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 چکیده

 عوامل مشي،خط كامل اجراي مسير است. در ارزيابي و اجرا تدوين، اصلي مرحله سه شامل عمومي گذاريمشيخط     
 اهداف از مشياجراي خط كردن كارآمد منظوربه آنها ترينعمده كه شناسايي دارند وجود زيادي تنگناهاي و بازدارنده

طبق قانون  شود، يک حوزۀ پيچيده تلقي مي طور ذاتيبهعمومي  گذاريمشيخطاز آنجاكه باشد. مي پژوهش اين اصلي
بنابراين مواجهه با مسائلي كه داراي پيچيدگي ساختاري بوده و صورت پيچيده برخورد كرد؛ ضرورت تنوع بايد با آن به

شناسي سيستم نرم در حل مسائل كارگيري روش هاي متفاوتي نسبت به آن دارند، موجب افزايش بهنفعان ديدگاهذي
گيري از رويكرد اي براي بهرهديريتي شده است. از سوي ديگر نواقص اين رويكرد در فاز مدلسازي، انگيزهم

به تحليل و مدلسازي اجراي  گيري از رويكرد تركيبيايجاد كرده است. در اين پژوهش با بهره شناسي سيستم پويايي
نمونه آماري پژوهش متشكل از كارگران و  .كيفي است نوع از پژوهشهاي سازماني پرداخته شده است. مشيخط

دهد در نتايج نشان مياست.  برفي گلوله صورت تركيبي از هدفمند قضاوتي وبه گيرينمونه كارفرمايان است. روش
هاي سازماني موانعي وجود دارد كه از سه ديدگاه اداره، كارگر و كارفرما بررسي شده و پس از مشيمسير اجراي خط

مطلوب با هاي شاخصمفهومي ارائه شده است. در خاتمه  هايها، روابط مذكور در قالب مدلديدگاهتشريح اين 
ها در طول محدوده زماني به داليل هاي موجود مقايسه و مشخص شد كه امكان اجراي آن براي تمام شاخصشاخص

 گيرد.و مشاهده تغييرات آن بايد در بلندمدت صورت فني و فرهنگي وجود نداشته 
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 . مقدمه1

فزوني هاي محيطي رو بهها افزوده شد و پيچيدگيحكومت ها وتدريج كه بر وظايف دولتبه     
كه امروزه، بعد جديدي در جايي تا؛ شدگذاري بيش از پيش روشن مشيگذاشت، اهميت مقوله خط

مشي را [. خط9مشي نام نهاد ]توان آن را بعد خطويژه مديريت دولتي مطرح است كه ميمديريت، به
مشي عمومي تصميمي طور ساده خطهاند؛ اما بهاي مختلف و در قالب الفاظ تعريف كردهبه شكل

مشي صرفاً ا بايد در نظر داشت كه خطشود؛ اماست كه در رابطه با يک مشكل عمومي اتخاذ مي
يندي است شامل تمام اقداماتي كه از زمان احساس مشكل شروع آاتخاذ تصميم نيست؛ بلكه فر

 [. 4پردازد ]مشي ميشود و به ارزيابي نتايج اجراي خط مي
در مرحله اجرا اغلب  .[39مشي عمومي شامل سه مرحله اصلي تدوين، اجرا و ارزيابي است ]خط     

هايي  شود و در يک مفهوم كلي فعاليتگسترش بيشتر پرداخته مي مشي با بيان وتوسعه يک خطبه
اند: رساند كه در اينجا سه دسته فعاليت قابل توجهمشي را به انجام ميطور مستقيم خطهاست كه ب

 [. 4تقسيم، سازماندهي و كاربرد ]
آيد. كانون دولت جديد به حساب مي ريک، بوروكراسي نهاد اول وبر اساس نظريه كارل فرد     

هاي اجرايي، دهد بررسي و تحليل اساسي با سازمانكه آثار پژوهشي دانشمندان نشان ميطوري هب
كه نظام اداري در هر كشور طوريهب ؛[4شود ]ها و در نهايت بوروكراسي شروع ميگذاري، دادگاهقانون

هاي مختلف جامعه از اهميت و اعتبار خاصي برخوردار است و مستقيم و رودررو با قشربه دليل ارتباط 
هاي دولتي، به شهروندان ها و بخشكه حجم عظيمي از خدمات دولت از طريق كانالدليل اينبه

مد و شفاف و پاسخگو همواره از آرسد؛ بنابراين برخورداري از يک نظام اداري منسجم، كار مي
ها سعي كه دولتطوريهشود؛ بگذاران هر جامعه محسوب ميمردان و سياستدولتهاي  دغدغه

كنند با مطالعات علمي و تدوين قوانين و مقررات الزم و انجام اصالحات اداري خود افزوده و از  مي
مد محملي است براي اجراي كارا و آ[؛ بنابرين يک نظام اداري كار99هاي عمومي بكاهند ]نارضايتي

ها و شكايات در ايران، ديوان عدالت اداري و مرجع رسيدگي به اين ناكارآمدي هامشيخش خطاثرب
هزار و در در  998به  9319ها در سال باشد؛ اما به نقل از رئيس ديوان عدالت اداري، تعداد پروندهمي

نشان از  [ و افزايش شكايات عليه دولت99فقره پرونده رسيده است ] 147هزار و  929به  12سال 
مالک ما براي هاي دولتي دارد؛ زيرا يک چالش و مشكل جدي در نحوه ارائه خدمات در سازمان

هاي موجود در ديوان شوند، پروندههاي سازماني در آن اجرا نميمشيهايي كه خطشناخت حوزه
ر با هاي سازماني كشومشيدر اينجا اين سؤال مطرح است كه چرا اجراي خطعدالت اداري است. 

 هاي بهبود كدامند؟ راه ها ونتايج مورد انتظار تطابق ندارد؟ چالش
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 و است ساختاريافته غير و پيچيده مسائل جزء سازماني هايمشيخط اجراي موانع بررسي     
 تواننمي رواين . ازكنندمي بررسي خاصي جنبه از را مسئله هركدام كه دارند دخالت آن در ينفعان ذي
الزم به ذكر است كه [. 21كرد ] حل و مدلسازي سخت سيستمي تفكر هايتكنيک از استفاده با را آن

هاي كه واژه نرم تكنيکهاي كمي اشاره دارد در حالي واژه سخت به استفاده از رياضيات و تكنيک
 از استفاده با مشيخط اجراي موانع بررسي به هاييمقاله در البته[؛ 34گيرد ] كار مي كيفي را به

 است؛ گرفته صورت سازيساده مدلسازي جهت اما است؛ شده پرداخته سخت تفكر هايتكنيک
 [.98] بريم كارهب را مسائل اين مناسب زبان بايد ،شويمرودررو مي پيچيده مسائل با كهبنابراين زماني

شناسي در اين پژوهش روش [.24است ] ناميده تنوع ضرورت قانون را مهم اصل ( اين9173) آشبي
 9هاي سيستم نرمشناسي سيستم تركيب شده كه آن را رويكرد پوياييهاي نرم با پوياييسيستم

تر موضوع، تحليل مفاهيم مختلف و تأثير آنها بر اهداف نامند و اين رويكرد عالوه بر تعريف دقيق مي
شناسي تركيبي بتوان تواند پياده كند؛ بنابراين سعي بر اين است كه با استفاده از روشسيستم را مي

هاي سازماني، پرداخته مشيهاي اصلي هر كشوري، يعني ناكارآمدي در اجراي خطيكي از دغدغه
هاي اين كار را از طريق كمک به درک بهتر موقعيت (SSDM)هاي سيستم نرم شود. رويكرد پويايي

و مذاكره و مبادرت به يند تحليل، بحث آهاي متفاوت، دقت در فرپيچيده، اهميت دادن به ديدگاه
پژوهش بررسي و سپس به  نظري دهد. در اين راستا ابتدا مبانياقداماتي براي بهبود، انجام مي

 شود.هاي سازماني پرداخته ميمشيبكارگيري اين روش در تحليل مسائل اجراي خط

 
 . مبانی و چارچوب نظری پژوهش2

است. تقريباً هر كسي كه  2مشي عموميعلم سياست مملو از تعاريف خط مشی.تعریف و چرخه خط
 عنوان مثال توماس دايمشي ارائه داده است. بهمشي مطلبي نوشته تعريفي نيز از خطدر باب خط

كنند تا انجام دهند يا انجام ها انتخاب ميمشي عمومي به هر آنچه دولتمدعي است خط (9112)
هاي به نسبت مشي بيانگر مجموعه اقدامنيز معتقد است، خط (2888) اندرسون[. 27] ندهند اشاره دارد

اي از بازيگران براي پرداختن به يک مسئله يا ثابت و هدفمند است كه به وسيله يک فرد يا مجموعه
طور مشترک وجود دارد آن است هدر مجموع آنچه كه در همه تعاريف ب [.23] شوددغدغه دنبال مي

ها يا تصميماتي است كه براي جبران مشكالت عمومي، يند يا الگوي فعاليتآمشي درباره فرطكه خ
 شود.ه حقيقي و چه مجازي اتخاذ ميچ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Soft System Dynamic Methodology 
2. Public Policy 
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دهد كه اين مراحل را در قالب شكل  يندي را تشكيل ميآفرصورت يک چرخه، بهگذاري مشي خط     
 زير مي توان نشان داد:

 

 
 [4]گذاري مشي. مراحل خط9شكل 

 
طور مكانيكي و جدا از ه. بديهي است اين مراحل باي استچند مرحلهيندي آفرگذاري مشيخط     

[. 4]گيرد با هم شكل مي جانبهيندي پويا و داراي ارتباط چندآبلكه بصورت فر ؛شودهم طي نمي
و  [39] كنندبندي ميتدوين، اجرا و ارزيابي طبقهطوركلي در سه مرحله نظران اين مراحل را بهصاحب

عنوان حلقه مفقوده به را كه حتي برخي آننحويمعتقدند كه شايد اجرا مهمترين اين مراحل باشد، به
 [.0]برند مشي نام مييند خطآفر
 

 از[. 0]شود ي عمومي محسوب ميعمومي سنگ زيرين اداره 9مشياجراي خط مشی.اجرای خط
 اجراي معنايبه كلي مفهوم در مشيخط اجراي اما است؛ شده ارائه زيادي تعاريف مشيخط اجراي
 اهداف تا آميزدمي هم در متفاوت هايتكنيک و هاروش ها،سازمان بازيگران، آن در كه است قانون
يند آفردر گذشته اجرا در  [.90] برسانند مثبت و مطلوب نتيجه به را پيشنهادي مشيخط يا برنامه يک
هاي كمي پژوهش 9169كه تا اوايل دهه طوريهگرفت؛ بگذاري چندان مورد توجه قرار نميمشيخط

مشي عمومي انجام شده بود و دانش كمي در جهت كمک به فرايند اجراي در زمينه اجراي خط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Policy Implementation 

 درک و بيان مسئله يا مشكل

 طرح مسئله در سازمان هاي عمومي

 مشي گيري و تدوين خط شكل

 مشروعيت بخشيدن به خط مشي

 مشي عمومي ابالغ و اجراي خط

 مشي اجرا شده  ارزيابي خط
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شد و آفرين تلقي نمي[ و علت اين بود كه در گذشته مرحله اجرا مشكل3مشي در دسترس بود ] خط
ها پس از تنظيم و تصويب اجرا خواهند شد. مشيگذاران آن بود كه خطمشيتصور عمومي خط

گذاران تا مرحله مشيها و وظيفه خطمشيها اجراي خطعبارت ديگر وظيفه حتمي بوروكرات به
رسيد. اين تلقي عمومي ناشي از گذاري به پايان ميمشيمشي بود و پس از اين خطتصويب خط

كرد جدايي بين سياست و اداره بود كه ويلسون و همكارانش در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن روي
ويژه با شده در محيط واقعي، بههاي تصويبمشي[؛ اما عملي نشدن خط97كردند ]بيستم ترويج مي

ن گذاران امكامشيانتشار مطالعات پرسمن و ويلداوسكي، مشخص كرد كه اجرا بدون پشتيباني خط
هاي تحقق نخواهد داشت. بررسي آنها در شهرهاي اوكلند و كاليفرنياي آمريكا نشان داد كه برنامه

بيني كرده بودند به اجرا در نيامده بود؛ همچنين گذاران پيشمشيكه خطنحويايجاد اشتغال به
به علت مشكالت اجرايي به اهداف مورد نظر دست  9170هاي جامع دولت جانسون تا سال  برنامه

[. حاصل اين مطالعات، تالش 29داد ]نتايج مشابهي نشان مي نيزساير كشورها  هايپژوهشنيافتند. 
كرد و بر اين هاي عمومي را آسان يا دشوار ميمشيمنظم براي شناخت عواملي بود كه اجراي خط

مشي و اساسي تأكيد داشت كه بايد راهكارهايي براي ايجاد رابطه منطقي بين حوزه تدوين خطنكته 
اي انجام شد و اين مطالعات در فصل مشترک اجراي آن پيدا كرد. در اين راستا مطالعات گسترده

كه در  شودمديريت دولتي، نظريه سازماني، پژوهش مديريت دولتي و مطالعات علوم سياسي يافت مي
 [.39]شوند عنوان مطالعات تغيير سياسي مشخص مينهايت به

 به سنتي نگرشي كه اولين ديدگاه دارد. وجود هامشيخط اجراي در متفاوت ديدگاه در نتيجه دو     

 و گودنو فرانک وبر، ماكس همچون ويلسون، پردازانينظريه توسط دارد مشيخط اجراي مسأله
 اجراي و مشيخط تدوين و تنظيم مرحله آن جدايي اصلي هايفرض و است شده ارائه لوترگيوليک

تفكر غالب در اين زمينه  9168 باشد كه حدوداً تا سالمي و اداره سياست جدايي ديگر عبارت به و آن
 شيوه به شدهتدوين هايمشيخط اجراي از كه ضعيفي بسيار نتايج از پس و حال اين با بوده است.

 را جديدي نگرش اجرا، گذاري ومشيخط حوزه فعاالن و پردازاننظريه از بسياري آمد، دستبه سنتي

 جدا يكديگر از اجرا و تدوين تنها مرحله نه نگرش اين در دادند. قرار توجه مورد مشيخط اجراي در

 متصور اجرا و گذاريمشيخط يندآفر هايتمام گام بين نيز متقابلي وابستگي و پيوستگي بلكه نبوده؛

اپل  پال به توانمي شدند وارد مشيخط اجراي به نگرش جديد با كه پردازانينظريه جمله از بودند.
 غيره و المور مازمانيان، و ساباتير ويلداويسكي، و پرسمن لوگلين، مک وايت، لئونارد لينتال، ديويد باي،
هاي عمومي به نتيجه سياستشده در مورد نحوه اجراي هاي انجام[؛ اما همه پژوهش96]كرد  اشاره

 ها. مشيواحدي رسيدند: عدم موفقيت در اجراي خط
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گذاري مشينظران متعدد در تبيين مشكالت خطپژوهشگران و صاحب ها.مشیمسائل اجرای خط
اند و اكثر آنها بر اين باورند كه طور خاص، عوامل زيادي برشمردههمشي بطوركلي و اجراي خطهب

طلبد مشي با شرايط محلي هر جامعه متفاوت بوده و راهكارهاي متفاوتي نيز ميخطمشكالت اجراي 
هاي سازماني اداره كل تعاون، كار و رفاه مشي در اين مقاله سعي بر اين است مسائل اجراي خط[. 4]

شناسي سيستم تحليل هاي نرم و پويايشناسي سيستماجتماعي استان فارس با رويكرد تركيبي روش
 شود.

 
 پژوهش شناسی. روش3

همبستگي توصيفي  هااز نظر ماهيت و نحوه گردآوري دادهاين پژوهش از نظر هدف كاربردي و      
 اياي و ميداني استفاده شده است كه در روش كتابخانهها از روش كتابخانهبراي گردآوري داده است.

 آمده است.گيري به عمل از ابزار فيش پژوهشي و در روش ميداني از مصاحبه با خبرگان بهره
پژوهش اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس است كه بر اساس تعاريف   جامعه     

 ( آورده شده است. 9عنوان نمونه انتخاب شد كه به تفكيک در جدول )تن به 9 ،اي از هر بخشريشه
 ه است.برفي و هدفمند قضاوتي استفاده شدگيري تركيبي گلوله ها از روش نمونهبراي انجام مصاحبه

گيري قضاوتي از گيري قضاوتي است و نمونهاي، يک نوع نمونهگيري گلوله برفي يا زنجيرهنمونه
هايي است گيري قضاوتي مستلزم انتخاب آزمودنيشود. نمونهگيري هدفمند محسوب ميانواع نمونه

 [.1]نياز دارند مورد  هادادهكه بهترين شرايط را براي ارائه 
 

 . تعداد نمونه آماري9جدول 

 كارفرما كارگر اداره

ادره  4معاونت روابط كار و مديران 
 زير مجموعه

هاي تن از نمايندگان كارگري واحد 9
 توليدي و صنعتي

هاي توليدي تن از كارفرمايان واحد 9
 و صنعتي

 
يافته است و پيچيده و غير ساختارهاي سازماني جزو مسائل  مشي بررسي مسائل اجراي خط     
توان  رو نمي. از اينكنند نفعان در آن دخالت دارند و هر كدام مسئله را از جنبه خاصي بررسي مي ذي

هايي به  [؛ البته در مقاله21هاي تفكر سيستمي سخت مدلسازي و حل كرد ] آن را با استفاده از تكنيک
اما جهت  ؛هاي تفكر سخت پرداخته شده است تكنيکمشي با استفاده از  بررسي مسائل اجراي خط

[. در اين مقاله جهت شناسايي موانع اجراي 91و  3سازي صورت گرفته است ]مدلسازي ساده
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 شناسي سيستم )روشهاي نرم و پوياييشناسي سيستمهاي سازماني از رويكرد تركيبي روشمشي خط

 سيستمي تفكرشود. فكرات سيستمي استفاده ميعنوان دو رويكرد از تنرم( به  هاي سيستمپويايي
 [.93] است مسائل به كلي و نگاه جزئي و سيستمي صورتبه مشكالت حل براي مفهومي چارچوبي

 

 ترينمطرح از يكي چكلند پيتر نرم هايسيستم شناسيروش .1نرم هایسیستم شناسیروش
 هايسال است. طي آن فلسفي هايزيرساخت و نظري بنيادهاي حسب بر سيستم هايشناسيروش
 هايموقعيت در را سخت هايتفكر سيستم از استفاده لنكستر در دانشگاه دستيارانش و چكلند 9168
 تفكر كه كردند جديد شناسيروش يک آزمايش به شروع و دادند سؤال قرار زير واقعي دنياي

 پژوهياقدام شناسيروش يک SSM[. 39داد ] انتقال وجوپرس يندآفر به واقعي دنياي از را سيستمي
 هايحلقه بلكه شوندمي منجر ايمسئله هايموقعيت در مداخله به تنها نه SSM هايروش است،
اجراي  براي رفته كاربه هايتكنيک .آورندمي فراهم مداخالت اين از يادگيري تسهيل براي را بازخور
SSM ( مراحل2شماره ) [. شكل30است ] ثابت آن مفهومي مبناي اما باشند، متفاوت بسيار توانندمي 
 دهد. مي نشان را شد مطرح چكلند پيتر توسط ، كهSSMگانه هفت

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Soft System Methodology 
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 [29نرم ] سيستم رويكرد مراحل. 2شكل 

 
عنوان يک شناسي بههاي نرم استفاده شده است. اين روششناسي سيستمدر اين پژوهش از روش     

شود، در دار توجه ميشود، در مرحله اول به موقعيت مسئلهتوصيف مياي يند تحليل هفت مرحلهآفر
اي از سيستم پردازد، در مرحله سوم به تعاريف ريشهدار ميمرحله دوم به تعريف موقعيت مسئله

شود، در مرحله پنجم مقايسه مدل با هاي مفهومي در مرحله چهارم مطرح ميشود، مدلپرداخته مي
گيرد و در مرحله پذيري و تغييرات مطلوب صورت ميمرحله ششم تعيين امكان دنياي واقعي است، در

 يک، دو، پنج، شش هايمرحله ،9 شكل در كه خطيدار است. هفتم اقدام براي بهبود موقعيت مسئله
 تفكر دنياي به واقعي دنياي از پژوهشگر كه دهدمي كند نشانمي جدا چهار و سه مراحل از را هفت و

 [.36است ] كرده حركت سيستمي
 دنياي. دهدمي رخ آنجا در انساني هايفعاليت و داده رخ آن در مسئله كه است دنيايي: واقعي دنياي

طور به[. 26شود ]مي بررسي دقت به واقعي دنياي هايداده آن در كه است تحليل ها زمينهسيستم
دهي و توان شكلهايي را ميوضعيتترين جزء در پرداختن به چنين ترين و پرتوجهمعمول، سخت

شناسي، ابزار مدلسازي دقيق و همچنين اين روش در مرحله چهارماما  [؛22]تعريف مسئله، بيان كرد 
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هاي توصيه شده در دنياي واقعي وجود ندارد؛ بنابراين حليک تكنيک مشخص براي مقايسه راه
آنها تحت ديدگاه خاصي بامعني است و  دست آمده ازههاي بها و مدلاي از سيستمتعاريف ريشه

اند؛ از طرف ديگر، شده پيشنهاد دادههاي نهايي را بر مبناي ديدگاه انتخابگران توصيهتحليل
گان بستگي زيادي دارد شناسي دانش و تخصص مشاركت كننداثربخشي تفكر سيستمي در اين روش

شناسي كننده در روشنوان يک ابزار كمکع[. در اين راستا استفاده از يک مدل جديد به29و  38]
هاي هاي مشابه يا زاويههاي تركيب شده شامل بعضي روشهاي نرم و ايجاد روش شناسيسيستم

شناسي [. پويايي32،33،34هاي جديد راجع به تفكر سيستمي است ]فكري متفاوت يكي از بحث
ميان  علّيدهد و روابط نشان ميگيرندگان را هاي ذهني تصميمعنوان يک مدل، نقشهسيستم به

كند كه توجه بعضي از پژوهشگران را به تركيب آن با عوامل مختلف از موضوع را بيان مي
 [.38]هاي نرم جلب كرده است شناسي سيستم روش

 
و اوايل دهه  98اواخر دهه  براي اولين بار درها رويكرد پويايي سيستم . 1شناسی سیستمپویایی

)آوري ماساچوست در مدرسه اسلوآن و مؤسسه فن توسط فارستر 78
2
MIT)  ابداع شد و مورد استفاده

اي بود كه فارستر براي شركت جنرال گيري اين حوزه پروژهايده اوليه شكل [.38]قرار گرفت 
چه عواملي باعث نوسان در سيستم »الكتريک انجام داد. در اين پروژه، سؤال كارفرما اين بود كه 

پژوهشي كه فارستر بر روي اين «. شود؟تبع آن نيروي انساني شركت، ميبار و بهموجودي و ان
ها در حوزه مهندسي برق موضوع انجام داد اين ايده را شكل داد كه از قواعد موجود در كنترل سيستم

گيري كرد. با استفاده از تجارب پروژه جنرال هاي اجتماعي نيز بهرهتوان براي سيستمو مكانيک مي
ارائه داد. پس از اين كتاب، فارستر  9179لكتريک، فارستر كتاب پويايي صنعتي خود را در سال ا

ها را هاي اصلي پويايي سيستمهاي پويايي شهري پويايي جهاني را ارائه داد. اين سه كتاب پايهكتاب
 و درک روش به پديده اين سيستم، شناسيپويايي به صنعت پويايي عنوان تبديل با[. 20]ايجاد نمود 

 هماهنگي و نظارت ريزي،برنامه حل، سيستم، يک در پيچيده مسائل از مشخصي انواع شناخت

 [.6] شد مبدل آن اجزاي
هاي فراواني با يكديگر دارند و هاي مختلفي ارائه شده است كه شباهتيندآبراي مدلسازي پويا، فر     

يندي است كه استرمن در آيند مدلسازي پژوهش، فرآباشد. فرها در حد نام مراحل ميبعضاً، تفاوت
يند مدلسازي نيز پويا است آشود، خود فرطور كه در شكل ديده ميارائه كرده است. همان 2888سال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. System Dynamic 
2. Massachusetts Institute of Technology 
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و ضمن تشكيل يک حلقه كلي، بين تمام مراحل آن نيز رابطه رفت و برگشتي وجود دارد. مراحل اين 
 ه است:( نشان داده شد3فرايند در شكل شماره )

 
 

 
 [2. پنج گام مدلسازي پويايي سيستم استرمن ]3شكل 

 

شناسي هاي پويايينقاط ضعف هر يک از رويكرد 9در جدول  .1های سیستم نرمروش پویایی
شناسي سيستم نرم و نحوه برطرف كردن آنها با استفاده از رويكرد تركيبي نشان داده سيستم و روش

 شده است:
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Soft System Dynamic Methodology 
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 [.92]و نحوه برطرف نمودن آن با رويكرد تركيبي  SSMو  SDهاي دوديتح. م2جدول 
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هاي نرم تركيب شده است كه آن را شناسي سيستمشناسي سيستم با روشدر اين پژوهش پويايي     
 نامند. مي هاي سيستم نرمرويكرد پويايي

 
 هاتحلیل یافته. 4

شود كه افراد سازمان و يا گونه آغاز ميمرحله يک، اين .بدون ساختار: موقعیت مسئله 1مرحله 
كنند مسئله يا فضايي براي بهبود وجود دارد، و اين موجب آغاز تحليل يا صاحبان مسئله فكر مي

هايي و ساير فعاليت  اي، انجام مصاحبهدر اين مرحله تحليلگر با انجام مطالعات زمينه. شود بررسي مي
 [.7كند ]مؤثر هستند، براي درک درست موقعيت مسئله تالش ميكه در فرآيند يادگيري 

شوند،  هاي سازماني در آن اجرا نمي مشي هايي كه خط براي شناخت حوزه پژوهشگرمالک      
هاي مربوط به كار، بيشترين  هاي موجود در ديوان عدالت اداري است. در اين رابطه پرونده پرونده

يابي در اين  اند )سايت ديوان عدالت اداري( و به همين دليل براي علت تعداد را به خود اختصاص داده
 عنوان جامعه آماري پژوهش انتخاب شد.ره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس بهزمينه ادا

استان فارس، نتيجه اين شد كه  هاي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با معاونت  پس از مصاحبه
ساتي كه هاي كار موجود در ديوان عدالت اداري بيشتر در حوزه معاونت روابط كار است و با جل پرونده

اي  ي، مسائل بيمهساعات كار ،حقوق و دستمزدهاي معاونت روابط كار برگزار شد، به مسائل:  با بخش
اي است كه باعث  ترين مسئله، مسائل بيمه بيكاري بود، يعني مسائل بيمهپرداخته شد. اما مهم

به دنبال  پژوهشرو، اين از اينشود كارگران به تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري روي آورند.  مي
عنوان يک گويي به اين سوال است كه چه مشكالتي در مسير اجراي قانون بيمه بيكاري بهپاسخ
 مشي سازماني وجود دارد؟خط

 
 بنديدسته و آوريجمع را هاداده تحليلگر ،دو مرحله در. با ساختار: موقعیت مسئله 2مرحله 

 را آنها هاواقعيت آوريجمع هنگام توانندمي تحليلگران كه دارد بسياري وجود هايراهبرد. كند مي
 كه ساختاريافته و رسمي ابزارهاي تا ساختارنيافته و غيررسمي از رويكردهاي طيفي در و گيرند، كار به
 [.7است ] گويا تصوير مرحله اين خروجي. گيرندمي قرار شوندمي استفاده سنتي هايتحليل سيستم در
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دست  شود و تصوير غني از سيستم بهسيستم شناخته مي 9هايبينيپايان اين مرحله، جهانپس از      
 آيد. تصوير غني از مسئله در نمودار زير خالصه شده است.مي
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سازمانيهاي مشي. تصوير غني مربوط به مسئله اجراي خط4شكل 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. World view 

 تأمین اجتماعی

 بیمه
 کارگران

 افتن شغلی

دیوان عدالت  شورای عالی کار

 اداری

 اداره کار و رفاه
 مهارت

 کارفرما

 ها یابیکار

اقتصاد  نماینده تشکالت
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 شناسي سيستم نرماي از الزامات روشارائه تعاريف ريشه .1ای: توسعه تعاریف ریشه3مرحله 
كه آل، اهداف آن سيستم و اينكه يک سيستم ايده است اياي عبارت يا جملهاست. يک تعريف ريشه

چه كساني از  ؟چه كساني در حال حاضر در آن مشاركت دارند ؟چه كساني در آن درگير خواهند بود
 كند. براي توسعه تعاريفرا توصيف مي ؟گذارندبر آن تأثير مي و چه كساني ؟پذيرندآن تأثير مي

2 اي از تكنيكي به نامريشه
CATWOE   .هاي مؤلفه پژوهش، اين دراستفاده مي شودCATWOE 

صورت تعريف اي بهاند و در نهايت نيز تعاريف ريشهه شدهئارا 2براي سيستم مورد بررسي در جدول 
 اند.نفعان از اين مؤلفه استخراج شدهاي مربوط به ذيطور تعريف ريشهاي كلي و همينريشه

 
اينجا نقش مديران و  حكم قانوني را به مرحله اجرا در آورد. دركسي كه دیدگاه اداره: از تعریف 

كارشناسان معاونت روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي حائز اهميت است چرا كه آنها در 
 شوند. اين مسئله مجريان اصلي محسوب مي

 
تدوين شده است.  كارگران، جمعيتي هستند كه برنامه براي آناندیدگاه كارگران: از تعریف 

د. شكست يا موفقيت اجرا، ناي داشته باشتوانند تاثيرات بالفعل و بالقوهمشي ميكارگران در اجراي خط
 تا حد زيادي به نقش كارگران بستگي دارد.

 
كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به دیدگاه كارفرما: از تعریف 

طور عموم كليه كساني كه كند. مديران و مسؤالن و بهالسعي كار ميحق حساب او در مقابل دريافت
ل كليه تعهداتي است ئوشوند و كارفرما مسدار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب ميعهده

 گيرند. كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Root definition 
2. Customers, Actors, Transformation Process, World view, Environmental Constraints 



 69                                                                                                                   یادار هایمشیخط یمسائل اجرا یلتحل

 CATWOEو تحليل  بررسي .3جدول 

 
 

اي يک مدل مفهومي در اين مرحله مطابق با هر تعريف ريشه .1: استخراج مدل مفهومی4مرحله 
 شود.شناسي سيستم استفاه ميو براي تشكيل مدل مفهومي از تكنيک پويايي شودداده ميتشكيل 

ولي  [؛6]سپس وارد حوزه شهري شد  در جهان صنعت و تجارت شكل گرفته بودكه اين تكنيک 
ريزي و طراحي يكپارچه هاي علمي وارد شده است، همچون؛ راهبرد برنامهامروزه در بسياري از عرصه

(، مديريت اجتماعي )هامر و كالير، 9103(، رفتارهاي اقتصادي )استرمن، 9108)فارستر و لينز، 
(، 9101لوير،  (، انرژي و محيط )فورد و9106(، مدلسازي بيولوژيكي و پزشكي )هانسون و باي، 9119
هاي علوم طبيعي و اجتماعي )ديل، (، توسعه تئوري9119هاي تركيبي غيرخطي )موسكيدا، پويايي
(، مديريت 9104افزار )عبدالحميد، (، مهندسي نرم9110هاي پويا )استرمن، گيري(، تصميم9116

و پس از آن  [9]كرد ( اشاره 9111و آكرمن،  9116؛ بارالس و آكسوگان، 9118زنجيره تأمين )تاويل، 
به دليل كاربردي بودن اين رويكرد در ايران نيز با استقبال زيادي مواجه شده است و در بسياري از 

 هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.ها توسط پژوهشگران حوزهزمينه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Conceptual Models 
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انگليسي با عنوان تنها يک مورد مقاله  گذاريمشيدر زمينه استفاده از اين رويكرد در حوزه خط     
رو يافت شد. از اين[ 21]« گذاري عموميمشيشناسي سيستم: تأثير آن در خطسايبرنتيک و پويايي»

طور عملي استفاده شود. بر گذاري بهمشيدر اين پژوهش سعي شده كه از اين تكنيک در حوزه خط
ي و طي جلسه با شناختي، مفاهيم اصلي شناسايدر گام نخست جهت استخراج نقشهاين اساس 

ي هر ديدگاه استخراج شدند. شدت روابط با متغيرهاي زباني در طي هاي علّخبرگان هر حوزه، نقشه
 جلسات با خبرگان مشخص شده است:

 
از ديدگاه اداره، بار مالي اجراي قانون بيمه بيكاري، با توجه به حجم باالي بيكاران،  .دیدگاه اداره

داده يند بيمه بيكاري توضيح آنظر قرار گرفت كه اين موضوع در قالب فر عنوان بزرگترين مانع مورد به
 شود.مي

با هدف تأمين معاش نيروي انساني مولدي است كه به  9371قانون بيمه بيكاري ايران در سال      
صورت موقت بيكار داليل غيرارادي، حوادث غير مترقبه و يا تغيير ساختار واحدهاي توليدي به

% مزد يا حقوق بيمه شده است كه توسط كارفرما 3منابع اين قانون منحصر به  تصويب شد.، شوند مي
رغم محدوديت منابع آن و شود و دولت مشاركتي در اين امر ندارد. در اين قانون عليپرداخت مي

هاي توليدي، تكليفي براي دليل مشكالت اقتصادي و تعطيلي برخي كارگاههافزايش نيروي بيكار ب
هاي آن تأمين اجتماعي مكلف به تأمين هزينه 92ين كسري منابع مشخص نشده و طبق ماده تأم

بگيران و افزايش منحصراً از محل درآمدهاي خود قانون است. با افزايش روزافزون تعداد مقرري
هاي ناشي از آن، كمي حداقل سابقه براي احراز برقراري مقرري و طوالني بودن مدت هزينه
منابع  بودن ناسبنامتباشد، مشمولين كه قابل مقايسه با هيچ كشور ديگري نميمندي  بهره
بگيران از سيستم از داليل عمده پيشي گرفتن مصارف شده با مصارف و خروج كند مقرري بيني پيش

 صورت زير مدلسازي كرد:توان بهصندوق بر منابع آن است. روابط بين اين مفاهيم را مي
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 ديدگاه اداره . مدل مفهومي9شكل 

 

توان به اين شود بيمه بيكاري اجرايي نشود، مياز ديد كارگران عواملي كه باعث مي. دیدگاه كارگر
 موارد اشاره داشت:

 ؛حق بيمه توسط كارفرمايان در موعد مقرر نكردن پرداختـ 

 باشد. زني قوي در مقابل كارفرمايان و دولت برخوردارنيروي متشكلي كه از قدرت چانه ـ نبود

توسط سازمان تامين اجتماعي تقديم  00اليحه بيمه بيكاري كه پيشنهاد اوليه آن در خردادماه      
اصالحاتي  و بابه مجلس ارسال شد  18ماه سال  و سپس توسط وزير مربوطه در آبان شدهيات دولت 

 9در مجلس همراه شد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

% 9% و دولت نيز 3باشد ليكن در اليحه سهم كارفرما % مي4ميزان شده و نيز در طرح حق بيمه بيكاري به در اليحه ارائه .9
كه در اليحه و طرح دولت باشد ضمن اين% مي9% و سهم دولت 9% سهم بيمه شده 2اما در طرح سهم كارفرما  ؛مشاركت دارد

بيني و پيش در بودجه ساالنه كشوربگيران بيمه بيكاري را زايي مقرريهاي اشتغالمكلف شده همه ساله منابع مورد نياز براي طرح
 در اختيار حساب قرار دهد.

بیکاری بیمه ورود
بیمه پوشش تحت افراد

بیکاری
ر کردن پیدا نرخ کا

ز در که افرادی استفاده مر
دارند قرار بیکاری بیمه از

جریان به رسیدن
اشتغال اصلی

ز از خروج یا کردن استفاده مر
بیکاری بیمه از نکردن استفاده

تواند می فرد که زمانی مدت
کند تحمل را بیکاری

استفاده و مجدد بازگشت
بیکاری بیمه از

در فرد به که فشاری میزان
ر معرض می وارد شدن بیکا

شود
بازگشت احتمال

ز در که افرادی ظرفیت بیمه از استفاده مر
و کردن استفاده برای دارند قرار بیکاری

بیمه از نکردن استفاده یا

ر بیمه ظرفیت بر فشا
بیکاری کردن پیدا زمان

ر نخستین کا

بیکاری بیمه ظرفیت

+ - +

-
-+
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شود يكي از منابع اصلي تأمين مالي شدگان كه توسط كارفرما پرداخت ميمزد يا حقوق بيمه     
پرداخت  صندوق است كه به عقيده كارگران اين حق بيمه به داليلي در اسرع وقت و گاهي نيز كالّّ

زني برخوردار باشد نيز اين روند را تسريع همچنين نبود نيروي متشكلي كه از قدرت چانه ؛شودنمي
 صورت زير مدلسازي كرد:توان بهكند. روابط بين اين مفاهيم را ميمي
 

 
 . مدل مفهومي ديدگاه كارگر7شكل 

 

 از ديدگاه كارفرمايان شرايط نامساعد اقتصادي كه حامي توليد نيست نيز در اجرا .دیدگاه كارفرما
 قانون بيمه بيكاري موثر است. نشدن
بر اين اساس اين فرضيه  9موانع توليد و رشد اقتصادي در نظام اقتصادي ايران بسيار متعدد است.     

هاي سياسي در ناكارايي طور عمدهبهها و موانع رشد اقتصادي در ايران قابل تأمل است كه محدوديت
به عبارت ديگر ساختار توليد محور باعث ايجاد انگيزه كار در كشور  و اقتصادي و سازماني ريشه دارد.

ها ه كه چندان به فكر اصالح ساير محدوديتباعث شد و عمدتاً دولتي اما اقتصاد تک قطبي ؛شود مي
هاي خارجي نيز اين را تشديد كرده است. مدل مفهومي ديدگاه كارفرما نباشيم و از طرف ديگر تحريم

 به شرح زير است:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

گذاري، پيچيدگي و نارسايي و عدم رعايتِ قوانين و توان به موارد زير اشاره كرد: ريسک باالي سرمايهاز جمله اين موانع مي .9
گذاري، ليدي، وجود مراكز متعدد قانونهاي تويند اخذ جواز تأسيس بنگاهآگذاري و توليد، پيچيدگيِ فرمقررات در زمينه سرمايه

ارزي،  ص نامناسب منابع مالي حساب ذخيرهنيافتگي بازارهاي مالي، نقش نامناسب بازار سرمايه در تجهيز منابع مالي، تخصيتوسعه
پيچيدگي و گذاري، هاي دولتي در زمينه سرمايههاي مستقيم، ممنوعيت شركتمعايب قانون تجميع عوارض، مشكالت قانون ماليات

 ثباتي در زمينه سياست خارجي، و مانند آن.صادرات و واردات، بي يند دريافت تسهيالت بانكي، قوانين نامناسب در زمينهآفساد در فر

قانون اجرای میزان
بیکاری بیمه

از پرداختی بیمه حق
کارفرما سوی

اتحادیه زنی چانه قدرت
کارگری های
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 . مدل مفهومي ديدگاه كارفرما6شكل 

 
 شود:تجمعي سه ديدگاه در شكل زير نشان داده مي مدل در نهايت

 

 
 مدل مفهومي تجميعي سه ديدگاه  .0شكل 

 

رشد میزان
اقتصادی

اجرای میزان
بیکاری بیمه قانون

امکانات و مالی منابع

ضایت ر نیروی ر کا

نفتی اقتصاد

تحریم

بیکاری بیمه ورود
بیمه پوشش تحت افراد

بیکاری
ر کردن پیدا نرخ کا

ز در که افرادی استفاده مر
دارند قرار بیکاری بیمه از

جریان به رسیدن
اشتغال اصلی

ز از خروج یا کردن استفاده مر
بیکاری بیمه از نکردن استفاده

تواند می فرد که زمانی مدت
کند تحمل را بیکاری

استفاده و مجدد بازگشت
بیکاری بیمه از

در فرد به که فشاری میزان
ر معرض می وارد شدن بیکا

شود
بازگشت احتمال

ز در که افرادی ظرفیت بیمه از استفاده مر
و کردن استفاده برای دارند قرار بیکاری

بیمه از نکردن استفاده یا

ر بیمه ظرفیت بر فشا
بیکاری کردن پیدا زمان

ر نخستین کا

بیکاری بیمه ظرفیت

+ - +

-
-+

امکانات و مالی منابع

تحریم

نفتی اقتصاد

از استفاده عدم و بیکاری
بیکاری بیمه

دادن دست از نرخ
کارگری اتحادیهکمک

حمایتی چتر دادن دست از
سال هر در بیکاری بیمه
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مدلي كه  (.4و  2)مقایسه مراحل  1: مقایسه شرایط مطلوب با دنیای واقعی5مرحله 
گيرد، مدلي ذهني است و بايد با واقعيت مقايسه شود تا كنندگان را در نظر ميهاي همه شركت ديدگاه

 شوند، تعيين شوند.تغييراتي كه موجب بهبود وضعيت فعلي به سمت مدل پيشنهادي مي
هاي موجود در مدل صورت گرفته است. بدين منظور مجدداً از اين مقايسه براي تمامي فعاليت     

هاي تعيين شده متخصصان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس خواسته شد تا شاخص
جود و مطلوب را از هم هاي موفعلي مقايسه كنند و شاخص روشهاي مطلوب را با عنوان شاخصبه

هاي جديد معرفي هاي موجود و شاخصجدا كنند. در نهايت پس از برگزاري چندين جلسه شاخص
 ، مشخص شدند.نفعانشده توسط ذي

 
 پژوهش از نگاه خبرگان هاي موجود و مطلوبشاخص .4جدول 

  های فعلیشاخص های مطلوبشاخص

 كاستن از تعداد بيكاران
 وكاربهبود فضاي كسب

 ايجاد فرهنگ كار
 زداييمقررات

 تعداد باالي بيكاران
 بار مالي زياد

 هاي جاريهزينه
 گذاريعدم سرمايه

 مقررات طوالني

هاي  شاخص
 بخش اداره

زني قدرت چانه داراينيروي متشكلي كه 
د )تقويت نكارفرمايان باش در مقابل بااليي

 شوراهاي كارگري(

 هاي كارگريفعال نبودن اتحاديه
 كاروهاي ايجاد كسبمحدوديت

 عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما

هاي  شاخص
 بخش كارگران

 رونق اقتصادي
 وكاربهبود فضاي كسب

 حمايت عملي از توليدات داخلي
 زدايي در راستاي اخذ واممقررات

 ركود اقتصادي
 هاتحريم
 قطبياقتصاد تک

 عدم حمايت از توليدات داخلي
 رويهواردات بي

هاي گذاري در بخشفقدان اعتماد عمومي به سرمايه
 اقتصادي

 اقتصادي مقررات و قوانين ثباتيبي و نسبي ناپايداري
 در حضور براي كشور صنعتي واحدهاي نامناسب ساختار

 الملليبين هايرقابت و جهاني بازار

های  شاخص

بخش 

 كارفرمایان

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Real world/system world comparison 
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 نفعان ذي با بحث 7 مرحله از هدف .1پذیرامکان: شناسایی و ایجاد تغییرات مطلوب و 6مرحله 

. آيند وجود به شده ادراک مسئله موقعيت در است ممكن كه است پذيريامكان تغييرات  درباره مسئله
اداره  از خبرگاني اختيار در فرهنگي و فني جهت از بودن عملي نظر از هاشاخص تمامي بدين منظور

سازي را مشخص  هاي قابل پيادهاستان فارس قرار گرفتند تا شاخصكل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
 كنند.

 عنوانبه مقايسه روش چهار است شده انجام خصوص اين در كه هاييپروژه انواع بر كلي نگاه با     
 (3 اي،مقايسه جداول (2 كلي، بحث (9 :از نداعبارت كه. شدند معرفي ،شده استفاده موارد بيشترين

شود، در بدون توجه به مدلي كه استفاده مي .دارند پوشانيهم كه هاييمدل (4 و( تاريخي)بازسازي 
ابتدا تحليلگر نياز دارد كه تصميم بگيرد به چه زباني مقايسه انجام شود. در اين نقطه از اين 

ها و بحث نتيجه كه تحليل در شناسي خاصي است كه انتخاب بين انجام تحليل در زبان سيستم روش
تر ها سيستماتيکاي از ساير روشگيرد. از آنجاكه روش مقايسهزبان دنياي واقعي است، صورت مي

 :دست آمدهبنتايج زير [ و 31]شود بود از اين روش جهت مقايسه استفاده مي
اي آن در از ديدگاه اداره، وضعيت مطلوب آن است كه از تعداد بيكاران كاسته شود نتايج مقايسه     

 نشان داده شده است: 4جدول 
 

 . تأكيد اداره بر كاستن از تعداد بيكاران9جدول 

 تأكید اداره بر كاستن از تعداد بیکاران

 9 فعاليت تخصيص نيرو و بودجه الزم براي كاستن از تعداد بيكاران

 2 وجود دارد كم

 3 موجودمكانيسم  ريزي كمي براي كاستن از تعداد باالي بيكاران داردسازمان برنامه

 4 مقياس عملكرد كنندتعداد بيكاراني كه از بيمه بيكاري استفاده مي

زدايي، ايجاد فرهنگ كار وكار، مقرراتريزي در جهت كارآفريني، بهبود فضاي كسببرنامه
 غيرهدر بين جوانان و 

 9 تغيير پيشنهادي

 
اين تغييرات، اجراي آن در طول محدوده زماني اين تحقيق وجود  راهبرديبا توجه به ماهيت      

 نداشته و مشاهده تغييرات بايد در بلندمدت صورت گيرد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Feasible/desirable changes 
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در  باالييزني قدرت چانه داراينيروي متشكلي وضعيت مطلوب آن است كه  ديدگاه كارگران،از      
 است: آمده 9اي آن در جدول نتايج مقايسهمقابل دولت و كارفرمايان باشند. 

 
 . تقويت نيروي متشكل7جدول 

 های كارگری()اتحادیه باشندمیدر مقابل دولت و كارفرمایان  باالییزنی قدرت چانه دارای تقویت نیروی متشکلی كه

 9 فعاليت هاي متشكلتقويت نيروي

 2 وجود دارد تا حدودي

 3 مكانيسم موجود انجمن صنفي، خانه كارگرشوراي عالي كار، 

 4 مقياس عملكرد ميزان قدرت چانه زني

 9 تغيير پيشنهادي تقويت گام به گام شوراهاي كارگري

 
كه دارد، امكان اجراي آن در طول محدوده زماني اين  راهبردياين مورد نيز با توجه به ماهيت      

 وجود نداشته و مشاهده تغييرات آن بايد در بلندمدت صورت گيرد. پژوهش
نيز وضعيت مطلوب آن است كه شرايط اقتصادي براي فعاليت آنها مهيا  ديدگاه كارفرماياناز      

 نشان داده شده است: 7اي در جدول نتايج مقايسهباشد. 
 

 رونق اقتصادي. 6جدول 

 رونق اقتصادی

 9 فعاليت گذاري در جهت رونق اقتصاديريزي و سرمايهبرنامه

 2 وجود دارد كم

 3 مكانيسم موجود منفي و تورم باالنرخ رشد اقتصادي 

 4 مقياس عملكرد نرخ رشد اقتصادي كشور، تورم، ركود

 9 تغيير پيشنهادي هاي اقتصادي )دولتي، خصوصي، تعاوني( در جهت رونق توليدبكار گيري تمام بخش

 

كه دارد، امكان اجراي آن در  راهبرديبا توجه به ماهيت هاي باال اين مورد نيز همانند ديدگاه     
 ؛طول محدوده زماني اين تحقيق وجود نداشته و مشاهده تغييرات آن بايد در بلندمدت صورت گيرد

جانبه از سوي تمامي اقشار به هاي حمايتي و حمايت همهتوان با ايجاد بستهمدت نيز ميالبته در كوتاه
يرات پايدار بمانند، نياز به گذشت زمان و كه اين تغياما براي اين ؛مهم دست يافت يتغييرات
 ريزي دارد. برنامه
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كه به يک اقدام نهايي برسيم، ابتدا براي اين .1زا اقدام جهت بهبود شرایط مسئله: 7مرحله 
 پردازيم:مي 2هاي رفاههاي رفاهي و دولتنگاهي به سير تحول در سياست

، انواع «3داري رفاهي سه جهان سرمايه»عنوان  با( در مطالعه خود 9118اندرسن )-گوستا اسپينگ     
كند كه در  بندي مي كار و سوسيال دموكرات طبقه كلي ليبرال، محافظه  هاي رفاه را در سه دسته دولت

اجتماعي   زدايي از نيروي كار و قشربندي داري با دو معيار ميزان كااليي چارچوب اقتصادهاي سرمايه
 اند. متمايز شده

است. در اين مدل ارائه   فاهي ليبرالي بر مبناي آزادي فردي، فردگرايي و سلطه بازارنظام ر     

نقش حداقلي   هاست و خيريه و خانواده هايهجه اول بر عهده بازار، سپس موسسخدمات رفاهي در در
گيرد؛ لذا ارائه  دولت محدود به نظارت بر عملكرد بازار است. مزايا به اقشار نيازمند جامعه تعلق مي

خدمات عمدتاً گزينشي و بر اساس آزمون وسيع است. در اين نظام رفاهي بازتوزيع درآمد كم، 
شوند تا در بازار كار و  ق ميزدايي )نيروي كار( پايين، و فاصله طبقاتي زياد است و زنان تشوي كااليي

 [.94] استامريكا هاي خدماتي فعاليت كنند. بهترين نمونه اين نظام رفاهي  ويژه در بخش به
سيس أد با تها باي كار با وجود برتري اقتصاد آزاد، نابرابري در كنار آن، در نظام رفاهي محافظه     

ترين آن تامين اجتماعي است تعديل شود. اين نظام از يک سو نهادهاي رفاهي از سوي دولت كه مهم
گرايي و سوسياليزم دولتي  هاي اجتماعي كاتوليک و از سوي ديگر متاثر از صنفي متأثر از سنت سياست

ايت از خانواده است و است. بر اين اساس، اعطاي مزايا مبتني بر منزلت و انسجام اجتماعي و حم
ها قادر به اداره امور خود نباشند؛ لذا اين نظام بر نقش زنان در  مداخله دولت زماني است كه خانواده
آوران اعطا  هاي مكمل درآمد به نان هاي مالياتي و كمک هزينه خانه و خانواده تاكيد دارد و تخفيف

سازي تواند افراد را براي مناسب كه مي هاي مالي هدفمند است . نقش دولت در تامين كمکشود مي

 [.94] است فرانسهو   آلمانكند. بارزترين نمونه اين نظام رفاهي  زندگي خود توانمند 
هاي رفاهي سوسيال دموكرات بر مبناي برابري اجتماعي، حقوق اجتماعي  دو، نظامدر برابر اين      

كه ارائه خدمات اجتماعي وظيفه دولت طوريگيرد؛ به باال و مزاياي فراگير و همگاني را در بر مي
شود. در اين نظام رفاهي همه مردم بر مبناي حق شهروندي تحت پوشش مزاياي دولتي  محسوب مي

شود. در  كار بر اساس درآمد اما در سطحي باالتر ارائه مي ند و خدمات همانند نظام محافظهگير قرار مي
. اين نظام در شودمحقق ميطور كامل زدايي و بازتوزيع باال است و دولت رفاه به اين مدل كااليي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Action to improve 

2. Welfare States 
3. Three worlds of welfare capitalism 

http://www.hamshahrionline.ir/details/54364
http://www.hamshahrionline.ir/details/36260
http://www.hamshahrionline.ir/details/36796
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است كه هاي رفاهي بيمه بيكاري نيز يكي از اشكال سيستم[. 94]كشورهاي اسكانديناوي رايج است 
  [:28] باشدشامل چهار نوع ميهاي بيمه بيكاري در جهان انواع مختلفي دارد، انواع سيستم

 . بيمه بيكاري اجباري؛9
 . بيمه بيكاري اختياري؛2
 هاي اجتماعي؛. بيمه بيكاري به عنوان مساعدت3
 . بيمه بيكاري مقطوع.4

ها لي آنها است. در بيمه بيكاري اجباري دولتها در نحوۀ تأمين منابع ما سيستم اينتفاوت اساسي      
تري نسبت به بيمه بيكاري اختياري هستند و منابع مالي توسط تركيب  داراي نقش دخالتي قوي

. در اين ميان كارگر و كارفرما نقش اساسي دارند و حتي نقش شود دولت تأمين مي و كارگر، كارفرما
 .لت در بيمه بيكاري اختياري بيشتر نقش ارشدي داردنيروي كار بيش از نقش كارفرمايان است و دو

كار و نوع بيمه شده در باال، ايران از نظر سيستم رفاهي شبيه به سيستم محافظهبا توجه به موارد ذكر
اي كه چتر حمايتي دولت در آن مشهود است كه با بيكاري آن اجباري است. يعني سيستم رفاهي

كند تورم، بيكاري باال( پولي كه دولت در اين مسير هزينه ميتوجه به شرايط حال حاضر )ركود، 
بنابراين در شرايط فعلي بهترين راهكار تسريع رشد اقتصادي در  ؛شودهاي جاري ميصرف هزينه

در برهه فعلي با اشباع شدن چرا كه  ؛باشدميسايه حمايت از توليد و با توجه به تعامل با دنيا 
گذاري در اين كشورها كاهش يافته و پيشرفته نرخ بازده سرمايهگذاري در كشورهاي  سرمايه
هاي در كه اين مهم در كشور هاي بازده باالتر هستندگذاري با نرخگذاران به دنبال سرمايه سرمايه

شود افراد جوياي كار به راحتي مشاغل مورد نظر شود كه خود باعث ميحال توسعه بهتر محقق مي
اي كه در اختيار دارد حداكثر استفاده را ببرد و اين سرمايه را شور از نيروي انسانيخود را پيدا كنند و ك

كند صرف توسعه زير هاي جاري )بيمه بيكاري( ميصرف سازندگي كند و پولي كه صرف هزينه
 ها بنمايد.ساخت

 
 و پیشنهاد گیرینتیجه. 5

و غير  پيچيده هاي سازماني كهمشيشناسايي موانع اجراي خط براي شد سعي مقاله اين در     
 هايروش با مذكور شناسايي موانع شود؛ چرا كه ارائه مناسب و سيستمي روش است، ساختاريافته

 در هميشه را كامالً واقعي بود و نتايج خواهد همراه و مشكالتي هامحدوديت با فعلي و خطي رياضي

 داشت.  نخواهد بر
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 هاي نرم چكلندشناسي سيستماز روش استفاده مناسب، هايروش از يكي منظور اين براي     

گيري از نقشه اي براي بهرهاز سوي ديگر نواقص اين رويكرد در فاز مدلسازي، انگيزه .باشد مي
گيري ايجاد كرده است. در اين پژوهش با بهره(SD) شناسي سيستم يا رويكرد پويايي (CM)شناختي 

كارگيري منفرد هر مدل را در فاز مدلسازي مسئله برطرف نواقص به SD و SSM از رويكرد تركيبي 
هاي سازماني، كه مشيافزايي به مدلسازي هر چه بهتر سيستم اجراي خطكرده و با ايجاد يک هم
كه ابتدا ضمن ارائه تعاريفي در زمينه ساختاريافته است كمک كرده است  سيستمي پيچيده و غير

هاي هاي نرم و بررسي سوابق پژوهش، شاخصشناسي سيستمو روشهاي سازماني مشياجراي خط
به  SSMگانه كارگيري مراحل هفتههاي سازماني را شناسايي كرده و با بمشيفعلي موانع اجراي خط

پرداخته شده نفعان درگير در مسئله هاي مطلوب هر بخش با در نظر گرفتن ذيشناسايي شاخص
مشي سازماني متمركز شده است. سه  عنوان يک خطبيمه بيكاري به. در اين رابطه، بر قانون است

ديدگاه مختلف اداره، كارگر و كارفرما مورد بررسي قرار گرفت كه از ديدگاه اداره، مشكالت مربوط به 
كند از  اي كه به صندوق بيمه بيكاري تحميل ميباال بودن تعداد باالي بيكاران و در نتيجه بار مالي

كرد در پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما، نبود نيروي متشكلي كه قدرت  ان، ديرديدگاه كارگر
زني داشته باشد و در نهايت از ديدگاه كارفرما، شرايط اقتصادي نامطلوب باعث اجرا نشدن قانون  چانه

صورت جداگانه مدلسازي شد؛ ها بهشود. در مرحله مدل مفهومي، هر يک از ديدگاهبيمه بيكاري مي
هاي مطلوب شناسايي شده از  ( حاكي از آن است كه شاخص7ها )مرحله نين نتايج تحليل ديدگاههمچ

حاكي از آن است كه،  6باشند. در نهايت نتيجه مرحله لحاظ فني و فرهنگي در بلندمدت قابل اجرا مي
د اي است كه چتر حمايتي دولت در آن مشهو گونهبيمه بيكاري كه نوعي سيستم رفاهي است، به

است. با توجه به شرايط حال حاضر )ركود، تورم، بيكاري باال( پولي كه دولت در اين مسير هزينه 
شود؛ بنابراين در شرايط فعلي بهترين راهكار تسريع رشد اقتصادي  هاي جاري مي كند صرف هزينه مي

اشباع شدن در برهه فعلي با در سايه حمايت از توليد و با توجه به تعامل با دنيا باشد؛ زيرا 
گذاري در اين كشورها كاهش يافته و هگذاري در كشورهاي پيشرفته نرخ بازده سرماي سرمايه
هاي در  كه اين مهم در كشور هاي بازده باالتر هستند گذاري با نرخگذاران به دنبال سرمايه سرمايه

 شود. حال توسعه بهتر محقق مي
 هايمحدوديت جمله از كه داشت همراه به پژوهشگران براي نيز هاييمحدوديت حاضر پژوهش     

دست هب براي استانداردي و شدهآزمونروش  گونههيچ كرد. اشاره گيرياندازه ابزارهاي به توانمي آن
هاي مشيموانع اجراي خط پژوهش اين در همچنين .نبود دسترس در پژوهش متغيرهاي آوردن

، است گرفته قرار سنجش و رفاه اجتماعي استان فارس موردسازماني تنها در اداره كل تعاون، كار 
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هاي دولتي سازمان سايردر  پژوهشي شود، چنينمي پيشنهاد پژوهش نتايج پذيريتعميم افزايش براي
آتي  پژوهشگرانبا توجه به قطعي نبودن بسياري از متغيرهاي مدل،  .شود انجام و خصوصي ديگر

شناختي فازي انجام دهند. همچنين از را با استفاده از روش نگاشت پژوهشتوانند مسئله  مي
هاي پژوهشي ( در ساير حوزهSDو  SSMشناسي توسعه داده شده اخير )استفاده تركيبي از  روش

كه ساير اجتماعي استفاده شود و در خاتمه انجام پژوهش در خصوص اين-خصوص مسائل اقتصادي هب
 بر مسئله مورد نظر تأثير داشته، شناسايي و به مدل اضافه شود. هاي ديگر احتمالي كهديدگاه
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