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چکيده

زمينه:ارزيابي اجراي خطمشيها با رويکرد حکمراني شبکهاي نتيجه تعامالتي است که در آن شهروندان آگاه و
سازمان هاي اجتماعي براي انتقال اطالعات مرتبط با اهداف اجتماعي جهت اتخاذ تصميمات مطلوب به سازمانهاي
دولتي کمک ميکنند ،لذا ارائه مدل در اين زمينه به قانونگذاران و مجريان در مورد بايدها و نبايدها کمک ميکند.
هدف:اين پژوهش بهمنظور ارائه مدلي براي ارزيابي خطمشيهاي سازماني با رويکرد حکمراني شبکهاي انجام گرفت.
روشها:پژوهش حاضر از نوع توصيفي  -پيمايشي است .جامعه آماري شامل خبرگان و اساتيد دانشگاهي ( 16نفر)با
روش نمونهگيري غير تصادفي از نوع گزينشي و براي مديران عالي ،مياني و اجرايي سازمان تأمين اجتماعيد استان
تهران ( 89نفر)به روش تصادفي ساده و بر اساس جدول مورگان ،انتخاب شدند .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه
بوده و بر اساس ارزيابي اداري ،قضايي و سياسي براي چهار عامل طراحي شبکه ،شکلگيري شبکه ،مديريت شبکه و
مشارکت شبکه  52سؤال مطرح شد .دادهها با نرمافزارهاي  SPSSو  LISRELو از طريق تحليل عاملي اکتشافي و
تحليل مسير ،تحليل شدند.
يافتهها :ازلحاظ رتبهبندي بيشترين اولويت را زير معيار سياسي ( )0/215از بعد مشارکت شبکه دارد ،و زير معيار
اداري مشارکت شبکه با ( )0/126در رتبه دوم زير معيار قضايي طراحي شبکه ( )0/029در رتبه آخر قرار دارد.
نتيجهگيري :خطمشيهاي متعددي در زمينه حوزه تأمين اجتماعي تصويب گرديده است ،که ارزيابي اين خطمشيهاي
مصوب نشاندهنده آن است که بسياري از خطمشيهاي اين حوزه بهصورت ناقص اجرا گرديده و يا اصالً اجرايي
نشده ،که اين موضوع سبب ايجاد مشکالت عديدهاي ،درزمينهٔ ارائه خدمات در حوزه تأمين اجتماعي و نارضايتي
گسترده در سطح بيمهشدگان بهعنوان يکي از شرکاي تأمين اجتماعي گرديده است.
نتايج نشان داد شاخصهاي ارزيابي خطمشي به جزء رويکرد قضايي در شاخص شکلگيري شبکه در حکمراني
شبکهاي مورد تأييد است و ميتواند معياري مناسب بهمنظور اندازهگيري شاخصهاي حکمراني شبکهاي تعريفشده
براي ارزيابي خطمشيهاي سازمان تأمين اجتماعي معرفي شوند.
واژگان کليدي :خطمشيهاي عمومي ،حکمراني شبکهاي ،شهروندان ،تأمين اجتماعي
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مقدمه
ارزيابي بهعنوان يکي از مراحل فرايند خطمشي-

تشکيل ميدهد که همواره ميان بازيگران خطمشي
2

اتفاق ميافتد (هاولت و رامش.)2003 ،

گذاري در طول تمام مراحل فرايند خطمشي گذاري

برخي از نويسندگان نيز اساساً حکمراني را در

جاري و ساري است .مطالعات جديد در عرصهي

جامعه امروز چيزي جز شکل شبکهاي آن نميدانند

ارزيابي خطمشي ،مشخصاً بر قضاوتهاي هنجاري در

3

(کليجن .)520:2008 ،از طرفي طراحي يک چارچوب
4
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مورد نهادهاي سياسي و خطمشيهاي اجتماعي تأکيد

حکومتي براي شبکههاي نسل آينده مباحث نظارتي را

دارد ،ولي قضاوتهاي سياسي مبتني بر تحليلهاي

پيچيدهتر ميکند .اگر چه خطمشيهاي سازگار

نظاممند رياضي و آماري بوده و با شاخصهايي

طراحيشده با چالش روبهرو هستند اما آنها بهطور

همچون اثربخشي ،کارايي و برابري سروکار داشتند .در

بالقوه در جوامع توسعهيافته م يتوانند نتيجهبخش

فرايند ارزشيابي خطمشي بهطور عمده ديوانساالران و

باشند .ديدگاه ارائهشده حکمراني شبکهاي ،متعلق به

سياستمداران دولتي مرتبط با آن خطمشي دخالت

رويکرد مهندسي اجتماعي است که حيطهاش نظارت

دارند .البته معموالً افراد غيردولتي زير نظامهاي

است و تأکيد ميکند که اگر خطنگاري در شبکه يا

خطمشي نيز در ارزيابي مؤثرند .حتي ميتوان از مردم

درون شبکه اتفاق بيفتد ،منجر به نتيجه بهتري ميشود؛

عام هم نام برد که درنهايت در زمان رأيگيري ،به آن

زيرا تا حاال ارزيابي توسط يک واحد خاص صورت

خطمشي رأي ميدهند (بِکر.)1983 1،

ميگرفت؛ ولي امروزه ارزيابي نه در يک واحد خاص

اعضاي زير نظام خطمشي و ساير افراد ذينفع نيز

و نه در انزواي يک واحد خاص صورت ميگيرد ،بلکه

بهنوبه خود نحوي اجراي آثار خطمشي را ارزيابي مي-

ارزيابي بايد درون شبکه و توسط متوليان و بازيگران

کنند تا بتوانند در صورت لزوم از آن حمايت کنند يا

متعددي صورت گيرد و اين موجب ميشود که ارزيابي

با آن به مخالفت برخيزند يا خواستار تغيير آن شوند.

نتايج بهتري را به دنبال داشته باشد .در شرايط فعلي که

بنابراين ارزشيابي خطمشي ،فرايندي است که در آن

جامعه از پيچيدگي زيادي برخوردار است ،تعريف

مشخص ميشود يک خطمشي در عمل از چه

شبکهاي از حکمراني به واقعيت نزديکتر بوده و

ابزارهايي استفاده کرده و درصدد تحقق چه اهدافي

کارآمدتر است .حکمراني شبکهاي نتيجه تعامالتي

بوده است .عمق و دقت ارزشيابي خطمشي به نظر

است که در آن شهروندان آگاه و سازمانهاي اجتماعي

کساني بستگي دارد که دستور شروع آن را صادر

براي انتقال اطالعات مرتبط با اهداف اجتماعي جهت

کردهاند يا به اجراي آن متعهد شدهاند (ايمانيان و

اتخاذ تصميمات مطلوب به سازمانهاي دولتي کمک

منوريان.)۱۳۹۴ ،
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ميکنند (متورو .)197 ،2004

ارزشيابي خطمشي مانند ساير مراحل فرايند

اگر اين رويکرد در حوزه سياستگذاري اتفاق

خطمشي ،اقدامي سياسي است و در برخي مواقع از آن

نيفتد ،فرآيند خطمشي گذاري عمومي و نظارت

براي پنهان کردن حقايق خاص استفاده ميشود،

محدود خواهد شد (شريفزاده و معدني .)113،1394

حقايقي که بيم آن ميرود ،دولت را در موضع ضعف

امروزه با توجه به نگاه کوتاهمدتي که دولتها فارغ

قرار دهد براي دولت نيز اين امکان وجود دارد که از

از خاستگاه سياسيشان نسبت به امور و موفقيت در

ارزيابي به نحوي استفاده کند که از آن خطمشي،

سياستگذاري دارند ،اصوالً تنگناهاي متعددي در

تصوير مطلوبتري به دست آيد .بخش اعظم اين

حوزه سياستگذاري و تأمين منابع سياستهاي

فرايند را بحثها ،مشاجرات ،مذاکرات و توجيهاتي

اتخاذي روبرو هستند و از قدرت خود در تغيير
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سياستها و تخصيصهاي متعدد منابع در بخشهاي

 ارزيابي خطمشي اجراشده و کسب اطالعات از

مختلف استفاده نموده و ثبات را در رفتار خود از

بازتاب عمليات اجرايي:

دست ميدهند و در اين حالت اثربخشي منابع و

پس از بحران جهاني دههي  ،1970تالش دولتها

عدالت توزيعي که سازمانهاي بيمهاي در افقهاي

براي برونرفت از اين بحران ،به اشکال مختلف بروز

بلندمدت تعقيب ميکنند ،در ابعاد افقي و عمودي آن

يافت که به موج سوم ارزيابي تبديل شد .در بسياري از

مورد خدشه واقع ميگردد .اگرچه توانمندسازي قانوني

کشورها مفهوم «مديريت دولتي نوين» مطرح شد که

نهادها و مجريان دولتي ميتواند باعث ايجاد

خود به گفتمان جهاني براي مدرن کردن دولتها

مشروعيت اجراي قوانيني شود که بهطور محلي

تبديل شد .در برخي کشورها نيز اصالح بخش دولتي

طراحي و تدوينشده است ،اما مخاطراتي مانند افزايش

با سازوکار ارزيابي دروني ،به بخشي از بسته مديريت

اختيارات کارگزاران براي تدوين و اجراي قانون بهطور

دولتي آنها تبديل شد (پولت .)2004،ارزيابي خطمشي

دلخواه را فراهم ميکند و مشروعيت دولتي نهادهاي

عمومي ،به شکل کلي بهعنوان ابزاري تحليلي و رويه-

عمومي را بهواسطه ناديده گرفتن حق قانوني ساير زير

اي تعريفشده که دو کار انجام ميدهد ،نخست

نظامهاي خطمشي عمومي جهت مورد چالش قرار

تحقيق ارزيابي ،دوم ارزيابي بهعنوان مرحلهاي از

.)2008

بهدستآمده به خطمشي گذاران درگير در فرايند

در دوره هشتادوچهارساله سازمان تأمين اجتماعي،

خطمشي گذاري (وولمن .)1994 ،افزون بر اين،

بار مالي تعهدات قانوني مستقيماً توسط بيمه پردازان

ارزيابيهايي که از سوي بيرون از دولت صورت مي-

تأمين گرديده و سهم منابع دولتي در آن بسيار ناچيز و

گيرد ،همواره براي بهبود خطمشي طراحي نشده است

کمرنگ بوده است .اما دولت و مجلس فارغ از همه

بلکه اغلب ،ارزيابي براي انتقاد از دولت و بهرهبرداري

تکاليف سازمان ،از هر فرصتي حداکثر استفاده را نموده

سياسي از آن طراحي ميشود تا بتوان از اين موقعيت،

و با بردن اليحه يا تصويب طرحي به فکر چارهاي

امتيازي به دست آورد (چليمسکي .)1995 ،مطابق

براي حل مشکالت کالنتر در سطح جامعه بدون در

نظريه برمن در سال  ،1980نبايد خطمشي را ارزيابي

نظر گرفتن شرايط سازمان ،هستند .برابر اطالعت و

کرد بلکه بايد اجرا را ارزيابي نمود ،چون رويکرد باال

آمارهاي موجود ضريب پشتيباني سازمان که در دهه

به پايين تک حلقهاي است ولي رويکرد پايين به باال

چهل و پنجاه بيش از بيست نفر بوده است .در حال

دو حلقهاي است پس ارزيابي خطمشي تک حلقهاي

حاضر اين ضريب به حدود شش نفر رسيده است و با

است و ارزيابي اجرا ،نوعي يادگيري دو حلقهاي

ادامه اين روند نزولي زنگ هشداري براي پايداري

ميباشد (برمن.)157:1980،به نظر ميرسد در حال

صندوقهاي بيمهاي به صدا درميآيد .از طرفي ديگر

حاضر ،يکي از مهمترين مسائل در سطح سياسي،

عوامل تأثيرگذار بيروني همانند افزايش سن اميد به

مسئله حفظ توانايي در پرداخت حمايتها و ارائه

زندگي ،رونق اقتصادي پايين ،تحريمهاي بينالمللي،

خدمات و درآمدزايي از محل سرمايهگذاري مناسب در

تأثير نفت بر پروژههاي عمراني ،بهبود وضعيت سالمت

سازمان تأمين اجتماعي در جهت ايجاد رضايت بين

و معيشت و مکانيزه شدن مشاغل سبب رشد نامطلوب

شرکاي اجتماعي خود ميباشد ،که اين مقوله رضايت

سازمان و عدم توازن دخلوخرج آن گرديده است.

از نحوه ارائه خدمات و حمايتها در مهرومومهاي
اخير با مشکالتي همراه بوده است ،که نتيجه اين عدم

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

دادن نهادهاي مجري را ميکاهد (برنس و همکاران،
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چرخهي خطمشي که اشاره دارد به گزارش اطالعات
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رضايت ناشي از خطمشيهايي است که چه بهصورت

مدارک موجود سؤاالتي در قالب پرسشنامه تهيه و بين

طرح و يا اليحه بدون در نظر گرفتن اثر نهايي آن بر

خبرگان توزيع گرديد و در چندين مرحله توزيع و از

جامعه هدف و ارزيابي مناسب به تصويب ميرسند.

آنها نظرخواهي شد .طي جمعبندي نظرات تعدادي از
مؤلفههاي مربوط به تحقيق حذف و تعدادي به آنها
اضافه گرديد .مدل مفهومي تحقيق بر اساس يافتههاي

سؤاالت تحقيق
سؤال اصلي تحقيق اين است که مدل ارزيابي

محقق در نمودار زير آورده شده است.

خطمشي (پس از اجرا) با رويکرد حکمراني شبکه
چگونه است؟ با بررسي ادبيات تحقيق و ديدگاههاي

سؤاالت پژوهش بهصورت ذيل ميباشد:

انديشمندان در زمينه ارزيابي خطمشيهاي عمومي،

 )1ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي ارزيابي خطمشيهاي

متغيرها و شاخصهاي مربوط به چارچوب نظري

تأمين اجتماعي (پس از اجرا) با رويکرد حکمراني

تحقيق مشخص گرديد ضمن لزوم بوميسازي متغيرها،

شبکهاي کدام است؟
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از نظرات خبرگان و مديران سازمان متبوع در اين زمينه

 )2اولويتبندي ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي ارزيابي

نيز استفاده شد و با نظرخواهي ،مصاحبه و

خطمشيهاي تأمين اجتماعي (پس از اجرا) با

پرسشنامههاي توزيعشده بين تعدادي از اساتيد و

رويکرد حکمراني شبکهاي چگونه است؟

خبرگان دانشگاهي و مديران ذيربط و مطالعه اسناد و

مدل مفهومي پژوهش

ارائه مدلي براي ارزيابي خطمشيهاي عمومي (پس از اجرا) با رويکرد حکمراني شبکه17 / ...

چندمرحلهاي و به روش تصادفي ساده استفاده ميگردد

روش پژوهش
اين پژوهش در زمره پژوهشهاي ترکيبي و از نوع

که جامعه آماري برابر  120نفر بوده است که حجم

اکتشافي متوالي 7و مدل ابزارسازي 8بوده که در دو

نمونه بر اساس جدول مورگان  92نفر ميباشد ،که پس

مرحله کيفي و کمي اجرا گرديده است .قلمرو مكاني و

از جمعآوري پرسشنامهها تعداد  89پرسشنامه جمع-

زماني پژوهش حاضر مربوط به سازمان تأمين اجتماعي

آوري گرديد که نرخ بازگشت پرسشنامهها 96.7

در سال  1396است .پژوهش حاضر از نوع توصيفي-

درصد است.

پيمايشي و ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه است.

براي رسيدن به مدل مطلوب بر اساس رويکرد

تشکيلشده است.گروه اول :شامل خبرگان و اساتيد

شکلگيري شبکه ،مديريت شبکه و مشارکت شبکه در

دانشگاهي منتخب و متخصص در بخش بيمه که داراي

آن مشخصشده است که بر اساس ارزيابي اداري،

ويژگيهايي نظير در دسترس بودن ،تجربه ،تناسب

قضايي و سياسي براي هر شاخص  18سؤال در نظر

رشته تحصيلي ،مدرک دکتري ،اشتغال به تدريس در

گرفتهشده است .بهمنظور تعيين روايي پرسشنامه نسبت

دانشگاه ،سابقه پژوهشي و تأليفي در اين زمينه بودند،

به دريافت نظرات خبرگان اقدام و روايي آن تأييد شد.

به تعداد نامحدود ميباشند که در دو بخش از نظرات

همچنين پايايي ابزار نيز از طريق برآورد ضريب آلفاي

آنها استفادهشده است .بخش اول براي پرسشنامههاي

کرونباخ با کمترين مقدار براي شاخص شکلگيري

مربوط به شناسايي متغيرهاي تحقيق و بخش دوم در

شبکه يعني 0/734عمل شده است .که بيانگر هماهنگي

مرحله اعتبار و روايي مدل نهايي ارائهشده موردسنجش

دروني گويهها و تأييد پايايي پرسشنامه بود.دادهها از

قرار گرفت.گروه دوم :شامل مديران عالي ،مياني و

طريق نرمافزارهاي  SPSSو LISRELبا روش تحليل

اجرايي سازمان تأمين اجتماعي ميباشد.

عاملي تأييدي و تحليل مسير تحليل ميشوند.

در پژوهش حاضر جهت انتخاب نمونه مناسب از
جامعه خبرگان و اساتيد دانشگاهي از روش

يافتهها

نمونهگيري غير تصادفي از نوع گزينشي (روش

در ابتدا از طريق آزمون کولموگوروف -اسميرنوف

نمونهگيري هدفمند و معيار اشباع نظري و از فن نمونه

براي تعيين همگون بودن اطالعات تجربي استفاده

افراد کليدي (خبرگان)) به تعداد  16نفر و در خصوص

گرديد .بر اساس جدول  -1درنتيجه اين آزمون ،فرضيه

جامعه مديران عالي ،مياني و اجرايي سازمان تأمين

 H0پذيرفته (بيشتر از  )0/05و متغيرهاي رويکرد

اجتماعي در استان تهران از روش نمونهگيري

حکمراني شبکهاي داراي توزيع نرمال شناخته شدند.

جدول  :1آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق
شاخصها

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

آماره )(Z

سطح معنيداري

طراحي شبکه

89

3 / 77

0 / 45

0 / 876

0 / 426

شکلگيري شبکه

89

3 / 48

0 / 48

0 / 953

0 / 323

مديريت شبکه

89

3 / 69

0 / 46

0 / 845

0 / 473

مشارکت شبکه

89

3 / 34

0 / 43

1 / 019

0 / 251

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

جامعه آماري و نمونه پژوهش از دو گروه

حکمراني شبکهاي که چهار عامل طراحي شبکه،
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قبل از اجراي تحليل عاملي تأييدي ضروري است

کوچک (کمتر از  )0/05مبين اين است که احتماالً ميان

آزمون کفايت نمونهبرداري 9و بارتلت بهمنظور بررسي

شاخصها رابطه معناداري وجود دارد ،مقادير باالتر يا

قوت ماتريس همبستگي ميان شاخصها و مناسبت

در حدود  0/1مبين اين است که دادهها براي تحليل

تحليل عاملي اجرا شوند.

عاملي مناسب نيست .همانطور که در جدول-2

آزمون کرويت بارتلت نشان ميدهد آيا ماتريس

مشاهده ميشود مقادير اين آزمون در تحقيق حاضر

همبستگي شاخصها يک ماتريس هماني است که بر

نشاندهنده وجود رابطه معناداري ميان شاخصهاي

عدم رابطه ميان شاخصها داللت دارد يا خير .سطح

شناساييشده تحقيق است.

معنيداري ،نتايج آزمون را نشان ميدهد .مقادير خيلي

جدول  :2آزمون کفايت نمونهبرداري و بارتلت شاخصهاي پژوهش
آزمون کفايت نمونهبرداري

سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 1396

طراحي شبکه

شکلگيري شبکه

آزمون کفايت نمونهبرداري

مديريت شبکه

مشارکت شبکه

شاخص کرويت بارتلت
درجه آزادي

0 /857
2211 / 63
153

سطح معنيداري

0/001

آزمون کفايت نمونهبرداري

0 /857

شاخص کرويت بارتلت
درجه آزادي

2334/017
153

سطح معنيداري

0/001

آزمون کفايت نمونهبرداري

0/852

شاخص کرويت بارتلت
درجه آزادي

2401/142
153

سطح معنيداري

0/001

آزمون کفايت نمونهبرداري

0/747

شاخص کرويت بارتلت
درجه آزادي
سطح معنيداري

1725 /764
153
0/001

ارائه مدلي براي ارزيابي خطمشيهاي عمومي (پس از اجرا) با رويکرد حکمراني شبکه19 / ...

شکل  :1تحليل عاملي تأييدي متغير طراحي شبکه

شکل  :2تحليل عاملي نرمافزار ليزرل متغير شکلگيري شبکه
(شاخصهاي برازش2/91 :X2/DF :؛ 0/084 :RMSEA؛ 0/92 :GFI؛ 0/90 :AGFI؛ 0/92 :CFI؛ )0/92 :IFI

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

(شاخصهاي برازش2/88 :X2/DF :؛ 0/086 :RMSEA؛ 0/91 :GFI؛ 0/90 :AGFI؛ 0/91 :CFI؛ )0/91 :IFI
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سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 1396

شکل  :3تحليل عاملي نرمافزار ليزرل متغير مديريت شبکه
(شاخصهاي برازش2/96 :X2/DF :؛ 0/088 :RMSEA؛ 0/91 :GFI؛ 0/90 :AGFI؛ 0/91 :CFI؛ )0/91 :IFI

شکل  :4تحليل عاملي نرمافزار ليزرل متغير مشارکت شبکه
(شاخصهاي برازش2/96 :X2/DF :؛ 0/085 :RMSEA؛ 0/91 :GFI؛ 0/90 :AGFI؛ CFI

0/92 :؛ )0/92 :IFI

ارائه مدلي براي ارزيابي خطمشيهاي عمومي (پس از اجرا) با رويکرد حکمراني شبکه21 / ...

شاخصهاي برازش شکلهاي 1تا 4نشان ميدهد

انجام ميشود .براي اين منظور وزن نهايي عناصر هر

که تحليل عاملي تأييدي سازههاي پرسشنامه داراي

گروه برابر است با حاصلضرب وزن محلي عناصر در

برازش مناسب بوده و سازههاي پرسشنامه بهخوبي

وزن سرگروه خود (عوامل اصلي) و نهايت رتبه هر

شاخصهاي مربوطه را نشان ميدهند .پس از ارائه

يک از خطمشيهاي سازمان تأمين اجتماعي با رويکرد

ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي ارزيابي ،اولويتبندي

حکمراني شبکهاي مشخص ميگردد که نتايج اين گام

ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي ارزيابي خطمشيهاي

در شکل  -5آمده است.

سازمان تأمين اجتماعي با رويکرد حکمراني شبکهاي

جدول  :3اولويتبندي زير معيارهاي کليه عوامل
رديف

مؤلفهها

وزن

اولويت

1

اداري طراحي شبکه

0/075

6

2

قضايي طراحي شبکه

0/029

12

3

سياسي طراحي شبکه

0/066

7

4

اداري شکلگيري شبکه

0/054

8

5

قضايي شکلگيري شبکه

0/03

11

6

سياسي شکلگيري شبکه

0/098

4

7

اداري مديريت شبکه

0/117

3

8

قضايي مديريت شبکه

0/045

10

9

سياسي مديريت شبکه

0/051

9

10

اداري مشارکت شبکه

0/136

2

11

قضايي مشارکت شبکه

0/085

5

12

سياسي مشارکت شبکه

0/215

1

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

شکل  :5اولويتبندي غيرمعيارهاي کليه عوامل
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سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 1396

شکل  :6مدل نهايي پژوهش
(شاخصهاي برازش1/13 :X2/DF :؛ 0/081 :RMSEA؛ 0/90 :GFI؛ 0/90 :AGFI؛ 0/93 :CFI؛ )0/94 :IFI
با توجه به رتبهبندي براي تمامي زير معيارها،

 0.4باشد که در شکل  -6مالحظه ميکنيد براي

مشاهده ميشود ،بيشترين اولويت را زير معيار سياسي

شاخصهاي ارزيابي خطمشي عمومي به جزء رويکرد

از بعد مشارکت شبکه با وزن  0/215دارا ميباشد ،زير

قضايي در شاخص شکلگيري حکمراني شبکهاي

معيار اداري مشارکت شبکه با وزن  0/126در رتبه دوم

رابطه بزرگتر از  0.4است .بنابراين ميتوان نتيجه

و درنهايت زير معيار قضايي طراحي شبکه با وزن

گرفت که شاخصهاي ارزيابي خطمشي به جزء

0/029در رتبه آخر قرار دارد.

رويکرد قضايي در شاخص شکلگيري شبکه در

تمامي شاخصهاي برازش بهکاررفته نشان ميدهد

حکمراني شبکهاي مورد تأييد است و ميتوانند معياري

كه اين مدل داراي برازش خوبي است .بنابراين نتيجه

مناسب بهمنظور اندازهگيري شاخصهاي حکمراني

گرفته ميشود که مدل تحقيق توانايي بااليي در

شبکهاي تعريفشده براي ارزيابي خطمشي سازمان

اندازهگيري متغيرهاي اصلي تحقيق دارد .با توجه به

تأمين اجتماعي معرفي شوند .در بخش دوم رابطه بين

استاندارد بودن مدل ،يافتههاي ليزرل قابليت اعتماد را

شاخص شکلگيري حکمراني شبکهاي و حکمراني

دارد.

شبکهاي بررسي ميشود .نتايج نشان ميدهد ضريب

نتايج در دو بخش تحليل عاملي تأييدي و تحليل

مسيرهاي برآورد شده بزرگتر از  0.1است ،معنادار

مسير بررسي ميشود :تحليل عاملي رابطه بين

ميباشد ،به عبارتي هر چهار شاخص بر حکمراني

شاخصهاي ارزيابي خطمشي عمومي که با مستطيل

شبکهاي تأثير مثبت دارد.

نشان دادهشده است و شاخصهاي حکمراني شبکهاي
که با بيضي سطح دوم نشان دادهشده است را بررسي
ميکند .ضريب برآورد شده براي رابطه بايد بزرگتر از

ارائه مدلي براي ارزيابي خطمشيهاي عمومي (پس از اجرا) با رويکرد حکمراني شبکه23 / ...

بحث و نتيجهگيري

مؤثر بر سياستگذاري را منافع سياسي ،فرقهگرايي،

سياستگذاران و تحليلگران سياستي قرار ميدهد تا

سياستگذاران بايد از نقش مهم شواهد در

بهوسيله آن با مسائل بغرنج روبهرو شوند.مسائلي که

اطالعرساني و پيادهسازي و ارزيابي سياستها آگاه

هزينه شکست جهت پاسخ به آنها باال است؛ شامل

باشند و همچنين نتايج تحقيق اليزابت ميشل ()2006

موضوعاتي ميشوند که براي نيازهاي شهروندان،

که در بهکارگيري و ارزيابي مدل اقتضائي براي اجراي

حياتي است (مثل بهداشت يا حملونقل) و تعداد

خطمشي يادگيري آنالين در تحصيالت عالي،

زيادي از بازيگران براي حل آنها مسئوليت دارند؛ و

معيارهاي بيميلي فکري ،حمايت ،تغيير ،سود و زيان،

در حل مسائل پيچيده و ايجاد سرمايه اجتماعي در

دقت ،ارزيابي ،ابزار و اختيار را مدنظر قرارداد .در

ميان بازيگران مؤثر است .ارزيابي خطمشي ،مشخصاً

تحقيق دانش فرد ( )1393نيز جهت شناسايي موانع

بر قضاوتهاي هنجاري در مورد نهادهاي سياسي و

اجراي خطمشيهاي عمومي در سازمانهاي غيردولتي

خطمشيهاي اجتماعي تأکيد دارد ،ازاينرو با استفاده

با نظر خبرگان نوزده عامل در پنج گروه عوامل

از سه رويکرد ارزيابي سياسي ،قضايي واداري با

:پشتيباني ،انساني ،مديريتي ،ساختاري و اهداف و

شاخصهاي حکمراني شبکهاي مانند طراحي ،شکل-

استراتژي در اولويت بررسي قرار گرفت .همچنين

گيري ،مديريت و مشارکت شبکه اين پژوهش به دنبال

نتايج تحقيق معمار زاده طهران ( )1392در ارائه مدل

ارائه مطلوبترين مدل ارزيابي خطمشي در سازمان

براي ارزيابي اثربخشي اجراي خطمشيهاي عمومي

تأمين اجتماعي ميباشد .نتايج نشان داد که شاخص

ج.ا.ا .نشان داد که ميزان اثربخشي انواع اجرا با يکديگر

شبکه در حکمراني شبکهاي مورد تائيد است و مي-

متفاوت است و براي افزايش اثربخشي هر نوع اجرا

توانند معياري مناسب بهمنظور اندازهگيري شاخصهاي

بايد به شاخصهاي مختلف توجه نمود .بنابراين

حکمراني شبکهاي تعريفشده براي ارزيابي خطمشي-

پيشنهاد ميشود در راستاي اهداف سازمان تأمين

هاي سازمان تأمين اجتماعي معرفي شوند .ازلحاظ

اجتماعي در مرحله ارزيابي خطمشيهاي اين حوزه

رتبهبندي نيز بيشترين اولويت را زير معيار سياسي از

(پس از اجرا) با استفاده از نظرات خبرگان و اساتيد

بعد مشارکت شبکه دارد ،و درنهايت زير معيار قضايي

مطلع و مديران اجرايي و عملياتي ذيربط و بهمنظور

طراحي شبکه در رتبه آخر قرار دارد .نتايج اين تحقيق

حفظ توانايي در پرداخت حمايتها و ارائه خدمات و

با نتايج تحقيقات بهدستآمده از پژوهش استالي

درآمدزايي از محل سرمايهگذاري مناسب به ارزيابي

( )2006که نشان داد براي ارزيابي و اجراي موفق

صحيح خطمشيهاي عمومي مصوب (پس از اجرا) و

خطمشيهاي اجراشده توسعه پايدار بر نقش بازار و

با رويکرد حکمراني شبکهاي پرداخت و به اين طريق

سازوکارهاي اقتصادي تأکيد ميکند ،و عوامل :شفاف

از ميزان خطاهاي ناشي از مشکالت ارزيابي

بودن ،تدوين استانداردهاي يکسان ،عدم فناوري

خطمشيها کاست.

اجباري ،رويکردهاي مشفقانه ،خاتمه دادن به
خطمشيهاي غير مؤثر ،توجه به تمايالت و ترجيحات

منابع

شهروندان را مدنظر قرارداد ،همخواني دارد .و نتايج

الواني ،سيد مهدي ،شلويري ،ميثاق ( .)1395اجراي

تحقيق فداي و همکاران ( )2014در ارزيابي

خطمشي عمومي ،تهران ،مرکز آموزش مديريت

خطمشيهاي سالمت و توسعه که مهمترين عوامل

دولتي ،چاپ اول.

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

حکمراني شبکهاي يک ابزار ويژهاي را در اختيار

فوريت و ارزشهاي سياستگذاران بيان نمود و اينکه
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