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The current Study focuses on designing a policy making model in the social welfare 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.
JEL Classification: H55, H11, D72, F68.
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پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی مــدل سیاسـتگذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،بــا رویکــرد
سیاس ـتهای کلــی نظــام اداری انجــام شــد .ایــن پژوهــش بهلحــاظ ماهیــت داده ،کیفــی و بهلحــاظ
هــدف ،کاربــردی اســت .مشــارکتکنندگان پژوهــش (جامعۀ آمــاری) را کارشناســان خبره در حــوزۀ رفاه
اجتماعــی (حداقــل داشــتن مــدرک دکتـرا و ده ســال ســابقۀ کار) ،بــه تعـداد شــانزده نفر (نمونــۀ آماری)
یداد کــه پایــان نمونهگیــری بــا اســتفاده از فــن اشــباع نظری تعییــن شــد .روش گــردآوری
تشــکیل مـ 
اطالعــات مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته 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 قـرار گرفــت .تجزیهوتحلیــل اطالعــات و دادههــا نیــز بــا اســتفاده از تکنیک
مضمــون یــا تــم انجــام گرفــت .نتایــج مصاحبههــای جمعآوریشــده از خبــرگان و انجــام ســه مرحلــه
کدگـذاری براســاس مراحــل کالرک و بـراون ( )1401نشــان داد مدل سیاسـتگذاری در ســازمان تأمین
اجتماعــی شــامل  5عامل عملکــردی ،کارکــردی ـ ســاختاری ،ایجابــی ،برونســازمانی و بهبوددهندهها و
 38کد است.
طبقهبندی .H55 ،H11 ،D72 ،F68 :JEL

* نویسندۀ مسئول:
دکتر حاجیه رجبی فرجاد
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صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
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 .1مقدمه

تحــوالت شــگفتانگیز اخیــر در فناوریهــای نــرم و ســخت موجــب شــده تــا حرکــت جامعــۀ بشــری
بهســمت جامعــۀ دانشبنیــان ســرعت بیشــتری بــه خــود گیــرد .عباراتــی نظیــر اقتصــاد دانشبنیــان،
اقتصــاد خدمــات فکــری ،عصــر دانــش و اطالعــات و توســعۀ داناییبنیــان همگــی بــر ایــن داللــت دارد
کــه دانــش ،بهعنــوان نظــام اداری هــر کشــور ،بســتری اســت کــه تمــام فعالیتهــا بــرای نیــل بــه
اهــداف تعیینشــده ،از طریــق هماهنگــی بیــن بخشهــای مختلــف در آن انجــام میشــود (فروزنــده
دهکــردی ،1387 ،ص .)152 .تحــول در نظــام اداری کــه خــود ابــزار حکومــت در ادارۀ امــور کشــور
بهمنظــور تحقــق اهــداف و نظامهــای اصلــی جامعــه (سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی)
اســت ،امــری حیاتــی محســوب میشــود (حقیقــی ،1384 ،ص .)384 .نظــام اداری ابــزار کار و ماشــین
اجرایــی مدیریــت دولتــی اســت .مطالعــات میدانــی انــدک درخصــوص طراحــی الگــوی نظــام اداری
ســازمان در جوامــع درحــال توســعه ،ازجملــه ایــران ،انجــام شــده اســت .درمیــان نظامهــای اداری
ای�رـان ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،یکــی از ســازمانهای فعــال در نظــام بیمــهای کشــور محســوب
میشــود (محمـ�دي ،الوانـ�ي ،معمـ�ارزاده طهـ�ران ،1395 ،ص .)609 .ایــن ســازمان ،بهمثابــۀ نهــاد
بیمــۀ اجتماعــی ،بــر اصــول ســهجانبهگرایی ،اســتقالل اداری و مالــی اســتوار اســت (.)ILO, 2018
خدشــهدار شــدن اصــول بنیادیــن نامبــرده از معضالتــی اســت کــه ایــن ســازمان از گذشــته بــا
ـأن مســئلگی اس��ت ک��ه انجـ�ام
آن روبهــرو بــوده اسـ�ت .نق��ض ای��ن دو اص��ل از ای��ن لحـ�اظ حائ��ز شـ ِ
مأموریته�اـی ساــزمان را اساس��اً ناممک��ن میکن��د .هنگام�یـ ک��ه ســهجانبهگرایی نقــض شــود،
س��ا ِزکار گفتوگــوی اجتماعـ�ی کـ�ه تنشهــای می��ان کارگ��ر ـ کارفرم�اـ را تخفیـ�ف میدهــد ،بیاثـ�ر
رفت��ن سیاس��تگذاریهای حافـ�ظِ مناف��ع کارگـ�ران افزای��ش مییابـ�د.
میشـ�ود و امــکان بهحاش��یه
ِ
هنگامیــ ک��ه اسـ�تقالل اداری نق��ض ش�وـد ،احتم��االً کارای��ی ه��م کاه��ش مییاب��د و نق��ض اسـ�تقالل
ــی مشخــصی اسـ�ت کـ�ه متعلـ�ق
مالـ�ی نیـ�ز بهمعنــای ایجــاد
ِ
ام�کـان اس��تفادۀ نابجـ�ا از منابـ�ع بیننسل ِ
بـ�ه کارگرــان نس��لهای گذشــته و آینــده اسـ�ت (میرهبیگــی ،1398 ،ص.)58 .
ســازمان تأمیــن اجتماعــی نهــادی اســت کــه بــه اکثــر آحــاد جامعــه خدمــات بیم ـهای عرضــه
میکنــد؛ ایــن رو سیاس ـتگذاران ســازمان بایــد بــا درک صحیــح شــرایط جامعــه در ابعــاد سیاســی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی ،تصمیمهــای درســتی بگیرنــد (ابراهیمــی ،شــریعت و پورکیانــی،
 ،1396ص .)20 .مصوبــات غیراصولــی مجلــس شــورای اســامی و تحمیــل بارمالــی بــا قوانینــی ماننــد
بازنشســتگی پیشازموعــد و تحمیــل نقــش حمایتــی بهجــای بیمهگــر باعــث شــده اســت تــا در
حــوزۀ درآمــدی و مصــارف ســازمان ناهماهنگــی بهوجــود آیــد و مشــکالت زیــادی بــرای ســازمان
ایجــاد شــود .از طرفــی بــا عملیاتــی شــدن طــرح تحــول نظــام ســامت و یکپارچهســازی بخــش
درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بهداشــت ،مشــکالت موجــود دوچنــدان شــد و ایــن تجمیــع
ســبب تضییــع حقــوق بیمهشــوندگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی گردیــد؛ زیــرا بیمهشــوندگان ایــن
ســازمان احســاس میکننــد کــه در حــق آنهــا اجحــاف شــده اســت .نظــر بــه مــوارد مطرحشــده،
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ضــروری اســت مســئوالن ســازمان تأمیــن اجتماعــی در فراینــد خطمشــیگذاری ،بهدلیــل اهمیــت
زیــاد ایــن ســازمان در زندگــی مــردم ،الگــوی خــاص خطمش ـیگذاری خــود را داشــته باشــد .چنیــن
ین ُمایــد کــه بیثباتــی در انتصــاب مدیــران یکــی از مهمتریــن دالیــل مشــکالت پیشآمــده در
م
ســازمان تأمیــن اجتماعــی باشــد .از ســوی دیگــر مــرور نظــرات خبــرگان نشــان میدهــد بیثباتــی
در انتخــاب مدیــران ریشــه در مداخــات دولتــی در اســاسنامۀ ســازمان تأمیــن اجتماعــی و تصویــب
آییننامههایــی مرتبــط بــا انتصــاب مدیــران ســازمان دارد .سیاس ـتهایی کــه قــوای س ـهگانه تدویــن
میکننــد ،تحــت تأثیــر انــواع عقالنیــت اســت .انــواع مختلــف عقالنیــت کــه بــر سیاس ـتهای دولــت
اثــر میگــذارد ،عبــارت اســت از :عقالنیــت اقتصــادی ،سیاســی ،قانونــی و حرفــهای .ایــن تحقیــق
بهدنبــال ایجــاد عقالنیــت دینــی در مــدل اســت تــا از ایــن طریــق بــا درنظــر گرفتــن آن در مــدل،
کارایــی مــدل را افزایــش دهــد .از ایــن رو نتایــج ایــن تحقیــق بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی در
اتخــاذ رویکردهــای مناســب بــرای تدویــن خطمشــیهای خــود مفیــد خواهــد بــود.
بهرغ��م تم��ام اقدام��ات انجامش��ده در دولته��ای پ��س از انق�لاب اس��لامی در حــوزۀ اداری
کش�وـر و باوجــود تأکی��د بـ�ر ح��وزۀ نظــام اداری در اصــول مختلــف قانــون اساســی ،ســند چش ـمانداز،
سیاس�تـهای کلــی کش��ور شـ�امل برنامهه��ای پنــج س��ال طرحهــای توســعه و سیاســتهای کلــی
اصــل  ،44ت��داوم وضعی��ت ام��ور اداری و نارسـ�اییهای موجــود از ی��ک س��و و هدفگیــری کشــور
بهس�مـت تحقــق چش��مانداز  1404ایران��ی ـ اس�لامی از س�وـی دیگ�رـ و ل��زوم تح�وـل هرچــه بیشــتر
نظــام اداری منج��ر ب�هـ تدوینــ و ابلـاغ سیاسـ�تهای کل��ی نظـ�ام اداری از سـ�وی مقــام معظــم رهبــری
در فروردیــن  1400شــد .باوج��ود ای��ن ،مدــل مفهومـ�ی جامعـ�ی درخصــوص سیاس��تگذاری براســاس
سیاس ـتهای کلــی نظــام اداری در بخــش تأمیــن اجتماعــی بهصــورت هماهنــگ و یکپارچــه فراهــم
نشــده اســت کــه در پژوهــش حاضــر بــه ایــن مهــم پرداختــه میشــود.

 .2پیشینۀ تحقیق

زائرثابــت ،دوســتار ،معمــارزاده و البــرزی ( )1400پژوهشــی را بــا عنــوان الگــوی ُحســن اجــرای
سیاسـتهای کلــی نظــام اداری بــا اســتناد بــه قانــون خدمــات کشــوری انج��ام دادندــ .ایــن تحقیــق بــا
هــدف ارائــۀ مــدل عوامــل مؤثــر بــر اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ منابــع انســانی
انجــام شــد .ابــزار اصلــی جمــعآوری دادههــا ،یادداشــتبرداری در مرحلــۀ کیفــی و پرســشنامه در
کمــی اســت .بــا تحلیــل محتــوای تحقیقــات انجامشــده در زمینــۀ اجــرای خطمشــی عمومــی
مرحلــۀ ّ
قانــون خدمــات کشــوری ،مدلــی بــا  3بُعــد اصلــی و  9بُعــد فرعــی شــامل فراینــد (اســتخدام و
جــذب ،آمــوزش و بهســازی ،و جبــران خدمــات) ،ســاختار (راهبــرد و خطمشــی ،ســاختار ،منابــع
و زیرســاختها) و عوامــل زمینــهای (دولــت ـ مقرراتگــذاران ،اجتماعــی ـ فرهنگــی و سیاســی ـ
اقتصــادی) 29 ،مؤلفــه و  108شــاخص پــس از غربــال طــی دو رانــد دلفــی فــازی بــا مشــارکت 11
خبــرۀ مطلــع و صاحبنظــر در حــوزۀ قانــون خدمــات کشــوری ارائــه شــد .نتایــج تحلیــل اهمیــت ـ

صدیقه طوطیان اصفهانی و همکاران.طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاستهای کلی نظام اداری.

275

تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

عملکــرد متغیرهــای مــدل حاکــی از ایــن بــود کــه متغیرهــای سیاسـتزدایی محیــط اجــرا ،ارتباطــات
و آزادی عمــل ،رعایــت شایســتگی ،ابزارهــای اجــرای خطمشــی ،زیرســاختها ،جامعیــت ،انســجام
و کفایــت ،بودجــه ،پشــتیبانی مالــی و اقتصــادی ،جــذب ضابطهمنــد ،توانمندســازی ،ظرفیتهــای
مالــی ،حمایــت و پشــتیبانی ،بازبینــی و نظــارت ،نظامیافتگــی فنــی و ضمانــت اجرایــی در ناحیــۀ
ضعــف (اهمیــت بــاال ـ عملکــرد پاییــن) قــرار دارد.
رنجبــر ،پورکیانــی ،بهشــتیفر و شــیخ ( )1399در پژوه��ش خ��ود بـ�ا عن�وـان ارائــۀ مدلــی فرهنگــی
مرتبــط بــا اجــرای سیاس ـتهای کلــی نظــام اداری در بدنــۀ دولــت جمهــوری اســامی ایــران (مــورد:
دستــگاههای اجرای��ی اســتان کرمــان) ،بــا بررســی مبانــی نظــری ،مؤلفههــای اصلــی و فرعــی و
شــاخصهای مؤثــر بــر الگــو را شناســایی کردنــد .ســپس بــا روش دلفــی و برمبنــای رویکــرد قیاســی،
شــاخصها و مؤلفههــای تحقیــق توســط خبــرگان ( 50نفــر از اســتادان دانشــگاه رشــتۀ مدیریــت)
تأییــد شــد .بــا اســتفاده از پرســشنامه ،ســنجش عوامــل در میــان پاســخدهندگان ( 580نفــر از
مدیــران میانــی و پایــه) صــورت گرفــت .نتایــج نشــاندهندۀ مناســب بــودن الگــوی پیشــنهادی و
حاکــی از ایــن اســت کــه مؤلفههــای عوامــل فرهنگــی در ســه ســطح فــردی ،ســازمانی و اجتماعــی
بــر اجــرای سیاســتهای کلــی نظــام اداری تأثیــر معنــاداری دارد.
لطیفیفــرد و کمیلیفــرد ( )1397پژوهشــی را ب�اـ عنوــان شناســایی موانــع عملیاتــی شــدن
سیاســتهای کلــی نظــام اداری ابالغــی مقــام معظــم رهبــری (مدظلهالعالــی) انجــام دادنــد .در
فراینــد پژوهــش ،بــا  10نفــر از خبــرگان دانشــگاهی و اجرایــی ایــن حــوزه مصاحبــه شــد و پــس از
تحلیــل مضمــون متــن مصاحبههــا 174 ،مضمــون پایــه و  120مضمــون ســازماندهنده اســتخراج
شــد .درنهایــت مؤلفههــای سیوش ـشگانه در ســه بُعــد موانــع مربــوط بــه طراحــی و تدویــن ازجملــه
غفلــت از توجــه بــه توانایــی ،امکانــات و ظرفیــت مجریــان در مرحلــۀ تدویــن خطمشــیهای کالن،
نبــو ِد دســتهبندی منظــم موضوعــات و مســائل نظــام اداری؛ موانــع مربــوط بــه اجــرا ازجملــه برخــورد
شــعاری بــا سیاســتهای کلــی ،وجــود مقاومــت دربرابــر تغییــرات ،نبــود ثبــات مدیریتــی؛ موانــع
مربــوط بــه نظــارت و ارزشــیابی ازجملــه فقــدان شــاخصها و معیارهــای مشــخص بــرای نظــارت و
ارزشــیابی دســتهبندی شــد.
فرامــرزی ،ســاجقه و صیــادی ( )1397در پژوهــش خــود بــا عنــوان تحليــل نقــش فرهنــگ
ســازماني ،فرهنــگ ملــي و فرهنــگ شــهروندي در خطمشــيگذاري فرهنگــي شــهرداريها
کالنشــهرهاي جمهــوري اســامي ايــران ،دریافتنــد کــه فرهنــگ ســازماني ،فرهنــگ شــهروندي و
فرهنــگ ملــي بــر خطمشــيگذاريهاي فرهنگــي تأثيــر مثبــت و معنــاداري دارد.
روشــندل و حیــدری ( )1397در پژوهشــی ،بــه طراحــی مــدل سیاس ـتگذاری رســانهای ســازمان
کمــی داشــت و بــا اســتفاده از
تأمیــن اجتماعــی ایــران پرداختنــد .ایــن تحقیــق رویکــردی کیفــی و ّ
روش دادهبنیــاد و مصاحبــه و نمونهگیــری هدفمنــد طراحــی مــدل سیاسـتگذاری رســانهای ســازمان
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تأمیــن اجتماعــی ایــران انجــام شــد .در مرحلــۀ بعــد ،بــا اســتفاده از مدلســازی غیرخطــی فــازی و
نرمافــزار لینگــو ،معیارهــای مؤثــر بــر موضــوع رتبهبنــدی و تحلیــل شــد.
صفدریــان و پورکیانــی ( )1396پژوهش��ی را ب��ا عن�وـان تبییــن روابــط بیــن توانمنــدی و چابکــی
ســازمانی و ارائ��ۀ ی�کـ الگ��و در راس��تای سیاستــهای کل��ی نظـ�ام اداری انج��ام دادندــ .نتایــج حاکــی
از ایــن اســت کــه مؤلفــۀ چندپیشــگی کارکنــان بــه مؤلفههــای چابکــی ســازمان اضافــه و مؤلفــۀ
احســاس قــدرت از مؤلفههــای توانمنــدی فــردی حــذف شــده اســت .میــان توانمندســازی و چابکــی
ســازمانی و مؤلفههــای توانمنــدی فــردی و ســازمانی و چابکــی ســازمانی رابطــۀ معن ـادار و مســتقیم
وجــود دارد .درمجمــوع چابکــی ســازمانی بهوســیلۀ زیرمقیاسهــای توانمندســازی تبییــن میشــود و
الگــوی تبیینشــده در ایــن پژوهــش اعتبــار مطلوبــی دارد.
س��اری ،برزگ��ر و حکم��یزاده ( )1396در پژوهــش تدويــن مــدل مفهومــي بازمهندســي ســاختار
نظــام اداري کشــور براســاس سياســتهاي کلــي نظــام اداري ابالغــي مقــام معظــم رهبــري
(مدظلهالعالــي) ،ضمــن بررســي و تحليــل اســناد و منابــع موجــود ،بــا مبنــا قــرار دادن بندهــاي
ش ـشگانۀ سياس ـتهاي کلــي کــه حکــم ســاختاري دارد ،مؤلفههــاي اصلــي مؤثــر بــر ســاختار اداري
را براســاس نظــر خبــرگان شناســايي کردنــد و بــه تبييــن مــدل مفهومــي بازمهندســي ســاختار نظــام
اداري کشــور بــا رويکــرد بررســي محيطــي ،عارضهيابــي و تدويــن راهبــرد پرداختنــد.
کریمخانــی ،دلخــوش کســمایی و اوالدیــن )2020( 1در پژوهــش خــود بــا عنــوان مؤلفههــای
مؤثــر بــر اجــرای خطمشــیگذاری در سیســتم آمــوزش عالــی ،نشــان دادنــد کــه عناصــر اصلــی
خطمشــیگذاری در سیســتم آمــوزش عالــی کشــور توجــه بــه مدیریــت اســتراتژیک ،جهتگیــری
کیفیــت در سیســتم آمــوزش ،زیرســاختهای آموزشــی ،فرهنــگ ســازمانی ،توســعۀ همهجانبــه و
دســتاوردهای سیاســتگذاری در جامعــه و گســترش حمایتهاســت.
مکینــده )2017( 2تمایــات ،انگیزههــا و نگرشهــای مجریــان و ارزیابــی اجراکننــدگان از اجــرای
خطمشــی را از عوامــل مؤثــر بــر خطمشــیگذاری میدانــد.
ســاباتیر و مازمانیــان )2014( 3اذعــان کردهانــد کــه حمایــت قانونگــذاران ،مقامــات اجرایــی و
مراجــع قضایــی از خطمشــیها جــزو شــرایط اجرایــی اثربخــش خطمشــی اســت.
گالیــگان )2011( 4معتقــد اســت قدرتــی کــه بــه مقامــات اعطــا میشــود ،بیشــتر براســاس
مالحظــات سیاســی اســت تــا قانونــی؛ از ایــن رو عمــل اثرگــذار اســت.
1. Karimkhani, Delkhosh Kasmai & Oladian
2. Makinde
3. Sabatiar & Mazmanian
4. Galigan
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مکلوگیــن )2012( 5میــزان پذیــرش مجریــان درخصــوص خطمشــيگذاری و میــزان عالقــه را
از عوامــل کلیــدی موفقیــت و شکســت اجــرا میدانــد.
برینــارد )2011( 6اعتقــاد دارد عوامــل شکســت در اجــرای خطمشــيگذاری عبــارت اســت از:
بیتوجهــی مدیــران بــه خطمشــيهای تدوینشــده توســط خبــرگان ،نبــود تعهــد در اجــرا ،اعمــال
نظرهــای شــخصی مدیــران ،تضــاد بیــن منافــع مجریــان و اجــرا ،نبــود تخصــص کافــی ،ارتبــاط
ناکافــی دســتگاههای مجــری ،تعــدد و اختیــارات مراجــع خطمشــیگذاری ،ناهمســویی اهــداف
خطمشــیگذاران و ُکنــدی رونــد اصــاح خطمشــیها در دســتگاههای اجرایــی.
مــرور پیشــینۀ تحقیــق نشــان میدهــد درخصــوص خطمشــیگذاری عمومــی در حالــت
عــام مطالعاتــی در جوامــع مختلــف انجــام شــده اســت؛ ولــی دربــارۀ سیاســتگذاری بــا رویکــرد
سیاســتهای کلــی نظــام اداری پژوهشــی یافــت نشــد .بــر ایــن اســاس ،بهنظــر میرســد ایــن
تحقیــق کــه بهصــورت کیفــی و براســاس مصاحبــه بــا خبــرگان ســازمانی انجــام شــده ،بتوانــد شــکاف
موجــود را تــا حــدودی کاهــش دهــد.

 .3چارچوب نظری
3ـ .1نظام اداری
نظــام اداری هــر کشــور بســتري اســت كــه تمــام فعاليتهــا بــراي نيــل بــه اهــداف تعيينشــده ،از
طريــق هماهنگــي بيــن بخشهــاي مختلــف در آن انجــام ميشــود (فروزنــده دهكــردي ،1387 ،ص.
 .)85نظــام اداري متشــكل از اجزائــي همچــون منابــع انســاني ،ســازماندهي و تشــكيالت ،نظامهــا و
روشهــا ،قوانيــن و مقــررات و امكانــات و منابــع اســت كــه داراي رابطـهای متقابــل و ارگانيــك هســتند
و جامعــه را بــراي تحقــق اهــداف و آرمانهــاي خــود راهبــري ميکننــد (حقيقــي ،1384 ،ص.)63 .
نظــام اداري ابــزار مديريــت امــور سياســي ،فرهنگــي ،اجتماعــي ،اقتصــادي و تكنولوژيكــي جامعــه بــه
دســت دولــت اســت (ســاري و دیگــران ،1396 ،ص.)165 .
3ـ .2ساختار
برخــي دانشــمندان مديريــت بــه ســاختار بهمنزلــۀ وســيلهاي بــرای تقســيم كار در ســازمان مينگرنــد
كــه ميتوانــد موقعيــت افــراد را در نمــودار ســازماني تعییــن کنــد .از ســويي ران ســان ،هينينگــز
وگريـنوود معتقدنــد ســاختار شــرايط مناســبي را بــراي كنتــرل در ســازمان فراهــم مـيآورد .ســاختار
اهــداف ســازمان را تأمیــن میکنــد ،قــدرت افــراد در ســازمان را مشــخص و رویههــا را مقــرر میکنــد
و بــه افــراد تفهیــم میکنــد کــه بایــد مقــررات را رعایــت کننــد ،حــوزه يــا محــدودۀ اعمــال قــدرت
5. Mclaughin
6. Brynard
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را تعييــن ميكنــد و مشــخص میکنــد تصميمــات بايــد در ايــن محــدود گرفتــه شــود .در ســاختار،
كارهــا و فعاليتهــاي ســازماني بــه اجــرا درميآيــد و صحنــۀ عمليــات ســازمان اســت (هــال،1376 ،
ص .)84 .ســاختار ســازماني شــامل موضوعاتــي ازقبيــل تشــكیالت و نمــودار ســازماني ،و تعيينكننــدۀ
پسـتهاي ســازماني و عناويــن تشــكيالتي ،حيطــۀ مديريــت فــرد و واحدهــاي تحــت نظارتــش و اجــزا،
ابعــاد و حجــم كار اســت.
3ـ .3سياست
سیاســت یکــی از اصــول تعیینکننــدۀ محــدودۀ تصمیمگیــری مدیــران سازمانهاســت .مدیــران
ســازمانها بهمنظــور برنامهریــزی و اجــرای آن در قلمــروی تعیینشــده ،سياســتهاي مناســبی
را اتخــاذ میکننــد و براســاس آنهــا ،بــه برنامهریــزی و هدایــت ســازمان میپردازنــد .درواقــع
سياســتها ســیر تفکــر یــا نحــوۀ تفکــر اعضــای ســازمان را تبییــن میکنــد تــا از ایــن طریــق
روش اندیشــیدن و تصمیمگیــری مدیــران بــا اهــداف ســازمان همســو شــود (قربانـيزاده ،شــريفزاده،
حســينپور و مــروج ،1396 ،ص.)70 .
3ـ .4تدوين سياست
تدويـ�ن سياسـ�ت یکـ�ی از مراحـ�ل تکرارش�وـندۀ فراینـ�د سیاس��تگذاری عمومـ�ي اســت .تدويـ�ن سياســت
درواقـ�ع نظـ�ام هدای��ت مرکـ�زی اس��ت ک��ه در موفقی��ت مراح��ل بعـ�دی سیاس��تگذاری مؤثـ�ر اسـ�ت.
اهمی��ت زی��اد تدوي��ن از ای��ن روس��ت ک��ه ناکام��ی سیاس��تگذاران در بس��ياري از م��وارد ناش��ی از تدوين
نامناس��ب سياستهاسـ�ت .تدوی��ن سیاس��ت شــامل شناســایی مشــکل ،توسـ�عۀ راهحلهـ�اي عملـ�ي،
تحلی��ل راهحله��ای در دستــرس و انتخــاب بهتریـ�ن راهحـ�ل اســت .تدوی��ن سیاس��ت توسـ�عۀ روشهـ�ای
مؤث��ر و قاب��ل قبـ�ول اس��ت بــرای نشـ�ان دادن اینک��ه چ��ه چیـ�زی در دس��تورکار سیاس��تگذاری اتفـ�اق
میافت��د .تدویـ�ن مؤثـ�ر بـ�ه ایـ�ن معناسـ�ت کـ�ه سیاسـ�ت پیش�نـهادی راهحلـ�ی معتبــر ،مؤثـ�ر و اجرایـ�ی
برــای مساــئل اســت ( .)Haynes, 2014اساس�يـترين مرحل��ه در سياس��تگذاري عموم��ی تشــخيص
مش��كل ي��ا تعيي��ن صورتمس��ئلۀ سياس��تگذاري اس��ت؛ زی��را ت��ا تعري��ف و ش��ناخت درس��تي از درد و
مش��کل صـ�ورت نگیـ�رد ،درم��ان و راهح��ل میس��ر نخواه��د ش��د .بنابراي��ن مهمتری��ن مرحلــه در شـ�روع
سياس��تگذاري ش��ناخت مش��كل و مس��ئله اس��ت .مش��كل گاه عين��ي اس��ت ،مث��ل آم��ار بی��کاری ،و گاه
ذهن��ي و ارزش��ي و هنجــاري اسـ�ت ،مانن��د کاه��ش اعتمــاد عموم��ی در جامعـ�ه .مشـ�كل هرچ��ه باشـ�د،
سياس��تگذار بایـ�د برــاي حـ�ل آن ،صورتبنــدی دقيق�يـ از مسئــله ارائـ�ه دهــد.
3ـ .5مراحل تدوين سياست
مراح��ل مختلف��ي بــراي تدوي��ن سياس��ت ذك��ر شـ�ده اســت .هارولــد تومــاس (2001, p. 1) 7چهـ�ار
7. Harold Thomas
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مرحل��ۀ تدوی��ن را شناســایی کــرده اســت .1 :ارزیابــی؛  .2گفتوگــو؛  .3تدویــن؛  .4تثبیــت (بــه نقــل
از بابایــی و توکلــی.)1394 ،
 .1ارزیابـ�ی :در اي��ن مرحلـ�ه ،دادهه��ا شناســایی میشـ�ود و مــورد توج��ه قــرار میگیرــد و اطالعــات
مرب��وط ب��ه مشــکالت و راهحلهـ�ای سياسـ�تي در قال��ب گزارشهـ�ای پژوهش��ي و دادهه��ا از ذینفعــان
یـ�ا عمــوم مرــدم جم��عآوري ميشوــد .از ایـ�ن رو دولــت ،هـ�م مولـ�د و هـ�م دريافتكننــدۀ ورودیهــا
درخصـ�وص مشــکالت و راهحلهـ�ای سياســتي اســت.
 .2گفتوگــو :در ايـ�ن مرحلــه ،محــور بحـ�ث و تبادلنظـ�ر درباــرۀ اهدــاف سیاستــي ،نظـ�رات مختلـ�ف
و راهحلهــاي بالقــوه اســت .گفتوگوهـ�ا ممکـ�ن اسـ�ت بـ�ا مش�اـرکت متخصصــان و نماینـ�دگان منتخـ�ب
بخـ�ش خصوصــی ،س��ازمانهای کارگــری یـ�ا ساــیر گروههــای ذینف��ع ،بهصوــرت س��اختاريافته یـ�ا
بهصـ�ورت فراین��دی بازت��ر و بـ�دون ساــختار انج��ام شـ�ود .بهمنظ��ور تس��هیل ارتب��اط می��ان بازیگـ�ران
سياس��تگذاري ،دیدگاههـ�ای مختلف��ی دربــارۀ مســائل و راهحلهـ�ای بالق�وـۀ آن بیـ�ان ميشــود.
 .3تدویــن :محــور ایـ�ن فراینــد ،مرحلـ�ۀ تدویـ�ن واقعـ�ی اسـ�ت کـ�ه در آن ،مدیرــان و مقامـ�ات دولتـ�ی
هزینههــا ،مزایــا ،چالشهـ�ا و فرصتهــای مختلـ�ف گزینههــای سیاســتی را در ت�لاش برــای تثبیـ�ت
یـ�ک پیش�نـهاد یـ�ا تركيبـ�ي از پیشـ�نهادها بررسـ�ی ميكننـ�د و درخصــوص اینکـ�ه ک��دام گزینههـ�ا یـ�ا
ترکیبـ�ی از گزینههـ�ا معتبـ�ر اســت ،ب�هـ تصمیمگیرن�دـگان اطالعاتـ�ي میدهن��د .چنیـ�ن بازخوردهایـ�ی
شـ�کل پیشنوی��س قانون��ی را ب��ه خـ�ود میگیـ�رد ی��ا میتوان��د چارچوب��ی بــرای بازیگــران بخشهـ�ای
خصوصـ�ی و عمومـ�ی بعــدی تعییـ�ن کنـ�د تـ�ا طــرح خاصـ�ی از اقدــام را بهبحــث گذارنــد.
 .4تثبیــت :انتخــاب برخـ�ی گزینههــای سیاســتی احتماــالً مخالفـ�ت بازیگرانـ�ی را درپـ�ی خواهــد
داش��ت ک��ه گزینهه��ای آنه��ا کن��ار گذاش��ته ش��ده اس��ت .وقت��ی برخ��ی بازیگ��ران سياســتگذاري
فرص��ت دارن��د دربــارۀ انتخابهـ�ای توصیهشـ�ده بازخــورد دهنـ�د ،بعض��ی بازیگــران ک��ه از انتخابهــای
گزین�هـای خــاص حمایـ�ت ميكننــد ،ممکـ�ن اسـ�ت گــرد هـ�م بیاینـ�د و بـ�ه اجماع��ی برســند تـ�ا بتواننـ�د
خـ�ود را ب��ا اقدامـ�ات مربـ�وط ب��ه تدوی��ن سياس��ت مرتب��ط نگ��ه دارنـ�د .حمای��ت از گزینههـ�ای سياسـ�تي
در مرحلـ�ۀ پیش��نهاد ،فرصـ�ت الزم برــای اثرگ�ذـاری بـ�ر مراحـ�ل تصویـ�ب و اجرــای سیاس��ت را فراهـ�م
آورد .ساــیر بازیگرــان سياس��تگذاري بـ�ه مخالفـ�ت خــود بـ�ا انتخابهــای سياس��تي خــاص ادامـ�ه
میدهنـ�د ،ب��ه ای��ن امی��د ک��ه تحــوالت بعـ�دی از بیــرون آنه��ا را تعدی��ل کننــد.

 .4روش تحقیق

ایــن پژوهــش بهلحــاظ ماهیــت داده ،کیفــی و از نظــر هــدف ،کاربــردی اســت .مشــارکتکنندگان
پژوهــش (جامعــۀ آمــاری) را کارشناســان خبــره در حــوزۀ رفــاه اجتماعــی (حداقل داشــتن مــدرک دکتری
و ده ســال ســابقۀ کار) ،بــه تعــداد  16نفــر (نمونــۀ آمــاری) تشــکیل مــیداد کــه پایــان نمونهگیــری
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بــا اســتفاده از فــن اشــباع نظــری تعییــن شــد .براســاس ایــن فــن ،انتخــاب افــراد نمونــه تــا جایــی ادامــه
مییابــد کــه مصاحبــه بــا افــراد جدیــد اطالعــات جدیــدی در اختیــار پژوهشــگر نگــذارد و اطالعــات
تقریب ـاً تکــراری باشــد .همچنیــن روش گــردآوری اطالعــات بهصــورت مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته انجــام
شــد کــه بــرای دســتیابی بــه صحــت و اعتبــار مطالعــه ،از معیارهــای اعتبــار و اعتمادپذیــری در مراحــل
پژوهــش بهــره گرفتــه شــد تــا حداکثــر اطمینــان حاصــل شــود .بــرای بررســی روایــی کار بــا مراجعــه بــه
مصاحبهشــوندگان و بــرای پایایــی کار نیــز از همــکاری دو کدگــذار اســتفاده شــد و مــورد تأییــد قــرار
گرفــت .تجزیهوتحلیــل اطالعــات و دادههــا نیــز بــا اســتفاده از روش مضمــون یــا تــم انجــام شــد.
فراینــد تحلیــل مضمــون از زمانــی شــروع میشــود کــه محقــق الگوهــای معنـادار و مباحثــی را مــورد
توجــه قــرار دهــد کــه جذابیــت بالقــوهای دارد .ایــن فراینــد مســتلزم رفتوبرگشــت مجموعــۀ دادههــا
و خالصههــای رمزگذاریشــده و تجزیهوتحلیــل دادههــای تولیدشــده اســت (کالرک و بــراون.)1041 ،
مراحــل ش ـشگانۀ کالرک و بــراون بــه شــرحی کــه در ادامــه میآیــد ،بررســی شــده اســت.
 .1آشــنایی بــا دادههــا :در ایــن مرحلــه ،پژوهشــگر جهــت آشــنایی بــا دادههــا و یافتــن کدهــای
معنــادار ،چندیــن مرحلــه اطالعــات و دادههــا را بازخوانــی و مــرور کــرد.
 .2ایجــاد كدهــای اولیــه :در ایــن مرحلــه ،بــا کشــیدن خــط زیــر کدهــا و مفاهیمــی کــه مرتبــط بــا
ســؤالهای پژوهــش و معنــادار بــود ،از طریــق کدگــذاری بــاز و کدگــذاری محــوری مضامین پایه مشــخص شــد.
 .3جســتوجوی مضمونهــا :در ایــن مرحلــه ،پــس از اتمــام کدهــای معنــادار ،دســتهبندی
کدهــا در قالــب مضمونهــای خــاص صــورت پذیرفــت .بهعبارتــی ،کدهــای مربــوط بــه هــم در یــک
دســته قــرار گرفــت و مضمــون مرتبــط بــا هــر دســته نامگــذاری شــد.
 .4بازبینــی مضمونهــا :پــس از اینکــه نامگــذاری مضامیــن پایــان یافــت ،جهــت اطمینــان از
درســتی انجــام کار ،دســتهبندی کدهــا و همچنیــن نامگــذاری مضامیــن مــورد بازبینــی قــرار گرفــت
و مــواردی از آن اصالح شــد.
 .5تعریــف و نامگــذاری مضمونهــا :در ایــن مرحلــه ،جنبههــا و ویژگیهــای هــر مضمــون
مشــخص گردیــد و دســتهبندی کدهــا بهصــورت دقیــق طبــق تعاریــف مضامیــن جایگــذاری شــد.
 .6تهیــۀ گــزارش :در ایــن مرحلــه ،گــزارش مضامیــن آبدیــده کــه کامــ ً
ا مشــخص شــده،
بهطــور کامــل ارائــه شــد.

 .5یافتههای تحقیق

مشــارکتکنندگان پژوهــش را متخصصــان رفــاه اجتماعــی تشــکیل دادنــد کــه اطالعــات آنهــا در
جــدول  1بیــان شــده اســت.
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان

مصاحبهشونده

مدرک
تحصیلی

تخصص

سابقۀ خدمت

سابقۀ
مدیریتی

نفر اول

دکترا

جامعهشناسی

16

4

نفر دوم

دکترا

اقتصاد

27

6

نفر سوم

دکترا

جمعیتشناسی

20

5

نفر چهارم

دکترا

روانپزشکی

21

4

نفر پنجم

دکترا

بهداشت روانی

24

6

نفر ششم

دانشجوی
دکتری

مدیریت خدمات بهداشت و
درمان

28

12

نفر هفتم

دانشجوی
دکتری

علوم اجتماعی

25

8

نفر هشتم

دکترا

مدیریت دولتی

15

11

نفر نهم

دکترا

مدیریت دولتی

20

8

نفر دهم

دکترا

مدیریت دولتی

22

6

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جــدول  2بــه شناســایی مضمــون فراگیــر ،ســازماندهنده و پایــه (مفاهیــم استخراجشــده)
پرداختــه اســت .چنانکــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،درمجمــوع  38کــد از مصاحبههــا
اســتخراج و در قالــب  5مقولــه یــا شــاخص اصلــی دســتهبندی شــد .شــاخص یــا مقولــۀ عوامــل
عملکــرد بــا  10کــد ،عوامــل کارکــردی ـ ســاختاری بــا  6کــد ،عوامــل ایجابــی بــا  7کــد ،عوامــل
برونســازمانی بــا  6کــد و عوامــل بهبوددهندههــا بــا  9کــد بهدســت آمــد .شــایان ذکــر اســت
ک��ه مضامی��ن پای��ه براس��اس کده��ای اس��تخراجی از مصاحبهه��ا اس��تخراج ش��د .بهعبارت��ی در
مرحلــۀ کدگــذاری مضامیــن ،مرحلــۀ بعــد از اتمــام کدهــای معنــادار ،دســتهبندی کدهــا در قالــب
مضمونهــای خــاص صــورت پذیرفــت .کدهــای مربــوط بــه هــم در یــک دســته قــرار گرفــت و
مضمــون مرتبــط بــا هــر دســته نامگــذاری شــد.

282

صدیقه طوطیان اصفهانی و همکاران.طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاستهای کلی نظام اداری.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

جدول  .2شناسایی مضمون فراگیر ،سازماندهنده و پایه (مفاهیم استخراجشده)
مضمون فراگیر

مضامین
سازنده

سیاستگذاری در سازمان تأمین اجتماعی

عوامل عملکردی

عوامل کارکردی
و ساختاری

متن مصاحبهها

مضامین پایه

 ...توانایی مجریان نقش مهمی دارد و نباید نادیده گرفته شود...

توانایی اجراکنندگان

 ...نتیجۀ سیاستها باید در زمانهای مختلف مورد توجه قرار گیرد...

بازخور ذینفعان

خطمشیهای گذشته باید بهدقت مورد توجه قرار گیرد تا کاستیهای آن
مشخص شود.

ارزیابی خطمشیهای قبلی

خطمشیهای تعیینشده باید بهنحوی طراحی شود که از سوی مردم و
بیمهشوندگان حمایت شود.

پشتیبانی از افکار عمومی

نکتۀ دیگر این است که درک بین مقامات هم قابل پذیرش باشد.

جلب پشتیبانی سیاسی

بعضیها تمایلی به پرداخت حق بیمه ندارند که باید برای آن فکری کرد.

فرار بیمهای

تدوین سیاستگذاری باید بهنحوی باشد که نرخ بازده سرمایهگذاری بهصورت
افزایشی باشد.

افزایش نرخ بازده سرمایهگذاری

و این نکته درخصوص بازده ذخایر نیز صادق است.

نرخ بازده ذخایر

تدوین سیاستهای حوزۀ فناوری و اطالعات در تأمین اجتماعی مهم است.

فناوری

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

نسبت منابع و مصارف

در تعیین خطمشی سازمان تأمین اجتماعی ،ساختار سازمان و میزان
سلسلسهمراتب میتواند بهعنوان مانع عمل کند.

ساختار سازمان
اجتماعی شدن برنامه

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

مدیریت عرضه و تقاضا در درمان

و از سوی دیگر ،میزان درآمد در منطقه به چه نحو است .از این رو بهنظر
میرسد که جامعۀ کارگری ما که از این بیمه استفاده میکنند ،درخواست
بهکارگیری از خدمات را دارند.

توزیع درآمد

و درمقابل برای افزیش حضور مردم و یکپارچگی با سازمان و استفاده از
خدمات میتواند در تعیین خطمشی استفاده شود.

انسجام اجتماعی

بهمنظور دستیابی به اهداف سازمان و ارتقای تعالی سازمان تأمین اجتماعی و
بیمهشوندگان باید مفهوم امنیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

امنیت اجتماعی

صدیقه طوطیان اصفهانی و همکاران.طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاستهای کلی نظام اداری.
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مضمون فراگیر

مضامین
سازنده

متن مصاحبهها

مضامین پایه

در تعیین خطمشی و سیاستهای سازمان تأمین اجتماعی ،مقبولیت و پذیرش
سازمان توسط بیمه مورد توجه قرار گیرد.

مشروعیت خطمشیها

مهمترین نکته در تعیین خطمشی و سیاستگذاری ،ادراک مسئلۀ اصلی است.
سیاستگذاران تأمین اجتماعی باید با اصول و مفاهیم اصلی آشنا باشند.

عوامل ایجابی

با توجه به ریسکپذیری سیاستگذاری و میزان حصول نتیجه ،مجریان و
تدوینکنندگان باید آنها را مورد توجه قرار دهند.
و درمقابل برای افزیش حضور مردم و یکپارچگی با سازمان و استفاده از خدمات
میتواند در تعیین خطمشی استفاده گردد.
در جامعۀ اسالمی ،مقولۀ عدالت در همهجا و همۀ موارد اهمیت بسیاری دارد.

سیاستگذاری در سازمان تأمین اجتماعی

در تدوین سیاستگذاری تأمین اجتماعی ،سطح الزامآوری آن بررسی گردد.

عوامل
برونسازمانی

سا ِزکار توزیع ریسک
انسجام و امنیت اجتماعی
رویکرد به عدالت

چرایی اجباری بودن بیمۀ تأمین
اجتماعی

از مهمترین نکته در تعیین سیاست ،جمعآوری نظرات مجریان است.
داشتن دیدی بلندمدت در سیاستگذاری از اهمیت زیادی برخوردار است.

وسعت دید بیشتر

تعامل و همکاری با واحدها و سازمانهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است.

توجه به مراودهسازی

در تدوین سیاستگذاری جمعآوری نظرات سیاستهای قبلی مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی بازخور ذینفعان

و همچنین جمعآوری نظرات در انتهای هر سال و سعی در برطرف کردن ایرادها
و نواقص.
معموالً هر سازمان برای خود معیارها و شاخصهایی دارد .نیاز است در بازههای
زمانی مشخص مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
تعامل و همکاری با واحدها و سازمانهای مختلف و درگیر در تدوین و مجریان از
اهمیت باالیی برخوردار است.

ارزیابی در پایان سال
شکست شاخصها بهصورت
مشخص و سالیانه
هماهنگی بیشتر تدوینکننده و
اجراکننده
شناخت عمیقتر مسئله

اهتمام الزم در اجتماعی کردن
خطمشی با دخیل کردن واحدها
تالش گردد تا خطمشیهای ایجادشده مورد قبول عامه قرار گیرد.
و مشاغل
پایش مستمر و بازخورگیری از
و درمقابل باید بهصورت متوالی مورد بررسی قرار گیرد و درصورت نیاز تجدیدنظر
ذینفعان و لحاظ کردن آن در
گردد.
خطمشیگذاری
ضمن اینکه این موارد از وظایف مدیر است تا بتواند در تدوین بُعد کالن خطمشی راهبری کالن خطیمشی توسط
شخص مدیرعامل
نظر نهایی را اعمال کند.
عدم تفویض راهبری
هرچند نباید فراموش شود که مدیر خود رأساً باید در این زمینه اقدام نماید ،نه اینکه
خطمشیگذاری
به فرد دیگری واگذار کند.
شاخصهای بهدستآمده باید امتیازبندی شود.

و برای تمام مراحل پیادهسازی و تدوین خطمشی تالش گردد تا مدیریت همیشه
برقرار باشد.
و درنهایت باید بتواند در فرایند اجرا نسبت به معیارهای تعیینشده اقدام نماید.
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مبانی ساختار سیاستگذاری

توجه به نظرات اجراکنندگان

درک چالش و مشکالت در تدوین سیاستها مهم است.

بهبوددهندهها

شناخت مسئله

امتیازبندی شاخصها

داشتن مدیریت برنامه در اجرا
تدوین شاخصهای ارزیابی
مدیریت در اجرا

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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مدل نهایی استخراجشده به شرح زیر است.

 .6نتیجهگیری

تاهیراهبردیوکالن
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سیاســتگذاری فراینــدی اســت کــه در نظامهــای حکومتــی در جوامــع مختلــف ،شــکل و ماهیتــی
ویــژه دارد .از ایــن رو ماهیــت سیاس ـتگذاری تابعــی اســت از رونــد امــور ،چرخــه و ســاخت قــدرت
در آن جامعــه .جــدا از مســئلۀ ســاخت قــدرت در هــر نظــام سیاســی ،شــیوۀ اتخــاذ سیاســتهای
جزئــی و کالن نیــز بــر ماهیــت ایــن سیاســتگذاریها تأثیــر میگــذارد .در ســوی دیگــر ،ماهیــت
موضــوع مــورد توجــه سیاســتگذاری نیــز بــر شــیوۀ جزئــی و کالن اثربخــش اســت .بــا ایــن
رویکــرد ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی مــدل سیاس ـتگذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا
رویکــرد سیاســتهای کلــی نظــام اداری انجــام شــد .براســاس یافتههــای پژوهــش ،مــدل بهینــۀ
خطمش ـیگذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــامل  3عامــل عملکــردی ،کارکــردی و ســاختاری و
ایجابــی و  23زیرعامــل اســت .عامــل عملکــردی دارای زیرعاملهــای توانایــی اجراکننــدگان ،بازخــور
ذینفعــان ،ارزیابــی خطمشــیهای قبلــی ،پشــتیبانی از افــکار عمومــی ،جلــب پشــتیبانی سیاســی،
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

فــرار مالیاتــی ،افزایــش نــرخ بــازده ســرمایهگذاران ،نــرخ بــازده ذخایــر ،فنــاوری و نســبت منابــع و
مصــارف اســت .عامــل کارکــردی و ســاختاری شــامل زیرعاملهــای ســاختار ســازمان ،اجتماعــی شــدن
برنامــه ،مدیریــت عرضــه و تقاضــا در درمــان ،توزیــع درآمــد ،انســجام اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی
اســت .ســرانجام عامــل ایجابــی شــامل زیرعاملهــای مشــروعیت خطمشــیها ،شــناخت مســئله،
مبانــی ســاختار سیاس ـتگذاری ،ســا ِزکار توزیــع ریســک ،انســجام و امنیــت اجتماعــی ،رویکــرد بــه
عدالــت و چرایــی اجبــاری بــودن بیمــۀ تأمیــن اجتماعــی اســت .ایــن مــدل بــا مــدل ارائهشــده در
پژوهــش حاجتپــور ،دانشفــرد ،تابــان و امیرنــژاد ( )1398ســازگاری اندکــی ،و بــا مــدل تحقیــق
ابراهیمــی و دیگــران ( )1396ســازگاری زیــادی دارد.
عوامــل عملکــردی :در ایــن بُعــد ،بــر توانایــی اجراکننــدگان در اجــرای خطمشــیهای
طراحیشــده در ســازمان تمرکــز میشــود .درواقــع توجــه و تمرکــز بــر خطمشــیهایی اســت کــه
در مرحلــۀ تدویــن ســعی شــده جوانــب آن درنظــر گرفتــه شــود و در مرحلــۀ عمــل نیــز بــا توجــه بــه
امکانــات و قابلیتهــای ســازمان عملیاتــی شــده اســت .بنابرایــن توانایــی اجراکننــدگان آن اهمیــت
زیــادی خواهــد داشــت .از طرفــی خطمشــیهای اجراشــده بایــد مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد تــا
ق ّوتهــا و ضعفهایــش آشــکار شــود .از ایــن رو بازخــورد آن بهخصــوص از طریــق ذینفعــان بســیار
اهمیــت خواهــد داشــت تــا بدیــن ترتیــب ،بازخــوردی واقعگرایانــه حاصــل شــود .افزونبــر ایــن،
الزم اســت در مرحلــۀ تدویــن خطمشــیهای جدیــد ،بــه خطمشــیهای پیشــین و مزایــا و معایــب
آنهــا نیــز نگاهــی افکنــده شــود تــا عملکــرد بهتــری را در خطمشــیهای تــازه رقــم بزنــد .در
بُعــد عملکــردی ،ایــن موضــوع اهمیــت دارد کــه ســازمان بــرای اجــرای موفــق خطمش ـیهای خــود
بایــد افــکار عمومــی را آمــاده کنــد تــا مقاومتــی در مســیر اجــرای آن بهوجــود نیایــد .از ایــن رو
بایــد بهمنظــور آگاهیبخشــی در ایــن زمینــه تبلیغاتــی صــورت گیــرد تــا بدیــن ترتیــب پشــتیبانی
افــکار عمومــی نیــز حاصــل گــردد .البتــه اجــرای بعضــی خطمش ـیها نیازمنــد حمایتهــای سیاســی
نیــز اســت .در ایــن نــوع خطمشــیها ،چنانچــه پشــتیبانی مناســبی صــورت نگیــرد ،ممکــن اســت
بُعــد عملکــردی خطمشــیگذاری تحــت تأثیــر واقــع شــود .بنابرایــن خطمشــیهایی کــه تابــع
شــرایط سیاســی خاصــی اســت ،بایــد مــورد تأییــد مســئوالن نیــز قــرار گیــرد تــا در مرحلــۀ اجــرا
بــا مشــکل و مقاومــت آنهــا مواجــه نشــود .همچنیــن در بُعــد عملکــردی ،توانایــی ســازمان بــرای
مدیریــت کارفرمایــان در زمینــۀ فرارهــای بیم ـهای بســیار اهمیــت دارد و ســازمان در ایــن خصــوص
بایــد راهکارهایــی ارائــه دهــد تــا از نظــر عملکــردی دچــار مشــکل نشــود؛ حتــی بــا جهــت دادن بــه
کارفرمایــان بــرای ســرمایهگذاری بیشــتر کــه منجــر بــه اشــتغال بهینــه میگــردد ،میتوانــد افزایــش
نــرخ بــازده ســرمایهگذاری را بههمــراه داشــته باشــد.
عوامــل ســاختاری و کارکــردی :اجــرای خطمشــیهای طرحشــده نیازمنــد ســاختار مناســبی
اســت کــه همافزایــی الزم بــرای دســتیابی بــه خروجــی مطلــوب را ممکــن ســازد .ســاختارهای بــا
بوروکراســی کمتــر و مبتنــی بــر اعتمــاد در اجــرای خطمشــیها اهمیــت دارد .افزونبــر ایــن در
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بُعــد کارکــردی ،اجتماعــی شــدن برنامههــا نیــز حائــز اهمیــت اســت .برنامههایــی کــه مــورد پذیــرش
اجتمــاع هســتند ،ســریعتر اهــداف مــورد نظــر را محقــق میکننــد؛ بنابرایــن ایــن عامــل از ایــن نظــر
اهمیــت دارد کــه خطمشــیهای طراحیشــده بــا کمتریــن تعــارض عملیاتــی میشــود .همچنیــن
مــدل خطمشــیگذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد توانایــی مدیریــت عرضــه و تقاضــا را
داشــته باشــد .ایــن عامــل نــگاه کالن بــه خطمشــیگذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت و
نشــان میدهــد کــه ســازمان بایــد تحمــل پاسـخگویی بــه مــردم کشــور را حتــی در بدتریــن شــرایط
کــه تــوازن عرضــه و تقاضــا بههــم میخــورد ،داشــته باشــد .از آنجایــی کــه بســیاری از بازنشســتگان
کشــوری عضــو ایــن نهــاد هســتند ،توزیــع درآمــد نیــز اهمیــت فــراوان دارد و مــدل خطمشـیگذاری
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ناگزیــر بایــد مدلهــای بومــی و خــاص خــود در زمینــۀ توزیــع عادالنــۀ
درآمــد را کــه تــوازن الزم را در میــان مــردم جامعــه درجهــت افزایــش کیفیــت زندگــی بهوجــود
مــیآورد ،عرضــه کنــد .انســجام و امنیــت اجتماعــی نیــز از عوامــل مؤثــر بــر خطمشــیگذاری در
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در بُعــد ســاختاری و کارکــردی اســت .از آنجــا کــه ایــن عوامــل ســازمان
تأمیــن اجتماعــی را بــا رســالتی بــزرگ مواجــه میکننــد ،بســیار بــر آنهــا تأکیــد میشــود.
خطمش ـیهای ایــن ســازمان بیشــتر مــردم کشــور را درگیــر خــود میکنــد؛ از ایــن رو میتوانــد هــم
در بحــث امنیــت و هــم در بحــث انســجام اجتماعــی اثربخــش باشــد .مــدل خطمشـیگذاری ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بســیار متأثــر از تغییــرات اجتماعــی اســت؛ بنابرایــن بایــد تــاش شــود در طــرح
خطمشــیهای ســازمان حتمــاً خروجــی آن در امنیــت و انســجام اجتماعــی نیــز مــورد نظــر قــرار
بگیــرد تــا مــدل خطمش ـیگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا کارکــرد مطلــوب خــود عمــل کنــد.
عوامــل ایجابــی :ایــن بُعــد از خطمشــیگذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی ناظــر بــه علــت
بهوجــود آمــدن ایــن ســازمان اســت و بنابرایــن شــامل مــواردی اســت کــه در آن دالیــل تشــکیل
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بیــان شــده اســت .مشــروعیت خطمشــیها عامــل مهمــی در مــدل
خطمشـیگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت .آگاهــی از فراینــد ،شناســایی مســائل و مشــکالت،
و درک تعــارض و مخالفــت طرفهــای ذینفــع در مرحلــۀ قانونــی شــدن زمینــۀ بــروز مییابــد .در
هــر نظــام حکومتــی ،دســتکم دو شــکل از قانونــی شــدن مــورد بحــث قــرار میگیــرد .در مرحلــۀ
نخســت ،ایــن موضــوع مطــرح میشــود کــه چــه کســانی فرایندهــای اصلــی سیاســی را کــه شــامل
پذیــرش پیشــنهادهای مشــخصی بــرای حــل مشــکالت عمومــی اســت ،تأییــد و تصویــب میکننــد .در
مرحلــۀ دوم ،فرایندهــا و مراحلــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد کــه در آنهــا برنامههــای ســازمانهای
عمومــی بهتصویــب میرســد .مرحلــۀ اول را پذیــرش و مرحلــۀ دوم را قانونــی کــردن مینامنــد .امــر
پذیــرش و اینکــه چــه مراجعــی خطمشــی را بررســی میکننــد ،مســئلۀ محــوری و اصلــی علــت
وجــودی نهــاد سیاســی اســت .در عمــل ،تعهــد و مســئولیت بهصــورت رابطــهای پویــا بیــن یــک
فــرد و یــک مســئول ســازمان عمومــی ظاهــر میشــود و بهواســطۀ درک و شــناخت ارزشهــا و
اطالعــات تحقــق مییابــد .یکــی دیگــر از معیارهــای پذیــرش ،حمایــت و پشــتیبانی شــهروندان از
اقدامــات و فعالیتهــای ســازمانهای عمومــی اســت .ایســتون تمایــز چشــمگیری بیــن حمایــت
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مشــخصی و پراکنــده قائــل اســت .حمایــت و پشــتیبانی مشــخصی از نظریــات و رفتارهــای مســاعد
منبعــث از بــازده و اقداماتــی اســت کــه جوابگــوی نیازهــای آنهاســت .حمایــت پراکنــده و ناپیوســته
حاکــی از بیمیلــی در ابــراز عالقــه بــه رفتــار و نیــت مســاعدی اســت کــه بــه افــراد در قبــول یــا
تحمــل نتیجـهای کــه بــا آن موافــق نیســتند ،کمــک میکنــد .قانونــی کــردن و مشــروعیت بخشــیدن
بــه برنامــه و خطمشــی مبنــای قابــل قبولــی را بــرای جوابگویــی بــه نیازهــای شــهروندان فراهــم
میکنــد؛ ولــی تصویــب قوانیــن یــا ایجــاد و تنظیــم ضوابــط و اســتانداردها بهخودیخــود مشــکالت
را حــل نمیکنــد.
نتایــج بهدسـتآمده بــا یافتههــای مطالعــات زائرثابــت و دیگــران ( ،)1400رنجبــر و دیگــران (،)1399
لطیفیفــرد و کمیلیفــرد ( ،)1397فرامــرزی و دیگــران ( ،)1397صفدریــان و پورکیانــی ( ،)1396ســاری
و دیگــران ( ،)1396کریمخانــی و دیگــران ( ،)2020مکینــده ( ،)2017ســاباتیر و مازمانیــان (،)2014
گئورتــس ( )2013و برینــارد ( )2015همخوانــی دارد .برینــارد ( )2015اعتقــاد دارد عوامــل شکســت در
اجــرای خطمشــيگذاری بیتوجهــی مدیــران بــه خطمشــيهای تدوینشــده از ســوی خبــرگان،
نبــود تعهــد در اجــرا ،اعمــال نظرهــای شــخصی مدیــران ،تضــاد بیــن منافــع مجریــان و اجــرا ،نبــود
تخصــص کافــی ،ارتبــاط ناکافــی دســتگاههای مجــری ،تعــدد و اختیــارات مراجــع خطمشــیگذاری،
ناهمســویی اهــداف خطمشــیگذاران و ُکنــدی رونــد اصــاح خطمشــیها در دســتگاههای اجرایــی
اســت .طبــق نتایــج تحقیــق رنجبــر و دیگــران ( ،)1399عوامــل فرهنگــی در ســه ســطح فردی ،ســازمانی
و اجتماعــی بــر اجــرای سیاسـتهای کلــی نظــام اداری تأثیــر معنـاداری دارد .براســاس یافتههــای مقالــۀ
ســاری و دیگــران ( ،)1396عوامــل ســاختاری از مؤلفههــای مهــم در سیاســتگذاری اســت .مکینــده
( )2017تمایــات ،انگیزههــا و نگرشهــای مجریــان و ارزیابــی اجراکننــدگان از اجــرای خطمشــی را
از عوامــل مؤثــر بــر خطمشــیگذاری میدانــد .ســاباتیر و مازمانیــان ( )2014حمایــت خطمشــیها
از ســوی قانونگــذاران ،مقامــات اجرایــی و مراجــع قضایــی را از شــرایط اجرایــی اثربخــش خطمشــی
میدانــد .مکلوگیــن ( )2012میــزان پذیــرش مجریــان نســبت بــه خطمش ـيگذاری و میــزان عالقــه
را از عوامــل کلیــدی موفقیــت یــا شکســت اجــرا معرفــی میکنــد.

 .7پیشنهادها

پیشنهادهای کاربردی زیر بهمنظور سیاستگذاری در سازمان تأمین اجتماعی بیان میشود:

 .1نظــام خطمشــیگذاری بایــد بهگونــه ای طراحــی شــود کــه حاصــل آن تقویــت بنیانهــای
اساســی نظــام سیاســی و تســهیل در دســتیابی بــه آرمانهــا و اهــداف باشــد .در غیــر ایــن صــورت،
چنانچــه انســجام در اهــداف ،جهــت و آرمانهــا وجــود نداشــته باشــد و بــر ارزشهــا و باورهــای
مشــترک تأکیــد نشــود و در آنهــا توافقــی صــورت نگیــرد ،خطمشــیهای تدوینشــده چیــزی
نیســت جــز فعلوانفعاالتــی کــه نشــاندهندۀ ســلطه یــا غلبــۀ یــک گــروه یــا طــرز تفکــری خــاص
کــه میتوانــد تأمینکننــدۀ منافــع گــروه یــا قشــری خــاص باشــد .ایــن عمــل در بســیاری از مــوارد
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

میتوانــد متعــارض و ناســازگار بــا جهتگیریهــا ،اهــداف و آرمانهــای بنیــادی نظــام سیاســی
باشــد .از ایــن رو توجــه بــه مــدل بهدس ـتآمده در ایــن تحقیــق میتوانــد تــوازن الزم را در ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بــرای رســیدن بــه اهــداف و آرمانهــای مشخصشــده ایجــاد کنــد.
 .2نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه عوامــل اثرگــذار بــر خطمشـیگذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی
شــامل عوامــل عملکــردی ،ســاختاری و کارکــردی و ایجابــی اســت .از آنجــا کــه در خطمش ـیگذاری
ســازمان تأمیــن اجتماعــی عامــل کارکــردی و ســاختاری بیشــترین نقــش را دارد ،توجــه بــه ایــن عامــل
در یکپارچگــی نظــام خطمشـیگذاری در ســازمان تأمیــن اجتماعــی نقــش ارزنــدهای دارد.
 .3از آنجــا کــه در خطمشــیگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی عامــل کارکــردی و ســاختاری
نقــش مهمــی دارد و در ایــن عامــل زیرعامــل توزیــع درآمــد دارای بیشــترین اهمیــت اســت ،پیشــنهاد
میشــود در خطمشــیگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،متغیــر توزیــع درآمــد و پیشبینــی
ســا ِزکارهای مناســب جهــت نظــارت مســتقیم و غیرمســتقیم بــر آن لحــاظ شــود.
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