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The current Study focuses on designing a policy making model in the social wel-
fare organization through the general policies of the administrative system. This is 
a qualitative and practical research. The participants of the study included experts 
in the social welfare (those who have PhD and 10 years of work experience), which 
consisted of 16 individuals selected through saturation theory technique. The data 
collection was done through semi-structured interview the validation of which was 
well-assured. The validity of the data was confirmed by the experts and the reliability 
was done by interrater method. The data were analyzed through thematic analysis. 
The findings were coded in three stages based on Clark and Brown (2022) procedure, 
which showed that the policy making model in the social welfare consists of five 
factors: practical, functional-structural, executive, implicative, exo-organizational, 
ameliorative, and 38 codes. 
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تابستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 2 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی مــدل سیاســت گذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بــا رویکــرد 
سیاســت های کلــی نظــام اداری انجــام شــد. ایــن پژوهــش به لحــاظ ماهیــت داده، کیفــی و به لحــاظ 
هــدف، کاربــردی اســت. مشــارکت کنندگان پژوهــش )جامعۀ آمــاری( را کارشناســان خبره در حــوزۀ رفاه 
اجتماعــی )حداقــل داشــتن مــدرک دکتــرا و ده ســال ســابقۀ کار(، بــه تعــداد شــانزده نفر )نمونــۀ آماری( 
تشــکیل مــی داد کــه پایــان نمونه گیــری بــا اســتفاده از فــن اشــباع نظری تعییــن شــد. روش گــردآوری 
اطالعــات مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته بــود که برای دســتیابی به صحــت و اعتبــار مطالعــه، از معیارهای 
اعتبــار و اعتمادپذیــری در مراحــل پژوهــش بهــره گرفتــه شــد تــا حداکثــر اطمینــان حاصل شــود. برای 
بررســی روایــی از خبــرگان آشــنا بــا مباحث اســتفاده شــد و برای پایایــی کار نیــز از همــکاری دو کدگذار 
اســتفاده شــد و مــورد تأییــد قــرار گرفــت. تجزیه وتحلیــل اطالعــات و داده هــا نیــز بــا اســتفاده از تکنیک 
مضمــون یــا تــم انجــام گرفــت. نتایــج مصاحبه هــای جمع آوری شــده از خبــرگان و انجــام ســه مرحلــه 
کدگــذاری براســاس مراحــل کالرک و بــراون )1401( نشــان داد مدل سیاســت گذاری در ســازمان تأمین 
ـ ســاختاری، ایجابــی، برون ســازمانی و بهبوددهنده ها و  اجتماعــی شــامل 5 عامل عملکــردی، کارکــردی 

38 کد است.  
 .H55 ،H11 ،D72 ،F68 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه
تحــوالت شــگفت انگیز اخیــر در فناوری هــای نــرم و ســخت موجــب شــده تــا حرکــت جامعــۀ بشــری 
به ســمت جامعــۀ دانش بنیــان ســرعت بیشــتری بــه خــود گیــرد. عباراتــی نظیــر اقتصــاد دانش بنیــان، 
اقتصــاد خدمــات فکــری، عصــر دانــش و اطالعــات و توســعۀ دانایی بنیــان همگــی بــر ایــن داللــت دارد 
ــه  ــل ب ــرای نی ــا ب ــه تمــام فعالیت ه ــر کشــور، بســتری اســت ک ــوان نظــام اداری ه ــش، به عن ــه دان ک
ــده  اهــداف تعیین شــده، از طریــق هماهنگــی بیــن بخش هــای مختلــف در آن انجــام می شــود )فروزن
ــور کشــور  ــزار حکومــت در ادارۀ ام دهکــردی، 1387، ص. 152(. تحــول در نظــام اداری کــه خــود اب
ــی(  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــه )سیاس ــی جامع ــای اصل ــداف و نظام ه ــق اه ــور تحق به منظ
اســت، امــری حیاتــی محســوب می شــود )حقیقــی، 1384، ص. 384(. نظــام اداری ابــزار کار و ماشــین 
ــدک درخصــوص طراحــی الگــوی نظــام اداری  ــی ان ــی مدیریــت دولتــی اســت. مطالعــات میدان اجرای
ــای اداری  ــان نظام ه ــده اســت. درمی ــام ش ــران، انج ــه ای ــعه، از جمل ــال توس ــع درح ــازمان در جوام س
ــه ای کشــور محســوب  ــام بیم ــال در نظ ــازمان های فع ــی از س ــی، یک ــن اجتماع ــازمان تأمی ــران، س ای
ــاد  ــۀ نه ــازمان، به مثاب ــن س ــران، 1395، ص. 609(. ای ــارزاده طه ــي، معم ــدي، الوان ــود )محم می ش
 .)ILO, 2018( ــت ــتوار اس ــی اس ــتقالل اداری و مال ــه جانبه گرایی، اس ــول س ــر اص ــی، ب ــۀ اجتماع بیم
ــا  ــته ب ــازمان از گذش ــن س ــه ای ــت ک ــی اس ــرده از معضالت ــن نام ب ــول بنیادی ــدن اص ــه دار ش خد ش
ــز شــأِن مســئلگی اســت کــه انجــام  ــوده اســت. نقــض ایــن دو اصــل از ایــن لحــاظ حائ ــه رو ب آن روب
ــود،  ــض ش ــه جانبه گرایی نق ــه س ــی ک ــد. هنگام ــن می کن ــاً ناممک ــازمان را اساس ــای س مأموریت ه
ــر  ــد، بی اث ــف می ده ــا را تخفی ــر ـ کارفرم ــان کارگ ــای می ــه تنش ه ــی ک ــوی اجتماع ــاِزکار گفت وگ س
ــد.  ــش می یاب ــران افزای ــع کارگ ــِظ مناف ــت گذاری های حاف ــِن سیاس ــیه رفت ــکان به حاش ــود و ام می ش
هنگامــی کــه اســتقالل اداری نقــض شــود، احتمــاالً کارایــی هــم کاهــش می یابــد و نقــض اســتقالل 
مالــی نیــز به معنــای ایجــاد امــکاِن اســتفادۀ نابجــا از منابــع بین نســلِی مشــخصی اســت کــه متعلــق 

ــی، 1398، ص. 58(.  ــت )میره بیگ ــده اس ــته و آین ــل های گذش ــران نس ــه کارگ ب

ــات بیمــه ای عرضــه  ــر آحــاد جامعــه خدم ــه اکث ســازمان تأمیــن اجتماعــی نهــادی اســت کــه ب
ــا درک صحیــح شــرایط جامعــه در ابعــاد سیاســی،  می کنــد؛ ایــن رو سیاســت گذاران ســازمان بایــد ب
ــی،  ــریعت و پورکیان ــی، ش ــد )ابراهیم ــتی بگیرن ــای درس ــی، تصمیم ه ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ اقتص
1396، ص. 20(. مصوبــات غیراصولــی مجلــس شــورای اســالمی و تحمیــل بارمالــی بــا قوانینــی ماننــد 
ــا در  ــت ت ــده اس ــث ش ــر باع ــای بیمه گ ــی به ج ــش حمایت ــل نق ــد و تحمی ــتگی پیش ازموع بازنشس
ــازمان  ــرای س ــادی ب ــکالت زی ــد و مش ــود آی ــی به وج ــازمان ناهماهنگ ــارف س ــدی و مص ــوزۀ درآم ح
ــش  ــازی بخ ــالمت و یکپارچه س ــام س ــول نظ ــرح تح ــدن ط ــی ش ــا عملیات ــی ب ــود. از طرف ــاد ش ایج
ــع  ــن تجمی ــد و ای ــدان ش ــود دوچن ــکالت موج ــت، مش ــی و بهداش ــن اجتماع ــازمان تأمی ــان س درم
ــن  ــرا بیمه شــوندگان ای ــد؛ زی ــن اجتماعــی گردی ــوق بیمه شــوندگان ســازمان تأمی ــع حق ســبب تضیی
ــوارد مطرح شــده،  ــه م ــا اجحــاف شــده اســت. نظــر ب ــه در حــق آن ه ــد ک ســازمان احســاس می کنن
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ــت  ــل اهمی ــد خط مشــی گذاری، به دلی ــی در فراین ــن اجتماع ــازمان تأمی ضــروری اســت مســئوالن س
زیــاد ایــن ســازمان در زندگــی مــردم، الگــوی خــاص خط مشــی گذاری خــود را داشــته باشــد. چنیــن 
ــده در  ــکالت پیش آم ــل مش ــن دالی ــی از مهم تری ــران یک ــاب مدی ــی در انتص ــه بی ثبات ــد ک می نُمای
ــی  ــرگان نشــان می دهــد بی ثبات ــرور نظــرات خب ســازمان تأمیــن اجتماعــی باشــد. از ســوی دیگــر م
در انتخــاب مدیــران ریشــه در مداخــالت دولتــی در اســاس نامۀ ســازمان تأمیــن اجتماعــی و تصویــب 
ــا انتصــاب مدیــران ســازمان دارد. سیاســت هایی کــه قــوای ســه گانه تدویــن  آیین نامه هایــی مرتبــط ب
می کننــد، تحــت تأثیــر انــواع عقالنیــت اســت. انــواع مختلــف عقالنیــت کــه بــر سیاســت های دولــت 
ــق  ــن تحقی ــه ای. ای ــی و حرف ــی، قانون ــادی، سیاس ــت اقتص ــت از: عقالنی ــارت اس ــذارد، عب ــر می گ اث
ــا درنظــر گرفتــن  آن در مــدل،  به دنبــال ایجــاد عقالنیــت دینــی در مــدل اســت تــا از ایــن طریــق ب
ــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی در  ــق ب ــن تحقی ــج ای ــن رو نتای ــی مــدل را افزایــش دهــد. از ای کارای

ــود.   ــد ب ــد خواه ــود مفی ــن خط مشــی های خ ــرای تدوی ــای مناســب ب ــاذ رویکرده اتخ

به رغــم تمــام اقدامــات انجام شــده در دولت هــای پــس از انقــالب اســلامی در حــوزۀ اداری 
کشــور و باوجــود تأکیــد بــر حــوزۀ نظــام اداری در اصــول مختلــف قانــون اساســی، ســند چشــم انداز، 
ــی  ــت های کل ــعه و سیاس ــای توس ــال طرح ه ــج س ــای پن ــامل برنامه ه ــور ش ــی کش ــت های کل سیاس
ــور  ــری کش ــو و هدف گی ــک س ــود از ی ــایی های موج ــور اداری و نارس ــت ام ــداوم وضعی ــل 44، ت اص
ــزوم تحــول هرچــه بیشــتر  ــی ـ اســالمی از ســوی دیگــر و ل به ســمت تحقــق چشــم انداز 1404 ایران
نظــام اداری منجــر بــه تدویــن و ابــالغ سیاســت های کلــی نظــام اداری از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
در فروردیــن 1400 شــد. باوجــود ایــن، مــدل مفهومــی جامعــی درخصــوص سیاســت گذاری براســاس 
سیاســت های کلــی نظــام اداری در بخــش تأمیــن اجتماعــی به صــورت هماهنــگ و یکپارچــه فراهــم 

ــه ایــن مهــم پرداختــه می شــود.    نشــده اســت کــه در پژوهــش حاضــر ب

2. پیشینۀ تحقیق 
ــرای  ــن اج ــوی ُحس ــوان الگ ــا عن ــی را ب ــرزی )1400( پژوهش ــارزاده و الب ــتار، معم ــت، دوس زائرثاب
سیاســت های کلــی نظــام اداری بــا اســتناد بــه قانــون خدمــات کشــوری انجــام دادنــد. ایــن تحقیــق بــا 
هــدف ارائــۀ مــدل عوامــل مؤثــر بــر اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ منابــع انســانی 
ــش نامه در  ــی و پرس ــۀ کیف ــت برداری در مرحل ــا، یادداش ــع آوری داده ه ــی جم ــزار اصل ــد. اب ــام ش انج
مرحلــۀ کّمــی اســت. بــا تحلیــل محتــوای تحقیقــات انجام شــده در زمینــۀ اجــرای خط مشــی عمومــی 
ــتخدام و  ــد )اس ــامل فراین ــی ش ــد فرع ــی و 9 بُع ــد اصل ــا 3 بُع ــی ب ــوری، مدل ــات کش ــون خدم قان
ــع  ــاختار، مناب ــی، س ــرد و خط مش ــاختار )راهب ــات(، س ــران خدم ــازی، و جب ــوزش و بهس ــذب، آم ج
ــی ـ  ــی و سیاس ــی ـ فرهنگ ــذاران، اجتماع ــت ـ مقررات گ ــه ای )دول ــل زمین ــاخت ها( و عوام و زیرس
ــا مشــارکت 11  ــازی ب ــد دلفــی ف ــال طــی دو ران ــه و 108 شــاخص پــس از غرب اقتصــادی(، 29 مؤلف
ــه شــد. نتایــج تحلیــل اهمیــت ـ  خبــرۀ مطلــع و صاحب نظــر در حــوزۀ قانــون خدمــات کشــوری ارائ
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عملکــرد متغیرهــای مــدل حاکــی از ایــن بــود کــه متغیرهــای سیاســت زدایی محیــط اجــرا، ارتباطــات 
ــجام  ــت، انس ــاخت ها، جامعی ــی، زیرس ــرای خط مش ــای اج ــتگی، ابزاره ــت شایس ــل، رعای و آزادی عم
ــای  ــازی، ظرفیت ه ــد، توانمندس ــذب ضابطه من ــادی، ج ــی و اقتص ــتیبانی مال ــه، پش ــت، بودج و کفای
ــۀ  ــی در ناحی ــت اجرای ــی و ضمان ــی فن ــارت، نظام یافتگ ــی و نظ ــتیبانی، بازبین ــت و پش ــی، حمای مال

ــاال ـ عملکــرد پاییــن( قــرار دارد.     ضعــف )اهمیــت ب

رنجبــر، پورکیانــی، بهشــتی فر و شــیخ )1399( در پژوهــش خــود بــا عنــوان ارائــۀ مدلــی فرهنگــی 
مرتبــط بــا اجــرای سیاســت های کلــی نظــام اداری در بدنــۀ دولــت جمهــوری اســالمی ایــران )مــورد: 
ــی و  ــی و فرع ــای اصل ــری، مؤلفه ه ــی نظ ــی مبان ــا بررس ــان(، ب ــتان کرم ــی اس ــتگاه های اجرای دس
شــاخص های مؤثــر بــر الگــو را شناســایی کردنــد. ســپس بــا روش دلفــی و برمبنــای رویکــرد قیاســی، 
ــت(  ــتۀ مدیری ــگاه رش ــتادان دانش ــر از اس ــرگان )50 نف ــط خب ــق توس ــای تحقی ــاخص ها و مؤلفه ه ش
ــر از  ــخ دهندگان )580 نف ــان پاس ــل در می ــنجش عوام ــش نامه، س ــتفاده از پرس ــا اس ــد. ب ــد ش تأیی
ــنهادی و  ــوی پیش ــودن الگ ــب ب ــان دهندۀ مناس ــج نش ــت. نتای ــورت گرف ــه( ص ــی و پای ــران میان مدی
حاکــی از ایــن اســت کــه مؤلفه هــای عوامــل فرهنگــی در ســه ســطح فــردی، ســازمانی و اجتماعــی 

ــا داری دارد.  ــر معن ــی نظــام اداری تأثی ــر اجــرای سیاســت های کل ب

ــدن  ــی ش ــع عملیات ــایی موان ــوان شناس ــا عن ــی را ب ــرد )1397( پژوهش ــرد و کمیلی ف لطیفی ف
ــد. در  ــام دادن ــی( انج ــری )مدظله العال ــم رهب ــام معظ ــی مق ــام اداری ابالغ ــی نظ ــت های کل سیاس
ــا 10 نفــر از خبــرگان دانشــگاهی و اجرایــی ایــن حــوزه مصاحبــه شــد و پــس از  فراینــد پژوهــش، ب
ــتخراج  ــازمان دهنده اس ــون س ــه و 120 مضم ــون پای ــا، 174 مضم ــن مصاحبه ه ــون مت ــل مضم تحلی
شــد. درنهایــت مؤلفه هــای سی وشــش گانه در ســه بُعــد موانــع مربــوط بــه طراحــی و تدویــن ازجملــه 
ــن خط مشــی های کالن،  ــۀ تدوی ــان در مرحل ــت مجری ــات و ظرفی ــی، امکان ــه توانای ــت از توجــه ب غفل
نبــوِد دســته بندی منظــم موضوعــات و مســائل نظــام اداری؛ موانــع مربــوط بــه اجــرا ازجملــه برخــورد 
ــع  ــی؛ موان ــات مدیریت ــود ثب ــرات، نب ــر تغیی ــت دربراب ــود مقاوم ــی، وج ــت های کل ــا سیاس ــعاری ب ش
ــرای نظــارت و  ــای مشــخص ب ــدان شــاخص ها و معیاره ــه فق ــه نظــارت و ارزشــیابی ازجمل ــوط ب مرب

ارزشــیابی دســته بندی شــد.

ــگ  ــش فرهن ــل نق ــوان تحلی ــا عن ــود ب ــش خ ــادی )1397( در پژوه ــالجقه و صی ــرزی، س فرام
شــهرداري ها  فرهنگــي  خط مشــي گذاري  در  شــهروندي  فرهنــگ  و  ملــي  فرهنــگ  ســازماني، 
ــهروندي و  ــگ ش ــازماني، فرهن ــگ س ــه فرهن ــد ک ــران، دریافتن ــالمي ای ــوري اس ــهرهاي جمه کالن ش

فرهنــگ ملــي بــر خط مشــي گذاري هاي فرهنگــي تأثیــر مثبــت و معنــاداري دارد. 

روشــندل و حیــدری )1397( در پژوهشــی، بــه طراحــی مــدل سیاســت گذاری رســانه ای ســازمان 
ــا اســتفاده از  تأمیــن اجتماعــی ایــران پرداختنــد. ایــن تحقیــق رویکــردی کیفــی و کّمــی داشــت و ب
روش داده بنیــاد و مصاحبــه و نمونه گیــری هدفمنــد طراحــی مــدل سیاســت گذاری رســانه ای ســازمان 
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ــازی و  ــا اســتفاده از مدل ســازی غیرخطــی ف ــۀ بعــد، ب ــران انجــام شــد. در مرحل تأمیــن اجتماعــی ای
ــر موضــوع رتبه بنــدی و تحلیــل شــد.   ــر ب ــزار لینگــو، معیارهــای مؤث نرم اف

ــا عنــوان تبییــن روابــط بیــن توانمنــدی و چابکــی  صفدریــان و پورکیانــی )1396( پژوهشــی را ب
ســازمانی و ارائــۀ یــک الگــو در راســتای سیاســت های کلــی نظــام اداری انجــام دادنــد. نتایــج حاکــی 
ــۀ  ــه و مؤلف ــازمان اضاف ــی س ــای چابک ــه مؤلفه ه ــان ب ــگی کارکن ــۀ چندپیش ــه مؤلف ــت ک ــن اس از ای
احســاس قــدرت از مؤلفه هــای توانمنــدی فــردی حــذف شــده اســت. میــان توانمندســازی و چابکــی 
ســازمانی و مؤلفه هــای توانمنــدی فــردی و ســازمانی و چابکــی ســازمانی رابطــۀ معنــا دار و مســتقیم 
وجــود دارد. درمجمــوع چابکــی ســازمانی به وســیلۀ زیرمقیاس هــای توانمندســازی تبییــن می شــود و 

ــی دارد.   ــار مطلوب ــن پژوهــش اعتب الگــوی تبیین شــده در ای

ســاری، برزگــر و  حکمــی زاده )1396( در پژوهــش تدویــن مــدل مفهومــي بازمهندســي ســاختار 
نظــام اداري کشــور براســاس سیاســت هاي کلــي نظــام اداري ابالغــي مقــام معظــم رهبــري 
ــاي  ــرار دادن بنده ــا ق ــا مبن ــود، ب ــع موج ــناد و مناب ــل اس ــي و تحلی ــن بررس ــي(، ضم )مدظله العال
شــش گانۀ سیاســت هاي کلــي کــه حکــم ســاختاري دارد، مؤلفه هــاي اصلــي مؤثــر بــر ســاختار اداري 
را براســاس نظــر خبــرگان شناســایي کردنــد و بــه تبییــن مــدل مفهومــي بازمهندســي ســاختار نظــام 

ــد.   ــرد پرداختن ــن راهب ــي و تدوی ــي، عارضه یاب ــي محیط ــرد بررس ــا رویک ــور ب اداري کش

ــای  ــوان مؤلفه ه ــا عن ــود ب ــش خ ــن1 )2020( در پژوه ــمایی و اوالدی ــوش کس ــی، دلخ کریم خان
ــی  ــر اصل ــه عناص ــد ک ــان دادن ــی، نش ــوزش عال ــتم آم ــی گذاری در سیس ــرای خط مش ــر اج ــر ب مؤث
ــری  ــتراتژیک، جهت گی ــت اس ــه مدیری ــه ب ــور توج ــی کش ــوزش عال ــتم آم ــی گذاری در سیس خط مش
ــه و  ــعۀ همه جانب ــازمانی، توس ــگ س ــی، فرهن ــاخت های آموزش ــوزش، زیرس ــتم آم ــت در سیس کیفی

دســتاوردهای سیاســت گذاری در جامعــه و گســترش حمایت هاســت.  

ــدگان از اجــرای  ــی اجراکنن ــان و ارزیاب ــا و نگرش هــای مجری ــالت، انگیزه ه ــده2 )2017( تمای مکین
ــد.  ــی گذاری می دان ــر خط مش ــر ب ــل مؤث ــی را از عوام خط مش

ــی و  ــات اجرای ــذاران، مقام ــت قانون گ ــه حمای ــد ک ــان کرده ان ــان3 )2014( اذع ــاباتیر و مازمانی س
ــت.   ــی اس ــش خط مش ــی اثربخ ــرایط اجرای ــزو ش ــی ها ج ــی از خط مش ــع قضای مراج

ــاس  ــتر براس ــود، بیش ــا می ش ــات  اعط ــه مقام ــه ب ــی ک ــت قدرت ــد اس ــگان4 )2011( معتق گالی
ــت.   ــذار اس ــل اثرگ ــن رو عم ــی؛ از ای ــا قانون ــت ت ــی اس ــات سیاس مالحظ

1. Karimkhani, Delkhosh Kasmai & Oladian
2. Makinde
3. Sabatiar & Mazmanian
4. Galigan
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ــه را  ــزان عالق ــي گذاری و می ــوص خط مش ــان درخص ــرش مجری ــزان پذی ــن5 )2012( می مک لوگی
ــد. از عوامــل کلیــدی موفقیــت و شکســت اجــرا می دان

ــت از:  ــارت اس ــي گذاری عب ــرای خط مش ــت در اج ــل شکس ــاد دارد عوام ــارد6 )2011( اعتق برین
ــال  ــرا، اعم ــد در اج ــود تعه ــرگان، نب ــه خط مشــي های تدوین شــده توســط خب ــران ب ــی مدی بی توجه
ــاط  ــی، ارتب ــص کاف ــود تخص ــرا، نب ــان و اج ــع مجری ــن مناف ــاد بی ــران، تض ــخصی مدی ــای ش نظره
ناکافــی دســتگاه های مجــری، تعــدد و اختیــارات مراجــع خط مشــی گذاری، ناهمســویی اهــداف 

خط مشــی گذاران و ُکنــدی رونــد اصــالح خط مشــی ها در دســتگاه های اجرایــی.

مــرور پیشــینۀ تحقیــق نشــان می دهــد درخصــوص خط مشــی گذاری عمومــی در حالــت 
ــرد  ــا رویک ــت گذاری ب ــارۀ سیاس ــی درب ــت؛ ول ــده اس ــام ش ــف انج ــع مختل ــی در جوام ــام مطالعات ع
ــن  ــد ای ــر می رس ــاس، به نظ ــن اس ــر ای ــد. ب ــت نش ــی یاف ــام اداری پژوهش ــی  نظ ــت های کل سیاس
تحقیــق کــه به صــورت کیفــی و براســاس مصاحبــه بــا خبــرگان ســازمانی انجــام شــده، بتوانــد شــکاف 

ــد.  ــا حــدودی کاهــش ده موجــود را ت

3. چارچوب نظری

3ـ1. نظام اداری
ــه اهــداف تعیین شــده، از  ــل ب ــراي نی ــا ب ــه تمــام فعالیت ه نظــام اداری هــر کشــور بســتري اســت ک
ــده دهکــردي، 1387، ص.  طریــق هماهنگــي بیــن بخش هــاي مختلــف در آن انجــام مي شــود )فروزن
ــع انســاني، ســازمان دهي و تشــکیالت، نظام هــا و  ــي همچــون مناب 85(. نظــام اداري متشــکل از اجزائ
روش هــا، قوانیــن و مقــررات و امکانــات و منابــع اســت کــه داراي رابطــه ای متقابــل و ارگانیــک هســتند 
ــد )حقیقــي، 1384، ص. 63(.  ــري مي کنن ــراي تحقــق اهــداف و آرمان هــاي خــود راهب ــه را ب و جامع
نظــام اداري ابــزار مدیریــت امــور سیاســي، فرهنگــي، اجتماعــي، اقتصــادي و تکنولوژیکــي جامعــه بــه 

دســت دولــت اســت )ســاري و دیگــران، 1396، ص. 165(.   

3ـ2. ساختار 
برخــي دانشــمندان مدیریــت بــه ســاختار به منزلــۀ وســیله اي بــرای تقســیم کار در ســازمان مي نگرنــد 
ــز  ــان، هینینگ ــویي ران س ــد. از س ــن کن ــازماني تعیی ــودار س ــراد را در نم ــت اف ــد موقعی ــه مي توان ک
وگریــن وود معتقدنــد ســاختار شــرایط مناســبي را بــراي کنتــرل در ســازمان فراهــم مــي آورد. ســاختار 
اهــداف ســازمان را تأمیــن می کنــد، قــدرت افــراد در ســازمان را مشــخص و رویه هــا را مقــرر می کنــد 
ــا محــدودۀ اعمــال قــدرت  ــه افــراد تفهیــم می کنــد کــه بایــد مقــررات را رعایــت کننــد، حــوزه ی و ب

5. Mclaughin
6. Brynard
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ــن محــدود گرفتــه شــود. در ســاختار،  ــد در ای را تعییــن مي کنــد و مشــخص می کنــد تصمیمــات بای
کارهــا و فعالیت هــاي ســازماني بــه اجــرا درمي آیــد و صحنــۀ عملیــات ســازمان اســت )هــال، 1376، 
ص. 84(. ســاختار ســازماني شــامل موضوعاتــي ازقبیــل تشــکیالت و نمــودار ســازماني، و تعیین کننــدۀ 
پســت هاي ســازماني و عناویــن تشــکیالتي، حیطــۀ مدیریــت فــرد و واحدهــاي تحــت نظارتــش و اجــزا، 

ابعــاد و حجــم کار اســت. 

3ـ3. سیاست  
ــران  ــت. مدی ــران سازمان هاس ــری مدی ــدودۀ تصمیم گی ــدۀ مح ــول تعیین کنن ــی از اص ــت یک سیاس
ســازمان ها به منظــور برنامه ریــزی و اجــرای آن در قلمــروی تعیین شــده، سیاســت هاي مناســبی 
را اتخــاذ می کننــد و براســاس آن هــا، بــه برنامه ریــزی و هدایــت ســازمان می پردازنــد. درواقــع 
ــق  ــن طری ــا از ای ــد ت ــن می کن ــازمان را تبیی ــای س ــر اعض ــوۀ تفک ــا نح ــر ی ــیر تفک ــت ها س سیاس
روش اندیشــیدن و تصمیم گیــری مدیــران بــا اهــداف ســازمان همســو شــود )قربانــي زاده، شــریف زاده، 

حســین پور و مــروج، 1396، ص. 70(. 

3ـ4. تدوین سیاست  
تدویــن سیاســت یکــی از مراحــل تکرارشــوندۀ فراینــد سیاســت گذاری عمومــي اســت. تدویــن سیاســت 
ــر اســت.  درواقــع نظــام هدایــت مرکــزی اســت کــه در موفقیــت مراحــل بعــدی سیاســت گذاری مؤث
اهمیــت زیــاد تدویــن از ایــن روســت کــه ناکامــی سیاســت گذاران در بســیاري از مــوارد ناشــی از تدوین 
ــي،  ــاي عمل ــعۀ راه حل ه ــایی مشــکل، توس ــامل شناس ــن سیاســت ش نامناســب سیاست هاســت. تدوی
تحلیــل راه حل هــای در دســترس و انتخــاب بهتریــن راه حــل اســت. تدویــن سیاســت توســعۀ روش هــای 
مؤثــر و قابــل قبــول اســت بــرای نشــان دادن اینکــه چــه چیــزی در دســتورکار سیاســت گذاری اتفــاق 
می افتــد. تدویــن مؤثــر بــه ایــن معناســت کــه سیاســت پیشــنهادی راه حلــی معتبــر، مؤثــر و اجرایــی 
ــخیص  ــی تش ــت گذاري عموم ــه در سیاس ــي ترین مرحل ــت )Haynes, 2014(. اساس ــائل اس ــرای مس ب
مشــکل یــا تعییــن صورت مســئلۀ سیاســت گذاري اســت؛ زیــرا تــا تعریــف و شــناخت درســتي از درد و 
مشــکل صــورت نگیــرد، درمــان و راه حــل میســر نخواهــد شــد. بنابرایــن مهم تریــن مرحلــه در شــروع 
سیاســت گذاري شــناخت مشــکل و مســئله اســت. مشــکل گاه عینــي اســت، مثــل آمــار بیــکاری، و گاه 
ذهنــي و ارزشــي و هنجــاري اســت، ماننــد کاهــش اعتمــاد عمومــی در جامعــه. مشــکل هرچــه باشــد، 

سیاســت گذار بایــد بــراي حــل آن، صورت بنــدی دقیقــي از مســئله ارائــه دهــد.

3ـ5. مراحل تدوین سیاست
ــار  ــاسp. 1( 7 ,2001( چه ــد توم ــت. هارول ــده اس ــر ش ــت ذک ــن سیاس ــراي تدوی ــي ب ــل مختلف مراح

7. Harold Thomas 
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مرحلــۀ تدویــن را شناســایی کــرده اســت: 1. ارزیابــی؛ 2. گفت وگــو؛ 3. تدویــن؛ 4. تثبیــت )بــه نقــل 
ــی، 1394(.  ــی و توکل از بابای

1. ارزیابــی: در ایــن مرحلــه، داده هــا شناســایی می شــود و مــورد توجــه قــرار می گیــرد و اطالعــات 
مربــوط بــه مشــکالت و راه حل هــای سیاســتي در قالــب گزارش هــای پژوهشــي و داده هــا از ذی نفعــان 
ــد و هــم دریافت کننــدۀ ورودی هــا  ــت، هــم مول ــا عمــوم مــردم جمــع آوري مي شــود. از ایــن رو دول ی

درخصــوص مشــکالت و راه حل هــای سیاســتي اســت. 

2. گفت وگــو: در ایــن مرحلــه، محــور بحــث و تبادل نظــر دربــارۀ اهــداف سیاســتي، نظــرات مختلــف 
و راه حل هــاي بالقــوه اســت. گفت وگوهــا ممکــن اســت بــا مشــارکت متخصصــان و نماینــدگان منتخــب 
ــا  ــاختاریافته ی ــورت س ــع، به ص ــای ذی نف ــایر گروه ه ــا س ــری ی ــازمان های کارگ ــی، س ــش خصوص بخ
ــدون ســاختار انجــام شــود. به منظــور تســهیل ارتبــاط میــان بازیگــران  ــر و ب به صــورت فراینــدی بازت

ــود. ــان مي ش ــوۀ آن بی ــای بالق ــائل و راه حل ه ــارۀ مس ــی درب ــای مختلف ــت گذاري، دیدگاه ه سیاس

3. تدویــن: محــور ایــن فراینــد، مرحلــۀ تدویــن واقعــی اســت کــه در آن، مدیــران و مقامــات دولتــی 
ــت  ــرای تثبی ــالش ب ــای سیاســتی را در ت ــف گزینه ه ــای مختل ــا و فرصت ه ــا، چالش ه ــا، مزای هزینه ه
یــک پیشــنهاد یــا ترکیبــي از پیشــنهادها بررســی مي کننــد و درخصــوص اینکــه کــدام گزینه هــا یــا 
ــدگان اطالعاتــي می دهنــد. چنیــن بازخوردهایــی  ــه تصمیم گیرن ترکیبــی از گزینه هــا معتبــر اســت، ب
ــرای بازیگــران بخش هــای  شــکل پیش نویــس قانونــی را بــه خــود می گیــرد یــا می توانــد چارچوبــی ب

خصوصــی و عمومــی بعــدی تعییــن کنــد تــا طــرح خاصــی از اقــدام را به بحــث گذارنــد.

ــی خواهــد  ــی را درپ 4. تثبیــت: انتخــاب برخــی گزینه هــای سیاســتی احتمــاالً مخالفــت بازیگران
ــران سیاســت گذاري  ــی برخــی بازیگ ــار گذاشــته شــده اســت. وقت ــا کن ــای آن ه ــه گزینه ه داشــت ک
فرصــت دارنــد دربــارۀ انتخاب هــای توصیه شــده بازخــورد دهنــد، بعضــی بازیگــران کــه از انتخاب هــای 
گزینــه ای خــاص حمایــت مي کننــد، ممکــن اســت گــرد هــم بیاینــد و بــه اجماعــی برســند تــا بتواننــد 
خــود را بــا اقدامــات مربــوط بــه تدویــن سیاســت مرتبــط نگــه دارنــد. حمایــت از گزینه هــای سیاســتي 
در مرحلــۀ پیشــنهاد، فرصــت الزم بــرای اثرگــذاری بــر مراحــل تصویــب و اجــرای سیاســت را  فراهــم 
ــه  ــاص ادام ــتي خ ــای سیاس ــا انتخاب ه ــود ب ــت خ ــه مخالف ــت گذاري ب ــران سیاس ــایر بازیگ آورد. س

می دهنــد، بــه ایــن امیــد کــه تحــوالت بعــدی از بیــرون آن هــا را تعدیــل کننــد. 

4. روش تحقیق  
ــارکت کنندگان  ــت. مش ــردی اس ــدف، کارب ــر ه ــی و از نظ ــت داده، کیف ــاظ ماهی ــش به لح ــن پژوه ای
پژوهــش )جامعــۀ آمــاری( را کارشناســان خبــره در حــوزۀ رفــاه اجتماعــی )حداقل داشــتن مــدرک دکتری 
ــری  ــان نمونه گی ــه پای ــی داد ک ــکیل م ــاری( تش ــۀ آم ــر )نمون ــداد 16 نف ــه تع ــابقۀ کار(، ب ــال س و ده س
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بــا اســتفاده از فــن اشــباع نظــری تعییــن شــد. براســاس ایــن فــن، انتخــاب افــراد نمونــه تــا جایــی ادامــه 
ــات  ــذارد و اطالع ــگر نگ ــار پژوهش ــدی در اختی ــات جدی ــد اطالع ــراد جدی ــا اف ــه ب ــه مصاحب ــد ک می یاب
تقریبــاً تکــراری باشــد. همچنیــن روش گــردآوری اطالعــات به صــورت مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته انجــام 
ــه صحــت و اعتبــار مطالعــه، از معیارهــای اعتبــار و اعتمادپذیــری در مراحــل  ــرای دســتیابی ب شــد کــه ب
پژوهــش بهــره گرفتــه شــد تــا حداکثــر اطمینــان حاصــل شــود.  بــرای بررســی روایــی کار بــا مراجعــه بــه 
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــد و م ــتفاده ش ــذار اس ــکاری دو کدگ ــز از هم ــی کار نی ــرای پایای ــوندگان و ب مصاحبه ش

ــم انجــام شــد.   ــا ت ــا اســتفاده از روش مضمــون ی ــز ب ــت. تجزیه وتحلیــل اطالعــات و داده هــا نی گرف

فراینــد تحلیــل مضمــون از زمانــی شــروع می شــود کــه محقــق الگوهــای معنــا دار و مباحثــی را مــورد 
ــرار دهــد کــه جذابیــت بالقــوه ای دارد. ایــن فراینــد مســتلزم رفت وبرگشــت مجموعــۀ داده هــا  توجــه ق
و خالصه هــای رمزگذاری شــده و تجزیه وتحلیــل داده هــای تولیدشــده اســت )کالرک و بــراون، 1041(. 

ــد، بررســی شــده اســت.   ــه می آی ــه در ادام ــه شــرحی ک ــراون ب مراحــل شــش گانۀ کالرک و ب

1. آشــنایی بــا داده هــا: در ایــن مرحلــه، پژوهشــگر جهــت آشــنایی بــا داده هــا و یافتــن کدهــای 
معنــادار، چندیــن مرحلــه اطالعــات و داده هــا را بازخوانــی و مــرور کــرد.

2. ایجــاد کدهــای اولیــه: در ایــن مرحلــه، بــا کشــیدن خــط زیــر کدهــا و مفاهیمــی کــه مرتبــط بــا 
ســؤال های پژوهــش و معنــادار بــود، از طریــق کدگــذاری بــاز و کدگــذاری محــوری مضامین پایه مشــخص شــد.

ــته بندی  ــادار، دس ــای معن ــام کده ــس از اتم ــه، پ ــن مرحل ــا: در ای ــت وجوی مضمون ه 3. جس
ــه هــم در یــک  ــوط ب کدهــا در قالــب مضمون هــای خــاص صــورت پذیرفــت. به عبارتــی، کدهــای مرب

ــا هــر دســته نام گــذاری شــد.  دســته قــرار گرفــت و مضمــون مرتبــط ب

ــان از  ــان یافــت، جهــت اطمین ــا: پــس از اینکــه نام گــذاری مضامیــن پای ــی مضمون ه 4. بازبین
درســتی انجــام کار، دســته بندی کدهــا و همچنیــن نام گــذاری مضامیــن مــورد بازبینــی قــرار گرفــت 

و مــواردی از آن اصالح شــد.

ــون  ــر مضم ــای ه ــا و ویژگی ه ــه، جنبه ه ــن مرحل ــا: در ای ــذاری مضمون ه ــف و نام گ 5. تعری
ــد و دســته بندی کدهــا به صــورت دقیــق طبــق تعاریــف مضامیــن جای گــذاری شــد.   مشــخص گردی

ــده ،  ــخص ش ــاًل مش ــه کام ــده ک ــن آب دی ــزارش مضامی ــه، گ ــن مرحل ــزارش: در ای ــۀ گ 6. تهی
ــد.  ــه ش ــل ارائ ــور کام به ط

5. یافته های تحقیق 
ــا در  ــات آن ه ــه اطالع ــد ک ــی تشــکیل دادن ــاه اجتماع ــش را متخصصــان رف مشــارکت کنندگان پژوه

جــدول 1 بیــان شــده اســت.  
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جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

سابقۀ 
مدیریتی سابقۀ خدمت تخصص  مدرک 

تحصیلی مصاحبه شونده

4 16 جامعه شناسی دکترا نفر اول

6 27 اقتصاد دکترا نفر دوم

5 20 جمعیت شناسی دکترا نفر سوم

4 21 روان پزشکی دکترا نفر چهارم

6 24 بهداشت روانی دکترا نفر پنجم

12 28 مدیریت خدمات بهداشت و 
درمان

دانشجوی 
دکتری نفر ششم

8 25 علوم اجتماعی دانشجوی 
دکتری نفر هفتم

11 15 مدیریت دولتی دکترا نفر هشتم

8 20 مدیریت دولتی دکترا نفر نهم

6 22 مدیریت دولتی دکترا نفر دهم

ــده(  ــم استخراج ش ــه )مفاهی ــازمان د  هنده و پای ــر، س ــون فراگی ــایی مضم ــه شناس ــدول 2 ب ج
پرداختــه اســت. چنان کــه در جــدول 1 مشــاهده می شــود، درمجمــوع 38 کــد از مصاحبه هــا 
ــل  ــۀ عوام ــا مقول ــاخص ی ــد. ش ــته بندی ش ــی دس ــاخص اصل ــا ش ــه ی ــب 5 مقول ــتخراج و در قال اس
ــا 7 کــد، عوامــل  ــی ب ــا 6 کــد، عوامــل ایجاب ــا 10 کــد، عوامــل کارکــردی ـ ســاختاری ب عملکــرد ب
ــت  ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــت آم ــد به دس ــا 9 ک ــا ب ــل بهبوددهنده ه ــد و عوام ــا 6 ک ــازمانی ب برون س
ــی در  ــد. به عبارت ــتخراج ش ــا اس ــتخراجی از مصاحبه ه ــای اس ــاس کده ــه براس ــن پای ــه مضامی ک
ــب  ــا در قال ــته بندی کده ــادار، دس ــای معن ــام کده ــد از اتم ــۀ بع ــن، مرحل ــذاری مضامی ــۀ کدگ مرحل
ــت و  ــرار گرف ــته ق ــک دس ــم در ی ــه ه ــوط ب ــای مرب ــت. کده ــورت پذیرف ــاص ص ــای خ مضمون ه

ــد.   ــذاری ش ــته نام گ ــر دس ــا ه ــط ب ــون مرتب مضم
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جدول 2. شناسایی مضمون فراگیر، سازمان د  هنده و پایه )مفاهیم استخراج شده(

مضامین مضمون  فراگیر
مضامین پایهمتن مصاحبه هاسازنده

سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی

عوامل عملکردی
توانایی اجراکنندگان... توانایی مجریان نقش مهمی دارد و نباید نادیده گرفته شود...

بازخور ذی نفعان... نتیجۀ سیاست ها باید در زمان های مختلف مورد توجه قرار گیرد...

خط مشی های گذشته باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا کاستی های آن 
ارزیابی خط مشی های قبلیمشخص شود.

خط مشی های تعیین شده باید به نحوی طراحی شود که از سوی مردم و 
پشتیبانی از افکار عمومیبیمه شوندگان حمایت شود.

جلب پشتیبانی سیاسینکتۀ دیگر این است که درک بین مقامات هم قابل پذیرش باشد.

فرار بیمه ایبعضی ها تمایلی به پرداخت حق بیمه ندارند که باید برای آن فکری کرد.

تدوین سیاست گذاری باید به نحوی باشد که نرخ بازده سرمایه گذاری به صورت 
افزایش نرخ بازده سرمایه گذاریافزایشی باشد. 

نرخ بازده ذخایرو این نکته درخصوص بازده ذخایر نیز صادق است.

فناوریتدوین سیاست های حوزۀ فناوری و اطالعات در تأمین اجتماعی مهم است. 

و نکتۀ دیگری که الزم است مورد توجه قرار گیرد، وضعیت منابع سازمان 
نسبت منابع و مصارفاست و درمقابل باید ببینیم میزان مصرف چگونه است.

عوامل کارکردی 
و ساختاری

در تعیین خط مشی سازمان تأمین اجتماعی، ساختار سازمان و میزان 
ساختار سازمانسلسلسه مراتب می تواند به عنوان مانع عمل کند. 

اجتماعی شدن برنامه

در بعضی جاهای سازمان، نیاز داریم که مراکزی را برای درمان بیمه شدگان 
درنظر بگیریم. نکتۀ مهم در اینجا این است که باید ببینیم محل مورد نظر 

میزان درخواست بیمه شدگان چقدر است. 
مدیریت عرضه و تقاضا در درمان

و از سوی دیگر، میزان درآمد در منطقه به چه نحو است. از این رو به نظر 
می رسد که جامعۀ کارگری ما که از این بیمه استفاده می کنند، درخواست 

به کارگیری از خدمات را دارند.
توزیع درآمد

و درمقابل برای افزیش حضور مردم و یکپارچگی با سازمان و استفاده از 
انسجام اجتماعیخدمات می تواند در تعیین خط مشی استفاده شود. 

به منظور دستیابی به اهداف سازمان و ارتقای تعالی سازمان تأمین اجتماعی و 
امنیت اجتماعیبیمه شوندگان باید مفهوم امنیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. 
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مضامین مضمون فراگیر
مضامین پایهمتن مصاحبه هاسازنده

سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی

عوامل ایجابی

در تعیین خط مشی و سیاست های سازمان تأمین اجتماعی، مقبولیت و پذیرش 
مشروعیت خط مشی هاسازمان توسط بیمه مورد توجه قرار گیرد.

شناخت مسئلهمهم ترین نکته در تعیین خط مشی و سیاست گذاری، ادراک مسئلۀ اصلی است. 

مبانی ساختار سیاست گذاریسیاست گذاران تأمین اجتماعی باید با اصول و مفاهیم اصلی آشنا باشند. 
با توجه به ریسک پذیری سیاست گذاری و میزان حصول نتیجه، مجریان و 

سازِکار توزیع ریسکتدوین کنندگان باید آن ها را مورد توجه قرار دهند. 

و درمقابل برای افزیش حضور مردم و یکپارچگی با سازمان و استفاده از خدمات 
انسجام و امنیت اجتماعیمی تواند در تعیین خط مشی استفاده گردد. 

رویکرد به عدالتدر جامعۀ اسالمی، مقولۀ عدالت در همه جا و همۀ موارد اهمیت بسیاری دارد.

چرایی اجباری بودن بیمۀ تأمین در تدوین سیاست گذاری تأمین اجتماعی، سطح الزام آوری آن بررسی گردد. 
اجتماعی

عوامل 
برون سازمانی

توجه به نظرات اجراکنندگاناز مهم ترین نکته در تعیین سیاست، جمع آوری نظرات مجریان است.
وسعت دید بیشترداشتن دیدی بلندمدت در سیاست گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است.

توجه به مراوده سازیتعامل و همکاری با واحدها و سازمان های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است.
ارزیابی بازخور ذی نفعاندر تدوین سیاست گذاری جمع آوری نظرات سیاست های قبلی مورد توجه قرار گیرد. 
 و همچنین جمع آوری نظرات در انتهای هر سال و سعی در برطرف کردن ایرادها 

ارزیابی در پایان سالو نواقص.

معموالً هر سازمان برای خود معیارها و شاخص هایی دارد. نیاز است در بازه های 
زمانی مشخص مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

شکست شاخص ها به صورت 
مشخص و سالیانه

بهبو ددهنده ها

تعامل و همکاری با واحدها و سازمان های مختلف و درگیر در تدوین و مجریان از 
اهمیت باالیی برخوردار است. 

هماهنگی بیشتر تدوین کننده و 
اجراکننده

شناخت عمیق تر مسئلهدرک چالش و مشکالت در تدوین سیاست ها مهم است.

تالش گردد تا خط مشی های ایجادشده مورد قبول عامه قرار گیرد.
اهتمام الزم در اجتماعی کردن 

خط مشی با دخیل کردن واحدها 
و مشاغل

و درمقابل باید به صورت متوالی مورد بررسی قرار گیرد و درصورت نیاز تجدیدنظر 
گردد.

پایش مستمر و بازخورگیری از 
ذی نفعان و لحاظ کردن آن در 

خط مشی گذاری
ضمن اینکه این موارد از وظایف مدیر است تا بتواند در تدوین بُعد کالن خط مشی 

نظر نهایی را اعمال کند.
راهبری کالن خطی مشی توسط 

شخص مدیرعامل
هرچند نباید فراموش شود که مدیر خود رأساً باید در این زمینه اقدام نماید، نه اینکه 

به فرد دیگری واگذار کند. 
عدم تفویض راهبری 

خط مشی گذاری
امتیازبندی شاخص ها شاخص های به دست آمده باید   امتیازبندی شود.

و برای تمام مراحل پیاده سازی و تدوین خط مشی تالش گردد تا مدیریت همیشه 
داشتن مدیریت برنامه در اجرابرقرار باشد. 

 و درنهایت باید بتواند در فرایند اجرا نسبت به معیارهای تعیین شده اقدام نماید.
تدوین شاخص های ارزیابی 

مدیریت در اجرا
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مدل نهایی استخراج شده به شرح زیر است.

6. نتیجه گیری
ــی  ــف، شــکل و ماهیت ــع مختل ــی در جوام ــای حکومت ــه در نظام ه ــدی اســت ک سیاســت گذاری فراین
ــد امــور، چرخــه و ســاخت قــدرت  ــژه دارد. از ایــن رو ماهیــت سیاســت گذاری تابعــی اســت از رون وی
ــت های  ــاذ سیاس ــیوۀ اتخ ــی، ش ــام سیاس ــر نظ ــدرت در ه ــاخت ق ــئلۀ س ــدا از مس ــه. ج در آن جامع
ــت  ــر، ماهی ــوی دیگ ــذارد. در س ــر می گ ــت گذاری ها تأثی ــن سیاس ــت ای ــر ماهی ــز ب ــی و کالن نی جزئ
ــن  ــا ای ــت. ب ــش اس ــی و کالن اثربخ ــیوۀ جزئ ــر ش ــز ب ــت گذاری نی ــه سیاس ــورد توج ــوع م موض
ــا  ــا هــدف طراحــی مــدل سیاســت گذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب رویکــرد، پژوهــش حاضــر ب
ــۀ  ــدل بهین ــش، م ــای پژوه ــاس یافته ه ــد. براس ــام ش ــام اداری انج ــی  نظ ــت های کل ــرد سیاس رویک
خط مشــی گذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــامل 3 عامــل عملکــردی، کارکــردی و ســاختاری و 
ایجابــی و 23 زیرعامــل اســت. عامــل عملکــردی دارای زیرعامل هــای توانایــی اجراکننــدگان، بازخــور 
ــی،  ــتیبانی سیاس ــب پش ــی، جل ــکار عموم ــتیبانی از اف ــی، پش ــی های قبل ــی خط مش ــان، ارزیاب ذی نفع
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ــع و  ــاوری و نســبت مناب ــر، فن ــازده ذخای ــرخ ب ــازده ســرمایه گذاران، ن ــرخ ب ــش ن ــی، افزای ــرار مالیات ف
مصــارف اســت. عامــل کارکــردی و ســاختاری شــامل زیرعامل هــای ســاختار ســازمان، اجتماعــی شــدن 
برنامــه، مدیریــت عرضــه و تقاضــا در درمــان، توزیــع درآمــد، انســجام اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی 
ــئله،  ــناخت مس ــی ها، ش ــروعیت خط مش ــای مش ــامل زیرعامل ه ــی ش ــل ایجاب ــرانجام عام ــت. س اس
ــه  ــع ریســک، انســجام و امنیــت اجتماعــی، رویکــرد ب ــی ســاختار سیاســت گذاری، ســاِزکار توزی مبان
ــدل ارائه شــده در  ــا م ــدل ب ــن م ــن اجتماعــی اســت. ای ــودن بیمــۀ تأمی ــاری ب ــی اجب ــت و چرای عدال
ــق  ــدل تحقی ــا م ــی، و ب ــازگاری اندک ــژاد )1398( س ــان و امیرن ــرد، تاب ــور، دانش ف ــش حاجت پ پژوه

ــادی دارد.  ابراهیمــی و دیگــران )1396( ســازگاری زی

خط مشــی های  اجــرای  در  اجراکننــدگان  توانایــی  بــر  بُعــد،  ایــن  در  عملکــردی:  عوامــل 
ــه  ــت ک ــی هایی اس ــر خط مش ــز ب ــه و تمرک ــع توج ــود. درواق ــز می ش ــازمان تمرک ــده در س طراحی ش
در مرحلــۀ تدویــن ســعی شــده جوانــب آن درنظــر گرفتــه شــود و در مرحلــۀ عمــل نیــز بــا توجــه بــه 
ــت  ــدگان آن اهمی ــی اجراکنن ــن توانای ــی شــده اســت. بنابرای ــای ســازمان عملیات ــات و قابلیت ه امکان
ــا  ــرد ت ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــد م ــده بای ــی های اجراش ــی خط مش ــت. از طرف ــد داش ــادی خواه زی
ــق ذی نفعــان بســیار  ــن رو بازخــورد آن به خصــوص از طری قّوت هــا و ضعف هایــش آشــکار شــود. از ای
ــن،  ــر ای ــود. افزون ب ــل ش ــه حاص ــوردی واقع گرایان ــب، بازخ ــن ترتی ــا بدی ــت ت ــد داش ــت خواه اهمی
ــب  ــا و معای ــین و مزای ــی های پیش ــه خط مش ــد، ب ــی های جدی ــن خط مش ــۀ تدوی ــت در مرحل الزم اس
ــد. در  ــم بزن ــازه رق ــی های ت ــری را در خط مش ــرد بهت ــا عملک ــود ت ــده ش ــی افکن ــز نگاه ــا نی آن ه
ــرای اجــرای موفــق خط مشــی های خــود  ــد عملکــردی، ایــن موضــوع اهمیــت دارد کــه ســازمان ب بُع
ــن رو  ــد. از ای ــود نیای ــرای آن به وج ــیر اج ــی در مس ــا مقاومت ــد ت ــاده کن ــی را آم ــکار عموم ــد اف بای
ــن ترتیــب پشــتیبانی  ــا بدی ــرد ت ــی صــورت گی ــه تبلیغات ــن زمین ــد به منظــور آگاهی بخشــی در ای بای
افــکار عمومــی نیــز حاصــل گــردد. البتــه اجــرای بعضــی خط مشــی ها نیازمنــد حمایت هــای سیاســی 
ــن اســت  ــرد، ممک ــوع خط مشــی ها، چنانچــه پشــتیبانی مناســبی صــورت نگی ــن ن ــز اســت. در ای نی
ــع  ــه تاب ــی هایی ک ــن خط مش ــود. بنابرای ــع ش ــر واق ــت تأثی ــی گذاری تح ــردی خط مش ــد عملک بُع
ــۀ اجــرا  ــا در مرحل ــرد ت ــرار گی ــز ق ــد مســئوالن نی ــورد تأیی ــد م شــرایط سیاســی خاصــی اســت، بای
ــرای  ــازمان ب ــی س ــردی، توانای ــد عملک ــن در بُع ــا مواجــه نشــود. همچنی ــت آن ه ــا مشــکل و مقاوم ب
ــان در زمینــۀ فرارهــای بیمــه ای بســیار اهمیــت دارد و ســازمان در ایــن خصــوص  مدیریــت کارفرمای
بایــد راهکارهایــی ارائــه دهــد تــا از نظــر عملکــردی دچــار مشــکل نشــود؛ حتــی بــا جهــت دادن بــه 
کارفرمایــان بــرای ســرمایه گذاری بیشــتر کــه منجــر بــه اشــتغال بهینــه می گــردد، می توانــد افزایــش 

ــد.   ــته باش ــراه داش ــرمایه گذاری را به هم ــازده س ــرخ ب ن
ــبی  ــاختار مناس ــد س ــده نیازمن ــی های طرح ش ــرای خط مش ــردی: اج ــاختاری و کارک ــل س عوام
ــا  ــازد. ســاختارهای ب ــوب را ممکــن س ــه خروجــی مطل ــرای دســتیابی ب ــی الزم ب ــه هم افزای اســت ک
ــن در  ــر ای ــت دارد. افزون  ب ــی ها اهمی ــرای خط مش ــاد در اج ــر اعتم ــی ب ــر و مبتن ــی کمت بوروکراس
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بُعــد کارکــردی، اجتماعــی شــدن برنامه هــا نیــز حائــز اهمیــت اســت. برنامه هایــی کــه مــورد پذیــرش 
اجتمــاع هســتند، ســریع تر اهــداف مــورد نظــر را محقــق می کننــد؛ بنابرایــن ایــن عامــل از ایــن نظــر 
ــن  ــود. همچنی ــی می ش ــارض عملیات ــن تع ــا کمتری ــده ب ــی های طراحی ش ــه خط مش ــت دارد ک اهمی
ــا را  ــه و تقاض ــت عرض ــی مدیری ــد توانای ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی گذاری در س ــدل خط مش م
ــت و  ــی اس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی گذاری در س ــه خط مش ــگاه کالن ب ــل ن ــن عام ــد. ای ــته باش داش
نشــان می دهــد کــه ســازمان بایــد تحمــل پاســخ گویی بــه مــردم کشــور را حتــی در بدتریــن شــرایط 
کــه تــوازن عرضــه و تقاضــا به هــم می خــورد، داشــته باشــد. از آنجایــی کــه بســیاری از بازنشســتگان 
کشــوری عضــو ایــن نهــاد هســتند، توزیــع درآمــد نیــز اهمیــت فــراوان دارد و مــدل خط مشــی گذاری 
ــۀ  ــع عادالن ــۀ توزی ــی و خــاص خــود در زمین ــای بوم ــد مدل ه ــر بای ــی ناگزی ــن اجتماع ســازمان تأمی
ــود  ــی به وج ــت زندگ ــش کیفی ــت افزای ــه درجه ــردم جامع ــان م ــوازن الزم را در می ــه ت ــد را ک درآم
ــی گذاری در  ــر خط مش ــر ب ــل مؤث ــز از عوام ــی نی ــت اجتماع ــجام و امنی ــد. انس ــه کن ــی آورد، عرض م
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در بُعــد ســاختاری و کارکــردی اســت. از آنجــا کــه ایــن عوامــل ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی را بــا رســالتی بــزرگ مواجــه می کننــد، بســیار بــر آن هــا تأکیــد می شــود. 
خط مشــی های ایــن ســازمان بیشــتر مــردم کشــور را درگیــر خــود می کنــد؛ از ایــن رو می توانــد هــم 
در بحــث امنیــت و هــم در بحــث انســجام اجتماعــی اثربخــش باشــد. مــدل خط مشــی گذاری ســازمان 
ــالش شــود در طــرح  ــد ت ــن بای ــرات اجتماعــی اســت؛ بنابرای ــر از تغیی ــن اجتماعــی بســیار متأث تأمی
ــرار  ــر ق ــورد نظ ــز م ــی نی ــجام اجتماع ــت و انس ــی آن در امنی ــاً خروج ــازمان حتم ــی های س خط مش
بگیــرد تــا مــدل خط مشــی گذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا کارکــرد مطلــوب خــود عمــل کنــد.  
ــت  ــه عل ــر ب ــی ناظ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی گذاری در س ــد از خط مش ــن بُع ــی: ای ــل ایجاب عوام
ــل تشــکیل  ــه در آن دالی ــواردی اســت ک ــامل م ــن ش ــت و بنابرای ــازمان اس ــن س ــدن ای ــود آم به وج
ــدل  ــی در م ــل مهم ــی ها عام ــروعیت خط مش ــت. مش ــده اس ــان ش ــی بی ــن اجتماع ــازمان تأمی س
خط مشــی گذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت. آگاهــی از فراینــد، شناســایی مســائل و مشــکالت، 
ــد. در  ــروز می یاب ــۀ ب ــدن زمین ــی ش ــۀ قانون ــع در مرحل ــای ذی نف ــت طرف ه ــارض و مخالف و درک تع
ــۀ  ــرد. در مرحل ــرار می گی ــورد بحــث ق ــی شــدن م ــی، دســت کم دو شــکل از قانون ــر نظــام حکومت ه
نخســت، ایــن موضــوع مطــرح می شــود کــه چــه کســانی فرایندهــای اصلــی سیاســی را کــه شــامل 
پذیــرش پیشــنهادهای مشــخصی بــرای حــل مشــکالت عمومــی اســت، تأییــد و تصویــب می کننــد. در 
مرحلــۀ دوم، فرایندهــا و مراحلــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد کــه در آن هــا برنامه هــای ســازمان های 
ــد. امــر  ــی کــردن می نامن ــۀ دوم را قانون ــرش و مرحل ــۀ اول را پذی عمومــی به تصویــب می رســد. مرحل
ــت  ــی عل ــوری و اصل ــئلۀ مح ــد، مس ــی می کنن ــی را بررس ــی خط مش ــه مراجع ــه چ ــرش و اینک پذی
ــک  ــن ی ــا بی ــه ای پوی ــورت رابط ــئولیت به ص ــد و مس ــل، تعه ــت. در عم ــی اس ــاد سیاس ــودی نه وج
ــا و  ــناخت ارزش ه ــطۀ درک و ش ــود و به واس ــر می ش ــی ظاه ــازمان عموم ــئول س ــک مس ــرد و ی ف
ــهروندان از  ــتیبانی ش ــت و پش ــرش، حمای ــای پذی ــر از معیاره ــی دیگ ــد. یک ــق می یاب ــات تحق اطالع
ــت  ــن حمای ــمگیری بی ــز چش ــتون تمای ــت. ایس ــی اس ــازمان های عموم ــای س ــات و فعالیت ه اقدام
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ــات و رفتارهــای مســاعد  ــت و پشــتیبانی مشــخصی از نظری ــل اســت. حمای ــده قائ مشــخصی و پراکن
منبعــث از بــازده و اقداماتــی اســت کــه جواب گــوی نیازهــای آن هاســت. حمایــت پراکنــده و ناپیوســته 
ــا  ــول ی ــراد در قب ــه اف ــه ب ــت مســاعدی اســت ک ــار و نی ــه رفت ــه ب ــراز عالق ــی در اب ــی از بی میل حاک
تحمــل نتیجــه ای کــه بــا آن موافــق نیســتند، کمــک می کنــد. قانونــی کــردن و مشــروعیت بخشــیدن 
ــم  ــای شــهروندان فراه ــه نیازه ــی ب ــرای جواب گوی ــی را ب ــل قبول ــای قاب ــه و خط مشــی مبن ــه برنام ب
ــط و اســتانداردها به خودی خــود مشــکالت  ــم ضواب ــا ایجــاد و تنظی ــن ی ــب قوانی ــی تصوی ــد؛ ول می کن

ــد.  ــل نمی کن را ح
نتایــج به دســت آمده بــا یافته هــای مطالعــات زائرثابــت و دیگــران )1400(، رنجبــر و دیگــران )1399(، 
لطیفی فــرد و کمیلی فــرد )1397(، فرامــرزی و دیگــران )1397(، صفدریــان و پورکیانــی )1396(، ســاری 
و دیگــران )1396(، کریم خانــی و دیگــران )2020(، مکینــده )2017(، ســاباتیر و مازمانیــان )2014(، 
ــل شکســت در  ــاد دارد عوام ــارد )2015( اعتق ــی دارد. برین ــارد )2015( همخوان ــس )2013( و برین گئورت
اجــرای خط مشــي گذاری بی توجهــی مدیــران بــه خط مشــي های تدوین شــده از ســوی خبــرگان، 
ــود  ــان و اجــرا، نب ــع مجری ــران، تضــاد بیــن مناف ــود تعهــد در اجــرا، اعمــال نظرهــای شــخصی مدی نب
ــی گذاری،  ــع خط مش ــارات مراج ــدد و اختی ــری، تع ــتگاه های مج ــی دس ــاط ناکاف ــی، ارتب ــص کاف تخص
ــی  ــتگاه های اجرای ــی ها در دس ــالح خط مش ــد اص ــدی رون ــی گذاران و ُکن ــداف خط مش ــویی اه ناهمس
اســت. طبــق نتایــج تحقیــق رنجبــر و دیگــران )1399(، عوامــل فرهنگــی در ســه ســطح فردی، ســازمانی 
و اجتماعــی بــر اجــرای سیاســت های کلــی نظــام اداری تأثیــر معنــا داری دارد. براســاس یافته هــای مقالــۀ 
ــده  ــم در سیاســت گذاری اســت. مکین ــای مه ــاختاری از مؤلفه ه ــل س ــران )1396(، عوام ــاری و دیگ س
ــی را  ــرای خط مش ــدگان از اج ــی اجراکنن ــان و ارزیاب ــای مجری ــا و نگرش ه ــالت، انگیزه ه )2017( تمای
ــی ها  ــت خط مش ــان )2014( حمای ــاباتیر و مازمانی ــد. س ــی گذاری می دان ــر خط مش ــر ب ــل مؤث از عوام
ــی اثربخــش خط مشــی  ــی را از شــرایط اجرای ــی و مراجــع قضای ــات اجرای ــذاران، مقام از ســوی قانون گ
ــه  ــزان عالق ــه خط مشــي گذاری و می ــان  نســبت ب ــرش مجری ــزان پذی ــن )2012( می ــد. مک لوگی می دان

را از عوامــل کلیــدی موفقیــت یــا شکســت اجــرا معرفــی می کنــد.

7. پیشنهادها
پیشنهادهای کاربردی زیر به منظور سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی بیان می شود: 

ــای  ــت بنیان ه ــل آن تقوی ــه حاص ــود ک ــی ش ــه ای طراح ــد به گون ــی گذاری بای ــام خط مش 1. نظ
ــه آرمان هــا و اهــداف باشــد. در غیــر ایــن صــورت،  اساســی نظــام سیاســی و تســهیل در دســتیابی ب
ــای  ــا و باوره ــر ارزش ه ــد و ب ــته باش ــود نداش ــا وج ــت و آرمان ه ــداف، جه ــجام در اه ــه انس چنانچ
ــزی  ــده چی ــی های تدوین ش ــرد، خط مش ــورت نگی ــی ص ــا توافق ــود و در آن ه ــد نش ــترک تأکی مش
ــا طــرز تفکــری خــاص  ــۀ یــک گــروه ی ــا غلب ــی کــه نشــان دهندۀ ســلطه ی نیســت جــز فعل وانفعاالت
ــا قشــری خــاص باشــد. ایــن عمــل در بســیاری از مــوارد  ــد تأمین کننــدۀ منافــع گــروه ی کــه می توان
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ــی  ــام سیاس ــادی نظ ــای بنی ــداف و آرمان ه ــا، اه ــا جهت گیری ه ــازگار ب ــارض و ناس ــد متع می توان
ــد تــوازن الزم را در ســازمان  ــه مــدل به دســت آمده در ایــن تحقیــق می توان باشــد. از ایــن رو توجــه ب

ــد.  ــاد کن ــده ایج ــای مشخص ش ــداف و آرمان ه ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــن اجتماع تأمی

2. نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه عوامــل اثرگــذار بــر خط مشــی گذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
شــامل عوامــل عملکــردی، ســاختاری و کارکــردی و ایجابــی اســت. از آنجــا کــه در خط مشــی گذاری 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی عامــل کارکــردی و ســاختاری بیشــترین نقــش را دارد، توجــه بــه ایــن عامــل 

در یکپارچگــی نظــام خط مشــی گذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی نقــش ارزنــده ای دارد. 

ــاختاری  ــردی و س ــل کارک ــی عام ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی گذاری س ــه در خط مش ــا ک 3. از آنج
نقــش مهمــی دارد و در ایــن عامــل زیرعامــل توزیــع درآمــد دارای بیشــترین اهمیــت اســت، پیشــنهاد 
می شــود در خط مشــی گذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی، متغیــر توزیــع درآمــد و پیش بینــی 

ــر آن لحــاظ شــود.  ســاِزکارهای مناســب جهــت نظــارت مســتقیم و غیرمســتقیم ب
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