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چکيده
زمينه و هدف :این تحقیق درصدد بازشناسی چرایی اجرا و یا عدم اجرای خطمشیهای تأمین اجتمااعی
در جمهوری اسالمی ایران میباشد .هدف کاربردی ایان پاووه

نن ا سا

کاه باا معا ااه اباارهاای اجارا،

روش های اجرا ،موانع اجرا ،رویکردهای اجرا ،منابع ،مجریان و  ...ضمن شناسایی مهم تارین عواماک ک یادی
اجرای خطمشی به تح ی ی بر پیادهسازی خطمشیهای تأمین اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران بپردازد.
روش :این تحقیق دارای رویکرد ترکیبی بوده و با استفاده از روش دادهبنیاد و اباار مصاحبه و نمونهگیری
هدفمند اقدام به طراحی و ارائه تح یک کرده اسا  .در ایان پاووه

باا اساتفاده از مصااحبه باا  11نفار از

متخصصان و مرور ادبیات نظری ،به تح یک خطمشیها پرداخته شد .سامانه تح یک شامک ورودیها ،پاردازش
و نتایج و پیامدها ،تصویر سازمان و عوامک محیعی اس  .تجایه وتح یاک داده هاا از طریاق کدگاااری بااز و
محوری انجام پایرف .
بر این نکات تأکید دارد :محیط درونی سازمان ،اخاللگران سامانه،

يافته ها و نتيجه گيري :نتایج پووه

توجه به جابه سیاه اجرای خط مشی و عوامک محیعی مؤثر بر سیاس های سازمان .در مجموع می توان گف
که مؤ فه های اجرای خط مشی در واقع نشان دهنده ظرفی های الزم برای اجرای مناسب یاک خاط مشای در
تأمین اجتماعی اس

و نادیده گرفتن چنین ظرفی هایی پیامدهای منفی به دنبال خواهد داش .

کليد واژهها :خطمشی عمومی ،اجرای خطمشی ،تأمین اجتماعی.
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مقدمه
خطمشیهای عمومی تج ی اراده حکوم ها هستند و به منا ه متغیاری کاه بار تماامی
عوامک اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنسی و سیاسی تأثیر میگاارد ،حاائا اهمیا

فاوقا ااادهای

هستند ق یپور و همکااران .)1396 ،به عبارت دیسر خطمشی عماومی بهعنوان مفهاومی اساسای
در ع وم اجتماعی و سیاسی ج وهای از تصامیمات حکوما
مدیری

و سازماندهی جوامع مدرن اس

اسا

و اباااری مرکاای در

کاه باهواساعه نن اختیااار اعمااال مایشاود و

فص نامه ع می معا اات بینرشتهای دان

حکمرانای صورت میپایرد هیسی.)2004 ،
دو ها با اتکا به خطمشیهای عمومی ،اهداف کالن خود را دنباال مایکنناد .یکای از
مراحک عمده خطمشیگااری عمومی ،مرح ه اجرا میباشاد کاه در نن خاطمشای عماومی
تدوینشده ،در عرصه عمک پیادهسازی میشود گک وردی و همکاران .)1397،اجارا ،مرح اهای از
خطمشیگااری اس

که بالفاص ه باد از مشروعی بخشی سیاس  ،انتظار مایرود کاه باه
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وقوع بپیوندد .در این فرنیند بازیسران مخت ف درهم مینمیاند تا اهداف یک خطمشی را به
هدف مورد نظر برسانند .تجربیات متادد نشان داده که اجرا همواره بهنسانی انجام نمیشود
و در مواقای بخ

عمدهای از سیاس ها تنها در مرح ه تدوین بااقی مایماناد ،گاویی کاه

هیچگاه متو د نشدهاناد کااردوانی .)1398،اجارا جااو الینفاک و مکماک خاطمشای عماومی
محسوب میشود و تأثیر نن روی شککگیری خطمشیها اجتنابناپاایر اسا
بهرغم اهمی

فاایندهای که خط مشی عمومی در حاکمی

اما ننچه در عمک با نن مواجه هستیم ،این اس

اثربخ

دونا اد.)1995،

و کارنمد دو ها دارد،

که اغ اب دو ا هاا در اجارای خاطمشای

عمومی موفق عمک نمیکنند .یکی از مهمترین مسائ ی کاه اماروزه بیشاتر کشاورها اعام از
کشورهای توساهیافته و در حال توساه با نن مواجه هستند ،اجرای ناموفق خاطمشایهاای
عمومی اس

باتساوری .)2016،امروزه هم بسیاری از کشورها در چنبره بوروکراسای سانتی و

نظام مدیری

اس  ،گرفتار نمدهاند

نمرانه که منباث از تفکر قدیمی جدایی اداره از سیاس

و اجرای خطمشی عمومی برای ننها بهصورت یک موضوع الینحک باقی ماناده اسا  .بار
همین اساس ،اکثر برنامههای دو
200



در این کشورها در مرح ه اجارا باا شکسا

و ناکاامی

مواجه میشوند استی من .)380 :2006،بنابر موارد ذکرشده ،اجارای خاطمشای یکای از مساائک


اساسی فراروی سازمانهای دو تی اس ؛ زیرا توانمنادی دو ا
ساماندهی و اجرای موفق خطمشیهایی وابسته اس

در اجارای مقاصادش باه

که تدوین کرده اس

 .)104 :1390شکاف اجرای خطمشی ،فرنیند دشوار حرک

از سیاس

ق ایپاور و دیساران،

به عمک اس

کوساتا و

همکاران )2016،و اغ ب با کمتوجهی مواجه مایشاود مقادسپاور ،دانااییفارد و کردناائیچ.)37 :1393،
معا اات بینا م ی در مورد اجرای خطمشی نشان میدهد که ارزیابی موفقیا
باید نهفقط در مورد کنترل سازگاری با اهداف باشد ،ب کاه ممکان اسا

خاطمشای

باه ارزیاابی ایان

موضوع بپردازد که اهداف بار کاار واقاای یاا عم کارد مقاماات اجرایای تاأثیر

دارناد وو و

خطمشی به تاارض منجر میشود ب ین و تی سرن.)2012،
در کشور ما نظام رفاه و تأمین اجتماعی دارای پیشینهای یکصدسا ه میباشد که همساو
و خیاهاای مخت اف متحاول

با شککگیری پارادایم نظام تأمین اجتماعی در جهان باا افا

گردیده اس  .عمده تحوالت این نظام در دوران په وی اول و دوم متمرکا بر نهادسازی در
حوزه نظام تأمین اجتماعی ،حمای

سازمانیافته از نیروی کار ،کمک به گاروههاای اقشاار

نسیبپایر ،تأمین بیمه مناسب بارای کاارگران ،برخاورداری کارکناان دو ا
بیمهای ،تأمین شرایط زندگی اقشار نیازمند روستا و حمای

از تساهیالت

از کشااورزان ،تاأمین خادمات

اجتماعی و رفاهی و توانبخشی برای نیازمندان جاماه بوده اس  .پا

از انقاالب اساالمی

در ادامه اصول نهادسازی ،ضابعهمندی ،سااماندهی متناساب بااارزشهاای جدیاد پا
انقالب تأمین و گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی ،حمایا

از
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همکااران .)203 :2017،توافقی که هنسام تدوین خاطمشای وجاود دارد ،اغ اب هنساام اجارای

از ایثاارگران و بسایجیان و

رزمندگان و اقشار نسیبپایر ،تأمین و گسترش بیماه خادمات درماانی در ساع اقشاار و
گروههای مخت ف جاماه و از این قبیک موارد در دستور کار دو های مخت ف قرار گرف ،
اما ننچه به وضوح مشاهده میگردد نن اس
متفاوت بهطور عمده در چهار حوزه پوش

که بهرغام وجاود قاوانین و خاطمشایهاای
و فراگیری بیمهای ،جامای

خدمات و کفای

ماایا و پایداری ما ی طرحهای بیمهای ،شکاف عمدهای بین وضع موجود و وضاع مع اوب
مشاهده میگردد .ضریب نفوذ  67درصدی بیماههاای اجتمااعی در کشاور و عادم تحقاق
فراگیری کامک نن ،ارائه پارهای از خدمات همچون بیمه بیکاری در تادادی از صندوقهاای
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بازنشستسی مغایر با اصک جامای
بازنشستسان با حداقک مایش

خادمات) ،عادم کفایا

مغایر با اصک کفای

مساتمریهاای پرداختای باه

ماایا) و عدم تااادل مناابع و مصاارف

در عمده صندوقهای بازنشستسی  18گانه کشور مغایر با اصک پایاداری ماا ی) ،حااکی از
نن اس

که بهرغم تصویب قوانین و خطمشیهای به نظر کافی در برنامههای پیشین توساه

و همچنین اسناد و قوانین باالدستی ،عامک مهم دیسری در چرخاه سیاسا گاااری مغفاول
واقع گردیده و بخشی از عدم توفیق مابور مرتبط با عادم اجارای صاحی خاطمشایهاای
فص نامه ع می معا اات بینرشتهای دان

مصوب پیشین میباشد .شاهد دیسری بر این مدعا عدم اجرای بسایاری از خاطمشایهاای
مصوب پیشین در برنامه های چهارم و پانجم توسااه در حاوزه تاأمین اجتمااعی همچاون
استقرار نظام تأمین اجتماعی چندالیه اس

که بهرغم اجماع کارشناسای و توصایه ساازمان

بینا م ی کار و بانک جهاانی ،یاا اجارا نسردیاده و یاا باهطاور نااقو و ناکارنماد ماورد
که ماباهازاء فرصا هاای ازدسا رفتاه حاصاک از نن نیاا در

بهرهبرداری قرار گرفته اس

راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییا 1399

ها های از ابهام قرار دارد .از طرف دیسر ،ایجاد دیدگاهها و پاارادایمهاای مخت اف حااکم و
متأثر بر این نظام ازجم ه قانون اساسی ،قانون کار ،قانونهای برنامههای توساه اول تا ششم
با ا سوهای متفاوت اس

که نتیجه این تاارض و تضاد منجر به تفکیک بیمهشده درجه یک

و درجه دو  ...شده اس  .در پووه هاای پیشاین محققاان باه شاکک مساتقک باه عواماک
پی برنده اجرا همچون دسترسای مناابع ،اهاداف ،نظریاههاای ع ا

و ما او ی ،اساتقالل

مجری منوریاان ،)1394 ،متغیرهای ک یدی بر اجارا همچاون عواماک درونای ،عواماک بیرونای،
ظرفی سازی یا توانمندسازی اجارا ،خالقیا

و ناونوری ق ایپاور و همکااران ،)1390 ،عواماک

پی برنده خطمشی و اجرای نن همچون قدرت و نفاوذ اجتمااعی ،سااختار ساازمانهاای
تصمیمگیرنده ،جریانهای سیاسی فروزناده دهکاردی و همکااران ،)2013،عواماک بازدارناده اجارا
همچون برداش های نادرس

و استفاده از نظریههای غ ط ،رفتار سازمانهای اداری مس ول

اجرا ماریتا ،)1979،عدم توجه به تمهیدات خاص دنهارت ،)1380،عوامک درونی درون مسا ه)
و محیعی یا زمینهای ق یپور )1387 ،اشاره نمودهاند .از این رو به نظار مایرساد فقادان یاک
تح یک جامع و سامانهای جه
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شناسایی ک یه عوامک مؤثر بر اجارای خاطمشایهاا ،مسایر

توساه نظام تأمین اجتماعی کشور را مختک کرده و یا با چا

مواجه ساخته اس ؛ بنابراین


مس ه اص ی پووه

پاسخ به این سؤال اس

که چسونه ضامن یاک فرنیناد نظااممناد باا

شناسایی عوامک و سازههای مؤثر بر اجرای صحی یک خطمشی میتوان به تح ی ای جاامع
از اجرای خطمشیهای عمومی در حوزه تأمین اجتماعی دس

یاف ؟

مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
اجراي خطمشي
خطمشیگااری فرنیندی اس

شامک چندین مرح ه .این مراحک بهصاورت مکاانیکی و

شکک میگیرند .صاحبنظران این مراحک را بهصورت ک ی در سه مرح اه تادوین ،اجارا و
ارزیابی طبقهبندی میکنند و ماتقدناد شااید اجارا مهامتارین ایان مراحاک باشاد
فورالنگ .)2012،معا اات اجرا ،تأکید بر درک موفقی
توسط تشری عوام ی اس

یا عدم موفقی

کرفا

و

خطمشیهاای عماومی

که بر نن تأثیر میگاارد سایدی و دورانی .)1397،در فرهناگ غا

استاندارد ،واژه اجرا به ثمر رساندن کاری بر طبق یک برنامه یاا رویه ماااین تاریاف شاده
اس  .هایا ،تفکر اجرا را مجموعه منظم و سنجیدهای از یاکساری فاا ی هایی میداند که
بهوسی ه دو

سازمان یافتهاند و به سم

خطمشی مشخو شدهاند ،هدای

اهداف ب ندمدت و کوتااهمادتی کااه در بیانیاه

میشوند ق یپاور .)193 :1389 ،دورهای که در نن بحثهای

نکادمیک جدی ،پیرامون درک پدیده اجرا معارح باود ،از زمااان انتشاار کتااب پرسامن و
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جدا از هم طی نمیشوند ،ب که بهصورت فرنیندی پویا و دارای ارتباا چندساویه باا هام

وی داوسکی در سال  1973میالدی شروع شد و تا اواخر دهه  1980میالدی اداماه داشا .
بررسی نثار پرسمن و وی داوسکی که به وضوح به فقدان ادبیاات اجاارا اشاااره مایکناد،
نثااری مانند بوروکراسی پویایِ ب و  1955م) جنسک بانِ کافمن  1960م) و باالتر از هماه
ریشههای گیاه س انیک  1949م) را نادیده گرفته اس  .درباره ون میتر و ون هورن نیا ،که
در ادبیاات اجارا ساهم مهمای داشاتند ،انتقااد مشاابهی باه پرسامن و وی داوسااکی وارد
اسا

هیاک و هیاوپ .)18-19 :2002 ،معا اه نظاممناد اجارای خاطمشای از زماان انتشاار اثاار

جفاااری پرسااامن و نرون وای داوساااکی در سااال  1973م ایالدی نغاااز شااد .پرساامن و
وی داوسکی  1973م) ماتقدند کاه اجرای خطمشی ،بخشی از فرنیند خطمشایگاااری و
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فرایند تاام ی اس

بین ننچه خطمشیگااران خواهان نن هستند و روشهایی کاه دساتیابی

بااه نن را فااراهم ماایکننااد .پااورتر  1981م) سااااختارهای اجرایاای را بااهعنااوان واحااد
تجایهوتح یک ت قی میکند .مازمانیاان و سااباتیر  1980م) در تجایهوتح یک اجرا و شرایط
اجرای مؤثر خطمشیها ،چهارچوبی مفهومی را ارائه کردهاناد .کا یسااتا  1982م) اجارا را
مفهوم نهادی ت قی کرده اس  .ا ماور  1980م) ا سوهای سااازمانی اجاارای برناماههاای
اجتماعی و مارفی دو رویکرد باال به پایین و پایین به باال در تجایهوتح یاک اجارا را ارائااه
فص نامه ع می معا اات بینرشتهای دان

کارده اس  .ساباتیر و استی من  1986م) دو رویکرد باال به پایین و پایین به باال و رویکارد
ت فیقی شارایط اجرای مؤثر خطمشی را ارائه کردهاند عباسپور و همکاران.)1396،
اجرای خطمشی ،فاا یتی اس

که به درجات اتفااق مایافتاد و ممکان اسا

بخشای،

بخ هایی و یا همه نن و یا نسبتی از کک نن اتفاق بیفتد .تصامیمی کاه بارای ایجااد یاک
خطمشی یا قانون اتخاذ میشود بههیچوجه تضمینکنناده اجارای نن نیسا  .رویکردهاای
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نوین در عرصه اجرای خطمشی در سه زمینه معرح شده اس ؛ نخس
به مانای اینکه اجرا ننچنان پیچیده شده اس

حاکمیا

شابکهای

که سازمان نمیتواند خطمشای را باهخاوبی

اجرا کند و برای این منظور به شبکهای از سازمانها نیاز اس  .حتی این سازمانهاا ممکان
اس

از چند کشور باشند بوترفاس)2009،؛ دوم ،به چرخ های دموکراتیک در سع جهاانی

و بستر اجتماعی سیاسی در اجرای خطمشی توجه شده اس  .بر این اساس اعتقاد بار ایان
اس

که به شک ی روزافاون ،اجارای خاطمشای از طریاق فرنینادهای اجتمااعی سیاسای

مااکره ،سازش و چانهزنی شکک میگیرد و محقق میشود
اجرای خطمشی در پرتو نظریه مدیری

فردریکساون و اسامی

دو تی نوین اس  .گرچه مدیری

اواخر دهه  1990میالدی به اوج خود رسید ،به د یک ماهی

 .)2013،ساوم،

دو تی ناوین در

نظریاه ،باهویاوه توجاه نن باه

ارزیااابی عم کاارد ،بااه شااک ی جاادی در اجاارای خااطمشاای توجااه شااده اسا

شاارر و

همکاران )2011،و سرانجام رویکرد اجرای خطمشی در سع بینا م ی معرح شده اسا .
در جدول  )1به برخی از تااریف خطمشی اشاره شده اس .
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جدول  :1برخي از تعاريف اجراي خطمشي
تعریف اجرا

صاحبنظران

فرنیند ایجاد تاامک میان تایین اهداف در خطمشیها و اقداماتی که برای

پرساامن و وی داوسااکی:1974 ،

تحقاق ننها انجاام میشود.

)17

اجرای تصمیمات اساسی خطمشیهایی که اغ ب توسط مقامات سیاسای

ساباتیه و مازمانین)20 :1980 ،

و برخی از مقاماات اداری یا قضایی اتخاذ میشوند.
ننچه میان نیات و تصمیمات دو

برای انجام دادن یاا متوقاف سااختن

اتو ه)1995 ،

چیای و پدیادار شادن اثارات ناشای از اعماال نن نیاات و تصامیمات
طراحی فاا ی هایی نظیر سازماندهی بخ

و ادارات و فراهم ساااختن

دای)53 :2005،

امکاناات الزم بارای به انجام رساندن خطمشیهای تایینشده.
فراهم کردن منابع نهادی برای عم ی کردن برنامهها در قا ب بوروکراسی.

کرف )78 :2004 ،

تأمين اجتماعي در برنامههاي توسعه ايران
در ایران دو

حضور پرمداخ ه و پررنسی دارد و غا اب خاطمشایهاای مصاوب در

حوزه تأمین اجتماعی توسط سازمانهای دو تی اجرا و انجام میشود ،اما عم کردها حااکی
از نافرجامی خطمشیها میباشد .سیاس زدگی ،شتابزدگی ،عدم تامق و ریشهیابی کاافی
موجب میشود که خطمشیهای تأمین اجتماعی بار اسااس ساتیا و تقاباک دائمای مساائک
اجتماعی – سیاسی صورت گیرد که درنتیجه نن نیازها به دو شکک قاباک قباول و قاانونی و
غیر قابک قبول ارزیابی می شوند و در انتها نن دسته از نیازهایی که منعقی و قاانونی ق ماداد
میشوند ،ارزش عک ا امکهای اجتماعی را پیدا میکنند .از پیامدهای مثب

مقا ه پووهشی :تح ی ی بر پیادهسازی خطمشیهای تأمین اجتماعی در ج.ا.ایران

انجام میشود.

اجرا در حوزه

تأمین اجتماعی مواردی از قبیک ایجاد و توزیع ثاروت ،ترغیاب و تشاویق سارمایهگاااری،
افاای

رفاه اجتماعی ،سازمان دهی و استفاده اثربخ

ایجاااد تاااادل در اقتصاااد ،نقا

از منابع کارمایه ،)12 :1383 ،زمینهسازی

تسااهیککننااده تغییاار ،افاااای

کیفیا

زناادگی و توساااه

خوی فرمایی را میتوان ذکر نمود ا وانی .)350 :1383 ،از طرفی ،اسالم نیا اصو ی را در زمینه
تأمین اجتماعی تح

عناوین تکافک اجتماعی ،توازن اجتماعی و تااون اجتماعی ارائه کرده

اس  .این اصول بر مبنای مس و ی

متقابک افراد و سهیم بودن ننها بر درنمادهای عماومی
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شکک گرفته اس  .در جدول شماره  2نظامهای شرعی مرتبط با امور تأمین اجتمااعی ارائاه
شده اس .
جدول  :2نظامهاي شرعي مرتبط با امور تأمين اجتماعي
نظامها

فص نامه ع می معا اات بینرشتهای دان

مساااااعدتهااااای
نظام هاای شارعی
مارتبط باا تاأمین

اجتماااعی ،حمااایتی
غیر بیمهای)

اجتماعی

موارد مصرف
رفع نیاز فقرا ،رفع نیاز مسکینها

زکات ،زکات فعره و خم

هاینه سفر در راه ماندگان

زکات ،خم

رفع نیاز ایتام

خم

نزادی بردگان

زکات ،کفاره

تغایه و تأمین باس فقرا

کفاره

کارگشایی و وام قرضا حسنه)
عام ین زکات ،تأ یف ق اوب ،ادای
دین غارمین ،فی سبیک اهلل
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اماااااور حسااااابیه

سرپرستی عقبافتادههای ذهنی

خدمات اجتماعی

سرپرستی بیسرپرس ها
بیماااههاااای درماااانی ،بیکااااری،

اماااور مساااتحدثه
ماارتبط بااا تااأمین
اجتماعی

وفا به عقود)

بازنشساتسی ،ازکارافتاادگی کاه بااا
مشاارک
دو

ذینفااان بیماه شااده)،

و کارفرما مناقد میشود ،باه

حاظ دینای صاحی و الزم ا وفااء
هستند.

عمومااات اااوم
ماارتبط بااا تااأمین
اجتمااااعی نظاااام

محل تأمين منابع

تأمین کسری منابع مورد نیاز
تأمین اجتماعی از محک انفال
و اموال بالصاحب از ناحیاه
دو

و حاکمی

قابک تأدیه

و قابک هاینه) میباشد.
ضمان جایه ،ضمان عاق ه و

بیمههای محدود

ضمان

فقهی)
روش صندوقهای احتیا
روش مس و ی

زکات

کارفرما

با رعای

شرایط مضاربه

از طریق عقد اجاره و شرایط
ضمن عقد الزم

در ادامه ،معا اه تعبیقی اصول تأمین اجتماعی از سه منظار ساازمان باینا م ای تاأمین
اجتماعی ،اسالم و ایران برگرفته از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب )1383
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در جدول شماره  3نشان داده شده اس .


جدول  :3اصول تأمين اجتماعي از ديدگاه سازمان بينالمللي تأمين اجتماعي ،اسالم و ايران
سازمان بينالمللي تأمين اجتماعي
پوش

اسالم

فراگیر

کافی بودن ماایا کفای

فراگیری
تکافک

ماایا)

کارایی و منعقی بودن هاینههای اداری
نق

دو

کافی بودن ماایا کفای

اجتماعی

و نظارت
توازن

برابری جنسیتی

ماایا)

کارایی و منعقی بودن هاینههای اداری
نق

رفتار برابر

و نظارت

دو

رفتار برابر

اجتماعی

برابری جنسیتی
ثبات ما ی

گف وگوی اجتماعی

سهجانبهگرایی

تااون

همبستسی اجتماعی

همبستسی اجتماعی
مشارک

اجتماعی در مدیری

اجتماعی در مدیری

پيشينه تجربي
ابوا حسنی و همکاران  )1396به پووهشی با عنوان «ارائه مدل اجارای خاطمشایهاای
مقاب ه با فساد اداری در ایران» پرداختهاند .نتایج پووه

نشان میدهد شرایط ع ّی اثرگااار

بر اجرای خطمشیهای مقاب ه با فساد اداری باه دوازده ماورد تقسایم شاده اسا  .عواماک
مداخ هگر شناساییشده به ده دسته ک ی تقسیم مایشاوند .عواماک زمیناهای شناسااییشاده
عبارت اس

از :اجتماعی ،اقتصاادی ،سیاسای و اداری .همچناین راهبردهاای ارائاهشاده و

پیامدهای شناساییشده عبارت اس
خدمات دو تی ،ارتقای ساالم
مردم ،افاای
کیفی

از :تکریم ارباابرجاوع و افااای

اداری و کااه

پاسخسویی و اعتماد عمومی ،کااه

رضاای

فسااد اداری ،حفا و صایان

ماردم از

مقا ه پووهشی :تح ی ی بر پیادهسازی خطمشیهای تأمین اجتماعی در ج.ا.ایران

ثبات ما ی

مشارک

ایران

از حقاوق

هایناههاای خادمات دو تای و بهباود

ننها ،شایستهساالری ،مس و ی پایری و ارتقای رضای

کارگااران دو تای .اساادی

و همکاران  )1396در پووهشی با عنوان ا ساویی بارای اجارای اثاربخ

خاطمشایهاای

عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی معا اه موردی :گمرک جمهوری اسالمی ایران)
به رتبهبندی عوامک مؤثر بر اجرای اثربخ
اجرای اثربخ

خطمشایهاای عماومی و ارائاه ا ساویی بارای

خطمشیهای عمومی در گمرک پرداختهاند .در این پووه

ابااد ماؤثر بار
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اجرای خطمشیهای گمرک شامک پنج باد عوامک مرباو باه مجریاان خاطمشای ،عواماک
مربو به تدوینکنندگان خطمشی ،عوامک مربو به جاماه هدف خطمشی ،عوامک مرباو
به ماهی

خطمشی و عوامک مربو به محیط خطمشی با  14مؤ فه و  77شاخو شناسایی

شدند .منوریان  )1394در تحقیق خود با عنوان «مدل اجرای خطمشیهای اصالح اداری با
رویکرد یادگیری» ،با رویکردی استقرایی به تادوین نظریاهای قاباک اتکاا در زمیناه اجارای
خطمشیهای تحول اداری با رویکرد یادگیری) و چرخه یادگیری خطمشی اقدام میکناد.
فص نامه ع می معا اات بینرشتهای دان

یادگیری خطمشی ،به منا ه پدیده اص ی و هدف نهایی نظام اداریای با ویوگیهاایی چاون
چابکی ،خدمات دو تی باکیفی
دو تی ،ارتقای رضای

و ارزان ،افاای

کارگااران دو تی و افاای

و سهو

دسترسی شهروندان به خدمات

رضای

مردم از خدمات دو تی مشخو

شد .همچنین با بهرهمندی از مدل میدان نیرو ،عوامک بازدارنده و پی برنده نیا تایین شدند.
خنیفر و همکاران  )1394در تحقیاق خاود باا عناوان «ا ساوی اساالمی  -ایرانای اجارای
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خطمشیهای فرهنسی کشور و مقایسه تعبیقی نن با برخای از ا سوهاای موجاود داخ ای و
خارجی» ،مدل پووه

خود را با روش تحقیق کیفی دادهبنیاد اجرا کردهاند .مؤ فههای ایان

ا سو مستخرج از مصاحبههای عمیق از نخبسان ،خبرگان ،مقامهای ارشد خاطمشایگااار و
مجریان باتجربه کشور اس  .درنهای  ،با کدگااری  49مقو ه اص ی احصا شاد کاه در ساه
باد ک ی شبکه ذینفاان شامک ماردم ،ساازمانهاا ،دساتساههاا و مؤسساات) ،اجراپووهای
شامک بسیج منابع ،اباارهای اجرا و رویکردهای اجرا) و فضاای ذهنای و ارزشای جامااه،
تقسیمبندی و مرتبط شد .وو و همکاران  2017م) در پووه

خاود باا عناوان« ،مواناع و

نواقو اجرای سیاس های انرژی در مقیاس مح ی در شهرهای چین» ،در اجرای خطمشی
عمومی ،سیستم پاداش و تنبیه ،تنظیم و بهینهسازی سااختار صاناتی گساترش صانا

باا

فناوری باال) ،سرمایهگااری ما ی و اجرای پروژههای ک یدی ،سارمایهگاااری در فنااوری و
کاربرد ،اجرای قانون ،هدفگااری ،ظرفی

کنترل و هماهنسی ،سیستم هدفگااری ساخ

و از باال به پایین را تأثیرگاار میدانند .هونگ و همکااران  2017م) در پاووه

خاود باا

عنوان« ،دسترسی عمومی به نزمای های با ینی» :درس هایی از اجرای خطمشای ساازمانی،
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رویکرد مأموری  ،حمای

رهبری ،یک گروه کاری برای سیاس ها و شیوههاای ساازمانی،


او وی بندی ارتباطات و شناسایی نیازهای محققان را از عوامک مؤثر بر اجارای خاطمشای
عمومی ذکر کردهاند .وانگ و اپ  2013م) در پووه

خود باا عناوان« ،عواماک ماؤثر بار

اجرای سیاس های گردشاسری» :یاک چهاارچوب مفهاومی و معا ااه ماوردی در چاین،
ترتیبات نهادی ،اجرای خطمشی ،ارتبا بین سازمانهای اداری در سعوح مح ای مخت اف،
سیستم کنترل و نظارت؛ شاخوها مایارهای) کنترل و نظارت ،مایارهای تشویق و تنبیاه،
سازوکارهای هماهنسی؛ ساختار هماهنسی درونسازمانی ،هماهنسی غیر ساختاری ،شکس
در هماهنسی ،ایجاد همکاری ،محیط کالن ،گروههای هدف ،ساابقه و هادف ساازمانهاای
عمومی ذکر کردهاند.
روششناسي تحقيق
پووه

حاضر از نوع کیفی و روش اجرای نن بر پایاه نظریاه دادهبنیااد اسا  .نظریاه

دادهبنیاد ،یک شیوه استقرایی کشف نظریه اس

که ایان امکاان را بارای پووهشاسر فاراهم

مینورد تا گاارشی نظری از ویوگیهای عمومی موضاوع را پارورش دهاد ،در حاا ی کاه
بهطور همزمان ،پایه این گاارش را در مشاهدات تجربی دادهها محکم مایساازد
ا وانی و نذر  .)1398راهبرد پووه

دادهبنیاد مبتنی بر این اصک مارف شناسی اس

دانااییفارد،

که حقیق

قابک شناسایی نبوده و بایاد همیشاه ماورد تابیار و تفسایر قارار گیارد؛ بناابراین نظریاات

مقا ه پووهشی :تح ی ی بر پیادهسازی خطمشیهای تأمین اجتماعی در ج.ا.ایران

اجرایی و مشکالت ناشی از اجرای خطمشی را از عوامک مؤثر بار اجارای خاطمشایهاای

بهدس نمده از این راهبرد وسی های برای موشکافی و فهم حقایق ع می و چهارچوبی برای
عمک هستند .د یک انتخاب این روش در این پووه  ،نبود یک چهارچوب نظری جاامع در
ارتبا با مس ه تحقیق اس

که محقق پووه

را بر نن داش

تا به این موضوع با اساتفاده

از روش تحقیق نظریه دادهبنیاد بپردازد .همچنین با توجه به ویوگیهای نظریاه دادهبنیااد ،از
ننجایی که چسونسی اجرای خطمشی بهویوه در حوزه تأمین اجتمااعی ،یاک حاوزه تقریباا
ناشناخته برای محققان ایرانی بوده و خطمشیگاااران کمتار تمایاک باه ارائاه اطالعاات از
فرنیند شکک گیری اجرا و عوامک مؤثر بر نن دارند ،محقق برای شناخ
روش استفاده کرده اس .

این فرنیناد از ایان
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در این پووه

برای جمع نوری اطالعات مربو به مباانی نظاری ،ادبیاات موضاوع و

پیشینه پووه  ،از روش معا اات کتابخانهای مرتبط و نظرات متخصصان و خبرگان جمع-
بندی و از مصاحبه عمیق برای گردنوری میدانی استفاده شاده اسا  .دادههاای میادانی بار
مبنای اصول نظریه بنیانی تح یک و تبیین گردیده اس  .از ننجا که تایین حجم نمونه از ابتدا
میسر نبود ،ب که پ

از نغاز نمونهگیری ،گسترش حجم نمونه تا زماان رسایدن باه مرح اه

اشباع نظری ادامه یاف  ،یانی مرح های که پ

از نن اضافه شادن نموناه دیساری ،پیاام و

فص نامه ع می معا اات بینرشتهای دان

مانای جدیادی در روایا هاا باه هماراه نداشا

و اطمیناان حاصاک شاد کاه اطالعاات

بهدس نمده ،تقریبا تکراری هستند .این امر در نمونه نهم و دهام محقاق شاد ،و ای بارای
اطمینان این فرنیند تا مصاحبه یازدهم ادامه داده شد .بارای تقویا

روایای تحقیاق از ساه

روش استفاده شده اس  .1 .با طراحی نظاممند اباار گردنوری اطالعات ت فیق چند مقو اه
ابااد اجرای خطمشی و چهارچوبهای مصاحبه) ،استفاده از نظرات خبرگاان در اصاالح و

راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییا 1399

تکمیک نن ،نزمودن نن در مصاحبه او یه و اصاالح و تأییاد نن از ساوی دیسار؛  .2انتخااب
ترکیبی از کارشناسان و صاحبنظران برخوردار از تجربه خطمشیگااری و اجرای نن و .3
تمامی دادههای مفید استخراجشده از متن مصاحبهها مجدد در اختیار مصاحبهشوندگان قرار
گرف

تا نظرات خود را برای تکمیک اطالعات ارائه دهند .فرد مصاحبهکننده نیا ابتادا یاک

دوره نموزشی درباره چسونسی مصاحبه عمیق را طی کرده تا از این راه موضوع ماورد نظار
را بهتر ردیابی و پیسیری کند .تحقق پایایی این پووه
نمونه یازدهم انجام شده اس  .در این پووه

با رسیدن به مرح ه اشباع نظری تاا

 11نفار از خبرگاان دانشاساهی و خبرگاان

اجرایی سازمان تأمین اجتماعی و سازمانهای تح

پوش

انتخاب شدهاناد .ایان خبرگاان

حداقک دارای یکی از این دو ویوگی بودهاند :اول اینکه با مقو ه اجرای خطمشای عماومی
نشنایی داشته و تأ یف ،تحقیق و مقاالتی در این زمینه داشاتهاناد .دوم :مادیرانی کاه دارای
سابقه مدیری

باالی  20سال در زمینه اجرای خطمشیهایی تاأمین اجتمااعی باودهاناد ،در

این مرح ه برای شناسایی طرح تح یاک از تکنیاک مصااحبه نیماهسااختاریافته باهصاورت
حضوری و با تشری موضوع و نگاهی دادن به مصاحبهشاونده در ماورد موضاوع اساتفاده
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شده اس  .مصاحبهها با طرح سؤاالتی در خصاوص ویوگایهاا و مشاکالت پای

رو در


اجرای خط مشی نغاز شد و با راهبرد و سبک اجرا ،فضای اجرا و سؤاالتی در همین زمیناه
و بر مبنای مفاهیم مرتبط حاصک از پیشینه پووه
یادداش برداری از مصاحبههاا ساپ

ادامه یاف  .همچنین با ضبط مصااحبه و

ماتن مصااحبههاا باا دقا

پیااده شاد و باه هماراه

یادداش های مصاحبه برای تح یک مورد استفاده قرار گرف .
جدول  :4مشخصات جامعه آماري مصاحبهشوندگان (خبرگان سازماني و دانشگاهي)
کد مصاحبه

02

رئی

موسسه راهبردهای بازنشستسی صبا

عضو و نایبرئی

هیأتمدیره  /مشاور وزیار /مادیرعامک و عضاو هیاأتمادیره و

مااون مدیرعامک مؤسسات و شرک های سازمان تأمین اجتماعی

03

استاد دانشساه عالمه طباطبایی

04

مااون دفتر برنامهریای اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

05

دبیر کک خانه کارگر

06

مشاور مااون وزیر

07

مدیر گروه معا اات اقتصادی و اجتماعی مؤسسه عا ی پووه

08

مدیرمس ول ماهنامه چشمانداز

09

مااون اداری و ما ی  /عضو شورای راهبردی /مااون اسبق برناماهریاای در ساازمان
تأمین اجتماعی

10

استاد دانشساه تهران

11

فاال اجتماعی در مج

در این پووه

تأمین اجتماعی

مقا ه پووهشی :تح ی ی بر پیادهسازی خطمشیهای تأمین اجتماعی در ج.ا.ایران

01

پست

برای رسیدن به پایایی از دو شاخو ثبات پایایی بازنزمون) و شاخو

تکرارپایری پایایی بین دوکدگاار) استفاده شد .در شاخو ثبات یاا پایاایی باازنزمون باه
دنبال سازگاری طبقهبندی دادهها در طول زمان هساتیم و بناابراین مهام اسا

کاه پایاایی

کدگااری یک متن را در دو زمان متفاوت توسط یک کدگاار بسنجیم .به این منظور محقق
از بین  11مصااحبه ،ساه مصااحبه را باهصاورت اتفااقی انتخااب و باه فاصا ه  15روز از
کدگااری او یه ،کدگااری مرح ه دوم را انجام داد .نتاایج حاصاک از ایان کدگاااریهاا در
جدول شماره  5نمده اس .
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جدول  :5محاسبه پايايي بازآزمون (شاخص ثبات)
تعداد کل

تعداد

تعداد عدم

پایایي بازآزمون

کدها

توافقات

توافقات

()%

41

25

%84

30

%78
%77
%8

ردیف

کد مصاحبه

1

IN-M&R01

97

2

IN-SSE03

112

44

3

IN-SSE04

95

37

21

کل

305

122

76

فص نامه ع می معا اات بینرشتهای دان

منبع :یافتههای پووه

همان گونه که در جدول شماره  5مشاهده میشود تاداد کک کدها ،در دو فاص ه زمانی
 15روزه ،برابر  ،305تاداد کک توافقات بین کدها در این دو زمان برابر  122و تاداد کاک
عدم توافقات توافقاتی که انتظار میروند تصادفی باشند) در این دو زمان برابر  76اس .

راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییا 1399

پایایی بازنزمون مصاحبههای این تحقیق معابق فرمول زیر برابر  %80اس
اینکه از  %60بیشتر اس  ،میتوان گفا

که با توجه به

کاه پایاایی کدگاااریهاای ایان تحقیاق تأییاد

میشود.

در شاخو تکرارپایری یا پایاایی باازنزمون باه دنباال ساازگاری درک یاا ماناای
مشترک متن بین چندکدگاار هستیم و بنابراین مهم اس

کدگااران یک ماتن باه یاک

شیوه کدگااری نمایند .به این منظور محقق با استفاده از روش توافق درونموضوعی از
یک همکار پاووه

کدگااار) اساتفاده نماود .شاایان ذکار اسا

کاه نماوزشهاا و

تکنیکهای الزم و استانداردشده برای کدگااری مصاحبه ها به همکاار پاووه

انتقاال

داده شد .از بین  11مصاحبه 6 ،مصاحبه را به صورت اتفاقی انتخاب و کدگاااری باین
محقق و همکار پووه
شماره  )6نمده اس .
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صورت پایرف  .نتایج حاصک از این کدگااری هاا در جادول


جدول 6:محاسبه پايايي بين کدگذاران (شاخص تکرار)
تعداد کل

تعداد

تعداد عدم

پایائي بين دو

کدها

توافقات

توافقات

کدگذار ()%

41

25

%84

30

%78
%77

1

IN-M&R01

97

2

IN-SSE03

112

44

3

IN-SSE04

95

37

21

4

IN-MAJ05

176

71

28

%80

5

IN-MAJ07

214

75

32

%70

6

IN-SSE09

145

55

17

%75

کل

839

323

153

%77

منبع :یافتههای پووه

همان طور که در شماره  6مشاهده میشود ،تاداد کک کدها که محقق و همکاار تحقیاق
ثب

کردهاند ،برابر  ،839تاداد کک توافقات بین کدها برابر  323و تاداد کک عادم توافقاات

برابر  153اس  .پایایی بین کدگااران این تحقیق معابق فرمول زیر برابار  77اسا
توجه به اینکه از  %60بیشتر اس  ،میتوان گف

کاه باا

که پایایی کدگااریهای این تحقیق تأییاد

میشود.

مقا ه پووهشی :تح ی ی بر پیادهسازی خطمشیهای تأمین اجتماعی در ج.ا.ایران

ردیف

کد مصاحبه

و بنابراین با توجه به تأیید شاخو ثباتپایری و تکرارپایری ،پایایی این تحقیق تأییاد
میگردد.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
تح یک دادهها شامک بررسی طبقهبندی ،جدولبندی و ادغاام شاواهد بارای رسایدن باه
پاسخ سؤاالت پووه

اس

که بهصورت دستی صورت گرف  .دادههای باهدسا نماده از

مصاحبه با استفاده از فرنیند سامانمند تح یک ،به طبقات مفهومی تبدیک شدند که این کار باا
چندین بار معا اه متن همه مصاحبهها برای رسیدن به درک جامع از دادههاا شاروع شاد و
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سای شد تا مفاهیم مستخرج مرتبط با اجارای خاطمشای در پیشاینه تحقیاق باا ذهان بااز
اندیشیده شود .سپ

متن هر مصاحبه معا اه و سپ

به جداول جداگانهای منتقاک گردیاد.

با توجه به حجم زیاد معا ب ،یک نمونه از مصاحبه در این قسم

ذکر میشود:

«با اینکه در دهه  50قانون سال  )55بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر معرح شد و ای
تا سالهای  84-1383باز تاعیاک ماناد و هماین اآلن هام مشاکک دارد .در بحاث توسااه
چنانچه گروههای روستایی را دور از مرکاا ت قای کنایم کاه تاازه در ساال  1384صااحب
فص نامه ع می معا اات بینرشتهای دان

صندوق اجتماعی شدهاند ،خاود نشاانهای اسا

کاه در هار صاورت فاصا ه تاا موفقیا

خطمشی بسیار زیاد اس » ).(M10
در مرح ه باد گااارههاای کالمای ماورد عالقاه پووهشاسر از مصااحبههاا باا رعایا
مایارهایی همانند عدم تکرار و تناسب مفهومی با ادبیات موضوع با برچسبزنی تبادیک باه
کدهای باز او یه نشانه) گردید:

راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییا 1399

در مرح ه باد کدهای بهدس نمده مورد بررسی قرار میگیرد ،سپ
تجان

کدها باا توجاه باه

و سازگاری با سایر مفاهیم بهدس نمده در گروه مربوطاه قارار گرفتاه و باه ایجااد

ماانی جدید میپردازند:

در مرح ه باد کدهای ثانویه با توجه به مفاهیم مرتبط با اجرای خطمشی در یاک دساته
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قرار گرفتند و تشکیک مفاهیم دادهاند باهعناوان مثاال تجاارب و یاادگیری جااء ا ااماات


خطمشای قارار گرفتاه اسا ) و در مرح اه نخار مفااهیم در دساتهبنادی مفااهیم مشاابه
تقسیمبندی شده و مقو هها پدید نمدهاند.

به د یک باال بودن حجم جداول ،در جدول شاماره  7کادهای او یاه مقو اه جاباه سایاه
جدول  :7مفهوم و فراواني کدهاي اوليه مقوله جعبه سياه خطمشي
کد

مفهوم

شفافی

حاکمی

مشارک

)60

رهبری  /فرهنگ
بهرهوری

6

پاسخگویی

1

پویایی

4

مشارک

13

راهبرد موفقی

25

یکپارچسی با سایر عناصر اجرا

6

گفتمان

21

انتخاب رویکرد و سبک مناسب برای هدف

7

مدیرت انتظارات  /توقاات

9

استفاده از اطالعات

0

راهبرد موفقی
یکپارچسی با سایر عناصر اجرا
توساه مدیری
مدیری

خعر )13

3
27

)86

ذینفاان برای اجرای خطمشی

فراواني

خعر همکاران /ذینفاان

10
13
0

شناسایی خعر

3

حاظ خعرهای عم یاتی و راهبرد

0

راهبرد موفقی
یکپارچسی با سایر عناصر اجرا

مقا ه پووهشی :تح ی ی بر پیادهسازی خطمشیهای تأمین اجتماعی در ج.ا.ایران

خطمشی ارائه شده اس .

4
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کد

فراواني

مفهوم

گاارشسری

3

مشارک
نظارت ،بررسی و ارزیابی )50

ذینفاان

نظارت مستمرو با نظم پیسیری)

23

ارزیابی نتایج

4

راهبرد موفقی

8

یکپارچسی با سایر عناصر اجرا
فص نامه ع می معا اات بینرشتهای دان

ماهی
مدیری

منابع ما ی و غیر ما ی )35

راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییا 1399

راهبرد مدیری

0

منابع

12
5

منابع غیر ما ی

8

منابع ما ی

7

راهبرد موفقی

8

یکپارچسی با سایر عناصر اجرا

6

اطمینان از درک مدیران ارشد از خطمشی

0

اباارهای خطمشی

17

)46

17

راهبرد موفقی
یکپارچسی با سایر عناصر اجرا

12

بهطور خالصه باد از تدوین کامک مصاحبهها ،کک مصاحبهها به  1455گااره تبدیک شاد
که با کدگااری باز به هار گاااره 48 ،کاد اختصااص یافا

و کادهای مشاابه در مرح اه

کدگااری محوری دستهبندی و تجمیع گردید و برای هار دساته مقو اه محاوری مشاخو
تخصیو داده شد و در پایان هف
هم مشخو شد و درنهای

مقو ه اص ی گردنوری گردید و نحوه ارتبا مقو هها باا

طرح تح یک باا هفا

مقو اه شاامک محایط درونای ساازمان

مجری ،مانایی و چیستی خطمشی ،اخاللگر سیستم ،جابه سیاه اجرای خطمشی ،نتاایج و
پیامدها ،بازخورد و عوامک محیعی) طراحی گردید .تصاویر طارح طراحایشاده در شاکک
شماره  1نمای
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داده میشود.



مقا ه پووهشی :تح ی ی بر پیادهسازی خطمشیهای تأمین اجتماعی در ج.ا.ایران

شکک شماره  :1طرح تح یک خطمشیهای تأمین اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران

نتيجهگيری
در جمعبندی ک ی میتوان گف

که مؤ فههای اجرای خطمشای در واقاع نشااندهناده

ظرفی های الزم برای اجرای مناسب یک خطمشی در حوزه تاأمین اجتمااعی مایباشاد و
نادیده گرفتن چنین ظرفی هایی پیامد مثبتای را در پای نخواهاد داشا  .در ایان پاووه
تح یااک اجاارای خااطمشاای در حااوزه تااأمین اجتماااعی بااا اسااتفاده از تح یااک مصاااحبه
نیمهساختاریافته به روش دادهبنیاد با  7مقو ه و  36مفهوم و  116شااخو نمایاان شاد کاه
مقو ههای نن عبارت از محیط درونی سازمان مجری ،چیستی خطمشی ،اخاللگار ساامانه،
جابه سیاه اجرای خط مشی ،نتایج و پیامدها ،بازخورد و عوامک محیعی میباشند .از ننجایی
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که بر مبنای تح یک انجامشده در بخ

تجایهوتح یک دادهها ،مدل ارائهشاده باا دو رویکارد

نظریه دادهبنیاد و رویکرد سامانهای مورد بحث قرار گرف  ،در ادامه به بحاث در خصاوص
عوامک ورودی مؤثر بر موفقی

اجرای خطمشی در حوزه تأمین اجتماعی پرداخته میشود.

عوامک پردازشسر مؤثر بر موفقی

اجرای خطمشی تأمین اجتماعی :در شرایط فا ای در

سازمان تأمین اجتماعی مشاهده میشود که قوانین رفعکننده موانع تو ید در تضاد باا اصاول
و قوانین تأمین اجتماعی بوده اس

و قوانین مادر توسط قاوانین موقا

نقاو مایشاوند.

فص نامه ع می معا اات بینرشتهای دان

چندپارگی نظام قانون گااری و عدم پیوند بین ننها موجب مغفاول مانادن ح قاه اجارا در
ذهن تدوینگران شده اس  .به د یک عدم ب وغیافتسی نظام قانونگاار ،شاوراهای فراقاانونی
شورای فضای مجازی ،شورای عا ی انقالب فرهنسی) قدرت گرفته و مواناع مهمای را در
اجرای خطمشیهای سازمان تأمین اجتماعی به وجاود نوردهاناد .در چناین شارایعی بایاد
اطالعات الزم به خطمشیگااران داده شود و نناان از جها

اطالعااتی باهدرساتی تغایاه
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شوند .ترکیب یک سامانه اطالعرسانی قوی و بههنسام با نظام خطمشیگااری و در اختیاار
قرار دادن اطالعات جامع و کامک به خطمشیگااران در مواقع ضروری ،از ویوگیهای نظام
جدی اد خااطمشاایگااااری خواهااد بااود .اسااتفاده از تح یااکگااران اطالعااات نیااا باارای
خطمشیگااران جنبه کمکی داشته و میتواند ننان را در اتخاذ خطمشیهای مع اوبتار و
کامکتر یاری دهد .با توجه به ماهی

اجتماعی و اقتصادی سازمان تأمین اجتمااعی ،اماواج

حوزهها و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ...بهشدت بار نن تأثیرگااار اسا

و

یک موج در هر یک از حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و ...بر ساایر حاوزههاا اثار
میگااارد .در حاوزه سیاسای ،ارتباطاات مباین جریاان یاافتن اطالعاات در دل جامااه و
ساختارهای مخت ف تشکیکدهنده نظاام سیاسای اسا  .در سااختارهای مخت اف سیاسای،
صاحبمنصبان به اطالعاتی احتیاج دارند که ننها را برای اتخاذ تصامیمات مناساب یااری
نماید .تصمیمگیری افراد باید بر پایه اطالعات درس

صورت گیرد .عدم اطمینان در ماورد

نینده و فقدان اطالعات در مورد وقایع جاری ،افراد را مجباور خواهاد کارد کاه باه دنباال
جمعنوری اطالعات گام بردارند .ایجاد هسته کارشناسای چرخاه گفا وگاو) باه منظاور
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گف وگو با ذینفاان در فضای عمومی در خصوص خطمشای هاا و قاوانین قباک و بادو


اجرا) میتواند باعث تثبی

جایساه نهادی حوزه تأمین اجتماعی در ساختار اجرایای کشاور

شود .خطمشی میتواند با ایجاد یک سیستم نظارتی از طریاق تقویا

سیساتم بازرسای باا

ایجاد ساختار مناسب و فرنیندمحور ،ایجاد نهاد تنظیمگر و ناظر در ساازوکار اجتمااعی باه
منظور پاسخسویی و ایجاد هسته پرس
هدفمند ،سعوح باالی اجرا را تح
عوامک محیعی مؤثر بر موفقی

از مسائک در سع باورکرات خیاباانی باهصاورت

تأثیر قرار دهد و به توساه اهداف سازمان کمک نماید.
اجرای خطمشیهای تأمین اجتماعی :دو ویوگی اجارای

موفق یک خطمشی در حوزه تأمین اجتماعی این اس

که ،اول اینکه رعای

انضابا ماا ی

بارگترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی اس ) و دوم اینکه ،ارائهدهندگان خدم

کاه

صندوقها و سازمانهای بیمهگر اجتماعی هستند بدون توجه به اینکه پول دارند یاا ندارناد
باید خدم

دهند .در اجرای برنامه خط مشی و اصالح فرنیند ،اگار ساازمان سااختار پویاا
عمومی در سعوح ساازمان گساترش ماییاباد و نشار دانا

داشته باشد ،دان

فرهنگسازی میشود و با نهادینه شدن دان

ساازمانی
از دل

سازمانی ،اجرا و نییننامههاای درسا

سازمان مجری بیرون کشیده میشود .هیأتمدیره باهعناوان یکای از ارکاان ساازمان تاأمین
اجتماعی میتواند س بی کار کند کسی که اجرا را به عهده دارد ،نبایاد نقشای در تایاین و
ترکیب سیستم عا ی نظارت سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد) .اگر تایین ارکاان ساازمان
اجارا شاود ،نن وقا

بهصورت درس

اسا

کاه باه شاکک تااام ی کاار پای

برنامهریای دورهای در حین اجرا در صورت نیاز با توجه به پیشرف
چا

یاا پا رفا

مایرود.

مقا ه پووهشی :تح ی ی بر پیادهسازی خطمشیهای تأمین اجتماعی در ج.ا.ایران

و اقتصادی متاهدین به صندوقهاا و ساازمانهاای بیماهگار اجتمااعی مانناد دو ا

کاه

کاار و

ها و فرص ها باید در حین برنامه و شرایط ذینفاان مشخو شاود .چراکاه ارکاان

سازمان و تشککهای کارگری و کارفرمایی و سایر تشککها باهویاوه در حاوزه صانا
اجرا یا عدم اجرای خطمشی نق
اجرای درس

اثرگاار در مع وبی
سازمانی ،نق

مهم دارناد .حاک مساائک ضاروری شاهروندان در گارو

و هدفمند عم ی شدن) اس  .در این بین نق

بوروکرات) در جه

مدیران عا ی دو ا

منافع فردی و گروهای باوده و اقتادار و قاطایا
خطمشی اس

در

که در غیاب اقتدار و قاطای

ساع

مادیرعامک ،عاماک

مدیرعامک سایر ردههاای

اص ی را بر عهده دارد .در اینجا ایان نکتاه قاباک ذکار اسا

کاه هرگااه در
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مجموعه خطمشیگااری ،تضاد ارزشی بین اجاای یاک مجموعاه حاکمیا

داشاته باشاد،

موجب میشود که مس ه خطمشیگااری ،دستخوش مشکالت و موانع بسیار گاردد .نقا
گروههای غیردو تی بخا

خصوصای باانفوذ و قدرتمناد در موفقیا

خطمشی بسیار روشان اسا  .نقا
شکس

و شکسا

اجارای

تشاککهاای کاارگری و بازنشساتسی در موفقیا

اجرای خطمشی نیا پراهمی

و

میباشد .بحاث بیماههاای در فضاای عماومی بایاد

شکک بسیرد و عامک اثرگاار در اجرای مع وب خطمشای از ساوی مجاری اسا ؛ چراکاه
فص نامه ع می معا اات بینرشتهای دان

گفتمان عامک موفقی

اجرا اس  .استفاده از ظرفیا

بخا

تاااون و خصوصای و دو ا

برای خطمشی بهویوه این موضوع در الیه تکمی ی نظام تأمین اجتماعی چندالیه) مبتنی بار
گفتمان منعقی و هدفمند در شککگیری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی باا هادف ایجااد
گفتمان با حاکمی

میتواند راهگشا باشد .با توجاه باه باینا نسا ی باودن صاندوق تاأمین

اجتماعی و ضرورت زای

منبع و حاظ منابع محدود و مصارف نامحدود ،باید فکر و ذکار
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سیاس گااران اقتصادی مج

و دو

را به اجرای دقیق نادیک نماود ،درنتیجاه در کاار

بیمههای اجتماعی باید محیط گفتمان را تو ید کرد .برای اجرای خطمشی در سازمان تاأمین
اجتماعی ،دس هایی از موانع مربو به سرمایههای اجتماعی وجاود دارد کاه شاامک عادم
نگاهی و درک شهروندان از حقوق شهروندی ،عدم نگاهی خاواص و عماوم در خصاوص
مأموری

حوزههای تأمین اجتماعی در قا ب بیمه ،درمان ،بهایستی و کماطالعای و نگااهی

ناکافی فضای عمومی جاماه از حوزه تأمین اجتماعی تمایا وجاه بیماه از وجاه حمایا )
میباشد .سرمایه انسانی توانمند ،متفکر همچنین با تنوع سالیق افراد و گروهها ،اگر به شکک
صحی مدیری

شود ،عامک مهمی در اجرای موفق خطمشی میباشد.

نتایج و پیامدهای اجرای موفق خطمشی تأمین اجتماعی :در سازمان تاأمین اجتمااعی و
سازمانهای زیرمجموعه نن ،خطمشیها با پی بینی بار ما ی یاکساا ه ،باهرغام تاهادات
سنواتی ناشی از ننها بنا به ماهی

وجودی صندوق منجر به بروز مشکک میگردند ،چراکاه

منابای برای اجرای ننها در بودجه پی بینی شده که در خود بودجاه محقاق نشاده اسا .
نظام تأمین اجتماعی چندالیه اباار متناسب با جاماه هدف چندالیه را نیازمند اسا
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کاه باا

تدوین شیوهنامهها ،رویهها و بستههای خدماتی متناسب با جاماه هدف امکاانپاایر اسا .


اباار سهگانه مهم در اجرا عبارتاند از ساختار اجرا ،دان

و ساواد اجارا و فرنیناد بودجاه

مبتنی بر اجرا .اجرای موفقی نمیا خطمشی نیازمند توجاه باه یکپاارچسی اسا

و دو ا

از برنامهها و خاطمشایهاای

هادای

تالش میکند تا افکار عمومی را به سم

حمای

کند .بررسی امکانپایری اباار اجرای خط مشی در سازمان تأمین اجتماعی نیاز به گروههای
اندیشه ورز و مشاورین خردمند کنار مجریان دارد .درک صحی قانونگاار و ارکان ساازمان
تأمین اجتماعی از اباار انتخابی و فواید و محدودی های اباار انتخابی و توجه به خروجای
مورد انتظار برای اجرای خط مشی در موفقی

پروژه و بارنوردن نن ،اناعاافپاایری برناماه و

طرح اجرای خطمشی ،شناسایی و پیادهسازی طرح اجارای خاطمشای و اطمیناان از درک
مدیران ارشد از خطمشی اس  .در سال  1392بحث اجرا به د یک اختصاص ردیف بودجاه
به خطمشیهای اجرایی در قا ب برنامههای عم یاتی ،بهطور واقای در سازمان مفهاوم پیادا
کرد که این مع ب نیازمند یکپارچهسازی با برنامهریای ،یکپارچهساازی باا مادیری
ما ی و غیرما ی ،پیوند برنامه بودجه و ما ی و یکپارچهسازی با حاکمی
حاکمی

تناسب میاان تاامک مدیری

میباشد .در بحاث

پروژه در ارائه اطالعات با حاکمی
اثربخ

مناابع

و برعک  ،اثری

بسیار سازنده دارد و باید به سم

یکپارچهسازی با مشارک

شود .میاان اناعافپایری مدیری

پروژه اجرای خاطمشای از حیاث باازخورد ذینفااان

سازگاری الزم در طول اجرای خطمشی ،یکپارچهسازی با مدیری
ارزیابی و یکپارچهسازی با مدیری

ذینفاان ساوق داده
خعر ،یکپارچهسازی باا

مقا ه پووهشی :تح ی ی بر پیادهسازی خطمشیهای تأمین اجتماعی در ج.ا.ایران

نیازمند بررسی نیازهای تخصصی مدیری

و عم کرد یاک خاطمشای ماؤثر اسا

کاه

منابع ماا ی و غیرماا ی ساایر عناصار اساسای اجارا را

تشکیک میدهد.
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