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چکیده
خطمشيگذاري عمومي شامل سه مرحله اصلي تدوين ،اجرا و ارزيابي است .در مسير اجراي كامل خطمشي ،عوامل
بازدارنده و تنگناهاي زيادي وجود دارند كه شناسايي عمدهترين آنها بهمنظور كارآمد كردن اجراي خطمشي از اهداف
اصلي اين پژوهش ميباشد .از آنجاكه خطمشيگذاري عمومي بهطور ذاتي يک حوزۀ پيچيده تلقي ميشود ،طبق قانون
ضرورت تنوع بايد با آن بهصورت پيچيده برخورد كرد؛ بنابراين مواجهه با مسائلي كه داراي پيچيدگي ساختاري بوده و
ذينفعان ديدگاههاي متفاوتي نسبت به آن دارند ،موجب افزايش بهكارگيري روششناسي سيستم نرم در حل مسائل
مديريتي شده است .از سوي ديگر نواقص اين رويكرد در فاز مدلسازي ،انگيزهاي براي بهرهگيري از رويكرد
پوياييشناسي سيستم ايجاد كرده است .در اين پژوهش با بهرهگيري از رويكرد تركيبي به تحليل و مدلسازي اجراي
خطمشيهاي سازماني پرداخته شده است .پژوهش از نوع كيفي است .نمونه آماري پژوهش متشكل از كارگران و
كارفرمايان است .روش نمونهگيري بهصورت تركيبي از هدفمند قضاوتي و گلوله برفي است .نتايج نشان ميدهد در
مسير اجراي خطمشي هاي سازماني موانعي وجود دارد كه از سه ديدگاه اداره ،كارگر و كارفرما بررسي شده و پس از
تشريح اين ديدگاهها ،روابط مذكور در قالب مدلهاي مفهومي ارائه شده است .در خاتمه شاخصهاي مطلوب با
شاخصهاي موجود مقايسه و مشخص شد كه امكان اجراي آن براي تمام شاخصها در طول محدوده زماني به داليل
فني و فرهنگي وجود نداشته و مشاهده تغييرات آن بايد در بلندمدت صورت گيرد.
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بهتدريج كه بر وظايف دولتها و حكومتها افزوده شد و پيچيدگيهاي محيطي رو بهفزوني
گذاشت ،اهميت مقوله خطمشيگذاري بيش از پيش روشن شد؛ تا جاييكه امروزه ،بعد جديدي در
مديريت ،بهويژه مديريت دولتي مطرح است كه ميتوان آن را بعد خطمشي نام نهاد [ .]9خطمشي را
به شكلهاي مختلف و در قالب الفاظ تعريف كردهاند؛ اما بهطور ساده خطمشي عمومي تصميمي
است كه در رابطه با يک مشكل عمومي اتخاذ ميشود؛ اما بايد در نظر داشت كه خطمشي صرفاً
اتخاذ تصميم نيست؛ بلكه فرآيندي است شامل تمام اقداماتي كه از زمان احساس مشكل شروع
ميشود و به ارزيابي نتايج اجراي خطمشي ميپردازد [.]4
خطمشي عمومي شامل سه مرحله اصلي تدوين ،اجرا و ارزيابي است [ .]39در مرحله اجرا اغلب
بهتوسعه يک خطمشي با بيان و گسترش بيشتر پرداخته ميشود و در يک مفهوم كلي فعاليتهايي
است كه بهطور مستقيم خطمشي را به انجام ميرساند كه در اينجا سه دسته فعاليت قابل توجهاند:
تقسيم ،سازماندهي و كاربرد [.]4
بر اساس نظريه كارل فردريک ،بوروكراسي نهاد اول و كانون دولت جديد به حساب ميآيد.
بهطوريكه آثار پژوهشي دانشمندان نشان ميدهد بررسي و تحليل اساسي با سازمانهاي اجرايي،
قانونگذاري ،دادگاهها و در نهايت بوروكراسي شروع ميشود []4؛ بهطوريكه نظام اداري در هر كشور
به دليل ارتباط مستقيم و رودررو با قشرهاي مختلف جامعه از اهميت و اعتبار خاصي برخوردار است و
بهدليل اينكه حجم عظيمي از خدمات دولت از طريق كانالها و بخشهاي دولتي ،به شهروندان
ميرسد؛ بنابراين برخورداري از يک نظام اداري منسجم ،كارآمد و شفاف و پاسخگو همواره از
دغدغههاي دولتمردان و سياستگذاران هر جامعه محسوب ميشود؛ بهطوريكه دولتها سعي
ميكنند با مطالعات علمي و تدوين قوانين و مقررات الزم و انجام اصالحات اداري خود افزوده و از
نارضايتيهاي عمومي بكاهند []99؛ بنابرين يک نظام اداري كارآمد محملي است براي اجراي كارا و
اثربخش خطمشيها و مرجع رسيدگي به اين ناكارآمديها و شكايات در ايران ،ديوان عدالت اداري
ميباشد؛ اما به نقل از رئيس ديوان عدالت اداري ،تعداد پروندهها در سال  9319به  998هزار و در در
سال  12به  929هزار و  147فقره پرونده رسيده است [ ]99و افزايش شكايات عليه دولت نشان از
يک چالش و مشكل جدي در نحوه ارائه خدمات در سازمانهاي دولتي دارد؛ زيرا مالک ما براي
شناخت حوزههايي كه خطمشيهاي سازماني در آن اجرا نميشوند ،پروندههاي موجود در ديوان
عدالت اداري است .در اينجا اين سؤال مطرح است كه چرا اجراي خطمشيهاي سازماني كشور با
نتايج مورد انتظار تطابق ندارد؟ چالشها و راههاي بهبود كدامند؟
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بررسي موانع اجراي خطمشيهاي سازماني جزء مسائل پيچيده و غير ساختاريافته است و
ذينفعاني در آن دخالت دارند كه هركدام مسئله را از جنبه خاصي بررسي ميكنند .از اينرو نميتوان
آن را با استفاده از تكنيکهاي تفكر سيستمي سخت مدلسازي و حل كرد [ .]21الزم به ذكر است كه
واژه سخت به استفاده از رياضيات و تكنيکهاي كمي اشاره دارد در حاليكه واژه نرم تكنيکهاي
كيفي را بهكار ميگيرد []34؛ البته در مقالههايي به بررسي موانع اجراي خطمشي با استفاده از
تكنيکهاي تفكر سخت پرداخته شده است؛ اما جهت مدلسازي سادهسازي صورت گرفته است؛
بنابراين زمانيكه با مسائل پيچيده رودررو ميشويم ،بايد زبان مناسب اين مسائل را بهكار بريم [.]98
آشبي ( )9173اين اصل مهم را قانون ضرورت تنوع ناميده است [ .]24در اين پژوهش روششناسي
9
سيستمهاي نرم با پوياييشناسي سيستم تركيب شده كه آن را رويكرد پوياييهاي سيستم نرم
مينامند و اين رويكرد عالوه بر تعريف دقيقتر موضوع ،تحليل مفاهيم مختلف و تأثير آنها بر اهداف
سيستم را ميتواند پياده كند؛ بنابراين سعي بر اين است كه با استفاده از روششناسي تركيبي بتوان
يكي از دغدغههاي اصلي هر كشوري ،يعني ناكارآمدي در اجراي خطمشيهاي سازماني ،پرداخته
شود .رويكرد پوياييهاي سيستم نرم ) (SSDMاين كار را از طريق كمک به درک بهتر موقعيتهاي
پيچيده ،اهميت دادن به ديدگاههاي متفاوت ،دقت در فرآيند تحليل ،بحث و مذاكره و مبادرت به
اقداماتي براي بهبود ،انجام ميدهد .در اين راستا ابتدا مباني نظري پژوهش بررسي و سپس به
بكارگيري اين روش در تحليل مسائل اجراي خطمشيهاي سازماني پرداخته ميشود.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش
2

تعریف و چرخه خطمشی .علم سياست مملو از تعاريف خطمشي عمومي است .تقريباً هر كسي كه
در باب خطمشي مطلبي نوشته تعريفي نيز از خطمشي ارائه داده است .بهعنوان مثال توماس داي
( )9112مدعي است خطمشي عمومي به هر آنچه دولتها انتخاب ميكنند تا انجام دهند يا انجام
ندهند اشاره دارد [ .]27اندرسون ( )2888نيز معتقد است ،خطمشي بيانگر مجموعه اقدامهاي به نسبت
ثابت و هدفمند است كه به وسيله يک فرد يا مجموعهاي از بازيگران براي پرداختن به يک مسئله يا
دغدغه دنبال ميشود [ .]23در مجموع آنچه كه در همه تعاريف بهطور مشترک وجود دارد آن است
كه خطمشي درباره فرآيند يا الگوي فعاليتها يا تصميماتي است كه براي جبران مشكالت عمومي،
چه حقيقي و چه مجازي اتخاذ ميشود.
1. Soft System Dynamic Methodology
2. Public Policy
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خطمشيگذاري بهصورت يک چرخه ،فرآيندي را تشكيل ميدهد كه اين مراحل را در قالب شكل
زير مي توان نشان داد:

درک و بيان مسئله يا مشكل

طرح مسئله در سازمان هاي عمومي

شكل گيري و تدوين خطمشي

ارزيابي خطمشي اجرا شده

ابالغ و اجراي خطمشي عمومي

مشروعيت بخشيدن به خط مشي

شكل  .9مراحل خطمشيگذاري []4

خطمشيگذاري فرآيندي چند مرحلهاي است .بديهي است اين مراحل بهطور مكانيكي و جدا از
هم طي نميشود؛ بلكه بصورت فرآيندي پويا و داراي ارتباط چندجانبه با هم شكل ميگيرد [.]4
صاحبنظران اين مراحل را بهطوركلي در سه مرحله تدوين ،اجرا و ارزيابي طبقهبندي ميكنند [ ]39و
معتقدند كه شايد اجرا مهمترين اين مراحل باشد ،بهنحويكه حتي برخي آن را بهعنوان حلقه مفقوده
فرآيند خطمشي نام ميبرند [.]0
اجرای خطمشی .اجراي خطمشي 9عمومي سنگ زيرين ادارهي عمومي محسوب ميشود [ .]0از
اجراي خطمشي تعاريف زيادي ارائه شده است؛ اما اجراي خطمشي در مفهوم كلي بهمعناي اجراي
قانون است كه در آن بازيگران ،سازمانها ،روشها و تكنيکهاي متفاوت در هم ميآميزد تا اهداف
يک برنامه يا خطمشي پيشنهادي را به نتيجه مطلوب و مثبت برسانند [ .]90در گذشته اجرا در فرآيند
خطمشيگذاري چندان مورد توجه قرار نميگرفت؛ بهطوريكه تا اوايل دهه  9169پژوهشهاي كمي
در زمينه اجراي خط مشي عمومي انجام شده بود و دانش كمي در جهت كمک به فرايند اجراي
1. Policy Implementation
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خطمشي در دسترس بود [ ]3و علت اين بود كه در گذشته مرحله اجرا مشكلآفرين تلقي نميشد و
تصور عمومي خطمشيگذاران آن بود كه خطمشيها پس از تنظيم و تصويب اجرا خواهند شد.
بهعبارت ديگر وظيفه حتمي بوروكراتها اجراي خطمشيها و وظيفه خطمشيگذاران تا مرحله
تصويب خطمشي بود و پس از اين خطمشيگذاري به پايان ميرسيد .اين تلقي عمومي ناشي از
روي كرد جدايي بين سياست و اداره بود كه ويلسون و همكارانش در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن
بيستم ترويج ميكردند []97؛ اما عملي نشدن خطمشيهاي تصويبشده در محيط واقعي ،بهويژه با
انتشار مطالعات پرسمن و ويلداوسكي ،مشخص كرد كه اجرا بدون پشتيباني خطمشيگذاران امكان
تحقق نخواهد داشت .بررسي آنها در شهرهاي اوكلند و كاليفرنياي آمريكا نشان داد كه برنامههاي
ايجاد اشتغال بهنحويكه خطمشيگذاران پيشبيني كرده بودند به اجرا در نيامده بود؛ همچنين
برنامههاي جامع دولت جانسون تا سال  9170به علت مشكالت اجرايي به اهداف مورد نظر دست
نيافتند .پژوهشهاي ساير كشورها نيز نتايج مشابهي نشان ميداد [ .]29حاصل اين مطالعات ،تالش
منظم براي شناخت عواملي بود كه اجراي خطمشيهاي عمومي را آسان يا دشوار ميكرد و بر اين
نكته اساسي تأكيد داشت كه بايد راهكارهايي براي ايجاد رابطه منطقي بين حوزه تدوين خطمشي و
اجراي آن پيدا كرد .در اين راستا مطالعات گستردهاي انجام شد و اين مطالعات در فصل مشترک
مديريت دولتي ،نظريه سازماني ،پژوهش مديريت دولتي و مطالعات علوم سياسي يافت ميشود كه در
نهايت بهعنوان مطالعات تغيير سياسي مشخص ميشوند [.]39
در نتيجه دو ديدگاه متفاوت در اجراي خطمشيها وجود دارد .اولين ديدگاه كه نگرشي سنتي به
مسأله اجراي خطمشي دارد توسط نظريهپردازاني همچون ويلسون ،ماكس وبر ،فرانک گودنو و
لوترگيوليک ارائه شده است و فرضهاي اصلي آن جدايي مرحله تنظيم و تدوين خطمشي و اجراي
آن و به عبارت ديگر جدايي سياست و اداره ميباشد كه حدوداً تا سال  9168تفكر غالب در اين زمينه
بوده است .با اين حال و پس از نتايج بسيار ضعيفي كه از اجراي خطمشيهاي تدوينشده به شيوه
سنتي بهدست آمد ،بسياري از نظريهپردازان و فعاالن حوزه خطمشيگذاري و اجرا ،نگرش جديدي را
در اجراي خطمشي مورد توجه قرار دادند .در اين نگرش نه تنها مرحله تدوين و اجرا از يكديگر جدا
نبوده؛ بلكه پيوستگي و وابستگي متقابلي نيز بين تمام گامهاي فرآيند خطمشيگذاري و اجرا متصور
بودند .از جمله نظريهپردازاني كه با نگرش جديد به اجراي خطمشي وارد شدند ميتوان به پال اپل
باي ،ديويد لينتال ،لئونارد وايت ،مک لوگلين ،پرسمن و ويلداويسكي ،ساباتير و مازمانيان ،المور و غيره
اشاره كرد []96؛ اما همه پژوهشهاي انجامشده در مورد نحوه اجراي سياستهاي عمومي به نتيجه
واحدي رسيدند :عدم موفقيت در اجراي خطمشيها.
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مسائل اجرای خطمشیها .پژوهشگران و صاحبنظران متعدد در تبيين مشكالت خطمشيگذاري
بهطوركلي و اجراي خطمشي بهطور خاص ،عوامل زيادي برشمردهاند و اكثر آنها بر اين باورند كه
مشكالت اجراي خط مشي با شرايط محلي هر جامعه متفاوت بوده و راهكارهاي متفاوتي نيز ميطلبد
[ .]4در اين مقاله سعي بر اين است مسائل اجراي خطمشيهاي سازماني اداره كل تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي استان فارس با رويكرد تركيبي روششناسي سيستمهاي نرم و پويايشناسي سيستم تحليل
شود.
 .3روششناسی پژوهش

اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت و نحوه گردآوري دادهها توصيفي همبستگي
است .براي گردآوري دادهها از روش كتابخانهاي و ميداني استفاده شده است كه در روش كتابخانهاي
از ابزار فيش پژوهشي و در روش ميداني از مصاحبه با خبرگان بهرهگيري به عمل آمده است.
جامعه پژوهش اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان فارس است كه بر اساس تعاريف
ريشهاي از هر بخش 9 ،تن بهعنوان نمونه انتخاب شد كه به تفكيک در جدول ( )9آورده شده است.
براي انجام مصاحبهها از روش نمونهگيري تركيبي گلوله برفي و هدفمند قضاوتي استفاده شده است.
نمونهگيري گلوله برفي يا زنجيرهاي ،يک نوع نمونهگيري قضاوتي است و نمونهگيري قضاوتي از
انواع نمونهگيري هدفمند محسوب ميشود .نمونهگيري قضاوتي مستلزم انتخاب آزمودنيهايي است
كه بهترين شرايط را براي ارائه دادهها مورد نياز دارند [.]1
جدول  .9تعداد نمونه آماري
اداره

كارگر

كارفرما

معاونت روابط كار و مديران  4ادره
زير مجموعه

 9تن از نمايندگان كارگري واحدهاي
توليدي و صنعتي

 9تن از كارفرمايان واحدهاي توليدي
و صنعتي

بررسي مسائل اجراي خطمشيهاي سازماني جزو مسائل پيچيده و غير ساختاريافته است و
ذينفعان در آن دخالت دارند و هر كدام مسئله را از جنبه خاصي بررسي ميكنند .از اينرو نميتوان
آن را با استفاده از تكنيکهاي تفكر سيستمي سخت مدلسازي و حل كرد []21؛ البته در مقالههايي به
بررسي مسائل اجراي خطمشي با استفاده از تكنيکهاي تفكر سخت پرداخته شده است؛ اما جهت
مدلسازي سادهسازي صورت گرفته است [ 3و  .]91در اين مقاله جهت شناسايي موانع اجراي
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خطمشيهاي سازماني از رويكرد تركيبي روششناسي سيستمهاي نرم و پوياييشناسي سيستم (روش
پوياييهاي سيستم نرم) بهعنوان دو رويكرد از تفكرات سيستمي استفاده ميشود .تفكر سيستمي
چارچوبي مفهومي براي حل مشكالت بهصورت سيستمي و نگاه جزئي و كلي به مسائل است [.]93
روششناسی سیستمهای نرم .1روششناسي سيستمهاي نرم پيتر چكلند يكي از مطرحترين
روششناسيهاي سيستم بر حسب بنيادهاي نظري و زيرساختهاي فلسفي آن است .طي سالهاي
 9168چكلند و دستيارانش در دانشگاه لنكستر استفاده از تفكر سيستمهاي سخت را در موقعيتهاي
دنياي واقعي زير سؤال قرار دادند و شروع به آزمايش يک روششناسي جديد كردند كه تفكر
سيستمي را از دنياي واقعي به فرآيند پرسوجو انتقال داد [ SSM .]39يک روششناسي اقدامپژوهي
است ،روشهاي  SSMنه تنها به مداخله در موقعيتهاي مسئلهاي منجر ميشوند بلكه حلقههاي
بازخور را براي تسهيل يادگيري از اين مداخالت فراهم ميآورند .تكنيکهاي بهكار رفته براي اجراي
 SSMميتوانند بسيار متفاوت باشند ،اما مبناي مفهومي آن ثابت است [ .]30شكل شماره ( )2مراحل
هفتگانه  ،SSMكه توسط پيتر چكلند مطرح شد را نشان ميدهد.

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

در اين پژوهش از روششناسي سيستمهاي نرم استفاده شده است .اين روششناسي بهعنوان يک
فرآيند تحليل هفت مرحلهاي توصيف ميشود ،در مرحله اول به موقعيت مسئلهدار توجه ميشود ،در
مرحله دوم به تعريف موقعيت مسئلهدار ميپردازد ،در مرحله سوم به تعاريف ريشهاي از سيستم
پرداخته ميشود ،مدلهاي مفهومي در مرحله چهارم مطرح ميشود ،در مرحله پنجم مقايسه مدل با
دنياي واقعي است ،در مرحله ششم تعيين امكانپذيري و تغييرات مطلوب صورت ميگيرد و در مرحله
هفتم اقدام براي بهبود موقعيت مسئلهدار است .خطي كه در شكل  ،9مرحلههاي يک ،دو ،پنج ،شش
و هفت را از مراحل سه و چهار جدا ميكند نشان ميدهد كه پژوهشگر از دنياي واقعي به دنياي تفكر
سيستمي حركت كرده است [.]36
دنياي واقعي :دنيايي است كه مسئله در آن رخ داده و فعاليتهاي انساني در آنجا رخ ميدهد .دنياي
سيستمها زمينه تحليل است كه در آن دادههاي دنياي واقعي به دقت بررسي ميشود [ .]26بهطور
معمول ،سختترين و پرتوجهترين جزء در پرداختن به چنين وضعيتهايي را ميتوان شكلدهي و
تعريف مسئله ،بيان كرد []22؛ اما در مرحله چهارم اين روششناسي ،ابزار مدلسازي دقيق و همچنين
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يک تكنيک مشخص براي مقايسه راهحلهاي توصيه شده در دنياي واقعي وجود ندارد؛ بنابراين
تعاريف ريشهاي از سيستمها و مدلهاي بهدست آمده از آنها تحت ديدگاه خاصي بامعني است و
تحليلگران توصيههاي نهايي را بر مبناي ديدگاه انتخابشده پيشنهاد دادهاند؛ از طرف ديگر،
اثربخشي تفكر سيستمي در اين روششناسي دانش و تخصص مشاركت كنندگان بستگي زيادي دارد
[ 38و  .]29در اين راستا استفاده از يک مدل جديد بهعنوان يک ابزار كمکكننده در روششناسي
سيستمهاي نرم و ايجاد روش شناسيهاي تركيب شده شامل بعضي روشهاي مشابه يا زاويههاي
فكري متفاوت يكي از بحثهاي جديد راجع به تفكر سيستمي است [ .]32،33،34پوياييشناسي
سيستم بهعنوان يک مدل ،نقشههاي ذهني تصميمگيرندگان را نشان ميدهد و روابط علّي ميان
عوامل مختلف از موضوع را بيان ميكند كه توجه بعضي از پژوهشگران را به تركيب آن با
روششناسي سيستمهاي نرم جلب كرده است [.]38
پویاییشناسی سیستم . 1رويكرد پويايي سيستمها براي اولين بار در اواخر دهه  98و اوايل دهه
 78توسط فارستر در مدرسه اسلوآن و مؤسسه فنآوري ماساچوست ) (2MITابداع شد و مورد استفاده
قرار گرفت [ .]38ايده اوليه شكلگيري اين حوزه پروژهاي بود كه فارستر براي شركت جنرال
الكتريک انجام داد .در اين پروژه ،سؤال كارفرما اين بود كه «چه عواملي باعث نوسان در سيستم
موجودي و انبار و بهتبع آن نيروي انساني شركت ،ميشود؟» .پژوهشي كه فارستر بر روي اين
موضوع انجام داد اين ايده را شكل داد كه از قواعد موجود در كنترل سيستمها در حوزه مهندسي برق
و مكانيک ميتوان براي سيستمهاي اجتماعي نيز بهرهگيري كرد .با استفاده از تجارب پروژه جنرال
الكتريک ،فارستر كتاب پويايي صنعتي خود را در سال  9179ارائه داد .پس از اين كتاب ،فارستر
كتابهاي پويايي شهري پويايي جهاني را ارائه داد .اين سه كتاب پايههاي اصلي پويايي سيستمها را
ايجاد نمود [ .]20با تبديل عنوان پويايي صنعت به پوياييشناسي سيستم ،اين پديده به روش درک و
شناخت انواع مشخصي از مسائل پيچيده در يک سيستم ،حل ،برنامهريزي ،نظارت و هماهنگي
اجزاي آن مبدل شد [.]6
براي مدلسازي پويا ،فرآيندهاي مختلفي ارائه شده است كه شباهتهاي فراواني با يكديگر دارند و
بعضاً ،تفاوتها در حد نام مراحل ميباشد .فرآيند مدلسازي پژوهش ،فرآيندي است كه استرمن در
سال  2888ارائه كرده است .همانطور كه در شكل ديده ميشود ،خود فرآيند مدلسازي نيز پويا است
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
فرايند در شكل شماره ( )3نشان داده شده است:

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

روش پویاییهای سیستم نرم .1در جدول  9نقاط ضعف هر يک از رويكردهاي پوياييشناسي
سيستم و روششناسي سيستم نرم و نحوه برطرف كردن آنها با استفاده از رويكرد تركيبي نشان داده
شده است:

1. Soft System Dynamic Methodology
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جدول  .2محدوديتهاي  SDو  SSMو نحوه برطرف نمودن آن با رويكرد تركيبي [.]92
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در اين پژوهش پوياييشناسي سيستم با روششناسي سيستمهاي نرم تركيب شده است كه آن را
رويكرد پوياييهاي سيستم نرم مينامند.
 .4تحلیل یافتهها

مرحله  :1موقعیت مسئله بدون ساختار .مرحله يک ،اينگونه آغاز ميشود كه افراد سازمان و يا
صاحبان مسئله فكر ميكنند مسئله يا فضايي براي بهبود وجود دارد ،و اين موجب آغاز تحليل يا
بررسي ميشود .در اين مرحله تحليلگر با انجام مطالعات زمينهاي ،انجام مصاحبه و ساير فعاليتهايي
كه در فرآيند يادگيري مؤثر هستند ،براي درک درست موقعيت مسئله تالش ميكند [.]7
مالک پژوهشگر براي شناخت حوزههايي كه خطمشيهاي سازماني در آن اجرا نميشوند،
پروندههاي موجود در ديوان عدالت اداري است .در اين رابطه پروندههاي مربوط به كار ،بيشترين
تعداد را به خود اختصاص دادهاند (سايت ديوان عدالت اداري) و به همين دليل براي علتيابي در اين
زمينه اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان فارس بهعنوان جامعه آماري پژوهش انتخاب شد.
پس از مصاحبه با معاونتهاي اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان فارس ،نتيجه اين شد كه
پروندههاي كار موجود در ديوان عدالت اداري بيشتر در حوزه معاونت روابط كار است و با جلساتي كه
با بخشهاي معاونت روابط كار برگزار شد ،به مسائل :حقوق و دستمزد ،ساعات كاري ،مسائل بيمهاي
پرداخته شد .اما مهمترين مسئله ،مسائل بيمه بيكاري بود ،يعني مسائل بيمهاي است كه باعث
ميشود كارگران به تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري روي آورند .از اينرو ،اين پژوهش به دنبال
پاسخ گويي به اين سوال است كه چه مشكالتي در مسير اجراي قانون بيمه بيكاري بهعنوان يک
خطمشي سازماني وجود دارد؟
مرحله  :2موقعیت مسئله با ساختار .در مرحله دو ،تحليلگر دادهها را جمعآوري و دستهبندي
ميكند .راهبردهاي بسياري وجود دارد كه تحليلگران ميتوانند هنگام جمعآوري واقعيتها آنها را
بهكار گيرند ،و در طيفي از رويكردهاي غيررسمي و ساختارنيافته تا ابزارهاي رسمي و ساختاريافته كه
در تحليل سيستمهاي سنتي استفاده ميشوند قرار ميگيرند .خروجي اين مرحله تصوير گويا است [.]7
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پس از پايان اين مرحله ،جهانبينيهاي 9سيستم شناخته ميشود و تصوير غني از سيستم بهدست
ميآيد .تصوير غني از مسئله در نمودار زير خالصه شده است.

تأمین اجتماعی

شورای عالی کار

دیوان عدالت
اداری

کارگران

کارفرما

اداره کار و رفاه

بیمه

مهارت

اقتصاد

نماینده تشکالت

یافتن شغل

کاریابی ها

شكل  .4تصوير غني مربوط به مسئله اجراي خطمشيهاي سازماني

1. World view
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مرحله  :3توسعه تعاریف ریشهای .1ارائه تعاريف ريشهاي از الزامات روششناسي سيستم نرم
است .يک تعريف ريشهاي عبارت يا جملهاي است كه يک سيستم ايدهآل ،اهداف آن سيستم و اينكه
چه كساني در آن درگير خواهند بود؟ چه كساني در حال حاضر در آن مشاركت دارند؟ چه كساني از
آن تأثير ميپذيرند؟ و چه كساني بر آن تأثير ميگذارند؟ را توصيف ميكند .براي توسعه تعاريف
ريشهاي از تكنيكي به نام  2CATWOEاستفاده مي شود .در اين پژوهش ،مؤلفههاي CATWOE
براي سيستم مورد بررسي در جدول  2ارائه شدهاند و در نهايت نيز تعاريف ريشهاي بهصورت تعريف
ريشهاي كلي و همينطور تعريف ريشهاي مربوط به ذينفعان از اين مؤلفه استخراج شدهاند.
تعریف از دیدگاه اداره :كسي كه حكم قانوني را به مرحله اجرا در آورد .در اينجا نقش مديران و
كارشناسان معاونت روابط كار اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي حائز اهميت است چرا كه آنها در
اين مسئله مجريان اصلي محسوب ميشوند.
تعریف از دیدگاه كارگران :كارگران ،جمعيتي هستند كه برنامه براي آنان تدوين شده است.
كارگران در اجراي خطمشي ميتوانند تاثيرات بالفعل و بالقوهاي داشته باشند .شكست يا موفقيت اجرا،
تا حد زيادي به نقش كارگران بستگي دارد.
تعریف از دیدگاه كارفرما :كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به
حساب او در مقابل دريافت حقالسعي كار ميكند .مديران و مسؤالن و بهطور عموم كليه كساني كه
عهدهدار اداره كارگاه هستند ،نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است
كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده ميگيرند.

1. Root definition
2. Customers, Actors, Transformation Process, World view, Environmental Constraints
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جدول  .3بررسي و تحليل CATWOE

مرحله  :4استخراج مدل مفهومی .1در اين مرحله مطابق با هر تعريف ريشهاي يک مدل مفهومي
تشكيل داده ميشود و براي تشكيل مدل مفهومي از تكنيک پوياييشناسي سيستم استفاه ميشود.
اين تكنيک كه در جهان صنعت و تجارت شكل گرفته بود سپس وارد حوزه شهري شد []6؛ ولي
امروزه در بسياري از عرصههاي علمي وارد شده است ،همچون؛ راهبرد برنامهريزي و طراحي يكپارچه
(فارستر و لينز ،)9108 ،رفتارهاي اقتصادي (استرمن ،)9103 ،مديريت اجتماعي (هامر و كالير،
 ،)9119مدلسازي بيولوژيكي و پزشكي (هانسون و باي ،)9106 ،انرژي و محيط (فورد و لوير،)9101 ،
پوياييهاي تركيبي غيرخطي (موسكيدا ،)9119 ،توسعه تئوريهاي علوم طبيعي و اجتماعي (ديل،
 ،)9116تصميمگيريهاي پويا (استرمن ،)9110 ،مهندسي نرمافزار (عبدالحميد ،)9104 ،مديريت
زنجيره تأمين (تاويل9118 ،؛ بارالس و آكسوگان 9116 ،و آكرمن )9111 ،اشاره كرد [ ]9و پس از آن
به دليل كاربردي بودن اين رويكرد در ايران نيز با استقبال زيادي مواجه شده است و در بسياري از
زمينهها توسط پژوهشگران حوزههاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
1. Conceptual Models
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در زمينه استفاده از اين رويكرد در حوزه خطمشيگذاري تنها يک مورد مقاله انگليسي با عنوان
«سايبرنتيک و پوياييشناسي سيستم :تأثير آن در خطمشيگذاري عمومي» [ ]21يافت شد .از اينرو
در اين پژوهش سعي شده كه از اين تكنيک در حوزه خطمشيگذاري بهطور عملي استفاده شود .بر
اين اساس در گام نخست جهت استخراج نقشهشناختي ،مفاهيم اصلي شناسايي و طي جلسه با
خبرگان هر حوزه ،نقشههاي علّي هر ديدگاه استخراج شدند .شدت روابط با متغيرهاي زباني در طي
جلسات با خبرگان مشخص شده است:
دیدگاه اداره .از ديدگاه اداره ،بار مالي اجراي قانون بيمه بيكاري ،با توجه به حجم باالي بيكاران،
بهعنوان بزرگترين مانع مورد نظر قرار گرفت كه اين موضوع در قالب فرآيند بيمه بيكاري توضيح داده
ميشود.
قانون بيمه بيكاري ايران در سال  9371با هدف تأمين معاش نيروي انساني مولدي است كه به
داليل غيرارادي ،حوادث غير مترقبه و يا تغيير ساختار واحدهاي توليدي بهصورت موقت بيكار
ميشوند ،تصويب شد .منابع اين قانون منحصر به  %3مزد يا حقوق بيمه شده است كه توسط كارفرما
پرداخت ميشود و دولت مشاركتي در اين امر ندارد .در اين قانون عليرغم محدوديت منابع آن و
افزايش نيروي بيكار بهدليل مشكالت اقتصادي و تعطيلي برخي كارگاههاي توليدي ،تكليفي براي
تأمين كسري منابع مشخص نشده و طبق ماده  92تأمين اجتماعي مكلف به تأمين هزينههاي آن
منحصراً از محل درآمدهاي خود قانون است .با افزايش روزافزون تعداد مقرريبگيران و افزايش
هزينههاي ناشي از آن ،كمي حداقل سابقه براي احراز برقراري مقرري و طوالني بودن مدت
بهرهمندي مشمولين كه قابل مقايسه با هيچ كشور ديگري نميباشد ،نامتناسب بودن منابع
پيشبينيشده با مصارف و خروج كند مقرريبگيران از سيستم از داليل عمده پيشي گرفتن مصارف
صندوق بر منابع آن است .روابط بين اين مفاهيم را ميتوان بهصورت زير مدلسازي كرد:
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تواند می فرد که زمانی مدت
کند تحمل را بیکاری
استفاده و مجدد بازگشت
بیکاری بیمه از

یاکردناستفاده مر ز از خروج
بیکاری بیمه ازنکردناستفاده
-

جریان به رسیدن  -استفاده مر ز در کهافرادی
اشتغال اصلی
دارند قرار بیکاری بیمه از +

بازگشت احتمال

کا رکردن پیدا نرخ

شاری میزان
در فرد به که ف
می واردشدن بیکا ر معرض
شود

-

+
بیمه پوشش تحتافراد
بیکاری

کردن پیدا زمان
کا ر نخستین

بیمه ازاستفاده مر ز در کهافرادی ظرفیت
وکردناستفادهبرای دارند قرار بیکاری
بیمه ازنکردناستفاده یا

بیکاری بیمه ورود

+

شا ر
بیمه ظرفیت بر ف
بیکاری

بیکاری بیمه ظرفیت

شكل  .9مدل مفهومي ديدگاه اداره

دیدگاه كارگر .از ديد كارگران عواملي كه باعث ميشود بيمه بيكاري اجرايي نشود ،ميتوان به اين
موارد اشاره داشت:
ـ پرداخت نكردن حق بيمه توسط كارفرمايان در موعد مقرر؛
ـ نبود نيروي متشكلي كه از قدرت چانهزني قوي در مقابل كارفرمايان و دولت برخوردار باشد.
اليحه بيمه بيكاري كه پيشنهاد اوليه آن در خردادماه  00توسط سازمان تامين اجتماعي تقديم
هيات دولت شد و سپس توسط وزير مربوطه در آبانماه سال  18به مجلس ارسال شد و با اصالحاتي
9
در مجلس همراه شد.
 .9در اليحه ارائهشده و نيز در طرح حق بيمه بيكاري به ميزان  %4ميباشد ليكن در اليحه سهم كارفرما  %3و دولت نيز %9
مشاركت دارد؛ اما در طرح سهم كارفرما  %2سهم بيمه شده  %9و سهم دولت  %9ميباشد ضمن اينكه در اليحه و طرح دولت
مكلف شده همه ساله منابع مورد نياز براي طرحهاي اشتغالزايي مقرريبگيران بيمه بيكاري را در بودجه ساالنه كشور پيشبيني و
در اختيار حساب قرار دهد.
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مزد يا حقوق بيمهشدگان كه توسط كارفرما پرداخت ميشود يكي از منابع اصلي تأمين مالي
صندوق است كه به عقيده كارگران اين حق بيمه به داليلي در اسرع وقت و گاهي نيز كالّ پرداخت
نميشود؛ همچنين نبود نيروي متشكلي كه از قدرت چانهزني برخوردار باشد نيز اين روند را تسريع
ميكند .روابط بين اين مفاهيم را ميتوان بهصورت زير مدلسازي كرد:

اتحادیه زنی چانه قدرت
کارگ ریهای

قانوناجرایمیزان
بیکاری بیمه

ی بیمه حق
پرداخ
ت
از
کارفرماسوی

شكل  .7مدل مفهومي ديدگاه كارگر

دیدگاه كارفرما .از ديدگاه كارفرمايان شرايط نامساعد اقتصادي كه حامي توليد نيست نيز در اجرا
نشدن قانون بيمه بيكاري موثر است.
9
موانع توليد و رشد اقتصادي در نظام اقتصادي ايران بسيار متعدد است .بر اين اساس اين فرضيه
قابل تأمل است كه محدوديتها و موانع رشد اقتصادي در ايران بهطور عمده در ناكاراييهاي سياسي
و اقتصادي و سازماني ريشه دارد .به عبارت ديگر ساختار توليد محور باعث ايجاد انگيزه كار در كشور
ميشود؛ اما اقتصاد تک قطبي و عمدتاً دولتي باعث شده كه چندان به فكر اصالح ساير محدوديتها
نباشيم و از طرف ديگر تحريمهاي خارجي نيز اين را تشديد كرده است .مدل مفهومي ديدگاه كارفرما
به شرح زير است:

 .9از جمله اين موانع ميتوان به موارد زير اشاره كرد :ريسک باالي سرمايهگذاري ،پيچيدگي و نارسايي و عدم رعايتِ قوانين و
مقررات در زمينه سرمايهگذاري و توليد ،پيچيدگيِ فرآيند اخذ جواز تأسيس بنگاههاي توليدي ،وجود مراكز متعدد قانونگذاري،
توسعه نيافتگي بازارهاي مالي ،نقش نامناسب بازار سرمايه در تجهيز منابع مالي ،تخصيص نامناسب منابع مالي حساب ذخيره ارزي،
معايب قانون تجميع عوارض ،مشكالت قانون مالياتهاي مستقيم ،ممنوعيت شركتهاي دولتي در زمينه سرمايهگذاري ،پيچيدگي و
فساد در فرآيند دريافت تسهيالت بانكي ،قوانين نامناسب در زمينه صادرات و واردات ،بيثباتي در زمينه سياست خارجي ،و مانند آن.
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ی منابع
امکانات و مال
نفتی اقت صاد
اجرای میزان
بیکاری بیمه قانون

رشد میزان
اقت صادی
تحریم

کا رنیروی ر ضایت
شكل  .6مدل مفهومي ديدگاه كارفرما

در نهايت مدل تجمعي سه ديدگاه در شكل زير نشان داده ميشود:

تواند می فرد که زمانی مدت
کند تحمل را بیکاری

ازاستفادهعدم و بیکاری
بیکاری بیمه
استفاده و مجدد بازگشت
بیکاری بیمه از

یاکردناستفاده مرز از خروج
بیکاری بیمه ازنکردناستفاده

دادن دست از نرخ
کمک

-

جریان به رسیدن  -استفاده مرز در کهافرادی
اشتغال اصلی
از
دارند قرار بیکاری بیمه +

بازگشت احتمال

کارکردن پیدا نرخ

در فرد به کهفشاریمیزان
می واردشدن بیکار معرض
شود

حمایتی چتردادن دست از
سال هر در بیکاری بیمه

-

کردن پیدا زمان
کار نخستین

+
بیمه پوشش تحتافراد
بیکاری

کارگری اتحادیه

بیکاری بیمه ورود

+

بیمه ظرفیت برفشار
بیکاری

بیمه ازاستفاده مرز در کهافرادی ظرفیت
وکردناستفادهبرای دارند قرار بیکاری
بیمه ازنکردناستفاده یا

شكل  .0مدل مفهومي تجميعي سه ديدگاه

بیکاری بیمه ظرفیت

تحریم

امکانات و مالی منابع

نفتی اقتصاد
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مرحله  :5مقایسه شرایط مطلوب با دنیای واقعی( 1مقایسه مراحل  2و  .)4مدلي كه
ديدگاههاي همه شركتكنندگان را در نظر ميگيرد ،مدلي ذهني است و بايد با واقعيت مقايسه شود تا
تغييراتي كه موجب بهبود وضعيت فعلي به سمت مدل پيشنهادي ميشوند ،تعيين شوند.
اين مقايسه براي تمامي فعاليتهاي موجود در مدل صورت گرفته است .بدين منظور مجدداً از
متخصصان اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان فارس خواسته شد تا شاخصهاي تعيين شده
بهعنوان شاخصهاي مطلوب را با روش فعلي مقايسه كنند و شاخصهاي موجود و مطلوب را از هم
جدا كنند .در نهايت پس از برگزاري چندين جلسه شاخصهاي موجود و شاخصهاي جديد معرفي
شده توسط ذينفعان ،مشخص شدند.
جدول  .4شاخصهاي موجود و مطلوب از نگاه خبرگان پژوهش
شاخصهای فعلی

شاخصهاي
بخش اداره

شاخصهاي
بخش كارگران

شاخصهای
بخش
كارفرمایان

تعداد باالي بيكاران
بار مالي زياد
هزينههاي جاري
عدم سرمايهگذاري
مقررات طوالني
فعال نبودن اتحاديههاي كارگري
محدوديتهاي ايجاد كسبوكار
عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما
ركود اقتصادي
تحريمها
اقتصاد تکقطبي
عدم حمايت از توليدات داخلي
واردات بيرويه
فقدان اعتماد عمومي به سرمايهگذاري در بخشهاي
اقتصادي
ناپايداري نسبي و بيثباتي قوانين و مقررات اقتصادي
ساختار نامناسب واحدهاي صنعتي كشور براي حضور در
بازار جهاني و رقابتهاي بينالمللي

شاخصهای مطلوب
كاستن از تعداد بيكاران
بهبود فضاي كسبوكار
ايجاد فرهنگ كار
مقرراتزدايي
نيروي متشكلي كه داراي قدرت چانهزني
بااليي در مقابل كارفرمايان باشند (تقويت
شوراهاي كارگري)

رونق اقتصادي
بهبود فضاي كسبوكار
حمايت عملي از توليدات داخلي
مقرراتزدايي در راستاي اخذ وام

1. Real world/system world comparison
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مرحله  :6شناسایی و ایجاد تغییرات مطلوب و امکانپذیر .1هدف از مرحله  7بحث با ذينفعان
مسئله درباره تغييرات امكانپذيري است كه ممكن است در موقعيت مسئله ادراک شده بهوجود آيند.
بدين منظور تمامي شاخصها از نظر عملي بودن از جهت فني و فرهنگي در اختيار خبرگاني از اداره
كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان فارس قرار گرفتند تا شاخصهاي قابل پيادهسازي را مشخص
كنند.
با نگاه كلي بر انواع پروژههايي كه در اين خصوص انجام شده است چهار روش مقايسه بهعنوان
بيشترين موارد استفاده شده ،معرفي شدند .كه عبارتاند از )9 :بحث كلي )2 ،جداول مقايسهاي)3 ،
بازسازي (تاريخي) و  )4مدلهايي كه همپوشاني دارند .بدون توجه به مدلي كه استفاده ميشود ،در
ابتدا تحليلگر نياز دارد كه تصميم بگيرد به چه زباني مقايسه انجام شود .در اين نقطه از اين
روششناسي خاصي است كه انتخاب بين انجام تحليل در زبان سيستمها و بحث نتيجه كه تحليل در
زبان دنياي واقعي است ،صورت ميگيرد .از آنجاكه روش مقايسهاي از ساير روشها سيستماتيکتر
بود از اين روش جهت مقايسه استفاده ميشود [ ]31و نتايج زير بهدست آمد:
از ديدگاه اداره ،وضعيت مطلوب آن است كه از تعداد بيكاران كاسته شود نتايج مقايسهاي آن در
جدول  4نشان داده شده است:
جدول  .9تأكيد اداره بر كاستن از تعداد بيكاران
تأكید اداره بر كاستن از تعداد بیکاران
9
2
3
4

فعاليت
وجود دارد
مكانيسم موجود
مقياس عملكرد

9

تغيير پيشنهادي

تخصيص نيرو و بودجه الزم براي كاستن از تعداد بيكاران
كم
سازمان برنامهريزي كمي براي كاستن از تعداد باالي بيكاران دارد
تعداد بيكاراني كه از بيمه بيكاري استفاده ميكنند
برنامهريزي در جهت كارآفريني ،بهبود فضاي كسبوكار ،مقرراتزدايي ،ايجاد فرهنگ كار
در بين جوانان و غيره

با توجه به ماهيت راهبردي اين تغييرات ،اجراي آن در طول محدوده زماني اين تحقيق وجود
نداشته و مشاهده تغييرات بايد در بلندمدت صورت گيرد.

1. Feasible/desirable changes
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از ديدگاه كارگران ،وضعيت مطلوب آن است كه نيروي متشكلي داراي قدرت چانهزني بااليي در
مقابل دولت و كارفرمايان باشند .نتايج مقايسهاي آن در جدول  9آمده است:
جدول  .7تقويت نيروي متشكل
تقویت نیروی متشکلی كه دارای قدرت چانهزنی باالیی در مقابل دولت و كارفرمایان میباشند (اتحادیههای كارگری)

فعاليت
وجود دارد
مكانيسم موجود
مقياس عملكرد
تغيير پيشنهادي

9
2
3
4
9

تقويت نيرويهاي متشكل
تا حدودي
شوراي عالي كار ،انجمن صنفي ،خانه كارگر
ميزان قدرت چانه زني
تقويت گام به گام شوراهاي كارگري

اين مورد نيز با توجه به ماهيت راهبردي كه دارد ،امكان اجراي آن در طول محدوده زماني اين
پژوهش وجود نداشته و مشاهده تغييرات آن بايد در بلندمدت صورت گيرد.
از ديدگاه كارفرمايان نيز وضعيت مطلوب آن است كه شرايط اقتصادي براي فعاليت آنها مهيا
باشد .نتايج مقايسهاي در جدول  7نشان داده شده است:
جدول  .6رونق اقتصادي
رونق اقتصادی
9
2
3
4
9

فعاليت
وجود دارد
مكانيسم موجود
مقياس عملكرد
تغيير پيشنهادي

برنامهريزي و سرمايهگذاري در جهت رونق اقتصادي
كم
نرخ رشد اقتصادي منفي و تورم باال
نرخ رشد اقتصادي كشور ،تورم ،ركود
بكار گيري تمام بخشهاي اقتصادي (دولتي ،خصوصي ،تعاوني) در جهت رونق توليد

اين مورد نيز همانند ديدگاههاي باال با توجه به ماهيت راهبردي كه دارد ،امكان اجراي آن در
طول محدوده زماني اين تحقيق وجود نداشته و مشاهده تغييرات آن بايد در بلندمدت صورت گيرد؛
البته در كوتاهمدت نيز ميتوان با ايجاد بستههاي حمايتي و حمايت همهجانبه از سوي تمامي اقشار به
تغييراتي مهم دست يافت؛ اما براي اينكه اين تغييرات پايدار بمانند ،نياز به گذشت زمان و
برنامهريزي دارد.
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مرحله  :7اقدام جهت بهبود شرایط مسئلهزا .1براي اينكه به يک اقدام نهايي برسيم ،ابتدا
نگاهي به سير تحول در سياستهاي رفاهي و دولتهاي رفاه 2ميپردازيم:
گوستا اسپينگ-اندرسن ( )9118در مطالعه خود با عنوان «سه جهان سرمايهداري رفاهي ،»3انواع
دولتهاي رفاه را در سه دسته كلي ليبرال ،محافظهكار و سوسيال دموكرات طبقهبندي ميكند كه در
چارچوب اقتصادهاي سرمايهداري با دو معيار ميزان كاالييزدايي از نيروي كار و قشربندي اجتماعي
متمايز شدهاند.
نظام رفاهي ليبرالي بر مبناي آزادي فردي ،فردگرايي و سلطه بازار است .در اين مدل ارائه
خدمات رفاهي در درجه اول بر عهده بازار ،سپس موسسههاي خيريه و خانوادههاست و نقش حداقلي
دولت محدود به نظارت بر عملكرد بازار است .مزايا به اقشار نيازمند جامعه تعلق ميگيرد؛ لذا ارائه
خدمات عمدتاً گزينشي و بر اساس آزمون وسيع است .در اين نظام رفاهي بازتوزيع درآمد كم،
كاالييزدايي (نيروي كار) پايين ،و فاصله طبقاتي زياد است و زنان تشويق ميشوند تا در بازار كار و
بهويژه در بخشهاي خدماتي فعاليت كنند .بهترين نمونه اين نظام رفاهي امريكا است [.]94
در كنار آن ،در نظام رفاهي محافظهكار با وجود برتري اقتصاد آزاد ،نابرابريها بايد با تأسيس
نهادهاي رفاهي از سوي دولت كه مهمترين آن تامين اجتماعي است تعديل شود .اين نظام از يک سو
متأثر از سنت سياستهاي اجتماعي كاتوليک و از سوي ديگر متاثر از صنفيگرايي و سوسياليزم دولتي
است .بر اين اساس ،اعطاي مزايا مبتني بر منزلت و انسجام اجتماعي و حمايت از خانواده است و
مداخله دولت زماني است كه خانوادهها قادر به اداره امور خود نباشند؛ لذا اين نظام بر نقش زنان در
خانه و خانواده تاكيد دارد و تخفيفهاي مالياتي و كمک هزينههاي مكمل درآمد به نانآوران اعطا
ميشود .نقش دولت در تامين كمکهاي مالي هدفمند است كه ميتواند افراد را براي مناسبسازي
زندگي خود توانمند كند .بارزترين نمونه اين نظام رفاهي آلمان و فرانسه است [.]94
در برابر اين دو ،نظامهاي رفاهي سوسيال دموكرات بر مبناي برابري اجتماعي ،حقوق اجتماعي
باال و مزاياي فراگير و همگاني را در بر ميگيرد؛ بهطوريكه ارائه خدمات اجتماعي وظيفه دولت
محسوب ميشود .در اين نظام رفاهي همه مردم بر مبناي حق شهروندي تحت پوشش مزاياي دولتي
قرار ميگيرند و خدمات همانند نظام محافظهكار بر اساس درآمد اما در سطحي باالتر ارائه ميشود .در
اين مدل كاالييزدايي و بازتوزيع باال است و دولت رفاه بهطور كامل محقق ميشود .اين نظام در
1. Action to improve
2. Welfare States
3. Three worlds of welfare capitalism
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كشورهاي اسكانديناوي رايج است [ .]94بيمه بيكاري نيز يكي از اشكال سيستمهاي رفاهي است كه
انواع مختلفي دارد ،انواع سيستمهاي بيمه بيكاري در جهان شامل چهار نوع ميباشد [:]28
 .9بيمه بيكاري اجباري؛
 .2بيمه بيكاري اختياري؛
 .3بيمه بيكاري به عنوان مساعدتهاي اجتماعي؛
 .4بيمه بيكاري مقطوع.
تفاوت اساسي اين سيستمها در نحوۀ تأمين منابع مالي آنها است .در بيمه بيكاري اجباري دولتها
داراي نقش دخالتي قوي تري نسبت به بيمه بيكاري اختياري هستند و منابع مالي توسط تركيب
كارگر ،كارفرما و دولت تأمين ميشود .در اين ميان كارگر و كارفرما نقش اساسي دارند و حتي نقش
نيروي كار بيش از نقش كارفرمايان است و دولت در بيمه بيكاري اختياري بيشتر نقش ارشدي دارد.
با توجه به موارد ذكرشده در باال ،ايران از نظر سيستم رفاهي شبيه به سيستم محافظهكار و نوع بيمه
بيكاري آن اجباري است .يعني سيستم رفاهياي كه چتر حمايتي دولت در آن مشهود است كه با
توجه به شرايط حال حاضر (ركود ،تورم ،بيكاري باال) پولي كه دولت در اين مسير هزينه ميكند
صرف هزينههاي جاري ميشود؛ بنابراين در شرايط فعلي بهترين راهكار تسريع رشد اقتصادي در
سايه حمايت از توليد و با توجه به تعامل با دنيا ميباشد؛ چرا كه در برهه فعلي با اشباع شدن
سرمايهگذاري در كشورهاي پيشرفته نرخ بازده سرمايهگذاري در اين كشورها كاهش يافته و
سرمايهگذاران به دنبال سرمايهگذاري با نرخهاي بازده باالتر هستند كه اين مهم در كشورهاي در
حال توسعه بهتر محقق ميشود كه خود باعث ميشود افراد جوياي كار به راحتي مشاغل مورد نظر
خود را پيدا كنند و كشور از نيروي انسانياي كه در اختيار دارد حداكثر استفاده را ببرد و اين سرمايه را
صرف سازندگي كند و پولي كه صرف هزينههاي جاري (بيمه بيكاري) ميكند صرف توسعه زير
ساختها بنمايد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

در اين مقاله سعي شد براي شناسايي موانع اجراي خطمشيهاي سازماني كه پيچيده و غير
ساختاريافته است ،روش مناسب و سيستمي ارائه شود؛ چرا كه شناسايي موانع مذكور با روشهاي
رياضي و خطي فعلي با محدوديتها و مشكالتي همراه خواهد بود و نتايج كامالً واقعي را هميشه در
بر نخواهد داشت.
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براي اين منظور يكي از روشهاي مناسب ،استفاده از روششناسي سيستمهاي نرم چكلند
ميباشد .از سوي ديگر نواقص اين رويكرد در فاز مدلسازي ،انگيزهاي براي بهرهگيري از نقشه
شناختي ( )CMيا رويكرد پوياييشناسي سيستم ) (SDايجاد كرده است .در اين پژوهش با بهرهگيري
از رويكرد تركيبي  SSMو  SDنواقص بهكارگيري منفرد هر مدل را در فاز مدلسازي مسئله برطرف
كرده و با ايجاد يک همافزايي به مدلسازي هر چه بهتر سيستم اجراي خطمشيهاي سازماني ،كه
سيستمي پيچيده و غير ساختاريافته است كمک كرده است كه ابتدا ضمن ارائه تعاريفي در زمينه
اجراي خطمشيهاي سازماني و روششناسي سيستمهاي نرم و بررسي سوابق پژوهش ،شاخصهاي
فعلي موانع اجراي خطمشيهاي سازماني را شناسايي كرده و با بهكارگيري مراحل هفتگانه  SSMبه
شناسايي شاخصهاي مطلوب هر بخش با در نظر گرفتن ذينفعان درگير در مسئله پرداخته شده
است .در اين رابطه ،بر قانون بيمه بيكاري بهعنوان يک خطمشي سازماني متمركز شده است .سه
ديدگاه مختلف اداره ،كارگر و كارفرما مورد بررسي قرار گرفت كه از ديدگاه اداره ،مشكالت مربوط به
باال بودن تعداد باالي بيكاران و در نتيجه بار مالياي كه به صندوق بيمه بيكاري تحميل ميكند از
ديدگاه كارگران ،ديركرد در پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما ،نبود نيروي متشكلي كه قدرت
چانه زني داشته باشد و در نهايت از ديدگاه كارفرما ،شرايط اقتصادي نامطلوب باعث اجرا نشدن قانون
بيمه بيكاري ميشود .در مرحله مدل مفهومي ،هر يک از ديدگاهها بهصورت جداگانه مدلسازي شد؛
همچنين نتايج تحليل ديدگاهها (مرحله  )7حاكي از آن است كه شاخصهاي مطلوب شناسايي شده از
لحاظ فني و فرهنگي در بلندمدت قابل اجرا ميباشند .در نهايت نتيجه مرحله  6حاكي از آن است كه،
بيمه بيكاري كه نوعي سيستم رفاهي است ،بهگونهاي است كه چتر حمايتي دولت در آن مشهود
است .با توجه به شرايط حال حاضر (ركود ،تورم ،بيكاري باال) پولي كه دولت در اين مسير هزينه
ميكند صرف هزينههاي جاري ميشود؛ بنابراين در شرايط فعلي بهترين راهكار تسريع رشد اقتصادي
در سايه حمايت از توليد و با توجه به تعامل با دنيا باشد؛ زيرا در برهه فعلي با اشباع شدن
سرمايهگذاري در كشورهاي پيشرفته نرخ بازده سرمايهگذاري در اين كشورها كاهش يافته و
سرمايهگذاران به دنبال سرمايهگذاري با نرخهاي بازده باالتر هستند كه اين مهم در كشورهاي در
حال توسعه بهتر محقق ميشود.
پژوهش حاضر محدوديتهايي نيز براي پژوهشگران به همراه داشت كه از جمله محدوديتهاي
آن ميتوان به ابزارهاي اندازهگيري اشاره كرد .هيچگونه روش آزمونشده و استانداردي براي بهدست
آوردن متغيرهاي پژوهش در دسترس نبود .همچنين در اين پژوهش موانع اجراي خطمشيهاي
سازماني تنها در اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان فارس مورد سنجش قرار گرفته است،
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براي افزايش تعميمپذيري نتايج پژوهش پيشنهاد ميشود ،چنين پژوهشي در ساير سازمانهاي دولتي
و خصوصي ديگر انجام شود .با توجه به قطعي نبودن بسياري از متغيرهاي مدل ،پژوهشگران آتي
ميتوانند مسئله پژوهش را با استفاده از روش نگاشتشناختي فازي انجام دهند .همچنين از
روششناسي توسعه داده شده اخير (استفاده تركيبي از  SSMو  )SDدر ساير حوزههاي پژوهشي
بهخصوص مسائل اقتصادي-اجتماعي استفاده شود و در خاتمه انجام پژوهش در خصوص اينكه ساير
ديدگاههاي ديگر احتمالي كه بر مسئله مورد نظر تأثير داشته ،شناسايي و به مدل اضافه شود.
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