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1-مقدمه

بازنشستگی سالمندان، یکی از حوزه های اصلی خط مشی گذاری اجتماعی است. اگرچه گفته 
می شود که هدف اصلی خط مشی های بازنشستگی، »هموارسازی مصرف« است )بار، 1399: 
285( و باید افراد را قادر سازد تا مصرف را از سال های میانی خود که مولد هستند به سال های 
زمانی مطلوب  انتخاب مسیر  بر  اما کم وبیش می دانیم که عالوه  کنند.  منتقل  بازنشستگی 
مصرف میان »دوران کاری« و »بازنشستگی« اهداف دیگری چون بیمه، فقرزدایی، بازتوزیع 

نیز در آنها موردنظر است )بار، 1399: 286(.
خط مشی های بازنشستگی به طور مشخص از طریق صندوق های بازنشستگی و قوانین 
و مقررات ناظر بر آنها اعمال می گردد. تحقق اهداف خط مشی های بازنشستگی درصورتی 
امکان پذیر است که این صندوق ها دچار »بی توازنی« و رسیدن به وضعیت »بحرانی« نباشند. 
درصورتی که کارشناسان و دیدگاه غالب میان آنها صندوق ها را در وضعیت عدم توازن و یا 
بحران ببینند، ضرورت تغییر خط مشی ها و بازنگری عمیق در آنها پذیرفته می گردد. از نگاه 
اداره امور عمومی، برای ایجاد دگرگونی بنیادی در هر حوزه ای، سه گام اصلی باید برداشته 
شود. نخست باید خط مشی های موجود و جاری در آن حوزه خاتمه یابد. در گام بعد و همزمان 
با گام نخست، باید خط مشی های جدیدی برای حل مسائل این حوزه تدوین و صورت بندی 
ایجاد  »امکان پذیری«  بنابراین  درآیند.  اجرا  به  جدید  خط مشی های  باید  نیز  آخر  در  شود. 
دگرگونی در یک حوزه )مثال بازنشستگی(، خود به سه نوع امکان پذیری دیگر ارجاع داده 
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می شود: امکان پذیری خاتمه خط مشی جاری، امکان پذیری تعین خط مشی تازه و امکان پذیری 
اجرای خط مشی جدید.

این  مورد  در  بتوان  آن  ذیل  تا  کند  ارائه  چهارچوبی  که  است  این  نوشتار  این  تالش 
سه »امکان پذیری« گفتگو کرد و تحقق آنها را در یک حوزه خاص )در اینجا بازنشستگی 
کامال  صورت  به  و  اختصار  حداکثر  با  مباحث  تا  می شود  تالش  کرد.  بررسی  سالمندان( 
»امکان پذیری«  چرا  که  خواهد شد  روشن  بررسی  جریان  در  گردند.  ارائه  دسته بندی شده 
سه گانه ذیل عناوین مسئله، سیاست و خط مشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. امید است 
چهارچوب پیشنهادی به روشن و دسته بندی شدن مباحث و مسائل مطرح در این زمینه یاری 
رساند. این نوشتار را باید چهارچوبی مفهومی و نظری تلقی کرد و بحث مصداقی و پاسخ 

به پرسش های خاص در مورد حوزه موردبررسی را بایستی در پژوهشی مستقل دنبال نمود.
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2-چهارچوبمفهومی-نظری

به عنوان مقدمه ای برای ورود به بحث های نظری، می توان میان سه مفهوم »چهارچوب«، 
»نظریه« و »الگو«1 تمایز قائل شد )ساباتیه، 1393: 23(.

چهارچوب ها مجموعه ای از متغیرها و روابط میان آنها هستند که تبیینی از مجموعه ای 
از پدیده ها ارائه می کنند. این مجموعه می تواند بسیار محدود )در حد یک یا چند متغیر( و یا 

بسیار گسترده باشد، به طوری که چهارچوب به مفهوم سرمشق غالب2 نزدیک گردد.
نظریه ها، مجموعه منسجمی از مفاهیم و گزاره ها هستند که در ارتباط منطقی با یکدیگر 

بوده و یک پدیده را تبیین کرده و به ما امکان پیش بینی مشروط در مورد آن را می دهند.
در درون یک چهارچوب مفهومی ممکن است، نظریه های مختلفی شکل گیرند. به طور 

معمول نیز هر چهارچوب با نظریه های متعددی سازگار است.
و  محدودتر  قلمرویی  معمول  به طور  و  است  خاص  وضعیت  یک  از  بازنمایی  الگو، 
پیش فرض هایی دقیق تر نسبت به نظریه دارد. الگوها به شکل آرمانی با بیانی ریاضی همراهند.

چهارچوب ها، نظریه ها و الگوها را می توان در طول یک پیوستار و برحسب میزان انسجام 
منطقی، روشنی و وضوح و ابعاد قلمرو مفهوم سازی کرد. به طور مثال الگوها باالترین انسجام 

و دقت و روشنی را دارند، اما محدودترین قلمرو را پوشش می دهند.

2-1-ادارهامورعمومیوخطمشیگذاری

بدون آن که بخواهیم، وارد بحث های تفصیلی شویم، برخی از نکات محوری مطرح درزمینه 
خط مشی های عمومی را در اینجا فهرست می کنیم. این فهرست در واقع مقدمه الزمی است 

برای بحث های آینده ما.
یکم.کارکردحکومتهادرجوامعجدید»ادارهامورعمومی«3است.

آنها  فردی  به طور  نمی توان  که  کارهایی  جمعی  انجام  از  است  عبارت  عمومی،  امور  اداره 
1. Frame work, theory, model
2. Paradigm
3. Public Administration
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منافع  و  »مصالح  عمومی  امور  اداره  در  که  می کنند  ادعا  داد. حکومت ها  انجام  به خوبی  را 
عمومی« را تأمین می کنند )شفریتز، 1386: فصل اول(.

دوم.حکومتهاامورعمومیراازطریق»خطمشیگذاریعمومی«1ادارهمیکنند.

توسط  بادوام است که  اقدام های هدفمند و کم وبیش  از  »خط مشی عمومی«، مجموعه ای 
دولت برای حل یک مسئله )مشکل( عمومی یا تحقق یک خواسته عمومی انجام می شود.

اما »خط مشی گذاری عمومی« عبارت است از فرآیند مسئله یابی، تعیین خط مشی، اجرای 
خط مشی و ارزشیابی خط مشی.

خط مشی گذاری فرآیندی است: هدفمند، با ثبات و تقاضامحور.
برای نشان دادن این فرآیند از نمودار 1 می توان استفاده کرد.

نمودار1-چرخهخطمشی)لسترواستوارت،2003(

1. Public policy making
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سوم.درجوامعغیرسنتیوپیچیدهامروز،ادارهامورعمومیمحصول)برونداد(یک»سیستم«
است.

سیستم )نظام-سامانه(، مجموعه ای از اجزاء مرتبط و در حال تعامل است که ورودی هایی 
)درون دادهایی( را از محیط گرفته و طی فرآیندی متکی بر سازوکارهای مشخصی به محصول 

)خروجی- برون داد( تبدیل می کند )علوی تبار، 1397: 43(.

چهارم.مطالعهادارهامورعمومینیازمنداستفادهازرهیافتسیستمیاست.

در رهیافت سیستمی اداره امور عمومی با درنظرگرفتن ورودی هایی چون نیازها، درخواست ها، 
منابع و حمایت ها و ویژگی های سیستم )نظام( خط مشی گذاری عمومی )شامل خرده سیستم ها، 

فرآیندها، سازوکارها و ساختار آن( موردبررسی و مطالعه قرار می گیرد.

پنجم.دررهیافتسیستمی،چیستی)نوع(،اندازه)کمیت(وچگونگی)کیفیت(خروجیهر
سیستمتابعیاستاز:

1. نوع ورودی های سیستم و ویژگی های آنها،
2. ویژگی ها و کارکردهای عناصر سیستم )خرده سیستم های آن(،

3. روابط میان عناصر سیستم و ساختار این روابط،
4. فرآیندها و سازوکارهای درونی سیستم،

5. بازخوردهای سیستم.

ششم.اگرخروجی)برونداد(سیستمادارهامورعمومی)خطمشیگذاریعمومی(رانامناسب
مشکالت ریشهیابی نوع دو کمیت(، و کیفیت نوع، )ازنظر کنیم ارزشیابی غیرقابلقبول و

امکانپذیرخواهدبود:

الف. ریشه یابی )آسیب شناسی( بنیادی. یعنی ریشه مشکالت را در ورودی های سیستم 
جستجو کردن.

سیستم  خود  درون  در  را  مشکالت  ریشه  یعنی  نزدیک.  )آسیب شناسی(  ریشه یابی  ب. 
جستجو کردن.



6/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

هفتم.خطمشیهاازنظرعمومیتومرجعتأییدکننده،سلسلهمراتبیدارند،اینسلسلهمراتب
رامیتوانبهصورتزیرنشانداد)رهنوردورهنورد،213:1397(:

نمودار2-سلسلهمراتبخطمشیها
قانون اساسیخط مشی کلی

قوه مقننه )قانون موضوعه عادی(خط مشی عمومی

هیئت وزیرانخط مشی اجرایی

وزارتخانه یا مؤسسه مجری- آیین نامه اجراییراهبرد سازمانی

هیئت مدیره- بخشنامهخط مشی اداری

اعمال هرگونه تغییر در خط مشی ها مستلزم مشخص کردن سطحی است که خواهان 
تغییر آنیم.

2-2-الگوها،رویکردهاوچهارچوبها

مطالعات انجام گرفته درزمینه خط مشی های عمومی1، به طور معمول ذیل سه عنوان یا در سه 
حوزه انجام می گیرند: فرآیند خط مشی گذاری عمومی، تحلیل خط مشی عمومی2 و ارزشیابی 

خط مشی عمومی3 )تیسن و واکر، 1394: پیشگفتار(.

1. Public policy studies
2. Public policy analysis
3. Public policy evaluation
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مطالعهخطمشیوخطمشیگذاریعمومی

فرآیند خط مشی گذاری عمومی

تحلیل خط مشی عمومی )قبل از اجرا(
ارزشیابی خط مشی عمومی )بعد از اجرا(ظؤ

مطالعه فرآیند به دنبال توصیف و تبیین گام ها و مراحلی است که در جریان آن خط مشی 
عمومی شکل گرفته و اجرا می گردد. درحالی که تحلیل خط مشی، به دنبال توصیه و تجویز 
است و می کوشد تا رهنمودهایی برای برخورد با مسائل عمومی ارائه کرده و خط مشی هایی 
را که هنوز اجرا نشده اند )Ex-ante( پیش بینی و مقایسه و ارزیابی کند. اما ارزشیابی به پس 

از اجرای یک خط مشی )Ex-post( و داوری در مورد میزان تحقق اهداف آن می پردازد.
برای انجام مطالعه ثمربخش در هر سه حوزه »الگوسازی« و تفکیک »رویکرد« ها و 

رهیافت ها از یکدیگر ابزارهای اصلی هستند.
مباحثی که در این نوشتار مورداستفاده قرار می گیرند، از دو حوزه اول بحث )فرآیند و 

تحلیل( گرفته شده اند و مباحث ارزشیابی مورد بهره گیری قرار نخواهند گرفت.
برای توصیف و تبیین فرآیند خط مشی گذاری عمومی، هفت چهارچوب نظری مختلف 

مطرح شده است. این چهارچوب های مفهومی و نظری عبارتند از )ساباتیه، 1393: 24(:

صورت  به  خط مشی گذاری  فرآیند  چهارچوب  این  در  اکتشافی.  و  مرحله ای  چهارچوب   .1
مجموعه ای از گام های معین توصیف می شود. در آن کمتر به روابط علی حاکم بر فرآیند 
این  در  زیادی  ساده سازی  می گردد.  اشاره  مختلف  گام های  میان  روابط  و  خط مشی گذاری 

چهارچوب دیده می شود که از دید منتقدان دور نمانده است.

2. چهارچوب انتخاب عقالنی نهادی1. تمرکز این چهارچوب بر رفتار هدفمند و عقالنی و 
منفعت جویانه افراد در چهارچوب نهادها و قواعد ناشی از آنها است.

3. چهارچوب جریان های چندگانه2. این چهارچوب فرآیند خط مشی گذاری را متشکل از سه 
1. Institutional rational choice
2. Multiple streams
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یکدیگر عمل  از  مستقل  که  جریان هایی  تصور می کند.  فرآیندها  و  نقش آفرینان  از  جریان 
می کنند، اما در مقاطع و فرصت هایی خاص به هم پیوند خورده و ثمر می دهند.

برای  خط مشی گذاری  که  است  این  چهارچوب  این  ادعای  گسسته1.  تعادل  چهارچوب   .4
اساسی  تغییر  دچار  کوتاهی  دوره های  در  اما  می کند،  جزئی  تغییراتی  تنها  دوره ای طوالنی 
می شود. تالش برای درک ویژگی های آن دوره های کوتاه از توانمندی های این چهارچوب 

محسوب می گردد.

به  ائتالف های مدافع در شکل دهی  تعامل  بر  این چهارچوب  ائتالف مدافع2.  5. چهارچوب 
است.  متمرکز  می گذارند  خط مشی ها  تغییر  بر  که  تأثیری  و  آنها  رقابت های  و  خط مشی ها 
باورهای مشترک خط مشی گذاران و یادگیری آنها در این چهارچوب از اهمیت بسیار برخوردار 

است.

6. چهارچوب اشاعه خط مشی3. این چهارچوب با هدف تبیین نوسان در اقتباس و نوآوری ها 
در خط مشی گذاری پدید آمد. به ویژه جایگاه سیستم سیاسی در این چهارچوب پررنگ است.

از مشکالت دائمی  تبیین برخی  با هدف  این چهارچوب  7. چهارچوب برساخت اجتماعی4. 
حکومت های مردم ساالر شکل گرفته است. تصور این بوده که چارچوب های دیگر نمی توانند 
به خوبی شکست خط مشی های عمومی را که هدف رسمی و اعالم شده آنها حل مسائل و 

مشکالت مردم بوده است، توضیح دهند.
این چهارچوب های پیشنهادی برای توصیف و تبیین فرآیند خط مشی گذاری عمومی را 
می توان با معیارهایی چون: استحکام نظری، اعتبار تجربی و کارآمدی پیشنهادهای مبتنی 
در  کار  این  البته  داد.  قرار  بررسی  و  ارزیابی  مورد  دگرگونی،  ایجاد  و  پیش بینی  در  آنها  بر 
این نوشتار صورت نخواهد گرفت. بلکه از میان آنها با توجه به برخی از تجربیات گذشته و 
1. Punctuated-equilibrium
2. Advocacy coalition
3. Policy diffusion
4. Social construction
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پژوهش های انجام شده )دانایی فرد، 1395: فصل چهارم(، چهارچوب »جریان های چندگانه« 
را برگزیده و برای پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار از آن کمک می گیریم. البته در مواردی 

از سایر چهارچوب ها نیز ایده هایی را که سازگار با چهارچوب اصلی باشند، برخواهیم گرفت.
همان طور که در شروع این بخش گفته شد، عالوه بر چهارچوب های مفهومی درزمینه 
پیشنهاد شده  نیز  تحلیل خط مشی های عمومی  برای  الگوهایی  »فرآیند خط مشی گذاری«، 
است. این الگوها در مرحله طراحی و پیشنهاد خط مشی های عمومی می توانند راهنمای خوبی 
برای طراحان باشند. ازاین رو اشاره وار به معرفی آنها نیز خواهیم پرداخت. در ادامه مشخص 

خواهد شد که این مقدمات در خدمت پاسخگویی به پرسش اصلی بوده اند.
»الگو«  و  »نظریه«  مفهومی«،  »چهارچوب  میان  تمایز  به  باید  بررسی ها  جریان  در 
رابطه میان  برای روشن شدن  تنظیم کرد.  با عنوان بحث  را متناسب  توقع  توجه داشت و 
خط مشی گذاری و تحلیل خط مشی، پنج الگوی اصلی پیشنهاد شده است. این الگوها عبارتند 

از:
الف. الگوی تصمیم گیری عقالیی، ب. الگوی بده-بستانی سیاسی، پ. الگوی گفتمان، 
ت. الگوی ذخایر انبارشده )سطل زباله( و ث. الگوی فرآیند نهادی )تیسن و واکر، 1394: 50(.

این الگوها را در جداولی با یکدیگر مقایسه کرده و معرفی می کنیم.
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جدول1-الگوهایتحلیلخطمشیورهنمودهایهرکدامبرایتحلیل

نامالگوی
تحلیل

تصوراز
خطمشیهای

عمومی

تصورازفرآیند
خطمشیگذاری

بسترنهادی
رهنمودهابرایتحلیل

خطمشیها)رهنمودبرای
تحلیلگران(

1.الگوی
گفتمان

معانی ساخت یافته 
و مشترک در 

جریان بحث های 
خط مشی گذاری

نوعی فرآیند 
یادگیری تعاملی که 
در آن استدالل ها 
و معانی مبادله 

می شوند

تعدادی از ائتالف های 
مدافع )جماعت های 
خط مشی گذاری( 
که دارای باورها و 
سرمشق های غالب 

مختلفی هستند

کنار گذاشتن بگوومگوهای 
یک طرفه و نامتقارن، کمک 
به بازاندیشی در چهارچوب ها، 

یادگیری از یکدیگر در 
میان ائتالف های پیرامون 

خط مشی ها

2.الگوی
تصمیمگیری

عقالیی

تصمیم های 
هوشمندانه و 

عقالیی و متکی 
بر اطالعات 

تفصیلی

فرآیندی که 
در قالب گام ها 
و مراحل یا 

چرخه های منطقی 
و دارای تسلسل 

زمانی بروز و ظهور 
می کند

بسته، تک کانونی، 
سلسله مراتبی و 

اقتدارگرایانه

تولید دانش هرچه بیشتر 
برای حمایت از تصمیم گیری 

در مراحل مختلف 
خط مشی گذاری

3.الگوی
بده-بستان
)تعامل(
سیاسی

مصالحه های 
سیاسی میان 

ذینفعانی که در 
عین استقالل به 
یکدیگر وابسته اند

»بازی قدرت« یا 
»بازی چانه زنی« 

میان ذینفعان

چندکانونی، در 
عرصه ای میان 

سازمان ها، با دسترسی 
محدود

بازگویی حقیقت نزد صاحبان 
قدرت، تولید دانش از موضع 

اقتدار و قابل استفاده در 
عمل، عقالیی کردن فرآیند 
خط مشی گذاری و افزایش 
مصالحه ها متکی بر شواهد
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نامالگوی
تحلیل

تصوراز
خطمشیهای

عمومی

تصورازفرآیند
خطمشیگذاری

بسترنهادی
رهنمودهابرایتحلیل

خطمشیها)رهنمودبرای
تحلیلگران(

4.الگوی
ذخایر
انبارشده
)سطلزباله(

پیوند مسائل، 
راه حل ها، سیاست، 
مشارکت کنندگان 
در زمان مناسب 
)پنجره فرصت(

فرآیندی 
غیرقابل پیش بینی و 
سیال که به صورت 
متناوب و پراکنده 
فرازوفرود می کند

پاره پاره، با شبکه های 
ویژه کار- موقت 
و بازیگران متعدد 
با پایداری کم 

)نوعی هرج ومرج 
سازمان یافته!(

حمایت از فعالیت های 
خط مشی گذاری درون 
جریان ها و اقدام های 
کارآفرینانه برای ایجاد 

پنجره های خط مشی، افزایش 
ایجاد ترکیب های مناسب از 

مسئله-راه حل

5.الگوی
فرآیندنهادی

»بازتولیدی« 
برگرفته از 
راه حل های 
پیشین که 

توسط هنجارها، 
فرهنگ ها و قواعد 

و عناصر دیگر 
محدود شده و 
شکل گرفته اند

فرآیند تعامل های 
مکرر برمبنای 

هنجارها، 
شناخت ها، 
فرهنگ ها، 

روال های نهادی 
و غیره

شبکه هایی با میزان 
متفاوت ثبات، مستتر 
شده در محیط های 

نهادی بزرگ تر

انجام تحلیل نهادی برای 
غلبه بر روال های مخرب 
و موانع نهادی برای حل 
یکپارچه مسئله، حمایت از 
ظرفیت سازی برای ذینفعان 
بی نماینده، بازبینی و بهبود 

محتوای نهادی تحلیل 
خط مشی ها

یک نکته قابل توجه در مورد چهارچوب های مطرح شده و الگوهای ارائه شده، پیوندی است 
که میان »چهارچوب جریان های چندگانه« با »الگوی ذخایر انبارشده« وجود دارد. چهارچوب 
ذخایر  توصیه ای  و  تجویزی  الگوی  برای  را  زمینه  چندگانه  جریان های  تبیینی  و  توصیفی 
انبارشده فراهم می آورد. ازاین رو مباحث آینده ما به مقدار زیادی به مفاهیم و سرفصل هایی 

که این دو گرفته شده است، وابسته خواهد بود.
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2-3-رویکردجریانهایچندگانه

اساس  شد.  پیشنهاد   )1984( کینگدون  توسط  اولین بار  چندگانه،  جریان های  چهارچوب 
از سوی کوون و  بود که در سال 1972  زباله(  انبارشده )سطل  الگوی ذخایر  این رویکرد، 
همکارانش در بررسی »هرج ومرج های سازمان یافته« مطرح شده بود )دانایی فرد و عباس، 
فرآیند  که  می کرد  مطرح  را  ایده  این  زباله(،  )سطل  انبارشده  ذخایر  الگوی   .)127  :1396
در دستور کار قرارگرفتن یک مسئله و تالش برای حل آن، فرآیندی عقالیی نیست بلکه 
از نحوه  افرادی که درک واضحی  از هرج ومرج های سازمان یافته است.  برآیند مجموعه ای 
فعالیت سازمان ندارند، مداوم در حال تغییر هستند با هدف هایی غیر روشن در صحنه حضور 
دارند. انبار )یا سطلی( که پر از »مسائل«، »راه حل ها«، »مشارکت کنندگان« و »فرصت های 
انتخاب« است، در شرایطی »یک ترکیب خاص« از آنها را در پیوند با یکدیگر ارائه می کند. 
فقط ترکیب هایی ظهور می کنند که »فرصت« آن را پیدا می کنند. کینگدون از الگوی ذخایر 
انبارشده، مفهوم »فرصت« را گرفت و به تدوین رویکرد خود پرداخت. کینگدون می کوشید 

تا چهارچوبی را طراحی کند که به پرسش های زیر پاسخ دهد:
الف. چگونه مسائل، موردتوجه مسئوالن قرار می گیرند،

ب. چگونه گزینه های مختلف خط مشی عمومی شکل می گیرند،
محدود  گزینه  یک  به  گزینه ها  از  فهرستی  عمومی،  خط مشی  انتخاب  در  چگونه  پ. 

می شود و آن گزینه موردتوجه قرار می گیرد،
ث. چرا زمان خاتمه برخی ایده ها فرا می رسد.

فرآیند  در  که  می کند  معرفی  را   )Forces( نیرو  سه  او  پرسش ها  این  به  پاسخ  در 
جریان  می نامد:   )Streams( جریان  سه  را  نیرو  سه  این  او  هستند،  فعال  خط مشی گذاری 

مسئله، جریان خط مشی، جریان سیاست.
در جریان مسئله، اول مشکل مطرح می شود و جلب توجه می کند. دوم مسئله با توجه به 
ارزش ها، انتظارات و بر مبنای مقایسه مشخص و تعریف می شود. اگر این جریان با دو جریان 
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دیگر تالقی کرده دریچه ای برای حل مشکل از طریق تصمیم گیری گشوده می شود. اما اگر 
این اتفاق نیفتد، در گام سوم مسئله فراموش شده و اولویت خود را از دست می دهد.

در جریان سیاسی در آغاز مسائل و مشکالتی که باید برای آنها راه حل یابی شود به وسیله 
میان  شود،  گشوده  دریچه  و  گیرد  صورت  تالقی  اگر  می گردند.  احصاء  ذیصالح  مراجع 
مشارکت کنندگان توافق صورت می گیرد و به سوی تدوین خط مشی حرکت می شود. در غیر 

اینصورت ما به مرحله وضع خط مشی نخواهیم رسید.
متخصصان  توسط  مشکالت  رفع  برای  راه حل هایی  نخست  نیز،  خط مشی  جریان  در 
تنظیم می گردد. در صورت گشوده شدن دریچه، راه حل ها از جنبه های مختلف ارزیابی شده 
و متخصصان به توافق می رسند، در غیر این صورت حرکت متوقف می گردد )الوانی، 1380: 

.)161
از این سه جریان مستقل بوده و پویایی های خاص درونی خود را دارند و اما  هر یک 
تنها در برخی از موقعیت های حساس است که به هم می پیوندند و دگرگونی در خط مشی 
از  هریک  مورد  در  مستقل  مطالعه ای  چندگانه،  جریان های  بررسی  برای  می آورند.  پدید  را 
آورد.  پدید  ما  مقابل  در  از »امکان ها«  گانه می تواند تصور روشن تری  این جریان های سه 
به بیان دیگر با بحث در مورد هریک از این جریان ها، امکان شکل گیری گشودن دریچه را 

می توان مورد بحث قرار داد.
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نمودار3- عناصرچهارچوبجریانچندگانه)زاهاریادیس،2003(

از مفسران صاحب نظر آن  نمایش چهارچوب جریان چندگانه، توسط یکی  نمودار فوق 
است )ساباتیه، 1392: 131(.

2-4-جریانمسئله

فرآیند  در  تعیین کننده  نیروهای  از  یکی  چندگانه  جریان های  چهارچوب  در  که  دیدیم 
خط مشی گذاری عمومی، نیروی ناشی از »ویژگی های مسئله« است. در تکمیل این بحث 
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برخی از مفاهیم و دسته بندی های موجود درزمینه مسائل را موردتوجه قرار می دهیم.
یکی از دسته بندی های مناسب در مورد مسائل خط مشی گذاری )و یا به معنای دقیق تر 
برای  معیار  دو  آنها  است.   )1996( هوپ  و  هیسومولر  دسته بندی  مسئله دار(،  موقعیت های 
که  اطمینانی  میزان   .1  :)265  :1395 واکر،  و  )تیسن  می کنند  پیشنهاد  مسائل  دسته بندی 
نسبت به دانش ها و فنون در دسترس وجود دارد، 2. میزان توافقی که در مورد معیارهای 
هنجاری وجود دارد. بر این اساس می توان برای طبقه بندی مسائل از جدول 2 استفاده کرد:

جدول2-انواعمسائلموضوعخطمشیگذاری)هیسومولروهوپ،1996(
اعتمادپذیریدانشهاو
فنوندردسترس

میزانتوافقدرمورد
معیارهایهنجاری

اطمینانزیاداطمینانکم

2. مسائل اخالقی/سیاسی مهار نشده1. مسائل مهار نشدهتوافقکم

توافقزیاد
)عمومی(

3. مسائل فنی/علمی مهار نشده 
)شده(

4. مسائل مهارشده

و  ندارد  وجود  پیشینی  قطعی  علمی  اطالعات  هیچ  مسائل  این  در  نشده.  مهار  مسائل   .1
پیامدهای  مثال  به طور  دارد.  وجود  مؤثرین  و  بازیگران  میان  در  ارزش ها  تعارض  به عالوه 
بوم شناختی طرح های بزرگ اقتصادی را می توان مثال زد که نه در مورد پیامدها اطمینان 

وجود دارد و نه داوری ارزشی در مورد منافع اقتصادی و بوم شناختی طرح موردتوافق است.

2. مسائل اخالقی/ سیاسی مهار نشده. برای حل آنها دانش و فنون اطمینان بخش وجود دارد، 
اما توافق عمومی در مورد معیارهای هنجاری در آن وجود ندارد و ازنظر اخالقی بحث برانگیز 
است. به طور مثال مسئله غربال گری در مراحل اولیه جنینی از این نوع است. بحث در مورد 

دانش نیست، بلکه در مورد ارزش هاست.
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3. مسائل فنی/علمی مهار نشده )شده(. در مورد این مسائل توافق هنجاری و ارزشی عمومی 
وجود دارد، اما اطمینان کمی درباره دانش موجود برای حل آنها وجود دارد. برای حل این 
مسائل نیازمند شکل گیری دانش و فنون جدید هستیم، ازاین رو در بلندمدت مهارشده و در 

کوتاه مدت مهار نشده اند. مثال تولید داروهایی برای درمان سرطان یا ایدز.

4. مسائل مهارشده. مسائلی بدون تعارض های اجتماعی که برای آنها راه حل های فنی فراهم 
است. می توان قابل حل بودن این مسائل را تضمین کرد و قابل کنترل هستند.

در  بحث  عمومی،  خط مشی های  شکل گیری  درزمینه  تعیین کننده  پرسش های  از  یکی 
از یکدیگر  را  انواع  این  با آن درگیر هستیم. دسته بندی فوق  نوع مسئله ای است که  مورد 

متمایز کرده و معرفی می نماید.

2-5-جریانسیاست

یک  یا شروع  و  خاتمه  در  می تواند  که  نقشی  و  سیاسی  محیط  اهمیت  مورد  در  کم وبیش 
خط مشی داشته باشد اختالف نظری وجود ندارد، اگر اختالفی هست در مورد عناصری است 
که هنگام بررسی محیط سیاسی باید به آنها و توجه و تأکید شود. یکی از الگوهای مشهور در 
این زمینه، الگوی لستر و پترسون است )دانایی فرد، 1395: 284(. بر اساس این الگو، هنگام 

مطالعه محیط سیاسی بایستی به چند عامل توجه داشت:
الف. ایدئولوژی غالب. میزان حمایت از یک خط مشی توسط ایدئولوژی جریان حاکم.

ب. قدرت ائتالف. اندازه، قدرت و عزم ائتالفی که برای خاتمه )یا شروع( یک خط مشی 
سامان یافته است.

پ. هم پیمانان قدرتمند. تا چه میزان طرفداران خاتمه )شروع( یک خط مشی از حمایت های 
جریان های قدرتمند برخوردارند.

ت. امکان سازش. در محیط های سیاسی که خط مشی گذاری حاصل مذاکره و چانه زنی 
است، احتمال سازش بر سر خاتمه )شروع( یک خط مشی افزایش می یابد.

امکان  باشد،  سریع تر  خط مشی  یک  )شروع(  خاتمه  برای  اقدام  هرچقدر  سرعت.  ث. 
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سازمان دهی و اقدام مخالفان آن کاهش می یابد.
در کنار عوامل فوق، عاملی که مرتبط با نظام سیاسی است و از اهمیت ویژه ای در مورد 

تغییر خط مشی ها برخوردار است، عامل »سبک خط مشی گذاری« است.
است.  خط مشی گذاری  در  پایدار«  رفتاری  »الگوی  خط مشی گذاری،  سبک  از  منظور 

می توان این سبک ها را به جدول بعد دسته بندی کرد )رهنورد، 1397: 116(:

جدول3-گونهشناسیسبکهایخطمشیگذاری)رهنورد1397(

رویکردغالب
درحلمسائل نوعرابطهمیان

دولتومردم
پیشنگرانفعالی

سبک تمرکزیسبک مذاکره ای و تعارضیتحمیلی

سبک عقالیی- توافقیسبک مذاکره ایتوافقی

این  واقعیت  اما  می زنند،  مثال هایی  سبک ها  این  از  هریک  برای  تمثیلی  به طور  البته 
است تطبیق دادن آنها بر یک کشور کار دشواری است. به طور مثال برای سبک مذاکره ای 
و تعارضی هلند، برای سبک تمرکزی فرانسه، برای سبک مذاکره ای انگلیس و برای سبک 

عقالیی و توافقی آلمان را مطرح می کنند.
به  رسیدن  برای  اما  می یابد،  افزایش  خط مشی ها  تغییر  امکان  پیش نگر  سبک های  در 

سبک توافقی مدت طوالنی تری بایستی صرف خط مشی گذاری گردد.

2-6-جریانخطمشی

در مطالعه عواملی که جریان خط مشی را شکل می دهند، عناصر متفاوتی را باید موردبررسی 
و ارزیابی قرار داد. به چند سطح مرتبط در این جریان اشاره می کنیم.
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الف- سطح کنشگر )بازیگر(. رفتار کنشگران خط مشی گذاری را می توان با کمک سه عامل 
سه  »ترکیب  که  گفت  می توان  به طور خالصه  منابع.  و  ارزش ها  ادراک،  کرد:  تبیین  مهم 
مفهوم ادراک ها، ارزش ها و منابع ممکن است منتهی به اقدام ها )کنش ها( شوند« )تیسن و 
واکر، 1395: 363(. ادراکات ما تصور ما را ازآنچه »هست« نشان می دهد و جهان پیرامون 
ما را توصیف و تبیین می کند. درحالی که باورهای ما درزمینه خوبی و مطلوب و شایسته به 
حوزه ارزش ها تعلق دارند. منابع امکان ها و ابزارهای عملی هستند که کنشگران برای تحقق 
را تعیین  ادراک ها و ارزش ها مسیر دلخواه کنشگران  اختیار دارند. درحالی که  اهدافشان در 

می کنند، منابع توانایی آنها برای پیشروی در مسیر دلخواه را مشخص می نمایند.

ب- سطح ذینفعان و مرتبطان طرح ها. هرگاه خط مشی تعیین می گردد و قرار می شود که 
برای اجرای آن مجموعه ای از طرح ها شکل بگیرد، شبکه ای از ذینفعان و مرتبطان با این 
طرح ها نیز شکل می گیرد. اگر درزمینه خط مشی گذاری به دنبال مشارکت دادن یا بی طرف 
ساختن ذینفعان و مرتبطان باشیم، ضروری است که از آنها تصور و دسته بندی داشته باشیم. 
یکی از ابزارهای به کارگرفته در این دسته بندی استفاده از دو مفهوم »منفعت« و »قدرت« 
است. با توجه به این دو معیار طبقه بندی ارائه می شود و راهبرد خاصی برای مواجهه با هریک 

از این دسته ها پیشنهاد می شود )تیسن و واکر، 1395: 271(.

جدول4-ذینفعانومرتبطاندرطرحها

میزانمنفعت
میزانقدرتاثرگذاری

زیادکم

نهادهاعامه مردم )عوام(کم

نقش آفرینانزمینه سازانزیاد
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گفته  به طورمثال  می شوند.  پیشنهاد  خاصی  راهبردهای  این ها  از  هریک  با  برخورد  در 
می شود باید »نقش آفرینان« را درگیر کرد و از نزدیک آنها را مدیریت کرد یا عامه مردم نیاز 

به نظارت دارند، نهادها باید راضی نگه داشته شوند و به زمینه سازان باید آگاهی داد.

یک  خاتمه  معنای  به  موارد  اغلب  در  تازه  خط مشی  هر  شروع  خط مشی.  نوع  سطح  پ- 
اما خاتمه دادن به یک خط مشی، همیشه به راحتی صورت نمی گیرد  خط مشی دیگر است. 
میزان  درک  هدف  با  خط مشی ها  دسته بندی  است.  مواجه  بسیار  مخاطره  با  مواردی  در  و 
زمینه است.  این  از تالش های ثمربخش در  آنها، یکی  به  دادن  مخاطره موجود در خاتمه 
این دسته بندی با دو معیار صورت می گیرد )دانایی فرد، 1395: 283(. یک معیار به اهمیت 
منازعه ایدئولوژیک و حزبی مربوط می شود و معیار دیگر وزن جامعه هدف و یا مشتریان این 

خط مشی را در نظر می گیرد.

جدول5-گونهشناسیخطمشیها-باتوجهبهخاتمهبخشیآنها)باور،2009(
اهمیتخطمشیدر
هویتومنازعه
ایدئولوژیک

قدرتمشتریانو
هوادارانخطمشی

اصلی/محوریحاشیهای/فرعی

خط مشی قابل اغماضکم
خط مشی ارتدکسی

)راست کیشانه(

خط مشی منزه/ مقدسخط مشی قابل مذاکرهزیاد

احتمال خاتمه برای خط مشی منزه و مقدس بسیار پایین است.
خط مشی ارتدکسی برای هویت سیاسی و جناحی مهم است، اما عامل جامعه هدف در 
آن نقش کمی بازی می کند. بااین وجود خاتمه حتمی خط مشی اردتدکسی به علت پایه های 

ایدئولوژیک قوی نامحتمل است.
خط مشی قابل مذاکره، در شرایط تغییر دولت یا ائتالف های قدرت، شکل می گیرند. اما 
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خاتمه دادن آنها به طور معمول با مخاطره توأم است.
خط مشی قابل اغماض، مساعدترین موقعیت را برای خاتمه بخشی دارد. این دسته بندی به 

ما درک روشنی از امکان خاتمه و شروع می دهد.

ت- سطح ویژگی های جدانشدنی خط مشی. برخی از صاحب نظران معتقدند که ویژگی های 
جدانشدنی و تفکیک ناپذیر خط مشی ها تأثیری غیرقابل انکار بر خاتمه یا تداوم یک خط مشی 

می گذارد )دانایی فرد، 1395: 285(. این ویژگی های جدانشدنی عبارتند از:

یکم(علتوجودی. مأموریت و منشأ مشروعیت یک خط مشی در ذهن عامه مردم و 

رهبران سیاسی جامعه.

دارد. هرچقدر یک خط مشی  قرار  آن  در  مرحله ای که یک خط مشی  دوم(طولعمر.
طوالنی تر اجرا شده باشد و سازمان مجری آن، سازمان بالغ تلقی شود، در مقابل خاتمه 

مقاومت می کند.

مردم  برای  تشخیص  غیرقابل  و  مبهم  پیچیدگی. خط مشی های  و ابهام میزان سوم(
عادی که در عمل نیز به گونه ای پیچیده به مرحله اجرا درمی آیند، در مقابل خاتمه مقاومت 

بیشتری کرده و از خاتمه آنها اجتناب می شود.

چهارم(ماهیتمزایا. تعداد افراد و بازیگرانی که از یک خط مشی سود و منفعت می برند 

بر توانایی خط مشی برای تداوم یا خاتمه تأثیر می گذارند.

ث- ابعاد تغییر خط مشی. هنگامی که خط مشی گذاران و صاحبان قدرت، تصمیم به تغییر در 
خط مشی خاصی می گیرند، می توان انتظار داشت که یکی از وضعیت های نمایش داده شده 

در شکل 4 به عنوان پیامد تغییر رخ دهد )دانایی فرد، 1395: 296(.
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نمودار4-ابعادتغییرخطمشی

تصمیمبهتغییر

حفظوضعموجوداصالحخطمشیموجودخاتمهخطمشی

جانشینیخطمشیابداعخطمشی

ابداع خط مشی، حاصل حرکت از وضع موجود به وضعیتی جدید است. ابداع یک رفتار و 
ایده جدید است که از رفتارها و ایده های فعلی مورداستفاده متفاوت است.

جانشینی خط مشی در راستای همان مسئله عمومی و همان جامعه هدف اولیه است. رفتار 
لزوما جدید نیست بلکه ابعاد و جهت گیری آن متفاوت است.

ج- راهبردهای تغییر خط مشی. برخی از صاحب نظران باور دارند که آنچه امکان تغییر یک 
تغییر مورداستفاده  این  برای  راهبردی است که  را فراهم می آورد،  آغاز(  خط مشی )خاتمه- 
قرار می گیرد. به بیان دیگر آنها برخی از راهبردها را تسهیل کننده تغییر خط مشی دانسته و 
راهبردهای مخالف آن را مانع تغییر خط مشی می دانند )دانایی فرد، 1395: 281(. این راهبردها 

را به صورت زیر دسته بندی کرده اند:
1. سوق دادن کانون توجهات به ضررهای خط مشی جاری.

2. برجسته کردن مزیت تغییر جهت گیری های ارزشی برای نشان دادن ضررهای خط مشی 
جاری.

3. جلوگیری از سازش و مصالحه برای بقاء خط مشی.
4. به کارگیری فردی بیرون از سازمان مجری خط مشی کنونی به عنوان خاتمه دهنده.
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5. جلوگیری از عمومی شدن بحث در مورد خاتمه خط مشی و به ویژه در مراکز قانون گذاری.
6. تحریک نکردن قانون گذاران برای مخالفت با تغییر )رعایت منزلت قانونی آنها(.

7. پذیرش امکان افزایش برخی از هزینه ها در کوتاه مدت.
8. راضی کردن ذینفعان از طریق ارائه برخی مزایا به آنها.

9. خاتمه دادن به آنچه واقعا خاتمه شان ضروری است.
10. طرح اصالح و جانشینی به جای ابداع خط مشی جدید.

2-7-الگویامکانپذیریتغییر

با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده درزمینه خط مشی گذاری و رویکرد جریان های چندگانه، 
اینک می توان الگوی امکان پذیری تغییر را تصریح نمود. این الگو در نمودار 5 نشان داده شده 
است. همان طورکه در نمودار دیده می شود، درنهایت امکان پذیری تغییر یک خط مشی به تأثیر 

ده متغیر بازمی گردد. تأثیر این متغیرها را می توان به صورت گزاره های مشخصی نشان داد.

2-7-1-موضوعخطمشیگذاری

متغیرها:مسائل مهار نشده، مسائل اخالقی/ سیاسی )مهار نشده(، مسائل فنی/ علمی )مهار 
نشده(، مسائل مهارشده.

گزاره: امکان تغییر خط مشی در مورد موضوع های فنی/ علمی و مهارشده بیشتر است.

2-7-2-ایدئولوژیغالب

متغیرها: انواع گرایش های ایدئولوژیک.
گزاره: امکان تغییر خط مشی هایی که هزینه باالیی برای دولت دارد، در وضعیت غالب بودن 

ایدئولوژی های مردم برانگیز )پوپولیستی( بسیار کم است.
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2-7-3-سبکهایخطمشیگذاری

متغیرها:سبک های مذاکره ای و تعارضی، تمرکزی، مذاکره ای و عقالیی توافقی.
گزاره: امکان تغییر خط مشی ها در قالب سبک های مذاکره ای و عقالیی و توافقی بیشتر است.

2-7-4-نوعخطمشی

متغیرها:خط مشی های قابل اغماض، راست کیشانه، قابل مذاکره و منزه و مقدس.
گزاره:امکان تغییر خط مشی های راست کیشانه و منزه و مقدس، بسیار کم است.

نمودار5-الگویامکانپذیریتغییریکخطمشی

2-7-5-ذینفعانومرتبطانخطمشی

متغیرها: عامه مردم، نهادها، زمینه سازان و نقش آفرینان.
گزاره: امکان تغییر خط مشی هایی که زمینه سازان و نقش آفرینان حامی آنها هستند، بسیار 

کم است.
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2-7-6-ویژگیهایجدانشدنیخطمشی

متغیرها: طول عمر، پیچیدگی، علت وجودی و ماهیت مزایا.
گزاره: امکان تغییر خط مشی های پیچیده و تخصصی بیشتر از سایر خط مشی هاست.

در صورت حمایت یک سازمان قدرتمند امکان تغییر خط مشی بیشتر می شود.

2-7-7-ابعادتغییرخطمشی

متغیرها: ابداع، جانشینی، اصالح و حفظ وضع موجود.
گزاره: امکان اصالح خط مشی از جانشینی و ابداع خط مشی بیشتر است.

امکان جانشینی خط مشی از ابداع خط مشی، در جریان تغییر، بیشتر است.

2-7-8-راهبردانتخابیبرایتغییر

متغیرها: راهبردهای مختلف انتخاب شده توسط تغییردهندگان.
گزاره: انتخاب راهبرد مناسب، امکان تغییر خط مشی را افزایش می دهد.
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3-امکانپذیریبازنگریوتغییرخطمشیهایبازنشستگی

تعداد  افزایش  دارند.  قرار  بحرانی  و حتی  نامتوازن  در وضعیت  ما  بازنشستگی  صندوق های 
نشدن  بازپرداخت  دولت،  سهم  نشدن  پرداخت  شاغالن،  نیافتن  افزایش  و  بازنشستگان 
این  نقدشوندگی  وضع  صندوق ها،  این  بنگاه داری  از  ناشی  زیان های  دولت،  بدهی های 
آنها را تشدید کرده است. دستیابی به رشد اقتصادی  صندوق ها را بحرانی و کسری منابع 
افزایش اشتغال را  از محل  بازنشستگی  اشتغال زا بهبود وضعیت منابع ورودی صندوق های 
کشور  در  سرمایه گذاری  رونق  و  اقتصادی  وضعیت  بهبود  دیگر  سوی  از  و  می کند  فراهم 
می تواند بازده سبد دارایی های این صندوق ها را افزایش دهد. اما امروزه در میان صاحب نظران 
درزمینه  شده  اجرا  عمومی  خط مشی های  تغییر  ضرورت  بر  که  است  گرفته  شکل  توافقی 
بازنشستگی سالمندان تأکید دارد. در بخش های قبل مفاهیم و چهارچوب هایی ارائه گردید 
که ذیل آنها می توان امکان پذیری تغییر در خط مشی های بازنشستگی را موردبررسی قرار داد. 
در این بخش می کوشیم تا آنچه را در صفحات پیشین به طورکلی ارائه گردید، بر مورد خاص 
بازنشستگی تطبیق دهیم و سرفصل هایی را که باید امکان پذیری تغییر را ذیل آنها بررسی 

کرد مشخص نماییم.
با توجه به الگوی امکان پذیری تغییر، می توان به اجمال، هریک از متغیرهای مؤثر بر 

امکان پذیری بازنگری و تغییر خط مشی های بازنشستگی را مورد به موردبررسی کرد.

3-1-موضوعخطمشیگذاریدرزمینهبازنشستگی

حل  باید  را  مسائلی  نوع  چه  و  مواجه اند؟  مسائلی  نوع  چه  با  بازنشستگی  خط مشی های 
پرسش  مورد  شوند،  موجود  خط مشی های  جایگزین  باید  که  خط مشی هایی  به ویژه  کنند؟ 
هستند. دانش و فنون موجود درزمینه خط مشی های بازنشستگی سالمندان، اطمینان بخش و 
قابل اعتمادند. اما چون تغییر خط مشی های موجود کم وبیش، هزینه های بیشتر )مالی و زمانی( 
را بر عهده ذینفعان )شاغالن موجود و بازنشستگان آینده( می گذارند، احتمال توافق زیاد و 
عمومی در مورد آن بسیار ناچیز است. ازاین رو نوع مسئله ای که باید در خط مشی گذاری جدید 
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حل شود از نوع مسائل اخالقی/ سیاسی است و مهار نشده محسوب می گردد. این ویژگی 
باعث کاهش امکان تغییر خط مشی های جاری می شود.

3-2-گرایشایدئولوژیکغالب

گرایش  برمبنای  دارند،  راهبردی  نقش  که  آنها  اصلی،  و خط مشی گذاران  تصمیم گیرندگان 
ایدئولوژیک خود تصمیم می گیرند. در میان گرایش های ایدئولوژیک، گرایش به مردم انگیزی 
در  مهم  نکته  است.  برخوردار  ویژه  اهمیت  از  خط مشی ها  تغییر  و  ابقاء  در  )پوپولیسم( 
مبهمی  کم وبیش  و  عام  مفهوم  نگه داشتن  راضی  هدف  چون  که  است  این  مردم انگیزی 
به نام »مردم« است، به طور معمول از خط مشی هایی که هزینه های دولت را افزایش دهد، 
استقبال می شود. در مقابل از خط مشی هایی که هزینه هایی را بر عهده اقشار مختلف مردم 
قرار می دهد، چه مالی و چه زمانی، طرد شده و مقبول محسوب نمی شوند. ازاین رو در وضعیت 
غلبه گرایش مردم انگیزانه بر ایدئولوژی غالب، تنها از تغییر خطی مشی هایی استقبال می شود 
که از ویژگی پیش گفته تبعیت کنند. با توجه به شناختی که از جناح ها و جریان های موجود 
سیاسی وجود دارد، درصدی از مردم انگیزی در همه آنها وجود دارد. ازاین رو انجام اصالحات 
از جامعه، توسط جریان های مختلف سیاسی،  برای بخش هایی  دشوار و کم وبیش دردناک 
بسیار نامحتمل و دشوار به نظر می رسد. البته مطالعات انجام شده در ایران نشان می دهد که 
گرایش مردم انگیزانه ایدئولوژیک ابعاد دیگر خط مشی گذاری را نیز دگرگون می سازد، آن هم 

به گونه ای که تغییر خط مشی ها بسیار دشوار شده و مقاومت برمی انگیزند )سرزعیم، 1395(.

3-3-سبکخطمشیگذاریدرزمینهبازنشستگی

چهارچوب  فقدان  و  نفتی  درآمدهای  پشتوانه  به  ایران  در  خط مشی گذاری  غالب  سبک 
بوده است. کاهش نسبی درآمدهای نفتی  نظری مشخص، سبک »مذاکره ای و تعارضی« 
سبک خط مشی گذاری را به سوی سبک »مذاکره ای« سوق می دهد. در مورد خط مشی های 
انفعالی است و تنها پس از خودنمایی بحران ها چنین  بازنشستگی، اقدام برای تغییر کامال 
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تفکری پیدا شده است. ازاین رو انتخاب میان دو سبک است )مذاکره ای و تعارضی و مذاکره ای( 
و راه حل دیگری نیست. در سبک مذاکره ای و تعارضی، تصمیم سریع تر گرفته می شود اما 
تنش های پس از تصمیم گیری باقی می ماند. در سبک مذاکره ای تنش پس از تصمیم گیری 
را  تغییرات ضروری  تمام  نتیجه حاصل،  معمول  به طور  و  بوده  زمان طوالنی  اما  است  کم 
دربرنمی گیرد. در واقع این سبک بیشتر به اصالح خط مشی ها می انجامد تا تغییر اساسی در 

آنها. درحالی که به نظر می رسد نیاز این حوزه دگرگونی اساسی در این خط مشی هاست.

3-4-نوعخطمشیهایحوزهبازنشستگی

نظام  در  اما  است.  »زیاد«  بازنشستگی  کنونی  خط مشی های  هواداران  و  مشتریان  قدرت 
سیاسی این خط مشی ها هویت ساز و از ارکان ایدئولوژیک نظام سیاسی محسوب نمی شوند. 
ازاین رو می توان گفت که خط مشی های کنونی بازنشستگی سالمندان از نوع خط مشی های 
»قابل مذاکره« هستند. این ویژگی موجب افزایش طرفداران تغییر که در جریان مذاکره برای 
تغییر فعال هستند، می شود. هرچقدر آنها بهتر بتوانند مذاکرات را پیش ببرند امکان خاتمه 
خط مشی های جاری و پیدایش خط مشی های جدید افزایش می یابد. البته نباید فراموش کرد 
که افزایش بحران در حوزه بازنشستگی و توازن صندوق های بازنشستگی می تواند از هواداران 
خط مشی های فعلی بکاهد و خط مشی های فعلی را به صورت خط مشی »قابل اغماض« درآورد. 

در این صورت امکان تغییر و افزایش قابل مالحظه ای خواهد یافت.

3-5-ذینفعانومرتبطانخطمشیهایبازنشستگی

سخنان مدیران و مسئوالن صندوق های بازنشستگی نشان می دهد که اغلب آنها دریافته اند 
روند  این  تداوم  و  نیست  ممکن  جاری  خط مشی های  تداوم  با  بازنشستگی  امور  اداره  که 
درنهایت ورشکستگی صندوق هاست. ازاین رو می توان موضع نهادها را در سطح خودآگاه و 
نباید فراموش کرد که شاغلین نهادها خود  اما  اظهارشده به نفع تغییر خط مشی ها دانست. 
ازجمله ذینفعان خط مشی های کنونی هستند. بنابراین تعجبی ندارد که حداقل خواهان تداوم 
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این خط مشی ها برای خود باشند!
اما اگر از دید شاغلین به موضوع نگاه کنیم، چه خواهیم دید؟ مطابق با آمارهای سال 

1396 مرکز آمار، توزیع کارکنان به شکل زیر بوده است:

جدول6-توزیعشاغلیندرایراندرسال1396

درصدازشاغلیننوعاشتغال

کارفرما
کارکن مستقل
کارکن فامیلی

مزد و حقوق بگیر بخش عمومی
مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی

4 درصد
36 درصد
5 درصد
16 درصد
39 درصد

را  شاغلین  درصد   55 که  خصوصی(  و  )عمومی  حقوق بگیران  و  مزد  که  است  روشن 
تشکیل می دهند، به طورقطع در مورد خط مشی های مربوط به بازنشستگی حساس بوده و به 
آن توجه خواهند کرد اما میزان تأثیرگذاری آنها بسیار متفاوت است. هرچقدر متشکل تر و 
سازمان یافته تر باشند، بیشتر می توانند بر تصمیم گیری ها اثر بگذارند. کارگران در مقایسه با 
کارمندان به طور نسبی سازمان یافته تر هستند، ازاین رو می توان احتمال تأثیرگذاری بیشتری 
برای آنها در نظر گرفت. درصد کارگران در میان شاغلین ایران در سال 1396، معادل 35.1 

درصد بوده است که نیروی قابل مالحظه ای محسوب می گردد.
فهرست  به  نیز  را  مستقل  کارکن های  بایستی  ایران،  در  شاغلین  ترکیب  به  توجه  با 
تأمین  سازمان  با  عمده  به طور  گروه  این  البته  افزود.  بازنشستگی  خط مشی های  ذینفعان 
اجتماعی سروکار دارند و نه صندوق بازنشستگی کشوری. به طور خالصه اگر کارکنان فامیلی 
و کارفرمایان را در نظر نگیریم، حدود نود درصد شاغلین کشور به گونه ای با خط مشی های 
بازنشستگی درگیر خواهند شد. هر نوع تغییری که مدت اشتغال الزم برای بازنشسته شدن و 
یا درصد پرداختی کارکنان را افزایش دهد، کم وبیش با مخالفت این مجموعه مواجه خواهد 

شد. البته توان آنها برای تأثیرگذاری بر تصمیم گیری ها به یک میزان نخواهد بود.
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3-6-ویژگیهایجدانشدنیخطمشیهایبازنشستگی

خط مشی های جاری در حوزه بازنشستگی و صندوق های بازنشستگی، عمری طوالنی دارند. 
کاستی ها و ضعف های این خط مشی ها در طول سال های گذشته با بهره گیری از درآمدهای 
از بانک مرکزی )مالیات تورمی( پوشانیده شده است. عمر  نفتی و گاه از طریق استقراض 
ادراک  گذشته،  سال های  در طول  آن  کاستی های  آشکارنشدن  و  این خط مشی ها  طوالنی 
موافق با آنها را در جامعه تقویت کرده است. به عالوه از مجرای این خط مشی ها، رانت هایی 
)فرصت های ویژه ای( به اقشار و گروه های قدرتمندی داده شده است. فرآیندهای مربوط به 
این خط مشی ها و اجرای آنها، اغلب ساده و در معرض دید مردم عادی نیست و آنها کمتر از 
ابعاد و کم وکیف آن خبر دارند. مجموعه این ویژگی ها نوعی مقاومت در مقابل تغییر را ایجاد 

می کند که ناشی از خصوصیات خود این خط مشی هاست.

3-7-ابعادتغییرخطمشیدرحوزهبازنشستگی

ابعاد تغییرات ضروری در خط مشی های جاری بازنشستگی هرچقدر بیشتر شود، امکان تغییر 
کاهش می یابد. اصالح خط مشی های موجود، با مقاومت کمتری در مقایسه با خاتمه بخشی 
خط مشی های موجود مواجه خواهد شد. شاید بهترین حالت طراحی یک برنامه چهارساله و 
البته روشن است که  به صورت مرحله بندی شده ساالنه برای اصالحات در این حوزه باشد. 
طوالنی شدن انجام اصالحات می تواند مانعی بر سر تحقق همه ابعاد آنها فراهم آورد. این که 

چگونه خط مشی تغییر کند، خود بخشی از راهبرد انتخابی برای تغییر است.
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