فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردي
سال پانزدهم ،شماره  ،68تابستان 9316
مقالة هفتم ،از صفحه 941 -968

الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی
مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران
محمد جواد نصراله زاده
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توحید قاضیپور
پذیرش مقاله56/21/12:

دریافت مقاله59/41/41 :

چکیده
هرجامعهای منابع انسانی را عامل اصلی رشد ،توسعه اقتصادی و اجتماعی و تولید ملیی بیدانی ،،ضیرور

اگر در
گسترش خدما

حوزههایی نظیر بازنشستگی ،از کار افتیادگی ،بازمانیدگا ،،بیکیاری ،حیواد

تأمین اجتماعی در

ناشی از کار ،امدادرسانی ،درما ،و سایر خدما

حمایتی ،بیش از پیش نمایا ،شده و بنابراین ارائه الگوهای نظری

و راهبردی مناسب در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام این عرصه اهمیت بسیاایی داشیته اسیت و
مییکنید .تحقیی پییش روی بیرای
مشارکت فعال و پویای منابع انسانی در توسعه پایدار کشیور را امکیا ،پیییر 
دستیابی به الگویی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی با استفاده از تجربیا

پایهی روش نظریه مبنایی صور
ایرا ،و بر 

نظام مقدس جمهیوری اسیممی

نمونهگیری هدفمند

دادهها بر اساس
پییرفته است .فرآیند گردآوری 

دانشگاهها و خبرگا ،و صاحب نظرا ،نظام تأمین اجتماعی صور

و مصاحبه با  82تن از مسئوال ،،اساتید

گرفتیه

دادههای به دست آمده در فرآیند کدگیاری (باز ،محوری و انتخابی) کدگیاری قرار گرفته و پس از تحلیل،
است .
الگوی راهبردی نهایی در این مورد تدوین شد .با توجه به نتایج حاصل از روش نظریه مبنایی ،الگیویی مبتنیی بیر
تجربیا

مقولیهی محیوری آ" ،عیدالت

نظام برای دستیابی به نظام تأمین اجتماعی کارآمد ارائه شیده اسیت کیه

اجتماعی مشخصه گفتما ،حضر

امام (رحمت اهلل علیه) و امام خامنهای (مدظله العالی)" است.

واژگان کلیدی :تأمین اجتماعی ،تجربیا

نظام ،نظریه مبنایی ،الگوی راهبردی رفاه اجتماعی

 1استادیار جامعهشناسی دانشگاه عالی دفاع ملی
 8دانشآموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول) Gazipour123@yahoo.com
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مقدمه
تأمین اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چندجانبه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسیی معطیو
است و حفظ شأ ،انسا،ها و مسوولیتپییری جامعه در قبال آ ،و ارتقیای توانمنیدی کلییت جامعیه در
عرصههای فردی و جمعی از اهدا

اساسی آ ،است .یکی از پایههای اندیشهای در زمینه رفاه اجتمیاعی

حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عمومی به کارکردهای جامعه در جهت حفظ منافع یکایک افراد جامعه اسیت
و عدالت نیا در این زمینه نقش بساایی بر عهده دارد ،و زمانی که عدالت ،بعد اجتماعی به خود میگیرد،
احساس امنیت و رفاه در افراد جامعه رو به پایداری میرود .یکی دیگر از مباحث مرتبط با رفاه اجتماعی
جنبه سیاسی آ ،است که توجه به موضوع رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب آ ،قابل طرح است .تأمین
اجتماعی نوین یا آ ،چه که امروزه از آ ،به عنوا ،سازوکارهای حمایت اجتماعی نام برده میشود ،ریشیه
در وقایع پس از انقمب صنعتی دارد و در کشور ایرا ،نیا بسیار قدیمی و با سابقه است.
به طور کلی تأمین اجتماعی ،از یک سو بستر ساز اصلی شکلگیری و اجرای حرکیتهیای معطیو
توسعه است و از سوی دیگر ،یکی از اهدا

بیه

توسعه میباشد .در واقع ،یکی از هد هیای اصیلی میورد

توجه در برنامههای توسعه کشور ،رسید ،به نظامهای تأمین اجتماعی فراگیرتر ،کاملتر و مکفیتر اسیت
که در اصول متعددی از قانو ،اساسی و به خصوص اصل  83بیه ایین مهی ،اشیاره شیده اسیت (تیأمین
اجتماعی .)41 :1921 ،بنابراین با توجه به گسترش نیاز روز افاو ،به بهرهگیری از حمایتهای اجتمیاعی
از یکسو و توجه ناکافی به مبانی نظری و تجربیا
سوی دیگر ،نشا ،دهندهی ضرور
حاضر را به صور

نظام مقدس جمهوری اسممی ایرا ،در ایین میورد از

این پژوهش است .با توجه به این مطلب میتوا ،ضرور

پیژوهش

زیر بیا ،کرد:

مغفول ماند ،بهرهگیری ازتجربیا
بنابراین با توجه به ضرور

نظام جمهوری اسممی ایرا ،در ادارهی امور تأمین اجتماعی

این پژوهش میتوا ،مه،ترین اهدا

آ ،را

تدوین تجارب حاصل از کارکرد تأمین اجتماعی در طول سالیا ،گیشته مبتنی بر تجارب
دست یابی به الگویی راهبردی در زمینه اداره امور تأمین اجتماعی
دانست .عموه بر این میتوا ،هد
به اهدا

فرعی پژوهش میکور را به صور

زیر تبیین نمود تا در جهت نییل

اصلی

مستندسازی تجارب نظام مقدس جمهوری اسممی ایرا ،در اداره امور تأمین اجتماعی

مقاله هفت :،الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسممی ایرا،

با توجه به این که تاکنو ،تجربیا

نظام مقدس جمهوری اسممی ایرا ،برای حصول رهیافیت در زمینیه

تأمین اجتماعی مورد توجه پژوهشگرا ،نبوده و یا محدود بوده است ،در این تحقی توجه به دیدگاههای
نخبگا ،،اساتید و صاحبنظرا ،و تبیین الگویی راهبردی مبتنی بر تجربیا
نوآورانه و از لحاظ کاربردی حائا اهمیت است .با در نظر گرفتن نکا

آ،ها از لحاظ تحقیقاتی جنبه
ذکر شده سوال اصلی تحقی بیه

شرح زیر است:
تجربیا

نظام جمهوری اسممی ایرا ،در زمینه اداره امور تأمین اجتماعی چگونه است؟

محق قصد دارد تا با پاسخ گویی به سوال میکور به « اراییه الگیویی راهبیردی مبتنیی بیر تجیارب نظیام
جمهوری اسممی ایرا ،در اداره امور تأمین اجتماعی» دست یابد.
همچنین با توجه به سوال اصلی و اهدا

اصلی و فرعی ذکر شده میتیوا ،سیوال فرعیی تحقیی را بیه

شرح زیر بیا ،نمود که در الگوی پیشنهادی نهایی به این سواال

پاسخ داده خواهد شد:

تجارب مستند نظام مقدس جمهوری اسممی ایرا ،در اداره امور تأمین اجتماعی کدامند؟
ابعاد ،مؤلفهها و زیر مولفههای الگوی راهبردی اداره امور تأمین اجتماعی بر اساس تجارب نظام مقیدس
جمهوری اسممی ایرا ،کدامند و روابط بین آ،ها چگونه است؟
مبانی نظری
پیشینهشناسی:

با جستجو در منابع موجود در اداره امور تأمین اجتماعی چنین به نظر رسیید کیه یافتیه مشخصیی کیامم
مشابه با پژوهش مورد نظر با محوریت تجارب نظام جمهوری اسممی و روش نظریه مبنایی یافیت نشید
که همین موضوع نقطهی عطفی در نگارش مقالهای با این مضمو ،بود .شیایا ،ذکیر اسیت کیه در زمینیه
ارائه الگویی نظری در زمینههای مختلف اداره امور تأمین اجتماعی تحقیقاتی صور

پییرفته است که از

آ ،جمله میتوا ،به پژوهش زیر اشاره کرد.
چالش های پیش روی تأمین اجتماعی (ایادخواه)1938 ،
بررسی تطبیقی سازما ،تأمین اجتماعی با اجرای سند برنامیه اسیتراتژیک ایین سیازما ،در شیعب تیأمین
اجتماعی (بشیری)1931 ،
الگوی پیشنهادی برای ساختار ادغام یافته نظام سممت و رفیاه اجتمیاعی در اییرا ،بیر اسیاس مطالعیا
تطبیقی (مسعودی اصل)1923 ،
بررسی تطبیقی نظام بیمه و تأمین اجتماعی با نظام تکافلی اسمم (محمدی مهر)1921 ،
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سازما ،تأمین اجتماعی در اف ( 1414نیکپور)1921 ،
بررسی نقش و جایگاه نظام تأمین اجتماعی (نصرتی نژاد)1929 ،
در مقالهای که از آقای ایادخواه (معاو ،اسب حقوقی و امورمجلس سیازما ،تیأمین اجتمیاعی) در سیال
بررسی چالشهای موجود در اداره امور تأمین اجتمیاعی

 1938در روزنامه شرق منتشر شده است ،هد

و در دولت های گیشته بوده است .این مقاله از منظر توجه به استفاده از تجربییا
است .در پژوهش بشیری در سال  1931که هد

نظیام حیائا اهمییت

از آ ،بررسی تطبیقی سازما ،تأمین اجتماعی با اجرای

سند برنامه استراتژیک سازما ،مابور در شعب تأمین اجتماعی بوده است .از نکا

مغفول مانده پیژوهش

میکور عدم ارائه الگوی مدو ،بر اساس یافتههای پژوهش است.
در پژوهشی دیگر که در سال  1923توسط مسعودی اصل انجام شده هد

تبیین الگویی بیرای سیاختار

ادغام یافته نظام سممت و رفاه اجتماعی در ایرا ،است که بر اساس مطالعا

تطبیقی انجام شده است و

اهمیت این مقاله از منظر پیشنهاد الگویی نظری است .محمدی مهر در سال  1921پژوهشیی موسیوم بیه
بررسی تطبیقی نظام بیمه و تأمین اجتماعی با نظام تکافلی اسمم انجیام داده اسیت کیه صیرفاا مطالعیا
تطبیقی در نظامهای بیمهای صور

پییرفته است .نیکپور نیا در سال  1921بیه بررسیی سیازما ،تیأمین

اجتماعی در اف  1414بدو ،ترسی ،مسیر مورد نیاز و الگوی مقتضیی جهیت دسیتیابی بیه چشی ،انیداز
پرداخته است .و در نهایت نصرتینژاد در پژوهشی که در سال  1929انجام داده است به بررسی نقیش و
جایگاه نظام تأمین اجتماعی در ایرا ،پرداخته است.
به لحاظ معرفت شناسی در جامعه شناسیی انیواع مکاتیب پدیدارشناسیی ،برسیاختگرایی و حتیی روش
شناسی مردمی از روش مصاحبه استفاده میشود .اما همه اینها مبتنی بیر تغیییری اسیت کیه در یکیی دو
دههی اخیر اتفاق افتاده است یعنی تحقیقا

از وجهه پوزیتیویستی به تحقیقا

تفسیرگرایانه میل کیرده-

اند و تمایل به فه ،آنچه در زیست جها ،انسا،ها اتفاق میافتد بیشتر شده است .تحقیقا

کیفی بر ایین

باورند که کنشگرا ،شبیه ه ،عمل نمیکنند لیا نمیشود کنشهایشیا ،را بیه هی ،تعمیی ،داد و بیه قیول
هابرماس با کنشهای آنها در ارتباط است بنابراینانواع مصاحبه از اهمیت خاصی برخوردار شیده اسیت
(کوربین.)83 :1921،
در این بخش متغیرهای مورد بررسی به دو صور

نظری و عملی تعریف میگردند .تعاریف نظری

مشتمل بر دیدگاه صاحب نظرا ،و مبتنی بر منابع گردآوری شده از طری مصاحبه با صاحب نظرا،
عرصه تجارب نظام بوده و تعاریف عملی به شکل محق ساخته ارائه شدهاند.

مقاله هفت :،الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسممی ایرا،

در منشور سازما ،بین المللی کار ( ،)I LOتامین اجتماعی به مفهوم حمایتی است که جامعه برای اعضای
خود از طری مجموعهای از اقداما

عمومی در برابر فشارهای اجتماعی و اقتصادی است که باعث قطع

یا کاهش درآمد آنا ،به علت بیماری ،زایما ،،حواد

ناشی از کار ،از کارافتادگی ،سالمندی و مرگ می-

گردد .تامین اجتماعی همچنین مراقبتهای پاشکی و حمایتهای نقدی را نیا در برمیگیرد.
 9خطر متداول اجتماعی که تحت پوشش نظامهای تامین اجتماعی قرار میگیرند عبارتند از:
سالخوردگی ،از کارافتادگی ،بازماندگی ،آسیبهای ناشی از کار ،بیماری ،بارداری ،زایما ،،عائله مندی و
بیکاری نظامهایی هستند که هرشهروندی را به عنوا ،عضو جامعه قادر سازند به سوی یک زندگی
شایسته حرکت کند.
مفهوم شناسی
تجارب نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران:

مستندسازی تجربه مدیریتی فرآیندی است که طی آ ،با دیدگاهی جامع ،به ثبت یک تجربه مدیریتی می-
پردازی ،به گونهای که دیگرا ،بتوانند با مراجعه به مستندی که تهیه شده است ،به ابعاد گوناگو ،تجربه و
فرآیند تحق آ ،پی برده و از آ ،درس آموزی و یادگیری الزم را داشته باشند (شیخ ،ابراهی.)1922 ،
روش شناسی
انتخاب روش و نوع تحقی بستگی به معیارهای بسیاری همچو ،اهدا  ،ماهیت تحقی و امکانا
اجرایی آ ،دارد .بر این اساس ،روش تحقی مورد استفاده در این پژوهش به دلیل پیچیدگیهای موجود
و البته از جهت جنبه بدیع و نوآورانه بود ،،ناگایر به بهرهگیری از اباار قدرتمندی در جمع آوری و
تجایه و تحلیل اطمعا

است .با این تفاسیر از آنجاییکه هد

از این پژوهش تدوین نظریه و یا ارائه

الگویی جدید است بنابراین روش تحقی در این پژوهش روش نظریه مبنایی ( )GTاست .بعد از فرآیند
مصاحبه با نخبگا ،،اساتید و صاحب نظرا ،اداره امور تأمین اجتماعی که از آ ،جمله میتوا ،به آقای
علی حیدری (رییس هیئت مدیره سازما ،تأمین اجتماعی) ،آقای زدا (مشاور سازما ،تأمین اجتماعی)،
آقای ریاضی (معاو ،تحقی و توسعه سازما ،تأمین اجتماعی) وسایر نفرا

برجسته و گردآوری دادهها،

دیدگاه آ ،ها در قالب کد گیاری باز قرار داده شد و از آ ،مفاهیمی احصا گردید .در مرحله بعدی با
استفاده از منط کد گیاری محوری ،مفاهی ،مشترک یافت شده به مقولهها منتج شد و در نهایت با
استفاده از کد گیاری انتخابی مقولهها ،الگوی نظری مبتنی بر مقولههای حاصل از تجربیا

نظام مقدس

جمهوری اسممی ایرا ،حاصل شد .الزم به توضیح است مدل نهایی حاصل از کدگیاری انتخابی مقوله-
ها با بهرهگیری از نرم افاار آماری  M a x QDAاستخراج شده است.
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جامعه آماری در این پژوهش شامل نخبگا ،دانشگاهی و صاحب نظرا ،اداره امور تأمین اجتماعی و ه،
چنین مدیرا ،،دست اندرکارا ،و تصمی ،سازا ،سازما،ها و نهادهای فعال در موضوع تأمین اجتماعی
هستند که دارای تحصیم

تکمیلی و یا خبرگی در دستگاههای دست اندرکار هستند .شیوه پژوهش

انجام شده با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند (گلوله برفی) بود و بر این اساس  82نفر از اساتید
دانشگاهی ،صاحب نظرا ،،مدیرا ،و تصمی ،سازا ،مصاحبه به عمل آمد .که این افراد دارای تجربه
همکاری با سازما،های فعال در اداره امور تأمین اجتماعی و با ویژگیهایی از قبیل سابقه کار (حداقل
 11سال) در حوزه مدیریت در اداره امور تأمین اجتماعی و داشتن تجربیا

علمی و عملی در بخشهای

تحقیقاتی و عملیاتی این هستند .شایا ،توجه است اشباع نظری مبنای توقف پژوهش بود و این به آ،
معناست که هرگاه اطمعا

مشابه در راستای سئواال

و اهدا

تأمین شد ،از ادامه مصاحبه صر نظر

میشود.
در تحقی کیفی حاضر از شیوهی مصاحبه باز و به صور

عمقی برای گردآوری دادهها بهره گرفته شد.

طراحی شکل و ساختار مصاحبه در این تحقی به گونهای است که مصاحبه کامم منسج ،و سازماندهی
شده نبوده و محق  ،مصاحبه شوندگا ،را در بیا ،دیدگاههایشا ،در مورد موضوع یاری مینمود( .رک به
ببی1924،؛ توکلی1925،؛ ساروخانی.)1919،
تعاریف عملیاتی متغیرها
تأمین اجتماعی:

به مناله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانیهای اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده است و از
طرفی منظور از رفاه و تأمین اجتماعی ،تمشهای انجام شده توسط دولت برای کمک به خانوادهها بوده
و برنامههایی چو ،تأمین درآمد ،فراه ،نمود ،مراقبت پاشکی و ارائه خدما
مسکن ،توسعه اجتماعی ،مهیا نمود ،خدما

درمانی عمومی ،تأمین

برای تسهیل سازگاری اجتماعی و فراه ،نمود ،تسهیم

تفریحی و سرگرمی را شامل میشود.
تجارب نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در اداره امور نظام تأمین اجتماعی:

مجموعه تصمیما  ،اقداما

و فعالیتهای کم ،و راهبردی است که از بدو پیروزی انقمب اسممی تا

زما ،این تحقی برای امور نظام تأمین اجتماعی کشور توسط مسئوال ،امور پیش گفته به انجام رسیده
است و دانش ضمنی و تلویحی یا دانش صریح را در این زمینه توسعه داده است.

مقاله هفت :،الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسممی ایرا،

با توجه به تعاریف متغیرهای نظری و عملیاتی میتوا ،متغیر مستقل پژوهش حاضر را به عنوا،
تجارب نظام جمهوري اسالمی ایران مد نظر قرار داد .همچنین متغیر وابسته این پژوهش الگوي
راهبردي اداره امور تأمین اجتماعی است.
دکترین:

واژه  Doctrineاز واژه التینی ( Doctrinaآراسته خو )558 :1911 ،به معانی مکتب ،آیین
(تولستوی ،)41 :1958 ،اصول عقیده ،سیاست ،آموزه و نظریه آمده است (طلوعی.)452 :1918 ،
واژه دکترین در زبا ،یونانی به معنای درس گفتن و تعلی ،داد ،آمده است (الالند.)911 :1911 ،
دکترین یا آئین در اصطمح به مجموعه اصول و عقاید دینی ،علمی و یا فقهی که منسوب به یکی از
دانشمندا ،و یا مکتب خاصی است ،اطمق میشود .از خصوصیا

دکترین این است که اصول و

عقاید آ ،با عمل توأم است و حقای نظری محض نیست .به همین جهت میگویند فرق بین دانش و
دکترین این است که دانش ،مشاهده و تبیین و تفسیر مینماید و دکترین حک ،میکند و دستور
میدهد و به کار میبندد (صلیبا .)11 :1911 ،در منط  ،دکترین بر دو نوع آمده است؛ یکی برای
کشف حقیقت به کار میرود که آیین تحلیل یا اختراع نامیده میشود و دیگری به کار انتقال این
حقیقت به دیگرا- ،پس از کشف آ -،که به آیین ترکیب یا تعلی ،مرسوم است (صلیبا.)11 :1911 ،
اهداف:

هد

سازمانی ،هدفی است که سازما ،تمشهای خود را به سمت آ ،هدایت میکند .در واقع درباره

این که برای اشاره به اهدا

سازما ،دقیقاا از چه واژههایی باید استفاده شود ،اختم

نظر وجود

دارد .بعضی از نظریه پردازا ،مدیریت معنای مقاصد را در نظر میگیرند.
برخی مدعیاند این دو واژه معانی متفاوتی دارند و نمی توانند به جای یکدیگر به کار روند .در این
جا ،واژه هد

برگرفته از معادل انگلیسی آ ،به کار میرود که تمش سازما ،رسید ،به آ ،است.

اهدا  ،مبنایی را برای برنامه ریای ،سازما ،دهی ،ایجاد انگیاه و کنترل فراه ،میآورند.
بدو ،اهدا

و ارتباطا

مؤثر آ،ها ،رفتار سازمانی دچار سرگردانی میشود .نویسندگا ،کتابهای

مدیریتی ادعا کردهاند که از اهدا

سازمانی باید به هما ،گونه استفاده شود که ناوبرها از ستاره

شمال استفاده میکنند.
این نظریه پردازا ،معتقدند که تعیین اهدا

به مثابه شناسایی ستاره شمال است؛ ستاره شمال را روی

میکنید و هر موقع که راه را گ ،کردید ،از آ ،برای راه یابی استفاده مینمایند
قطب نمایتا ،تنظی ،
(سرتو و پیتر.)89 :1924 ،
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سیاست:

سیاستگیاری طراحی وبرنامه ریای روشها و راههایی برای دستیابی به اهدا

معین در زمینههای

مشخص میباشد .با توجه به تعریف سیاستگیاری از " جا .،ام .برایسو " ،میتوا ،مراحل
سیاستگیاری را به طور کلی به مراحل زیر تقسی ،بندی کرد:
تعیین سطح سیاستگیاری
گردآوری دادهها
برنامه ریای
اجرا
ارزیابی واصمح (وردی نژاد.)24 :1938 ،
الگو:

واژه الگو به معانی الگو ،انگاره ،شکل و نمونه ،قالب ،طرح ،منوال و نقش در نظر گرفته شده است.
این واژه در معانی متعددی بهکار رفته است.در تعریفی ساده از الگو میتوا ،گفت؛ الگو یا مدل،
نمایش نظری و ساده شده از جها ،واقعی میباشد( .دهقا ،و جملینیا )1923 ،همچنین الگو برای
سادهتر و قابلفه ،کرد ،پدیدهها ،به تنظی ،عناصر آ ،پدیده و ایجاد نظمی در آ،ها ،میپردازد و آ،را
به شکل یک طرح منطقی و یک پیکره در میآورد و به نوعی یک اباار توصیفکننده است(.مندراس
و گورویچ)11 :1924 ،
الگوی راهبردی:

الگوی راهبردی مدل پیشرفتهای است که با استفاده از آ ،و چیدما ،منطقی و هنرمندانه ،عوامل اصلی و
عرصههای راهبرد و روابط بین آ،ها به بهترین شکل ممکن ارائه و مورد بررسی قرار میگیرد .از
ویژگیهای الگوی راهبردی میتوا ،به موارد ذیل اشاره نمود:
 فرایندی است که باعث میشود تا اولویتهایی که در آینده الزم هستند ،ایجاد گردد.
 طراحا ،را وادار میکند تا گاینههایی در مورد آنچه میخواهند و یا نمیخواهند انجام دهند ،را
انتخاب کنند.
 تمام سازما ،را حول یک محور مانور اجرایی گرد میآورد.
 خطوط و چارچوبی در مورد اختصاص منابع فراه ،میآورد.
 در یک طرح راهبردی باید سئواال
 کجا هستی،؟ (ارزیابی)

زیر پرسیده شوند:

مقاله هفت :،الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسممی ایرا،

 باید به کجا برسی،؟ (شکا /جایگاه آینده نهایی)
 چگونه شکا

را از بین ببری،؟ (راهبردها)

 چگونه پیشرفت خود را رصد کنی،؟ (ارزیابی عملکرد و بازخوردگیری)
تجزیه وتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
تدوین و اجرای تحقی پیش روی در اداره امور تأمین اجتماعی منوط به تجایه و تحلیل دادههای
حاصل از مصاحبه با اساتید دانشگاه ،خبرگا ،و صاحب نظرا ،است .مراحلی را که برای بکار بستن
این مصاحبهها در نظر گرفته شد را میتوا ،در هفت مرحله ذکر نمود.
 -1تبیین نمود ،هد

تحقی

 -8انتخاب نمونه
 -9طراحی نمود ،شیوه و ساختار مصاحبه
 -4تدوین سئواال

مصاحبه

 -5انجام یک تحقی مقدماتی
 -1انجام مصاحبه های اصلی
 -1تجایه و تحلیل داده های بدست آمده
به منظور تحلیل دادههای بدست آمده در بخش نظریه پردازی تحقی  ،از تبیین نظری با اسیتفاده از روش
استدالل منطقی و استقرایی استفاده شد .در این روش ،جمع آوری و تحلییل دادههیا بیه طیور آگاهانیه و
هماما ،صور

گرفت .تحلیل دادهها در روش کیفی نظریه مبنایی مستلام انجیام سیه فعالییت تلخییص

دادهها ،عرضه دادهها و نتیجهگیری بود که به صور
انجام شده ،مقولهها و گاارهها صور

تحلیل مفاهی ،مبتنی بر کید گییاری مصیاحبههیای

پییرفت (فلیک.)13 :1912 ،

بنابراین به عنوا ،خمصه میتوا ،روش تحقی مورد استفاده در پژوهش میکور که روش نظریه مبنایی
بود را در قالب زیر بیا ،نمود (اتسلندر.)189 :1911 ،
 -1جمع آوری دادهها مبتنی بر مصاحبههای انجام شده با اساتید ،صاحب نظرا ،و نخبگا ،در اداره
امور تأمین اجتماعی.
 -8تحلیل مفاهی ،با استفاده از کدگیاریهای انجام شده
 -9مفهوم سازی و کارکرد بخشی
 -4مقوله بندی
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 -5مدل سازی و تبیین قابلیتهای تجربی
به منظور ارائه الگوی راهبردی اداره امور تأمین اجتماعی و شناسایی زوایای گوناگو ،دادههای بدست
آمده از فرآیند مصاحبه جمع آوری و کد گیاری شدند.
توصیفی و تحلیلی و یافتههای

آنچه در ادامه میآید جداولی است که به طور خمصه بیانگر اطمعا

حاصل از این پژوهش است .دادههای به دست آمده از طری مصاحبههای عمقی و نیمه ساخت یافته با
استفاده از تکنیک کدگیاری به شکلی ارزیابی و طبقه بندی شدند که قضایای مناسب و فایدهمند جهت
شکل دهی و خل الگوی نظری اداره امور تأمین اجتماعی احصاء شود.
بر اساس اصول و قواعد روش تحقی نظریه مبنایی سه مرحله کد گیاری در دستور کار قرار گرفت .در
مراحل کدگیاری از الگوی زیر استفاده شده است :یافتههای حاصل از کدگیاری باز که در جدول 1
آمده ،نشا ،میدهد که  111مفهوم و نکته کلیدی از میا ،گفت و گو با  82مصاحبه شونده استخراج
گردید.
جدول  :1کدگیاری باز مصاحبههای صور
نشانگر

نکا

کلیدی مستخرجه از اظهارا

گرفته

مصاحبه شوندگا،

دربارهی نظام تامین اجتماعی

مفاهی،

**P*A
***1

طب قانو ،بیمه ،ماموریت اصلی حمایت از نیروی کار است.

حمایت از نیروی کار

PA2

رویکرد در سازما ،تأمین اجتماعی بر اصل سه جانبه گرایی استوار

مشارکت جویی

است.
PA3

وظیفه سازما ،تأمین اجتماعی خدمت رسانی به بیمه شدگا ،و
خانواده های آنا ،است.

PA4

ماموریت سازما ،دارای دوبال درما ،و مستمری است.

حداکثری
جامعیت خدما
پوشش جامع

سازما ،تأمین اجتماعی یک سازما ،اجتماعی
PB5

است ،ولی از اقتصاد و سیاست تاثیر پییرفته و بر

فرابخشی بود،

آ ،ها تاثیر می گیارد.
PB6

از منظر چش ،انداز ،سازما ،تأمین اجتماعی به پیری رسیده است.

کهولت ساختار
سازما،

مقاله هفت :،الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسممی ایرا،
نکا

نشانگر

کلیدی مستخرجه از اظهارا

مصاحبه شوندگا،
مفاهی،

دربارهی نظام تامین اجتماعی

عدم هماهنگی و
قانو ،گیاری های اشتباه ،بار زیادی به سازما ،تحمیل می کند.

PB7

اشرا

قانوگیار بر ساختار

سازمانی و عملیاتی سازما،
سازما ،تأمین اجتماعی از نقطه سر به سر عبور کرده و اگر نتواند
PC8

بین منابع ورودی و خروجی تعادل برقرار کند ،در ارائه خدما
مشکم

PC9

PC10

دچار

جدی خواهد شد.

اگر روند فعلی ادامه پیدا کند ،سازما ،تأمین اجتماعی در مد
کوتاهی سربار می شود.
کند ،بار آ ،را روی دوش سازما ،تأمین اجتماعی انداخته است.
بخش کارشناسی از بین رفته و عدم نگاه کارشناسی یکی از مه،
ترین حوزه های مغفول مانده است.
است.
متوسط عمر مدیرا ،تنها یک سال و نی ،بوده است.
نقاط بیمه ای و درمانی بسیار خوب دیده شده و در برنامه

PD14

استراتژیک سازما ،تأمین اجتماعی ،فرصت ها به خوبی شناسایی شده
اند.
تا یک حدی سعی شده بین عملکرد و برنامه های سازما ،تأمین

PD15

اجتماعی تطاب ایجاد شود ،اما به دلیل مشکم

موجود ،در بعضی

موارد توقف یا پس رفت داشته ای.،
PD16

در اصول  83 ،81و  49قانو ،اساسی تأمین اجتماعی به خوبی
دیده شده ،ولی خوب محق نشده است.

PD17

در سند چش ،انداز ه ،وظایف سازما ،دیده شده است ،ولی چو،
برنامه ریای و کار کارشناسی نیست ،درست اجرا نمی شود.
در یک دوره ی زمانی ،ستاد مدیریت دانش داشت جا می افتاد و

PD18

سازما ،تأمین اجتماعی جاو نهادهای پیش رو بود .تنها سازمانی بود که
موسسه عالی پژوهش داشت.

بخشی
فقدا ،رویکرد
عدم توجه به جنبه
های فرهنگی و ارتباطی

برنامه استراتژیک  81ساله در حدود سال  29تدوین شد ،ولی

PC13

مقطعی نگری و نگاه

کارشناسی

بخش دیگری که مغفول مانده ،حوزه فرهنگی و ارتباطی سازما،

PC12

بحرانی بود ،وضع
تأمین اجتماعی

هرجا که دولت می خواسته نظام رفاه و تأمین اجتماعی برقرار

PC11

عدم تعادل منابع

عدم ثبا

مدیریت

شناسایی فرصت ها
در برنامه استراتژیک
عدم تطاب عملکرد
با برنامه ها
عدم بهره برداری از
بستر قانو ،اساسی
عدم توجه به سند
چش ،انداز
حی

رویکرد

پژوهشی
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دفاعی راهبردی  -سال پاناده ،،شماره  ،12تابستا1931 ،
کلیدی مستخرجه از اظهارا

مصاحبه شوندگا،
مفاهی،

دربارهی نظام تامین اجتماعی

PD19

جانشین پروری بوده ولی یک مقدار ک ،رنگ شده است.

PE20

متاسفانه از دیرباز جامعه با یک طرز تلقی غلط از مفهوم کارگر
روبهرو بوده است.

عدم توجه کافی به
کادرسازی
عدم تعریف درست
کارگر

در سالهای اخیر بنا بر دالیل ساختاری و نهادی ،سوءتدبیرها،
بیثباتی در مدیریت عالی و همچنین متأثر شد ،از سیاستهای
PF21

اقتصادی ،اجتماعی و گاهی جناحی ،نظام تصمی،گیری این صندوق به
سمت و سویی حرکت کرده است که بی ،آ ،میرود این ناکارآمدی

فقدا ،رویکرد
سیستمی

حتی حوزه امنیت ملی را تحتتاثیر قرار دهد.
قانو ،کار جمهوری اسممی ایرا ،که قریب به دو دهه پیش به
PF22

تصویب نهایی رسیده ،در اجرا با فراز و نشیبهای فراوانی مواجه شده
است.

عدم پیاده سازی
صحیح قوانین

تشکلهای صنفی با سه مشخصه فراگیری از لحاظ تحت پوشش
PF23

قرار داد ،جامعه کارگری ،قدر
مقررا

چانهزنی در چارچوب قوانین و

و هماهنگ کرد ،منافع کارگرا ،در پویایی تولید میتواند نقش

تعیینکننده ای در حل مسایل و مشکم

های صنفی

جامعه کارگری داشته باشد.

جامعه کارگری از نظام تصمی،گیری به ویژه مجلس انتظار دارد با
PG24

فعال سازی تشکل

درایت و ژر نگری آثار و پیامدهای هدفمندسازی یارانهها را روی
اقشار کارگری و صنعتی کشور ببیند.

ژر

نگری در

تصویب قوانین

تاثیرپییری و آشکار شد ،آثار بحرا ،اقتصادی جها ،در کنار فشار
تحری،های اقتصادی دولت های متخاص ،بر اقتصاد کشور و همچنین
PG25

اتخاذ سیاستهای غیرکارشناسی اقتصادی دولت با وجود درآمدهای
ارزی فراوا ،در سالهای اخیر ،کشور را در وضعیت مخاطرهآمیا

اثر منفی اقتصاد بحرا،
زده بر تأمین اجتماعی

تورم -رکود قرار داده است.
PH26

یکی از آسیب های جدی آ ،است که سازما ،های دست اندرکار
و متولی زیادی وجود دارند.

PH27

هرجا اشکالی هست ،اگر در اجرا نباشد ،پس ضعف در چارچوب
و قانو ،است.

موازی کاری
ضعف تقنینی

مقاله هفت :،الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسممی ایرا،
نکا

نشانگر

کلیدی مستخرجه از اظهارا

مصاحبه شوندگا،
مفاهی،

دربارهی نظام تامین اجتماعی
سازما ،های حمایتی باید اعداد و ارقام را همسا ،با بقیه سازما،

PH28

ها اعمم کنند.
PH29

شاخص هایی ه ،چو ،تورم باید تعدیمتی صور

می گرفت که این

ه ،مباحث ساختاری نیاز جدی به کار پژوهشی و تحقیقی دارند،
و نتایج تحقیقا

قبلی استفاده کرده و

دائما روزآمد بوده و جریا ،داشته باشند.
باید رویکرد فرآیندی در نظام تأمین اجتماعی لحاظ شود و افراد
توانمند شده و از چرخه خارج شوند.
در دولت های رفاه محور با نگاه جامعه محور ،فرد فارغ از این که

PI33

بیمه هست یا نه تحت پوشش حمایت های اجتماعی قرار می گیرد.
نظام اقتصادی وقتی دچار اشکال هست ،تبعاتی به دنبال دارد که

PI34

کارکرد تأمین اجتماعی را گسترده می کند.
نظام تأمین اجتماعی باید به سمتی برود که نظام بیمه ای فراگیرتر

PJ35

باشد.
PJ36

نظام تأمین اجتماعی باید به جای نگاه مالی و درآمدی ،نگرش
علمی و اجتماعی را مد نظر قرار دهد.

PK37

اندیشه توسعه در ایرا ،،بالنده و بارور نیست و دغدغه های
مسئوال ،با اقتضائا

PK38

توسعه فاصله می گیرد.

برای گسترش نظام تأمین اجتماعی با دو محدودیت نظری و عملی
مواجه هستی.،
محدودیت نظری به این معناست که درک کافی در نظام تصمی،

PK39

گیری و تخصیص منابع در ابعاد اهمیت نظام های تأمین اجتماعی،
حمایت اجتماعی و عدالت اجتماعی وجود ندارد.
محدودیت عملی ه ،به این معناست که ساختار رانت محور به

PL40

صور

عدم انعطا

نظام وار ،اندیشه های دانایی ،بهره وری و کارایی را تضعیف

می نماید.

نیاز به مباحث
پژوهشی عمی

پژوهش ها باید از تجربیا

PH31

پییری

یا انجام نشده یا کافی نبوده است.

ه ،مباحث کارکردی.

PI32

شفافیت آماری

نظام تأمین اجتماعی نتوانسته فقر را از بین ببرد ،زیرا متناسب با
تعدیم

PH30
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روزآمدی تحقیقا
توانمند سازی
جامعیت پوشش در
دولت های رفاه
تعامل دو سویه تأمین
اجتماعی با اقتصاد
فراگیری نظام بیمه ای
لاوم ایجاد نگرش
علمی و اجتماعی
رویکرد های اشتباه
تصمی ،سازا،
وجود محدودیت های
نظری و عملی
عدم وجود درک کافی
در نظام تصمی ،گیری و
تخصیص منابع
وجود ساختار رانت
محور به صور

نظام وار
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نشانگر

کلیدی مستخرجه از اظهارا

مصاحبه شوندگا،
مفاهی،

دربارهی نظام تامین اجتماعی
در اجرای قوانین خوب ه ،با دو مشکل جدی کارایی اندک و

PL41

فساد گسترده مواجه هستی.،

کارایی اندک و فساد
گسترده
عدم بهره بندی از

PM42

خیلی ک ،از بستر قوانین و مقررا

PM43

در دو سطح بنیادی و کاربردی باید پژوهش صور

بستر قوانین و مقررا

موجود استفاده شده است.

موجود
نیاز به پژوهش در دو

بگیرد.

سطح بنیادی و کاربردی

یک آسیب آ ،است که برای ارزیابی ها ،از ویژگی های شخصیتی
PM44

دست اندرکارا ،استفاده می کنند؛ این یک عنصر فرعی است و مسئله
باید از شخص محوری خارج شود.
نظام تصمی ،گیری درک درستی از حدود حاکمیت ندارد ،فجایع

PM45

بارگ در اقتصاد به خاطر این بمست که فکر می کردند سپرده های
بانک های دولتی متعل به دولت است.
تصمیما

PN46

غیرکارشناسی و شتاب زده ،کوبنده ترین ضربا

را به

سازما ،های بیمه ای وارد می کند .این نوعی تعرض به حقوق مالکیت
مردم است.
ساز و کاری نداری ،که اگر دولت به این سازما ،ها خسار

PN47

وارد

کرد ،با محدودیت یا تنبیهی مواجه شود.

PN48

لاوم کنار گیاشتن
شخص محوری
عدم وجود درک
درست از حدود حاکمیت
تعرض به حقوق
مالکیت مردم
نبود ساز و کار
محدودیت کننده برای
دولت

بارگترین اشکال نظام تأمین اجتماعی آ ،است که در حالی که

ناکارآمدی ناشی از

بیش از نیمی از جمعیت را پوشش نمیدهد ،اما به دلیل تعدد

تعدد سازما ،های دست

سازمانهای دست اندرکار نوعی عدم کارآمدی را تجربه می کنی.،
غیر شفا

PO49

بود ،و غیرپاسخ گو بود ،سازما ،های که خدما

حمایتی و تأمینی را انجام می دهند.

اندرکار
غیرشفا

بود ،و غیر

پاسخ گو بود،

* :نکته ** :کد اختصاصی هر فرد مصاحبه شده ( :*** )A,B... Z,Z1, Z2شماره نکته

پس از بررسی و بازبینی اسناد به صور

تمام شمار در مرحله کدگیاری محوری ،مفاهی ،احصاء شده

مورد بازبینی قرار گرفته و در قالب مقولهها دسته بندی شدند .آ ،چه در ادامه میآید ،مقولههای
استخراج شده و اطمعا

به دست آمده از کد گیاری باز میباشد.

مقاله هفت :،الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسممی ایرا،

در کدگیاری باز مصاحبههای صور

پییرفته شده با  28نفر از مدیرا ،،تصمی ،سازا ،،کارشناسا،،

دست اندرکارا ،و اساتید دانشگاه صاحب نظر در زمینههای مرتبط با تأمین اجتماعی تعداد  111نکته
کلیدی و مفهوم شناسایی و یافت شد .در مرحله کدگیاری محوری مفاهی ،بار دیگر بازبینی شده و تعداد
 13مقوله استخراج گردید .جدول ( )8این مقولهها را نشا ،میدهد.

جدول  :8مرحله دوم کدگیاری محوری تجارب نظام مقدس جمهوری اسممی ایرا،
کدها
PA1

مقوالت

مفاهیم

توجه به مستضعفین و

حمایت از نیروی کار

کمک رسانی

جامعیییت خییدما  ،پوشییش جییامع،
PA3, PA4, PP52,PJ35,
PI33, PR65, PY104

جامعیت پوشیش در دولیت هیای رفیاه،
فراگییری نظیام بیمیه ای ،عیدم جامعییت

رفاه فراگیر

پوشش ،تمام آحاد جامعه ،تیأمین حیداقل
معیشت عامه،
فرابخشی بود ،،لاوم مدیریت منابع،
PB5, PT83, PV93,
1
PX103, PZ 113

لییاوم سییاخت بانییک اطمعییاتی جییامع
کشوری ،ضرور

انسجام نظام اطمعاتی

جامع ،لاوم ساخت بانک اطمعاتی جامع

هماهنگی و همراهی همه
ارگا،ها

کشوری
PA2, PF23

مشییارکت جییویی حییداکثری ،فعییال
سازی تشکل های صنفی
خدمت حضر

PR64,PS72, PX102,
0
0
0
PZ 106,PZ 107, PZ 108

متخصصین و بخش خصوصی

امام در تبیین مسئله

بیمه در شرع و اسمم ،راهگشیایی فتیوی
امام ،برتری جامعه اسممی ،هد

مشارکت مردم

گفتما،

اسممی ،توجه بیه اقشیار نیازمنید ،توجیه

عدالت اجتماعی مشخصه
گفتما ،حضر
امام(رحمتاهللعلیه) و امام خامنهای
(مدظله العالی)

امور اجتماعی اقشار نیازمند
PH28, PO49, PO50

شفافیت آمیاری ،غیرشیفا

بیود ،و

پاسخگویی نهادهای
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کدها

مقوالت

مفاهیم
غیر پاسخ گو بیود ،،عیدم پاسیخ گیویی

متولی

برخی نهادها
فقیدا ،رویکییرد کارشناسییی ،حییی
رویکییرد پژوهشییی ،نیییاز بییه مباحییث
پژوهشییی عمی ی  ،روزآمییدی تحقیقییا ،
لاوم ایجاد نگرش علمی و اجتماعی ،نیاز
PC11, PD18, PH30,
PH31, PM43, PJ36,PR70,
PS74, PT80, PU84,
0
PW101, PZ 110,

بیییه پیییژوهش در دو سیییطح بنییییادی و
کییاربردی ،لییاوم برخییورد علمییی ،لییاوم
برخورد علمی با اصل بیمه گیری ،.لیاوم

لاوم و وجوب رویکرد
علمی و پژوهش محوری

استفاده از تجیارب جهیانی موفی  ،لیاوم
اجرای دقیی محاسیبا

بیمیه ای ،لیاوم

اسییییتفاده از تجربیییییا

و الگوهییییای

کشورهای دیگر ،بیمه یک صنعت است،
PI32

توانمند سازی

توانمند سازی
عدم تعادل منابع ،بحرانی بود ،وضع
تأمین اجتماعی ،فقدا ،رویکرد سیسیتمی،
عدم توجه کافی بیه کادرسیازی ،کهولیت
ساختار سیازما ،،عیدم انعطیا

PC8, PC9, PF21,
PH29, PB6, PD19, PR60,
PR62, PT75, PT76, PT82,
2
PW96, PW99, PZ 115,
2
PZ 117

مشییکم

پیییری،

ناشییی ازمییوج بازنشسییتگی،

نادیک شد ،به عدد بحرانی ،عیدم پییش
بینی آینیده خیوب بیرای سیازما ،تیأمین
اجتماعی ،عدم هماهنگی و برنامیه رییای
کم ،،ابتر ماند ،قانو ،با انحیمل وزار
رفاه ،لاوم توسعه زیر سیاخت هیا ،لیاوم
توسعه هدفمنید زییر سیاخت هیا ،لیاوم
بازنگری در شیوه مدیریت ،عیدم وجیود
ساماندهی مناسب و نظ ،خاص

تحول ساختاری

مقاله هفت :،الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسممی ایرا،
کدها
PC12, PE20

مقوالت

مفاهیم
عدم توجه به جنبه هیای فرهنگیی و

بهره مندی از سرمایه های
اجتماعی

ارتباطی ،عدم تعریف درست کارگر
گسییتردگی تییاثیر گیییاری تییأمین

PO51, PR61, PS73,
0
PV92, PZ 109,

اجتمییاعی ،تیینش اجتمییاعی ،پیییدایش
مشییکم

تنوع و هدفمندی حمایت-
ها

فییراوا ،،امنیییت اجتمییاعی بییه

مخاطره می افتد 93 ،میلیو ،نفر بیمه شده
عییدم همییاهنگی و اشییرا

قانوگیییار بییر

سییاختار سییازمانی و عملیییاتی سییازما، ،
عدم بهره برداری از بستر قیانو ،اساسیی،
مقطعی نگری و نگاه بخشی ،عیدم توجیه
به سند چش ،انداز ،ضعف قانو ،گیاری،
سیاست گیاری های ناکارآمد ،نبیود سیاز
و کار محدودیت کننده برای دولت ،ژر
PB7, PD16, PD10,
PD17, PH27, PP53, PN47,
PG24, PQ55, PQ58,
PR68, PS71, PT77, PT78,
PU89, PV90, PW98,
0
1
PY105, PZ 111, PZ 112,
1
PZ 114,

نگری در تصویب قوانین ،عیدم تصیویب
قیوانین صییحیح ،در مسییر قییرار نییداری،،
لاوم بازنگری علمی در قانو ،،عدم توجه
به منابع در قانو ،گیاری ،عدم پیش بینیی

مشکم

قانو ،گیاری

ساز و کار در برنامه پنج ،،عیدم در نظیر
گرفتن منابع بیرای قیوانین جدیید ،لیاوم
بازنگری علمی در قانو ،،عدم همسیویی
کامل مجلیس بیا تیامین اجتمیاعی ،لیاوم
اصمح ساختاری در قانو ،،لیاوم بیه روز
رسانی قیانو ،،تحمییل هاینیه بیه علیت
فرادست بود ،مجلس ،عدم پیش بینی بار
مالی موارد تحمیلی توسط مجلس ،قوانین
باید به روز شود،

PH26, PN48,

موازی کیاری ،ناکارآمیدی ناشیی از

کاری موازی
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کدها

مقوالت

مفاهیم
تعدد سازما ،های دست اندرکار
عدم ثبا

میدیریت ،رویکیرد هیای

اشتباه تصمی ،سیازا ،،عیدم وجیود درک
کافی در نظام تصمی ،گیری و تخصییص
منابع ،لاوم کنارگیاشتن شخص محوری،
PC13, PK37, PK39,
PM44, PM45, PN46,
PR66, PR67, PT79, PT81,
PV94, PW97

عییدم وجییود درک درسییت از حییدود
حاکمیت ،تعرض به حقوق مالکیت مردم،

ضعف نظام تصمی ،گیری

بحرا ،های سیاسی ،تصیمی ،گییری ییک
شبه ،لاوم جلوگیری از تغییرا

میدیریتی

عمده ،لاوم عدم برخورد سلیقه ای ،عیدم
مییدیریت تکنیکییال و تخصصییی،

ثبییا

برنامه ریای ثبا

می خواهد،

عیدم بهیرهمنیدی از بسیتر قیوانین و
مقییررا

موجییود  ،عییدم پیییاده سییازی

صحیح قوانین ،عیدم تطیاب عملکیرد بیا
برنامه هیا ،عیدم اجیرای کامیل تعهیدا
دولت ،لیاوم اسیتقمل تیأمین اجتمیاعی،
PD15, PF22, PM42,
PQ54, PQ59, PU86,
PU87, PV91, PW95,
2
PW100, PZ 116

درخواسیییت هیییای فراتیییر از مقیییررا
سییازمانی و قییانونی ،اسییتفاده ابییااری از
بیانییا

و رهنمودهییای حضییر

(رحمت اهلل علیه)

عدم پیاده سازی قوانین

امییام

و مقام معظی ،امیام خامنیه ای

(مدظله العالی)  ،دولیت بیدهکار اسیت ،عیدم
ایفای نقش موثر دولت ،استفاده ابااری از
رهیافت و ارزشها ،عدم تطاب عملکیرد
سازما ،با برنامه
PD14

شناسیییایی فرصیییتهیییا در برنامیییه
استراتژیک

فرصت شناسی

مقاله هفت :،الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسممی ایرا،
کدها

مقوالت

مفاهیم
وجییود محییدودیت هییای نظییری و

PK38

عملی

محدودیت های نظری و
عملی

کارایی اندک و فساد گسترده ،وجود
ساختار رانت محور به صور

PL 41, PL40, PQ56,
PQ57, PU85

نظیام وار،

فسییاد گسییترده ،فسییاد در نظییام اجرایییی،

فساد اداری

فساد در قطب های اقتصادی و مالی
تعامل دو سویه تیأمین اجتمیاعی بیا
اقتصییاد ،اثییر منفییی اقتصییاد بییر تییأمین
اجتمییاعی ،اثییر منفییی تییورم بییر تییأمین

PG25, PI 34, PR63,
PR69, PU88,

اجتمییاعی ،بیمییههییای اجتمییاعی موجییب
بهبییود مناسییبا

تعامل نظام اقتصاد و نظام
تأمین اجتماعی

اقتصییادی -اجتمییاعی

میشوند

در مرحله سوم که کدگیاری انتخابی است فرآیند بهبود مقولهها انجام شد و الگویی مبتنی بر
مقولههای حاصل از تجربیا

نظام مقدس جمهوری اسممی ایرا ،مطاب با شکل ( )1احصا شد.

در تفسیر شکل ( )1که حاصل از نظریه مبنایی است ،برقراری عدالت اجتماعی مشخصه گفتما ،حضر
امام (رحمتاهللعلیه) و امام خامنهای

(مدظله العالی)

معظ ،انقمب از مقولهی محوری به شمار میآید؛ چرا که می-

توا ،تمامی مقوله ها را به آ ،ارتباط داد بررسی این مقوله نشا ،می دهد به نوعی اشاره به الوهیت و
قداست مقوله خدمت رسانی و حمایت از افراد دارد.
شرایط علّی ،نوعی از مقوله ها را در بر میگیرد که مربوط به شرایطی هستند که بر مقوله های محوری
تاثیر میگیارند .لاوم توجه به مستضعفین مقولهای است که با در نظر گرفتن و پیاده سازی آ،ها میتوا،
شرایط را جهت عملیاتی شد ،مقولههای محوری آماده ساخت.
مقولههایی به نام مقولههای راهبردی وجود دارند که میتوا ،آ،ها را کنش و بره ،کنشهایی دانست کیه
از مقوله های محوری منتج شده اند مشارکت همه اقشار جامعه در اداره امور تامین اجتماعی ،بهره مندی
از سرمایه های اجتماعی ،تنوع و هدفمندی حمایتها ،حی

موازی کاری ،کاهش ضعف نظیام تصیمی،

سازی و فرصت شناسی مقوله هایی هستند که در این طبقه جای گرفتهاند.
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میشود که بر راهبردها تاثیر میی گیارنید .در ایین تحقیی پاسیخ گیویی نهادهیای متیولی مقولیه تیامین
قیانو ،گییاری و کیاهش

اجتماعی ،هماهنگی و همراهی همه ارگا ،ها ،تحول ساختاری ،رفع مشیکم

فساد اداری به عنوا ،زمینه هایی در نظر گرفته شده اند که می بایست به عنوا ،بستری جهت پییاده سیازی
مقولههای راهبردی مد نظر قرار گیرند.
شرایط مداخله گر به طور مشخص بر راهبردها مؤثرند و از آ ،ها به عنوا ،شیرایط زمینیه ای عمیومی ییاد
میشود .پیاده سازی قوانین و رفع محدودیت های نظری و عملی از جمله مه ،ترین شرایط مداخلیه گیر
میباشند.
در نهایت پیامدها که خروجی حاصل از به کارگیری مقولههای راهبردی بیه شیمار مییآینید آورده شیده
است .رفاه فراگیر ،توانمندسازی ،تعامل نظام اقتصیادی و تیأمین اجتمیاعی و لیاوم توجیه بیه پیژوهش،
راهبردهایی هستند که در نهایت می توا ،انتظار داشت به عنوا ،خروجی های سیست ،حاصل شوند .ایین
پیامدها در واقع نتیجه کنش ها و بره ،کنش های مقوله های راهبردی می باشند که رویکردشیا ،دسیت
یابی به اهدا

مصرح در مقوله های محوری بوده است.

نتیجه گیری و پیشنهاد:
الف -نتیجه گیری

پژوهش حاضر به منظور تدوین الگویی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی و با استفاده از تجربیا
نظام مقدس جمهوری اسممی ایرا ،صور

پییرفت .روش انجام پژوهش فوق با استفاده از مصاحبه و

بر مبنای نظریه مبنایی بود و نتایج حاصل از آ ،در جداول بخش قبل ذکر شد.
با توجه به اهدا

اصلی و فرعی این پژوهش که تدوین تجارب حاصل از کارکرد تأمین اجتماعی و

دست یابی به الگویی راهبردی به عنوا ،اهدا

اصلی و مستندسازی تجارب نظام مقدس جمهوری

اسممی ایرا ،در اداره امور تأمین اجتماعی به عنوا ،هد

فرعی این پژوهش ذکر شده است ،میتوا ،با

در نظر گرفتن به الگوی ارائه شده ،به یک جمعبندی جامع در زمینه اهدا

رسید.

در این پژوهش محق با پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش که چگونگی تجربیا

نظام جمهوری

اسممی ایرا ،در زمینه امور تأمین اجتماعی است ،به ارائه الگویی راهبردی مبتنی بر تجارب نظام
جمهوری اسممی ایرا ،در اداره امور تأمین اجتماعی دست یافته است .عموه بر این در ادامه ،تجارب
مستند نظام مقدس جمهوری اسممی ایرا ،در اداره امور تأمین اجتماعی با توجه به الگوی نظری مبتنی
بر مقولههای حاصل از تجربیا

نظام مقدس جمهوری اسممی ایرا ،تبیین شده و ابعاد مؤلفههای الگوی
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راهبردی اداره امور تأمین اجتماعی تحت عناوین شرایط علی ،زمینه ،شرایط مداخلهگر ،مقولهی محوری،
راهبردها و پیامدها مشخص و بنابراین سواال

اصلی و فرعی پژوهش حاضر به روشنی پاسخ داده شده

است.
با توجه به متغیر این پژوهش ،تجربیا

نظام جمهوری اسممی ایرا ،در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی

بر مصاحبههای انجام شده با  82تن از نخبگا ،،اساتید و صاحب نظرا ،این است که با در نظر گرفتن
دادههای حاصل از نظریهی مبنایی ،دکترین ،اهدا
هما ،سیاست رسید ،به اهدا

تاکید شده و همچنین خط مشی تجربیا

نظام که

موکد در این زمینه است ،مشخص شد و با توجه به آ،ها الگویی

راهبردی مطاب شکل ( )8تدوین گردید که در ادامه بررسی شده است.
الگوی نهایی پژوهش به صور

یک فرآیند است که دارای ورودی و خروجی است و میتواند سیر

تکوینی یافتهها را به شیوه ی بهتری بازنمایی کند .با بررسی خروجی به دست آمده از نظریه مبنایی و
نمودار طبقهبندی مقوال  ،خطی فرضی را در این الگو پیریای شده که ورودی آ ،تجارب نظام
جمهوری اسممی ایرا ،است و سپس از مقوال

محوری احصا شده به راهبردها و در پایا ،به پیامدها

خت ،شده است .علت رس ،این مسیر این است که محق پس از تدوین نمودارطبقهبندی مقوال

و با

کنار ه ،قرار داد ،آ ،با خروجی نظریه مبنایی به دنبال نشا ،داد ،بهتر مفاهی ،در قالب یک مدل توسعه
یافته بود .در این مدل ،دکترینها (با رنگ سبا) و مقوال

محوری حول محور یکدیگر و به عبارتی

متجانس یکدیگرند و به تناظر ،سیاستها (با رنگ قرما) با راهبردها و اهدا

(با رنگ سفید) با پیامدها.

همانطور که در این شکل دیده میشود عدالت اجتماعی مشخصه گفتما ،حضر
خامنهای

(مدظله العالی)

توجه به مستضعفین به عنوا ،دکترین پژوهش حاضر و اهدا

امام(رحمت اهللعلیه) و امام
تاکید شده از جمله

رفاه فراگیر ،پوشش جامع تأمین اجتماعی ،لاوم توجه به پژوهش ،توانمندسازی و تعامل نظام اقتصادی و
نظام تأمین اجتماعی در این تجربیا

از بطن مصاحبهها و گفت و گوها استخراج شد.

ب -پیشنهادها

 تاسیس مرکا تربیت مدیرا ،و متخصصا ،نظام رفاه و تامین اجتماعی به منظور افاایش سطح کیفیمدیریت با این هد

که با جیب و استخدام مستقی ،از مرکا ،مانع از اتم

سرمایه های انسانی و

مادی در نظام مدیریت و کارآمدی بیشتر و تخصصی تر نظام رفاه و تامین اجتماعی شود .چرا که یکی
از مهمترین نقاط ضعف نظام رفاه و تامین اجتماعی ،تغییرا

پی در پی مدیریتی و ورود افراد غیر

متخصص و نا آشنا در امر مدیریت و سازمانی این مجموعه می باشد.
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 تبدیل کمیته ی رفاه اجتماعی در کمیسیو ،اجتماعی مجلس به یک کمیسیو ،مستقل تحت نامکمیسیو ،رفاه و تامین اجتماعی جهت هماهنگی و همسوئی بیشتر با نظام رفاه و تامین اجتماعی و
همچنین به روز رسانی قوانین و اشرا

کامل در نظام رفاه و تامین اجتماعی.

این مطلب بدا ،معناست که تمامی افراد مصاحبه شده اصل اداره امور تأمین اجتماعی را بر پایه عدالت
اجتماعی مشخصه گفتما ،حضر
بنا نهاده اند و نیل به اهدا

امام خمینی

موکد ذکر شده در اداره امور تأمین اجتماعی را تنها بر این اساس میسر میدانند.

سیاست گیاری راهبردی با استفاده از تجربیا
اهدا

(رحمتاهللعلیه)

و امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

و توجه به مستضعفین

نظام ،تحت عنوا ،راهبردها و به منظور رسید ،به این

و تعالی نظام اداره امور تأمین اجتماعی ،در قالب خودکفایی نهادهای متولی ،بهرهمندی از سرمایه-

های اجتماعی ،تنوع و هدفمندی حمایتها ،حی

موازی کاری ،کاهش ضعف نظام تصمی ،سازی،

مشارکت همه اقشار جامعه در اداره امور تأمین اجتماعی و فرصت شناسی ،احصا گردید.
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-20. Rubin, H. J. & Rubin, I. S. (2005), Qualitative Interviewing, London,Sage.

112

فصلنامه مطالعا
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