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چکيده
هدف اصل این تحقيق ،ارائه الگوي راهبردي در زمينه اداره امور بازنشستگگي کشتوري بتراستا

فتگاتان امتا

رهبري ،قانون اساسي ،تجارب جاهوري اسالمي ایران بهرهفيري از تجارب موفق بشري ميباشد .به هاين منظتور از
تعداد  80نتر از خبرفان کارشناسان حوزه صند ق بازنشسگگي کشوري در جهت ناونهفيري جاعآ ري اطالعات
اسگتاده شده است .در بخش تحليلي این رساله با اسگتاده از تحليل محگوي از اسناد قوانين باالدسگي ،تجارب نظتا
تجارب بينالاللي هاچنين سخنان امامين انقالب ،کدهاي مرتبط با ابعاد نتهفانته متدم متوردنظرتدکگرین ،سياستت،
اهداف ،برنامهریزي ،سازماندهي ،هدایت ،کنگرم ،اجرا پيتادهستازي) شناستایي فردیتد .در ایتن بختش از نتر افتزار
 maxqdaاسگتاده شده است .در نهایت مدم شناسایي شده این تحقيق ،داراي ابعاد نهفانه به هاراه شاخصهتا زیتر
مولته هاي مرتبط با الگوي راهبردي اداره امور بازنشسگگي است که هر یک نيز داراي زن دهي مرتبط بتا ختود بتوده
است.
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 .1مقدمه
رفاه شهر ندان امر زه به عنوان یکتي از مستائل مهتر در متدیریت نظتا هتاي مخگلت
اقگصادي مطرح ميباشد تپرین 1هاکاران .)2013 :2013،تأمين این رفاه در بسياري از نظا هتاي
موفق در قالب سيسگرهاي بازنشسگگي مطرحشده استت تدراکتر .)215 :20132،یکتي از مستائل
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پيچيده بحث برانگيز در اقگصاد کشورهاي جهتان ،جتود اختگالف فزاینتده بتين منتابع
مصارف سيسگر بازنشسگگي است .اکثر اقگصاددانان ،حجر بتاالي منتابع متالي در طترحهتاي
بياههاي بازنشسگگي را دليل پيدایش مشکالت متالي متيداننتد تبگریتد  .)14 :2003 3،البگته هتر
کشوري با توجه به شرایط موجود تالش ناوده است تا از مدمهاي مخگلتي براي حل مستائل
مرتبط با سيسگرهاي بازنشسگگي اسگتاده کند تشيپان ،26 :1998 4،سياياتکي.)125 :2015 5،
ایران نيز به عنوان یتک کشتور درحتام توستعه داراي جاعيتت عظتير نيتر ي کتار،
طرحهاي بازنشسگگي بزرگ پيچيدهاي را بکار فرفگه است که ميتوانتد تتأرير بستزایي در
فضاي اجگااعي اقگصادي کشور داشگه باشد تعسگریان هاکاران.)18 :1392،
با جود مزایاي تعری شده براي صند قهاي بازنشستگگي ،سيستگرهتاي بازنشستگگي در
ایران که غالباً با عنوان صند قهاي بازنشسگگي شناخگه متيشتوند ،بتا مستائل شتالشهتاي
مگعددي ر بر ميباشند .برخي از این شالشها در خصوص مباحث رفگاري انساني مترتبط
با اربابرجوع در این صند قها قابلتعری

است .مسائلي هاچون تغيير هر سني اميد بته

زندفي را ميتوان در این فر ه قرار داد .دسگهاي از شالشها نيتز بته مباحتث زمينتهاي اشتاره
مي کنند .مواردي هاچون تغييرات شرایط اقگصادي ،عد ربات قوانين مقررات ،حجتر زیتاد
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. Perrin
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. Drucker

3. Petrides
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4. Shipman
5. Siemiatycki

مشاغل غيررساي  ...باعتث پيچيتده شتدن سيستگر بياتههتاي بازنشستگگي در کشتورهاي
درحامتوسعه هاچون ایران شتده استت تعستگریان هاکتاران .)19 :1392 ،درنهایتت برختي از
مهرترین شالشهاي صند ق بازنشسگگي را متيتتوان در فتر ه شتالشهتاي ستاخگاري
مدیریت بتر صتند ق بازنشستگگي اشتاره
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خدمات ر بر ميسازد تدراکر .)21 :2013،حام آنکه به نظر ميرسد ستاخگار فعلتي صتند ق

فتگاان اما

این ساخگار مي بایست در یک شارشوب متد ن مشخصتي ارائته شتود کته تاتامي ابعتاد

رهبري ...

مدیریگي تعری

ناود .این جنبه بيشگر بر ضع

دارد.
در خصوص شالشهاي مرتبط با اربابرجوع در صند قهتاي بازنشستگگي بایتد بيتان
ناود که مبحث کارکردهاي بهينه صند ق براي بازنشسگگان یکي از مباحث مهتر اساستي
ميباشد که ميتواند بر حوزه هاي مخگل

کاري این صند ق تأريرات باالیي داشگه باشد .در

اقع بازنشسگگان انگظار دارند تا صند ق بگواند با سرمایهفذاري صتحي بتر منتابع متالي
آ رده هایشان ،در نهایت بگواند انگظارات بازنشسگگان را در حوزه تأمين معيشتت متوردنظر،
رفاه امنيت مالي تامين کند ت ارشا سکي .)23 :20171،حام به نظر ميرسد که صند ق در ایتن
زمينه نگوانسگه است رضایت کامل ارباب رجوع خود را تأمين کند .جود طيت

مگنتوعي از

بازنشسگگان ظرفيت هاي مگتا ت این فر ه هاواره صند قهتا را بتا شتالش تنتوع ارائته
بازنشسگگي کشوري از انعطاف الز را براي توسعه ارائه خدمات برختوردار نباشتد؛ لتيکن
صند ق بازنشسگگي را تحت پوشتش ختود قترار دهتد .شتالش اصتلي دستگيابي بته ایتن
شارشوب را ميتوان در این مقوله فنجاند که نيازمند یک دید کلنگر درکي هاهجانبته از
حوزههاي مخگل

نگاه هرزمان به اسناد ،انگظارات باالدستگي نيتز خواستت نيازهتاي

اربابرجوع مي باشد .در حام حاضر به نظر ميرسد این نگتاه بته ختوبي در صتند قهتاي
بازنشسگگي پيادهسازي نشده است.
هاان طورکه بيان فردید برخي از شالش ها نيز در حوزه ساخگاري عالکردي ،فتاه در
حوزه محگوایي فاهي نيز در حوزه مدیریت صند ق بازنشسگگي مطترح استت .آمارهتاي
3
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. Warshawsky

مالي نشان مي دهند که غالب صتند قهتاي بازنشستگگي در کشتور رشکستگه متيباشتند.
هاچنين تعداد باالیي از این صند قها از نقطه سربهسر خود عبور نکردهاند .در این شرایط
صند ق بازنشسگگي کشوري کته موردمطالعته ایتن تحقيتق متي باشتد در بتدترین ا ضتاع
نسبتهاي مالي در سامهاي اخير اقع شده است .در این صند ق کسري بودجه در حتد د
 70الي  76درصدي در سامهاي اخير ربتشده است .که بهصورت ميانگين ساليانه  2التي 3
درصد به این کسري اضافهشده است تفزارش بودجته صتند ق بازنشستگگي کشتوري .)26 :1394،در
فصلنامه علاي مطالعات مدیریت راهبردي دفاع ملي ،سام سو  ،شااره  ،11پایيز 1398

اقع ميتوان ب يتان کترد کته صتند ق هاتواره حجتر بتاالیي از بودجته ختود را از طریتق
بودجههاي د لگي دریافت مينااید این امر موجب ابسگگي منابع بودجتهاي شتدید ایتن
صند ق به منابع د لگي ميباشد .جد م شااره  1بهخوبي این ابسگگي را نشان ميدهد.
جدول شماره  1سهم بودجه صندوق بازنشستگي از سرفصل بودجه رفاه و تأمين اجتماعي .منبع :برنامه
بودجه صندوق بازنشستگي ()1394-1387
نام
صندوق

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

صند ق
بازنشسگگي

15.7

18.4

27.6

27.1

26.4

29.3

29.9

21.2

20.18

21.12

کشوري

در هاين ارتباط ميتوان بيان ناود که در حام حاضر علتيرغتر اینکته جتذب منتابع از
بخشهاي اقگصادي ،افزایش را نشان مي دهد ،ليکن نسبت سود به بودجه موردنياز صتند ق
کاهش یافگه است .فزارش هاي مالي صند ق بازنشسگگي کشوري نشان متيدهتد کته بتين
سامهاي  1390الي  1396سود کسب شده صتند ق بازنشستگگي  50درصتد افتزایشیافگته
است .اما با جود این موضوع ،هنوز نسبت مناسب بين ستود بودجته متورد نيتاز تتأمين
نشده است این نسبت ضعيت متالي مناستبي را نشتان ناتيدهتد .در خصتوص نستبت
پشگيباني که یکي از مهرترین نستبتهتاي متدیریگي مطترح در صتند قهتاي بازنشستگگي
4

ميباشد ،باید بيان ناود که ضریب پشتگيباني صتند ق بتراي ستام  1394بته ازاي هتر نتتر

بازنشسگه  0.94شاغل است تیعني یک به )0.94

تفزارشهاي صتند ق بازنشستگگي کشتوري:1394،

 .)25در اقع در یک بازه زماني  30ستاله نستبت پشتگيباني صتند ق بازنشستگگي کشتوري
از 6/68در دهه  60به دليل نبود الگویي کارآمد جامعي که بگواند منگهي به ساخگاري کامل
فرایندهایي دقيق شود ،در یک سير نز لي در سام  94به کاگر از  1کاهش ميیابتد کته
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به درسگي شناخگه نشوند هر دخالگي شه ساده شه پيچيده ناتيتوانتد بته اهتداف از پتيش

فتگاان اما

فرفگه در سام  ،1394بار مالي تحايلشده به صند قهتاي بازنشستگگي ناشتي از قتوانين

رهبري ...

عاالً بهمنزله عبور منتي صند ق از نقطه سربهسري
محسوب مي فردد .این ارقا

ر د آن به مرحله عتد ربتات متالي

ضعيت هشدار را براي صند ق نشان مي دهد .ایتن ضتعيت

بهمنزله آن است که صند ق بازنشسگگي عاالً از هویت بياهاي خود خارج شده است.
در این ميان ،ضان در نظر فترفگن ستهر متدیریگي ستاخگاري در صتند ق ،مطالعتات
انجا شده نشان ميدهد که برخي از دالیل این موضوع را ميتوان در شالشهاي محيطتي
زمينهاي مرتبط دانست .در این زمينه دخالتهاي غيتر متدیریگي بختش د لگتي هاچنتين
تصویب قوانين بد ن در نظر فرفگن شرایط کنوني آینده صند ق ،بار مالي ستنگيني را بته
جود آ رده استت .در اقتع بایتد بيتان ناتود کته بررستي تعتامالت ارترات بياتههتاي
بازنشسگگي بر فضاي کسب کار در قالب یک سيسگر پيچيده رخ ميدهد .افر این سيسگرها
تعری شده خود برسد تبردلي 1هاکاران .)70 :2016،با توجه به آخترین تحليتلهتاي صتورت
مقررات که به صورت غير ارربخش تعری شدهاند بالغ بر  400.000ميليارد تومان متيباشتد
که این امر نيز بر پيچيدفي مسائل صند قها افز ده است.
از سویي بهصورت مسگار ميانگين حقوق پرداخگي به بازنشسگگان در کشور با توجه بته
تور اعالمي در سامهاي مخگل

ر ند صعودي داشگه است تافزایش هزینهها) .بهطور مثام

ميانگين حقوق پرداخگي به بازنشسگگان در سام  93نسبت به سام  92افزایش  18درصتدي
را نشان ميدهد تبرنامه بودجه صند ق بازنشسگگي کشوري.)1394،
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نگيجه اینکه به دليل اخگالالت مدیریگي هاانفونه که ذکر فردید نبود الگویي راهبردي
جهت اداره امور بازنشسگگي در صند ق مذکور این صند ق در یک مسير نز لي با کستري
بودجه باالیي مواجه شده است که به ناشار در قالب کاکهاي د لگي تأمين متيشتود .ایتن
کاک مسگقير د لت از  500ميليارد تومان در سام  82به بيش از  9هزار ميليتارد تومتان در
سام  93بالغ فردیده است تدر ردی

بودجه صند ق در سام  93عيناً عنوان کاک د لتت

ذکر فردیده است) که بيش از  %75کل بودجته ستام جتاري صتند ق را شتامل متيفتردد
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تفزارش رساي بودجه دهساله صند ق به انضاا بودجه ستام  .)93ذکتر ایتن نکگته مناستب استتکته
ابسگگي کامل صند ق به د لت جهت تأمين  75درصد منابع خود بهستادفي نشتاندهنتده
بحراني بودن ضعيت آن در کنار بستياري از ستازمانهتا صتند قهتاي دیگتر هاچتون
صند ق بازنشسگگي صدا سياا فوالد است .این موضوع هاتواره موجتب ایجتاد کستري
بودجههاي مخگلتي در صند ق شده است.
در یک جاعبندي با توجه به شالشهاي ساخگاري ،مدیریگي زمينهاي مطرحشده بنتا
بر مشاهدات ميداني مصاحبه هاي صورت فرفگه محقتق کته در ادامته ایتن تحقيتق ارائته
ميشود ،یکي از مسائل عاده معرفيشده از سوي کارشناستان داخلتي ختارجي صتند ق
بازنشسگگي کشوري در قالب ضع

یکپارشگي شارشوب مشتخص انستجا دهنتده بته

فعاليت هاي صند ق که در نهایت منجر به هدر رفگن منابع فعاليتتهتاي جزیترهاي شتده
است ،قابلذکر مي باشد.
براي بر نرفت از این بحران در فا نخست ميبایست نسبتهاي مطرحشده در این
بخش را بهبود بخشيد؛ منابع فسگرده مصارف مدیریت فردد؛ خدمات تکریر بازنشسگگان
توسعه یا بد؛ تغييرات اساسي در ساخگار مدیریت صند ق اعاام شود سيسگر عالکردي
جامعي براسا

شاخص هاي ارربخشي کارایي تد ین فردد .تاامي این موارد در شرایطي

امکانپذیر مي باشد که یک الگوي جامع

منسجر راهبردي براي ارائه شارشوب مشخص

در خصوص فا هاي اجرایي در مسير بهب ود تد ین مورد توجه قرار فيرد .تد ین شنين
6

طرحي مي تواند در ارائه یک شارشوب کلنگر به بخشهاي مخگل

د لگي

مدیران

صند ق مورر باشد .مسلااً دارا بودن یک شارشوب مشخص مد ن ميتواند در حرکت با
برنامه

به د ر از تصاياات مضر

بد ن برنامه

توجه به ابعاد کالن این سازمان مورر

اقع شود.

صند ق بازنشسگگي

ارائه الگویي جامع با نگاه فرابخشي از طریق تد ین تجارب

جاهوري اسالمي ایران بر اسا

فتگاان الیتفقيه

قانون اساسي جاهوري اسالمي

ایران است که انگظار مير د این تحقيق منجر به تد ین آن الگو شود.
سؤاالت تحقيق
سؤال اصلي
الگوي راهبردي «اداره امور بازنشسگگي کشوري» بر اسا

تجتارب جاهتوري استالمي

ایران ،فتگاان الیتفقيه قانون اساسي جاهوري اسالمي ایران شيست؟

راهبردي اداره امور صند ق بازنشسگگي کدامند؟

رهبري ...

 )1ابعاد ،مؤلتهها ،شاخصها ر ابتط بتين آنهتا بتا محوریتت دکگترین در الگتوي

فتگاان اما

سؤاالت فرعي

مقاله پژ هشي :ارائه الگوي راهبردي در زمينه اداره امور بازنشسگگي کشوري بر اسا

بر این اسا

مسئله اصلي این تحقيق نبودِ الگوي راهبردي موجود در اداره امور

 )2ابعاد ،مؤلتهها ،شاخص ها ر ابط بين آنها با محوریت سياستفذاري در الگتوي
راهبردي اداره امور صند ق بازنشسگگي کدامند؟
 )3ابعاد ،مؤلتهها ،شاخص ها ر ابط بين آنها با محوریت هتدففتذاري در الگتوي
راهبردي اداره امور صند ق بازنشسگگي کدامند؟
 )4اهر ابعاد ،مؤلتهها ،شاخصها ر ابط بين آنها با محوریت برنامهریزي در الگتوي
راهبردي اداره امور صند ق بازنشسگگي کدامند؟
 )5ابعاد ،مؤلتهها ،شاخصها ر ابط بين آنها با محوریتت ستازماندهتي در الگتوي
راهبردي اداره امور صند ق بازنشسگگي کدامند؟

7

 )6ابعاد ،مؤلتهها ،شاخصها ر ابط بتين آنهتا بتا محوریتت نظتارت ارزیتابي در
الگوي راهبردي اداره امور صند ق بازنشسگگي کدامند؟
 )7ابعاد ،مؤلتهها ،شاخصها ر ابط بين آنها با محوریتت پيتادهستازي اجترا در
الگوي راهبردي اداره امور صند ق بازنشسگگي کدامند؟
 )8ابعاد ،مؤلتهها ،شاخص ها ر ابتط بتين آنهتا بتا محوریتت هتدایت در الگتوي
راهبردي اداره امور صند ق بازنشسگگي کدامند؟
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 )9ابعاد ،مؤلتهها ،شاخصها ر ابط بين آنهتا بتا محوریتت هاتاهنگي در الگتوي
راهبردي اداره امور صند ق بازنشسگگي کدامند؟
مبانی نظری تحقيق
بهطورکلي طرحهاي بازنشسگگي در  4رکن مطرح ميشوند:
رکن صتر :هدف اصلي رکن صتر کاهش فقر بتوده استت .در ستادهتترین حالتت ،ایتن
طرح ،بخشي از شبکهي امنيت اجگااعي است که از افتراد فقيتر آستيبپتذیر ،در هاتهي
سنين ،حاایت ميکند .در طرح رکن صتر ،انگقتام درآمتد بته افتراد مستن متورد نظتر متي
باشدتهولزمن.)65 :2012،
رکن اول تأمين نشده و اجباري :رکن ا م تامين نشده اجباري ،نوعي مزایاي معين در
کشورهاي فقير داراي هر جاعيگي با اکثریت سنين باال است که با توجته بته شترایط ایتن
کشورها دسگخوش اصالحاتي بنيادین فشگه است .در کشورهاي سازمان هاکاري اقگصادي
توسعه ،این اصالحات بيشتگر پارامگریتک بتوده شتامل :کتاهش ميتزان ستخا تاندي تنترخ
ساالنهي تعهدي کاگر) ،طوالني کردن زمان ارزیابي زمان مشارکت ،معرفي ابزارهاي تنبيهتي
براي بازنشسگگي ز دهنگا  ،پاداش بتراي تتأخير در بازنشستگگي افتزایش ستن استگاندارد
بازنشسگگي مي باشد.
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رکن دوم اجباري و تأمين شدده ي مشدارکت معدين :رکتن اجبتاري تتأمينشتدهي
مشارکت معين ،انگيتزه ي اصتلي در اصتالح بازنشستگگي بتوده استت .افرشته برختي از

کشورهاي پيشرفگه تازجالته کشتور شتيلي) تجربيتات متيتدي بتراي ستاخگار عالکترد
بازارهاي ساليانه ارائه ميناایند ،اما این یژفيها براي توليدات اصلي بخوبي شتناخگهشتده
نيسگند ميزان دارایي ها جهت بررسي مخاطرات طوم عار تور در دسگر

ناتيباشتند

رکن سوم بازنشستگي تأمينشدهي داوطلبانه و يا شغلي :از نظر زماني ،استگقرار ایتن
رکن از بازنشسگگي تأمينشدهي دا طلبانه یا شغلي ،قبل از ایجاد رکن د

اجبتاري بتوده

است ،اما در حام حاضر نظارت قانونفذاري این طرحهتا یتک شتالش در ستط جهتان
است .با اینحام این رکن توجه زیادي از سياستفذاران را به خود جلتب کترده استت.
بهعنوان ابزار توسعه دامنه پوشش به افراد شتاغل در بختش غيررستاي در کشتورهایي بتا
درآمد کر یا مگوسط ،بهمنظور ایجاد فرصت بتراي جبتران کتاهش مزایتاي افتراد از طریتق
اقدامات اند خگه فذاري فردي در کشورهاي پردرآمد ارائه ميشود.
بهطورکلي در مورد طرحهتاي صتند قهتاي مخگلت

تتأمين اجگاتاعي بازنشستگگي

این طرحها در قالب شکل شااره  1ارائه شده است:

فتگاان اما

مي توان به سه طرح اخگياري ،اجباري اجباري-اخگياري اشاره ناود که فونههاي مخگلت

مقاله پژ هشي :ارائه الگوي راهبردي در زمينه اداره امور بازنشسگگي کشوري بر اسا

تهولزمن.)23 :2012،

رهبري ...

شکل شماره  1انواع طرحهاي صندوق بازنشستگي با توجه به اجباري يا اختياري بودن
9

در این تحقيق ،شناسایي مؤلتهها زیر مؤلتههاي مدیریگي الگتوي راهبتردي اداره امتور
بازنشسگگي در نه محورتبعد) صورت ميپذیرد که تعاری

نظتري عاليتاتي هتر یتک در

جد م شااره  2ارائه شده است:
جدول شماره  :2تعاريف محورهاي نهگانه مديريتي
ردیف

ابعاد

تعریف نظری

مدیریتی
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ضتتتتعيگي استتتتت کتتتته
مي خواهير در آینده داشتگه
باشير .هدف فذاري اشتاره
1

هدف

2

دکگرین

دارد بتته تعيتتين ضتتعيت
مطلوب متورد انگظتار در
زمان متورد انگظارت انتو
هاکاران.)2017،

عبتتارت استتت از مجاوعتته
مقاصد منظورهتایي کته در
جریتتان برنامتتهریتتزي بتتراي
تحقتتق مأموریتتت ،پتتيشبينتتي
فردیتتده عاليتتات اجرایتتي
برنامتته در جهتتت نيتتل بتته آن

-

نشاندهنده مقصد

-

منظورهاي ختاص
مدیران

-

در راستتگاي تحقتتق
مأموریتها

-

نگيجه مورد انگظتار
از برنامهها

مقاصد تنظير ميفردد.

اصوم قواعتدي کته در
هتتر یتتک از شتتاخههتتاي
علو

یا در ميان پير ان

یک آیين مورد تصدیق
اعگقاد باشد تآقابخشتي

در ایتتتن پتتتژ هش دکگتتترین،

افشتتاريراد )195 :1383

اصتتوم ،قواعتتد ،نظریتتههتتا

یا مجاوعهاي از اصوم

اندیشههایي هسگند که بهعنوان

قواعتتد کلتتي نستتبگاً

یتتک شگتتر هااهنتتوکننتتده،

-

اصتتتتوم کلتتتتي
هااهنوکننده

-

قواعتتتتد کلتتتتي
هااهنوکننده

پایتتتدار کتتته هتتتادي

هاسو کنده هترافتزا کننتده

راهناتتتاي یتتتک فتتترد،

تصتتتاياات اقتتتدامات ،در

ستتازمان یتتا جامعتته در

سلستتتلهمراتتتتب اداره امتتتور

دهنتتتتتده بتتتتتته

اتخاذ سياستها ،اهتداف

بازنشسگگي ،کاربرد دارد.

تصاياات

راهبردهتتتتا انجتتتتا
برنامتتتههتتتا ،رفگارهتتتا
اقتتدامات استتتتذ القدر،
10

تعریف عملياتی
در این پژ هش هتدففتذاري

معيارهای تشخيص

.)8 :1387

-

مباحتتتث جهتتتت

ردیف

ابعاد

تعریف نظری

مدیریتی

معيارهای تشخيص

تعریف عملياتی

سياستتت ابتتزاري استتت کتته
هتتتتدفهتتتتاي ستتتتاليانه
دستتتتیافتتتت .مقصتتتود از

5

سازماندهي

سازمان براي دستتیتابي بته
هدفهاي اعالن شده رعایت

توصيههایي الز براي رستيدن
به اهتداف راهبتردي صتند ق

رسيدن به اهداف
-

بازنشسگگي

توصيه هتایي بتراي
رسيدن به اهداف

ميکند .تدیوید.)40 :1390 ،
برنامتتتهریتتتزي شتتتارشوبي
برنامهریتزي ابتزاري استت
که با ا لویت بندي نيازها
استتگتاده بهينتته از منتتابع
امکانات موجود ،بتين ایتن
د تعتتتتتتادم برقتتتتتترار
مي کندتمقياي-1387:125،
)126

-

اجتتزاي عاليتتاتي

مکگوب ،منعط ،ا لویتبنتدي

بتتراي دستتگيابي بتته

شده عالياتي است بهمنظتور

اهداف

تحقتتق اهتتداف ادارهي امتتور

-

بازنشستتگگي کشتتوري کتته بتتا
تارکز بر منابع قابليتتهتاي

زمانبندي
-

داخلي ،الزامتات بير نتي را در
د رههاي زمتاني کوتتاهمتدت،

داراي بعتتتتتتتتتد
داراي اجتتتتتتزاي
مشخص

-

بيان کننتده منتابع

ميانمتدت بلندمتدت لحتا

قابليتتتتتهتتتتاي

ناوده است.

موردنياز

فراینتدي استت کته طتتي آن

فتگاان اما

4

برنامهریزي

ر یتتههتتایي استتت کتته

-

ا لویتتتتتهتتتتاي

رهبري ...

3

سياست

سياست ،رهناودها ،مقتررات

بتتهعنتتوان مجاوعتته بایتتدها
نبایتتتتدها ،ا لویتتتتتهتتتتا

کالن

مقاله پژ هشي :ارائه الگوي راهبردي در زمينه اداره امور بازنشسگگي کشوري بر اسا

بتتدان ستتيله متتيتتتوان بتته

سياستتتت در ایتتتن تحقيتتتق

-

بایدها

نبایتدهاي

تقسيرکار ميان افراد فتر ه-
هاي کاري هااهنگي ميتان

سازمان دهي عبتارت استت از

آن ،به منظور کستب اهتداف

تشخيص فر هبندي کارهاي

صورت ميفيترد ترضتائيان،

حوزه اداره امتور بازنشستگگي

 )138 :1387یتتا فرآینتتدي

بتتهفونتتهاي کتته هاتتاهنگي

آن

برقتتراري ارتبتتاط در نتتي

استتت کتته بتتر استتا

تقستتيرکتتار ،تعيتتين مراتتتب

تعامل با عوامل محيطي در این

بتتهمنظتتور کستتب اهتتداف،

حوزه مشخص باشد.

-

فتتتتتر هبنتتتتتدي
حوزههاي اداري

-

ارتبتاطدهنتده بتتين
بخشها

امکتتتانپتتتذیر متتتيشتتتود
تسيدجوادین.)362 :1381 ،

11

ردیف
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ابعاد
مدیریتی

6

هدایت

7

هااهنگي

8

پيادهسازي
اجرا

تعریف نظری
هتتدایت در قالتتب ارائتته
اطالعتتات یتتا مشتتا ره
بهمنظور جهتدهي به افراد
براي حل مسائل ستازماني
تعریتت متتيشتتود کتته از
سوي فردي داراي مقتا
جایگاه ستازماني بته ستایر
افراد ارائته متيفرددتتتو
کارلس.)2016:749،
فرایندي استت کته طتي آن،
مدیران ،کوششهاي افتراد
احتتتدهاي ستتتازمان را در
راسگاي یکپتارشگي هتدایت
متتيکننتتد تزاهتتدي ،التتواني،
فقيهتتتي )83 :1383 ،یتتتا
مجاوعهاي از ستاز کارهاي
ساخگاري انساني است کته
براي مترتبط ستاخگن اجتزا
هر سازمان با یکدیگر ،بتراي
تستتتهيل کستتتب اهتتتداف
طراحتتي متتيشودترضتتائيان،
.)179 :1384
بعضتتي از صتتاحبنظتتران
مراحل پيادهستازي اجترا
را باهر ميداننتد برختي
نيتتز مجتتزا ،بتتا توجتته بتته
ماهيت پيتادهستازي کته از
جنس برنامهریزي مقدماتي
عالياتي است ،متيتتوان
اجرا را که از جتنس اقتدا
عالياتي است امتري مجتزا
دانستتت ایتتن نکگتته در
برنامهها ،در سط کايت
کيتيتتت بتتاالتر ،مهتترتتتر
ناایتتانتتتر خواهتتد بتتود
تحسن بيگي)375 ،1390 ،

تعریف عملياتی

هتتدایت فرآینتتد اررفتتذاري،
ایجتتاد انگيتتزه ارتبتتاط متتؤرر
عوامتتل انستتاني جهتتت بهبتتود
عالکتترد در حتتوزه اشتتگغام
کشور است.

هاتتاهنگي عبتتارت استتت از
مجاوعتتته اقتتتدامات متتتؤرر
درزمينتتهي ایجتتاد حتتدت
یگتتتتانگي در ستتتتاخگارها
رفگارها بهمنظور تحقق اهتداف
اداره امتتتتتور بازنشستتتتتگگي
کشوري.

در این پژ هش پيتادهستازي
اجرا مجاوعه عاليتاتي استت
کتتته در د مرحلتتته شتتتامل:
بسگرستتتتتازي اقتتتتتدامات
ستتازمانیافگتته بتتراي تحقتتق
راهبردهتتاي مربتتوط بتته اداره
امتتور بازنشستتگگي کشتتوري
انجا ميفيرد.

معيارهای تشخيص

-

مرتبط بتا انگيتزه
مباحث رفگاري
قابليتتتتت ایجتتتتاد
ارتباط مورر

-

اقدامات در جهتت
حدت سازماني
اقتتتدامات بتتتراي
یگتتتتتتتتانگي در
ساخگارها
اقدامات در جهتت
یگتتتتتتتتانگي در
ساخگارها

-

-

-

-

-

اقتتتتتتتتتتتدامات
سازمانیافگته بتراي
تحقق راهبردها
کتتامالً عاليتتاتي
در راسگاي اهداف

ردیف

ابعاد
مدیریتی

تعریف نظری

معيارهای تشخيص

تعریف عملياتی
در ایتتتن پتتتژ هش کنگتتترم

از طریتتتتق آن اطاينتتتتان
حاصل متيشتود ،اهتداف،
9

نظارت
ارزیابي

مطتتابق بتتا برنامتته در حتتام
انجا است که ایتن فرآینتد
بتتا مقایستته عالکتترد بتتا
اسگانداردها اهداف از پي
تعيينشده انجتا متيفيترد
تمقياي.)1382:280،

جهتتت رستتيدن بتته اهتتداف
استتگاندارد ،طراحتتي سيستتگر
بتتازخورد اطالعتتات ،مقایستته
اجراي اقعي با استگانداردهاي

-

از جنس بازخور

-

سيسگااتيک بودن

-

اقدامات مقایستهاي
با اهتداف دیگتر

از پيش تعيين شده سترانجا
تعيتتين انحرافتتات احگاتتالي
سنجش ارزش آنها بتر ر نتد
اجرایي اداره امور بازنشستگگي

برنامهها
-

اقدامات مترتبط بتا
شناسایي انحرافات

که دربرفيرنده حداکثر کتارایي
است.

.3روششناسی تحقيق
درباره الگوي راهبردي اداره امور «بازنشسگگي کشتوري» بتر استا

فتگاتان الیتتفقيته،

توسعه ميدهد تبعد توسعهاي تحقيق که از نظر هدف شناسي مطرح ميباشد) رانيتاً نگتای

رهبري ...

تجارب ،قانون اساسي جاهوري اسالمي ایران سایر اسناد باالدستگي را متد ن متيکنتد

فتگاان اما

ر ش این تحقيق از نوع کاربردي -توسعهاي است .شراکه ا الً دانش ضاني تلویحي

مقاله پژ هشي :ارائه الگوي راهبردي در زمينه اداره امور بازنشسگگي کشوري بر اسا

نظارت فرآیندي استت کته

ارزیابي تالش منظاي است در

آن مي تواند الگویي براي اداره امور کشور در موضوع صند قهتاي بازنشستگگي بياتهاي
باشد به صورت کتاربردي مورداستگتاده قترار فيترد تبعتد کتاربردي تحقيتق کته از نظتر
ر ششناسي مطرح ميباشد) .قلار زماني این تحقيق ،از ابگداي پيتر زي انقتالب استالمي
شر ع مي شود تا زمان حاضر که حضرت اما خامنهاي اندیشهها ،آرا ،نظرات ،رهناودهتا
تدابير خود را بيان مي فرمایند ،ادامه دارد .قلار مکاني این تحقيق نيتز کشتور جاهتوري
اسالمي ایران است .قلار موضوعي این تحقيق نيز مدیریت راهبتردي در حتوزه صتند ق
بازنشسگگي مي باشد .جامعته آمتاري ایتن تحقيتق شتامل د بختش کگابخانتهاي ميتداني
تمصاحبه با خبرفان) است .در بخش کگابخانهاي جامعه آماري شامل اسناد مدارک مربوط
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به موضوع تحقيق ازجاله آرار ،مکگوبات ،بيانات سيره ربتتشتده حضترت امتا خاينتي
تره) ،حضرت اما خامنته اي تمدظلته) ،متگن قتانون اساستي ،متذاکرات زمتان تتد ین آن،
تتسيرهاي رساي شوراي نگهبان از آن ،هاچنين برنامه توسعه  ،6 5قانون جتامع رفتاه
تأمين اجگااعي ميباشد .در بخش ميداني در راسگاي مسگندسازي تجارب خبرفتان مگشتکل
از اساتيد حوزه بياته اداره امتور بازنشستگگان ،سياستت فتذاران ،متدیران ،ادارهکننتدفان
کارشناسان خبره اداره امور بازنشسگگان حجر ناونه  80نتر درنظر فرفگهشتده استت .ر ش
فصلنامه علاي مطالعات مدیریت راهبردي دفاع ملي ،سام سو  ،شااره  ،11پایيز 1398

ناونه فيري تغير احگاالي هدفاند) در این تحقيق مورد نظر مي باشد .در بخش کگابخانهاي،
بررسي ،تحليل ،تتسير اسناد مدارک مربوط به آرار حضرت اما خايني تره) ،حضرت اما
خامنهاي تمدظله) ،مگن قانون اساسي اسناد باالدسگي هاچون برنامههتاي توستعه پتنجر
ششر ،،بد ن ناونهفيري بهصورت تاا شاار تدر دسگر ) انجا شده استت .در بختش
زمينهیابي ميداني ،مصاحبهها از خبرفان مشخصشده در جامعه آماري ،بتهصتورت تاتا
شاار انجا شده تا رسيدن به مرحله اشباع نظري ادامته یافگته استت .در ایتن تحقيتق در
ر ش ميداني از ابزار مصاحبه در ر ش کگابخانتهاي از ابزارهتاي فتيشبترداري از استناد،
مدارک اسگتاده شده است .هاچنين در این تحقيق از ابزار مصاحبه با ناونههایي از جامعته
آماري تعری شده با سؤام درباره تجربيات موفتق نتاموفق جاهتوري استالمي ایتران در
حوزه صند ق بازنشسگگي ریشهیتابي ایتن تجربيتات استگتادهشتده اعگبارستنجي کليته
شاخص هاي موردبررسي با اسگتاده از نظرات خبرفان دانشگاه دفاع ملي با بررسي مقادیر
 CVRمشخص ميفردد .در این تحقيق از ابزار فيشبرداري از طریق منابع که شتامل استناد،
کگب مجاوعه جامعه آماري مي باشد در مطالعه کگابخانهاي هاچنتين مقایسته مگتون
انواع اسگنباط اسگنگاج از مگون با اسگتاده از ابزار فيشبرداري اسگتادهشده است .هاچنتين
بهمنظور شناسایي اسگخراج کدها از نر افتزار  maxqdaاستگتادهشتده استت .در استگخراج
کدها نيز از ر شهاي تحليل محگوي اسگتادهشده است.
.4تجزیهوتحليل اطالعات
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در این بخش ابگدا بهمنظور دسگهبندي صحي اطالعات تالش شد تا کليه دادهها در سه
قالب :منویات رهبران نظا  ،تجربيات نظا

اسناد باالدسگي مرتبط با صند ق بازنشسگگي

کشوري جاعآ ري شود .در جد م شااره  3ناایي از فضاي پنجره مربوطه در نر افزار
Maxqdaرا ناایش ميدهد:
جدول شماره  3اسناد مورد بررسي در پژوهش حاضر
امامين انقالب

20

قوانين باالدسگي

45

تجارب صند ق بازنشسگگي کشوري

75

جاع کل

140

هاچنين تتکيک اسناد نيز در قالب جد م شااره  4ارائه شده است:
جدول شماره  4تفکيک اسناد ارائه شده در اين تحقيق
دستهبندی دادهها
گفتمان واليتفقيه

فهرست منابع
آرا اندیشتتتههتتتاي امتتتا
خاينيتره)
آرا

اندیشه هاي مقا معظتر

رهبريتمدظلهالعالي)

صحيته نور
پایگاه اطالع رستاني مقتا
معظر رهبري نتر افتزار
بيانات

قوانين پتن ستاله جاهتوري

مصوبات مجلس شتوراي

اسالمي ایران

اسالمي

قانون ساخگار نظا جامع رفاه

مصوبات مجلس شتوراي

تأمين اجگااعي

اسالمي

قتتتانون متتتدیریت خت تدمات

مصوبات مجلس شتوراي

کشوري

اسالمي

سند ششرانداز

مگن سند

بازنشستگي کشوري

ناموفق صتند ق بازنشستگگي
در د بعد صری

سياست

فتگاان اما

قانون اساسي

مگن قانون اساسي

مجاوعتته تجتتارب موفتتق
تجربيات صندوق

دکگرین

رهبري ...

اسناد باالدستي

مرجع گردآوری

ابعاد الگوی راهبردی

مقاله پژ هشي :ارائه الگوي راهبردي در زمينه اداره امور بازنشسگگي کشوري بر اسا

اسناد

تعداد کدها

ضاني

مصاحبه از مسئولين باتجربه

صتتتند ق بازنشستتتگگي
کشوري

اهداف

برنامه هتا  ،ستازمان دهتي،
هدایت ،هااهنگي ،کنگرم،
پيادهسازي
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شکل شماره  2توزيع اسناد موردمطالعه

مطابق با شکل شااره  ،2در این تحقيق سه دسگه سند مورد بررسي قرار فرفگته استت .در
دسگه ا م که مرتبط با منویات مقا معظر رهبري امتا خاينتيتره) متيباشتد .در ارتبتاط بتا
صند قهاي بازنشسگگي  26کد مرتبط با حوزههاي اسگراتژیک شناسایي شده اند که  4کتد از
سخنان سخنان اما خاينيتره)  20کد اژه نيز از سخنان رهبران نظا اسگخراجشتده استت.
در سند د که مرتبط با قوانين اسناد باالدسگي بوده است نيز  45کد شناستایي شتده استت.
در نهایت در بررسي تجارب نظا

هاچنتين مصتاحبههتاي صتورت فرفگته  75کتد اژه ي

مرتبط با اسگراتژيهاي حوزه بازنشسگگي بيان شتده استت .ناتودار شتااره  3بيتانگر درصتد
توزیع این کدها ميباشد.

نمودار شماره  3درصد فراواني توزيع کد واژهها

هاچنين در بررسي ابعاد برنامه اسگراتژیک ادارهي امور صند ق بازنشسگگي کشوري نيز در
صتحه تعيين کد ،ابعاد 9فانه ي این برنامه تعری شده است .شکل شااره  4نشاندهنده
ابعاد نهفانه ميباشد:

مطابق با شکل شااره  ،3بيشگرین تعداد کدهاي شناسایي شده در سه اسناد مورد بررسي
در حوزه برنامهها تعری شده است کاگرین کد نيز مرتبط بتا شتاخص کنگترم ارزیتابي

شااره  5بهخوبي تتکيک درصدهاي مرتبط با این ابعاد را نشان ميدهد:

فتگاان اما

بوده است .در بخشهاي بعدي تحليل دقيقتر هر یک از این بخشها ارائه ميفردد .ناودار
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شکل شماره  4کدهاي تعريفشده در نرمافزار

رهبري ...

نمودار شماره  5تفکيک درصدهاي ابعاد نهگانه راهبردي
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.4-1تحليل تکرار کدهاي نهگانه راهبردها در اسناد موردبررسي
در ادامه تعداد تکرار کدهاي نهفانه اسگراتژيهتا در استناد متورد بررستي ،در قالتب جتد م
شااره  5ارائه شده است .در این بخش با اسگتاده از نر افزار  maxqdaبتا توجته بته هتر یتک از
اسناد مصاحبه هاي موجود در فا نخست کدهاي باز شناسایي شده اند .در فا د براستا
دسگه بندي مطرح شده در ابعاد نه فانه مدم این کدها بهصورت کدفذاري محوري دستگه بنتدي
شدهاند در نهایت نيز با دسگه بندي حذف یکپارشته ستازي کتدها در قالتب کتد فتذاري
فصلنامه علاي مطالعات مدیریت راهبردي دفاع ملي ،سام سو  ،شااره  ،11پایيز 1398

انگخابي مولتهها ،ابعاد شاخص هاي نهایي شناسایي شده است.
جدول شماره  5تکرار کدهاي نهگانه راهبردها در اسناد موردبررسي
سند
تجارب در حوزه صندوق
بازنشستگي کشوري
تجارب در حوزه صندوق
بازنشستگي کشوري
تجارب در حوزه صندوق
بازنشستگي کشوري
تجارب در حوزه صندوق
بازنشستگي کشوري
تجارب در حوزه صندوق
بازنشستگي کشوري
تجارب در حوزه صندوق
بازنشستگي کشوري
تجارب در حوزه صندوق
بازنشستگي کشوري
تجارب در حوزه صندوق
بازنشستگي کشوري
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تجارب در حوزه صندوق
بازنشستگي کشوري

کليدواژه

تعداد

تعداد

سند

کليدواژه

دکگرین

0

اما خايني تره)

دکگرین

15

سياست

42

اما خايني تره)

سياست

0

اهداف

0

اما خايني تره)

اهداف

0

هدایت

163

اما خايني تره)

هدایت

0

برنامهها

338

اما خايني تره)

برنامهها

0

91

اما خايني تره)

136

اما خايني تره)

کنگرم
ارزیابي
پيادهسازي
اجرا

تکرار

کنگرم
ارزیابي
پيادهسازي
اجرا

تکرار

0
0

هااهنگي

395

اما خايني تره)

هااهنگي

0

سازماندهي

326

اما خايني تره)

سازماندهي

0

تعداد

قوانين باالدستي

دکگرین

89

قوانين باالدستي

سياست

987

قوانين باالدستي

اهداف

1104

قوانين باالدستي

هدایت

0

قوانين باالدستي

برنامهها

0

قوانين باالدستي
قوانين باالدستي

کنگرم
ارزیابي
پياده¬سازي
اجرا

0
0

قوانين باالدستي

سازماندهي

0

معظر رهبري
رهناودهاي مقا
معظر رهبري
رهناودهاي مقا
معظر رهبري
رهناودهاي مقا
معظر رهبري
رهناودهاي مقا
معظر رهبري
رهناودهاي مقا

دکگرین

85

سياست

145

اهداف

55

هدایت

0

برنامهها

0

کنگرم

معظر رهبري

ارزیابي

رهناودهاي مقا

پياده¬سازي

معظر رهبري
رهناودهاي مقا
معظر رهبري
رهناودهاي مقا

0

هااهنگي

0

سازماندهي

0

رهبري ...

معظر رهبري

اجرا

0

فتگاان اما

قوانين باالدستي

هااهنگي

0

رهناودهاي مقا

تکرار
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سند

کليدواژه

تکرار

سند

کليدواژه

تعداد

مطابق با جد م شااره  ،5در زمينه هر یک از کدهاي مورد بررستي در استناد مخگلت ،
فرا اني هاي مخگلتي مشاهده شده است .براي مثام کليد اژه سياستت در تجتارب صتند ق
بازنشسگگي  42بار تکرار شده است .بيشگرین تکرار مرتبط بتا کليتد اژه اهتداف  1104بتار
بوده است که در قوانين باالدسگي ذکر شده است .البگه برخي از کد اژههاي نهفانه در هتي
یک از این اسناد تکرار نشده است .در کد اژههایي که عدد  0ارائه شده است هي بعتد یتا
زیر -بعدي در آن سند شناسایي نشده است .در این جد م تعداد تکرارهتا بته بيتان تاتامي
زیرکدهاي مرتبط با بعد مورد بررسي ميپتردازد کته بتهصتورت مستگقير یتا غيرمستگقير
به عنوان مولته هاي این بعد در نگاه ا ليه قابل دسگهبندي بوده است .ليکن فرا اني این ابعاد
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نيز مطرح شده است .براي مثام در بخش اهداف ماکن است کليد اژه اشتگغام  200بتار در
کل مگون تکرار شده باشد که در این بخش بهعنوان فرا اني ارائه شده است.
 .2-4استخراج کدهاي موردنظر از نگاه رهبران نظام
شکل زیر براسا

نظرات خبرفان با توجه به مسگندات ارائهشده ،اسگخراجشده است.

هاچنين ذکر این نکگه حائز اهايت ميباشد که در تائيد کدفتذاريهتاي صتورت فرفگته
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تخصيص این کدها به ابعاد موردبررسي با توجه به حساسيت موضوعي ،از نظرات خبرفان
صند ق بازنشسگگي کشوري اسگتاده شده است .به هاين منظتور از ضتریب نستبي ر ایتي
محگوایي1اسگتاده شده است .کدفذاري ا ليه تخصيص کدها به بعتدهاي برنامته راهبتردي
براسا

تعاری

عالياتي شاخصهاي ارائه شده در بخش ا م این تحقيق ارائته تنظتير

فردیده است.

شکل  :6مفاهيم مرتبط با حوزه بازنشستگي بر اساس آراء نظرات و رهنمودهاي امام خميني(ره) و امام
خامنهاي

(مدظلهالعالي)
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. CVR

مطابق با شکل شااره  ،6فتگاان رهبران نظا با اسگتاده از ر ش تحليل فتگاتان در سته
قالب دکگرین ،سياستها اهداف بيانشده است.

در این بخش نيز بهمنظور شناسایي شاخصهتاي مترتبط بتا متتاهير نتهفانته تحقيتق از
تحليل محگوي قانون اساسي اسناد باالدسگي اسگتادهشده است .نگتای ایتن بررستيهتا در
قالب شکل زیر ارائه شده است:

مقاله پژ هشي :ارائه الگوي راهبردي در زمينه اداره امور بازنشسگگي کشوري بر اسا

.3-4رويکرد شناسي مباحث بازنشستگي در قانون اساسي و اسناد باالدستي

فتگاان اما
رهبري ...

شکل شماره  )7مفاهيم مرتبط با صندوقهاي بازنشستگي بر اساس قوانين و اسناد باالدستي

مطابق با شکل شااره  ،7ابعاد برنامه اسگراتژیک براستا

مگتون ارائته شتده در قتوانين،

بخصوص قانون اساسي از طریق تحليل محگوي موردبررسي قرارفرفگته استت کته پتس از
کدفذاري در قالب ابعاد سهفانه برنامه راهبردي اداره امور بازنشسگگي مطرحشده است.
.4-4تحليل تجارب جمهوري اسالمي ايران و راهبردها
در این بخش بهمنظور اسگخراج شاخصهاي مورر در الگوي راهبردي ،از تجارب نظا در
حيطههاي مربوطه اسگتادهشده است .این بخش در اقع برفرفگه از مصاحبه هاي صورت
فرفگه در صند ق بازنشسگگي کشوري ميباشد که بعد از تحليل اطالعات بدست آمده
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کدفذاري هاي صورت فرفگه در نهایت به الگوي مشخص منجر شده است .با توجه به
مسگندسازيهاي صورت فرفگه هاچنين اسگتاده از نظرات خبرفان در قالب مصاحبههاي
ساخگاریافگه نهایگاً برخي کد اژههاي زیر ،شناسایي اسگخراج شده است:
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شکل شماره  )8مفاهيم مرتبط با صندوقهاي بازنشستگي بر اساس تجارب ثبتشده

 .5-4بخش بندي الگوي راهبردي ادارهي امور بازنشستگي در جمهوري اسالمي
از ميان ابعاد محورهاي 9فانه الگوي راهبردي کته در بختش هتاي قبلتي بتهصتورت
تعری

براي اجرا د محور آخر هر به ترتيب ،ماهيت اجرا ارزیابي دارند .بهاینترتيتب بختش
هاي اصلي این الگو به صورت زیر قابل بيان مي باشند:
بخش اول ،طراحي الگوي راهبردي:
 دکگرین اداره امور بازنشسگگي در جاهوري اسالمي ایران هدففذاري اداره امور بازنشسگگي در جاهوري اسالمي ایران سياستفذاري اداره امور بازنشسگگي در جاهوري اسالمي ایرانبخش دوم ،تمهيد و آمادهسازي براي اجرا:
 برنامهریزي اداره امور بازنشسگگي در جاهوري اسالمي ایران هدایت اجزا تساخگاري سازماني) در الگوي راهبردي اداره امور بازنشستگگي در-

اجزاي الگوي راهبردي اداره امور بازنشسگگي در جاهوري اسالمي ایران

رهبري ...

جاهوري اسالمي ایران

فتگاان اما

 -سازماندهي اداره امور بازنشسگگي در جاهوري اسالمي ایران

مقاله پژ هشي :ارائه الگوي راهبردي در زمينه اداره امور بازنشسگگي کشوري بر اسا

عالياتي ارائه شد ،سه محور ا ليه از نوع طراحي ،شهار محور بعدي از نتوع تاهيتد

بخش سوم ،اجراي الگوي راهبردي:
 پيادهسازي اجراي الگوي راهبردي اداره امور بازنشسگگي در جاهوري اسالمي ایرانبخش چهارم ،ارزيابي الگوي راهبردي:
 نظارت ارزیابي در اجراي الگو راهبتردي اداره امتور بازنشستگگي در جاهتورياسالمي ایران
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 .6-4الگوي مفهومي نهايي تحقيق
در مدم متهومي اسگخراجي این تحقيق اداره امتور بازنشستگگي کشتوري بته عنتوان
محور اصلي این مدم معرفي شده است .شراکه تاامي ابعاد نه فانه اسگراتژي بر استا
ضعيت این محور تبيين مي شوند .در این زمينه باید بيان ناتود کته هتر برنامته ریتزي
اسگراتژیکي مي بایست بر یک محور موضوعي تبيين شود .در اقع این محور موضوعي
است که مي تواند درنهایت به شکل

ساخت

فرآیندهاي آن برنامه اسگراتژیک جهت
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بخشد .به هاين منظور در مدم ،اداره امور بازنشسگگي کشوري به عنوان مرکز محتوري
معرفي شده است .سپس ابعاد نه فانه اسگراتژي موردنظر طراحي تد ین شده است .در
هاين زمينه ،تالش شده است تا بر اسا
در حوزه سخنان رهبران نظا

تحليل محگوي تحليل فتگاان صورت فرفگه

هاچنين اسناد

قوانين باالدسگي محورهاي دیگر مدم

ازجاله دکگرین ،سياست ها اهداف شناسایي فردند .در این الیه که در اقع سط د
برنامه اسگراتژیک سازمان مي باشد .تالش شده است تا دکگرین ،اهداف سياستت هتاي
مطرح در حوزه صند ق هاي بازنشستگگي در قالتب ستخنان رهبتران نظتا
قوانين اساسي

هاچنتين

قوانين باالدستگي ا ستگخراج فتردد .در ایتن زمينته بتا توجته بته نتوع

ر ش هاي مورد نياز در بخش سخنان رهبران نظا از تحليل فتگاان اسگتاده شده است.
حام آنکه در بخش تحليل هاي مرتبط با قوانين اساسي قوانين باالدسگي تتالش شتده
است تا با اسگتاده از تحليل محگوي قوانين موجود ،کدهاي اسگخراجي مرتبط با سه بعد
دکگرین ،سياست ها اهداف شناسایي شود .درنهایت الیه سو مدم متهومي مترتبط بتا
شش بعد برنامه ریزي ،سازمان دهي ،کنگرم ،ارزیابي نظارت پياده سازي اجرا بتوده
است .این ابعاد بر اسا

تجربيات فذشگه نظا در حوزه صتند ق هتاي بازنشستگگي

هاچنين مصاحبه هاي صورت فرفگه از مگخصصتان
صند ق اسگخراج شده است .این ابعاد الیه سو

کارشناستان باتجربته

فعتام در

بير ني برنامه اسگراتژیک موردنظر را

تشکيل مي دهند که درنهایت به عنوان پوسگه این برنامه مورد اسگتاده قرار متي فيترد .در
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اقع الیه زیترین هاتان اقعيتت هتا
بازنشسگگي کشوري مي باشد ،الیه د

اهتداف

ششتر انتدازها مأموریتت صتند ق

مسير حرکت را مشتخص تتر در نهایتت الیته

سو ابعاد عاليتاتي مستير حرکتت برنامته استگراتژیک ستازمان را تتد ین مشتخص
مي نااید .توزیع کدهاي اصلي اسگخراجي در ابعاد نه فانه در قالب جد م شااره  6ارائه
شده است:
ابعاد

ابعاد استخراجی

مدیریتی

اسگتاده از تجربيات تتکر قشر بازنشسگگي در تصايرفيريهاي حسا

کشور ،اسگقالم صند قهتاي

بازنشسگگي ،افزایش پوشش بهصورت هدفاند ،نوع کاکرسانيها طوري باشد کته ختانوادههتا را بته
سياست

تالش مگناسب ادار کند در جامعته رکتود بته جتود نيتا رد ،حتت  ،توستعه شتکوفایي نخبگتان
بازنشسگه در نظا  ،سياست بازنشسگگي ز دتر از موعد در خصتوص افترادي کته کتارایي بهتره ري
مناسب ندارند حگي جودشان آسيبزننده ميباشد،

دکگرین

توجه به رفاه بازنشسگگان زن مرد ،اسگتاده از تجتارب بازنشستگگان الگوستازي آنهتا ،هاگتاني
مسگقل شدن صند قهاي بازنشسگگي
ایجاد رفاه شادکامي در ميتان بازنشستگگان ،لتز

فستگرش بياتههتاي بازنشستگگي ،تتالش مستگار

بازنشسگگان ،اسگتاده از نير مشا ره بازنشسگگان ،اسگتاده از دانش بازنشسگگان ،تشکيل صتند قهتاي
هدف

بياهاي موردنياز از قبيل بياه حرف مشاغل آزاد ،اطالعرساني در خصوص خدمات بياتهاي ،کتاهش
سرمایهفذاريها

برنامهریزي

براي پاسخ فویي ،تد ین راهبرد کالن ،اصالح فرآیندهاي زمانبر ،برنامه کاهش ابستگگي صتند ق بته
بودجه ،برنامهریزي پرتتوليو ،تحليل نقاط ضع

هااهنگي
هدایت

قوت

هاکاري بين دسگگاهها ،هاکاري بين احدها ،تعيين انگظارات بين بخشي ،تتویض مناستب اخگيتارات،
ایجاد هااهنگيهاي سياسي ،اقگصادي ،فعاليگي
هدایت صحي نير ي انساني ،هدایت ذینتعان خارجي ،هدایت از طریق توستعه انگيزشتي ،هتدایت از
طریق فرهنوسازي ،هدایت تصورات ذینتعان

نظارت

نظارت بر شرکتهاي زیرمجاوعه ،توسعه نظارتهاي داخلي ،توسعه نظارت مسگار ،توجه بته قتوانين

ارزیابي

مصوب ،توسعه نظارت حراسگي ،حرکت به سات حراست پيشبيني کننده

پيادهسازي
اجرا
سازماندهي

رهبري ...

افذاري شرکتها ،ساماندهي سرمایهفذاري ،آموزش ،تأمين نيتر ي انستاني ،برنامتهریتزي پيشتگيرانه

فتگاان اما

ابسگگي این صند قها به کاتک از محتل بودجته عاتومي د لتت ،افتزایش قابليتت تبتدیل بته نقتد

مقاله پژ هشي :ارائه الگوي راهبردي در زمينه اداره امور بازنشسگگي کشوري بر اسا

جدول شماره  6کدهاي اصلي استخراجي ابعاد نهگانه راهبرد

اجراي برنامهها طبق مصوبات ،اجرا مطابق با برنامههاي عالتي ،انستجا اجتراي برنامتههتا ،استگتاده از
ر شهاي نوین در ارائه خدمات ،اسگتاده از راهبرد اطالعرساني ،تارکز مباحث اجرایي
اصالح ساخگاري ،خصوصي سازي ،اصالحات اساسنامه اي ،توسعه پاسخگویي ،یکسانسازي ساخگارها،
ایجاد حذف معا نتها بر اسا

نيازها
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در شکل شااره  9الگوي متهومي تحقيق نشان داده شده است:
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شکل شماره  9الگوي مفهومي

در نهایت ميتوان بيان ناود که این تحقيق به شناسایي  9بعد اصلي در قالتب دکگترین،
سياست ،هدف ،برنامهریزي ،پيادهسازي اجرا ،کنگرم ،هتدایت ستازماندهي منجتر شتده
است .در هر یک از این  9بعد ،مولتههایي شناسایي شده است .به صتورت تجاعتي تعتداد
 35مولته مطرح شده است .هر یک از این مولتهها نيز خود داراي شاخصهتایي متيباشتند
که در قساتهاي قبلي بيان شدهاند .این مدم ميتواند بهعنوان الگتویي بتراي برنامتهریتزي
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راهبردي در اداره امور صند ق بازنشسگگي کشتوري بتهعنتوان راهناتاي عاليتاتي تتد ین

برنامهها مورد اسگتاده قرار فيترد .بتهمنظتور اجتراي ایتن الگتو در ستازمان متورد بررستي
پيشنهادات زیر ارائه شده است.
.5پيشنهادهای مستقيم بر اساس نتایج تحقيق
 )1در زمينه دکگرین نگای تحقيق نشان داده است که بهبتود عتدالت رفتاه در ميتان

مقاله پژ هشي :ارائه الگوي راهبردي در زمينه اداره امور بازنشسگگي کشوري بر اسا

خدمات در سط عاومي باعث ميشود تا سط ارائه خدمات در یک مقطع زماني

فتگاان اما

بازنشسگگان ازجالته عتواملي استت کته متيتوانتد در توستعه دکگترین صتند ق
تأريرفذار باشد .در این زمينه ميتوان بيان ناتود کته توزیتع اطالعتات امکانتات
مالي معنوي بهصورت مگناسب با یژفيهاي جاعيت شناخگي ،رفگاري ،شناخگي
تجربي بازنشسگگان ميتواند در ایجاد این عدالت مؤرر باشد.
در زمينه سياست اهداف سازماني ميتوان پيشنهادها زیر را ارائه ناود:
 )2اسگتاده از تجتارب بازنشستگگان ارائته مستابقات مگعتدد در زمينته ارائته دانتش
بازنشسگگان هاچنين نگهداري انگشار این دانش براي عاو بته خصتوص در
نسل جدید ،موجب ميشود تا انگيزه هاي الز براي سایر کارکنان مؤرر باشد.
 )3اسگتاده از خدمات ارزان قيات رایگان در سط اربتابرجتوع بته هاتراه ارائته

در زمينه بهبود برنامهریزي ميتوان پيشنهادهاي زیر را ارائه کرد:

رهبري ...

به بهبود عاومي شدن خدمات منجر شود.

 )4اسگتاده ارربخش کارا از منابع به هاراه بهبود ستاخگارهاي هزینته کترد متالي در
زمينه هاي مخگل

درکنار مدیریت صحي منابع مالي مادي متيتوانتد در زمينته

توسعه مدیریت منابع مورر باشد.
 )5عد دخالت بخش هاي فراسازماني در حوزه صند ق هاي بازنشسگگي هاچنتين
تصویب قوانين بر اسا

ملز مات شرایط موجود متيتوانتد در ایجتاد استگقالم

صند ق مؤرر باشد.
در حوزه نظارت کنگرم ميتوان پيشنهادها زیر را بيان کرد:
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 )6استتگتاده از ابزارهتتاي فنتتا ري اطالعتتات ارتباطتتات بتتهمنظتتور توستتعه نظتتارت
صند قها بر عالکرد شرکتهاي زیر مجاوعه هاچنين متدیریت بتر اطالعتات
اسگخراجي بازنشسگگان ميتواند در توسعه نظارت هاي صند ق مؤرر باشد.
 )7اسگتاده از سيسگرهاي نظر ستنجي بتهمنظتور بهبتود کتارکرد نهتایي سيستگرهتاي
بازنشسگگي هاچنين ارائته محصتوالت ختدمات بتا درنظتر فترفگن نيازهتاي
اربابرجوع موجب بهبود کيتيت سط ارائه خدمات بهصورت مسگار ميفردد.
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در زمينه سازماندهي ميتوان پيشنهاد زیر را ارائه کرد:
 )8اصالح ساخگار سازماني براسا

نيازهتاي بتازار کتار هاچنتين ایجتاد انعطتاف

ساخگاري بهمنظور پاسخ به نياز هاي اربابرجوع سرعت بخشتي در ایتن زمينته
ميتواند مؤرر باشد.
در خصوص سازماندهي ميتوان پيشنهادهاي زیر را بيان کرد:
 )9تد ین راهبردي هاي کارا با اسگتاده از ساخگارهاي مناسب هاچنتين استگتاده از
شاخصهاي تد ین اجراي صحي راهبردي سازماني
 )10شناسایي فرآیندهاي اجرایي هاچنين بهبتود فرآینتد هتا بتراستا

مستير هتاي

اصالحي کاهش کنگرمهاي سازماني
 )11ایجاد شابکي سازماني بهمنظور کاهش بر کراسي اداري هاچنين سترعت عاتل
باالي ارائه خدمات در کنار بهبود فرآیندهاي زمان بر اجرایي
 )12استتگتاده از ستتازماندهتتي بهبتتود ستتاخگارهاي ستتازماني بتتا استتگتاده از نظتترات
کارشناسان ،خبرفان صنعت بياه صند قهاي بازنشسگگي با توجته بته نيازهتاي
ر ز
در خصوص ایجاد هااهنگي در سازمان نيز ميتوان پيشنهادها زیر را ارائه داد:
 )13رعایت فيلگرهاي قانوني با اسگتاده از قتوانين مصتوب داخلتي هاچنتين قتوانين
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مجلس فرا بخشي بهمنظور در نظر فرفگن تأريرات این بخشها

 )14ایجاد هاکاري بين دسگگاه ها بهمنظور ارائه خدمات به بخشهاي مخگل
 )15ایجاد هاکاري بين بخشهاي مخگلت

داخلي

صتند ق بته منظتور اجتراي ارتربخش تتر

فعاليتهاي اجرایي
 1ا تعيين شاخصهاي کليدي کاّي در هر یک از محورهاي نهفانه
 )2اجراي مهندسي ارزش براي تعيين کارکردهاي اصلي فرعتي از بتين مولتتههتا
شاخصهاي پيشنهادي مدم در محورهاي نهفانه ،براي افزایش بهره ري طرحهاي
تحولي صند ق
 )3تطبيق مولتهها شاخصهاي پيشنهادي مدم در محورهاي نهفانه با الگتوي نقشته
راهبردي کارت امگيازي مگوازن براي تسهيل در اجراي راهبردي
 )4تطبيق مولتهها شاخصهاي پيشنهادي مدم در محورهاي نهفانه با شاخصهتاي
کليدي محاسبات بير سنجي
 )5تطبيق مولته ها شاخصهاي پيشنهادي مدم در محورهاي نهفانه با الگوي تحليل
 )6شناسایي مهرترین موانع فني ،ساخگاري رفگاري براي اجراي طرحهاي مگناظر بتا

رهبري ...

مولتهها شاخصهاي پيشنهادي مدم در محورهاي نهفانه

فتگاان اما

پویایيهاي سيسگر براي تسهيل در تحليل کاي علّي حلقوي بين مگغيرها

مقاله پژ هشي :ارائه الگوي راهبردي در زمينه اداره امور بازنشسگگي کشوري بر اسا

 .1-5پيشنهادات به محققين آتي
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. مؤسسه عالي پژ هش تأمين اجگااعي، دا د حاتاي،مشيري تبریزي
 تأمين اجگااعي آینتده پتيشر.)1392 حايدرضا ایزد بخش سيد امير آقایيت، عليرضا،عسگریان
. دنياي اقگصاد،اندیشه اقگصادي
 احد مطالعات تحقيقتات بياته اي موسسته،)1394فزارش بودجه صند ق بازنشسگگي کشوري ت
.حسابرسي صند ق بازنشسگگي کشوري
 دبيرخانه صند ق بازنشستگگي،)1393فزارش رساي بودجه ده ساله صند ق به انضاا بودجه سام ت
.کشوري
. دبيرخانه صند ق بازنشسگگي کشوري،)1394فزارشهاي صند ق بازنشسگگي کشوري ت
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