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چکیده

مفهوم حاكمیت مالی به روش مديريت امور مالی يک سازمان در راستای اهداف سازمانی و
استراتژيک خود اشاره دارد ،بهگونهای كه از ايجاد سطوح باالی پاسخگويی در قبال تمامی ذینفعان
اطمینان كسب شود .امروزه نظام تأمین اجتماعی به داليلی همچون تغییرات جمعیتشناختی و
بحرانهای اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است .در اين رابطه بهعنوان يک راهکار ،اتخاذ رويکرد
حاكمیت مالی از سوی نهادهايی همچون سازمان بینالمللی كار و اتحادية بینالمللی تأمین اجتماعی
توصیه شده است .از آنجايی كه اجزای حاكمیتی بايد با نیازها ،ارزشها و شرايط اجتماعی و اقتصادی
خاص هر كشور سازگار شوند ،هدف اين پژوهش دستیابی به چگونگی الگوی حاكمیت مالی در
سازمان تأمین اجتماعی ايران است .پژوهش حاضر از نوع كیفی و به روش نظرية مبنايی بوده و با
انجام مصاحبة ژرفنگر با  11نفر از خبرگان سازمان تأمین اجتماعی كه با استفاده از نمونهگیری گلوله
برفی انتخاب شدهاند ،انجام شده است .بر اساس تحلیل دادهها و الگوی پژوهش میتوان نتیجه گرفت
كه ثبات مالی به منظور حفظ توانايی پاسخگويی سازمان تأمین اجتماعی در قبال ذینفعان با استفاده از
راهبردهايی همچون دورانديشی ،مشاركت اثربخش و شفافیت قابل احصاست.
واژههای کلیدی :تأمین اجتماعی ،حاكمیت مالی ،نظرية مبنايی.
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 .1مقدمه
بر اساس تعربف سازمان بینالمللی كار ،نظام تأمین اجتماعی استقرار نظامی قانونی
برای تدارک و تأمین مالی نیازهای خاص دوران پیری ،ازكارافتادگی ،بیماری ،بارداری،
حوادث شغلی ،بیکاری ،مرگ سرپرست خانواده و همچنین تأمین خدمات سالمت و
حمايت از خانواده است ( .)ILO, 2010, 3سازمان تأمین اجتماعی با پوشش نزديک به
چهل میلیون نفر ،كه حدود نیمی از جمعیت كشور را دربرمی گیرد ،بیشترين نقش را در
نظام تأمین اجتماعی ايران بر عهده دارد (سالنامة آماری سازمان تأمین اجتماعی.)7931 ،
نظام تأمین اجتماعی امروزه با چالشها و ريسکهای متعددی در زمینة ساختارهای
اجتماعی ،اقتصادی ،قانونی ،مديريتی و سیاسی مواجه است (.)Rohregger, 2010
افزايش بیکاری و تغییرات جمعیتشناختی ،نظام تأمین اجتماعی در كشورهای جهان
را با كسری بودجه مواجه كرده است (.)Musalem and Ortiz, 2011
با توجه به ماهیت بلندمدت حمايتهای تأمین اجتماعی و احتمال وجود مخاطرات
متعدد در طول زمان ،انتخاب نظام مالی مناسب در برنامههای نظام تأمین اجتماعی
كشورها از اهمیت بااليی برخوردار است .چالشهای مورد اشاره ،دولتها و نهادهای
درگیر را به اتخاذ رويکردهايی برای تضمین ثبات مالی و توانايی پرداخت تعهدات
وادار كرده است (.)Ponds et al., 2011
بر مبنای تعريف ارائهشده از سوی سازمان بینالمللی كار ،اصل  13قانون اساسی
به موضوع تأمین اجتماعی پرداخته است .اين اصل در متن سند چشمانداز 17سالة
جمهوری اسالمی ايران نیز مورد توجه قرار گرفته و در آن جامعة ايرانی «برخودار از
سالمت ،رفاه ،امنیت غذايی ،تأمین اجتماعی ،فرصتهاى برابر ،توزيع مناسب درآمد،
نهاد مستحکم خانواده ،به دور از فقر ،فساد ،تبعیض و بهرهمند از محیط زيست
مطلوب» ترسیم شده است .بر اساس آنچه در مجموعة چشمانداز 17ساله و سیاستهای
آن مطرح شده است ،شیوۀ حاكمیت مالی سازمان تأمین اجتماعی میتواند بهعنوان
طرح كلی متناسب و متناظر با آن تلقی شده و زمینهساز مدل حاكمیتی و مديريتی در
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افق چشمانداز  7474باشد .اگرچه بسیاری از ناكامیهای اقتصادی را میتوان به
متغیرهای سیاسی و اقتصادی نسبت داد اما نقش حاكمیت و راهبری مالی در
تصمیمهای اقتصادی و دستیابی به ثبات مالی را نمیتوان انکار كرد .درک بهتر
حاكمیت میتواند نقشة راه يا مبنايی برای قضاوت در خصوص فرايندهای آتی،
اصالحات نهاد و تکامل در بخش دولتی را فراهم كند (منوريان.)7933 ،
استفاده از سازوكارهای حاكمیت مالی مناسب میتواند منجر به بهبود فرايندهای
تصمیمسازی در سرمايه گذاری ،مديريت مؤثر ريسک و ارتقای عملکرد مالی سازمانها
شود ( .) Ogeh Fiador, 2013اما آنچه كه بايد در استقرار حاكمیت در نظام تأمین
اجتماعی كشورهای درحالتوسعه در نظر گرفته شود ،آن است كه اجزای حاكمیتی
بايد در وهلة اول با نیازها ،ارزشها و شرايط اجتماعی و اقتصادی خاص هر كشور
سازگار شوند (.)Musalem and Ortiz, 2011
اگرچه سازمان بینالمللی كار ( )1771و اتحادية بینالمللی تأمین اجتماعی (1773
و  ) 1777اقدام به انتشار اصول راهنمای استقرار حاكمیت مالی در نهادهای ارائهدهندۀ
خدمات تأمین اجتماعی كردهاند ،اما فعالیتهای حاكمیتی بر اساس ويژگیهای سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،تاريخی و فرهنگی هر كشور متفاوت است ( .)ISSA, 2011هدف
اصلی اين پژوهش پاسخ به اين پرسش است كه الگوی حاكمیت مالی در سازمان
تأمین اجتماعی چگونه میتواند باشد؟ بنابراين مسئلة اصلی اين پژوهش دستیابی به
الگوی مفهومی حاكمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی است.

 .2مرور نوشتگان
سازمان بینالمللی كار در توصیههای ارائهشده به هیئتمديرۀ سازمانهای ارائهدهندۀ
خدمات تأمین اجتماعی ،كه برای كشورهای مركز و شرق اروپا منتشر كرده است،
داشتن دانش الزم ،امینبودن ،حساسبودن به ذینفعان و محیط ،استقالل در
تصمیمگیری در عین استفاده از مشاورههای تخصصی ،شفافیت ،كنشیبودن،
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آيندهنگری و داشتن نگرش كالن مديريتی را بهعنوان اجزای حاكمیت در تأمین
اجتماعی معرفی كرد (.)ILO, 2005, 63-80
اين سازمان در كتابی ديگر تحت عنوان حاكمیت نظامهای تأمین اجتماعی،
راهنمايی برای اعضای هیئتمديره در كشورهای آفريقايی ،حاكمیت مالی را در دو
طبقة فعالیتهای اداری و مزايای پرداختی به ذینفعان دستهبندی كرد .در حاكمیت مالی
مربوط به ادارۀ سازمان به موضوع حسابها ،كنترلهای حسابداری و بودجهای ،كنترل
هزينههای اداری ،نظارت بر اجرای بودجه ،حسابرسی و مبارزه با تقلب و فساد
پرداخته شده است .هزينه های اداری شامل حقوق و مزايا ،نقلیه ،ارتباطات ،هزينههای
حرفهای ،اجاره ،نگهداری ،ملزومات اداری و هزينة استهالک ساختمان و تجهیزات
است .با اينکه به طور معمول بخش كوچکی از بودجة تأمین اجتماعی مربوط به اين
هزينههاست ،اما تأثیر بسیار بزرگی بر تصوير عمومی سازمانها دارد .بنابراين كسب
اطمینان از صرفهجويی در بودجة اداری از اهمیت بااليی برخوردار است .در حاكمیت
مالی مربوط به مزايای بیمهای مواردی همچون جداسازی حسابها ،كنترل و پاسخگويی
مطرح است .از ديدگاه اين پژوهشگران ،سازمانهای تأمین اجتماعی بايد برای هر يک
از برنامههای در دست اقدام خود ،حسابهای جداگانهای را در نظر داشته باشند تا
قانونگذاران ،مديران و ذینفعان ،منابع و مصارف را بهگونهای شفاف درک كنند
(.)ILO, 2010, 88-89
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،در دستورالعمل راهنمای خود برای
پیادهسازی حاكمیت در صندوقهای بازنشستگی ،ساختار آن را شامل تبیین مسئولیتها،
پاسخگويی ،شايستهساالری در بدنة حاكمیتی ،تفويض اختیار ،مشاورههای تخصصی،
حسابرسی مستقل ،آكچوئری و حفاظت از دارايیها 7معرفی میكند .سازوكارهای
حاكمیتی ارائهشده توسط اين سازمان كنترلهای داخلی مبتنی بر ريسک ،گزارشدهی و
افشاست (.)Stewart and Yermo, 2008
1. Custodian
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موزالم و اورتیز ،)1777( 7حاكمیت در نظام تأمین اجتماعی را شامل اصول
پاسخگويی ،شفافیت ،پیشبینیپذيربودن و پويايی معرفی كردند .در اين بین پويايی كه
ذاتاً به تغییر و بهبود در وضعیت موجود با انجام اثربخشتر و كاراتر فعالیتها ،در پاسخ
به نیازهای متغیر اعضا و ذینفعان و به تبع آن خلق ارزش جديد اشاره دارد ،به جنبة
مثبت تغییر در حاكمیت است.
از ديدگاه بانک جهانی ،حاكمیت تأمین اجتماعی شامل حاكمیت قانون ،نقشها و
كنترلهاست .در اين چارچوب حاكمیت قانون ،شامل معیارهای شفاف برای چگونگی
ثبتنام بیمهشده و خروج از برنامههاست .نقشها و مسئولیتپذيری ،شامل ارتباطات،
پاسخگويی و چارچوب مشوقها بوده و همچنین معیارهای پاسخگويی و كنترل ،شامل
مکانیسمهای اجرايی و فرايندهای كسب اطمینان از رسیدن منافع صحیح در زمان صحیح
و به شخص صحیح است (.)Basset et al., 2012
در پژوهشی با مشاركت برنامة توسعة سازمان ملل متحد ( )1UNDPو صندوق
توسعة سرماية سازمان ملل متحد ( )9UNCDFدر سال  1771كه با هدف تحلیل
حاكمیت تأمین اجتماعی در برخی از كشورهای آسیايی انجام شد ،وضعیت حاكمیتی
ارائة حمايتهای اجتماعی با هدف ارائة نقشة راهی برای توسعة تأمین اجتماعی در
مؤ سسات دولتی هفت كشور بنگالدش ،كامبوج ،اندونزی ،الئوس ،مغولستان ،نپال و
تیمور شرقی بررسی شد .تمركززاديی ،افزايش ظرفیتها برای شناسايی جمعیت هدف،
تقويت پايش و اندازهگیری ،تقويت نظام پرداختها ،تقويت پاسخگويی ،ايجاد
سازوكارهای رسیدگی به شکايات و توسع ة ظرفیت انسانی و زيرساختها از جمله
توصیههای ارائهشده از سوی اين نهاد است.

1. Musalem and Ortiz
2. United Nations Development Program
3. United Nations Capital Development Fund
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فیادور )1779( 7با مطالعه روی نهادهای خیريه در كشور غنا ،به اين نتیجه رسید
از روی ساختارها و سیستمهای اثربخش میتوان به حاكمیت مالی اثربخش رسید ،اما
آنچه در اين بین كلیدی است بودجهبندی ،تنفیذ بودجه ،حسابرسی ،كنترل داخلی،
گزارشدهی و سیستمهای حسابرسی و مراقبتی است .از ديدگاه وی ،حاكمیت مالی در
سطح سازمانها ،با تأكید بر بودجهريزی جامع و شفاف و همچنین ايجاد سیستم كنترل
داخلی برای اطمینان از تطابق با اهداف ،منجر به ارتقای مديريت برنامهها و پروژهها
میشود .با تعیین شاخصهای پايش مناسب ،اطالعات انتخاب ،ثبت و تحلیل شده و
برای بهروزشدن تصمیمسازی مديريتی مورد استفاده قرار میگیرند .به اين ترتیب
حاكمیت مالی با ايجاد يک مکانیسم بازخورد مديريتی باعث بهبود برنامهها و كسب
اطمینان در مورد استفاده صحیح از منابع و حمايت از تصمیمسازی صحیح میشود.
بر اساس الگوی ارائهشده از سوی وزارت همکاريهای اقتصادی و توسعة كشور
آلمان 1حاكمیت مالی خوب شامل عملکرد شفاف ،مبتنی بر قانون و توسعهمحور
دولت در حوزۀ تأمین مالی عمومی ،در هر دو طرف هزينه و درآمد است .از اين
ديدگاه ،حاكمیت مالی خوب ،بیانكنندۀ شرايطی است كه بهواسطة آن نهادها و ادارات
مالی بر اساس حاكمیت قانون ،پاسخگو و اثربخش بوده و در اين راستا نهادها و
سازوكارهای كنترلی توسط انجمنهای مردمی و مجلس برای ممیزی اثربخش اين حوزه
وجود داشته باشد .به اين ترتیب با ديدگاهی يکپارچه و مبتنی بر ارزش ،الگوی
حاكمیت مالی در راستای دستیابی به توسعة پايدار ارائه شده است .اين الگو دارای سه
جنبة اصلی است كه با يکديگر در تعامل هستند.
در شکل  ، 7روابط اين سه جنبه شامل اصول حاكمیت خوب نظیر شفافیت و
حاكمیت قانون (جنبة هنجاری) ،چارچوب قانونی ،ساختارها و منافع سیاسی (جنبه

1. Fiador
)2. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ
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اقتصادی ـ سیاسی) و ابزارها و فرايندهای فنی كه همان مديريت مالی عمومی است
(جنبة فنی) ارائه شده است.

شکل  . 1جنبههای حاکمیت مالی خوب ()BMZ, 2014
با توجه به محدوديتهای اين پژوهش ،مرور پیشینه نشان میدهد كه مطالعات اندكی
در زمینة حاكمیت مالی در نظام تأمین اجتماعی انجام شده است .در اين پژوهش سعی
میشود تا نسبت به شفافسازی الگوی مناسب حاكمیت مالی در سازمان تأمین
اجتماعی با استفاده از روش پژوهشی دادهبنیاد اقدام شود.

 .3روششناسی
اين پژوهش با رويکردی كیفی و با استفاده از روش نظرية مبنايی 7انجام شده است.
اين روش مبتنی بر رويکرد استقرايی در پژوهشهای اجتماعی است كه نخستین بار در
1. Grounded Theory

 / 17پژوهشنامة بیمه /سال سیو سه /شمارۀ  /4زمستان  /7931شمارۀ مسلسل 791

سال  7331توسط دو جامعهشناس آمريکايی به نامهای گلیسر و استراوس 7معرفی و از
آن زمان تاكنون رويکردهای متفاوتی در زمینة چگونگی انجام اين نوع پژوهش ارائه
شده است .در پژوهش حاضر روش نظاممند معرفیشده توسط استراوس و كوربین

1

كه دارای سه مرحله برای تحلیل دادهها شامل كدگذاری باز ،9كدگذاری محوری 4و
كدگذاری انتخابی 1است ،استفاده شده است .كدگذاری فرايندی تحلیلی برای
تشخیص مفاهیم و كشف ابعاد و خصوصیات آنهاست .مرزبندی ارائهشده بین انواع
كدگذاريها مصنوعی بوده و ممکن است در طی آن گذر از مرحلهای به مرحلة ديگر
نیز ايجاد شود .پژوهشگران با توجه به مفاهیم كشفشده از دادهها ،به گردآوری دادهها
در مورد افراد ،رخدادها و موقعیت های مختلف می پردازند تا تصوير غنیتری را از
مفاهیم 3و مقولههای 1حاصل ايجاد كنند ( .)Strauss and Corbin, 1996روش
دادهپردازی دادهبنیاد برای مطالعه دربارۀ موضوعات دارای ساختار پیچیده و يا
موضوعات فاقد چارچوب نظری جامع به كار میرود .از آنجا كه هدف اين پژوهش
ارائة الگوی حاكمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی است ،لذا از روش دادهپردازی
دادهبنیاد استفاده شد.

 .4روش گردآوری و تفسیر دادهها
با توجه به قلمرو موضوعی پژوهش ،جامعة آماری شامل  11نفر از خبرگان سازمان
تأمین اجتماعی ،به روش گلوله برفی انتخاب شد .مدل پژوهش از تركیب يافتههای
مصاحبههای ژرفنگر انجامگرفته با ايشان استخراج شده است .در مصاحبهها سؤاالتی
درباره تلقی ،برداشت و شاخصهای موردنظر مشاركتكنندگان دربارۀ چالشهای مالی

1. Glaser and Strauss
2. Corbin
3. Open Coding
4. Axial Coding
5. Selective Coding
6. Concepts
7. Categories
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پیش روی سازمان تأمین اجتماعی ،راهبردهای فعلی و مورد انتظار و همچنین
مهمترين عوامل مؤثر در اثربخشی هزينهای سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد.
يافتههای حاصل از مصاحبههای عمیق با خبرگان ،كدگذاری و تحلیل شد .در فرايند
كدگذاری باز در پايان هر مصاحبه ،مفاهیم شناسايی شد 714 .مفهوم اولیة حاصل از
كدگذاری باز شناسايی و سپس مفاهیم بر اساس ويژگیهای مشترک ،مشابهت و
ارتباطات مفهومی بین آنها دستهبندی شدند و به  97مقولة خرد و درنهايت  74مقولة
كالن كه تشکیلدهندۀ  3بُعد اصلی پژوهش هستند دست يافتیم .به اين منظور ،با
محوريت سؤاالت نظری ،مرحلة استخراج مفاهیم و دستهبندی آنها به مقولههای خرد
انجام گرفت و مقولههايی كه ايجاد میشد بهعنوان راهنما برای پرسیدن سؤاالت در
مصاحبههای بعدی مورد استفاده قرار گرفت .به عبارتی اين مقولهها جهتگیری
سؤاالت را در مصاحبههای بعدی مشخص كرد .بر اساس دانش زمینهای كسبشده از
مطالعة نوشتگان موضوع ،مقولههای خرد نیز با توجه به ارتباط مفهومی بین آنها ،در
سطح باالتری از انتزاع به مقولههای كالن طبقهبندی شدند .مقولههای خرد ،اطالعاتی
را درباره چرايی و چگونگی يک پديده ارائه و به وضوح بیشتر مقولة كالن كمک
میكنند .مقولههای كالن شالودههای ساختن نظريه بوده و بهوسیلة آنها میتوان نظريه
را يکپارچه كرد (دانايیفرد و امامی .)7933 ،مقولههای كالن مرتبط با مقولههای خرد
كه در اين پژوهش شناسايی شد ،به شرح جدول  7است.
در مرحلة كدگذاری محوری ،پس از انجام كدگذاری باز و مشخصشدن مقولهها،
بر اساس ابعاد و ويژگیهای حاصل از آن و همچنین دانش حاصل از مطالعة نوشتگان و
پیشینه ،اقدام به مرتبسازی آنها شد تا در جای مناسب قرار گرفته و دانش فزايندهای
دربارۀ روابط ايجاد شود .در اين مرحله ،مقولهها از طريق گزارههايی كه مطرحكنندۀ
چگونگی ارتباط هستند ،به زيرمقولهها ربط داده میشود و مقولهها بر اساس ويژگیها و
ابعاد به يکديگر مرتبط میشوند ((.)Strauss and Corbin, 1996
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جدول  .1تعیین مقولههای کالن و کدگذاری آنها
ابعاد الگو

مقولۀ کالن
محیط پويا

شرايط علی
دخالت دولت
جامعیت
محوری
كفايت
مديريت ريسک و سرمايهگذاری
حاكمیت قانون
شرايط مداخلهای

مقولۀ خرد
تغییرات جمعیتشناختی
شرايط اقتصادی و اجتماعی
بدهیهای دولت
استقالل عملکرد مالی
سیاستهای رفاهی
كیفیت زندگی كاری
تناسب مزايا
تضمین مزايا
مديريت ريسک
سرمايهگذاری مؤثر
بازنگری قوانین و مقررات
اقدامات قانونی
كنترل بودجه

پايش و اندازهگیری

حسابرسی داخلی
بازرسی و نظارت

ظرفیتسازی

توانمندسازی
شايستهساالری
ترويج مفاهیم بیمهای

شرايط زمینهای

فرهنگ و ارتباطات

ارتباط با ذینفعان
كدهای رفتاری

فناوری
دور انديشی
راهبردها

مشاركت
شفافیت

پیامد

ثبات مالی

توسعة خدمات الکترونیک
هوشمندسازی
ذخاير احتیاطی
تصمیمسازی استراتژيک
موفقیت در وصول حق بیمه
گسترش پوشش بیمهای
تسهیل دسترسی به اطالعات
اطالعات جامع و بهروز
كفايت منابع
پايداری منابع

در مرحلة كدگذاری محوری ،پس از انجام كدگذاری باز و مشخصشدن مقولهها،
بر اساس ابعاد و ويژگیهای حاصل از آن و همچنین دانش حاصل از مطالعة نوشتگان و
پیشینه ،اقدام به مرتبسازی آنها شد تا در جای مناسب قرار گرفته و دانش فزايندهای
دربارۀ روابط ايجاد شود .در اين مرحله ،مقولهها از طريق گزارههايی كه مطرحكنندۀ
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چگونگی ارتباط هستند ،به زيرمقولهها ربط داده میشود و مقولهها بر اساس ويژگیها و
ابعاد به يکديگر مرتبط میشوند ((.)Strauss and Corbin, 1996
با استفاده از اطالعات حاصل از پیشینه و مرور نوشتگان پژوهش ،تحلیل دادهها و
نظرات اساتید راهنما ،مشاور و گروه خبرگان با دستهبندی مقولههای كالن جامعیت و
كفايت ،مفهوم «پاسخگويی» بهعنوان مقولة محوری انتخاب شد .گام بعدی در پژوهش
حاضر ،كدگذاری انتخابی است كه همانا فرايند يکپارچهسازی و بهبود مقولههاست .در
اين مرحله طبقة محوری به شکل نظاممند به ساير طبقات ارتباط داده میشود .از
آنجايی كه روابط بین مقولهها ممکن است بسیار ظريف و ضمنی باشد ،لذا در تحلیل
دادههای واقعی همواره نمیتوان تمامی روابط میان رويدادها و پديدهها را شناسايی و
آشکار كرد .مقولهها و زيرمقولههای پژوهش در جلسة همانديشی با هفت نفر از
خبرگان مشاركت كننده مطرح شده و جايگاه آنها در الگوی حاكمیت مالی سازمان
تأمین اجتماعی تبیین شد .حاصل اين مراحل الگوی مفهومی پژوهش است كه در
شکل  1ارائه شده است.

شکل  .2الگوی کدگذاری حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی
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 .5یافته های پژوهش
روایت نظریۀ حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی
استقرار حاكمیت مالی میتواند به سازمان تأمین اجتماعی در پاسخگويی به ذینفعان
خود كمک كند .آنچه اتخاذ رويکرد حاكمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی را الزامی
كرده است ،نتايج محاسبات بیمهای همچون كهنسالی جمعیت و كاهش موالید است .از
سويی ديگر دخالتهای دولت كه میتواند به صورت تحمیل قوانین غیربیمهای يا عدم
پرداخت سهم دولت در مشاركتهای حقبیمه باشد ،منجر به انباشت بدهیهای دولت و
همچنین عدم تعادل در وروديها و خروجیهای سازمان تأمین اجتماعی شده است .اين
شرايط می تواند پاسخگويی سازمان در قبال رعايت اصول جامعیت و كفايت مزايا را
تحت تأثیر قرار دهد .در مدل حاكمیت مالی سازمان تأمین اجتماعی عوامل مرتبط با
نیروی انسانی و زيرساختها نقش زمینهای برای استقرار پاسخگويی را بر عهده دارند.
در چنین بستری امکان اجرای راهبردهای الزم برای پاسخگوشدن سازمان تأمین
اجتماعی ايجاد میشود .اين راهبردها شامل شفافیت مالی ،دورانديشی و اثربخشی
مشاركتها هستند .شفافیت باعث افزايش اعتماد عمومی به سازمان تأمین اجتماعی و
پیشگیری از فساد مالی میشود .دورانديشی به درنظرگرفتن نیازهای نسل آتی و
پوشش بیمهای افراد از قبل از تولد (مراقبتهای بارداری) تا پس از مرگ (مستمری
بازماندگان) اشاره دارد.
شرايط مداخلههای همچون حاكمیت قانون ،پايش و اندازهگیری فرايندهای مالی و
مديريت ريسک و سرمايهگذاری بر راهبردها تأثیرگذارند .شفافیت در ساية حاكمیت
قانون ايجاد میشود .در ساية حاكمیت قانون ،قوانین در راستای تقويت پاسخگويی
سازمان تأمین اجتماعی بهخوبی تعريف شده و اجرا میشود .به منظور كسب اطمینان
از اجرای قوانین ،پايش و اندازهگیری فرايندها و مطابقت آن با شاخصهای تعیینشده
الزامی است .پايشها به شناسايی انحرافات كمک كرده و امکان اصالح و پیشگیری از
وقوع آنها را فراهم میآورد .در اصالح مغايرتها و برنامهريزی برای پیشگیری از
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مخاطرات ،ريسکها شناسايی و مديريت میشوند .از آنجايی كه سازمان تأمین اجتماعی
به منظور پوشش حمايتها به صورت بینالنسلی نیازمند سرمايهگذاری با اطمینان
بازگشت سرمايه است ،لذا مديريت ريسک و سرمايهگذاری در پاسخگويی اين سازمان
يک ضرورت است .مجموع عوامل ذكرشده نظام حاكمیت مالی در سازمان تأمین
اجتماعی را شکل میدهد كه استقرار آن میتواند به ثبات ،يکپارچگی و كفايت مالی
منجر شود .بر اساس الگوی مفهومی پژوهش انتظار میرود با استقرار مدل حاكمیت
مالی پژوهش در سازمان تأمین اجتماعی نتايج زير را شاهد باشیم:
 .7حاكمیت مالی باعث حداكثرسازی اثربخشی استفاده از منابع خواهد بود.
با اتخاذ رويکرد مديريت ريسک در سرمايهگذاريها ،اعمال مديريت
معقول( 7محتاطانه) ،حاكمیت قانون و شفافیت مالی میتوان اثربخشی در
استفاده از منابع را انتظار داشت .يکپارچگی مالی نیز با ايجاد تصويری
كلی از دادهها و ستادههای سازمان به مديران ارشد كمک میكند تا در
راستای تعادل در منابع و مصارف تصمیمسازی كنند.
 .1حاكمیت مالی باعث ايجاد سطوح باالی شفافسازی مبتنی بر حاكمیت
قانون و پاسخگويی میشود .همچنین بهواسطة حاكمیت قانون ،پايش و
اندازهگیری و گزارشگری مالی ،نقش پیشگیرانه از فساد را بر عهده دارد.
 .9حاكمیت مالی با توصیة بر اعمال مديريت ريسک و سرمايهگذاری
اثربخش ،باعث اطمینان از موفقیت اقتصادی بلندمدت میشود.
 .4حاكمیت مالی با ابزار بودجهريزی جامع و شفاف و ايجاد سیستم كنترل
داخلی باعث اطمینان از تطابق فرايندها با اهداف كالن میشود.
 .1حاكمیت مالی بهواسطة ابزارهای پايش و اندازهگیری به تصمیمسازی
كمک كرده و با ايجاد يک مکانیسم بازخورد مديريتی باعث بهبود
برنامهها و كسب اطمینان دربارۀ استفاده صحیح از منابع میشود.
1. Prudent
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در جدول  9يافتههای پژوهش با پیشینة تحقیقات انجامشده در اين زمینه مقايسه
شده است.
جدول  .3مقایسۀ یافتههای پژوهش با پیشینۀ موضوع
نهاد یا پژوهشگر
فیادور ()1771

سازمان بینالمللی كار
()1771
(حاكمیت تأمین اجتماعی)
سازمان همکاری و توسعة
اقتصادی ()1773
(دستورالعمل راهنمای
 OECDبرای حاكمیت در
صندوقهای بازنشستگی)
سازمان بینالمللی كار

ابعاد ارائهشده

ابعاد مشترک با مدل پژوهش

گزارشدهی مالی ،كنترل داخلی ،كنترل بودجه ،تعیین


ندارد

نحوۀ اختصاص هزينه ،مديريت نقدينگی و

(كنترلها در قالب پايش و اندازهگیری و گزارشدهی

چارچوبهای پذيرش

مالی در قالب شفافیت قابل تبیین است).

كنترل هزينههای اجرايی ،كنترل بر حسابها و كنترلهای

شفافیت و مديريت ريسک

مالی و بودجهای ،شناسايی ريسکها ،پیشگیری از

(حسابرسی و كنترلها در قالب پايش و اندازهگیری،

تقلب و فساد ،حسابرسی و ايجاد اطمینان از شفافیت

همچنین پیشگیری از فساد در قالب مديريت ريسک

و عدالت

و سرمايهگذاری قابل تبیین است).

مسئولیتها ،بدنة حاكمیتی ،پاسخگويی ،شايستهساالری

پاسخگويی و محاسبات بیمهای

در بدنة حاكمیتی ،تفويض اختیار و مشاورههای

(شايستهساالری در قالب ظرفیتسازی ،حسابرسی

تخصصی ،حسابرس مستقل ،آكچوئری و حفاظت از

مستقل در قالب پايش و اندازهگیری و حفاظت از

دارايیها

دارايیها در قالب مديريت ريسک قابل تبیین است).

بخش حاكمیت مالی در فعالیتهای اداری با ابعاد

()1777

حسابداری ،كنترل بودجه و حسابرسی و بخش

(حاكمیت در نظامهای تأمین

حاكمیت مالی در مزايا شامل ابعاد جداسازی حسابها،

اجتماعی)
اتحادية بینالمللی تأمین
اجتماعی ()1777
(موزالم و اورتیز)1777 ،
صندوق توسعة سازمان ملل
متحد ()1771
(تقويت حاكمیت در
حمايتهای اجتماعی :نقش
دولتهای محلی)

كنترل و پاسخگويی
پاسخگويی ،شفافیت ،پیشبینیپذيربودن ،مشاركت و
پويايی
تمركززدايی ،ظرفیتسازی ،پايش و اندازهگیری،
تقويت نظام پرداخت مزايا ،تقويت پاسخگويی،
رسیدگی به شکايات و توسعة منابع انسانی و
زيرساختها

پاسخگويی
(ابعاد حسابداری و كنترل بودجه در قالب پايش و
اندازهگیری قابل تبیین است).

پاسخگويی ،شفافیت و مشاركت

پاسخگويی ،ظرفیتسازی و پايش و اندازهگیری
(توسعة منابع انسانی و زيرساختها در قالب فناوری
اطالعات و ظرفیتسازی قابل تبیین است).

قوانین بازی ،شامل :معیارهای شفاف برای ورود و
خروج از برنامهها ،نقشها و مسئولیتپذيری ،شامل:

پاسخگويی ،شفافیت و ارتباطات

()1771

ارتباطات ،پاسخگويی و تعیین چارچوب مشوقها و

(كنترل در قالب پايش و اندازهگیری قابل تبیین

صندوق بینالمللی پول
(باست و همکاران)1771 ،

در هايت مکانیسمهای اجرايی كنترل و فرايندهای

است).

كسب اطمینان
اصول حاكمیت خوب نظیر شفافیت و حاكمیت قانون
وزارت همکاريهای اقتصادی

(جنبة هنجاری)؛ چارچوب قانونی ،ساختارها و منافع

و توسعة آلمان ()1774

سیاسی(جنبة اقتصادی سیاسی) و ابزارها و فرايندهای
فنی كه همان مديريت مالی عمومی است (جنبة فنی).

حاكمیت قانون و شفافیت
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مزيت اين پژوهش در مقايسة با ساير پژوهشهای انجامشده آن است كه الگوی
مفهومی اين پژوهش حاصل نظرات خبرگان درگیر در فرايندهای سازمان تأمین
اجتماعی و مبتنی بر عمل است .اما از آنجايی كه به نظر میرسد هیچ مدل يا نظريهای
وجود نداشته باشد كه به صورت مطلق تمام ابعاد وجودی يک پديده را توضیح دهد،
بنابراين اين ادعا از سوی پژوهشگر مطرح نیست كه در اين پژوهش همة ابعاد واقعیت
مربوط به پديدۀ مورد مطالعه تبیین شده باشد .اين چنین است كه علم را پايانی نیست
و هر پايانی مقدمهای بر آغازی ديگر است .در پژوهش دادهبنیاد هدف ارائة الگو و نه
آزمون آن است بنابراين پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با انجام پژوهش كمی
آزمون فرضیههای مربوط به الگوی ارائهشده در اين پژوهش انجام گشود.

 .6پیشنهادها
بر اساس يافتههای اين پژوهش پیشنهاد میشود:
 .7با توجه به اينکه سازمان تأمین اجتماعی ،دارای ساختاری پیچیده و
چندبخشی (بخشهای بیمهای ،درمان ،سرمايهگذاری و بانک) است ،پیشنهاد
میشود به منظور ايجاد هماهنگی و همافزايی ،يکپارچگی در فرايندها و
ساختار گزارشدهی ايجاد شود .يکپارچگی مالی منجر به ارائة حمايتها به
تمامی بیمهشدگان با وجود طیف وسیعی از ريسکها میشود .وجود
خطمشیهای كلی و جهتگیری اهداف بخشهای مختلف در راستای آن و
همچنین شرايط يکپارچة مداخلهای همچون حاكمیت قانون در بخشهای
گوناگون ،نظارت بر اجرای قوانین با استفاده از سیستمهای پايش و
اندازهگیری تجمیع شده و مديريت ريسک و سرمايهگذاری با درنظرگرفتن
اقتضای تمامی بخشها ،میتواند يکپارچگی مالی سازمان تأمین اجتماعی را در
پی داشته باشد.
 .1محاسبات آكچوئری و توجه به تغییرات جمعیتشناختی همچون سالمندی
جمعیت در تصمیمسازيهای سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
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 برای بهروزرسانی، از ظرفیتهای قانونی برنامة پنجسالة ششم توسعة كشور.9
قوانین و مقررات سازمان و جلوگیری از تصويب قوانین غیربیمهای كه دارای
. جلوگیری به عمل آيد،اهداف سیاسی كوتاهمدت هستند
 با توسعة پوشش بیمهای برای مشاغل جديد (همچون كسبوكارهای.4
 ايجاد سیستم، كارگران كشورهای خارجی شاغل در كشور،)الکترونیک
 درآمدها،يکپارچه وصول حقبیمه و ارائة مشوقهای قانونی برای كارفرمايان
.از محل مشاركتها افزايش يابد

منابع
 رويهها و، نظرية مبنايی: اصول روش تحقیق كیفی.7333 ،. ج،و كوربین. آ، استراس.7
. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران. ترجمة بیوک محمدی.شیوهها
. تأملی بر نظرية داده بنیاد: استراتژيهای پژوهش كیفی.7933 ،.م. س، و امامی. ح، دانايی فرد.1
.1  شماره، سال اول.انديشه مديريت
 ترجمه. انتخاب از میان پنج رويکرد: پويش كیفی و طرح پژوهش.1771 ،. ج، كرسول.9
. انتشارات صفار: تهران.حسن دانايی فرد و حسین كاظمی
4. Bassett, L., Giannozzi, S., Pop, L. and Ringold, D., 2012. Rules, roles,
and controls: governance in social protection with an application to social
assistance. World Bank, Washington, DC.
5. Berthelot, S., Morris, T. and Morrill, C., 2010. Corporate governance
rating and financial performance: a Canadian study. Corporate
Governance: The international journal of business in society, 10(5), pp.
635-646.
6. BMZ. 2014. Good Financial Governance in German Development
Cooperation: Promoting Good Governance in Public Finance. Federal
Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany.
7. Daykin, C.D., 2004. Financial governance and risk management of social
security. Studies28th ISSA General As-sembly, Beijing, pp.12-18.
8. ILO. 2005. Social Security Governance: A Practical Guide for Board
Members of Social Security Institutions in Central and Eastern Europe.
International Labor Office, Budapest.

13 / طراحی الگوی حاكمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی
با استفاده از تقريب تیجمز
9. ILO. 2010. Governance of Social Security Systems: a Guide for Board
Members in Africa. International Labor Organization. International
Training Centre of the ILO, Turin, Italy.
10. ISSA. 2011. ISSA Good Governance Guideline for Social Security
Institutions. International Social Security Association, Geneva.
11. Musalem, A.R. and Ortiz, M.D., 2011. Governance and social security:
Moving forward on the ISSA good governance guidelines. International
Social Security Review, 64(4), pp.9-37.
12. OECD. 2009. OECD Guidelines for Pension Fund Governance. Paris:
OECD Publication.
13. Ogeh Fiador, V., 2013. Determinants of financial governance practices:
evidence from NGOs in Ghana. International Journal of sociology and
social policy, 33(1/2), pp.114-130.
14. Ponds, E., Severinson, C. and Yermo, J., 2011. Funding in public sector
pension plans-international evidence (No. w17082). National Bureau of
Economic Research.
15. Rohregger, B., 2010. Social protection and governance. German
Technical Cooperation, 3.
16. Stewart, F. and Yermo. J., 2008. Pension fund governance: Challenges
and potential solutions. OECD Publication’s, 8.
17. UNDP and UNCDF. 2012. Strengthening the Governance of Social
Protection: The Role of Local Government .UNDP and UNCDF Working
Paper. Bangkok, Thailand.

 / 37پژوهشنامة بیمه /سال سیو سه /شمارۀ  /4زمستان  /7931شمارۀ مسلسل 791

