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Abstract 

This study aims at presenting a model for evaluating the effectiveness of 

implementing the Five-Year Development Plan Policies of Islamic Republic of 

Iran in Social Security Organization. As a combined method, quantitative 

methods (fuzzy inference system) and qualitative methods (interviews to 

determine fuzzy rules) have been used in different stages so that the 

implemented policies could be adequately evaluated. The statistical population 

of the study included the managers of the Social Security Organization and 

university professors who were selected through purposive sampling method. 

The theoretical framework used to evaluate the effectiveness of the policies 

implemented in this organization was a combination of the two models of 

Matland and Hill and Hope. The results of the study showed that the level of 

conflict and ambiguity in the policies of the Social Security Organization was 

relatively high and the highest weaknesses were in terms of evaluation and 
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accuracy in formulating the policies in this organization. The results of the 

dependence between the variables and the if-then rules indicate that if there are 

so many contradictions and ambiguities in the policies, if the level of using 

influence tools (use of force in the implementation of the policy), exchanging 

(use of bargaining and market-oriented view), and persuasion (cultural 

mechanisms) are too much, the policies will get ineffective. However, the final 

output of the Matland model indicated that due to the fuzzy nature of the model, 

the policies stood between the two functions of high and medium membership 

which shows low level of effectiveness.  

Keywords: Policy Evaluation, Policy Implementation, Fuzzy Inference System, 

Social Security Organization 
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 چکیده

برنامه پنج    یها یخط مش یاجرااثربخشی  یابیارزهدف از انجام این پژوهش ارائه مدل 

  بوده است. در این پژوهش در سازمان تامین اجتماعی رانیا یاسالم یساله توسعه جمهور

بنه اینن   استفاده شنده اسنت    یبیترکاجرا شده از روش  یها یخط مش یابیبه مجظور ارز

 یهنا  روش ( و ازیاسنتجتا  اناز   سنت  ی)سیکم یها در مراحل مختلف از روش شکل که

پژوهش  نیا ی. جامعه آماربهره گیری شده است (یقواعد ااز نییتع ی)مصاحبه برایفیک

هدامجد  یریگ ونهنم  که با روش بوده انددانشگاه  دیو اسات یاجتماع نیتام سازمان مدیران

 یاثربخشن  یابین ارز یبنرا شنده   چنارچوب نظنری اسنتفاده    قرار گراته انند.  انتخابمورد 

و  لین دو مندل متلجند و ه   بیاز ترک ی،اجتماع نیسازمان تامدر اجرا شده  یها یمش خط

 یهنا  یمشن  که سطح تضاد و ابهام در خط ه استنشان داد پژوهش  یاست. نتا بوده هوپ

و  یابین خصنو  ارز  هنا در  ضنعف  نیاست و باالتربوده نسبتا باال  یاجتماع نیسازمان تام

و قواعد اگر  رهایمتغ نیب یحاصل از وابستگ  یاست. نتابوده  ی هامش خط نیدقت در تدو

                                                                                                                                 

  http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BYیهن یهم ملاله  دسترسهی مزاد تجهت م هوز      ا .1
licenses/by-nc-nd/4.0/ )است. 
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باشد، اگر سطح استفاده از  ادیز یمش آنگاه نشان از آن دارد که اگر تضاد و ابهام در خط -

 دید (، تبادل )استفاده از بده بستان ویمش خط یقدرت نفوذ )اعمال زور در اجرا یابزارها

 رین غ یمشن  باشند خنط   ادین ز زین ( نیارهجگن  ی)سازوکارها یمتقاعدساز زیبازارمحور( و ن

بنا   ه اسنت کنه  متلجد نشان از آن داشت دلم یینها یخروجبا این وجود  .شود یاثربخش م

و متوسنط قنرار    ادین ز تیدو تناب  عضنو   انین در م هنا  یمش خط ،بودن مدل یتوجه به ااز

 .ااتیدست  زیاثربخش ن یبه حالت کم وانت یحالت م نیاند که در ا گراته

مشی، سیست  استجتا  انازی، سنازمان    ارزیابی خط مشی، اجرای خط های کلیدی: واژه

 تامین اجتماعی

 26/12/٩٩تاریخ پذیرش:    26/11/٩٩تاریخ بازبینی:    02/10/٩٩تاریخ دریافت: 

 124-٩3، صص 13٩٩ زمستان، 37، شماره 10سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر

 



 

 

 مقدمه

دانند كه با توجه بهه   از علم سياست مي دیجداي  شاخه وگذاري را علم دولت  مشي خط
شهوند از علهومي    هها تهدویم مهي    ها براي حه  نن  مشي بودن مسائلي كه خط چندوجهي

منهد   شناسهي بهه تنهاو  و تناسهر بههر       شناسي و روان همچون حقوق، اقتصاد، جامعه
گههذاري،   مشهي  نظران خط خي از صاحربر. (Howlett, M; Mukherjee, I, 2017) شود مي

نیهد   دانند كه به منظور دستيابي به هدفي به اجرا درمهي  اي از اعمهالي مي نن را مجموعهه
كننهد كهه انجهاه دهنهد یهها انجههاه        ها انتخا  مي و برخي نن را به معنهاي ننچهه دولت

 و میبهتههر دیههبا يگههذار مشههي . در واقههخ خههط(Dye, 2017) انههد تعریف كههرد ندهنههد،
-Marsal) كنهد از ننهها اتخها     يريجلوگ ایح  مشکالت  يرا برا ها ح  را  میتر مناسر

Llacuna & Segal, 2017)بهها مراحلههي از قـيهه  شههناخت و      يگذار يمش . فراینهد خط
كهههردن و  هههها، قهههانوني حههه  تهيهههه و تهههدویم را  ،درك مسههههله، رهههرـ مسههههله 

مشههي   مشهي و ارزیهابي خههط    مشي، ابهال  و اجهراي خهط    بخشيدن به خط مشروعيت
. (1398  صهاره  ياصهرر  &  ياسهالمـولچ   يپهور  خاشهع   ي)گرج شهود شهناخته مهي

بهه   يمشه  خهط  يابیه ارز .است يمش خط يابیارز يگذار يمش خط ندیفرا مراح  از يکی
نن  اههدا  و تناسهر بها    یي،كارايبا توجه بهه ارربخشه   يمش خط کی يريگ مثابه انداز 

 نهد یفرا ياجهرا هها همهوار  در    سهازمان  یيسهو  از .(Bundi, 2018) اسهت  شهد   فیتعر

 يتوانمنهد و  تيه ظرف گهر ید یيسو از .دارند مشاركت فعال يشکل بهگهذاري  مشي خط
و  ایم را دارد كه بهر مسهائ    تيقابل كند كداه سازمان يمسازمان است كه مشخص  کی

بحه    بنهابرایم  شک  دهد، مشي خطو به  باشد گذار ريتار مرده توجه مورد موضوعات
صههاحر نظههران و  راًيههاخ. (1395)دانشههدرد   دوشهه يمههمطههرـ  مشههي خههطارزیههابي 
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و بهر خهال     انهد  داد  نشهان  ژ یه مشي توجه و خط يابیبه مرحله ارز گذاران مشي خط
)الهواني   دیه مايپ يمه  را يصعود ريسمشي  خط يابیو توجه به مرحله ارز  یتما گذشته

 دنـهال  بهه  ،مشهي  خهط  نهد یفرا مختلهف  يها بخش در ندعان ي . (1395شلویري   &
هها را   مشهي  خهط  يامهدها يو نرهار و پ  دنشه با يمه  هها  مشي خط ياجرا يچگونگ يبررس
بپردازنهد   مخالدهت به  نن با كنند، جادیا رييتر ننتا چنانچه الزه باشد در دكنن يم يابیارز
 روش میتهر  مههم  از يکی .(Howlett, Ramesh, & Perl, 2003)  ندینما تیحما نناز  ایو 
 يهها  رسهانه  ،يردولته يغ يهها  دسهته  و هها  گهرو   توسط يابیارزمشي  خط يابیارز يها

 يابیه ارز و يعموم مسائ  یيشناسا و صيتشخ باشد، يم ميمحقق و مطـوعات ،يعموم
فهاني    &فهرد  جاویهد    )دانهایي   باشد يرسانه ها م يمحور فیوظا از يکیمشي  خط

 هسهتند،  رگهذار يتار گههذاري  مشي خط در ياسيس يرخدادها و طيمحننجاكه  از. (1391
بهه   يههم توسهط صهحنه سهاز     و يرسهان  ارهال   توسهط  هم كوشند، يم زين ها رسانه
 ينهد یفراگههذاري   مشهي  خهط . (1394فهرد    یيدانا & )ایمانيان ها شک  دهند مشي خط

اگهر   ؛رود يبهه شهمار مه    ياسه ياقداه س کی زيمشي ن خط يابیاست، مرحله ارز ياسيس
 يدر موضهخ ضهعف قهرار مه     ننها  مشي خطي ابیارزنن داشته باشند كه با  ميدولت ها ب

 ننكننهد كهه از    ياسهتداد  مه   يمشهي بهه شهکل    خهط ي ابیه ارز ازدولت ها ننگا   رند؛يگ
قابه    بخهش . كننهد  يمه  پنههان  را قیحقها  و نهد؛ ده ارائه تر مناسر يریتصومشي  خط

 ،مهذاكرات  قیه رر ازمشهي   خط گرانیباز انيم ها مشي خط يابیارز ندیاز فرا يمالحظه ا
. (Howlett, Ramesh, & Perl, 2003) رديه گ يمه  شهک   مشاجرات و هاتيتوج ها، بح 

ها فار  از خاستگا  سياسي خود نسهـت بهه    مدتي كه دولت امروز  با توجه به نگا  كوتا 
گههذاري دارنههد بهها تنگناهههاي متعههددي نيههز در حههوز    امههور و موفقيههت در سياسههت

هاي اتخا ي روبرو هستند، لذا از قهدرت خهود    گذاري و تأميم منابخ و سياست سياست
هاي مختلف استداد  كرد  و رـهات را در   ها و تخصيص منابخ در بخش در تريير سياست

دهند. در ایهم حالهت ارربخشهي منهابخ و عهدالت تهوزیعي كهه         ر خود از دست ميرفتا
كنند، در ابعاد افقي و عمهودي نن   هاي بلندمدت خود نن را تعقير مي ها در افق سازمان

 نهادهها  و يدولته  ياجهرا  عوام  يقانون يتوانمندساز اگرچهشود.  مورد خدشه واقخ مي
 دايه پ يقهانون  تيمشهروع  انهد  شهد   میتدو يمحل شک  به كه ينيقوان شود يم موجر



 99     ... برنامه پنج ساله توسعه یها یمش خط یاجرا یاثربخش یابیارزارائه مدل 

 بهه را  انیه مجر اريه اخت شیافهزا  ؛يتوانمندساز میا است ممکمدر هميم راستا اما  كنند،
تأميم اجتمهاعي خصوصها    .(Howlett, Ramesh, & Perl, 2003) سازد فراهم دلخوا  شک 

ههاي توسهعه اجتمهاعي     الیندهک برنامهه  در كشورهاي در حال توسعه یکهي از اجهزاي   
شود كه در پي تحقق اهدافي هماننهد كهاهش فقهر، كمهک بهه خهرو  از        محسو  مي

ي انسهاني، افهزایش    چرخه فقر، باال بردن كيديت توسهعه بها تأكيهد بهر توسهعه سهرمایه      
پذیري شهروندان در مقاب  مخهاررات بهود  اسهت. بهه رهور       وري و كاهش نسير بهر 

هاي بيمه اجتماعي محدود به متريرهاي اقتصادي نيسهتند و   ورر در ررـكلي متريرهاي م
متريرهاي جمعيتي، اجتماعي و متريرهاي مالي نيهز در نن موررنهد. بنهابرایم در مطالعهه     

ههاي   یک ررـ تاميم اجتماعي، باید عالو  بر مطالعه وضخ موجود و مرتـط با شهاخص 
ور كهه در رهرـ تهاميم اجتمهاعي     اي، مطالعه وضخ موجود متريرههاي كهالن كشه    بيمه

اررگذار هستند نيز موردمطالعه قرار گيرد. تحوالت جمعيتي، ارتـاط تنگهاتنگي بها نینهد     
ههاي   یک ررـ تاميم اجتماعي دارد. سالمندشدن جمعيت عالو  بر تاريرگذاري در ررـ

انهد  تو دهد كه مي تارير خود قرار مي هاي مرتـط با سالمت را نيز تحت بازنشستگي، ررـ
ناشي از كاهش ميزان باروري همرا  با افزایش اميد به زنهدگي باشهد. افهزایش اميهد بهه      

ههاي بازنشسهتگي و نيهز     زندگي در جامعه به معناي افزایش مدت پرداخهت مسهتمري  
 هاي درماني در نن زمان است. افزایش هزینه

تعههدات  در دور  هشتاد و چهار ساله سازمان تاميم اجتماعي در ایران، بهار مهالي   
پردازان تأميم شد  و سهم منابخ دولتي در نن بسيار نهاچيز و   قانوني مستقيماً توسط بيمه

كمرنگ بود  است؛ اما دولت و مجلس فار  از همه تکهاليف سهازمان، از ههر فرصهتي     
اي بهراي حه     حداكثر استداد  را كرد  و با بردن الیحه یا تصویر ررحي، به فکر چار 

انهد. برابهر    طح جامعه بدون درنظرگرفتم شهرایط سهازمان بهود    تر در س مشکالت كالن
ارالعات و نمارهاي موجود، ضریر پشتيـاني سازمان كه در دهه چه  و پنجا  بهيش از  
بيست ندر بود  است؛ در حال حاضر به حدود شش ندر رسيد  اسهت و بها ادامهه ایهم     

از  نیهد.  صهدا درمهي   اي بهه  هاي بيمه روند نزولي، زنگ هشداري براي پایداري صندوق
رور تاميم اجتمهاعي   هاي مهمي كه در ارتـاط با اشترال و هميم ررفي، یکي از شاخص

وجود دارد، نرخ مشاركت اقتصادي است. در حال حاضر ایهم نهرخ در ایهران، چهه در     
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تهر اسهت. نهرخ     هاي سني، از ميانگيم جهاني پایيم مردان و چه در زنان و در همه گرو 
ههاي كليهدي بهازار كهار اسهت كهه از نن بهراي تهدویم          از شاخصمشاركت اقتصادي 

شهود. پهایيم بهودن نهرخ مشهاركت       هها اسهتداد  مهي    ریزي هاي اشترال و برنامه سياست
روي دولتمهردان قهرار داد  اسهت. شهاخص      اقتصادي در ایران چالش بزرگهي را پهيش  

سهت كهه   شود، شاخص خوبي ا فالكت كه به عنوان مجمو  توره و بيکاري تعریف مي
تاميم اجتمهاعي كهارایي داشهته باشهد. افهزایش شهاخص         تواند در ارتـاط با سازمان مي

دهند  نن است كهه   زمان توره و بيکاري است. ایم امر نشان فالكت به معني افزایش هم
دیگهر بهه    یابد و از سهوي  هاي تاميم اجتماعي افزایش مي سو به علت توره، هزینه از یک

پيوندد. ضمم اینکه افزایش بيکهاران   اهش درنمدها به وقو  ميسـر افزایش بيکاري، ك
هاي صهندوق از رریهق پرداخهت بيمهه      تواند باع  افزایش هزینه مشمول صندوق، مي

كشور جهان صورت پذیرفته است، كشور  90بيکاري شود. ري یک بررسي كه در ميان 
ونزوئال باالتریم مقهدار  تریم مقدار ایم شاخص را دارد و ایران بعد از كشور  ژاپم پایيم

را در ایم شاخص داراست. پس از پيروزي انقهال  اسهالمي بهه علهت وقهو  جنهگ       
هجري شمسي بهه تصهویر رسهيد.     1368تحميلي، اوليم برنامه توسعه كشور در سال 

بهه موضهو     75و  44، 23، 29، 21، 3قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ري اصول 
انداز بيست ساله نظاه جمهوري اسهالمي   و در سند چشمتأميم اجتماعي پرداخته است 

ایران نيز برخورداري از سالمت، رفا ، امنيت غذایي، رفخ فقر و تهأميم اجتمهاعي نورد    
و  امهدها يبه سهنجش پ  گذشته، به توجه با عملکرد یيعقال يابیارز به عالقهشد  است. 

 نهد  ین يهها  يريه گ ميتصهم  بهه  كمهک  يبهرا  وپهردازد،   يهها مه   مشي خط ينرار اجرا
در  ياجتمهاع  ميتههأم  سهازمان هد  توجه به  با لذا، .باشد ميگهذاري سودمند  مشي خط

پژوهش حاضر به  ر،درنمد و كاهش فهق عادالنه  خیتوز ،  ياقتصاد ،ياجتماع  تيامن  جادیا
 برنامهه  ههاي  مشهي  خط اجراي ارربخشي ارزیابي پاسخ به ایم سوال است كه: مدلدنـال 

 اجتماعي كداه است؟ تأميم سازمان در ایران اسالمي جمهوري توسعه ساله پنج
 مبانی نظری تحقیق. 1

 مشی ارزیابی خط .1-1

 اظههار  میا ،شود يم نغاز ننكردن در مورد  يمشي اظهارنظر و داور خط ياز اجرا بعد
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و  هاامهد يپ بهه  مربهوط  ای ومشي  خط هر ياجرا يچگونگ به مربوط است ممکم نظرها
مطالعههات جدیههد در عرصههه ارزیههابي . (1395)دانشههدرد   باشههند ههها مشههي خههط نرههار
هههاي هنجههاري در مههورد نهادهههاي سياسههي و  ، مشخصههاً بههر ق ههاوتههها مشههي خههط
 يابهزار  عنهوان  بهه  يعمهوم ي هها  مشي خط يابیارزد. نهاي اجتماعي تأكيد دار مشي خط
 دوه ،يابیه ارز تدحهص  و كنهدوكاو اول  اسهت؛  دهه يوظ دو شام  كه است شد  فیتعر
 ,Wagner & Wollmann) گههذاري   مشهي  خهط  نهد یفرا از مرحلهه  کیه  عنوان به يابیارز

د، همهوار   نه گير هایي كه از سوي بيرون دولت صورت مي زون بر ایم، ارزیابي. اف(1991
براي انتقهاد از دولهت و    ها ارزیابي مشي رراحي نشد  است بلکه اغلر، براي بهـود خط

از ایم موقعيت امتيهازي بهه دسهت     ندد تا بتواننشو برداري سياسي از نن رراحي مي بهر 
مشي قهانوني شهد     شود كه خط . ارزیابي برنامه وقتي انجاه مي(Chomsky, 1995) ندنور

 يمراحله  سهاچمم ني بر روش علمي و محققانهه،  تريير باشد. براي ارزیابي مـت و غيرقاب 
و  مشهکالت  م؛يكنه  یيرا شناسها  شهوند  يابیه ارز دیبا كه یيها هد : كند يم شنهاديپ را

  يه و تحل هیه را مورد تجز رنديگ قرار وفص  ح  مورد دیبا يابیارز ندیفراكه در  يمسائل
و  گها  یجا م؛يكنه  اسهتاندارد  و فيتوصه  را شهوند  انجاه دیبا كه یيها تيفعال م؛يقرار ده

 يريه و انهداز  گ  یيرا شناسها  دنه ریصهورت پذ  دیبا ها يدگرگونو  راتييكه تر يسطح
 .(1394شریف زاد    &)الواني  ميده ارائه را يشواهد ها مشي خط تداوه يبراو  ميكن

 مشی . اجرای خط1-2

 ,Paudel, NR) دانسهت  يدولته  ميتصهم  کیه  متهراد   توان يها را م مشي خط ياجرا

و  ونهد يپ گریکدی با عم  در نن امديمشي و پ خط ياجرا ندیفرا نکهیا وجود با .(2009
 ديه دو مدههوه را مد  میه ا ميبه  شهدن  قائ  تداوت يارياما محققان بس دارند، يختگينم

 اجهراي  . در(James , O’ M Bowman , Goggin, & O’ Toole , 1987)  دانسهته انهد  

پهایيم و تركيهر ایهم دو     بهه  بهاال  رویکهرد  باال و به پایيم اصلي رویکرد سه مشي خط
دارد پهس از ناكهامي رویکردههاي بهاال بهه پهایيم و پهایيم بهه بهاال ،           رویکرد وجود

 ,Guba & Lincoln) انهد  نویسندگان مختلدي به رهرـ رویکهرد تركيـهي ترغيهر شهد      

ميالدي مطهرـ شهد ، مشخصهاً بهر نقهاط       1980.ایم رویکرد كه عمدتاً از دهه (2004
 يـه يترك کهرد یرو. (1395)منوریهان    تر استوار بهود  اسهت   قوت رویکردهاي قدیمي
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 ميو منهاظر  به   مـاحثهه دشهوار   ينهدها یفرا بهر  كهه  است يا مراود  يها دگا ید يدارا
 , Baretts) كنهد  يمه  ديگهذاري تاك مشي خط ندیفرا سطوـ تماه در يمش خط گرانیباز

چنهدیم تعریهف    (Schneider & Ingram , 1993)رـق نظریه اشنایدر و اینگراه . (2004
هها را اجابهت    ها، رهنمودهاي حکومهت  اجراي موفق وجود دارد: سازمانقـول از  قاب 
 ق،اههدا  حکومهت محقه    ،ها براي رسيدن به موفقيت پاسخگو شهوند  سازمان، كنند

وجهود   هها  مشهي  و خهط  هها  بهـود در جو سياسي برنامهو  دشوناهدا  محلي حاص  
گيهري   ها را انهداز   نن ابتدا باید ها مشي براي سنجش ارربخشي اجراي خط داشته باشد.

 توجهه  بها مدیریت اسهت.   عنوان ابزار عقالیي در به گيري عملکرد كرد، چرا كه انداز 
 میبنهابرا  شهود  مهي  ريه تعـ عملکهرد  يابیارز ينوع ها استيس ياجرا سنجش نکهیا به
 كنهار  در عملکرد يريگ انداز . است مهم عملکرد گيري انداز  گهذاري مشي خط يبرا

 هسهتند  و عملکهرد  بر اساس شواهد ارزیابي يگير انداز  به عالقمند ،ينظر اتيفرض

(Krogstrup, 2011)  در  اجراشهد   ههاي  مشهي  خهط  ارزیهابي  .در پژوهش حاضهر مهدل
( 2002) 2( و هيه  و ههو   1995) 1بر اساس دو نظریه متلند اجتماعي تاميم سازمان

 شود:   شک  گرفته است و در ادامه به تشریح ایم دو مدل پرداخته مي

 . مدل متلند1-3

 ارائهه داد  اسهت. بهر    مشهي   ( یک مدل اقت ایي را در با  اجراي خط1995متلند )
 مشهي  فراینهد اجهراي خهط    در تعهار   و ابههاه  از ميزاني هموار  مدل، ایم اساس
 را )اجرایهي(  اداري تجربهي و  نمهادیم،  سياسهي،  رویکهرد  نهو   چهار. دارد وجود

 كهه  شهود  مهي  اسهتداد   زمهاني  رویکهرد سياسهي  . كرد اتخا  اجرا به نسـت توان مي
 تعار  هم كه شود مي استداد  زماني نمادیم رویکرد .باشد كم ابهاه و باال تعار 

 كهه ههم   اسهت   هایي زمان به مربوط )اجرایي( اداري رویکرد. باشند ابهاه باال هم و
 تعهار   و بهاال  شهرایط ابههاه   در تجربهي  رویکرد. باشند پایيم ابهاه هم و تعار 

 .(Matland, 1995) شود مي استداد  پایيم

                                                                                                                                 

1. Matland 
2. Hill & Hupe 
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 مدل هیل و هوپ. 1-4

 سهه  گهرفتم  نظهر  در با ( به ارائه مدلي پرداختند كه2002) پيتر هو  و هي  ميچ 
حاكميهت   شهک   و نهو   خهرد،  سهاختار  و نهادي تشکيالت مشي، خط ساختار بعد

 در را از حاكميهت  حالت سه ننها. كنند مي مشخص ها مشي خط اجراي در را دولت
 ندهو   و قهدرت  اعمهال  از رریهق  حاكميهت : دهنهد  مهي  پيشنهاد ها مشي خط اجراي
 رریهق  از حاكميهت  خصوصهي و  بخهش  تدهوی  بهه   رریهق  از حاكميهت  دولتي،
 .(Hill & Hupe , 2004) مدني ي جامعه

 رانیا در یاجتماع نیتام. 1-5

كهه   سهت، كشهور ما  در سهاله  کصهد ی يا پيشهينه  ينظاه رفا  و تاميم اجتماعي دارا
مختلهف   ينظاه تأميم اجتماعي درجهان با افتوخيزهها  میپارادا يگير همسو با شک 

اول و دوه متمركز بهر   يپهلو دوران در نظاه مید  است. عمد  تحوالت اشمتحول 
كمک  كار، ينيرو از افتهی سازمان تیدر حوز  نظاه تأميم اجتماعي، حما ينهادساز
 يبرخهوردار  كهارگران،  يبهرا  مناسهر  بيمهه  تهأميم  ر،یپذ اقشار نسير يها به گرو 
و  یيروسهتا  نيازمند اقشار زندگي طیشرا تاميم ،يا بيمه تسهيالت از دولت كاركنان

 يبخشهي بهرا   تهوان  از كشهاورزان، تهأميم خهدمات اجتمهاعي و رفهاهي و      تیحما
فصهه  مشههتركي از  ،. حههوز  رفهها (1395  ي)اكـههر نيازمنههدان جامعههه بههود  اسههت

عمومي و اجتمهاعي اسهت كهه نموزشهوپرورش، مسهکم، بهداشهت،        يها سياست
. پهس از انقهال    (1386)منصور   شود مي م شا را تيیو حما يها، امور امداد بيمه

 يهها  ارزش بها  متناسهر  ساماندهي ،يمند ضابطه ،ياسالمي در ادامه اصول نهادساز
 از تیه انقال  تأميم و گسترش و بهـود نظاه تهأميم اجتمهاعي، حما   از پس دیجد

تهأميم و گسهترش بيمهه     ر،یپهذ  نسهير  اقشهار  و رزمندگان و بسيجيان و ثارگرانیا
مهوارد در   قـي  میمختلف جامعه و از ا يها درماني در سطح اقشار و گرو  خدمات

 واقهخ  در. (1395پهور    ي)گرجه  اسهت  همختلف قهرار گرفته   يها دستور كار دولت
 تیه هو بها  ،يردولته يغ يعمهوم  نههاد  کیه  عنهوان  به رانیا ياجتماع ميتأم سازمان
 دهنهد   ارائهه  میتهر  يمحهور  و میتهر  جهامخ  ،يعموم گستر  در ياقتصاد -ياجتماع

 كهه  اسهت  ياجتمهاع  يهها  مهيب اصول بر يمـتن ياجتماع ميتأم يقانون يها تیحما



 1399زمستان  ♦ 37شماره  ♦ 10سال  ♦فرهنگی  –راهبرد اجتماعی      104

 و كهارگر  كارفرمها،  -یهي  گرا جانـهه  سه اص  بر و بود  يادار و يمال استقالل يدارا
 و ياجتماع يها مهيب انوا  گسترش و ميتعم اجرا، با سازمان میا دارد، اتکا -تدول

 ياساسه  ينقشه  ،يا مهه يب محاسـات بر يمـتن و يقانون الزامات چارچو  در يدرمان
 -ياسهالم  يالگهو  براسهاس  كشور، داریپا توسعه ندیفرا در كار يروين يـانيپشت در
 به عهد  دارد. ياقتصاد -ي اجتماع تيامن احساس و قيتعم شرفت،يپ يرانیا

 تجربی پژوهشی  پیشینه. 2

هها بهه پهژوهش حاضهر در خصهوی ارزیهابي        تهریم پهژوهش   در ادامه به نزدیهک 
 شود: پرداخته مي 1در قالر جدول   مشي خط

 گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش خالصه مطالعات و تحقیقات انجام. 1جدول 

 پژونشار عنوان
 جمهوری ارننای اسناد کیفی مطالع  رویهرد  ا ارننای گذاری مشی خط ارایند ارزشیا ی الاوی

 ایران اس می
اصغری  &)گرجی پور, خاشعی, اس مبولچی, 

 (1398صارم, 
 (1398ملهی,  &)حائری یزدی  متلند چارچوب  ا ایران اس می جمهوری تطبیق: سیاسی حاکمیت سازی پیاده ارزیا ی

 (1398)سلطانی,  ایران اس می جمهوری ریزی  رنام  و گذاری ،انون مبرم ارایندنای نیاز ارزیا ی؛ ملی نظام
پیشایری و  ی  نای اجرای سیاست جنایی ایران در سازماندنی کنشاران عرص ارزیا ی مؤلف 

 ملا ل   ا مفاسد ا،تصادی
 (1398مرجانی,  &ی, موذن زادگان, )غ م

  ر مبتنی  اکتشاای پژونشی: ایران در عمومی نای مشی خط کیفیت ارزشیا ی چاونای
 ترکیبی شناسی روع

 (1397اانی,  &)دانایی ارد, شهری, خیرگو, 

 (1397سیف,  &)حمیدی, احمدی, دانشفرد,  دولت کارکنان انسانی منا ع توسع  نای مشی خط ارزیا ی الاوی ارائ 

 جدید نای گیری جهت و متراکا دانش مفهومی، ، مبانیمشی اجرای خط
(Mugambwa , Nabeta , 

Rudaheranwa, Kaberuka, & Munene 
John, 2018) 

 پیامدنای ارزیا ی  رای پیشنهادی روع یم: شناسی روع و مدل را ط   ین  ازگوکردن اصولی
 ناخواست 

(Morell, 2018) 

 رای  ناخواست  نتایج ارزیا ی  رای ،بول ،ا ل روع یم: ناخواست  نتایج ارزیا ی رویهرد
 اجتماعی توسع  ریزان  رنام 

(Jabeen, 2018) 

 (Seth D, Bone, & Moseley, 2016) نای مدیریت منا ع طبیعی نا و ارزیا ی من در سازمان مشی ای اجرای خط سازی شبه  مدل
نای پژونش و نوموری حمایت از س مت در موزامبیم،  نا در سیستا ارزیا ی اجرا و نفوذ سیاست

 سناال و تانزانیا
(Mugwagwa , Edwards , & de Haan, 

2015) 

نظهران حهوز  پهژوهش،     با بررسي ادبيات و مطالعه دیدگا  اندیشهمندان و صهاحر  
مثابهه مهدل مدههومي    بهه   1براي هدایت ایهم پهژوهش در شهک     چارچو  نظري 
 است. پژوهش ارائه شد 
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 شناسی تحقیقروش. 3

اسهتداد    ختهه ينماجهرا شهد  از روش   ي ها مشي خطي ابیپژوهش جهت ارز میا در
 يرراحه  نخسهت : پهژوهش شهام    میه ( در ايديك-ي)كم ختهينمشد  است. روش 

 اسهتنتا   سهتم يازس اسهتداد   دوه و(، يدي)كيفاز قواعد مييتع منظور بهپرسش نامه 
پس از شناسایي مساله و بررسي مقدماتي ادبيهات موضهو     ( بود  است.ي)كميفاز

اي پژوهش نغاز شد  است، كهه مشهتم     هاي نن، مطالعات كتابخانه و واكاوي جنـه
مطالعهات  و   مشهي  هاي پيشيم از منظر ارزیابي خهط  بر مرور مـاني نظري و پژوهش

 و هها  ار اد بایگهاني  مجموعههاي توسعه سازمان تاميم اجتماعي) نرشيوي در برنامه
 سهازمان  توسهعه  هاي برنامه به مربوط هاي  اجتماعي و گزارش تاميم شعر سازمان

ههاي توسهعه سهازمان     مشهي از برنامهه   خط 38بود  است. در ابتدا  اجتماعي( تاميم
تاميم اجتماعي استخرا  شد  است. پس از مصاحـه با خـرگان معيم شد كه تعهداد  

ورت كامه  بهه اجهرا درنمهد  اسهت و      مشي سازمان به ص خط 38مشي از  خط 12
 اسهت. لهذا در   ماند  تماه نيمه یا نشد  اجرایي توسعه، هاي مشي از خط برخي دیگر

 اند، موردارزیابي مشي سازمان كه به صورت كام  اجرایي شد  خط 12 پژوهش ایم
 .هستند 2هاي موردبررسي به شرـ جدول  مشي خط .اند گرفته قرار

 های اجراشده در سازمان تامین اجتماعی مشی خط .2جدول 

 خط مشی ردیف
 ای اجتماعی و اص حات منطلی در مبانی مجاسباتی من نای تامین  یم  پایداری صندوق 1

 تشهیم در مجاسب  نرخ  ازنشستای دو سال مخر
 تخفیف در میزان حق  یم  سها کارارما 2
 گسترع و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی 3
 ،انون مجاسبات عمومی کشور در  یم  س مت 5،انون مدیریت خدمات کشوری و ماده  5نای ماده  ای کلی  صندوق نای  یم  ادغام  خش 4
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 شده  ر مبنای میاناین حلوق و دستمزد پنج سال مخر  ر،راری حلوق  ازنشستای  یم  5
 دیده شدن  ار مالی در  ودج  6
 شدگان  ازنشستای و ااتتاح حساب انفرادی خصوصی  رای  یم  ر،راری  یم  تهمیلی  7
  ر،راری و استلرار نظام جامع تامین اجتماعی چندالی  8
 و سخت شغل نییتع ،ی ازنشستا زمان و احراز طیشرا م ،ی و نو  نرخ حق  بیترک ،(یرتخصصی)مشاغل غ ی ازنشستا یازدنیامت ستایس 9

 مور انیز
    کمم مجل  ودج  عمومی نا صندوقی این کانش وا ستا 10
 نا  ای و  ار مالی خارج از ار،ام ملرر در جداول ،وانین  ودج  سنواتی  رای صندوق ممنوعیت ای اد نرگون  تعهد  یم  11
 نای  ازنشستای ای اد ثبات، پایداری و تعادل  ین منا ع و مصارف صندوق 12

هها از مهدل هيه  و     مشهي  ارربخش خهط پس از استخرا  عناصر مدل براي ارزیابي 
مولده ابهاه؛ ت هاد؛ قهدرت ندهو ؛ تـهادل و متقاعدسهازي       5هو  و متلند در قالر 
 پهژوهش   از متريرهها  كهردن  عمليهاتي  بهراي  حاضر پژوهش استداد  شد  است. در

خهود تحهت    در رسهاله دكتهري  (Michael , 2006 ) ميش   .است شد  استداد  ميش 
الیهم   یادگيري نن  مشي كارگيري و ارزیابي مدل اقت ایي براي اجراي خط به»عنوان 

ها از مدل متلنهد اسهتداد  كهرد  اسهت.      مشي براي ارزیابي خط« در تحصيالت عالي
است. در ایهم پهژوهش    كرد  تعریف معيار 8 قالر در را ابهاه و ت اد ميش  مترير

مندعت -ار تمای  فکري؛ حمایت؛ تريير و هزینهجهت بررسي مترير ت اد چهار معي
 در نظر گرفته شد  است.

 تعریف عملیاتی متغیر تضاد .3جدول 

 تعریف معیار معیار
میلی   ی

 اهری
کند  میلی اهری،    مسائل تخصصی و نمادین مرتبط    درک از کار و نلش خود ارد اشاره دارد. این تضاد زمانی اازایش پیدا می  ی

 مشی ع یب و غریب وجود داشت   اشد و این  ا تعهد یم ارد    حرا  و اصولی ک  ساخت  است، متنا،ص  اشد. خطک  یم 
 مشی اشاره دارد.  رسانی     م ریان خط حمایت،    میزان  رانایختای و کمم حمایت

 تغییر
رات یم سازمان و حتی ساختار و عملیات سازمانی مشی جدید  ر الاوی راتاری کارکنان، وظایف شغلی، انتظا تغییر    تاثیری ک  خط

 گذارد، اشاره دارد.  می

 سود و زیان
شود ک  منا ع،  دادن    وسایل و تخصیص منا ع و سود ادراک شده مرتبط است. تضاد زمانی زیاد می  ررسی سود و زیان  ا اولویت

 کمیاب و گران  وده و سود حاصل  نیز کا  اشد.

و اختيهار در نظهر    ابهاه، چهار معيار؛ دقهت، ارزیهابي، ابهزار   و جهت بررسي مترير 
 گرفته شد  است.

 تعریف عملیاتی متغیر ابهام .4جدول 

 تعریف معیار معیار

 د،ت
تر  اشد از ا هام  نای ک ن نزدیم مشی در حهومت دارد )نرچ     سیاست مشی اشاره    جایااه اعلی من خط د،ت در خط

 کمتری  رخوردار است(.

 ارزیا ی
تر  کند)نرچ     پیامدنا و نیازنا نزدیم مشی  ا توج     پیامد و انطباق  ا نیازنای اعلی اشاره می ارزیا ی نیز    ارزیا ی خط

  اشد ا هام کمتر است(.

 ا زار
  امهانات و گذاران  اشد)نرچ مشی نا و وظایف جدید و یا تغییر در امهانات از سوی خط تواند شامل اعطای  رنام  ا زار می

 ا زار ارانا  اشد ا هام کمتر است(.
 گذاری اشاره دارد)نرچ  اختیار  یشتری داده شود ا هام کمتر است(.  مشی اختیار،    میزان درگیرکردن سازمان در ارایند خط اختیار
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ههاي سهازمان تهاميم     مشهي  در ادامه جهت شناسایي ت اد و ابههاه در اجهراي خهط   
دلدهي،  روش یکي از رمهوز موفقيهت   استداد  شد  است. ي اجتماعي از تکنيک دلد

وابسته به  ،دلديتکنيک كنندگان نن است. از ننجا كه نتایج  دقت در انتخا  شركت
رود  ميزان دانش و معلومات اع اي گرو  است، دعوت از افهرادي كهه گمهان مهي    

 حلقهه  . لذا(Wagner  &Wollmann, 1991) بهایي دارند، ضروري است نظریات گران
 از كننهدگان  شهركت  نگهاهي  و تخصهص  اسهاس  بر پژوهش، یک دلدي در اع اي
 شوند. مي انتخا  موردنظر موضو 

(Linstone & Murray, 2002)هيههت  بهه  تهوان  مناسهر مهي   . از جمله مخارـان 
 تحقيهق  موضهو   مسهله در خـر  كارشناسان و كارنزمود  محقّقان ها، دانشگا  علمي
ههاي تهابلویي    بنا بهر مهوارد  كرشهد  داد     .(Kiwi & Kampnood , 2019) كرد اشار 

ههاي در دسهترس شهام  پهنج      دلدي در ایم تحقيق اع اي هيههت علمهي دانشهگا    
ر( و مدیران سازمان تاميم ند7رـارـایي، قم، قزویم و اهواز ) دانشگا ؛ تهران، عالمه

هها و   اند. مـناي انتخها  دانشهگا    ندر( بود 16ندر( و در مجمو  شام  )9اجتماعي)
ههاي مختلهف و    مدیران به ایم صورت بود  است كه، در ابتدا با اساتيد در دانشگا 

مههدیران سههازمان تمههاس و تعههامالتي بههه شههک  ح ههوري، تمههاس تلدنههي و      
گرفته است، پس از دریافهت بهازخورد از خـرگهان،    اي)الکترونيک( صورت  مکاتـه

یک از اساتيد و مهدیران از ابتهدا تها انتههاي مراحه        براي محقق محرز شد كه كداه
گيري صورت پذیرفته است. اع اي ایم  دلدي مای  به همکاري هستند. ننگا  نمونه

 -1انهد:   ههاي زیهر بهود     جامعه كساني هستند كه  حهداق  داراي یکهي از ویژگهي   
اساتيدي كه دكتراي مدیریت داشته باشند و حداق  داراي مرتـه اسهتادیاري باشهند.   

 و تحقيهق  تهأليف،  و داشهته  نشنایي عمومي مشي خط اجراي و ارزیابي مقوله با -2
 پهنج  بهاالي  مهدیریت  سابقه داراي كه مدیراني -3 و .اند داشته زمينه ایم در مقاالتي

روش . انهد  تاميم اجتماعي بود  هاي سازمان مشي خطو ارزیابي  اجرا زمينه در سال
گيري هدفمند بود  اسهت.   نظرات خـرگان، روش نمونه گيري جهت اخذ نقطه نمونه

هاي مشخصي یا غنهي از   كنندگاني كه داراي ویژگي گيري هدفمند، شركت در نمونه
)جاللهي    شهوند  ارالعات در مورد مسهله پهژوهش هسهتند، نگاهانهه انتخها  مهي     
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از  گيري در ایم پژوهش به صورت غيراحتمالي هدفمند و با اسهتداد   نمونه. (1391
ندهر   16داد ، تعداد  پس از كسر افراد انصرا و  تبرفي انجاه شد  اس روش گلوله

 12اي در قالهر   نامهه  پرسهش در ادامه،.نهد ا  براي مشاركت در پژوهش انتخا  شهد 
خـهر    16شهد  و در اختيهار    بندي در خصوی ت اد و ابهاه دستهگویه  96عام  و 

در .پذیرفتهه اسهت   انجاه دور سه در پژوهش ایم دلدي در اجراي قرار گرفته است.
دسهت   ها، كمتریم انحهرا  از معيهار بهه    با در نظر گرفتم پراكندگي پاسخدور سوه 

. در پهژوهش  نظر در بهيم خـرگهان داشهته اسهت     نمد  است، كه ایم نشان از اتداق
ههاي تهابلویي از ضهریر     نظهر ميهان اع هاي داد     حاضر براي تعييم ميهزان اتدهاق  

كهه چنهد    يافهراد  دهد، يكندال نشان م ریضرهماهنگي كندال استداد  شد  است. 
مرتهر كهرد  انهد، جههت      ميمدهاه  ریسها  به نسـت يبرتر زانيم يمدهوه را بر مـنا

 گریکهد یبها   و اند داشته يمشابه يهااريمع مياز مداه کیهر يدرمورد برتر يداور
تهر   الزه به  كر است هرچه ضریر توافقي كندال به یک نزدیهک  .باشند يمهم نظر 

نتایج محاسـات ضهریر كنهدال    5 نظر بيم خـرگان بيشتر است. جدول باشد، اتداق
 دهد. را در سه دور دلدي را نشان مي

 نتایج محاسبات ضریب کندال برای پانل دلفی .5جدول

 دور سوم دلفی دور دوم دلفی دور اول دلفی 
 711/0 505/0 441/0 ضریب تواالی کندال

 اسهتداد   ننگها  -اگهر  فازي قواعد از ها مشي خط ارربخشي شناسایي براي ادامه در و
 اجهرا  MATLAB)) متلر افزار نره رریق از فازي استنتا  سيستم مدل شد  است و

 .شد  است

 تجزیه و تحلیل اطالعات .4

اسهتنتا    سهتم ياسهت، س  ننگها  -اگهر  قواعد بر يمـتن كه سودمند محاسـات از يکی
 است. مرحله پنجشام   ستميس میباشد. ا يم يفاز
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 فرآیند سیستم استنتاج فازی .2شکل 

 گام اول: شناسایی تابع عضویت و مجموعه فازی

در ایم پژوهش، مولده ت اد و ابهاه از مدل متلند و سطح قدرت ندهو ، تدهوی  و   
ههاي   تـادل از مدل هي  و هو  مورد بررسي قرار گرفته است و به عنهوان ورودي 

در  ياستنتا  فاز ستميس مدلكنند  فازي در نظر گرفته شد  است.  بيني سيستم پيش
بهه عنهوان    ريه متر کیه و  يورود يرهها يبه عنوان متر ريپژوهش شام  پنج متر میا

 در رهايمتر همه تیع ومشي بود  است. تابخ  خط ياجرا يارربخش يخروج ريمتر
 .است شد  فیتعر 6 جدول

 یزبان یرهایمتغ و یخروج و یورود یرهایمتغ یها تابع .6 جدول

 تا ع عضویت نو  سن   متغیرنا
 «اثر خش« »نسبتا اثر خش« »اثر خشکمی « »غیر اثر خش» خروجی مشی اثر خشی اجرای خط

 «کا« »متوسط« »زیاد» ورودی تضاد
 «کا« »متوسط« »زیاد» ورودی ا هام

 «کا« »متوسط« »زیاد» ورودی ،درت نفوذ
 «کا« »متوسط« »زیاد» ورودی تفویض

 «کا« »متوسط« »زیاد» ورودی متلاعدسازی

 ،يمتقاعدسهاز   ،یتدوبهه نهره افهزار شهام )     يورود يپارامترهها  پژوهش میا در
 در سهازمان  دراسهت   ممکهم پارامتر ها  میا ،ندو ، ابهاه و ت اد( بود  است قدرت

نهره   يپهارامتر خروجه   ميباشند. همچنه « كم»و  «متوسط» ،«ادیز»يها ازحالت يکی
 يکههیممکههم اسههت در سههازمان در   زيههن( مشههي خههط ياجههرا يارربخشههافزار)

 .باشد« ارربخش ريغ» و« ارربخش نسـتا» ،«ارربخش»يها ازحالت
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 تابع عضویت ابهام .4شکل                تابع عضویت تضاد .3شکل 

 

 تابع عضویت تبادل .6تابع عضویت قدرت نفوذ           شکل  .5شکل 

 

 مشی اثربخشی اجرای خط .8شکل                       متقاعدسازی .7شکل 

 گام دوم: ساختن قواعد فازی  

 میه سهوال ا  ياستداد  شد  است. برا يدانيروش م از يسینو  قاعد منظور به دوه گاه در
 .است شد اشار   ها ننبه  7ل قاعد  استخرا  شد  است كه در جدو 38پژوهش 

 یسینو جهت قاعده یدانیاز روش م استفاده .7جدول 

 ردیف
 خروجی )منااه( ورودی )اگر(

 مشی اثر خشی اجرای خط متلاعدسازی تفویض ،درت نفوذ ا هام تضاد
 اثر خش متوسط متوسط متوسط کا کا 1
 اثر خش زیاد زیاد زیاد کا کا 2
 کمی اثر خش کا کا کا کا کا 3
 کمی اثر خش کا کا زیاد کا کا 4
 اثر خش متوسط متوسط زیاد کا کا 5
 نسبتا اثر خش زیاد زیاد زیاد کا متوسط 6
 غیراثر خش کا کا کا کا متوسط 7

 کمی اثر خش کا کا زیاد کا متوسط 8
 نسبتا اثر خش متوسط زیاد زیاد کا متوسط 9
 نسبتا اثر خش زیاد زیاد کا کا متوسط 10
 نسبتا اثر خش زیاد زیاد زیاد متوسط متوسط 11
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 نسبتا اثر خش زیاد زیاد متوسط متوسط متوسط 12
 کمی اثر خش متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط 13
 غیراثر خش کا کا کا متوسط متوسط 14
 کمی اثر خش متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط 15
 کمی اثر خش زیاد زیاد زیاد متوسط زیاد 16
 غیر اثر خش زیاد زیاد متوسط متوسط زیاد 17
 غیر اثر خش متوسط متوسط متوسط متوسط زیاد 18
 غیر اثر خش کا کا متوسط متوسط زیاد 19
 غیراثر خش زیاد کا متوسط متوسط زیاد 20
 غیراثر خش زیاد متوسط کا متوسط زیاد 21
 غیراثر خش کا کا کا زیاد زیاد 22
 غیراثر خش متوسط متوسط کا زیاد زیاد 23
 غیراثر خش زیاد زیاد کا زیاد زیاد 24
 غیراثر خش زیاد زیاد متوسط زیاد زیاد 25
 غیراثر خش متوسط متوسط متوسط زیاد زیاد 26
 غیراثر خش کا کا متوسط زیاد زیاد 27
 کمی اثر خش زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد 28
 غیراثر خش متوسط متوسط زیاد زیاد زیاد 29
 غیراثر خش کا کا زیاد زیاد زیاد 30
 کمی اثر خش زیاد زیاد زیاد زیاد متوسط 31
 کمی اثر خش متوسط متوسط متوسط زیاد متوسط 32
 غیراثر خش کا متوسط متوسط زیاد متوسط 33
 غیراثر خش کا کا متوسط زیاد متوسط 34

 غیراثر خش کا متوسط کا زیاد متوسط 35

 غیراثر خش متوسط متوسط کا زیاد متوسط 36
 غیراثر خش متوسط زیاد کا زیاد متوسط 37

 غیراثر خش زیاد زیاد کا زیاد متوسط 38

 گام سوم: فازی سازی

 قيه دق ريه غ مانند يمختلد  یدال به هستند سپیكر شک  به كه يریگاه مقاد میا در
 يديك ها داد  نکهیبا توجه به ا حاضر)در پژوهش  ها سنجهشدا  بودن  ريو غ بودن
مهـهم و   سنجه هها  میبه ننها اختصای داد بنابرا يقيدق ریمقاد توان ينم ،است بود 

 از کیه  ههر  بهه  توجهه  بها  ننگها  و  شهوند  يم انيب يهستند( به شک  فاز قيدق ريغ
 .شوند يم افزار نره وارد موردنظر يفاز اعدادشد  در گاه اول   كر حاالت

 
 مدل نهایی واردشده به سیستم استنتاج فازی .9شکل
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 زدایی گام چهارم: فازی

 میه ا اسهت،  شهد   استداد  یيزدا يفاز منظور به دیسنترو روش از پژوهش میا در
 يو سهازگار  تهوازن  سهنتروید ، از ننجاكهه در روش  روش توجه به مركز رقه  دارد 

، در پهژوهش حاضهر از ایهم روش    دارد وجهود  هها  روش ریسها  به نسـت يشتريب
از  يدسهت نوردن خروجه    و بهه  یهي زدا يفازمنظور  بهبنابرایم . استداد  شد  است

 .است شد ( استداد  1فرمول )

  (1)رابطه 

شود. وقتهي   سه حالت به صورت نزمایشي به اجرا درنورد  ميدل براي ادامه، مر د
كه ت اد زیاد، ابهاه كهم، سهطح قهدرت ندهو  زیهاد، سهطح تـهادل زیهاد و سهطح          

 را نشان داد  است. 10مطلر شک  افراز  متقاعدسازي زیاد باشد، خروجي نره

 
 استنتاج فازیاجرای سیستم . 10شکل 

 كهم،  ابههاه  اد،یه ز ت اد كه يحالت يبرا تلرم افزار نره ياز خروج حاص  يها افتهی
به صورت جهدول   باشد، ادیز يمتقاعدساز سطح و تـادل سطح، ندو  قدرت سطح

 .استارائه شد   8
 خروجی سیستم استنتاج فازی .8 جدول

 ورودی خروجی
 تضاد ا هام ،درت نفوذ تبادل متلاعدسازی مشی اثر خشی خط

 زیاد کا زیاد زیاد زیاد کمی اثر خش

وقتي كهه ت هاد و ابههاه كهم باشهد، سهطح قهدرت ندهو ، سهطح تـهادل و سهطح            
 را نشان داد  است. 11افراز متلر شک   متقاعدسازي متوسط باشد، خروجي نره
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 استنتاج فازیاجرای سیستم  .11شکل 

 سهطح  كهم،  ابههاه  كهم،  ت هاد  كه يوقت متلرافزار  نره يحاص  از خروج يها افتهی
بهه   باشهد،  متوسهط  يمتقاعدسهاز  سطح و متوسط تـادل سطح متوسط، ندو  قدرت

 است. شد  ارائه 9صورت جدول 
 خروجی سیستم استنتاج فازی .9جدول 

 ورودی خروجی

 تضاد ا هام ،درت نفوذ تبادل متلاعدسازی مشی اثر خشی خط

 کا کا متوسط متوسط متوسط اثر خش

وقتي كه ت اد زیاد باشد، ابهاه و سطح قدرت ندو  متوسط باشهد، سهطح تـهادل و    
را نشهان داد    12افهراز متلهر شهک      سطح متقاعدسازي زیاد باشد، خروجهي نهره  

 است.

 
 استنتاج فازیاجرای سیستم  .12شکل 

ابههاه متوسهط،    اد،یه كهه ت هاد ز   يوقت متلرافزار  نره يحاص  از خروج يها افتهی
باشهد، بهه    ادیه ز يو سطح متقاعدسهاز  ادیسطح قدرت ندو  متوسط، سطح تـادل ز

 ارائه شد  است. 10صورت جدول 
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 خروجی سیستم استنتاج فازی .10جدول 

 ورودی خروجی

 تضاد ا هام ،درت نفوذ تبادل متلاعدسازی مشی اثر خشی خط

 زیاد متوسط متوسط زیاد زیاد غیر اثر خش

و  يورود يوارد كردن ارالعات به نهره افهزار، بها در نظهر گهرفتم اعهداد فهاز        از پس
 طیمقهدار در شهرا   کیه  ميهي شهد  اسهت بها تع    ميهي تع ننها يكه برا ياسيو مق يخروج

بها  . شهد  اسهت   ميهي تع يخروج يبرا زين يرفازيمقدار غ کی ها يورود يبرا يرفازيغ
 در پهژوهش  يهها  نامهه پرسش  يخروجننچه كه از  و( ينظرات خـرگان )دلد  توجه به

را  ريتهار  میشهتر يب ابهاهو  ت ادگدت دو عام   توان يم ،ارائه شد  است يقـل يها بخش
 رد هها مختلهف نن  يهها  گدت كه حالت توان يم میاند، بنابرا داشته يقواعد فاز ریتحردر 

 يارربخشه  يهها   يه و تحل هیه . در ادامهه تجز اسهت بود   مورر اريبس يمش خط يارربخش
 .است گرفتهقرار  يابهاه و ت اد مورد بررس يدو ورود به توجهبا  مشي خط ياجرا

 
 مشی اثربخشی خطبر  ابهام و تضادنتیجه تاثیر دو متغیر  .13شکل

ابههاه و  افهزایش دو متريهر ورودي    ،شهود  مالحظهه مهي   13 گونه كه در شک  همان
 .  استدش مشي ارربخشي خطمترير خروجي  كاهشمنجر به  ت اد،

 
 مشی اثربخشی خطبر قدرت نفوذ و تبادل نتیجه تاثیر دو متغیر  .14 شکل
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تـهادل و قهدرت    ريه نشان داد  شد  است، چنانچه دو متر 14كه در شک   همانطور
مشهي   خهط  ياجهرا  يارربخشه  يخروجه  ريه متر شیافهزا  موجهر  ابدی شیندو  افزا

 .شد دنخواه

 گیری و پیشنهادها نتیجه

هاي مختلهف، چهارچو  نظهري     در پژوهش حاضر، ابتدا با توجه به بررسي نظریه
پژوهش بر اساس دو مدل متلند و هي  و هو  شک  گرفته است. سپس با استداد  
از نظرات خـرگان قواعد فازي و در نهایت با استداد  از سيستم استنتا  فازي براي 

یهابي قهرار گرفتهه اسهت.     مشي مورد ارز هاي مختلف، سطح ارربخشي خط وضعيت
جهت بررسي وضخ موجود از نزمون ميانگيم استداد  شهد  اسهت، نتهایج ارزیهابي     

هاي موردبررسي، در با  ت اد و ابهاه با اسهتداد  از نزمهون ميهانگيم در     مشي خط
 تشریح شد  است. 11قالر جدول 

 یمش خط یابیارزنتایج  .11جدول

 ا هام تضاد
 اختیار ا زار ارزیا ی د،ت سود و زیان تغییر حمایت میلی اهری  ی

756/2 683/3 617/3 85/3 017/4 0/4 817/3 05/2 

هاي اجراشد  در سازمان تاميم اجتمهاعي در قالهر    مشي خروجي ت اد و ابهاه خط
 به تصویر كشيد  شد  است. 15 شک 

 
 های سازمان تامین اجتماعی مشی تضاد و ابهام خط .15شکل 

ههاي سهازمان تهاميم     مشهي  نتایج فوق نشان از نن دارد كه سطح ت اد و ابههاه در خهط  
ها نيز در خصوی ارزیهابي و دقهت در    اجتماعي نسـتا باال بود  است و باالتریم ضعف
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ها با توجه به پيامدها و انطـاق بها   مشي ها بود  است. یعني ارزیابي خط مشي تدویم خط
ها  مشي جتماعي شک  نگرفته است و نيز جایگا  فعلي خطتاميم ا  نيازهاي فعلي سازمان

هاي كالن دولت نزدیک نـود  است. نتایج حاص  از وابستگي بيم متريرها و  به سياست
مشهي زیهاد باشهد،     ننگا ، نشان از نن دارد كهه اگهر ت هاد و ابههاه در خهط      -قواعد اگر

مشهي   ور در اجراي خهط همچنيم اگر سطح استداد  از ابزارهاي قدرت ندو  یا اعمال ز
مشهي   بستان و دید بازارمحور در اجراي خط باال بود  و اگر سطح تـادل یا استداد  از بد 

ي مدني یا سازوكارهاي فرهنگي نيز زیاد باشد،  باال بود  و همچنيم متقاعدسازي جامعه
شود. ولي خروجي نهایي مدل متلند نشان از نن داشته اسهت   مشي غير ارربخش مي خط
 ها در ميان دو تابخ ع هویت زیهاد و متوسهط    مشي با توجه به فازي بودن مدل، خطكه 

 ارربخش نيز وجود دارد. دستيابي به حالت كمياند كه در ایم حالت  قرار گرفته
هها   مشهي  نتایج حاصله از ایم پژوهش نشان از وجود ابهاه و ت اد زیاد در خهط 

هاي حاص  از ميانگيم متريرهاي به دسهت   داشته است. در ایم بخش با توجه به یافته
 شد  است. ملي در هر بخش پرداخته به ارائه راهکارهاي ع 12نمد  در جدول 

 ارائه راهکارهای عملی .12جدول

 رانهار  ینمیانا نام متغیر

میلی   ی
 اهری

2,567 

 جلوگیری از  رخورداری مضاعف از خدمات و تعهدات سازمان.-

 اجرای تصمیمات دولت و م لس در ارتباط  ا سازمان، منوط    تأمین  ار مالی. – 
 سازی در تعام ت مالی میان دولت و سازمان. شفاف–

 پرداخت  ار مالی ناشی از من. تعهدات ،انونی دولت و عدمروی   اص ح کسری نلدینای سازمان ناشی از اازایش  ی-
 اص ح در جهت کانش و راع ،وانین حمایتی.-

 تأکید  ر حفظ و تداوم استل ل مالی و اداری و شخصیت حلو،ی سازمان. –
 نای روز در ارائ  خدمات. ترین اناوری استفاده از مدرن – 

  هبود کمّی و کیفی خدمات. از ینی و اص ح ساختارنا و ارمیندنا در  – 

 3,683 حمایت

 کردن تصمیمات. نای استراتژیهی و حاکمیتی و عملیاتی گیری سازی و تصمیا استفاده از متخصصان سازمانی در تصمیا-

 گیری و اجرایی. نای تصمیا ای اد خزان –
 تعادل  ین  خشی.–

 اجرایی ک ن کشور.گیر و  ساز و تصمیا ارتلای کیفیت تعام ت  ا مراجع تصمیا–

 3,617 تغییر

 گذاری در تولید کاالنا و خدمات خاص و استراتژیم.  سرمای -

 گسترع  ازارنای ندف.–
 کانش نسبت مصارف    منا ع در جهت پایداری مالی و  هبود  هره وری و اثر خشی. –

 جای موارد خارجی) حدا،ل در  رخی موارد(.  جایازینی ا، م داخلی در زمین  خدمات و مجصوالت دارویی   –

سود و 
 زیان

3,85 

 و  رخورداری مضاعف از خدمات.  عادالن  ریغنای  نای مهانیزه و جلوگیری از پرداخت نوشمندسازی سیستا-
 رجو     عنوان مشتری و جلب رضایت منها  ا استفاده از مهانیزم طراحی و اجرای اص حات سازمانی.  مجوریت ار اب–

 اازایش و  هبود سطح تعام ت سازمان جهت استفاده از رویهردنای نوین در ارتلای خدمات.–

 4,017 د،ت

 ای اد زمین   از ینی و  ازنویسی و اص ح ،وانین و ملررات.-

 نای ،انونی سازمان. ر( و مأموریتنای ک ن کشو ،انون اساسی، سند چشا انداز و سیاسترکت در راستای اسناد  االدستی )ح-
 تعیین عوامل تأثیرگذار  ر عدم تعادل و ناپایداری صندوق  یم  تأمین اجتماعی.-

 ص داده شوند و در ظرف زمانی ،ا ل اجرا  اشند.رانبردنا    صورت روشن، صریح و  دون ا هام  اشند، منا ع کاای    منها اختصا-
  ینی شده  اشد. نای اجرایی و رانهارنای مناسب  رای اجرای احهام و رانبردنا پس از تصویب پیش سیاست-
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 4 ارزیا ی

 مشی  ا توج     پیامدنا و انطباق  ا نیازنای اعلی. ارزیا ی خط-

  یم  اتهایی صرف    منا ع سازمانی.جای  ضمانت دولت در ملا ل تعهدات سازمان   -
 ، اص حات ساختاری، اص ح نظام نای مدیریتی و ....ازمان از طریق اص حات پارامتریم ر،راری تعادل و پایداری س-

 3,817 ا زار

 نا و انداف و رسالت سازمان. نا و مأموریت سازی وظایف و اعالیت تلسیا کار معین و اصولی و شفاف-

 نای مجیطی نسبت    عمهرد سازمان. اص ح و  هبود دیدگاه –
 نای جبرانی. نا و سایر منا ع ناشی از سیاست وری و استفاده از یاران  ای اد  هره –

نای جاری و  شده ،بل، ت ع در تسوی   دنی تصویب تعهدات جدید، اص ح و حذف تدری ی تعهدات از ،وانین مصوب عدم-
 نای معوق.  دنی

اقتـاس از ادبيات تحقيهق و باتوجهه بهه نتهایج بهه دسهت نمهد  از ایهم تحقيهق          با 
 شود: زا  ارائه مي پيشنهادهاي زیر بر اساس اولویت عوام  نسير

نفرینهي در توسهعه    اي، نقهش  ایجاد زمينه اعمال اص  عدالت و ترویج فرهنهگ بيمهه  
ركنان بها اسهتداد  از   اقتصادي كشور و صيانت از نيروي كار، بهـود كيديت زندگي كاري كا

هها و هوشمندسهازي و بهـهود سهطح      هاي نویم مدیریت سازماني، ارتقاي سيسهتم  دیدگا 
ههاي روز در ارائهه    تهریم فنهاوري   سازي، استداد  از مدرن تعامالت سازماني از رریق بومي

خدمات، بررسي عوام  تأريرگذار بر ورود و خرو  جمعيت در سازمان)بررسي شهاغالن  
رسمي، افراد تحت پوشش بيمه اجـاري، بررسي سم ورود افراد به صهندوق  رسمي و غير

نور،  شهدگان اعهم از عهادي، سهخت و زیهان      و بررسي چگونگي نحو  بازنشستگي بيمهه 
هاي بازنشستگي دیرتهر از موعهد،    اصالـ ساختاري، مصلحتي، بيکاري(، استداد  از مشوق

موعد، تالش در ترييهر رویکهرد   هاي پيش از  هاي غيرموجه در بازنشستگي حذ  حمایت
با توجه به افهزایش سهم   « بازنشستگي دیررس»بازنشستگي پيش از موعد و اتخا  راهـرد 

ها)به علت افهزایش   اميد به زندگي، اصالـ ساختار و قوانيم مرتـط با تريير ميزان مستمري
كمتهر   هاي متعدد، اكثرا نرخ رشد دسهتمزدها در سهال   سازي ها و همسان ناگهاني مستمري

دهنهد(، جلهوگيري از    از رشد مستمري هستند كه نرخ مصهار  سهازمان را افهزایش مهي    
شدن خهدمات و تعههدات جدیهد     همپوشاني و برخورداري م اعف از خدمات، مشروط

هات صهندوق از دولهت براسهاس ارزش واقعهي سهال          به تأميم بار مهالي، پرداخهت مطاـل
سهازي در    خهایر سهازمان و شهدا    بودن وجهو  و   پرداخت، تصریح حکم اموال عمومي

 هاي تشخيصهي و درمهاني   نرخ تعرفه مند كردن تعامالت مالي مابيم دولت و سازمان، نظاه
ههاي   ههاي عمهومي در سهال    هاي تشخيصي و درماني نسـت به تعرفه رویه تعرفه رشد بي)

ههاي   شناسي عل  افزایش هزینهه  گذشته سـر افزایش مصار  سازمان شد  است(، نسير
اي، بازبيني و اصالـ سهاختارها و فراینهدها در    نه حوادث ناشي از كار و سوانح جاد ساال
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وري و توليد اقاله دارویي خای و ارائهه خهدمات دارویهي و بهـهود      راستاي افزایش بهر 
ههاي اقتصهادي    وري در بنگها   گهذاري در جههت افهزایش بههر      كيديت خدمات، سهرمایه 

عوامه  توليهد، تمركهز بهر توليهد اقهاله خهای و         زیرمجموعه سازمان با رویکرد تقویت
استراتژیک به خصوی در زمينه دارویي و كاهش وابستگي بهه واردات خهار  از كشهور    

هها بها ههد  توسهعه      هاي داخلي، استداد  از ظرفيت اجراي هدفمندسازي یارانه یا از نهاد 
بهر   شاخص عدالت اجتماعي و تقلي  پرداخت از جير جمعيت تحت پوشهش و تمركهز  

 هاي ساالنه. پوشش به صورت برنامهافزایش جمعيت تحت 

 رسهاخت یز ،يعلمه  پهژوهش  ههر  يرو شيپه  موانهخ  رفهخ  اسهت،  مـرهم ننچه انتها، در
 درخشهش و  یيشکوفارفته  رفته شود يم موجرو  كند يم فراهم را ند ین يعلم يها ژوهشپ

یکي از موانخ چنيم تحقيقاتي، همکهاري ضهعيف برخهي مهدیران در انتقهال       .ابدی تحقق يعلم
ارالعات است. از ننجا كه در ایم پژوهش به ارزیابي بر اساس رویکرد درونهي پرداختهه شهد     

تهر مهدل ایهم پهژوهش در      تر و در تحقيقاتي گسهترد   شود با دیدي كالن است، لذا پيشنهاد مي
تا ضمم برنورد نقاط ضهعف و   بررسي و نزمون قرار گيرد،هاي ملي و محلي مورد سایر دستگا 

 از پژوهش حاضر نيز افزایش یابد. پذیري نتایج به دست نمد  قابليت تعميمقوت، 
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 يجمههور  قيه : تطـياسيس تيحاكم يساز اد يپ ي(. ارزیاب1398 . ) ،يملک ،ا؛يزدی يحائر
 .208-189  يعموم يگذار استيایران با چارچو  متلند . س ياسالم

 يهها  يمش خط يارزیاب ي(. ارائه الگو1397ا. ) ف،ي ؛ دانشدرد،ك؛ س ،ي،ك؛احمديديحم
 .82-67فردا،  تیریكاركنان دولت. مد يتوسعه منابخ انسان

 ياسهالم  يجمههور  يگردشگر تيظرف ي(. ارتقا1391 . ) ،يد؛ فان د،یـ؛ جاو فرد، یيدانا
 تیری. مطالعهات مهد  يگردشهگر  يمله  يگذار يمش خط يبر ابزارها يليایران: تحل
 .24-1 ،يگردشگر

 تيههديك يابيارزشهه ي(. چگههونگ1397 . ) ،يه؛فههان رگههو،يز؛ خ ،يـ؛ شههکر فههرد، یيدانهها
. يـه يترك يشناسه  بر روش يمـتن ياكتشاف يدر ایران: پژوهش يعموم يها يمش خط
 .94-79 ،يدولت يها سازمان تیریمد

 . تهران: انتشارات صدار.يعموم يگذار يمش (. فرایند خط1395ك. ا. ) دانشدرد،

 يریهز  و برنامهه  يقانونگهذار  يمـره فرایندها ازين ؛يارزیاب ي(. نظاه مل1398 . ) ،يسلطان
 .154-137 ،يعموم يگذار استيایران. س ياسالم يجمهور

 اسهت يس ياجهرا  يهها  مؤلدهه  يابیه (. ارز1398س. ) ،يزادگان،ـ؛ مرجان ـ؛ مو ن ،يغالم
. يو مقابله با مداسد اقتصاد يريشگيپ ۀكنشگران عرص يدر سازمانده رانیا یيجنا
 .163-141 ،يعموم يگذار استيس

كشهور. تههران: موسسهه     هیه چندال ياجتمهاع  مينظاه تام ياسي(. اسناد س1395. )پوريگرج
 .ياجتماع ميپژوهش تام
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 يابيارزشه  ي(. الگهو 1398صهاره،  . )  ي ؛ اصهرر  ،يو اسهالمـولچ  يپور،ـ؛خاشع يگرج
 يجمههور  ياسناد فرهنگه  يديبا رویکرد مطالعه ك يفرهنگ يگذار يمش فرایند خط

 .52-47 ،يدولت تیری. مدرانیا ياسالم

 . تهران: دوران.ياجتماع ميو مقررات كار رفا  و تام مي(. قوان1386 . ) منصور،

. تههران: انتشهارات موسسهه كتها      يعموم يمش خط يرا و ارزیاب(. اج1395 . ) ان،یمنور
 مهربان نشر.
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