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Abstract 

The Social Security Organization, the largest provider of social insurance in Iran, is 

constantly interacting with the internal and external environment. The present study seeks for 

SWOT analysis for The Social Security Organization in order to develop a new vision for the 

organization. The present study was applied based on the quantitative and qualitative data 

type and based on the research purpose. The descriptive-analytical method was used for doing 

research. The statistical population of the study is the managers and experts of the Social 

Security Organization. Considering that there were 13 people in the Social Security 

Organization, the sample was selected by census. Of course, the choice was judgmental and 

based on the expertise and experience of the people. Theme analysis was performed to 

analyze the research data and SWOT method was used to determine the strategy. The 

research results provide a new perspective. In this perspective, the Social Security 

Organization is an innovative, leading, responsive, trustworthy, ethical, confident and up-to-

date organization, in two-way interaction with the client to provide fast and easy quality 

services while respecting the client's human dignity and creating a high quality working life 

for employees. 
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 برای سازمان تأمین اجتماعی با هدف  SWOTتحلیل 

 اندازتدوین چشم

 3البنین گیالن، ام2محمد سیدمیرزایی سید ،1باقر ساروخانی

 شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراناستاد، گروه جامعه. 1

 قات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانشناسی، واحد علوم و تحقیاستاد، گروه جمعیت. 2

 شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراندانشجوی دکتری جامعه. 3

 (15/06/1399؛ تاریخ پذیرش: 20/03/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 بیروني و دروني محیط با تعامل حال در ایران، مدام در ياجتماع هایبیمه دهندهارائه سازمان ترینبزرگ عنوانبه اجتماعي تأمین سازمان
ست ضر پژوهش. ا سازمان تأمین اجتماعي به منظور تدوین SWOTدنبال تحلیل  به حا شم برای  شده  نوین اندازیچ سازمان یاد برای 
ی، مدیران، کارشناسان آمار جامعه است کاربردی پژوهش هدف براساس و تحلیلي -توصیفي روش کیفي، با نوع پژوهش براساس است.

ست. اجتماعي تأمین سازمان و خبرگان سازمان تأمین اجتماعي  ا صورت تمام 13با توجه به اینکه این افراد در  شمار نفر بودند، نمونه به 
صص و تجربه افراد بود. ضاوتي و با توجه به تخ صورت ق شد. البته انتخاب به  تحلیل تم  تحقیق هایداده و تحلیلتجزیه  برای انتخاب 

 اسدددت. در این برای نوین اندازچشدددم یک نتایج پژوهش، ارائه کار گرفته شدددد.به SWOT روش نیز راهبرد تعیین برای انجام گرفت و
 با دوسددویه تعامل روز، درمدار، مطمئن، بهدار، اخالقسددازماني اسددت نوآور، پیشددرو، پاسددختو، امانت اجتماعي تأمین انداز، سددازمانچشددم
 برای کاری زندگي باالی کیفیت ایجاد و رجوعارباب انسدداني کرامت رعایت با آسددان و سددری  کیفي خدمات عرضدده برای وعرجارباب

  کارکنان.

 اجتماعي، فرصت، نقاط ضعف، نقاط قوت.  تأمین انداز، سازمان، تهدید، چشمSWOTتحلیل  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

اي شگرفی است؛ انقالبی جهانی و فراگير بر همه هجهان معاصر در آستانه تحوالت و دگرگونی

ها و زوایاي حيات بشر چيره شده است كه گسلی ژرف ميان گذشته و آینده جهان ایجاد عرصه

تغييرات چنان  ت.جهان معاصر، عرصه تحوالت شگرف و پویاییِ شتابنده اسخواهد كرد. 

تواند به بهاي گزاف غافلگيريِ رنگ میاي درسند كه حتی لحظهآسا از راه میگيركننده و برقغافل

آینده، آگاهی  ی برايروشن دهاي سياسی امنيتی و اقتصادي تمام شود. ترسيم دیراهبردي در عرصه

تواند هر جامعه و سازمانی را در هنگام، میگيري بهتحوالت و تصميم، هادستنامهروندها پيش زا

ثباتی و آكنده از عدم قطعيت، تنها رویكرد طِ سرشار از بید. در این محيكنها تواناتر یافتن بهترین راه

و سياستی كه احتمال موفقيت و كامروایی دارد، تالش براي معماري آینده است. گرچه این تالش 

تر مراتب عاقالنههمواره با خطرپذیري فراوان قرین بوده است، اما به هر حال پذیرش این مخاطره، به

 (.1392 )خزائی و محمودزاده، تآینده اسگربودن تحوالت از نظاره

ترین ضرورت یک سازمان در كاركرد نظام عنوان اساسیریزي بهامروزه اهميت و جایگاه برنامه

شک سازمان بی (.Anuwichanont, 2010, p.15) شودمدیریتی آن، اصلی انكارناپذیر محسوب می

ي( نظام جامع رفاه و تأمين امهيبوزه حاول )ركن حوزه  نیترمهمتأمين اجتماعی در حال حاضر، 

 تیمأموراجتماعی است كه  گرمهيبسازمان  ترینبزرگ. این سازمان شودیماجتماعی ایران محسوب 

اجباري( و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختياري ) ريبگحقوقاصلی آن پوشش كارگران مزد و 

اصلی و  شدهمهيبميليون نفر  12است. جمعيت تحت پوشش سازمان، براساس آمارهاي اعالمی، 

، جمعيت تحت پوشش آن شدگانمهيباست كه با افراد خانواده  ريبگيمستمرميليون نفر  2/2بيش از 

دهنده حساسيت و اهميت تردید نشانكه بی رسدیمميليون نفر  40براي خدمات درمانی، نزدیک به 

غفلت و  نیتركوچکست. بنابراین، این سازمان و رسالت خطير آن در پاسخگویی به تعهداتش ا

تبعات نامطلوب اجتماعی و اقتصادي،  تواندیمي چنين سازمانی زیربرنامهی در مدیریت و شیاندساده

 (.14، ص1396مازندرانی، باشد )حتی سياسی در پی داشته 

احمدي و ) هر سازمان استو جذاب براي  الوقوعمحققگرایانه، واقع ايآیندهانداز چشم
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انداز بيان صریح از سرنوشتی است كه سازمان باید به آن سمت چشم (.14، ص1394اران، همك

)نادري تر از وضع فعلی آن است آميزتر و مطلوباي است كه براي سازمان موفقيتحركت كند، آینده

پذیر مسائلی است كه براي سازمان امكان همهانداز نمادي جذاب از چشم(. 20، ص1394درشوري، 

سرنوشتی درخشان و راهی مشخص است كه هيچ سازمان دیگري، حتی سازمانی كه دقيقاً در  است.

 (. 12، ص1385آیت، ) باشدانداز تواند داراي همان چشمهمان كار فعاليت دارد، نمی

هاي بسيار زیادي در ارتباط با توسعه هر سازمانی در جهان متحول و متغير كنونی، عوامل و مؤلفه

هاي اثرگذار موصوف تبع تنوع و گستردگی سازمان تأمين اجتماعی، عوامل و مؤلفههمطرح است و ب

بنابراین، باید به  (.12، ص1396نوروززاده، ) بر سازمان از تعدد و پيچيدگی بيشتري برخوردار است

دنبال پاسخ به این پرسش بود كه سازمان تأمين اجتماعی چگونه باید با احصا و شناخت دقيق و 

هاي مستمري را براي مقابله و تقليل عوامل نامساعد و تقویت و ین عوامل، مساعی و تالشجامع ا

اندازي روشن براي خود ترسيم كار برد و چشممندي از عوامل مساعد در آینده در همه سطوح بهبهره

پرسش پژوهش حاضر این است كه نقاط قوت و ترین (. از این رو، مهم8، ص1396كند؟ )طيبی، 

 انداز آینده كدامند؟ها و تهدیدهاي سازمان تأمين اجتماعی به منظور تدوین چشمفرصت ضعف،

 نظری مبانی

سازمان،  تعهدات از مهمی بخش اجراي در اجتماعی تأمين سازمان بلندمدت رویكرد به توجه با

رو،  ز اینا. شودمی دوبرابر سازمان این در بلندمدت ریزيبرنامه و نگريآینده و دوراندیشی اهميت

 ضرورت همين از ریزيبرنامه این اجراي و تهيه به اجتماعی تأمين رویكرد و استراتژیک ریزيبرنامه

 .(8، ص1397توالیی، شود )می ناشی

SWOT ها سرواژۀ عبارات قوت(Strenghths)ها ، ضعف(Weaknesses)ها ، فرصت

(Opportunities)  و تهدیدات(Threats) ریزي استراتژیک تعيين احل برنامهاست گام اول در مر

كه یكی  SWOTتوان از طریق تحليل هاي سازمان است و پس از آن، میرسالت، اهداف و مأموریت

از ابزارهاي تدوین استراتژي است، براي سازمان استراتژي طراحی كرد كه متناسب با محيط آن باشد. 

هاي داخلی و والً به تجزیه تحليل محيطشود كه ابا استفاده از این تحليل این امكان حاصل می
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هاي هاي استراتژیكی اتخاذ نمود كه قوتهاي سازمان را با فرصتخارجی پرداخته و ثانياً تصميم

 (.1388 )احمدي و همكاران، محيطی متوازن كند

خواهد به آن برسد، رزویی است كه سازمان در طی عمر خود میآانداز شامل هدف و چشم

 ترسيم را سازمان آینده وهاي مدیریت براي كسب و كار را توصيف كرده و تصویري ازانداز آرزچشم

)رضائيان،  است اندازچشم از جزئی مأموریت شود، اشتباه سازمان مأموریت با نباید البته كه كندمی

1394.) 

 پژوهش پیشینه

 عنوان با يامقاله در( 1382) یساروخان .است گرفته انجام هاپژوهش برخی حاضر پژوهش حوزه در

را بررسی كرده، و  آن تكامل سير و اجتماعی تأمين تولد فرایند ،«اجتماعی تأمين تكامل و پيدایش»

 چندساحتی ايپدیده اجتماعی تأمين .2 است؛ اجتماعی ايیدهپد اجتماعی تأمين. 1بيان كرده است: 

 توسط مطالعه نيازمند یعنی است يارشتهچند اجتماعی تأمين اجتماعی رو، پدیده همين از. است

 (.12، ص1382ساروخانی، است ) بشري دانش از رشته چند

هاي توسعه سياسی بر ( در پژوهشی با عنوان بررسی نقش شاخص1397زاده )زارعی و حسن

بر اساس این روش و با سنجش چهار معيار نقاط  SWOT پيروزي انقالب اسالمی با استفاده از مدل

هاي توسعه سياسی المللی به بررسی تأثير شاخصها و تهدیدات بينفرصتقوت و ضعف داخلی و 

 .پرداخته است

نگري شركت: یک زمينه در حال ظهور آینده»اي با عنوان در مقاله (2015روهربرگ و همكاران )

هاي عمده چالش آخرینیک نماي كلی از ی، ارائه نگري شركتآیندها محوریت ب« با یک سنت غنی

، تكنيک توانمندسازي نگري شركتی. آیندهكندمسيرهاي پيشرفت و توسعه را دنبال می و شناسایی

 پژوهشی ( در2016همكاران ) و باالبنيس .استیک مزیت رقابتی آینده زي ریدر پایهن سازما

 اطمينانعدم با مقابله براي( GBN) كار و كسب جهانی شبكه روش بر مبتنی سناریوسازي چارچوب

( پژوهشی با موضوع عقالنيت انتقادي به عنوان 2018پایا ) .شودمی ارائه بينیپيشقابلغير و بيرونی
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 بينی انجام داد. یک چارچوب نظري براي مطالعات آینده و پيش

 اندازچشم تدوینهاي شاخص و ها ابعاد، عواملو تحليل متن مصاحبه ادبيات پژوهش اساس بر

 ست.ا 1شكل  شرح به اجتماعی تأمين سازمان

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 ی پژوهششناسروش

هدف،  اساس بر و كيفی -كمیها داده تحليلی، و بر اساس نوع –توصيفی پژوهش حاضر روش

 توجه با تحقيق این در. استشده  استفاده مصاحبه پژوهش يهاداده گردآوري براي. است كاربردي

روایی  وشد  استخراج اوليههاي شاخصموجود،  نظري طالعاتم وها مصاحبهتطبيقی،  مطالعات به

 . شد تأیيد آنان

 شمارتمام آن نمونه و بوده نفر 13 باشندیم سازمان خبرگان كه هدف جامعه تعداد به توجه با
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 SWOT روش از نيز راهبرد تعيين براي وتحليل تم  تكنيک از نيزها داده و تحليلیه تجز براي. است

 می باشد. SPSSافزارنرم شدهاستفاده افزار آمارينرمو  ،شد فادهاست دیوید

 های پژوهشیافته

 مبتنی كه اجتماعی تأمين سازمان اندازچشم تدوین جهت اوليه و خام چارچوبارائه  با بخش این در

 اجراي با ارائه خواهد شد، تا چارچوب این بر تحليلی قبلی است، فرایندي مطالب تئوریک بستر بر

توسعه هاي شاخص نهایی چارچوب دهییتاولوي، بنددستهسازي، يدهچكاضافه،  و حذف مراحل

  ارائه شود.

 SWOT تحليل اساسیمؤلفه  چهار خصوص در خبرگان نظرات اساس بر تحقيق از بخش این در

 تأمين سازمان موجود وضعيت ارائه و بيان به هافرصت و ضعف، تهدیدات قوت، نقاط نقاط یعنی

 .استشده  پرداخته پيشنهادي راهبردهاي همچنين و تماعیاج

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

در این بخش نقاط قوت و ضعف سازمان تأمين اجتماعی و ضریب اهميت و نمره هر یک از این 

ها ضریب بيان شده است. براي تعيين ميزان ضریب اهميت هر یک از مؤلفه 1نقاط در قالب جدول 

 ميانگين كل تقسيم شده، و ميزان اهميت هر یک به دست خواهد آمد.  اهميت آن بر
 

 ماتريس ارزيابی عوامل داخلی. 1جدول 

 عوامل داخلي ضريب اهميت 1<4 نمره نمره نهايي

 نقاط قوت

 ارتباط بلندمدت با مشتریان 07/0 4 28/0

 توجه ویژه به همه مشتریان 06/0 4 24/0

 اي تعامل با مشتریانطراحی سيستمی بر 07/0 3 21/0

 ارتباط تعامل دوسویه با مشتریان 05/0 3 15/0

 وجود سيستم رسمی براي شناسایی مشتریان 07/0 3 21/0

 اهميت مشكل همه مشتریان براي سازمان 06/0 4 24/0

 بينی نياز مشتریانپيش 04/0 3 12/0
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 عوامل داخلي ضريب اهميت 1<4 نمره نمره نهايي

 نقاط ضعف

 عدم ابراز نظر در برابر مافوق 05/0 2 10/0

 شده در كارهاي آموختهعدم به كارگيري مهارت 04/0 1 04/0

 براي اقشار مختلف جامعه عدم گسترش چتر حمایتی سازمان 04/0 1 04/0

 عدم توجه بازسازي و نوسازي فرایندهاي سازمان با توجه به تغييرات محيطی 04/0 2 08/0

 سرلوحه كارهاي سازمان گرایی دراخالق توجه به عدم 05/0 2 10/0

 روزبه بهبود مستمر و به عدم توجه 05/0 2 10/0

 كاركنان كاري زندگی و شخصی زندگی عدم توازن بين 05/0 2 10/0

 عدم هماهنگی با سایر مقامات دولتی 04/0 1 04/0

 ناعادالنه و منطقی غير كاري ساعت 04/0 2 08/0

 وجود تبعيض در محيط كاري بين كاركنان 04/0 1 04/0

 با افزایش منابع مالی عدم وجود پایگاه اقتصادي مطمئن 04/0 1 04/0

 جمع %100 - 31/2

 
 خارجیماتريس ارزيابی عوامل . 2جدول 

 خارجي عوامل ضريب اهميت 1<4 نمره نمره نهايي

 هافرصت

 برقراري ارتباط بلندمدت با مشتریان  08/0 3 24/0

 شده شدن خدمات ارائهالكترونيكی 09/0 3 27/0

 اي توسعه پوشش بيمه 06/0 3 18/0

 تحصيل به كاركنان ادامه اجازه 05/0 3 15/0

 توجه ویژه به كرامات انسانی  08/0 3 24/0

 تهديدات 

 در سازمان قانونی سلطه انسانی و نه سلطه وجود 08/0 1 08/0

 یكدیگر به نسبت كاركنان عدم اعتماد 08/0 1 08/0

 اجتماعی هايمسئوليت ایرس دخالت كاركنان در 09/0 1 09/0

 اي ترغيب جامعه به استفاده از خدمات بيمه عدم 07/0 1 07/0

  سازمانی مقاصد و اهداف از صحيح كاركنان درك عدم 07/0 1 07/0

 موقع خدمات مورد توجه مشتریان عدم انجام به 08/0 1 08/0

 عدم پاسخگویی در مواقع ضروري به مشتریان 08/0 1 08/0

 تنوع اقليمی در شغل 05/0 1 05/0

 ها اي و فعاليت زیاد آنوجود سایر رقباي بيمه 04/0 1 04/0

 جمع  %100 - 72/1
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  SWOTشناسایی راهبردهای پژوهش بر اساس تحلیل 

 (  SO) فرصت – قوت راهبردهای( الف

 فرصت چند با سازمان تأمين اجتماعی حالت این در. دارند را حالت راهبردها، بهترین از دسته این

 به هافرصت از بتواند ند این سازمانشومی سبب كه زیادي هايقوت و روستهروب مناسب محيطی

 . كند استفاده شكل بهترین
 سازمان تأمین اجتماعی فرصت – قوت راهبردهاي .3 جدول

 استناد فرصت – قوت راهبردهاي

 هاي اطالعاتی نوینفاده از سيستمسازنده و مداوم با مشتریان با است ،تعامل گسترده، دوسویه
 2، 3، 4، 1: قوت

 1، 2، 3 :فرصت
هاي بينی نياز مشتریان بر اساس حفظ كرامات انسانی با استفاده از سيستمشناسایی و پيش

 رسمی و غير رسمی
 7، 5، 6: قوت

 5، 3:فرصت

 وري كاركنانارتقاي سطح بهره
 7، 4 :قوت

 2، 4 :فرصت

 (ST) دیدته – قوت راهبردهای( ب

 نامطلوب طيمح بای ولاست، ي ديكلي هاقوتي داراسازمان تأمين اجتماعی  حالت نیا در

 استفاده موجود تهدیدهاي اثرات كاهش یا بردنازبين براي هاقوت از وضعيتی چنين در. روستهروب

 . شودمی

 سازمان تأمین اجتماعی تهديد -قوت راهبردهاي .4 جدول

 استناد تهديد – قوت راهبردهاي

 اي استفاده از فناوري اطالعات در جهت توسعه پوشش بيمه
 5، 4، 3، 2، 1: قوت

 9، 8، 7، 6، 1: دیتهد

 هاي رقابتی سازمان نسبت به رقباشناسایی مزیت
 7، 6، 5، 3، 2، 1: قوت
 9، 8، 7، 6، 4: دیتهد

 توجه ویژه به كاركنان سازمان
 4، 3: قوت

 5، 3، 2، 1 :دیتهد

 (WO) فرصت – ضعف دهایراهبر( پ

 محيط در موجود هايفرصت از گيريبهره با كندمی تالشسازمان تأمين اجتماعی  حالت این در

 . دكن برطرف را خود درونی ضعف بيرونی، نقاط
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 سازمان تأمین اجتماعی فرصت - ضعف راهبردهاي. 5 جدول

 استناد فرصت – ضعف راهبردهاي

 یژه به كاركناناي با توجه وتوسعه خدمات بيمه
 11، 10، 9، 7، 3 :ضعف

 3، 2:  فرصت

 افزایش چسبندگی شغلی كاركنان سازمان
 1، 11، 10، 9، 8، 7، 3، 2 :ضعف

 5، 4: فرصت

 مهندسی مجدد فرایندهاي خدمات سازمان
 6، 5، 4 :ضعف

 5، 4: فرصت

 (WT) تهدید – ضعف راهبردهای( ت

 با و بوده هاییضعف داراين تأمين اجتماعی سازما آن در كه است وضعيت بدترین حالت این

سازمان تأمين  حالت این در. دارد قرار آميزمخاطره موضعی در و روستهروب نيز محيطی تهدیدهاي

 ناشی تهدیدهاي از و كند برطرف یا داده كاهش را خود درونی ضعف نقاط كندمی تالشاجتماعی 

  .دكن پرهيز بيرونی محيط از
 

 سازمان تأمین اجتماعی تهديد -ضعف ايراهبرده .6 جدول

 استناد  ضعف –تهديد راهبردهاي

 افزایش ميزان تعهد كاركنان جهت اجراي مأموریت سازمان
 10، 9، 7، 6، 5، 3، 2: ضعف

 5، 3، 2 :تهدید

 سازي فرایندهاي سازمانی در كل كشوریكپارچه
 11، 8، 6، 3 :ضعف
 9، 8، 7، 2، 1 :تهدید

 القيت در سازمانتوجه به نوآوري، خ
 6، 4، 2، 1: ضعف

 9، 3، 2: تهدید

هاي پيش رو بيان شده، و ماتریس تهدیدات، بر اساس نقاط ضعف و قوت، تهدیدات و فرصت

ها، نقاط ضعف و نقاط قوت و همچنين، ماتریس ارزیابی موقعيت و اقدام استراتژیک آماده فرصت

هاي ها، تهدیدات و فرصتها، ضعفصتشده است كه در ماتریس اول در سطر و ستون اول فر

پيش روي سازمان نوشته شده است كه بر اساس این موارد راهبردهاي دودویی نگارش شده است. 

اساس وضعيت  هاي پيش روي یک سازمان نگارش شده است كه بردر ماتریس دوم انواع استراتژي



 125                                                                   اندازبرای سازمان تأمین اجتماعی با هدف تدوین چشم  TSWOتحلیل  

 

 

با سایر رقبا در نظر گرفته شود كه پذیري فعلی سازمان تأمين اجتماعی، استراتژي تنوع براي رقابت

 پذیر و نقاط ضعف سازمان صورت خواهد گرفت. آسيب از طریق شناخت دقيق نقاط

 گیرییجهنت

 فراست به است، مدیران كرده احاطه راها سازمان كه يآورشگفت تغييرات با اخير سنوات در

 هايبرنامه توانندیم درازمدت، بهتر در سازمان هايیتمأمور و اهداف تبيين و تعيين با كه اندیافتهدر

 مطرحها سازمان در ضرورت یکعنوان به نگريآینده و ریزيبرنامه رو،از این .رسانند ثمر به را خود

 پرشتاب تحوالت و تغييرات با كه است ییهاجمله سازمان از اجتماعی تأمين سازمان. است شده

. بردارد سازمان، قدم خارجی محيط با يسازهمگام درصدد سازیندهآ ریزيبرنامه با است ناچار امروز

 كه به( 1382) یساروخان پژوهششده ازجمله انجام حاضر، تحقيقات پژوهش در و اساس این بر

 است، زیرا او همسو و همگام پرداخته، آن تكامل سير و اجتماعی تأمين تولد فرایند پيدایش بررسی

نتایج پژوهش  همچنين، .یابدمی تغيير جامعه تحول یاو  انزم طول در اجتماعی تأمين است معتقد

 مشتریان رضایت و یر سازمانیتصو بين رابطه بررسی در (1396مازندرانی ) پژوهش حاضر با نتایج

اجتماعی،  تأمين محقق، سازمان این نظربه  است، همسو گلستان استان اجتماعی تأميندر سازمان 

 از بيش اجتماعی، باید توسعه تحقق ایران، براي اجتماعی يهاانسازم ترینبزرگ از یكی عنوانبه

 اندازچشم طراحی و ریزيبرنامه بريه تك با را يكارآمد و ي، پاسخگوییسازشفاف راه گذشته

 هايكنش در اجتماعی توسعه از ناشی اجتماعی گسترش به رو تقاضاهاي بتواند تا بپيماید، بلندمدت

 و باالبانيس تحقيق با همسو حاضر پژوهش طرفی، از. باشد اجتماعی مناسبات و جامعه متقابل

 باشد.می همسو نتایجنظر  از هم و روش هم از نظر( 2016همكاران )

 شرح به حاضر تحقيق هايشاخص و ابعاد، عوامل به توجه با سازمان تأمين اجتماعی اندازچشم

 :بود خواهد زیر

مدار، مطمئن، دار، اخالقور، پيشرو، پاسخگو، امانتنوآ سازمان تأمين اجتماعی سازمانی است

 كرامات رعایت با آسان و سریع كيفی خدمات ارائه براي رجوعارباب با یهدوسو تعامل روز، دربه
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 این به رسيدن براي كه كاركنان براي كاري زندگی باالي كيفيت ایجاد با رجوعارباب انسانی

 :دهد قرارنظر  مد ار زیر راهبردهاي است انداز، بهترچشم

 اطالعاتی هاي سيستم از استفاده با رجوعارباب با مداوم و گسترده، دوسویه، سازنده تعامل 

 نوین؛

 هايسيستم از استفاده با انسانی كرامات حفظ اساس بر رجوعارباب نياز بينیپيش و شناسایی 

 ير رسمی؛غ و رسمی

 كاركنان؛ يوربهره سطح ارتقاي 

 اي؛بيمه پوشش توسعه جهت در اطالعات يفناور از استفاده 

 رقبا؛ به نسبت سازمان رقابتی هايیتمز شناسایی 

 سازمان؛ كاركنان به ویژه توجه 

 كاركنان؛ به ویژه توجه با ايبيمه خدمات توسعه 

 سازمان؛ كاركنان شغلی چسبندگی افزایش 

 سازمان؛ خدمات فرایندهاي مجدد مهندسی 

 سازمان؛ یتمأمور اجراي تجه كاركنان تعهد ميزان افزایش 

 كشور؛ كل در سازمانی فرایندهاي سازيیكپارچه 

 سازمان. در خالقيت و نوآوري به توجه 

 قابليت افزایش باعث شود. این پيشنهادهاهایی مبتنی بر نتایج پژوهش بيان میيشنهادپر ادامه، د

 شد. خواهد خود اندازچشم بهتر انجام در سازمان

 اجتماعی تأمين سازمان در اطالعاتی يهاسامانه سازييادهپو  موفقيت ديكلي عوامل شناسایی -

 الكترونيكی خدمات ارائه جهت اجتماعی تأمين سازمان آمادگی ارزیابی -

 اجتماعی تأمين سازمان كاركنان كاري زندگی كيفيت الگوي ارائه -

 اجتماعی تأمين سازمان براي مداريمشتري الگوي ارائه -

 فرایندها مجدد مهندسی سازييادهپ جهت اجتماعی تأمين سازمان ادگیآم ارزیابی -



 127                                                                   اندازبرای سازمان تأمین اجتماعی با هدف تدوین چشم  TSWOتحلیل  

 

 

 

 منابع

 (. مطالعه تطبيقی بررسی محيط1388زاده، ابوذر )صفري كهره، محمد، و غالمعلی احمدي، پرویز،

ها. هاي خودروسازي جهت مدیریت یكپارچه آنتدوین استراتژي شركت به منظور
https://civilica.com/doc/68326. 
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