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بــا آرایــش ذهنــی نویــن ،یــک مدیــر از بیثباتــی و
بح ـران ،بــه طریقــی مثبــت بهــره خواهــد جســت
تــا دیدگاههــای جدیــدی را بهوجــود آورد و تردیــد
و ســوال مســتمر و یادگیــری مــداوم ســازمانی را
برانگیــزد .وضعیتــی کــه از طریــق آن آیندههــای
ناشــناخته کشــف و ایجــاد میشــود .ایــن نگــرش
جدیــد نســبت بــه مفهــوم مدیریــت ممکــن اســت
ناراحتکنندهتــر از نگــرش قدیمــی بــه نظــر برســد،
لکــن در هنــگام بیثباتــی و آشــفتگی که مشــخصه
اکثــر ســازمانهای امــروزی اســت ،بســیار پویاتــر و
مفیدتــر اســت .ایــن نگرشــی اســت کــه مدیـران را از
هــدف غیرواقعــی و خیالی متعادل پایدار دور ســاخته
و ایــن امــکان را بــه وجــود مـیآورد تــا آنــان بتواننــد بر
آینــده ناشــناخته ســازمانهای خــاق غلبــه کننــد.

بعــد از گذشــت  56روز از اجــرای فــاز دو در ایــن شــعبه ،جابهجایــی
پروندههــا بــه میــزان  55درصــد کاهــش یافــت .تــا پایــان خــرداد مــاه
ســال  ،1398تصویربــرداری از بیــش از  12/5میلیــون پرونــده بــا حــدود
 200میلیــون تصویــر در  122شــعبه در ســطح کشــور پایــان یافــت؛ اما تا
ی کــه حتــی یــک پرونــده کاغــذی در شــعب وجود داشــته باشــد،
هنگامـ 
نمیتــوان بــه طــور کامــل بــه هــدف غایــی بهرهبــرداری از خدمــات
غیرحضــوری دســت یافــت .در نتیجــه بــا تکمیــل اجـرای فــاز دو طــرح
بهبــود ایــن خدمــت ،تجمیــع ســوابق نیــز عملــی میشــود و دیگــر نیازی
نخواهــد بــود کــه بیمهشــدگان بـرای گــردآوری ســوابق بیمـهای خــود،
بــه شــعب مختلــف ســازمان مراجعــه کننــد.
حســینیانواری میافزایــد :اســکن حجــم وســیعی از پروندههــای
کاغــذی در شــعب ســازمان ،زیربخشــی از نابســازی بــه شــمار مـیرود
و ابعــاد ایــن تجربــه در ســطح ملــی نیــز قابــل طــرح اســت؛ زیـرا بــا هزینه
حداقلــی و ســرعت حداکثــری و همچنیــن کیفیت تضمین شــده و بدون
هیچگونــه توقفــی در ارائــه خدمــات در حال اجرا اســت .براســاس تصمیم
ســتاد مرکزی ســازمان مقرر شــد که اســکن و تصویربــرداری پروندههای
کاغــذی در شــعب تیــپ  4 ،3 ،2و  5توســط همکاران شــعبه انجام گیرد،
امــا بـرای شــعب تیــپ یــک و ممتــاز کــه حجــم عملیاتــی باالتــری دارند،
هنــوز تصمیــم نهایــی گرفتــه نشــده اســت.وی اضافــه میکنــد :بـرای
نشــان دادن اهمیــت اســتفاده از تکنیکهــای نــاب الزم اســت کــه بــه
ایــن نکتــه توجــه شــود کــه تجربــه گذشــته ســازمان در رابطــه بــا حــذف
پرونــده کاغــذی در کوچکتریــن شــعبه تهـران ،بیــش از شــش مــاه طول
کشــید و درعینحــال قابــل توســعه به ســایر شــعب نیــز نبــود ،در حالیکه
روش نــاب شــده قابلیــت تعمیــم بــه ســایر شــعب اســتانها را نیــز دارد.
فاز سوم نابسازی ،طراحی سرویسهای کششی است
حســینیانواری ،فــاز ســوم نابســازی را طراحی ســرویسهای کششــی
بیــان میکنــد و میگویــد :ســازمان دارای حــدود  500شــعبه و چنــد صد
کارگــزاری اســت کــه تــا چنــدی پیــش بیمــه شــدگان تنهــا از طریــق آنهــا
بــا ســازمان در ارتبــاط بودنــد و تــا هنگامیکــه متقاضــی بــه ایــن مکانهــا
مراجعــه نمیکــرد و درخواســت خــود را ارائــه مـیداد ،هیچگونــه خدمتــی
قابــل ارائــه نبــود که در تفکر نــاب این نوع ســرویسدهی ،فشــاری نامیده
میشــود .از طریــق نابســازی بــه دنبــال تحقــق ایــن هــدف هســتیم تــا
ســرویسها از فشــاری بــه کششــی تغییــر یابنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه فــرد
بــدون مراجعــه بــه شــعبه و حتــی در مــواردی بــدون ارائــه درخواســت،
خدمــات خــود را دریافــت کنــد .بــه طــور مثــال قبــل از مراجعه بیمهشــده
به شــعبه ســازمان تامیــن اجتماعی بـرای دریافــت دفترچه درمانــی نوزاد
خــود ،ســازمان بتوانــد از طریــق ارتبــاط بــا ســامانه مکانیــزه ثبــت احــوال
اطالعــات مربــوط را دریافــت و بـرای فرزنــد جدیــد بیمهشــده ،دفترچــه
درمانــی صــادر کنــد و ســپس بــا ارســال پیامــک ضمــن تبریــک ،وی را از
صــدور دفترچــه مطلــع ســازد .در ایــن صــورت نــه تنهــا از تعــداد مراجعات
بــه شــعب کاســته میشــود ،بلکــه تکریــم اربــاب رجــوع بــه معنــای
واقعــی نیــز تحقــق مییابــد .وی پیشنیــاز ایجاد ســرویسهای کششــی
غیرحضــوری بــا نگــرش نــاب را همگرایــی و ارتبــاط همــه بخشهــای

همزیستیشناختههاوناشناختهها
البتــه همــه چیــز ناشــناخته نیســت .در واقــع در شــرح
شــغل بســیاری از مدیران شــناختهها آمده اســت .مدیران
میداننــد کــه در کوتاهمــدت بــه چــه نتایــج الزمی برســند
ً
و میداننــد کــه بایــد صرفا مســئله چگونگــی انجــام آن را
حــل کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر آنهــا از مقصد خــود آگاهی
دارنــد ،لکــن مســیر را نمیشناســند .در مــورد ایــن نــوع
مدیریــت کــه در آن چارچوبهــای اصلــی و راهکارهــای
عمومــی مشــخص شــده اســت ،بهتــر اســت از تجزیــه
و تحلیــل کمــی ب ـرای شناســایی راه حلهــای مســائل
اســتفاده و ان ـواع نظامــدار و معیــن برنامهریــزی ،اج ـرا و
کنتــرل بــه کار گرفته شــود .در اینجا آرایش ذهنی ســنتی
ً
قبلــی کامــا معتبــر و کارســاز اســت.
امــا درســت در همیــن زمــان و در همیــن نــوع از
ســازمان ضــروری بــه نظــر میرســد تــا مدیریتــی
کــه چارچوبهــا را درهــم میریــزد ،اعمــال شــود.
مدیریتــی کــه در آن عقایــد مدی ـران باهــم در تضــاد
ســازنده قـرار میگیــرد ،آنهــا نظـرات یکدیگــر را زیــر
ســوال میبرنــد .بحــث میکننــد ،یــاد میگیرنــد ،یاد
میدهنــد و در نهایــت بــه کشــفیات جدیــدی دســت
مییابنــد .ایــن شــکل تناقص و تضــادی اساســی در
ســازمان اســت .ســاختارها و رفتارهــای متناســب بــا
مدیریت ثابت ناچار با هنجارها و اشــکال غیررســمی
و ناپایــا از یــک شــکل فوق العــاده مدیریت کــه الزمه
غلبــه بر ناشــناختهها اســت ،در کنـــار یکدیگر قــرار
میگیرند؛ هـــرچند که این تضـــاد و تنـاقص در ابتـدا
تنـــش شــدیدی را در ســازمانهای موفــق بــه وجــود
مـیآورد ،ولــی هدایــت صحیــح ایــن تنــش میتوانــد
منشــأ خــاق توســعه مســتمر ســازمانها باشــد.

مرتبــط بــا یــک خدمت بیــان میکنــد و میگوید :به طــور مثــال در فرآیند
اعــام ســابقه ،تــا هنگامیکــه همــه بخشهــای مرتبــط ایــن خدمت به
صــورت یکپارچــه و همــگام نشــوند ،نمیتــوان ارائــه ایــن خدمــت را نــاب
تلقــی کــرد ،لــذا همگرایــی بیــن بخشهــای مختلــف ارائــه خدمــات از
اهمیــت بســیاری برخوردار اســت.
حســینیانواری ادامــه میدهــد :انتظــار داریــم کــه طــی اجـرای فاز ســه
نابســازی تصاویــر اســناد نیــز از جریــان ارائــه خدمــات حــذف شــوند،
امــا پیشنیــاز آن اتمــام مرحلــه دوم پــروژه اســت .در فــاز ســوم همــه
اطالعــات مــورد نیــاز از تصاویــر پروندههــای الکترونیــک بــه صــورت
داده در ســامانههای مکانیــزه بایــد ثبــت شــود و بــا اجــرای ایــن کار،
میتــوان تصمیمگیــری در خصــوص نحــوه ارائــه خدمــات را بــه صــورت
مکانیــزه مدلســازی کــرد و تنهــا در ایــن صورت اســت کــه ارائــه خدمات
غیرحضــوری در ســازمان بــه صــورت واقعــی اج ـرا خواهــد شــد.
ناباندیشی تنها فرمول اصالح نظام دیوانساالری اداری
نادرست است

رئیــس هیــات مدیــره شــرکت خدمــات ماشــینی تامیــن معتقــد اســت کــه
ناباندیشــی تنهــا فرمــول اصــاح نظــام دیوانســاالری اداری نادرســت
موجــود اســت و تجربــه ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه عنــوان یــک تجربــه
بینظیــر ملــی در ســطح کشــور قابــل ارائــه اســت .حســینی انــواری ادامــه
میدهــد :محمدحســن زدا در دوره سرپرســتی خــود دســتور گســترش
و تســریع ایــن طــرح و تهیــه طــرح عملیاتــی نابســازی را بــه همــه
معاونتهــای ســازمان بــه طــور رســمی ابــاغ کــرد .در بهمنمــاه ســال
 1397نیــز گــزارش فعالیتهــای نابســازی در جلســه شــورای فــاوای
ســازمان مطرح و کارگروهی به ریاســت جانشــین مدیرعامل برای مدیریت
و هدایــت ایــن طــرح تشــکیل شــد و متعاقــب آن ســندی تحــت عنــوان
«نقشــه راه نابســازی ســازمان تامیناجتماعــی» از ســوی مشــاور تدوین و
بـرای تصویــب ارائــه شــد .براســاس این ســند از ســوی هر معاونت ســازمان
یــک نفــر بــه عنــوان هماهنــگ کننــده معرفــی میشــود کــه وظیفــه وی
احصــای فرایندهــای معاونــت بــا کمک شــرکت خدمــات ماشــینی تامین و
همچنیــن شناســایی و اولویتبنــدی خدمــات اســت و ســپس نقشــه وضــع
موجــود ،وضــع آتــی و برنامــه بهبــود هــر خدمــت ترســیم و تهیــه میشــود.
مدیریــت کالن ایــن طــرح بــه شــورای فــاوا واگذار شــده و به همیــن منظور
کمیتــه نابســازی بــه ریاســت قائم مقــام مدیرعامــل ســازمان در زیربخش
ایــن شــورا ســازماندهی شــده اســت ،و امیدواریــم که بــا فعال شــدن کمیته
مذکــور اجـرای طــرح بــا ســرعت مطلــوب تــداوم یابــد.
وی اضافــه میکنــد :در فرآینــد نابســازی ،شــرکت مشــاور مدیریــت
و خدمــات ماشــینی تامیــن نقــش مشــاور و ناظــر را دارد و در عیــن حــال
آمــوزش و انتقــال دانــش را نیــز انجــام میدهــد ،امــا مجــری ایــن طــرح
واحدهــای ســتادی و اجرایــی ســازمان هســتند .پیادهســازی ایــن طــرح
نیــاز بــه پشــتیبانی و همراهــی مدیـران ارشــد ســازمان دارد ،امــا متاســفانه
تاکنــون بــه دالیــل مختلــف ،ایــن طــرح بــا ســرعت مــورد انتظــار پیــش
نرفتــه اســت و حتــی برخــی از معاونتهــای ســتادی تاکنــون بــه ایــن
طــرح ورود نکردهانــد!

ناباندیشیتنها
فرمول اصالح نظام
دیوانساالری اداری
نادرست موجود است
و تجربه سازمان تامین
اجتماعی به عنوان یک
تجربهبینظیرملیدر
سطح کشور قابل ارائه
است

ثبات و پیوســتگی ،ســیری به ســوی فنای
زودرس سازمانی
مــا بــه دو دلیل نیاز به نگرشــی نویــن در اداره امــور داریم.
اول آنکــه شــواهد روزافزونــی وجــود دارد مبنــی بر اینکه
نگــرش قدیمــی دیگــر در دنیــای کار و فعالیــت امــروزی
بــه خوبــی عمــل نمیکنــد .دوم آنکــه نگــرش قدیمــی
بــر پایــه تصوراتــی در مــورد طبیعــت سیســتمها اســتوار
شــده کــه کشــفیات علمــی جدیــد ،بــی اعتبــاری آنهــا
را نشــان داده اســت .ایــن حقیقــت کــه نگــرش ســنتی
موجــود نمیتوانــد بــه خوبــی عمــل کنــد ،در حیــات
ً
نســبتا کوتــاه بســیاری از ســازمانها نمایــان شــده
اســت .اکنــون روشــن شــده اســت کــه چ ـرا بســیاری
از ســازمانها در میانــه راه از بیــن میرونــد .مطالعــات
اخیــر بــه طــور روزافزونــی ایــن نکتــه را روشــن میســازد
کــه مدیریــت و اداره امــور بــا طرحهــا و نقشــههای
موجــود منجــر بــه تقلیــد کورکورانــه ،تک ـرار و افزایــش
غیرمعقــول کار میشــود.
ادامه دارد

