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 3390-3414،صص 1399(زمستان12سوم شماره چهارم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 طراحي الگوی سيستمي حکمراني خوب در سازمان تامين اجتماعي 
 1نیکزاد بهروز

 2علیان  حاج فرشاد

 3جهانگیرفرد مجید

 4علی مهدی زاد اشرفی 

 چکیده   

 پددژوهش باشددد   رو می  یاجتماع ینخوب در سازمان تام یحکمران یستمیس یالگو یطراحهدف از پژوهش حاضر 

 تحقیدد  آماری    جامعهاست( کمی و کیفی  های  رو   از  تلفیقی)  اکتشافی  آمیخته  رو   نظر  واز  کاربردی،  هدف  نظر  از

-یاسددتو س یریتاستان مازندران با سابقه مد  یاجتماع  ینشامل خبرگان و کارگزاران دولت مرتبط با تام  کیفی  بخش  در

 ینشدددگان تددام یمددهو ب یددرانبگ ی)شامل کارکنان، مسددتمرینفعانشامل ذ آماری  جامعه  کمی  بخش  باشد  و درمی  گذاری

باشددد   رو  مددیاسددتان مازندددران  یاجتماع ین( و کارگزاران دولت مرتبط با تامیان)کارفرمای(، بخش خصوصیاجتماع

گیری در بخش کیفی ای، و ابزار اندازهرو  کتابخانهآوری اطالعات به رو  جمع   استصورت هدفمندنمونه گیری به  

های حاصددل از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محق  ساخته، که سؤاالت آن برگرفته از داده

همچنددین  شددد، انجددا   محتددوایی  2  و  صددوری   1  رو   دو  بدده  حاضر  تحقی   پرسشنامه  روایی  باشد  تعیینمصاحبه، می

 بخددش  در  هدداتجزیه و تحلیل دادهمورد تایید قرار گرفت  به منظور    کرونباخ  آلفای  آزمون  از  استفاده  با  پایایی نیز  ضریب

 یافزارهانر یابی معادالت ساختاری با استفاده از رو  مدلو در بخش کمی از محتوا استفاده شد    یلتحل کیفی از رو 

SPSS    وAMOS  همچنین به منظور اولویت بندی ابعاد و مولفه های پژوهش از آزمددون فریدددمن   است     ستفاده شدها

-ینددهعوامددل زم ی،در پنج بعد عوامددل علدد   یاجتماع  ینخوب در سازمان تأم  یابعاد حکمراناستفاده شد  نتایج نشان داد   

  منددابع 2  یازمان  عدددالت سدد 1  هددایشدددند  کدده مولفدده  یبنددد  یمتقسدد   یامدهاو پ  یمداخله گر، عوامل راهبرد  ای،عوامل

 یقانون  یها  یت  حما2  انسانیموثر منابع    یریت  مد1هایمولفه  ی،در بعد عوامل عل  یریتو مد  یی  کارا3(،  ی)ورودیمال

  موانددع 2 یریتیمددد ی ضددعه هددا1 هایمولفه ای،ینهدر بعد عوامل زم یمنابع سازمان یها یت  ظرف3خوب  یاز حکمران

و  یاقتصدداد یهددا یتظرف یش افزا1  هایدر بعد عوامل مداخله گر، مولفه  یو قانون  ی  موانع حقوق3در سازمان    یندیفرآ

بهبددود   هددایو مولفدده  یدر بعددد عوامددل راهبددرد  یسازمان  یچابک  یش  افزا3  یآموزش  یها  فیت  توسعه ظر2  یمال  ینتام

 یحکمران یستمیس یالگو یدر  طراح یتاهم یزاناز نظر م  یامدهادر بعد پ  یدار  توسعه پا3  توسعه مشارکت  2عملکرد  

  ندشد ییشناسا یاجتماع ینخوب در سازمان تام

 .  یاجتماع ینسازمان تامی، حکمران یستم س، الگو  یطراح: یدیواژگان کل
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 مقدمه 

همواره تال  دارند که نظا  سیاسی شان را کارآمد تر سازند یا جلددوه دهنددد  تمددا  رهبران و مسئوالن سیاسی  

حکومتها هدف خود را دستیابی به خیر و مصلحت بیشتر برای شهروندان اعال  می کنند چه آنهائی که فضددا را 

چه آنهائی ها و ساختارهای مردمی تنگ کرده و قدرت را در دست خود متمرکز می کنند و  برای مرد ، سازمان

ها فراهم می کنند  همه حکومتها مدعی هستند که آزادی بیشتری برای مرد  و شکل گیری ساختارها و سازمان

که بسترسازی می کنند تا از طری  بهسازی فردی، اجتماعی و نهادی زمیندده حکمرانددی خددوب را فددراهم کننددد 

 ( 1391)ساعی وکبیری،  

ها شکل گرفت چرا که بسیاری از مرد  از توانایی دولددت به دولت در واقع حکمرانی خوب بخاطر عد  اعتماد  

مددیالدی در چددارچوب   1990(  بطوریکه از دهدده  1999،  هالبرای رفع مشکالت اجتماعی نا امید شده بودند )

های دولتی که از سالیان دور توجه کمی به کیفیت خدمات یا پاسخگوئی به ارباب مدیریت دولتی نوین سازمان

ف ساخته اند، با عنایت به این نهضت دچار دگرگونی شده انددد و عملکددرد اساسددی و بنیددادی در رجوع معطو 

بخش دولتی بجای تأکید صرف بر ارائه خدمات عمومی، بر اطمینان از حصول دستاوردهای مورد انتظار بددرای 

ا بکار بسته انددد تددا ذینفعان متمرکز گردید  به همین دلیل، اندیشمندان حوزه مدیریت دولتی تما   همت خود ر

گیری و سنجش وضددعیت حکمرانددی خددوب بددر اسددا  ایددن ضمن ارائه شاخص های علمی و مقبول و اندازه

ها، زمینه را برای پیاده سازی حکمرانی خوب در سطوح مختله حکمرانی )ملی یددا سددازمانی( فددراهم شاخص

هددائی را بددرای ها و ویژگددیر یک شاخصآورند و در نتیجه این تال  افراد، گروه ها و نهادهای بین المللی ه

(  حکمرانی خوب در مقابل حکمرانی بد به عنوان یکی از 2006،    کاگوندوحکمرانی خوب معرفی نموده اند )

مؤثرترین عوامل توسعه جوامع مختله باالخص در حال توسعه مطددرح شددده اسددت  گسددتر  سددریع نظریدده 

لی به این موضوع باعث شده است که بسیاری از نهادهددای حکمرانی خوب و تأکید و تمرکز نهادهای بین المل

ها جهت اصالح گرایی وارد آورند  شاهد این ادعا سخن کوفی عنان دبیددر کددل جهانی فشار زیادی را به دولت 

ساب   سازمان ملل متحد: »حکمرانی خوب، احتماالً مهمترین عامل در ریشه کن کددردن فقددر و عامددل رشددد و 

 (   2004وف، توسعه است« )المبسدر

برنامه توسعه سازمان ملل حکمرانی خوب را اینگونه تعریه نموده است: حکمرانی خوب کوششددی اسددت در 

جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، اثربخشی، پاسددخگوئی و دیدددگاه 

 ( 2002، 1ملل متحدبرنامه توسعه استراتژیک در اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی، اداری )

با طرق و شوارع که برای ساخت راه آهن در کشددور فعالیددت   1310بیمه های اجتماعی در کشور ایران از سال  

بنگدداه رفدداه  1326صندوق احتیاط صددرفه جددوئی کارخانجددات، در سددال   1315می کردند، ایجاد شد  در سال  

هددای اجتمدداعی تحددت عنددوان سددازمان بیمدده 1332اجتماعی، و اسا  فعلی سازمان تأمین اجتمدداعی در سددال 

کارگری بنیان نهاده شد  یعنی بیمه شدگانی که اکنون سازمان موظه به پرداخددت  بدده آنددان یددا بازماندگانشددان 

می باشد  قانونی که اکنون سازمان تأمین اجتماعی بددر اسددا  آن   1332است بر اسا  قانون و تشکیالت سال  

 
1 United Nations Development Programme (UNDP) 
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به تصویب رسیده و سازمان بیمه اجتماعی کددارگری تبدددیل بدده سددازمان تددأمین   1354فعالیت می کند در سال  

 اجتماعی شده است 

میلیون نفر را تحت پوشش دارد، بخش مستمری که در قانون هددم   42سازمان تأمین اجتماعی هم اکنون حدود  

 ت بطور مجزا مورد توجه قرارگرفته حدود دو سو  منابع این سازمان را بخود تخصیص داده اس

میلیون نفر تابع قددانون کددار و بیمدده   10میلیون بیمه شده هستند که    14آمار افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی  

میلیددون هددم بیمدده شدددگان   2میلیون نفر بیمه شدگان مشاغل آزاد و اختیاری و حدود    2شده اجباری و حدود  

میلیون و پانصددد هددزار نفددر هددم   3حدود    میلیون نفر می شوند   37تکلیفی هستند که جمعاً با خانواده هایشان  

میلیددون نفددررا تشددکیل مددی دهنددد   5مستمری بگیر تحت پوشش سازمان هستند که با خانواده هایشان بیش از 

در همین راستا در بررسی بنابراین بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند 

در ، (1393) همکدداران و طهرانی ش های پیش رو را نا  برد از جمله:  توان پژوهپیشینه داخلی این موضوع می

پژوهشی با عنوان »قانون مدیریت خدمات کشوری: اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی« بدده بررسددی اصددول 

موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری می پردازند  یافته های پژوهش حاکی از 

بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین آن است که  

شده اند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای الز  بددرای پیدداده سددازی ایددن دو نظریدده در ایددران و تجددارب 

ی دهددد کدده هددم کشورهای مختله، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است  نتایج تحقی  نشددان مدد 

های کلی نظا  اداری که مددوخر بددر قددانون مدددفیریت خدددمات کشددوری اسددت، در مرحلدده راستایی با سیاست 

(، در مطالعدده ای بددا عنددوان 1392بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قددرار گیددرد  سددحابی و همکدداران )

خب« اثر اندازه دولت و حکمرانی »بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منت

کشور در حال توسعه و توسعه یافته بددرای دوره زمددانی   79خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده های آماری  

را بررسی کرده است  روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمددین زن هددای گشددتاور تعمددیم   2011-1996

ای مطالعه نشان می دهد که اندددازه دولددت اثددر منفددی و حکمرانددی ( تخمین زده شده و یافته هGMMیافته )

در پژوهشددی بددا (، 1392شاه آبددادی و همکدداران )خوب اثر مثبت بر توسعه مالی کشورهای مورد مطالعه دارد  

عنوان »تأثیر حکمرانی خوب بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه« بدده ایددن نتیجدده 

که بهبود هر یک از شاخص های حکمرانی، تغییرات مثبتی را در جهت کاهش بیکاری کشورها   دست یافته اند

بر جای می گذارد  در واقع، کشورها از طری  بهبود مؤلفه هددای حکمرانددی، انگیددزه هددای سددرمایه گددذاری در 

مطالعدده  و درفعالیت های تولیدی را تحریک می کنند که موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکدداری مددی شددود  

یوسدده و همکدداران توان پژوهش های پیش رو را نددا  بددرد از جملدده پیشینه خارجی مرتبط با این موضوع می

(، در پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر اعتماد شهروندان در پاکستان« عنوان نموده اند 2015)

وان یک ابزار حیدداتی بددرای تعیددین حاکمیددت که در دولتهای دمکراتیک، شیوه های اخالقی اداری همواره به عن

خوب و عنصری حیاتی برای ایجاد اعتماد شهروندان شناخته شده است  در این زمینه، هدددف از ایددن تحقیدد ، 

ارزیابی اقدامات غیر اخالقی چگونگی اثرگذاری آن بر حکمرانی خوب و توسعه اعتماد شهروندان است  برای 

سال و حداقل مدرک تحصیلی آنددان 20رمندان پاکستانی که سنی باالتر از  پرسشنامه بین شه  1000این بررسی،  
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بود نتایج به دست آمددده حدداکی از تأییددد از رابطدده علددی بددین   %3 53از دیپلم باالتر بود توزیع شد  نرخ پاسخ  

حکمرانی خوب و اعتماد شهروندان و اثر منفی اقدامات غیر اخالقی بر آن دو اسددت و نشددان دهنددده اهمیددت 

داختن به مدل سازی اخالقی و دوباره شکل دادن به رفتارهای اخالقی بخش دولتی بددرای ارتقددام حکمرانددی پر

(، در مطالعدده ای بددا عنددوان »سددرمایه 2015خوب و افزایش اعتماد شددهروندان اسددت  ریندددرمن و همکدداران )

به عنددوان شاخصددی از شناختی، حکومت داری خوب و ثروت ملل« به این یافته رسیده اند که اثربخشی دولت 

حکمرانی خوب )در بانک جهانی( به عنوان یک فاکتور بسیار مهم برای تولید ثروت در کشورها است، تا آنجا 

که در شکل گیری نهادهای سیاسی و اقتصادی تأثیر مثبت می گذارد و به طور کلی در عملکرد اقتصادی دیددده 

گی هددای افددرادی دارد کدده در آن قددرار مددی گیرنددد  در می شود  کیفیت حاکمیت، به نوبه خود، بستگی به ویژ

تجزیه و تحلیل بر اسا  داده های بین المللی، اثر بخشی دولت به عنوان یک کل مربوط به سددرمایه شددناختی 

انسان از جامعه و سیاستمداران است  اهمیت سرمایه شناختی در نرخ نوآوری، درجه آزادی اقتصادی و رقابت 

سطح بهره وری و ثروت تأثیر گذار است  همبستگی رگرسددیون و تجزیدده و تحلیددل هددا کشور می باشد که بر  

 نشان دهنده این است که اثربخشی دولت تأثیر بسیار قوی بر بهره وری و تولید ثروت دارد 

با توجه به موارد پیشگفت و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی که تقریباً بیش از نیمددی از جمعیددت کشددور را 

ریددزی صددحیح دهند، نیاز به استقرار فرآیند حکمرانی خوب به منظور تقویت نقاط قددوت و برنامدده  تشکیل می

جهت رفع نقاط ضعه و همچنین تبدیل تهدیدها به فرصتها می باشد و از آنجائیکه سددازمان تددأمین اجتمدداعی 

وری ارتقای کددارایی و بهددرهدر صدد پویایی ساختارهای سازمانی بوده و در راستای استاندارد کردن خدمات و 

-خود در پی نوسازی و بهسازی ساختارهای اداری و نیروهای انسانی متخصص، متعهد، کارآمد و خددالق مددی

 باشد لذا انجا  این کار جز از طری  حکمرانی خوب امکان پذیر نخواهد بود 

ن تأمین اجتماعی می بنابراین پژوهش حاضر کاوشی در جهت ارائه الگوی سیستمی حکمرانی خوب در سازما

مدل حکمرانی خوب در سازمان تأمین اجتمدداعی   که  است   سوال  این  پاسخ  یافتن  پی  در  پژوهش  اینباشد  لذا  

  و ابعاد، مؤلفه ها و شاخصه های آن کدا  است؟ ؟چه مدلی است 

 و  با توجه به موارد گفته شدده سوال های پژوهش به شرح ذیل می باشد: 

 حکمرانی خوب در سازمان تأمین اجتماعی کدامند؟ابعاد   -1

 ها چگونه است؟مؤلفه های حکمرانی خوب در سازمان تأمین اجتماعی کدامند و وزن آن -2

 شاخصه های حکمرانی خوب در سازمان تأمین اجتماعی کدامند؟ -3

 

 پژوهشروش 

 (کمددی  و  کیفددی  هددای  رو   از  تلفیقددی)  اکتشافی  آمیخته  رو   نظر  واز  کاربردی،  هدف  نظر  از  پژوهش  رو 

 ینتددام مددرتبط بددا کددارگزاران دولددت  و شامل خبرگانی فیدر بخش ک   جامعه آماری در مرحله نخست باشد   می

نفددر   17بودند که به صددورت هدفمنددد بدده تعددداد    یگذاراست یو س  ت یریاستان مازندران با سابقه مد  یاجتماع

شددامل ذینفعان)شددامل کارکنددان، کمددی در بخددش   مرحله دو  پددژوهشجامعه آماری در  همچنین  شدند     نییتع
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کددارگزاران دولددت مددرتبط بددا مستمری بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعی(، بخش خصوصی)کارفرمایان( و  

با توجه به رو  تحقی  مددورد اسددتفاده در ایددن پددژوهش در مرحلدده   باشند استان مازندران می  یاجتماع  ینتام

جا ادامدده پیدددا نمددود تددا تا آن هدفمندصورت گیری بهکیفی، تعداد نمونه خاصی در ابتدا مشخص نشد و نمونه

هددای نموندده"گیددری هدفمنددد در رویکرد کیفی از رو  نموندده مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید   17پس از  

استفاده شد، و پژوهشگر از طیه افراد بالقوه برای مشاهده، کسانی را انتخاب کددرد، کدده   "غنی  حاوی اطالعات

با توجه بدده اینکدده حجددم های مورد نیاز را غنی نمایند   در بخش کمی  بتوانند در فرآیند گردآوری، خزانه داده

مدداعی(بخش ذینفعان:شددامل کارکنددان، مسددتمری بگیددران و بیمدده شدددگان تددامین اجتجامعدده آمدداری )

استان مازندران(نامحدود در نظر گرفته شده   یاجتماع  ینکارگزاران دولت مرتبط با تامخصوصی)کارفرمایان( و  

 2بددرای جوامددع نامحدددود و جدددول مورگددان  1در بخش کمی حجم نمونه با استفاده از فرمول کددوکران   است 

 نفرتعیین شد  384مشترکاً به تعداد 

 

  نیمه   مصاحبه  کیفی  بخش  در  اندازه گیری  ابزار  و  کتابخانه ای،  در پژوهش حاضر  اطالعات  جمع آوری  رو    

 تحلیل  رو   از  استفاده  با  آن،  سازه  روایی  که  ساخته بود،  محق   پرسشنامه  شامل  کمی  بخش  در  ساختاریافته و

 تحلیل  و  تجزیه  رو    مورد تایید قرار گرفت     کرونباخ آلفای ضریب آزمون  طری    از  پایایی آن  مقدار  و  عاملی

طری    داده از  کیفی  بخش  در  گراندد گانه سه های  کدگذاریها   کدگذاری باز،  کدگذاری( تئوری  رو  

از خبرگان انجا  شد و در بخش کمی   با باز  و  عمی  های حاصل از مصاحبه   )انتخابی کدگذاری و محوری،

از  K-Sآزمون   پژوهش  سواالت  به  پاسخگویی  جهت  و  پژوهش  متغیرهای  بودن  نرمال    تحلیل  جهت 

    استفاده شد Amos و 22SPSS افزارهای نر  از استفاده با ساختاری معادالت رگرسیونی و 

برای گردآوری اطالعات مورد نیاز، مصاحبه با ترین رو   با توجه به مراحل انجا  تحقی ، مناسب رو  کیفی:  

و   یریت استان مازندران بددا سددابقه مددد  یاجتماع  یننفر از خبرگان و کارگزاران دولت مرتبط با تام  17)  خبرگان

آوری اطالعات، باال بردن صحت است  علت انتخاب این رو  به عنوان یک رو  جمع  بوده  گذاری(یاست س

 های فرایند مصاحبه نشان داده شده است سؤال 1در جدول  باشد  قی  میو اطمینان از مدل نهایی تح

 های مصاحبه با خبرگان : سؤال1جدول 

 سؤال ردیف

 خوب در سازمان وجود دارد؟  یتوان گفت حکمران یم یو به نظر شما چه زمان  یست؟خوب چ  یشما از حکمران یهتعر 1

 در سازمان تامین اجتماعی کدامند؟  خوب  یحکمرانابعاد الگوی سیستمی  به نظر شما  2

 
1 cochran formula 
2 Morgan & krejcie   
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 در سازمان تامین اجتماعی کدامند؟ خوب  یحکمرانهای الگوی سیستمی  مولفهنظر شما  به 3

 در سازمان تامین اجتماعی کدامند؟  خوب یحکمرانهای الگوی سیستمی  به نظر شما شاخصه 4

پیامدددهای   -2پیامدددهای فددردی-1تواند در سددازمان تددامین اجتمدداعی داشددته یاشددد؟)نتابجی)پیامدهایی( میبه نظر شما حکمرانی خوب چه   5

 سازمانی(

 ی کدامند؟اجتماع یندر سازمان تأمیستمی حکمرانی خوب در سها در الگوی به نظر شما ورودی 6

 ی کدامند؟اجتماع یندر سازمان تأمیستمی حکمرانی خوب در سها در الگوی به نظر شما خروجی 7

 توان بیان نمود؟یستمی حکمرانی خوب چگونه میسبه نظر شما بازخورد را در الگوی  8

 آیا حکمرانی خوب در در سازمان تامین اجتماعی وججود دارد؟ دالیل آن را دکر نمایید  9

 در سازمان تامین اجتماعی چیست؟پیشنهاد شما برای استقرار حکمرانی خوب   10

 

-و نددر  Amosنر  افزارهددای  از استفاده با هاداده رایانه، به آنها ورود و هاداده آوری جمع از پس رو  کمی:

 افددزار نددر  از شددد  درونی استفاده همسانی پایایی برای تعیین SPSSافزار تحلیل شدند   از نر   SPSSافزار

Amos  مرکب  پایایی نهایت  در و شد بهره گرفته تأییدی عاملی تحلیل انجا  جهت(CV) سددؤال  هددر پایددایی

(IR) واریانس استخراجی  متوسط(AVE) مشترک  واریانس حداکثر(MSV) مشددترک  واریددانس متوسددط و

(ASV) و فرنددل مدددل پیشددنهاد مطدداب  و نهایی مدل اسا  بر (واگرا )تشخیصی و گراهم روایی تعیین برای 

 (عاملی )تأییدی تحلیل رو  از سازه، به روایی مربوط شواهد گردآوری منظور شد  به ( محاسبه1981)الرکر 

مناسددب بددوده و در  4 0 از بدداالتر عدداملی بارهددای شود همهمی پرداخته به آن ادامه در که است  شده گرفته بهره

 نشددانگرهای اهمیددت  بررسی برای که گراهم روایی بر عالوه ساختاری معادالت معنی دار هستند در 0/ 1سطح 

اسددتخرا   واریددانس میددانگین با شاخص است این فرایند نظر مورد نیز تشخیصی روایی رود، می کار به هاسازه

 از نیددز پایددایی بررسی است جهت  آمده 1شماره  جدول در ضرایب  این هستند که 0/ 4باالتر از  (AVE)شده 

ضددریب  ایددن 0/ 6بدداالتر  مقددادیر است که آمده 2 شماره جدول در نتایج که شد استفاده ترکیبی پایایی شاخص

 دارد  آن مناسب  پایایی از نشان سازه هر برای ترکیبی پایایی

 واگرا و همگرا روایي و پایایي برآورد

سددازه  تمایز( تشخیصی و گراییهم روایی سوال، هر درونی پایایی همسانی رو  به پایایی نتایج نهایت، در       

 شود می ارائه 3جدول نهایی در مدل اسا  بر استخراجی های

   یمکنون تحق رهایی مرکب متغ ییای استخر  شده و پا  انسیمتوسط وار ریمقاد: 3جدول 

 

 AVE CR مولفه معیار
 

MSV ASV 

 

 

 ی ورود

 0/ 004 0/ 928 0/ 592 0/ 58 یمنابع مال

 0/ 004 0/ 881 0/ 610 0/ 75 ی عوامل برون سازمان
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 0/ 04 0/ 800 0/ 558 0/ 69 یزات و تجه یمنابع انسان

 0/ 004 0/ 835 0/ 580 0/ 45 ینفعانآورده ها و انتظارات ذ

 یندفرا

 

 

 

 0/ 004 0/ 816 0/ 520 0/ 61 منابع  مدیریت  و ییکارا

 0/ 04 0/ 700 0/ 518 0/ 65 ی عدالت سازمان

 0/ 004 0/ 517 0/ 650 0/ 66 یی پاسخگو 

 0/ 004 0/ 917 0/ 552 0/ 71 یری پذ یت مسئول

 0/ 004 0/ 700 0/ 580 0/ 72 مبارزه با فساد 

 0/ 004 0/ 417 0/ 564 0/ 69 یتشفاف

 0/ 004 0/ 835 0/ 770 0/ 68 یمنابع مال خروجی 

 0/ 04 0/ 816 0/ 505 0/ 60 خدمات  یفیت ک 

 0/ 004 0/ 928 0/ 604 0/ 62 قوانین و مقررات 

 0/ 004 0/ 881 0/ 612 0/ 72 توانمندسازی و کارایی 

 0/ 04 0/ 835 0/ 770 0/ 68 نتایج کوتاه مدت

 0/ 004 0/ 928 515 0 0/ 58 نتایج بلند مدت 

 ی فرد یامدهایپ یامدهاپ

 

0 61 0 302 881 /0 004 /0 

 0/ 004 0/ 800 420 0 62 0 سازمانی  یامدهایپ

 پایددائی و 0/ 3پرسشنامه باالتر از  کل نمره با سؤاالت همبستگی ضریب  که است  این از حاکی 2نتایج جدول   

 برخوردارنددد  کافی دقت  از سنجش متغیرها در سؤاالت دهدمی نشان که گزار  شد، 0/ 20از  بیشتر سوال هر

 گزار  شددد کدده 0/ 70و پایایی مرکب نیز بیشتر از  0/ 60کرونباخ باالتر از  آلفای رو  به پایایی این بر عالوه

دهددد نشان می  2جدول  نتایج همچنین  برخوردارند الز  دقت  از سازه تعیین درها نیز همه عامل دهدمی نشان

 بددر عالوه برخوردارند گراروایی هم از هامؤلفه نتیجه در AVE> 0.5و CR > (AVE) که برای هر بخش 

 و تشخیصددی روایددی بیددانگر کدده اسددت  ASV <AVEو MSV < AVE مؤلفه  هر برای که آنجایی از این

 روایی) کندمی را برآورد پرسشنامه یک از عوامل، هدف هر که دهدمی نشان هایافته این  است  هامؤلفه واگرای
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 هدداهمدده آن کدده ندارنددد باالیی همبستگی چنان هامقیا  خرده که است  این از حاکی نتایج چنینگرا( و همهم

 2های برازندگی جدددول طور که مشخصههمانچنین نیستند هم تکراری هامؤلفه لذا و شوند سازه یک به تبدیل

های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقی  براز  مناسبی دارد و این بیددانگر دهد دادهنشان می

 های نظری است همسو بودن سواالت با سازه

 پرسشنامه1اعتماد یا پایایي

مرحله پیش آزمون انجا  گرفددت  بدددین صددورت کدده ابتدددا در این تحقی  برای سنجش پایایی پرسشنامه، یک  

هددا، بددا اسددتفاده از آوری شد و پس از وارد کردن دادهی مورد نظر توزیع و جمعپرسشنامه در جامعه  30تعداد  

-مددی ارائدده4جدول در  نتابج پایایی پرسشنامه ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( محاسبه گردید  SPSSافزار نر 

 شود 

 ینخوب در سازمان تام  یحکمران یستمیس  یمیزان آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه الگو  :6-3جدول 

 ی اجتماع

 میزان آلفای کرونباخ  مدل  ابعاد ردیف

 770 0 یمنابع مال 1

 765 0 ی عوامل برون سازمان 2

 751 0 یزات و تجه یمنابع انسان 3

 870 0 ینفعانآورده ها و انتظارات ذ 4

 815 0 منابع  مدیریت  و ییکارا 5

 769 0 ی عدالت سازمان 6

 758 0 یی پاسخگو  7

 720 0 یری پذ یت مسئول 8

 770 0 مبارزه با فساد  9

 790 0 یتشفاف 10

 805 0 یمنابع مال 11

 870 0 خدمات  یفیت ک  12

 814 0 قوانین و مقررات  13

 740 0 توانمندسازی و کارایی  14

 830 0 نتایج کوتاه مدت 15

 749 0 نتایج بلند مدت 16

 
1- Reliability 
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 805 0 ی فرد یامدهایپ 17

 890 0 سازمانی  یامدهایپ 18

 

 هایافته    

 (ي فیک یداده ها یها افتهی )تئوری گراندد متدولوژی اجرای فرایند 

 در و کلی طور به که می شود گفته مفاهیمی از دسته آن به علی بنیاد عوامل داده نظریه در الف( عوامل علي: 

 تدداثیر پیامدها و گر عوامل مداخله ای، زمینه عوامل ها، راهبرد بر شده، های شناسایی کد از ای مجموعه قالب 

 A17هفدددهم  شددونده مصدداحبه تددا A1اول  شددونده از مصالحبه که بوده علی عوامل به مربوط Aدارند  کد 

 است  شده تعریه

 ای: ب( عوامل زمینه

-کنند، مددیمی خاص رفتاری به آوردن روی به ترغیب  کنشگر را که شرایطی و علل مجموعه ای، زمینه عوامل

 B17هفدددهم   شددونده مصاحبه تا B1اول  شونده مصاحبه از که ای بوده زمینه عوامل به مربوط Bباشد  کد 

 است  شده تعریه

 :  مداخله گرج( عوامل 

 عوامل، مربوط به Cها ومشکالت حکمرانی خوب در تامین اجتماعی است کد این بخش در پی بررسی چالش

  تعربه شده است  C17مصاحبه شونده هفدهم  تا  C1اول  مصاحبه شونده از که  بوده گرمداخله

 د( عوامل راهبردی:  

 بوده راهبردها، مربوط به Dاین بخش در پی بررسی راهبردهای حکمرانی خوب در تامین اجتماعی است کد 

  تعربه شده است  D17مصاحبه شونده هفدهم  تا  D1اول  مصاحبه شونده از که 

 ه( پیامدها: 

، مربددوط بدده Eاین بخش در پی بررسی پیامدها و دستاوردهای حکمرانی خوب در تامین اجتماعی است  کددد  

تعربدده شددده  E17مصدداحبه شددونده هفدددهم  تا  E1اول  مصاحبه شونده از که  پیامدها و دستاوردهای بوده

  است 

 

 

 ( يکم  یداده ها ی ها افتهی های پژوهش) افتهی 

 دهندگان  پاسخ شناختي جمعیت هایویژگي

-سددابقه  و  تحصیالت  میزان  سن،  نظیر )جنسیت،  ییمتغیرها  بخش توصیفی جمعیت شناختی پژوهشدر         

نتددایج نددد  جداول نمودار فراوانی و درصد فراوانی مددورد بررسددی قددرار گرفت با استفاده از (کاری، سمت شغلی
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دهندگان مددرد بدده تعددداد این جدول مربوط به پاسخبیشترین فراوانی در  گویان نشان داد  فراوانی جنسیت پاسخ

تددا   30دهندددگان بددین  نفر از پاسخ  79گویان نشان  نتایج فراوانی سن پاسخ   بوده است درصد(    90 53نفر )  207

سددال  48نفر بدداالی  92سال و   47تا    42نفر بین    112سال،    41تا    36دهندگان بین  نفر از پاسخ   101سال،    35

 هستند 

پاسخ دهنده دارای مدرک دیددپلم ، دهندگان پاسخنفر از  88گویان نشان داد انی مدرک تحصیلی پاسختایج فراون

 نفر دارای مدرک دکترا هستند  8نفر فوق لیسانس، و  61نفر لیسانس،  196نفر فوق دیپلم،  31

 22/ 15سددال )  20تددا    16دهندگان سابقه کدداری  که اکثر پاسخ  گویان نشان دادنتایج فراوانی سابقه خدمت پاسخ

 77،     کددارگزاران دولددت دهندگان  نفر از پاسخ  61  گویان نشان دادپاسخ  شغلی  سمت نتایج فراوانی  %(، هستند   

 هستند   کارکناننفر  102ی و  اجتماع  ینشدگان تام یمهبنفر  107یران ، بگ  یمستمرنفر  37یان ، کارفرما نفر

 تشخیص نرمال بودن متغیرها

اسددمیرنوف   -های یک متغیر کمی از آزمون کولموگوروفشده در مورد توزیع دادهجهت بررسی ادعای مطرح

(K-S  )آن است که همه عوامل در نموندده موردبررسددی از توزیددع  دهندهنشان  4است  در جدول   شده  استفاده

شود  بنددابراین بددرای آزمددون نمی % است و فرض صفر رد5داری بیش اززیرا سطح معنی کنندیمنرمال پیروی 

 های آماری پارامتریک استفاده نمود   توان از آزمونها میفرضیه

متغیرهای تحقی اسمیرنوف برای  -:  نتایج آزمون کولموگروف4جدول  

 

 

 

 

 

 ورودی  

 بعد( 4)

 فرایند 

 عد(6)

 خروجي

 عد(6)

 پیامد 

 بعد( 2)

 384 384 384 384 تعداد نمونه 

بیشترین  

اختالف 

ها کرانه  

119 /0  540 /0  075 /0  069 /0  119 /0  

107 /0  617 /0  056 /0  056 /0  125 /0  

120 /0-  095 /0-  085 /0-  095 /0-  090 /0-  

Z  965 /0  605 /0  505 /0  958 /0  

0/ 820 سطح معناداری   714 /0  572 /0  668 /0  
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 هامحاسبه کفایت حجم نمونه و بررسي کفایت و تقارن داده

 

های موجود و شناسایی شددده و آزمون بارتلت روی شاخص ،  نتایج حاصل از شاخص کا ا  او5درجدول     

 توان مشاهده کرد برای متغیرهای مدل پژوهش را می

 و بارتلت آزمون )کا ا  او(:  نتایج 5جدول 

 نتایج آزمون 

 ی حکمران یستمیس یالگو  یطراح

 ی اجتماع ینخوب در سازمان تام

 0 892 ( KMOگیری ) ضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 058 636789 کای اسکوئر 

 4580 درجه آزادی

 **001 0 سطح معناداری 

       

بوده و مقادیر تقریبدداً نزدیددک بدده یددک را  0/ 6بزرگتر از  (KMO) براسا  نتایج به دست آمده، شاخص       

های شناسایی شده بددرای تحلیددل عدداملی بددود  دهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اسا  شاخصنشان می

ژوهش بددرای تحلیددل عدداملی دهنده مناسب بودن متغیر پدد برای آزمون بارتلت نیز نشان  0/ 001داری  سطح معنی

 بود 

 بررسي سواالت پژوهش 

 مدل حکمراني خوب در سازمان تأمین اجتماعي چه مدلي است و ابعاد و شاخصه های آن کدام است؟

بر اسددا  نتددایج حاصددل از  آن یابعاد و شاخصه های به همراه  اجتماع  ینخوب در سازمان تأم  یمدل حکمران

بدده صددورت   های کمی بددا رو  معددادالت سدداختاریرو  نظریه داده بنیاد و دادههای کبفی با استفاده از  داده

 ابعدداد و شاخصدده هدداتدوین شده است  فلش های پر رنگ نشان دهنده ارتباطات اصلی  موجود میان    1شکل  

باشد  در برابر فلش های خط چین، روابطی که محق  در ضمن بررسی و برداشددت خددود از مطالددب بدده آن می

به عنوان مثال در مدل اصلی شرایط علی فقط با پدیده اصلی در ارتباط است اما بررسی جزیددی تددر   پرده است 

دهد که همین شرایط علی میتواند شرایط زمینه ساز و یا شرایط مداخله گر را نیز تحت تاثیر قرار دهد نشان می

 و یا حتی در دسته بندی مفاهمی میان این سه مفهو  اختالطی رخ داده باشد 
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 بر اسا  نتایج حاصل از داده های کیفی و کمی   تحقی  مفهومی مدل : 1 شکل

 شرایط مداخله گر

 

 قانونی و حقوقی موانع•

 در فرآیندی موانع•

 سازمان

 مدیریتی های ضعف•

 

 عوامل زمينهاي

 سازمانی پذیری انعطاف•

 منابع های ظرفیت•

 سازمانی

 از قانونی های حمایت•

 خوب حکمرانی

 منابع موثر مدیریت•

 انسانی

 

 فرآیند اصلی

هایظرفیت  موثر کارگیری به  

 ینو تام انسانی ،آموزشی  قانونی،

در جهت بهبود حکمروایی یمال  

 

 راهبردها و اقدامات

  آموزشی های ظرفیت توسعه

  مدنی جامعه با موثر ارتباطات تقویت

  سازمانی چابکی افزایش

  

 پيامدها

 توسعه مشارکت•

 بهبود عملکرد•

 توسعه پایدار•

 

 

 عوامل علّی

 یمنابع مال•

 یبرون سازمانعوامل •

و  یمنابع انسان•

 یزاتتجه

آورده ها و انتظارات •

 ینفعانذ

 مدیریت و ییکارا•

 منابع

 یعدالت سازمان•

 ییپاسخگو•

 یریپذ یتمسئول•

 مبارزه با فساد•

 یتشفاف•

 خدمات یفیتک•

 و مقررات ینقوان•

و  یتوانمندساز•

 ییکارا
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 سوأل فرعي اول: 

 کدامند؟ ياجتماع ینخوب در سازمان تأم ي ابعاد حکمران

و معددادالت   یددادداده بن  یددهو  بددا اسددتفاده از رو  نظرهای حاصل از داده های کیفددی و کمددی  با توجه به یافته

عوامددل ای،ینددهعوامددل زم ی،عوامددل علدد ی در پنج بعد اجتماع ینخوب در سازمان تأم  یابعاد حکمران  یساختار

یامدها تقسیم بندی شد  که این ابعاد به همراه  تعداد مولفه های مددورد نظددر در پ ی وعوامل راهبرد  ،مداخله گر

 نشان داده شده است  6جدول 

 ی اجتماع ینخوب در سازمان تأم یابعاد حکمران:  6جدول 

مولفه تعداد  ایعاد  ردیف  

ی عوامل عل 1  16 

ای ینهعوامل زم  2  4 

 3 عوامل مداخله گر  3

ی عوامل راهبرد 4  4 

یامدهاپ 5  3 

 

 سوأل فرعي دوم: 

 های حکمراني خوب در سازمان تأمین اجتماعي کدامند و وزن آنها چگونه است؟مؤلفه 

مولفدده بدده   16دارای    یاجتمدداع  ینخددوب در سددازمان تددأم  یحکمران  در رابطه با  يعوامل عل  هایمؤلفهالف(  

آورده هددا و انتظددارات    4یددزات  و تجه  یمنددابع انسددان   3ی،  عوامل برون سددازمان   2ی)ورودی(منابع مال   1شرح

  10  مبارزه با فسدداد   9یری  پذ  یت مسئول   8ییپاسخگو    7یعدالت سازمان   6  منابع  مدیریت   و  ییکارا   5ینفعان  ذ

  15یی  و کددارا  یتوانمندساز   14  و مقررات  ینقوان   13خدمات    یفیت ک    12یت  شفاف   11جی(  ی )خرومنابع مال

 باشد   می بلند مدت  یجنتا  16 کوتاه مدت  یجنتا

برای پاسخ به سوال فوق، از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج آن در جداول ذیل آمده است  در این       

 ها ، دارای چه ترتیب اهمیتی هستند شود هر یک از مولفهمشخص میها  مؤلفه وزن  آزمون، بر اسا 

بندی )رتبه بندی( تعدادی از متغیرهای وابسته توسددط از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت       

 گیرند  (  در این بخش فرضیات زیر مورد آزمون قرار می1386شود )مؤمنی،  افراد استفاده می

{
𝑯𝟎: هایرتبه متغیرها با  هم  برابر  است                                        میانگین  

𝑯𝟏:  دست کم  یک زو  از میانگین  رتبه متغیرها تفاوت معناداری با  هم  دارند 
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 است  8و 7صورت جدولنتایج آزمون فریدمن به

 

 

 

 

خوب در سازمان   یدر رابطه با حکمران یعوامل عل هایمؤلفه هایرتبه میانگین): نتایج آزمون فریدمن 7جدول

 ( ی اجتماع ینتأم

 میانگین رتبه  مؤلفه

 4/ 52 ی عدالت سازمان

 4/ 50 ( ی)ورودیمنابع مال

 4/ 49 منابع  یریت و مد ییکارا

 3/ 45 یی پاسخگو 

 3/ 40 یری پذ یت مسئول

 3/ 39 ی( )خروج یمنابع مال

 3/ 31 یتشفاف

 3/ 29 خدمات  یفیت ک 

 3/ 25 و مقررات  ینقوان

 3/ 22 یی و کارا یتوانمندساز

 3/ 21 بلند مدت یجنتا

 3/ 19 کوتاه مدت یجنتا

 3/ 15 یزات و تجه یمنابع انسان

 3/ 10 ینفعانآورده ها و انتظارات ذ

 2/ 95 مبارزه با فساد 

 2/ 94 ی عوامل برون سازمان

 :  نتایج آزمون فریدمن )نتیجه معناداری( 8جدول 

 میزان خطا معناداری جه آزادیدر  𝜒2کای دو

967 /71 5 000 /0 05 /0 

 

در رابطدده بددا  یعوامددل علدد  هایمؤلفه طور که از جداول فوق مشخص است، از نظر اولویت بندیهمان          

 به ترتیب زیر خواهد بود:  یاجتماع ینخوب در سازمان تأم  یحکمران
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  6یری پددذ  یت مسددئول   5یی  پاسددخگو    4  منابع  یریت و مد  ییکارا   3،  (ی)ورودیمنابع مال   2ی  عدالت سازمان   1

 یجنتددا  11یی  و کارا  یتوانمندساز   10  و مقررات  ینقوان   9  خدمات  یفیت ک    8یت  شفاف   7(ی)خروج  یمنابع مال

مبددارزه بددا   15ینفعان آورده ها و انتظارات ذ   14یزات  و تجه  یمنابع انسان   13  کوتاه مدت  یجنتا   12  بلند مدت

 ی عوامل برون سازمان  16  فساد

مولفدده بدده  4دارای    یاجتمدداع  ینخددوب در سددازمان تددأم  یحکمران  در رابطه با  ایینهعوامل زم  هایمؤلفهب(  

  4خددوب    یاز حکمران  یقانون  یها  یت حما   3،    یمنابع سازمان  یها  یت ظرف   2یسازمان  یریانعطاف پذ   1شرح

 است   9صورت جدول فریدمن بهباشد  نتایج آزمون می یموثر منابع انسان  یریت مد

 

 

 

خوب در  یدر رابطه با حکمران ای-ینهعوامل زم های-مؤلفه هایرتبه یانگینم: نتایج آزمون فریدمن )9جدول

 ی( اجتماع ینسازمان تأم

 میانگین رتبه مؤلفه

 4/ 60 یموثر منابع انسان  یریت مد

 4/ 52 خوب یاز حکمران  یقانون یها  یت حما

 3/ 90 یمنابع سازمان یها  یت ظرف

 3/ 80 یسازمان یریانعطاف پذ

:  نتایج آزمون فریدمن )نتیجه معناداری( 10جدول   

 میزان خطا معناداری در جه آزادی 𝜒2کای دو

850 /22  5 000 /0  05 /0  

رد شده و ادعددای یکسددان بددودن میددانگین   0Hاست، فرض    0/ 05به دلیل اینکه معناداری کمتر از آستانه         

 هایمؤلفه طور که از جداول فوق مشخص است، از نظر اولویت بندیهمان  شود های متغیرها پذیرفته نمیرتبه

 یب زیر خواهد بود:به ترت  یاجتماع ینخوب در سازمان تأم  یدر رابطه با حکمران  ایینهعوامل زم

  4ی  منددابع سددازمان  یهددا  یددت ظرف   3  خوب  یاز حکمران  یقانون  یها  یت حما   2ی  موثر منابع انسان  یریت مد   1

 ی سازمان یریانعطاف پذ

مولفدده بدده   3دارای    یاجتمدداع  ینخوب در سازمان تددأم  یحکمران  در رابطه با  گرعوامل مداخله  هایمؤلفهج(  

باشددد  نتددایج آزمددون مددی  یریتیمد  یضعه ها   3،  در سازمان  یندیموانع فرآ   2یو قانون  یموانع حقوق   1شرح

 صورت زیر است   فریدمن به

 ینخوب در سازمان تأم یحکمران در رابطه با عوامل مداخله گر هایمؤلفه: نتایج آزمون فریدمن )11جدول

 ( یاجتماع

 میانگین رتبه ابعاد
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 4/ 33 یریتیمد یضعه ها

 4/ 25 در سازمان یندیموانع فرآ

 3/ 98 یو قانون  یموانع حقوق

 : نتایج آزمون فریدمن )نتیجه معناداری( 12جدول 

 میزان خطا معناداری در جه آزادی 𝜒2کای دو

460 /20  5 000 /0  05 /0  

هددای رد شده و ادعای یکسان بودن میانگین رتبه  0Hاست، فرض    0/ 05به دلیل اینکه معناداری کمتر از آستانه  

عوامددل  هددایمؤلفه طور که از جداول فوق مشخص است، از نظر اولویت بندیهمان  شود متغیرها پذیرفته نمی

 به ترتیب زیر خواهد بود:  یاجتماع ینخوب در سازمان تأم  یمداخله گر در رابطه با حکمران

 یو قانون  یموانع حقوق  3  در سازمان یندیموانع فرآ  2یریتی  مد یضعه ها .1

مولفدده بدده   4دارای    یاجتمدداع  ینخددوب در سددازمان تددأم  یحکمران  در رابطه بای  عوامل راهبرد  هایمؤلفهد(  

ارتباطات موثر  یت تقو   3،   یمال  ینو تام  یاقتصاد  یها  یت ظرف  یشافزا   2ی  آموزش  یها  یت توسعه ظرف   1شرح

 صورت زیر است باشد  نتایج آزمون فریدمن بهمی  یسازمان  یچابک یشافزا  4 یبا جامعه مدن

 

 

 

خوب در  یدر رابطه با حکمران یعوامل راهبرد هایمؤلفه هایرتبه یانگینم:  نتایج آزمون فریدمن ) 13جدول

 ی( اجتماع ینسازمان تأم

 میانگین رتبه  مؤلفه

 4/ 52 یمال ینو تام  یاقتصاد یها یت ظرف یشافزا

 4/ 50 ی آموزش یها یت توسعه ظرف

 3/ 45 ی سازمان یچابک یشافزا

 3/ 40 ی ارتباطات موثر با جامعه مدن یت تقو 

 :  نتایج آزمون فریدمن )نتیجه معناداری( 14جدول 

آزادیدر جه  𝜒2کای دو  میزان خطا معناداری 

720 /21  5 000 /0  05 /0  

رد شده و ادعددای یکسددان بددودن میددانگین   0Hاست، فرض    0/ 05به دلیل اینکه معناداری کمتر از آستانه         

 هایمؤلفه طور که از جداول فوق مشخص است، از نظر اولویت بندیهمان  شود های متغیرها پذیرفته نمیرتبه

 به ترتیب زیر خواهد بود:  یاجتماع ینخوب در سازمان تأم یدر رابطه با حکمران  یعوامل راهبرد

ی سددازمان یچددابک یشافددزا  3ی  آموزشدد   یهددا  یت توسعه ظرف   2ی  مال  ینو تام  یاقتصاد  یها  یت ظرف  یشافزا 1

 ی ارتباطات موثر با جامعه مدن  یت تقو  4
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موانددع    1مولفه به شددرح  3دارای    یاجتماع  ینخوب در سازمان تأم  یحکمران  در رابطه بایامدها  پ  هایمؤلفهه(  

صورت باشد  نتایج آزمون فریدمن بهمی  یریتیمد  یضعه ها   3،  در سازمان  یندیموانع فرآ   2یو قانون  یحقوق

 زیر است   

 ( یاجتماع ینخوب در سازمان تأم یحکمران در رابطه با یامدهاپ هایمؤلفه: نتایج آزمون فریدمن )15جدول

 میانگین رتبه ابعاد

 4/ 30 بهبود عملکرد

 4/ 29 توسعه مشارکت 

 3/ 91 یدارتوسعه پا

 : نتایج آزمون فریدمن )نتیجه معناداری( 16جدول 

 میزان خطا معناداری در جه آزادی 𝜒2کای دو

350 /19  5 000 /0  05 /0  

هددای رد شده و ادعای یکسان بودن میانگین رتبه  0Hاست، فرض    0/ 05به دلیل اینکه معناداری کمتر از آستانه  

 یامدددهاپ هایمؤلفه طور که از جداول فوق مشخص است، از نظر اولویت بندیهمان  شود متغیرها پذیرفته نمی

 زیر خواهد بود:به ترتیب   یاجتماع ینخوب در سازمان تأم  یدر رابطه با حکمران

 یدار توسعه پا  3  توسعه مشارکت   2  بهبود عملکرد  1

 

 

 

 

 

 سوأل فرعي سوم: 

 کدامند؟ ياجتماع ینخوب در سازمان تأم  يحکمران  یشاخصه ها

های حاصل از داده های کیفی حاصل از مصدداحبه بددا خبرگددان  و چددارچوب نظددری پددژوهش با توجه به یافته

به همددراه میددانگین و انحددراف معیددار    17ی در جدول  اجتماع  ینخوب در سازمان تأم  یحکمران  یشاخصه ها

 ها نشان داه شده نشان داده شده است آن

 یاجتماع  ینخوب در سازمان تأم یحکمران  یشاخصه ها: 17جدول 

انحراف  یانگینم ياجتماع ینخوب در سازمان تأم  يحکمران  یاخصه هاش

 یار مع

 1/ 00 3/ 70 ح  بیمه های پرداختی توسط کارفرمایان 

 1/ 00 3/ 71  سازمان  یها یگذار  یهدرآمد حاصل از سرما

 0/ 97 3/ 72 ح  بیمه های حرف و مشاغل آزاد و ح  بیمه های استفاده از خدمات درمانی
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 0/ 99 3/ 72 تعهدات دولتو کمک 

 0/ 99 3/ 72 درآمد حاصل از خسارات و جرائم

 0/ 98 3/ 76 تور  و یا تحریم اقتصادی   –رکود اقتصادی  –عوامل ا قتصادی مثل تور  پیشرفت اقتصادی 

 0/ 98 3/ 67 عوامل اجتماعی مثل تغییرات جمعیتی

 1/ 00 3/ 70 قوانین و مقررات  –عوامل سیاسی مانند دخالتهای دولت 

 1/ 00 3/ 71 سازمان یاب جامع و متصل درکلو حضور غ یپرسنل یستماستقرار س

 1/ 41 3/ 16 آماده   یزاتو تجهمستعد یانسان یروین

 1/ 43 3/ 13 فناوری اطالعات و تجهیزات بروز در ارائه خدمات و پیگیری مطالبات 

 1/ 50 2/ 94 یساالر یستهو شا  ینیگز  یستهشا

 1/ 36 3/ 29 ارائه خدمات وسرمایه ، همراه با خالقیت و نوآوری

 1/ 44 3/ 14 درخواست های استفاده از مستمری بازنشستگی،بازماندگی واز کارافتادگی 

 1/ 36 3/ 19 درخواستهای استفاده از مزایای کوتاه مدت)غرامت از دستمزد، هزینه ازدوا  وکفن و دفن و   ( 

 1/ 42 3/ 18   یبه اهداف با استفاده از منابع سازمان یدنجهت رسو استفاده بهینه  اثربخش  یریت مد

 1/ 40 3/ 18 یتو خالق ینظا  نوآور یت تقو 

 1/ 41 3/ 16 بهتر  یو اثر بخش ییبه اهداف با کارا یدنرس یبرا یو انسان   یمنابع ماد یهاستفاده از کل

 1/ 43 3/ 13 ها  یستگیو شا  یانسان یروینتوسعه ظرفیت 

در سازمان   یساالر  یسته شا  ث خوب که باع   ی دانش و مهارت ها  مرتبط و  تحصیالتاستخدا  افراد با  

 می گردد

94 /2 50 /1 

 1/ 00 3/ 97 سازمان  اهداف به دردستیابی اطالعات ازفناوری استفاده

 1/ 04 3/ 92 ( وتجهیزات انسانی نیروی) ازمنابع بهینه استفاده

 1/ 05 3/ 91 خوب  یارز  ها و نشان دادن حکمران یجترو

 0/ 97 3/ 99 یرانمستمر دانش و مهارت کارکنان و مد یشو افزا  یوریت و نوآخالق

 0/ 99 3/ 95 ی متخصص و حرفه ا یروهاین یجذب و نگهدار

 0/ 97 3/ 97 ها  یت و قابل یانسان یها یت ظرف همهاستفاده از 

 1/ 02 3/ 94 وجود نظا  اطالعات آزاد

 0/ 97 3/ 98 در ارائه اطالعات  یت شفاف

 1/ 00 3/ 95 یقانون مدار و صداقت 

 1/ 02 3/ 93 یساالر یستهو شا ینیگز یستهشاو  یروها ن یدر ارتقا یانصاف و برابر

 1/ 04 3/ 69 و یا غیرمستقیم در تصمیم گیریها  مستقیم به صورت وکارکنان مدیران نقش

از فرصت   یدو ارباب رجوع ها با  ینفعانبرابر برخوردار شوند چه همکاران و چه ذ  یاز فرصت ها

 برابر برخوردار باشند  یها

97 /3 00 /1 
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 1/ 02 3/ 92 نظا  عادالنهو  ایجاد  یجادعدالت ا  یو انتصاب بر مبنا ینشگز

 1/ 05 3/ 91  یهو تنب  ی تشو  ینظا  عادالنه برا یجادا

برای   را  ذعدالت  دسترس  یعنیکنند    یت رعا   ینفعانهمه  به  قادر  برخوردار   یهمه  قدرت  ساختار  به 

 باشند 

99 /3 97 /0 

 0/ 99 3/ 95 یریت به عدالت سازمانی تعهد مدو  منافع عمو  ینتام

 0/ 97 3/ 97 وجود نظا  پاسخگوئی در تمامی رده های سازمانی 

 1/ 02 3/ 94 پاسخگوئی به شکایات و انتقادات مخاطبین 

 0/ 97 3/ 98 همراهی مسئولیت و قدرت  

 1/ 00 3/ 95 مشخص بودن وظایه و مسئول انجا  هرکار

 1/ 02 3/ 93 نظارت مالکان و صاحبان اصلی یعنی ذینفعان 

 یا به ارباب رجوع ها و    یدانجا  شود و با   ینکار ها در همان زمان معپذیری یعنی اینکه    یتمسئول

    ارها هم در زمان مشخص پاسخ داده شودکبه هم یحت

92 /3 98 /0 

 0/ 96 3/ 90   مسئولیتهایی که به آنهامحول میشودمسئولیت پذیری درمقابل تعهدات یعنی انجا  به موقع 

آن   یهست پاسخگو   ی که مسئول انجا  کار  یفردیدو مسئول انجا  کارهاکه با  یهمشخص بودن وظا

 باشد هم

89 /3 99 /0 

 0/ 98 3/ 72 ایجادفرآیندهای مناسب جهت تعامل میان مدیران وکارکنان وذینفعان 

 0/ 97 3/ 91 پایبندی به ارزشهاو اصول اخالقی 

خود ارائه   ینفعانخاص خدمات را به ذ  یچهارچوب زمان  یکدر    یری گ   یمتصم  یندهاینهادها و فرا

 دهد 

92 /3 98 /0 

 0/ 96 3/ 90  مسئولیت درقبال محیط اطراف سازمان ازنظراجتماعی وزیست محیطی

 0/ 99 3/ 89 رعایت حقوق ذینفعان داخلی وخارجی

 0/ 96 3/ 90 فرآیندتعریه شده درزمان تعیین شدهانجا  امور براسا   

 0/ 94 3/ 97 که دارند  یریپذ یت مبارزه با فساد با استفاده از مسئول

 0/ 95 3/ 97 و ارائه بازخورد به کارکنان  یابیاعمال کنترل و ارز

 0/ 95 3/ 97 برقرار باشدبه طور مستمر در سازمان  یدبا یفساد و رشوه و تبانمبارزه 

 0/ 94 3/ 94 ی وجدان حرفه ا یت تقو  ی در افراد از طر یخودکنترل یستمس یجادا

 0/ 97 3/ 96 سازمان یکانون ها و شرکا یصنف یتشکل ها  یها یت استفاده از ظرف

 0/ 89 3/ 97 شان  یهوظاقبال انجا  آنها در  یهو تنب ی تشو 

 0/ 85 3/ 99 شفافیت قوانین،مقررات وشیوه انجا  کار

 0/ 88 3/ 97 بکارگیری دقی  وموثر سیستم تشوی  وتنبیه  

 0/ 88 3/ 97 تقویت بنیانهای اخالقی واعتقادی 
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 0/ 89 3/ 97   شفاف باشد یدبا ینفعانسازمان و ذ ینب یهتوان وجود ارتباط دو سو یم یت شفاف  یاز شاخصه ها

 0/ 85 3/ 99 باید شفاف باشد یریت مد

م  یرانمد ا  یو کارکنان  توانمند تر شوند و م   ینتوانند در  به پرور  کارکنان منجر   یدستگاه  تواند 

 شود 

97 /3 88 /0 

 1/ 41 3/ 16 و مقررات  ینقوان  یت شفاف

 1/ 43 3/ 13   پشت پرده نباشد یزیهمه موضوعات کامال شفاف باشد چ یداست که با یت شفاف

 1/ 50 2/ 94 و مرد  ینفعانذ  یتمام یسهل و آسان برا یدسترس یت آزاد اطالعات و قابل یانجر

کلیه پرداختها بصورت متمرکز  و ترمیم مستمری مطاب  با تور  واقعی و اطالع ذینفعان از جزئیات 

 پرداخت  

29 /3 

14 /3 

36 /1 

44 /1 

 1/ 36 3/ 19    ( تعرفه گذاری واقعی و بروزرسانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت ) هزینه پروتز و اروتز و 

 1/ 42 3/ 18 صدور مفاصاحساب پرداخت ح  بیمه کارفرمایان از طری  سامانه الکترونیکی  

اتصال همزمان به شبکه اداره ثبت احوال و انجا  مراحل اداری و پرداخت کمک هزینه ازدوا  و کفن 

 ودفن بصورت الکترونیکی 

18 /3 40 /1 

 0/ 89 3/ 97 تسهیل در پرداخت هزینه های درمانی در رو  درمان غیر مستقیم 

 0/ 85 3/ 99 ینفعانسازمان و ذ ینب  یهارتباطات و اطالعات گسترده و دوسو 

 0/ 88 3/ 97 ی تحق  عدالت اجتماع درجهت  مطلوب یفیت با ک به صورت غیر حضوری ارائه خدمات 

 1/ 41 3/ 16 استفاده بهینه از خدمات الکترونیکی در جهت استفاده از خدمات درمانی 

 1/ 43 3/ 13   و مستمری بگیران و حذف پرونده های کاغذی شدگان و   یمهب یکردن پرونده ها  یستمیس

 0/ 89 3/ 97 ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به همگان بمنظور تحق  عدالت اجتماعی  

 0/ 85 3/ 99 یزات جدیدها و تجه یو استفاده از فناور  یننو  یاستفاده از آموزشها

 0/ 88 3/ 97 برون سپاری خدمات و یا استفاده بهینه از بستر فضای مجازی جهت تسهیل در ارائه خدمات 

 1/ 41 3/ 16   یزاتتجه یاطالعات و بروز رسان یاستفاده از فناوربا  یپرور  ینو جانش یستگیتوسعه شا

 1/ 43 3/ 13 استفاده از خدمات الکترونیکی در انجا  بازرسیها و و صول مطالبات 

 0/ 89 3/ 97 قانون   یت اکم ح

 0/ 85 3/ 99 برخورداری همه افراد از فرصتهای برابر 

 1/ 50 2/ 94 بخشنامه ها و کارشناسی دقی  در صدور بخشنامه ها و دستورالعملها تجمیع و شفافیت 

 1/ 00 3/ 97 تعامل با مراجع قانونگذاردر حفظ سرمایه سازمان  

 1/ 04 3/ 92 استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی

 1/ 05 3/ 91 تقویت نظا  خالقیت و نوآوری و افزایش مستمر دانش و مهارت کارکنان و مدیران 

 0/ 97 3/ 99 کارایی و اثربخشی و داشتن نگر  سیستمی  

 0/ 99 3/ 95 ایجاد نظا  عادالنه در گزینش و انتصاب 
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 1/ 50 2/ 94 رعایت عدالت برای تمامی ذینفعان و دسترسی عادالنه همه به ساختار قدرت 

 1/ 00 3/ 97 استقرار نظا  پاسخگوئی در تمامی رده های سازمانی 

 1/ 04 3/ 92 مسئولیت پذیری در قبال انجا  تعهدات 

 1/ 05 3/ 91 مبارزه با فساد و رشوه و تبانی به طور مستمر در سازمان 

 0/ 97 3/ 99 وجود جریان آزاد اطالعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان برای تمامی ذینفعان 

 0/ 99 3/ 95 مشارکت تمامی ذینفعان در تصمیم گیریها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم    

 1/ 50 2/ 94 پاسخگو بودن کارکنان و مدیران  

 0/ 96 3/ 90 مسئولیت پذیری کارکنان ومدیران 

 0/ 99 3/ 89 ارائه خدمات با کیفیت بهتر در تما  واحدها 

 0/ 98 3/ 72 رضایتمندی مراجعین و تکریم ارباب رجوع  

 0/ 97 3/ 91 مشاکت جویی کارکنان و مدیران در تصمیم گیریها  

 رعایت عدالت در استخدا  و ارتقام 

 تقویت نظا  شایسته ساالری 

90 /3 96 /0 

 0/ 99 3/ 89 حاکمیت قانون در سازمان 

 0/ 98 3/ 72 جلوگیری از فساد و تبانی 

 0/ 97 3/ 91 رعایت حقوق کلیه ذینفعان  

 0/ 96 3/ 90 پرور  کارکنان و مدیران خالق و متعهد 

 1/ 36 3/ 29 جذب منابع جدید سرمایه گذاری و درآمدی  

 1/ 44 3/ 14 ارتقام سرمایه اجتماعی سازمان 

 1/ 36 3/ 19 افزایش آگاهی و اعتماد و رضایتمندی ذینفعان  

 1/ 42 3/ 18 استخدا  و نگهداری نیروهای متخصص و حرفه ای  

 1/ 40 3/ 18 یی کارکنان مشارکت جو

 1/ 41 3/ 16 یریپذ یت و مسئول ییمشارکت جو  یهروح

 1/ 43 3/ 13 پرور  کارکنان خالق و نوآور 

 1/ 50 2/ 94 پاسخگو بودن قانون مدار بودن متعهد بودن وفادار بودن  

 1/ 00 3/ 97 یدارا یطو مح یستممنضبط بودن آگاه به س

 1/ 04 3/ 92 سازنده با همکاران  یهروح

 1/ 05 3/ 91 ی مدار یمشترو و کارکنان  ینتعامل سازنده با همکاران و مراجع 

 0/ 97 3/ 99 پرور  کارکنان خالق نوآور پاسخگو قانون مدار متعهد وفادار 

 0/ 99 3/ 95 یی کارکنان پاسخگو 

 0/ 97 3/ 97 ی قانون مدار
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 1/ 02 3/ 94 ی تعهد و خود کنترل

 0/ 97 3/ 98 ینفعان ذ یتمندیو اعتماد و رضا یآگاه یشافزا

 1/ 00 3/ 95 کنندگان   همکاران و مراجعهتعامل سازنده با 

 1/ 02 3/ 93 اعتماد به نفس به کارکنان 

 1/ 04 3/ 69 ارباب رجوع  یمو تکر یساالر   یستهشا جهت استقرار یندهآ یرانمد ییآزمون شناسا  یبرگزار

 1/ 00 3/ 97 ینآنال یابو حضور و غ   یجامع پرسنل یستماستقرار س یندهدر آ یکاغذ یذف پرونده هاح

 1/ 36 3/ 29 از فساد   یریجلوگ 

متعهد و   یرانپرور  کارکنان و مدو    یو درآمد  یگذار  یهسرما  یدو جذب منابع جد  یدارپا   یبهره ور

 توانمند

14 /3 44 /1 

 1/ 36 3/ 19 خوب  یحکمران یاز فساد وقت یریجلوگ 

 1/ 42 3/ 18 تر و مطلوب تر  یفیت ارائه خدمات با ک 

 1/ 02 3/ 93 ینفعان ذ یتمندیو اعتماد و رضا یآگاه یشافزا

 1/ 04 3/ 69 ی مشارکت یریگ  یمدستگاهها و تصم یرتعامل برد برد با دولت و سا  یجادا

 1/ 00 3/ 97 یدارپا یو بهره ور یفیت خدمت با ک 

 1/ 36 3/ 29 ی در گزینش و ارتقامساالر  یستهشا

 

 گیری نتیجه

 عوامل علی، های طبقه در تامین اجتماعی در خوب حکمرانیمدل  با مرتبط محوری کدهای پژوهش، این در

نتددایج  تفصددیلی شددرح بدده ادامدده در انددد  شده شناسایی راهبردها، پیامدها، گر، مداخله عوامل ای، زمینه عوامل

 است    شده پرداخته ها کدگذاری

محددوری و معددادالت های گردآوری شده از طری  کدگزاری بدداز و نتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی داده-1

و منددابع    یریت و مددد  یی(، کارای)ورودیمنابع مال  یعدالت سازمان  هایی همچون  ساختاری نشان دادکه شاخص

در تامین اجتمدداعی قددرار گرفتدده  خوب یی،در دسته مقوالت  با اهمیت عوامل علی  در مدل حکمرانیپاسخگو 

توانددد تامین اجتماعی با مسائلی مواجه است که گاهاً نمیتوان گفت امروزه سازمان  اند  در تبیین این نتیجه می

 یریت و مددد ییکارا ی،منابع مال، یعدالت سازمانها تسلط داشته باشد  اموری چون به صورت مستقل بر همه آن

تددوان یی به مشتریان  همچنین در راستای اجددرای حکمرانددی هددوب در تددامین اجتمدداعی نمددیپاسخگو   ،منابع  

 آرایی:  یپژوهش  هاییافتهبا    یجنتا  ینا   تصادی، اجتماعی، فرهنگی، و غیره را نادیده گرفت تحوالت سیاسی، اق

 شد  یید(، هماهنگ بوده و تا2003)  فنگ(؛ 1388)  زاده  پهلوان(؛ 1386) الوانی(؛  1387)

معددادالت های گردآوری شده از طری  کدگزاری بدداز و محددوری و نتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی داده-2

 یاز حکمراندد   یقددانون  یهددا  یددت حمای   موثر منابع انسان  یریت مد  هایی همچون  ساختاری نشان دادکه شاخص

ای  در در دسته مقوالت  با اهمیددت عوامددل زمیندده  ی سازمان  یریانعطاف پذی  منابع سازمان  یها  یت ظرف   خوب
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توان گفت یکی از مسددائلی کدده این نتیجه میدر تامین اجتماعی قرار گرفته اند  در تبیین  خوب مدل حکمرانی

های بزرگ همچون سازمان تامین اجتماعی در پیاده سازی الگوهای مدیریتی نوین همچددون بسیاری از سازمان

حکمرانی خوب با آن مواجه اند، ساختار سنتی سازمانی است که توانایی سازگاری با تغییر و تحوالت محیطی 

-رهای مهم و اساسی در پیاده سازی حمرانی خوب در تامین اجتمدداعی ظرفیددت را ندارند،همچنین یکی از بست

هددای حقددوقی و های درون سازمانی است  ازطرفی اجرای حکمرانی هوب در تامین اجتماعی نیازمند پشددتوانه

ای سازماندهی شوند که هر گوندده تحلدده های اجرای قانون باید به گونهقانونی است  که در این راستا ضمانت 

 در  حاصددل  هددای  یافته  ها برخورد نمایند قساد اداری در سازمان را مورد شناسایی قرار داده و به شدت با آنو  

(، 2004چانگ )  ،(2003)  (، گیلبرت1391وصدقی)   رزمی  ،(1391)  عماد  رحیمی  پژوهشی  هاییافته  با  مقایسه

  است  داشته  یکسانی  نتایج

های گردآوری شده از طری  کدگزاری بدداز و محددوری و معددادالت دادهنتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی -3

و  یدر سازمان  موانع حقددوق یندی  موانع فرآیریتیمد یضعه ها  هایی همچون  ساختاری نشان دادکه شاخص

در تامین اجتماعی قرار گرفته  خوب در دسته مقوالت  با اهمیت عوامل مداخله گر  در مدل حکمرانی ی قانون

این عوامل نه تنها در پیدداده سددازی الگددوی حکمرانددی خددوب در تددامین   توان گفت در تبیین این نتیجه میاند   

های پیش اجتماعی ، بلکه برای اجرای هر گونه سیاست و تصمیم گیری در هر سازمانی از اساسی ترین چالش

ین اجتمدداعی دارنددد، روی مدیران است  فرایندهای سازمانی نقش بسزایی در اجرای حکمرانددی خددوب در تددام

شددود کدده در طددول سدداعات ها و ارتباطات درون سازمانی اطددالق مددیفرایندهای سازمانی، به مجموعه فعالیت 

 رضددایی پژوهشددی هاییافته با مقایسه در حاصل های یافته باشند های کایر در سازمان، تعریه شده میفعالیت 

  است  داشته  یکسانی  نتایج( 2003)کناک   و(، 1394و فرح زاده )  رنجبریان  ،(1386)

های گردآوری شده از طریدد  کدددگزاری بدداز و محددوری و معددادالت نتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی داده

 یهددا یت توسعه ظرف ی،مال  ینو تام  یاقتصاد  یها  یت ظرف  یشافزا  هایی همچون  ساختاری نشان دادکه شاخص

در دسته مقوالت  با اهمیددت عوامددل   ی ارتباطات موثر با جامعه مدن  یت تقو ،  یسازمان  یچابک  یشافزا،  یآموزش

تددوان گفددت: در تامین اجتماعی قرار گرفته انددد  در تبیددین ایددن نتیجدده مددی خوب راهبردی  در مدل حکمرانی

تای اجددرای های آموزشی، نفش بسزایی در تربیت منابع انسددانی و همچنددین مدددیران در راسدد آموز  و سیستم

 هوشددیار  و  اکرامددی  پژوهشی  هاییافته  با  مقایسه  در  حاصل  هاییافته  حکمرانی خوب در تامین اجتماعی دارند

 و هو هانددگ ،(2015) لیکامددا ،(2015)النددگ و آمچددی ،(1398)طلوعیددان  ،(2017)مدداریو  و پدددرو(، 2019)

  اسددت  داشددته یکسددانی نتددایج( 1398)همکاران  و  بهراد  ،(2009)وانگ  و  کیائو   ،(2009)ادوارد  ،(2009)هو یانگ

پراکندددگی  محددل کددار -2راسددی  اداریک بورووجددود  -1های نیز بود از جملدده  تحقی  حاضر دارای محدودیت 

مواجدده -4درک متفاوت آزمودنی ها درپاسخگوی بدده سددواالت-3آزمودنی ها به لحاظ بعد مسافت وجغرافیایی

همچنددین پیشددنهادهای پددیش رو حاصددل از نتددایج   ژوهش در حین اجرای پدد   19-شدن با شیوع ویرو  کوید

سازمان تامین اجتماعی بایستی در راستای انعظاف پذیر تر کردن ساختار سازمانی -باشد   پژوهش قابل اجرا می

خود تال  بیشتری کند در این راستا، ایجاد فضای غیر رسمی در حین رعایت رسمیت، وحدت رویه، سلسددله 

توان از طریدد  بدده روز رسددانی می-های اداری در سازمان موثر است عطه، تشکیل تبممراتب پایین ساختار من
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های مجازی برای تسددریع ارتباطددات، پشددتیبانی مددالی، نیددروی انسددانی متخصددص، فناوری، به کارگیری شبکه

همچنین - های منابع سازمانی تامین اجتماعی را باال بردمدیریت دانش، بسترهای قانونی، شفافیت مالی، ظرفیت 

های قانونی از حکمرانی خوب از طری  ضمانت اجرایی قوانین، تصویب و اصددالح قددوانین ومقددررات حمایت 

خاص برای حکمرانی خوب، رفع مواد قانونی سرمایه گذاری، در آمد زایی و رفع ابهامات و تعاریه چندگانه 

ازمان تددامین اجتمدداعی از اهمیددت مدیریت منددابع انسددانی در سدد -قانونی در حکممرانی هوب و کار ساز است 

زیادی برخوردار است که از طری  برگزاری سیاست ارتباط ارتباط و برخورد با منددابع انسددانی، داشددتن کمیتدده 

یکددی دیگددر از راهکارهددایی کدده -تواند تا حدودی موثر باشد راهبری متخصصریا، تمرکز گرایی در سازمان می

تعریدده  طری  از امر این است تامین اجتماعی در  مالی تامین و اقتصادی های ظرفیت  افزایشبسیار مهم است 

مالی، امکان پذیر است از سویی سازمان تددامین اجتمدداعی بایسددتی  های اسپانسر جذب مالی، های تامین پروژه

انعکددا  ها، رفع تبعیض در جامعه، تری را با جامعه مدنی برقرار کند  به کارگیری موثر از رسانهارتباطات موثر

 تواند به بهبود ارتباط سازمان تامین اجتماعی با جامعه مدنی ختم شود های مرد ، میخواسته

 منابعفهرست 

 منابع فارسي

  شهری  حکمرانی  الگوی  اسا   بر  شهری  مدیریت  در  شفافیت   و  پاسخگوئی  بررسی(   1387  )وحید  آرایی،

 دانشکده   تهران،  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  نامه  پایان(   تهران  6  منطقه  شهرداری :  موردی  مطالعه)  خوب

   سیاسی علو   گروه سیاسی، علو  و حقوق

 پایان   خوب،  حکمرانی  نظریه  پرتو   در  ایران  استخدامی  حقوقی  نظا   بررسی  و  نقد(   1388  )زهرا  زاده،  پهلوان

  سیاسی علو  و حقوق دانشکده تهران، دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه

)سیدرضا  عماد،  رحیمی   مطالعه   اسالمی،  انقالب  گیری  شکل  در  خوب   حکمرانی  نظریه  بررسی(   1391  

 خوارزمی،   دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  نامه  پایان   1332-1357  هایسال  در  پهلوی  حکومت :  موردی

     انسانی علو  و ادبیات دانشکده

  انسانی،  توسعه  به  دستیابی   بر  خوب  حکمرانی  تحق   الزامات(   1391  )سمیه  صدیقی،  و   جواد  محمد  رزمی،

)اقتصاد  ملی  همایش  چهارمین  مقاالت  مجموعه   واحد   اسالمی  آزاد  دانشگاه   شهر،   خمینی(   22-1صص  

   شهر خمینی

)مهدی  رضایی،   رفاه   ایران،  به  خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه  جذب  بر  خوب  حکمرانی  تأثیر(   1386  

     104-85 ،(26) 7  اجتماعی

   مشروعیت؟  به  بودن  موثر  از:  دولت   تشکیل  عناصر  تحوالت(   1394  )مهسا  زاد،  فرح  و  امیرحسین  رنجبریان،

  272-255  ،(2)45  عمومی حقوق مطالعات

 از   فازی  رویکرد  با  کشوری  بین  مطالعه:  حکمرانی  کیفیت   تطبیقی  تحلیل(   1391  )افشار  کبیری،  و  علی  ساعی،

   65-61 ،(58)19  اجتماعی  علو   2000-2008 سال
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  بر   دولت   اندازه  و  خوب  حکمرانی  اثر  بررسی(   1392  )خالد  پور،  امین  و  منصور  اعتصامی،  بهرا ؛  سحابی،

   118-105 ،(12)3  اقتصادی توسعه و رشد های پژوهش  منتخب  کشورهای در مالی توسعه

)مریم  خالقی،  و  نیما  نیلفروشان،  ابوالفضل؛  آبادی،  شاه   کشورهای   بیکاری  رشد  بر   حکمرانی  تأثیر(   1392  

     164-147 ،(65)21  اقتصادی سیاستهای و ها پژوهش توسعه، حال  در و یافته توسعه منتخب 

   راهبرد و  مجلس   کشوری  خدمات مدیریت  قانون(   1393  )فهیمه غفرانی، و  محمدرضا مالکی، مریم؛ طهرانی،

21(79)، 197-207   

  مدیریت  مطالعات   ایران  در  خوب  حکمرانی  کیفیت   بر  تحلیلی(   1386  )محسن  ثانی،  علیزاده  و  مهدی  الوانی،

    24-1 ،(53)14 ،(تحول و بهبود)
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