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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.
Keywords: Opportunity, Perspective, Social security organization, Strengths, SWOT
analysis, Threat, Weaknesses.
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تحلیل  SWOTبرای سازمان تأمین اجتماعی با هدف
تدوین چشمانداز
باقر ساروخانی ،1سید محمد سیدمیرزایی ،2امالبنین گیالن

3

 .1استاد ،گروه جامعهشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استاد ،گروه جمعیتشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت9311/23/02 :؛ تاریخ پذیرش)9311/26/91 :

چکیده
سازمان تأمین اجتماعي به عنوان بزرگ ترین سازمان ارائه دهنده بیمه های اجتماعي در ایران ،مدام در حال تعامل با محیط دروني و بیروني
است .پژوهش حاضر به دنبال تحلیل  SWOTبرای سازمان تأمین اجتماعي به منظور تدوین چشماندازی نووین بورای سوازمان یادهوده
است .پژوهش براساس نوع کیفي ،با روش توصیفي -تحلیلي و براساس هدف پژوهش کاربردی است جامعه آماری ،مدیران ،کارهناسوان
و خبرگان سازمان تأمین اجتماعي است .با توجه به اینکه این افراد در سازمان تأمین اجتماعي  93نفر بودند ،نمونه به صوور تموامهومار
انتخاب هد .البته انتخاب به صور قضاوتي و با توجه به تخصص و تجربه افراد بود .برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیو تحلیول توم
انجام گرفت و برای تعیین راهبرد نیز روش  SWOTبهکار گرفته هد .نتایج پژوهش ،ارائوه یو چشومانوداز نووین بورای اسوت .در ایون
چشمانداز ،سازمان تأمین اجتماعي سازماني است نوآور ،پیشرو ،پاسخگو ،امانتدار ،اخوق مودار ،مممو،ن ،بوهروز ،در تعامول دوسوویه بوا
ارباب رجوع برای عرضه خدما کیفي سریع و آسان با رعایت کرامت انساني ارباب رجووع و ایجواد کیفیوت بوایی زنودگي کواری بورای
کارکنان.
واژگان کلیدی :تحلیل  ،SWOTتهدید ،چشمانداز ،سازمان تأمین اجتماعي ،فرصت ،نقاط ضعف ،نقاط قو .

 رایانامه نویسندهsarokhani@ut.ac.ir :
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مقدمه
جهان معاصر در آستانه تحوالت و دگرگونیهاي شگرفی است؛ انقالبی جهانی و فراگير بر همه
عرصهها و زوایاي حيات بشر چيره شده است كه گسلی ژرف ميان گذشته و آینده جهان ایجاد
خواهد كرد .جهان معاصر ،عرصه تحوالت شگرف و پویاییِ شتابنده است .تغييرات چنان
غافلگيركننده و برقآسا از راه میرسند كه حتی لحظهاي درنگ میتواند به بهاي گزاف غافلگيريِ
راهبردي در عرصههاي سياسی امنيتی و اقتصادي تمام شود .ترسيم دید روشنی براي آینده ،آگاهی
از روندها پيشدستنامهها ،تحوالت و تصميمگيري بههنگام ،می تواند هر جامعه و سازمانی را در
یافتن بهترین راهها تواناتر كند .در این محيطِ سرشار از بیثباتی و آكنده از عدم قطعيت ،تنها
روی كرد و سياستی كه احتمال موفقيت و كامروایی دارد ،تالش براي معماري آینده است .گرچه
این تالش همواره با خطرپذیري فراوان قرین بوده است ،اما به هر حال پذیرش این مخاطره،
بهمراتب عاقالنهتر از نظارهگربودن تحوالت آینده است (خزائی و محمودزاده.)2931 ،
امروزه اهميت و جایگاه برنامهریزي بهعنوان اساسیترین ضرورت یک سازمان در كاركرد نظام
مدیریتی آن ،اصلی انكارناپذیر محسوب میشود ( .)Anuwichanont, 2010, p.15بیشک سازمان
تأمين اجتماعی در حال حاضر ،مهمترین ركن حوزه اول (حوزه بيمهاي) نظام جامع رفاه و تأمين
اجتماعی ایران محسوب میشود .این سازمان بزرگترین سازمان بيمهگر اجتماعی است كه
مأموریت اصلی آن پوشش كارگران مزد و حقوقبگير (اجباري) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و
اختياري است .جمعيت تحت پوشش سازمان ،براساس آمارهاي اعالمی 21 ،ميليون نفر بيمهشده
اصلی و بيش از  1/1ميليون نفر مستمريبگير است كه با افراد خانواده بيمهشدگان ،جمعيت تحت
پوشش آن براي خدمات درمانی ،نزدیک به  04ميليون نفر میرسد كه بیتردید نشاندهنده
حساسيت و اهميت این سازمان و رسالت خطير آن در پاسخگویی به تعهداتش است .بنابراین،
كوچکترین غفلت و سادهاندیشی در مدیریت و برنامهریزي چنين سازمانی میتواند تبعات
نامطلوب اجتماعی و اقتصادي ،حتی سياسی در پی داشته باشد (مازندرانی ،2931 ،ص.)20
چشمانداز آیندهاي واقعگرایانه ،محققالوقوع و جذاب براي هر سازمان است (احمدي و
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همكاران ،2930 ،ص .)20چشمانداز بيان صریح از سرنوشتی است كه سازمان باید به آن سمت
حركت كند ،آیندهاي است كه براي سازمان موفقيتآميزتر و مطلوبتر از وضع فعلی آن است
(نادري درشوري ،2930 ،ص .)14چشمانداز نمادي جذاب از همه مسائلی است كه براي سازمان
امكانپذیر است .سرنوشتی درخشان و راهی مشخص است كه هيچ سازمان دیگري ،حتی سازمانی
كه دقيقاً در همان كار فعاليت دارد ،نمیتواند داراي همان چشمانداز باشد (آیت ،2931 ،ص.)21
در جهان متحول و متغير كنونی ،عوامل و مؤلفههاي بسيار زیادي در ارتباط با توسعه هر
سازمانی مطرح است و بهتبع تنوع و گستردگی سازمان تأمين اجتماعی ،عوامل و مؤلفههاي
اثرگذار موصوف بر سازمان از تعدد و پيچيدگی بيشتري برخوردار است (نوروززاده،2931 ،
ص .)21بنابراین ،باید به دنبال پاسخ به این پرسش بود كه سازمان تأمين اجتماعی چگونه باید با
احصا و شناخت دقيق و جامع این عوامل ،مساعی و تالشهاي مستمري را براي مقابله و تقليل
عوامل نامساعد و تقویت و بهرهمندي از عوامل مساعد در آینده در همه سطوح بهكار برد و
چشماندازي روشن براي خود ترسيم كند؟ (طيبی ،2931 ،ص .)3از این رو ،مهمترین پرسش
پژوهش حاضر این است كه نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهاي سازمان تأمين اجتماعی
به منظور تدوین چشمانداز آینده كدامند؟
مبانی نظری
با توجه به رویكرد بلندمدت سازمان تأمين اجتماعی در اجراي بخش مهمی از تعهدات سازمان،
اهميت دوراندیشی و آیندهنگري و برنامهریزي بلندمدت در این سازمان دوبرابر میشود .از این
رو ،برنامهریزي استراتژیک و رویكرد تأمين اجتماعی به تهيه و اجراي این برنامهریزي از همين
ضرورت ناشی میشود (توالیی ،2931 ،ص.)3
SWOT

سرواژۀ عبارات قوتها ) ،(Strenghthsضعفها ) ،(Weaknessesفرصتها

)(Opportunities

و تهدیدات

)(Threats

است گام اول در مراحل برنامهریزي استراتژیک تعيين

رسالت ،اهداف و مأموریتهاي سازمان است و پس از آن ،میتوان از طریق تحليل

SWOT

كه

یكی از ابزارهاي تدوین استراتژي است ،براي سازمان استراتژي طراحی كرد كه متناسب با محيط
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آن باشد .با استفاده از این تحليل این امكان حاصل میشود كه اوالً به تجزیه تحليل محيطهاي
داخلی و خارجی پرداخته و ثانياً تصميمهاي استراتژیكی اتخاذ نمود كه قوتهاي سازمان را با
فرصتهاي محيطی متوازن كند (احمدي و همكاران.)2933 ،
چشمانداز شامل هدف و آرزویی است كه سازمان در طی عمر خود میخواهد به آن برسد،
چشم انداز آرزوهاي مدیریت براي كسب و كار را توصيف كرده و تصویري از آینده سازمان را
ترسيم میكند كه البته نباید با مأموریت سازمان اشتباه شود ،مأموریت جزئی از چشمانداز است
(رضائيان.)2930 ،
پیشینه پژوهش
در حوزه پژوهش حاضر برخی پژوهشها انجام گرفته است .ساروخانی ( )2931در مقالهاي با
عنوان «پيدایش و تكامل تأمين اجتماعی» ،فرایند تولد تأمين اجتماعی و سير تكامل آن را بررسی
كرده ،و بيان كرده است .2 :تأمين اجتماعی پدیدهاي اجتماعی است؛  .1تأمين اجتماعی پدیدهاي
چندساحتی است .از همين رو ،پدیده اجتماعی تأمين اجتماعی چندرشتهاي است یعنی نيازمند
مطالعه توسط چند رشته از دانش بشري است (ساروخانی ،2931 ،ص.)21
زارعی و حسنزاده ( )2931در پژوهشی با عنوان بررسی نقش شاخصهاي توسعه سياسی بر
پيروزي انقالب اسالمی با استفاده از مدل

SWOT

بر اساس این روش و با سنجش چهار معيار

نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات بينالمللی به بررسی تأثير شاخصهاي توسعه
سياسی پرداخته است.
روهربرگ و همكاران ( )1421در مقالهاي با عنوان «آیندهنگري شركت :یک زمينه در حال
ظهور با یک سنت غنی» با محوریت آیندهنگري شركتی ،ارائه یک نماي كلی از آخرین چالشهاي
عمده و شناسایی مسيرهاي پيشرفت و توسعه را دنبال میكند .آیندهنگري شركتی ،تكنيک
توانمندسازي سازمان در پایهریزي یک مزیت رقابتی آینده است .باالبنيس و همكاران ( )1421در
پژوهشی چارچوب سناریوسازي مبتنی بر روش شبكه جهانی كسب و كار ( )GBNبراي مقابله با
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عدماطمينان بيرونی و غيرقابلپيشبينی ارائه میشود .پایا ( )1423پژوهشی با موضوع عقالنيت
انتقادي به عنوان یک چارچوب نظري براي مطالعات آینده و پيشبينی انجام داد.
بر اساس ادبيات پژوهش و تحليل متن مصاحبهها ابعاد ،عوامل و شاخصهاي تدوین
چشمانداز سازمان تأمين اجتماعی به شرح شكل  2است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر توصيفی– تحليلی ،و بر اساس نوع دادهها كمی -كيفی و بر اساس هدف،
كاربردي است .براي گردآوري دادههاي پژوهش مصاحبه استفاده شده است .در این تحقيق با
توجه به مطالعات تطبيقی ،مصاحبهها و مطالعات نظري موجود ،شاخصهاي اوليه استخراج شد و
روایی آنان تأیيد شد.
با توجه به تعداد جامعه هدف كه خبرگان سازمان میباشند  29نفر بوده و نمونه آن تمامشمار

تحلیل

SWOT
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است .براي تجزیه و تحليل دادهها نيز از تكنيک تحليل تم و براي تعيين راهبرد نيز از روش
 SWOTدیوید استفاده شد ،و نرمافزار آماري استفادهشده نرمافزار SPSSمی باشد.
یافتههای پژوهش
در این بخش با ارائه چارچوب خام و اوليه جهت تدوین چشمانداز سازمان تأمين اجتماعی كه
مبتنی بر بستر تئوریک مطالب قبلی است ،فرایندي تحليلی بر این چارچوب ارائه خواهد شد ،تا با
اجراي مراحل حذف و اضافه ،چكيدهسازي ،دستهبندي ،اولویتدهی چارچوب نهایی شاخصهاي
توسعه ارائه شود.
در این بخش از تحقيق بر اساس نظرات خبرگان در خصوص چهار مؤلفه اساسی تحليل
SWOT

یعنی نقاط قوت ،نقاط ضعف ،تهدیدات و فرصتها به بيان و ارائه وضعيت موجود

سازمان تأمين اجتماعی و همچنين راهبردهاي پيشنهادي پرداخته شده است.
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

در این بخش نقاط قوت و ضعف سازمان تأمين اجتماعی و ضریب اهميت و نمره هر یک از این
نقاط در قالب جدول  2بيان شده است .براي تعيين ميزان ضریب اهميت هر یک از مؤلفهها
ضریب اهميت آن بر ميانگين كل تقسيم شده ،و ميزان اهميت هر یک به دست خواهد آمد.
جدول  .1ماتريس ارزيابی عوامل داخلی

ضريب اهميت نمره  1>4نمره نهايي

عوامل داخلي
نقاط قوت
ارتباط بلندمدت با مشتریان

4/41

0

4/13

توجه ویژه به همه مشتریان

4/41

0

4/10

طراحی سيستمی براي تعامل با مشتریان

4/41

9

4/12

ارتباط تعامل دوسویه با مشتریان

4/41

9

4/21

وجود سيستم رسمی براي شناسایی مشتریان

4/41

9

4/12

اهميت مشكل همه مشتریان براي سازمان

4/41

0

4/10

پيشبينی نياز مشتریان

4/40

9

4/21
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ضريب اهميت نمره  1>4نمره نهايي

عوامل داخلي
نقاط ضعف

4/41

1

4/24

عدم ابراز نظر در برابر مافوق
عدم به كارگيري مهارتهاي آموختهشده در كار

4/40

2

4/40

عدم گسترش چتر حمایتی سازمان براي اقشار مختلف جامعه

4/40

2

4/40

عدم توجه بازسازي و نوسازي فرایندهاي سازمان با توجه به تغييرات محيطی

4/40

1

4/43

عدم توجه به اخالقگرایی در سرلوحه كارهاي سازمان

4/41

1

4/24

عدم توجه به بهبود مستمر و بهروز

4/41

1

4/24

عدم توازن بين زندگی شخصی و زندگی كاري كاركنان

4/41

1

4/24

عدم هماهنگی با سایر مقامات دولتی

4/40

2

4/40

ساعت كاري غير منطقی و ناعادالنه

4/40

1

4/43

وجود تبعيض در محيط كاري بين كاركنان

4/40

2

4/40

عدم وجود پایگاه اقتصادي مطمئن با افزایش منابع مالی

4/40

2

4/40

جمع

244%

-

1/92

جدول  .2ماتريس ارزيابی عوامل خارجی

ضريب اهميت نمره 1>4

عوامل خارجي

نمره نهايي

فرصتها
برقراري ارتباط بلندمدت با مشتریان
الكترونيكیشدن خدمات ارائهشده
توسعه پوشش بيمهاي
اجازه ادامه تحصيل به كاركنان
توجه ویژه به كرامات انسانی

4/43
4/43
4/41
4/41
4/43

9
9
9
9
9

4/10
4/11
4/23
4/21
4/10

تهديدات
وجود سلطه انسانی و نه سلطه قانونی در سازمان
عدم اعتماد كاركنان نسبت به یكدیگر
دخالت كاركنان در سایر مسئوليتهاي اجتماعی
عدم ترغيب جامعه به استفاده از خدمات بيمهاي
عدم درك صحيح كاركنان از اهداف و مقاصد سازمانی
عدم انجام بهموقع خدمات مورد توجه مشتریان
عدم پاسخگویی در مواقع ضروري به مشتریان
تنوع اقليمی در شغل
وجود سایر رقباي بيمهاي و فعاليت زیاد آنها
جمع

4/43
4/43
4/43
4/41
4/41
4/43
4/43
4/41
4/40
244%

2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

4/43
4/43
4/43
4/41
4/41
4/43
4/43
4/41
4/40
2/11
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شناسایی راهبردهای پژوهش بر اساس تحلیل SWOT

الف) راهبردهای قوت – فرصت () SO

این دسته از راهبردها ،بهترین حالت را دارند .در این حالت سازمان تأمين اجتماعی با چند فرصت
محيطی مناسب روبهروست و قوتهاي زیادي كه سبب میشوند این سازمان بتواند از فرصتها به
بهترین شكل استفاده كند.
جدول  .3راهبردهاي قوت – فرصت سازمان تأمین اجتماعی

راهبردهاي قوت – فرصت

استناد

قوت1 ،9 ،0 ،2 :
تعامل گسترده ،دوسویه ،سازنده و مداوم با مشتریان با استفاده از سيستمهاي اطالعاتی نوین
فرصت2 ،1 ،9 :
قوت1 ،1 ،1 :
شناسایی و پيشبينی نياز مشتریان بر اساس حفظ كرامات انسانی با استفاده از سيستمهاي
فرصت1 ،9:
رسمی و غير رسمی
قوت1 ،0 :
ارتقاي سطح بهرهوري كاركنان
فرصت1 ،0 :

ب) راهبردهای قوت – تهدید ()ST

در این حالت سازمان تأمين اجتماعی داراي قوتهاي كليدي است ،ولی با محيط نامطلوب
روبهروست .در چنين وضعيتی از قوتها براي ازبينبردن یا كاهش اثرات تهدیدهاي موجود
استفاده میشود.
جدول  .4راهبردهاي قوت -تهديد سازمان تأمین اجتماعی

راهبردهاي قوت – تهديد
استفاده از فناوري اطالعات در جهت توسعه پوشش بيمهاي
شناسایی مزیتهاي رقابتی سازمان نسبت به رقبا
توجه ویژه به كاركنان سازمان

استناد
قوت1 ،0 ،9 ،1 ،2 :
تهدید3 ،3 ،1 ،1 ،2 :
قوت1 ،1 ،1 ،9 ،1 ،2 :
تهدید3 ،3 ،1 ،1 ،0 :
قوت0 ،9 :
تهدید1 ،9 ،1 ،2 :

پ) راهبردهای ضعف – فرصت ()WO

در این حالت سازمان تأمين اجتماعی تالش میكند با بهرهگيري از فرصتهاي موجود در محيط
بيرونی ،نقاط ضعف درونی خود را برطرف كند.
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جدول  .5راهبردهاي ضعف  -فرصت سازمان تأمین اجتماعی

راهبردهاي ضعف – فرصت

استناد
ضعف22 ،24 ،3 ،1 ،9 :

توسعه خدمات بيمهاي با توجه ویژه به كاركنان
افزایش چسبندگی شغلی كاركنان سازمان

فرصت 9 ،1 :
ضعف2 ،22 ،24 ،3 ،3 ،1 ،9 ،1 :

مهندسی مجدد فرایندهاي خدمات سازمان

فرصت1 ،0 :
ضعف1 ،1 ،0 :
فرصت1 ،0 :

ت) راهبردهای ضعف – تهدید ()WT

این حالت بدترین وضعيت است كه در آن سازمان تأمين اجتماعی داراي ضعفهایی بوده و با
تهدیدهاي محيطی نيز روبهروست و در موضعی مخاطرهآميز قرار دارد .در این حالت سازمان
تأمين اجتماعی تالش میكند نقاط ضعف درونی خود را كاهش داده یا برطرف كند و از
تهدیدهاي ناشی از محيط بيرونی پرهيز كند.
جدول  .6راهبردهاي ضعف -تهديد سازمان تأمین اجتماعی

راهبردهاي تهديد– ضعف
افزایش ميزان تعهد كاركنان جهت اجراي مأموریت سازمان
یكپارچهسازي فرایندهاي سازمانی در كل كشور
توجه به نوآوري ،خالقيت در سازمان

استناد
ضعف24 ،3 ،1 ،1 ،1 ،9 ،1 :
تهدید1 ،9 ،1 :
ضعف22 ،3 ،1 ،9 :
تهدید3 ،3 ،1 ،1 ،2 :
ضعف1 ،0 ،1 ،2 :
تهدید3 ،9 ،1 :

بر اساس نقاط ضعف و قوت ،تهدیدات و فرصتهاي پيش رو بيان شده ،و ماتریس تهدیدات،
فرصتها ،نقاط ضعف و نقاط قوت و همچنين ،ماتریس ارزیابی موقعيت و اقدام استراتژیک آماده
شده است كه در ماتریس اول در سطر و ستون اول فرصتها ،ضعفها ،تهدیدات و فرصتهاي
پيش روي سازمان نوشته شده است كه بر اساس این موارد راهبردهاي دودویی نگارش شده است.
در ماتریس دوم انواع استراتژيهاي پيش روي یک سازمان نگارش شده است كه بر اساس
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وضعيت فعلی سازمان تأمين اجتماعی ،استراتژي تنوع براي رقابتپذیري با سایر رقبا در نظر گرفته
شود كه از طریق شناخت دقيق نقاط آسيبپذیر و نقاط ضعف سازمان صورت خواهد گرفت.
نتیجهگیری
در سنوات اخير با تغييرات شگفتآوري كه سازمانها را احاطه كرده است ،مدیران به فراست
دریافتهاند كه با تعيين و تبيين اهداف و مأموریتهاي سازمان در درازمدت ،بهتر میتوانند
برنامههاي خود را به ثمر رسانند.از این رو ،برنامهریزي و آیندهنگري بهعنوان یک ضرورت در
سازمانها مطرح شده است .سازمان تأمين اجتماعی از جمله سازمانهایی است كه با تغييرات و
تحوالت پرشتاب امروز ناچار است با برنامهریزي آیندهساز درصدد همگامسازي با محيط خارجی
سازمان ،قدم بردارد .بر این اساس و در پژوهش حاضر ،تحقيقات انجامشده ازجمله پژوهش
ساروخانی ( )2931كه به بررسی پيدایش فرایند تولد تأمين اجتماعی و سير تكامل آن پرداخته،
همگام و همسو است ،زیرا او معتقد است تأمين اجتماعی در طول زمان و یا تحول جامعه تغيير
مییابد .همچنين ،نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش مازندرانی ( )2931در بررسی رابطه بين
تصویر سازمانی و رضایت مشتریان در سازمان تأمين اجتماعی استان گلستان همسو است ،به نظر
این محقق ،سازمان تأمين اجتماعی ،بهعنوان یكی از بزرگترین سازمانهاي اجتماعی ایران ،براي
تحقق توسعه اجتماعی ،باید بيش از گذشته راه شفافسازي ،پاسخگویی و كارآمدي را با تكيه بر
برنامهریزي و طراحی چشمانداز بلندمدت بپيماید ،تا بتواند تقاضاهاي رو به گسترش اجتماعی
ناشی از توسعه اجتماعی در كنشهاي متقابل جامعه و مناسبات اجتماعی باشد .از طرفی ،پژوهش
حاضر همسو با تحقيق باالبانيس و همكاران ( )1421هم از نظر روش و هم از نظر نتایج همسو
میباشد.
چشمانداز سازمان تأمين اجتماعی با توجه به ابعاد ،عوامل و شاخصهاي تحقيق حاضر به
شرح زیر خواهد بود:
سازمان تأمين اجتماعی سازمانی است نوآور ،پيشرو ،پاسخگو ،امانتدار ،اخالقمدار ،مطمئن،
بهروز ،در تعامل دوسویه با اربابرجوع براي ارائه خدمات كيفی سریع و آسان با رعایت كرامات
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انسانی اربابرجوع با ایجاد كيفيت باالي زندگی كاري براي كاركنان كه براي رسيدن به این
چشمانداز ،بهتر است راهبردهاي زیر را مد نظر قرار دهد:
 .2تعامل گسترده ،دوسویه ،سازنده و مداوم با ارباب رجوع با استفاده از سيستم هاي اطالعاتی
نوین؛
 .1شناسایی و پيشبينی نيااز ارباابرجاوع بار اسااس حفاظ كراماات انساانی باا اساتفاده از
سيستمهاي رسمی و غير رسمی؛
 .9ارتقاي سطح بهرهوري كاركنان؛
 .0استفاده از فناوري اطالعات در جهت توسعه پوشش بيمهاي؛
 .1شناسایی مزیتهاي رقابتی سازمان نسبت به رقبا؛
 .1توجه ویژه به كاركنان سازمان؛
 .1توسعه خدمات بيمهاي با توجه ویژه به كاركنان؛
 .3افزایش چسبندگی شغلی كاركنان سازمان؛
 .3مهندسی مجدد فرایندهاي خدمات سازمان؛
 .24افزایش ميزان تعهد كاركنان جهت اجراي مأموریت سازمان؛
 .22یكپارچهسازي فرایندهاي سازمانی در كل كشور؛
 .21توجه به نوآوري و خالقيت در سازمان.
در ادامه ،پيشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش بيان میشود .این پيشنهادها باعث افزایش قابليت
سازمان در انجام بهتر چشمانداز خود خواهد شد.
 شناسایی عوامل كليدي موفقيت و پيادهسازي سامانههاي اطالعاتی در سازمان تأميناجتماعی
 ارزیابی آمادگی سازمان تأمين اجتماعی جهت ارائه خدمات الكترونيكی ارائه الگوي كيفيت زندگی كاري كاركنان سازمان تأمين اجتماعی ارائه الگوي مشتريمداري براي سازمان تأمين اجتماعی -ارزیابی آمادگی سازمان تأمين اجتماعی جهت پيادهسازي مهندسی مجدد فرایندها
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