرافیکــی حاصــل می گــردد.

ــد  ــبکه )NRM(8 بای ــط ش ــۀ رواب ــن نقش ــت تعیی ــط: جه ــۀ رواب ــیم نقش ــم ترس گام شش
ــوان  ــط )T( به عن ــس رواب ــای ماتری ــن درایه ه ــتا، میانگی ــن راس ــود. در ای ــبه ش ــتانه محاس ــد آس ح
ــک از  ــا، هری ــن معیاره ــط بی ــه به منظــور ترســیم رواب ــه می شــود. در ادام ــتانه درنظــر گرفت حــد آس

8. Network. Relationships Map
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ــی کــه بیشــتر از  ــر از حــد آســتانه باشــد، مقــدار صفــر و درصورت درایه هــای ماتریــس T را کــه کمت
حــد آســتانه باشــد، مقــدار 1 می دهیــم. در ماتریــس حاصــل هریــک از 1 هــای موجــود در درایه هــای 
ماتریــس نشــان دهندۀ تأثیــر درایــۀ ســطر بــر ســتون متناظــر بــا آن درایــه اســت. بــا توجــه بــه ایــن 

ــردد.  ــیم می گ ــا ترس ــن معیاره ــبکۀ بی ــدل ش ــس، م ماتری

4. مطالعۀ موردی سازمان تأمین اجتماعی

4ـ1. شناسایی موانع استقالل مالی و اداری سازمان و نظام تأمین اجتماعی
ــی و اداری  ــع و مشــکالت اســتقالل مال ــه شناســایی و راهکارهــای عملــی رفــع موان ــن بخــش ب در ای

ــا روش دلفــی پرداختــه شــده اســت. ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب

گام اول بیــان مســئله و امکان ســنجی انجــام تحقیــق بــا روش دلفــی: بــا توجــه بــه مســئلۀ مــورد 
پژوهــش تأییــد شــد.

گام دوم شناســایی و انتخــاب اعضــای پنــل خبــرگان: افــرادی هســتند کــه در شناســایی و 
رتبه بنــدی موانــع و مشــکالت اســتقالل مالــی و اداری ســازمان تأمیــن اجتماعــی تســلط کامــل دارنــد 

ــدول 2(. ــدند )ج ــایی ش ــی شناس ــری گلوله برف ــه روش نمونه گی ــه ب ک
جدول 2. پنل خبرگان روش دلفی

سابقۀ فعالیت در حوزه )سال(تعدادنوع فعالیت خبرگان

تجربۀ پژوهشی در حوزۀ استقالل مالی و اداری سازمان 4اعضای هیئت علمی دانشگاه 
تأمین اجتماعی

مدیران و کارشناسان و سیاست گذاران 
سازمان تأمین اجتماعی

تجربۀ اجرایی در حوزۀ استقالل مالی و اداری سازمان تأمین 14
اجتماعی

ــدا  ــن گام، ابت ــی: در ای ــۀ آزمایش ــون آن در مطالع ــه و آزم ــش نامۀ اولی ــن پرس ــوم تدوی گام س
ــازمان  ــی و اداری س ــتقالل مال ــکالت اس ــع و مش ــتی از موان ــق فهرس ــینۀ تحقی ــتفاده از پیش ــا اس ب
تأمیــن اجتماعــی شناســایی گردیــد. ســپس یــک غربــال اولیــه انجــام شــد و شــاخص های تکــراری یــا 

ــد. ــایی ش ــر شناس ــاخص های زی ــت ش ــد و درنهای ــذف گردی ــرادف ح مت

دور اول روش دلفــی: پــس از شناســایی شــاخص های پژوهــش، پرســش نامه و ســؤاالت پژوهــش براســاس 
ایــن شــاخص ها تنظیــم گردیــد. پــس از طراحــی پرســش نامۀ اولیــه ســعی شــد تمــام شــاخص ها یــا عوامــل 
ــرای هریــک از ایــن شــاخص ها از معــادل  شناسایی شــده توســط اعضــای گــروه مــورد بررســی قــرار گیــرد و ب
مناســب و قابــل فهمــی اســتفاده شــود. در ادامــه پرســش نامۀ طراحی شــدۀ دور اول بــرای خبــرگان ارســال گردیــد. 
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ــبه  ــرگان محاس ــر خب ــن نظ ــدۀ دور اول، میانگی ــش نامه های تکمیل ش ــع آوری پرس ــس از جم پ
گردیــد و براســاس آن بــه تجزیــه و تحلیــل پرداختــه شــد. در ایــن پژوهــش، براســاس نظــرات خبرگان، 
شــاخص هایی )ســؤاالت( کــه میــزان میانگیــن آن هــا بیشــتر از مقــدار میانگیــن طیــف )کــه برابــر بــا 
عــدد 3 اســت( باشــد، به عنــوان شــاخص های بــا اهمیــت و کمتــر از 3 به عنــوان شــاخص های 
ــؤاالت  ــک از س ــرای هری ــت آمده ب ــن به دس ــدار میانگی ــه مق ــه ب ــا توج ــد. ب ــناخته ش ــت ش کم اهمی
پژوهــش، مشــاهده گردیــد کــه از بیــن 26 ســؤال )شــاخص( پرســش نامۀ اول، 2 ســؤال دارای مقــدار 
میانگیــن کمتــر از مقــدار میانگیــن طیــف )یعنــی عــدد 3( اســت؛ بنابرایــن ایــن ســؤاالت )شــاخص ها( 
به عنــوان پرســش های کم اهمیــت شــناخته و از آ ن هــا صرف نظــر شــد. همچنیــن خبــرگان 2 

ــد.  ــی کردن ــود معرف ــش نامه های خ ــد در پرس ــاخص جدی ش

ــج تحلیــل پرســش نامۀ اول، پرســش نامۀ دوم طراحــی  ــه نتای ــا توجــه ب ــی: ب دور دوم روش دلف
شــد. بدیــن منظــور، ســؤاالتی کــه در پرســش نامۀ اول کم اهمیــت شــناخته شــده بــود، از پرســش نامه 
حــذف و از طــرف دیگــر 2 ســؤال جدیــد بــرای 2 معیــار جدیــد معرفی شــده از ســوی خبــرگان طراحــی 
ــد.  ــال گردی ــرگان ارس ــرای خب ــدد ب ــده مج ــش نامۀ طراحی ش ــد. پرس ــه ش ــش نامه اضاف ــه پرس و ب
ــا  ــت. ب ــرار گرف ــرگان ق ــار خب ــش نامۀ دور اول در اختی ــت آمده از پرس ــی به دس ــج کل ــن نتای همچنی
ــه و تحلیــل پرســش نامه های جمع آوری شــده در دور دوم، میانگیــن تمــام شــاخص ها  ــه تجزی توجــه ب
ــام شــاخص های  ــن تم ــد. بنابرای ــدد 3( گردی ــی ع ــف )یعن ــن طی ــدار میانگی ــؤاالت( بیشــتر از مق )س
ــچ  ــی هســتند و هی ــن اجتماع ــی و اداری ســازمان تأمی ــع و مشــکالت اســتقالل مال معرفی شــده موان
شــاخص جدیــدی توســط خبــرگان پیشــنهاد نگردیــد. درنهایــت موانــع و مشــکالت اســتقالل مالــی و 

اداری ســازمان تأمیــن اجتماعــی انتخــاب شــد )جــدول 3(.
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جدول 3. موانع و مشکالت استقالل مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی

نمادزیرشاخص )محقق(شاخص )بُعد(

سیاست های 
کالن

تحریم های اقتصادی )ربیعی و حیدری، 1396؛ کریم نژاد، نجف بیگی، دانشفرد و عالم تبریز، 1393؛ 
طباطبائی حصاری، 1396(. 

P1

P2عمق کم اقتصاد ملی )مدیری و حدادی نیا، 1392؛ تابان، هاشمی و محمودیان، 1392(.

P3امنیت اقتصادی و اقتصاد امنیتی )ربیعی و حیدری، 1396؛ کریم نژاد و دیگران، 1393(.

P4عدم یک پارچکی سیاست های کالن در برخورد با نظام تأمین اجتماعی )طباطبائی حصاری، 1396(.

P5نبود استراتژی ملی و بین نسلی با کمیت مشخص )ربیعی و حیدری، 1396(.

P6فقدان نگاه سیستمی به تأمین اجتماعی از منظر عام و زوایای آن )تابان و دیگران، 1392(.  

P7عدم تعادل میان منابع و مصارف )ربیعی و حیدری، 1396؛ کریم نژاد و دیگران، 1393(.

P8پایین بودن سطح مشارکت در اقتصاد در میان واجدین شرایط اشتغال )ربیعی و حیدری، 1396(.

P9سیاست های مؤثر بر نمودار رشد جمعیت )تابان و دیگران، 1392؛ کریم نژاد و دیگران، 1393(.

P10عدم شفافیت و نبود اطالع رسانی کافی و بیان وظایف اصلی سازمان برای عموم )ربیعی و حیدری، 1396(.

P11توزیع ناعادالنۀ یارانۀ اشتغال در میان شاغالن )کریم نژاد و دیگران، 1393(.

P12تناقض منافع فی مابین سن بازنشستگی/ اشتغال جوانان/ طول دورۀ بازنشستگی )تابان و دیگران، 1392(.  

قوۀ مجریه

E1عدم شفافیت در سهم دولت در حوزۀ اجتماعی و بیمۀ مابین مسئولیت ها )مالمحمدی و مستوفی، 1393(. 

E2نبود شفافیت در نرخ گذاری حقوق و فروش خدمات به عموم جامعه و دولت )طباطبائی حصاری، 1396(.

E3فقدان زیرساخت جامع تأمین اجتماعی و اجرای الیه بندی نظام تأمین اجتماعی )کریم نژاد و دیگران، 1393(.   

E4نبود استراتژی بلندمدت و کوتاه مدت در نظام تأمین اجتماعی )پالموندن، 1393؛ حسن زاده اصفهانی، 1387(. 

E5 نپرداختن بدهی های دولت و داللی دولت با نقدینگی سازمان )حسن زاده اصفهانی، 1387(. 

E6نبود سازمان رگوالتوری جهت شاکله بندی و نظارت بر نظام تأمین اجتماعی )مدیری و حدادی نیا، 1392(. 

E7تأخیر در پرداخت بدهی دولت، مشکالت تأمین نقدینگی و دخالت در مدیریت شرکت )مالمحمدی و مستوفی، 1393(. 

قوۀ مقننه9
L1عدم پیوستگی قوانین از سیاست های کالن تا دستورالعمل های اجرایی )ربیعی و حیدری، 1396(.

L2 بی توجهی قانون گذاران به ساختار سازمان تأمین )مالمحمدی و مستوفی، 1396(.  

L3فقدان به روزرسانی در قوانین و دستورالعمل ها و سال خوردگی قوانین )تابان و دیگران، 1392(. 

سازمان تأمین 
اجتماعی10

S1نبود ساختار قانونمند و کارآمد سرمایه گذاری در سازمان )مدیری و حدادی نیا، 1392؛ تابان و دیگران، 1392(. 

S2انتخاب مدیران تخصصی و اجرایی توسط مدیران سیاسی )ربیعی و حیدری، 1396(. 

S3نبود استقالل کافی جهت ایجاد سیستم جامع و مستقل قراردادی مالی و نحوۀ صدور )مدیری و حدادی نیا، 1392(. 

S4دفترچۀ درمان یکسان برای همۀ گروه ها )ربیعی و حیدری، 1396(. 

9. legislative power
10. social security organization
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ISM 5. سطح بندی شاخص های استقالل مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی با
هدف اصلی ایــن پژوهــش طراحی یک مدل موانــع و مشــکالت اســتقالل مالــی و اداری ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی براســاس مدل ســازی ســاختاری تفســیری )ISM( اســت. در ادامه فرایند مدلسازي در شش 

مرحله توضیح داده و یافتههاي هر مرحله به صورت جداگانه بیان شــده اســت.

5ـ1. تعیین ماتریس مجاور
ماتریس مجاور حاوي اطالعات الزم درمورد اجزا و روابط میان آنهاست. این ماتریس در جدول 4 نشان 

داده شده است.
جدول 4. ماتریس خودتعاملی ساختاری برای عوامل

سازمان تأمین اجتماعیقوۀ مقننه قوۀ مجریه  سیاست های کالن

VVVسیاست های کالن

AVقوۀ مجریه

Vقوۀ مقننه 

سازمان تأمین اجتماعی

5ـ2. محاسبۀ ماتریس دسترسی
ــا  ــن منظــور، ب ــه محاسبه شد. بدی در گام بعدي براساس اطالعات به دســت آمده ماتریس دسترسی اولی
ــۀ قبــل،  ــر در ماتریــس حاصــل از مرحل جای گــذاری اعــداد متناظــر هریــک از نمادهــا  به صــورت زی

ماتریــس دسترســی اولیــه تشــکیل می گــردد )جدول 5(.
جدول 5. ماتریس دسترسی اولیه

سازمان تأمین اجتماعیقوۀ مقننه قوۀ مجریه  سیاست های کالن

0111سیاست های کالن

0001قوۀ مجریه

0101قوۀ مقننه 

0000سازمان تأمین اجتماعی
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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در مرحلــۀ بعــد ماتریــس دسترســی نهایــی محاســبه می شــود. بدیــن منظــور، ماتریــس دسترســی اولیه تا 
زمانــی بــه تــوان رســانده می شــود کــه بــا ماتریــس قبــل از خــود برابــر گــردد. محاســبات در نرم افــزار متلــب 

انجــام گردیــد. نتیجــۀ محاســبات کــه درواقــع ماتریــس دسترســی نهایــی اســت، در جــدول 6 آمــده اســت. 
جدول 6. ماتریس دسترسی نهایی

سازمان تأمین اجتماعیقوۀ مقننه قوۀ مجریه  سیاست های کالن

1111سیاست های کالن

0101قوۀ مجریه

0111قوۀ مقننه 

0001سازمان تأمین اجتماعی

5ـ3. افرازبندي سیستم )مدل( به سطوح مختلف 
در ایــن بخــش ابتــدا بــا توجــه بــه ماتریــس دسترســی نهایــی، جــدول تنــاوب اول تشــکیل می شــود.  بدیــن 
منظــور، بــرای هریــک از عوامــل )سیاســت های کالن بــا نمــاد 1، قــوۀ مجریــه بــا نمــاد 2، قــوۀ مقننــه بــا 
نمــاد 3 و ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا نمــاد 4( مجموعــۀ دسترســی، مقــدم و اشــتراک دو مجموعــۀ مذکــور 
ــا نمــاد 1 کــه نشــان دهندۀ سیاســت های  ــر ب ــال مجموعــۀ دسترســی متغی ــرای مث مشــخص می گــردد. ب
کالن اســت، درواقــع عامل هایــی اســت کــه در ســطر مربــوط بــه متغیــر بــا نمــاد 1 دارای مقــدار  عدد 1 اســت 
کــه بــا توجــه بــه ماتریــس دسترســی چــون در ســطر اول تمــام درایه هــا برابــر بــا عــدد یــک اســت؛ بنابرایــن 
مجموعــۀ دسترســی عامــل مذکــور مجموعــه }1،2،3،4{ می شــود. همچنیــن مجموعــۀ مقــدم متغیر بــا نماد 

1 عامل هایــی اســت کــه در ســتون مربــوط بــه متغیــر بــا نمــاد 1 دارای مقــدار  عــدد 1 اســت. 

ــتراک  ــترس پذیری و اش ــۀ دس ــه مجموع ــری ک ــر عنص ــاوب اول، ه ــدول تن ــل ج ــس از تکمی پ
ــرد.  ــرار می گی ــطح 1 ق ــد، در س ــته باش ــان داش یکس

جدول 7. جدول تناوب اول

سطحاشتراکمجموعۀ مقدم مجموعۀ دسترسی متغیر
11،2،3،411-
22،41،2،32-
32،3،41،33-
441،2،3،441
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بــا توجــه بــه نتایــج جــدول تنــاوب اول )جــدول 7(، متغیــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســطح 
اول قــرار گرفــت. 

ــن ســطح  ــه در ای ــی ک ــا عامل های ــل ســطح اول، ســطر و ســتون متناظــر ب ــن عوام ــس از تعیی پ
قــرار گرفتــه، از ماتریــس دسترســی نهایــی حــذف گردیــد و جــدول تنــاوب دوم متناظــر بــا دسترســی 

نهایــی جدیــد تشــکیل شــد.

ــازمان  ــر س ــتون متغی ــطر و س ــی س ــی نهای ــس دسترس ــد ISM، از ماتری ــۀ فراین ــور ادام به منظ
ــد.  ــذف ش ــد( ح ــخص گردی ــطح آن مش ــه س ــی )ک ــن اجتماع تأمی

در گام بعدی با توجه به ماتریس حاصل، جدول تناوب دوم تشکیل داده شد )جدول 8(. 
جدول 8. جدول تناوب دوم

سطحاشتراکمجموعۀ مقدم مجموعۀ دسترسی متغیر

11،2،311-

221،2،322

32،31،33-

ــرار  ــطح دوم ق ــه در س ــوۀ مجری ــر ق ــدول 8(، متغی ــاوب دوم )ج ــدول تن ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــوۀ  ــر ق ــتون متغی ــطر و س ــی س ــی نهای ــس دسترس ــد ISM، از ماتری ــۀ فراین ــور ادام ــت. به منظ گرف

ــد.   ــذف ش ــد( ح ــخص گردی ــطح آن مش ــه س ــه )ک مجری

در گام بعدی با توجه به ماتریس حاصل جدول تناوب سوم تشکیل داده شد )جدول 9(. 
جدول 9. جدول تناوب سوم

سطحاشتراکمجموعۀ مقدم مجموعۀ دسترسی متغیر

11،311-

331،333

در جــدول تنــاوب دوم، متغیــر قــوۀ مقننــه در ســطح دوم قــرار گرفــت. بــا حــذف متغیــر مذکــور 
ــز  ــر نی ــن متغی ــه ای ــد ک ــی می مان ــت های کالن باق ــر سیاس ــک متغی ــط ی ــی فق ــس دسترس از ماتری
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 ISM ــا مشــخص شــدن ســطوح 4 متغیــر مــورد بررســی، مــدل در ســطح چهــارم قــرار می گیــرد و ب
ــی مشــخص می شــود. ــای اصل ــه متغیره ــوط  ب مرب

ISM شکل 2. سطح بندی شاخص های استقالل مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی با

ــوان  ــتفاده از روش ISM، می ت ــا اس ــی ب ــورد بررس ــل م ــطح بندی عوام ــج س ــه نتای ــه ب ــا توج ب
گفــت سیاســت های کالن اثرگذارتریــن عامــل اســت؛ درصورتــی کــه عواملــی ماننــد قــوۀ 
ــازمان  ــن س ــد و  همچنی ــری را دارن ــذاری و  اثرپذی ــت اثرگ ــر دو حال ــه ه ــوۀ مجری ــه و ق مقنن
ــط حاصــل  ــر اســت )شــکل 2(. از رواب ــار مذکــور، فقــط اثرپذی تأمیــن اجتماعــی در بیــن 4 معی
ــن اجتماعــی اســتفاده ــی و اداری ســازمان تأمی ــرای برطــرف کــردن چالش هــای اســتقالل مال  ب

 شده است.

ISM 5ـ4. سطح بندی زیرشاخص های استقالل مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی با
بــا مطالعــۀ چالش هــای اســتقالل مالــی و اداری ســازمان تأمیــن اجتماعــی، 4 شــاخص )سیاســت های 
 ISM ــا اســتفاده از ــل ب ــی( در بخــش قب ــن اجتماع ــه و ســازمان تأمی ــوۀ مقنن ــه، ق ــوۀ مجری کالن، ق
ــی ـ  ــتفاده از روش دلف ــا اس ــاخص هایی ب ــز زیرش ــل نی ــک از عوام ــرای هری ــد. ب ــطح بندی گردی س
ــطح بندی  ــک ISM س ــه کم ــل ب ــن 36 عام ــش، ای ــن بخ ــد. در ای ــن ش ــل ـ تعیی ــوع 36 عام درمجم

می شــود. 
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جدول 9. ماتریس خودتعاملی ساختاری زیرشاخص های استقالل مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی  
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ــی و ســطح بندی  ــه، ماتریــس دسترســی نهای ــی، ماتریــس دسترســی اولی مشــابه فرایندهــای قبل
ــد )شــکل 3(. ــب محاســبه گردی ــزار متل ــا اســتفاده از روش ISM و اجــرای روش در نرم اف ــل ب عوام

20

طح
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س
2

طح
س

3
طح

س
4

خصوص طبق به)دولت يهایبدهنپرداختن
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ISM  شکل 3. سطح بندی زیرشاخص های استقالل مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی با

صندوق هــای  قریب الوقــوع  ورشکســتگی  همچــون  چالش هایــی  نتایــج  بــه  توجــه  بــا 
ــن  ــام تأمی ــا نظ ــض ب ــه و گاه متناق ــورد چندگان ــی، برخ ــن اجتماع ــوزۀ تأمی ــده در ح باقی مان
ــه  ــالیانۀ بودج ــن س ــردن قوانی ــت نک ــت گذاری ها، رعای ــی و سیاس ــای اجرای ــی، روش ه اجتماع
و برنامه هــای پنج ســاله درخصــوص ســازمان و نظــام تأمیــن اجتماعــی توســط دولــت و یــا 
ــاخه های  ــام ش ــدات در تم ــف و تعه ــرای وظای ــی ب ــت اجرای ــود ضمان ــوب، نب ــه  مطل ــادره  ب مص
نظــام تأمیــن اجتماعــی به خصــوص در ســازمان تأمیــن اجتماعــی، سوءاســتفاده از شــرایط 
ــر،  ــی دیگ ــه در برخ ــوق حق ــودن از حق ــوردار نب ــی و برخ ــان برخ ــتگی در می ــف بازنشس مختل
فســاد درجهــت قرارگیــری در گروه هــای مــورد حمایــت ویــژه، ورود  ســازمان های نظارتــی 
ــا  ــی ب ــت اجتماع ــردن امنی ــه ک ــم آمیخت ــازمان، و دره ــت س ــا درخواس ــون و ی ــزام قان ــدون ال ب
ــود  ــود دارد. باوج ــف وج ــای مختل ــی از منظر ه ــی غیردولت ــازمان عموم ــک س ــازده ی ــزان ب می
ایــن، در مــدل ISM، زیرشــاخص هایی همچــون تحریم هــای اقتصــادی، عمــق کــم اقتصــاد 
ــورد  ــت های کالن در برخ ــی سیاس ــدم یک پارچگ ــی، ع ــاد امنیت ــادی و اقتص ــت اقتص ــی، امنی مل
ــن  ــخص، پایی ــت مش ــا کمی ــلی ب ــی و بین نس ــتراتژی مل ــدان اس ــی، فق ــن اجتماع ــام تأمی ــا نظ ب
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بــودن ســطح مشــارکت در اقتصــاد در میــان واجدیــن شــرایط اشــتغال و سیاســت های حاکــم بــر 
ــازمان  ــی و اداری س ــتقالل مال ــای اس ــن چالش ه ــن و اثرگذارتری ــت مهم تری ــد جمعی ــودار رش نم
ــتقالل  ــور  اس ــازمان، به منظ ــت گذاران س ــران و سیاس ــد مدی ــه بای ــت ک ــی اس ــن اجتماع تأمی
ــه  ــش از هم ــور بی ــاخص های مذک ــه زیرش ــی، ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــام و س ــی و اداری نظ مال
ــدان  ــفافیت و فق ــود ش ــی همچــون نب ــر عوامل ــارم ب ــور در ســطح چه ــل مذک ــد. عوام توجــه کنن
ــت،  ــاد حمای ــه و ایج ــوم جامع ــرای عم ــازمان ب ــی س ــف اصل ــان وظای ــی و بی ــانی کاف اطالع رس
توزیــع ناعادالنــۀ یارانــۀ اشــتغال در میــان شــاغالن، تناقــص منافــع فی مابیــن ســن بازنشســتگی/ 
ــن  ــتند و ای ــذار هس ــوم اثرگ ــطح س ــاخص های س ــۀ زیرش ــول دوره و بقی ــان/ ط ــتغال جوان اش
ــه  ــع زیرشــاخص ها از ســطح چهــارم ب ــرار اســت. درواق ــا ســطح اول به طــور مشــابه برق ــد ت فراین
ــی و اداری ســازمان تأمیــن  ــاال، میــزان درجــۀ اهمیــت و اثرگذاری شــان در بحــث اســتقالل مال ب

اجتماعــی کاهــش می یابــد.  

6. تعیین روابط شاخص ها با استفاده از روش دیمتل
ــا  ــی ب ــای اصل ــط معیاره ــاخص ها، رواب ــاخص ها و زیرش ــن ش ــات و تعیی ــزاری جلس ــس از برگ پ
اســتفاده از دیمتــل بررســی شــده اســت. یافته هــای پژوهــش براســاس پرســش نامۀ دیمتــل 
به منظــور ارزیابــی تأثیــر هریــک از عوامــل در یکدیگــر، برمبنــای نظــر خبــرگان و مدیــران و 
ــاط مســتقیم در جــدول 10 آورده  ــۀ ارتب ــس اولی ــوان ماتری ــی به عن ــن اجتماع سیاســت گذاران تأمی
ــک از شــاخص های  ــر هری ــرگان را درخصــوص تأثی ــن نظــرات خب ــن جــدول میانگی شــده اســت. ای
ــوان ورودی روش  ــد و به عن ــان می ده ــتون نش ــود در س ــاخص های موج ــر ش ــطر ب ــود در س موج

ــردد. ــتفاده می گ ــل اس دیمت
جدول 10. ماتریس ارتباط مستقیم برای معیارهای اصلی

سیاست های کالنقوۀ مجریهقوۀ مقننهسازمان تأمین اجتماعی

سیاست های کالن1/262/82/20

قوۀ مجریه2/4000

قوۀ مقننه2/800/80

سازمان تأمین اجتماعی00-0
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در گام دوم، ماتریس ارتباط مستقیم به وسیلۀ رابطۀ 3 نرمال می شود. جدول 11 ماتریس نرمال شده 
را نشان می دهد.

جدول 11. ماتریس ارتباط مستقیم نرمال شده

سیاست های کالنقوۀ مجریهقوۀ مقننهسازمان تأمین اجتماعی

سیاست های کالن0/2170/2640.

قوۀ مجریه0/1290/30200/323

قوۀ مقننه000/1770/112

سازمان تأمین اجتماعی00/2170/2510/186

ــاط کل در  ــس ارتب ــده، ماتری ــتقیم نرمال ش ــاط مس ــس ارتب ــتفاده از ماتری ــا اس ــد، ب در گام بع
ــت.  ــده اس ــبه ش ــب محاس ــزار متل نرم اف

)T( جدول 11. ماتریس ارتباط

سیاست های کالنقوۀ مجریهقوۀ مقننهسازمان تأمین اجتماعی

سیاست های کالن0/5290/4330/3940

قوۀ مجریه0/371000

قوۀ مقننه0/47900/1230

سازمان تأمین اجتماعی0000

حد آستانه0/145

در جدول 12 نتایج مربوط به اثرگذاری یا اثرپذیری عوامل آورده شده است. 
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جدول 12. مقادیر مجموع ردیفی و ستونی و شدت تعامل و اثرگذاری عوامل

سیاست های کالن1/3571/35701/357 
قوۀ مجریه0/1460/8890/5180/371 -
قوۀ مقننه0/1691/0360/4330/603 
سازمان تأمین اجتماعی1/3801/3801/3800 -

ــر مثبــت  ــا کســب مقادی ــه نتایــج، عواملــی نظیــر سیاســت های کالن و قــوۀ مقننــه ب ــا توجــه ب ب
ــا کســب  ــی ب ــن اجتماع ــه و ســازمان تأمی ــوۀ مجری ــذار، و ق ــل اثرگ ــوان عوام ــرای به عن ب

ــده اند.  ــایی ش ــر شناس ــل اثرپذی ــوان عوام ــی به عن ــر منف مقادی

شکل 4. روابط علت و معلولی معیارها

ســپس میانگیــن ماتریــس T کــه برابــر بــا مقــدار 0/145 شــد، حــد آســتانه درنظــر گرفتــه شــد. در 
ادامــه درایه هــای ماتریــس T کــه مقــدار آن کوچک تــر از حــد آســتانه )0/145( بــود، برابــر بــا صفــر 

و چنانچــه بزرگ تــر از مقــدار حــد آســتانه بــود، بــا عــدد 1 مقداردهــی شــد )جــدول 13(.
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جدول 13. ماتریس روابط 

سیاست های کالنقوۀ مجریهقوۀ مقننهسازمان تأمین اجتماعی

سیاست های کالن1110

قوۀ مجریه1000

قوۀ مقننه1000

سازمان تأمین اجتماعی0000

حد آستانه0/145

درنهایــت بــا درنظــر گرفتــن اعــداد 1 در درایه هــای ماتریــس روابــط )جــدول 12( کــه 
نشــان دهندۀ رابطــۀ بیــن دو مؤلفــه نظیــر  آن درایــه اســت، نقشــۀ روابــط شــبکۀ معیارهــای اصلــی 

ــکل 4(.  ــد )ش ــیم گردی ترس

شکل 5. نگاشت تأثیر رابطۀ شاخص های استقالل مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی با دیمتل
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7. نتیجه گیری و پیشنهادها
در بررســی ماهیــت و شــکل عوامــل مختلــف ناشــی از »تأثیــر سیاســت های کالن بــر اســتقالل مالــی 
و اداری نظــام تأمیــن اجتماعــی«  و همچنیــن عوامــل متأثــر از قــوۀ مجریــه، قــوۀ مقننــه و ســازوکار 
ــل  ــل عوام ــه و تحلی ــش و تجزی ــوع پژوه ــر موض ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــذاری و البت قانون گ
ــر آ ن هــا در ســطوح و الیه هــای سیاســی و مدیریتــی کشــور  ــر از سیاســت های کالن، نحــوۀ تأثی متأث
ــوۀ  ــی از ق ــل ناش ــه عوام ــد. البت ــی ش ــایی و معرف ــتقیم( شناس ــل )مس ــن عوام ــوان اثرگذارتری به عن
مقننــه و قــوۀ مجریــه نیــز عوامــل میانــی )اثرگــذار و اثرپذیــر( شــناخته شــده اند. درنهایــت ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی نیــز اثرپذیرتریــن الیــه مــی باشــد. الزم اســت ذکــر شــود کــه بازخــورد رفتار هــای 
ــه در  ــت ک ــذار اس ــل اثرگ ــن عوام ــتقیم از مهم تری ــورت غیرمس ــی به ص ــالیق مدیریت ــی و س سیاس

مقــاالت آتــی نویســندگان بــه آن اشــاره خواهــد شــد.

بــا توجــه بــه نتایــج ســطح بندی زیرشــاخص های مرتبــط بــا چالش هــای اســتقالل مالــی و اداری 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، پیشــنهادهایی بــرای رفــع چالش هــای اســتقالل مالــی و اداری ســازمان و 

ــه می شــود:  نظــام تأمیــن اجتماعــی از حــوزۀ سیاســت های کالن ارائ

ایجاد ستاد بحران برای جلوگیری از ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی؛   -

شفاف ســازی در مالکیــت و ذی نفعــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا میــزان حــق جهــت تضمیــن   -
ــا؛  ــت آن ه ــای مشــابه و مدیری ــه مشــارکت در صندوق ه ــا ب ــی و تشــویق آن ه ــکار عموم اف

ترسیم استراتژی و فضای ویژه در اقتصاد مقاومتی با دید بلندمدت؛    -

استانداردســازی مبانــی و تعاریــف در ســازمان و نظــام تأمیــن اجتماعــی و تدویــن اســتراتژی   -
ــام  ــوۀ نظ ــه ق ــر س ــارکت ه ــا مش ــلی ب ــای بین نس ــرای صندوق ه ــدار ب ــعۀ پای ــتای توس در راس

ــران؛ مقــدس ج. ا. ای

ترسیم عدالت به جای مساوات در تقسیم منابع عمومی و منابع گروه های خاص؛  -

ترسیم ضمانت اجرایی برای حمایت از ساختار و تعهدات سازمان و نظام تأمین اجتماعی؛   -

ایجاد نگاه سیستمی به نظام تأمین اجتماعی در سطوح مختلف نظام مقدس ج.ا. ایران؛   -

افزایش ضریب بیمه در کشور با فرهنگ سازی و تسهیل در خدمات رسانی در سطح کالن.  -
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