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  چکیده

هاي اجتماعی در کشور، مدام در حال تعامل با  دهنده بیمه ترین سازمان ارائه عنوان بزرگ سازمان تأمین اجتماعی به

سوي تهیه و اجراي یک برنامه بلندمدت و بهینه  این موضوع، تأمین اجتماعی را به. محیط درونی و بیرونی است

اندازي نوین بر اساس تغییرات محیطی صورت پذیرفته و با دیدگاهی  به دنبال ایجاد چشم این تحقیق. کند رهنمون می

تحلیلی و بر اساس هدف تحقیق -کیفی، با روش توصیفی - تحقیق حاضر بر اساس نوع داده کمی. پژوهانه است آینده

مونه از جدول مورگان جامعه آماري، خبرگان سازمان تأمین اجتماعی است که براي تعیین حجم ن. کاربردي است

ها از  وتحلیل داده براي تجزیه. اند شده نفر، انتخاب 13با توجه به تعداد جامعه هدف، خبرگان سازمان . استفاده شد

دیوید استفاده شده  SWOTروش دلفی، رویه تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي و براي تعیین راهبرد نیز از روش 

انداز نوین براي سازمان تأمین  نتایج تحقیق، ارائه یک چشم. است spssافزار  نرم هاي یادشده ابزار آماري روش. است

رجوع، کیفیت زندگی کارکنان سازمان و  هاي ساختاري سازمان، ارتباط با ارباب اجتماعی با در نظر گرفتن مؤلفه

درستی  سازمانی به عد بروندهد که این سازمان در ب نتایج پژوهش نشان می.توجه ویژه به آینده متغیر سازمان است

سازمانی  که به بعد درون انداز خود را در دو بعد ساختاري و مشتري مداري تدوین نموده است درصورتی چشم

  .توجهی نشده است
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  بیان مسئله

ر محیط رقابتی بایستی به محیطی که در آن قرار ها براي حفظ و دستیابی به رشد و توسعه د سازمان

طور  محیط هر سازمان متشکل از اجزاء و عواملی است که به. دارند توجه خاص داشته باشند

ها و تهدیدات محیطی  گذارد این تأثیرات در غالب فرصت مستقیم یا غیرمستقیم بر سازمان تأثیر می

ا این تغییرات مدیریت راهبردي است و سازمان یابند و ابزار سازمان براي مواجهه ب ظهور می

ها و تهدیدات محیطی توازن برقرار  هاي درونی خود و فرصت ها و ضعف کوشد بین توانمندي می

ها و تهدیدهاي  ریزي استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان، فرصت برنامه. کند

و با در نظر داشتن مأموریت سازمان، کند  هاي داخلی را شناسایی می ها و ضعف محیطی و قوت

هاي  کند و براي دستیابی به این اهداف، از بین گزینه اهداف بلندمدت براي سازمان تنظیم می

گیري از  ها و با بهره بر قوت کند که با تکیه هایی می استراتژیک اقـــدام به انتخاب استراتژي

ز کند تا در صورت اجراي صحیح باعث ها را از بین برده و از تهدیدها پرهی ها، ضعف فرصت

  . موفقیت سازمان در میدان رقابت شود

ها و قلمروها، حجم  سازمان تأمین اجتماعی با گستردگی عملیاتی، تنوع کارکردها، فعالیت

فعالیتی بسیار زیاد، در قلمرو اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور ایفاگر نقش بس مهمی 

روزي خود دائم در تعامل و  طی هرروز و هر ساعت از فعالیت شبانهاین سازمان بزرگ . است

شدگان، بازنشستگان، بیماران، مراکز درمانی طرف قرارداد و واحدهاي  ارتباط گسترده با بیمه

حاکم بر ساختار و ) درون و برون(نظر به شرایط محیطی . است... اقتصادي و کارفرمایی و

جانبه، مستمر و  صورت همه الزم است این سازمان به کارکردهاي سازمان تأمین اجتماعی،

زا، درصدد اصالح امور، بازسازي و نوسازي در فرایندها،  زا و برون صورت درون خودگردان و به

تواند  زیرا سازمانی می. اي خود باشد هاي اداري، مالی، آماري و بودجه ها، نظام عملیات، برنامه

طرف بوده و پاسخگوي  شرایط محیطی کشور و جهان ازیکاي در  هاي بزرگ توسعه ایفاگر نقش

شدگان و کارفرمایان از طرف دیگر باشد که قبالً بتواند خود را از هر نظر  حق بیمه مطالبات به

  .بزرگ سازد

سازمان تأمین اجتماعی، درصدد استفاده از تجارب گوناگونی از گردآوري برنامه و بررسی 

است تا بتواند سند برنامه اجرایی نوینی را تدوین نماید تا ضمن  ها، پیامدها و عواقب آن برنامه
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هاي گذشته، زمینه مساعدي براي اجراي برنامه  هاي فرآیندها و برنامه بررسی و مرتفع سازي آسیب

ترین پایه و اساس در بخش نظام جامع  عنوان، مهم سازمان تأمین اجتماعی به. جدید، فراهم سازد

کننده اجتماعی که  ترین سازمان بیمه رود، که بزرگ کشور به شمار می رفاه و تأمین اجتماعی

وظیفه اصلی آن تحت پوشش درآوردن کارگران و صاحبان مشاغل و مشاغل آزاد و اختیاري 

 12جمعیت تحت پوشش سازمان، بر اساس آمارهاي اعالمی، شامل «. شود است، محسوب می

بگیر است که با افراد خانواده  لیون نفر مستمريمی 2/2شده اصلی و بیش از  میلیون نفر بیمه

رسد،  میلیون نفر می 40شدگان، جمعیت تحت پوشش آن براي خدمات درمانی، به بیش از  بیمه

که بدون تردید نشانگر حساسیت و اهمیت این سازمان و رسالت خطیر آن در پاسخگویی به 

  .تعهداتی که بر عهده دارد، هست

درواقع مدیران ارشد سازمان آرزو دارند . کند سازمان را تشریح می انداز، وضعیت آینده چشم

انداز، به نحوه دیگري هم تعبیر شده است؛  چشم. که سازمان در آینده چنین وضعیتی داشته باشد

چنین ...) مثل مردم، کارکنان، مشتریان و (انداز وضعیتی است که ما دوست داریم ذینفعان  چشم

گرا  گروهی از اندیشمندان، که نسبتاً واقع. ان ما در ذهن خود داشته باشندنگرش و برداشتی از سازم

کند که سازمان پس از اجراي  انداز، وضعیتی را معرفی می هستند، بر این باورند که چشم

ریزي در یک سازمان ازجمله  تدوین برنامه. ها به آن دست خواهد یافت آمیز استراتژي موفقیت

چراکه انجام هرگونه فعالیت بدون در نظر . رود ت آن سازمان به شمار مینیازهاي اصلی موفقی پیش

تواند سازمان را از مسیر رشد منحرف  خصوص در ابعاد سازمانی، می گرفتن هدف و سرانجام آن به

هاي  ریزي باید اهداف کالن و محدودیت در برنامه. ساز رکود و شکست آن شود نموده و سبب

نفعان و نقش سازمان در برآورده ساختن این  ه و با تحلیل نیازهاي ذيها را مشخص نمود تحقق آن

ها و تهدیدهاي بیرونی سازمان،  نیازها و تحلیل نقاط قوت و ضعف درون سازمان و فرصت

  . شده را آسان نماید انداز ترسیم هایی را تدوین نمود که تحقق رسیدن به چشم استراتژي

هاي بسیار  جهان متحول و متغیر کنونی، عوامل و مؤلفهرو مسئله ما این است که در  ازاین 

تبع تنوع و گستردگی سازمان تأمین  زیادي در ارتباط با توسعه هر سازمانی مطرح است و به

هاي اثرگذار موصوف بر سازمان از تعدد و پیچیدگی بیشتري برخوردار  اجتماعی، عوامل و مؤلفه

احصاء و شناخت دقیق و تقویت و جامع این عوامل، بنابراین این سازمان چگونه باید با . است
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مندي از  هاي مستمري را در جهت مقابله و تقلیل عوامل نامساعد و تقویت و بهره مساعی و تالش

عوامل مساعد در آینده در تمامی سطوح به کاربرد و عملکرد سازمانی را بر اساس نقاط قوت و 

پژوهی و بر اساس  توان با رویکرد آینده و چگونه می. ضعف و فرصت و تهدید بهبود بخشد

انداز سازمان را ترسیم و تدوین  ها، تهدیدات و نقاط ضعف و قوت در تأمین اجتماعی چشم فرصت

  نمود؟

انداز آیندة سازمان تأمین اجتماعی بر اساس  چشم: سؤال اصلی تحقیق حاضر عبارت است از

  :آن سؤاالت فرعی شامل موارد زیر است پژوهانه چگونه خواهد بود؟ و بر اساس رویکرد آینده

اند؟ ها و نقاط قوت پیش روي سازمان تأمین اجتماعی کدم فرصت-1

اند؟ تهدیدات و نقاط ضعف پیش روي سازمان تأمین اجتماعی کدم-2

  اند؟ انداز سازمان تأمین اجتماعی کدم شده در تدوین چشم عوامل مطرح-3

  اند؟ ن تأمین اجتماعی کدمانداز سازما شده در تدوین چشم هاي مطرح شاخص-4

  .شود با توجه به اکتشافی بودن تحقیق حاضر تنها به پاسخگویی به سؤاالت اکتفا می

  

  پیشینه پژوهش

 ,Novo(الوقوع و جذاب براي هر سازمانی گرایانه، محقق اي واقع انداز عبارت است از آینده چشم

حال، نوع خاصی از  خیل است، درعینانداز که در یک مفهوم کامالً عینی، یک ت چشم.)14 :2004

). Anuwichanont, 2010: 17(شود  تخیل است که بر مبناي اطالعات و دانش بنانهاده می

سرنوشتی . پذیر هست انداز نمادي جذاب از تمام مسائلی است که براي سازمان امکان چشم

ر همان کار درخشان و راهی مشخص است که هیچ سازمان دیگري، حتی سازمانی که دقیقًا د

انداز دقیق، قلب  یک چشم). 12: 1385آیت،(انداز باشد  تواند داراي همان چشم فعالیت دارد، نمی

  ).14: 1388تحویلداري،(وکار موفقی است  تپندة هر کسب

اي خویش، همواره در معرض تغییرات  سازمان تأمین اجتماعی در طی عمر چند دهه

از طرف دیگر حجم باالي افراد تحت . گرفته استساختاري، حقوقی و سیاسی متعددي قرار

میلیونی، تأثیر بسزایی بر رفاه اجتماعی و کیفیت  اي در سازمان و جمعیت چند ده پوشش بیمه

مثابه نماینده این جمعیت بزرگ، توان رایزنی باالیی بخشیده  گذارد، این سازمان به زندگی آنان می
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از حق بیمه افراد تحت پوشش که به دلیل فاصله  درواقع این نقش در کنار درآمد ناشی. است

شود، توجه بسیاري از  زمانی درآمد یادشده و تعهدات متقابل آن، سبب انباشت ثروت می

گذاري  سازي هر نوع سیاست از طرفی پیاده. کنشگران صاحب قدرت را به خود جلب کرده است

کوشش براي گریز از خطر بحران در اجتماعی و یا کوشش براي دستیابی به اهداف اجتماعی و نیز 

بینی آینده سازمان درگرو شناخت هر چه بیشتر کنشگران عمده و  منابع و تعهدات سازمان و پیش

  .ها با سازمان تأمین اجتماعی است سازوکارهاي مواجهه آن

ترین سازوکار سازمان تأمین اجتماعی به  یکی از این اشکال شناخت هر چه بیشتر آن، که مهم

جانبه گرایی درواقع بر تعامل میان برخی از  رویکرد سه. جانبه گرایی است رسد رویکرد سه مینظر 

جانبه گرایی،  سه. ترین کنشگران تأمین اجتماعی یعنی دولت، کارگر و کارفرما تأکید دارد مهم

هاي بنیادین سازمان  اي و ارزش ترین اشکال گفتگوي اجتماعی و یکی از اصول پایه یکی از مهم

مثابه تعامل میان دولت، کارفرمایان و کارگران،  توان به این مفهوم را می. المللی کار است بین

هایی براي مسائل مرتبط با موضوعات مشترك  حل منظور یافتن راه عنوان شرکاي برابر و مستقل به به

ایی و هاي کارفرم جانبه گرایی به مفهوم درگیر شدن سازمان دیگر، سه عبارت به. تعریف کرد

المللی کار، سازمان بین(کارگري، همراه با دولت در جایگاه برابر، در امر تصمیم سازي است 

  ).الف 2013

در ادامه به پیشینه پژوهش که مرتبط با موضوع بوده و در داخل و خارج انجام شده است 

  .شود اشاره می

در کار شایسته با هاي اجتماعی  با عنوان، حمایت) 1397(طبق مطالعه رحمانی و هاشمی 

، در )هاي فراروي آن در نظام تأمین اجتماعی ایران هاي بیمه اجتماعی و چالش تأکید بر حمایت

شرایطی که دولت با محدودیت منابع شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و 

طور  به هاي اخیر، بدهی معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی اي در سال هاي بیمه معافیت

هاي آینده به سطحی  شود که طی سال بینی می تصاعدي در حال افزایش بوده است و پیش

که در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصالح و جلوي رشد این  برسد، مگر آن» وصول غیرقابل«

  .ها گرفته شود بدهی
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بندي  در پژوهشی با عنوان ارائه مدل فازي تدوین و اولویت) 1396(کاردگر و دیگران 

ها بیمه با استفاده از روش فازي با شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر  هاي شرکت استراتژي

هاي عوامل داخلی  ریزي استراتژیک و با استفاده از روش فازي و فازي نمودن ماتریس فرایند برنامه

. تفع نموده استها را مر و خارجی و ماتریس ارزیابی کمی، برخی از ابهامات در تدوین استراتژي

ریزي استراتژیک استفاده از نظرات افراد  بر اساس نتایج این پژوهش، یکی از نقاط ضعف در برنامه

گیرنده با طبیعت ذهنی بودن نظرات، در نظر نگرفتن ابهام و دوپهلو بودن عوامل داخلی و  تصمیم

تواند  ارجی میتواند هم قوت باشد و هم ضعف یا یک فرصت خ خارجی که یک عامل داخلی می

  .بندي استراتژیک گردد تواند باعث ایجاد خطا در تدوین و اولویت تهدید باشد و برعکس که می

در بررسی رابطه بین تصویرسازمانی و رضایت مشتریان در سازمان تأمین ) 1396(مازندرانی 

ترین  عنوان یکی از بزرگ اجتماعی استان گلستان، نشان داد که سازمان تأمین اجتماعی، به

ریزي و طراحی  بر برنامه هاي اجتماعی ایران، براي تحقق توسعه اجتماعی، باید با تکیه سازمان

انداز بلندمدت بپیماید تا بتواند تقاضاهاي رو به گسترش اجتماعی ناشی از توسعه اجتماعی در  چشم

سازمانی بر  ویتدهد که ه نتایج تحقیق نشان می .هاي متقابل جامعه و مناسبات اجتماعی باشد کنش

دهد که نمادها و عالئم ملموس بر  رضایت مشتریان تأثیر معناداري دارد و همچنین نتایج نشان می

  .رضایت مشتریان تأثیر معناداري دارد

هاي تأمین  تطبیقی نظام –، در پژوهشی با عنوان، بررسی نظري )1395(امیري و همکاران 

مین اجتماعی ایران، با مرور ادبیات نظري و تحلیل مسیریابی توسعه نظام سه الیه تأ: اجتماعی

المللی مرتبط با تأمین اجتماعی، به مسیریابی نظري توسعه نظام تأمین  محتواي اسناد ملی و بین

اجتماعی پرداخته و به این نتایج رسیدند که، نظام تأمین اجتماعی ایران نیازمند طراحی و اجراي 

هاي حکمرانی خوب نظام  ر با مختصات اقتصادي و سیاستاي سازگا هاي برنامه دودسته سیاست

تأمین اجتماعی است تا موفقیت آن دررسیدن به اهداف مبارزه با فقر و ارتقاي عدالت اجتماعی، 

  .حاصل گردد» نظام تأمین اجتماعی پویت در گذار به

ي نگاري منابع در نیروي انتظامی جمهور آینده) 1393(طاهري دمنه و نادري خورشیدي 

. اند اسالمی ایران با استفاده از روش تلفیقی سناریو پردازي و تحلیل اثرات متقاطع را دنبال کرده

 16در انتهاي این پژوهش دو سناریوي قوي و . شمسی است 1404افق زمانی این تحقیق سال 
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شده  وضعیت محتمل مربوط به چهار پیشران کلیدي استخراج 12سناریوي باورکردنی بر اساس 

دهد که، روندهاي حاکم بر این سناریو حاکی از وجود جامعه رو  نتایج این مطالعه نشان می. است

دهد و فناوري خیلی  مطابق با این سناریو هم چنان نیروي انسانی کارها را انجام می. به رشدي نیست

گیرد، تجارت الکترونیک در ایران رشد محدودي خواهد داشت، فناوري  کم جاي انسان را می

هاي اجتماعی و اقتصادي خواهد داشت و شهرنشینی تا حدودي  رمقی به حوزه رود پایین و کمو

  .رشد خواهد داشت

، با عنوان، نقش نظام تأمین اجتماعی بر توسعه )1392(نتایج پژوهش امینی رشتی و قربانی 

اجتماعی  اي و حمایتی و نظام تأمین هاي بیمه دهد که، گسترش پوشش انسانی در ایران، نشان می

سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و 

بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نا اطمینانی نیروي کار در 

) اقتصادي ـ اجتماعی(هاي مختلف زندگی  و تأثیر کلی آن در عرصه) بازنشستگی(هاي آتی  سال

هاي اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادي و نسبت  شدگان بیمه شاخص نسبت تعداد بیمه. شود می

مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال، داراي تأثیر مثبت و معناداري بر شاخص توسعه انسانی 

نیز داراي ) سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی(بوده است و همچنین سایر عوامل تأثیرگذار 

تواند در کنار سایر  بنابراین تأمین اجتماعی می. ت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی هستندتأثیر مثب

  .عوامل در جامعه به بهبود شاخص توسعه انسانی کمک نماید

یک زمینه در : نگري شرکت آینده "اي تحت عنوان در مقاله)2015(و همکاران  1روهربرگ

نگري شرکتی، ارائه یک نماي کلی از آخرین  با محوریت آینده "حال ظهور با یک سنت غنی

بر اساس نتایج این . کند هاي عمده و شناسایی مسیرهاي پیشرفت و توسعه را دنبال می چالش

شناخت "، و "نگري شرکتی دهی آینده سازمان". پژوهش، چهار موضوع اصلی را شناسایی شد

، و "اي هاي شبکه ر سازماننگري شرکتی د آینده"، و دو موضوع در حال ظهور "فردي و جمعی

عنوان یک  نگري شرکتی به ها در انتها، براي ایجاد آینده آن. "هاي ارزشی کمی سازي مشارکت"

هاي تحقیقاتی  تواند مبانی نظري مختلفی را از تعدادي از سنت جریان تحقیقاتی جداگانه که می

  .کنند مدیریت عمومی اتخاذ کند، پیشنهاد می

                                               
1. Rohrbeck



  

  1400زمستان، 30، شماره هشتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |8  

عنوان یک چارچوب نظري براي  با موضوع عقالنیت انتقادي به تحقیقی) 2018(1پایا

در این پژوهش به معرفی یک چارچوب فلسفی جدید و . بینی انجام دادند مطالعات آینده و پیش

طور انتقادي  شود و به بینی پرداخته می شناختی براي مطالعات آینده و تمرین پیش چارچوب روش

نتایج این پژوهش . گیرد مورد ارزیابی و مقایسه قرار میشناختی  هاي روش تعدادي از چارچوب

تواند در آموزش آینده  پایگاهی که می. حاکی از این است که، این رشته داراي نظریه غنی است

هایی  بسیار مهم است که بازیگران حوزه آینده از نظریه. مورد تأکید قرار گیرد و بیشتر توسعه یابد

  .هاي تأثیرگذار در ساختن آینده شرکت کنید آگاه هستند زیرا نظریه کند ها را راهنمایی می که آن

  

  مبانی نظري تحقیق

رسد  پژوهی و سازمان، به نظر می هاي مختلف در زمینه آینده هاي تئوریکی نظریه با رجوع به تبیین

ریزي بلندمدت  انداز براي برنامه اي درصدد تبیین چشم ها با منطق علی ویژه که هر یک از آن

انداز آینده را تبیین  هاي مربوط به چشم هایی از واقعیت باشند و هرکدام از زاویه خاصی، بخش می

هاي تأمین و رفاه اجتماعی و سپس به چارچوب نظري  در تحقیق حاضر، ما به نظریه. کنند می

  .پرداختانداز سازمان خواهیم چشم

از حمایت اجتماعی تمایز قائل  و همکاران بین دو نوع 2کسلر«: هاي حمایت اجتماعی نظریه

حمایت اجتماعی ساختاري بر . حمایت اجتماعی ساختاري و حمایت اجتماعی کارکردي: شوند می

اند از ترتیب و  طورکلی عبارت ها به این جنبه. کند هاي ساختاري روابط اجتماعی داللت می جنبه

، فراوانی تعامالت )یا با دیگرانکند  تنهایی زندگی می بدین معنی که آیا شخص به(برنامه زندگی 

گروهی از افراد که (هاي اجتماعی یا درگیري در شبکه اجتماعی  اجتماعی، مشارکت در فعالیت

حمایت اجتماعی کارکردي نیز ). ممکن است سطوح متنوعی از تماس با یکدیگر داشته باشند

ازجمله این نوع . رداصوًال به کارکردهاي متعددي که حمایت ممکن است فراهم کند اشاره دا

توان به ابراز حاالت روانی مثبت یا حمایت عاطفی، اظهار موافقت با عقاید و یا  حمایت می

کننده و یا کارکردهاي دیگر مانند تأمین  آمیز و دلگرم احساسات شخص، ابراز احساس تشویق

:Kessler, 1985(»هاي اطالعاتی اشاره کرد مشورت، ارائه اطالعات و تأمین کمک 122.(  

                                               
1. Paya
2. Kessler
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اي فراهم  محور باید براي خود پشتوانه و تأییدیه یک نظام عدالت: نظریه رفاه اجتماعی 

اي ساماندهی شود که درك یکسان و شفافی از  گونه دیگر، یک نظام عادالنه باید به عبارت به. آورد

ی براي ها، درصدد ایجاد رفاه نسب امروزه حکومت. عدالت در ذهن افراد و اعضاي خود بیافریند

ها و حمایت  اند با پرداخت حقوق مستمري به خانواده باشند و در تالش افراد و شهروندان خود می

هاي ابتدایی بیکاران، جامعه را به یک  هاي درمانی بیماران و هزینه یا تحت تکفل درآوردن هزینه

ین پدیده به شمار گر ا نظریه رفاه اجتماعی، یکی از نظریات تبیین. سطح رفاه نسبی هدایت نمایند

.رود می

ها است  رفاه اجتماعی به مفهوم فراهم ساختن آسایش جسمی، روحی و فکري زندگی انسان«

گیرد، همچنان  اي بسیار گسترده در برمی هاي مادي و معنوي آحاد جامعه را با دامنه که کلیه جنبه

وپرورش، تأمین  موزشکه مسائلی از قبیل امنیت جان و مال، تأمین شغل، بهداشت و درمان، آ

توان  هرچند تعاریف مختلفی را براي تأمین اجتماعی می. شود ها را نیز شامل می مسکن و مانند این

بیان نمود، لیکن مفهوم اصلی آن این است که در مواردي که معضالتی در تحصیل و کسب 

دي پدید آید، در آن درآمد افراد جامعه به عللی، ازجمله بیماري، بیکاري، ازکارافتادگی و سالمن

بر . صورت حمایت افراد از منظر تأمین یا جبران درآمد آنان، به عهده نهاد تأمین اجتماعی است

تأمین اجتماعی : المللی کار آمده است سازمان بین 102این اساس در تعریف مقاوله نامه شماره 

واسطه قطع  دي پدید آمده بههاي اجتماعی و اقتصا منزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی به

هاي ناشی از کار،  یا کاهش شدید درآمد افراد، ناشی از بیماري، بارداري، حوادث و بیماري

هاي درمان و نگهداري  سالمندي، بیکاري، ازکارافتادگی، فوت و همچنین ناشی از افزایش هزینه

  ). 88: 1392ی رشتی و قربانی، امین(»دهد به اعضاي زیر پوشش خود ارائه می) مندي عائله(خانواده 

. ها اســت ایــن دولــت اســت کــه مســئول ارائــه حمایت«بر مبناي نظریه رفاه اجتماعی؛ 

در . بدیــن معنـا کـه دولـت تکلیـف کلـی برقـراري نظـام جامـع تأمین اجتماعـی را بر عهده دارد

کنـد و ایــن کار را از  ها می ئـه ایـن حمایتصورت مسـتقیم اقـدام بـه ارا ندرت به عمـل، دولـت به

قانـون اساسـی  29اصـل . رساند بــه انجــام می... اي، حمایتــی، امــدادي و طریــق نهادهــاي بیمه

تکلیـف دولـت بـه ارائـه ایـن . قانـون سـاختار متضمـن ایـن معناسـت 1مـاده  1و نیـز تبصـره 

ایـن اصـل بـه . گیرد در الـزام دولـت بـه انجـام این تکلیف قرار میها در برابـر حـق ملـت  حمایت
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. تسمیه آن نمایندگی دولت از آحاد ملت اســت اصـل همبسـتگی نیز شهرت یافته است و وجه

 1369گفته وفــق قانــون بیمــه بیــکاري  بــراي نمونــه و در جهــت تبییــن آثــار اصــول پیش

ـه پرداخـت حـق بیمـه بیـکاري یـا هرگونـه وجهـی جهـت تأمین منابـع مالـی دولــت تکلیفــی بـ

  . صنـدوق بیمــه بیــکاري نــدارد

باوجوداین چنانچــه صنــدوق مذکــور در پرداخــت مقــرري بیمـه بیـکاري دچـار مشـکل 

موجب اصـل  ، بهشـود، دولـت مکلـف اسـت منابـع الزم را در اختیـار ایـن صنـدوق قـرار دهـد

همبسـتگی اجتماعـی، دولـت خطراتـی را کـه در انتظـار برخـی اقشـار ماننـد پیـران و از کار 

هاي  افتـادگان اسـت، بیـن تمامـی افـراد جامعـه تقسیـم کند؛ اصـل تضمیـن تعهـدات سازمان

ي تأمین اجتماعـی ها اي از سـوي دولـت، نتیجـه اصـل تکلیـف دولـت بـه برقـراري حمایت بیمه

بنابراین، اهداف تأمین اجتماعی باید در راستاي ). 21: 1396خالق پرست و همکاران، (»اسـت

پذیر و نیز، افزایش رفاه اجتماعی  ویژه قشر آسیب رسیدن به حمایت اجتماعی از آحاد مردم به

  .جامعه باشد

ها و  بینی ها و جهان دیدگاههاي ممکن، محتمل و مرجح و  مند آینده پژوهی مطالعۀ نظام آینده

پژوهی از نیروهاي خارجی تأثیرگذار بر آینده طالع بینی  آینده. هاي بنیادین هر آینده است اسطوره

و عامل ) ها ها و نظام الگوهاي تاریخی تغییر؛ ظهور و سقوط ملت(گویی به سمت ساختار  و پیش

پژوهی  آینده). 7: 1388،...اعنایت(حرکت کرده است ) مطالعه و خلق تصاویرمرجح آینده(انسانی 

هاي  حال تفاوت شده است بااین ها و کشورها مشتاقانه پذیرفته ریزي سازمان هاي برنامه توسط گروه

ریزي به دنبال کنترل و  برنامه. پژوهی وجود دارد ریزي و آینده هاي برنامه آشکاري بین چارچوب

ال گشودن و آشکارسازي آینده و حرکت از آیندة پژوهی به دنب که آینده بستن آینده است درحالی

هاي متعددي جهت درك آینده وجود دارد که  روش). همان(هاي بدیل است  به آینده "محتمل"

ها و  اي علت الیه هاي نوپدید تحلیل گروه سنی و تحلیل الیه توان به تحلیل موضوع مثال می عنوان به

  . پژوهی هستنـد ختلف آیندهها از انواع م سناریوها اشاره کرد این روش

هاي واقعیت رویـدادهاي مختلف را به کمک رونـدها،  جوزف وروس با ارائه مدل الیه

ها و نیز نیروهاي تاریخی، مورد تحلیل قرار  بینی و گفتمان هاي اجتماعی و ساختار، جهان نظام

مشاهده و  و سطح قابلباشند  او معتقد است رویدادها برآمده از روندهاي خرد و کالن می. دهد می
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ها،  گیري و رصد آن رؤیت هستند و امکان اندازه دهند رویدادها، قابل ملموس مسائل را تشکیل می

تر، روندها و الگوها قرار دارند که موجب پدید آمدن  در سطح عمیق. راحتی مقدور است به

ها  و علل اجتماعی و سیاستها  تر شامل نظام اي عمیق این الیه نیز، معمول الیه. شوند رویدادها می

هاي اجتماعی اثرگذار است و موجب پدید آمدن ساختارها و نظامات مختلف  آنچه بر نظام. هست

ها و نمادها  ها و اسطوره ها و استعاره هاي ذهنی و گفتمان بینی و مدل شوند، جهان اجتماعی می

بلندمدت حضور دارند که  ترین الیه، عوامل و نیروهاي تاریخی و هستند و در نهایت در عمیق

وروس مدعی است که این مدل، برگرفته از استعاره کوه . سازند ها را می ها و تمدن شاکله فرهنگ

هاي مربوط به  ، پژوهش)اهللا سهیل عنایت(هاي  اي علت بندي اسالتر، تحلیل الیه ها، الیه یخ سیستم

 گالتونگ و(اجتماعی و تاریخ کالن  ، دورنماهاي تغییر)گراوس، گاردنرر و ویلبر(خودآگاه انسان 

  ).Vorous, 2008: 43(است ...) عنایت ا

  

  روش تحقیق

تحلیلی با رویکرد -این تحقیق از حیث هدف کاربردي و از حیث روش انجام تحقیق توصیفی

پژوهی در سازمان تأمین اجتماعی بوده و  جامعه آماري تحقیق شامل خبرگان آینده. کمی هست

قلمرو مکانی تحقیق، . اند نفر هست که به روش قضاوتی انتخاب گردیده 13ق تعداد نمونه تحقی

با توجه به نوین بودن پژوهش تصمیم گرفته شد از . اداره کل و شعب تأمین اجتماعی کشور هست

هاي نیمه ساختاریافته با تأکید بر رویکرد اکتشافی استفاده شود که هدف از آن شناسایی  مصاحبه

هاي آتی کیفی و  هاي اولیه و عمیق براي بسط الگوهاي نظري براي پژوهش هچارچوب کلی و اید

دسترس، براي انجام ابتدا از  شده و منابع مالی و انسانی قابل بینی با توجه به زمان پیش. مشابه بود

  .روش دلفی استفاده شد

اطالعاتی اطمینان و یا تهیه  هاي خالقانه و قابل طور عمده باهدف کشف ایده روش دلفی به 

بندي  آوري و طبقه روش دلفی فرآیندي ساختاریافته براي جمع. گیري است منظور تصمیم مناسب به

هایی در  دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه

 مسئول معموالً. گیرد ها و نظرهاي دریافتی صورت می شده پاسخ بین این افراد و بازخور کنترل
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شود تا تأثیرهاي  طور ناشناس جویا می ها را جداگانه و به فرآیند دلفی پاسخ اعضاي گروه به پرسش

  .اجتماعی به کمترین میزان ممکن برسد

در اولین استفاده از این . شده است جاي تحقیق استفاده در تحقیق حاضر از این روش در جاي

نفر از خبرگان  13اي با حضور  انداز جلسه بر چشمروش براي شناسایی عوامل اولیه تأثیرگذار 

پرداخت مناسب، شرایط (سازمانی  سازمان تشکیل که عوامل اصلی تحقیق که شامل عوامل درون

عوامل (سازمانی  و برون) کاري امن، ایجاد فرصت براي رشد، حقوق افراد و مسئولیت اجتماعی

هاي  در جلسه دوم پس از شناسایی شاخص. بود مورد تائید قرار گرفت) ساختاري، مشتري مداري

ها در قالب یک پرسشنامه تقدیم خبرگان گردید که  هرکدام از عوامل توسط محقق، این شاخص

هایی  ها، شاخص مربوط به شاخص CVRپس از دریافت نقطه نظرات ایشان و در قالب تعیین 

پس از تائید . گرفتهاي نهایی در جلسه دوم خبرگی مورد تائید اعضا قرار  حذف و شاخص

ها در قالب پرسشنامه اول بین نمونه آماري توزیع و  ها توسط خبرگان، این شاخص شاخص

مؤلفه نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و  4ها توسط محقق در قالب  شاخص. آوري گردید جمع

نزد خبرگان ارسال و پس از دریافت  swotها تقسیم گردید و در قالب پرسشنامه  فرصت

مؤلفه تقسیم گردید که در جلسه سوم  4ها در این  شاخص CVRهاي ارسالی و تحلیل پرسشنامه

بین نمونه آماري  SWOTها مورد تائید قرارگرفته و در قالب پرسشنامه نهایی  خبرگی شاخص

  . توزیع گردید

مؤلفه اساسی تحلیل محیطی یعنی نقاط قوت،  4بر اساس نقطه نظرات خبرگان در خصوص 

ها به بیان و ارائه وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی پرداخته  یدات و فرصتنقاط ضعف، تهد

شده ماتریس تهدیدات  هاي پیش رو و بیان بر اساس نقاط ضعف و قوت، تهدیدات و فرصت. شد

ها نقاط ضعف و نقاط قوت و همچنین ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک آماده  فرصت

هاي  ها، تهدیدات و فرصت ها، ضعف اول در سطر و ستون اول فرصتشده است که در ماتریس 

. پیش روي سازمان نوشته شده است که بر اساس این موارد راهبردهاي دودویی نگارش شده است

هاي پیش روي یک سازمان نگارش شده است که بر اساس وضعیت  در ماتریس دوم انواع استراتژي

پذیري با سایر رقبا در نظر گرفته شود که از  ي تنوع جهت رقابتفعلی سازمان تأمین اجتماعی، استراتژ

  .پذیر و نقاط ضعف سازمان صورت خواهد گرفت طریق شناخت دقیق نقاط آسیب
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  هاي تحقیق یافته

انداز سازمان تأمین اجتماعی با  در این بخش با ارائۀ چارچوب خام و اولیه جهت بررسی چشم

ستر تئوریک مطالب قبلی هست، فرآیندي تحلیلی بر این پژوهی که مبتنی بر ب رویکرد آینده

بندي،  سازي، دسته چارچوب خواهیم داشت تا با پشت سر گذاشتن مراحل حذف و اضافه، چکیده

با توجه به فرم مصاحبه .هاي توسعه نیز برسیم دهی به تائید چارچوب نهایی شاخص اولویت

در این .هاي تحقیق استخراج شد و شاخصشده بر اساس دیدگاه خبرگان، ابعاد، عوامل  طراحی

شود تا احتمال وقوع رویدادهاي گوناگون را برآورد نمایند و عالوه  روش از خبرگان خواسته می

توجه این روش به . شرط وقوع رویداد دیگر، نیز تخمین بزنند بر آن احتمال وقوع هر رویداد را به

ترتیب ماتریسی از  این گذارد و به می هاست، الف بر ب و ب بر پ اثر اي از علیت زنجیره

شود تا  گیرد و این ماتریس از طریق ریاضیات مورد تحلیل واقع می هاي شرطی شکل می احتمال

  .احتمال وقوع هر یک از رویدادها را ارائه دهد
  

  هاي تحقیق ابعاد، عوامل و شاخص -1جدول 

ها گویه  عوامل    ابعادردیف

1

ون
در

 
ی

مان
از

س
  

  

اس
 من

ت
خ

دا
پر

ب
  

وجود تناسبمعمول،اجتماعِیزندگییکمعیارهايباام دریافتیحقوقبین

.دارد

گیرم میآنبامتناسبحقوقدهم، میانجامکهکاريبرابردرمن  2

)کارقوانینمطابق(گیرد  میصورتپرداختمنبهمقررموعددر  3

4  

ن
 ام

ي
ار

 ک
ط

رای
ش

  

.استشده طراحیهداشتیباصولبهتوجهبامنکاريمحیط

.استشده طراحیایمنیاصولبهتوجهبامنکاريمحیط  5

.استعادالنهومنطقیمنکاريساعت  6

  .کنم میشغلیامنیتاحساسمن  7

  .کنم مینظرابرازمافوقازترسبدونمن  8

9  

شد
 ر

ي
را

ت ب
ص

فر
د 

جا
ای

  

.کند میفراهمراامبالقوههاي ظرفیترشدامکانمنشغل

.دارمراجدیدشده آموختههاي مهارتکارگیري بهامکانشغلمدرمن  10

.دهمتحصیلادامهکهدارمرااجازهاینمنکاري،لحاظاز  11

.گیرم میقرارهمکارانموردحمایتکاري،محیطدرمن  12

.دکن میطلبراها مهارتازوسیعیطیفمنشغل  13
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ها گویه  عوامل    ابعادردیف

14  

راد
 اف

ق
قو

ح
  

.انسانیسلطهنهدارد،وجودقانونیسلطهسازمان،در

.کند میمسئولیتاحساسزیست محیطحفظبهنسبتمنسازمان  15

.گذارند میاحتراممقرراتوقوانینبهمدیرانکاري،محیطدر  16

  .استزیادسیاربمنکاريمحیطدریکدیگربهنسبتکارکناناعتمادمیزان  17

  .شود میجلوگیريتبعیضاعمالازمن،کاريمحیطدر  18

  .شود میرفتارمنصفانهکارکنانباکاريمحیطدرکنم میاحساسمن  19

20  

ی
اع

تم
ج

ت ا
ولی

سئ
م

  

.دارمسازمانیمقاصدواهدافازصحیحیدركمن

.ردداوجودتوازنام کاريزندگیوشخصیزندگیبین  21

22  
هم ایفاياجتماعیهاي مسئولیتسایردرتوانم میکهایستگونهبهمنشغل

.کنمنقش

.کند خودگردانی و خودکنترلی را فراهم میزمینهمن،شغل  23

.دارمراموردنیازمومرتبطاطالعاتبهدسترسیشغلم،درمن  24

25

ون
بر

 
ی

مان
از

س
  

  

ي
ار

مد
ي 

تر
ش

م
  

رجوع بالقوه  رجوع فعلی جهت جذب ارباب ایی براي اربابه سازمان مشوق

.کند فراهم می

.رجوع دارد سازمان سیستمی براي تعامل با ارباب  26

.رجوع داشته باشد کند یک ارتباط تعامل دوسویه با ارباب سازمان سعی می  27

.رجوع برقرار کند سازمان تالش دارد ارتباط بلندمدت با ارباب  28

.رجوع دارد سازمان یک سیستم رسمی براي شناسایی ارباب  29

.کنند رجوع حمایت می هاي ارتباط با ارباب مدیران ارشد از فعالیت  30

.برد رجوع لذت می بینی نیاز ارباب سازمان از پیش  31

.شود رجوع توجه ویژه می به همه ارباب  32

.ما اهمیت داردرجوع براي  مشکل همه ارباب  33

.گیرد موقع انجام می رجوع به خدمات موردتوجه ارباب  34

.رجوع براي سازمان بااهمیت است مشکل همه ارباب  35

36    

ي
ار

خت
سا

  

  .سازمان به تنوع اقلیمی جامعه توجه دارد

  .سازمان با سایر مقامات دولتی هماهنگی دارد    37

  .و سریع به خدمات را براي جامعه فراهم نموده است سازمان امکان دسترسی آسان    38

  .سازمان نسبت به الکترونیکی نمودن خدمات اقدامات مناسبی انجام داده است    39

.سازمان با افزایش منابع مالی پایگاه اقتصادي مطمئنی به وجود آورده است    40

  اي خود را افزایش داده است سازمان توسعه پوشش بیمه    41

  .سازمان چتر حمایتی خود را براي اقشار مختلف جامعه گسترش داده است    42
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ها گویه  عوامل    ابعادردیف

  .اي ترغیب نموده است سازمان جامعه به استفاده از خدمات بیمه    43

44    
سازمان به دنبال بازسازي و نوسازي فرآیندهاي خود با توجه به تغییرات 

  .محیطی است

  .ر مقابل اتفاقات به وجود آمده را داردسازمان قدرت پاسخگویی باالیی د    45

  .پذیري باالیی در مقابل اتفاقات به وجود آمده را دارد سازمان انعطاف    46

  .داري و پاك دستی در بین جامعه است سازمان به دنبال امانت    47

  .اي به کرامات انسانی دارد سازمان توجه ویژه    48

  .وحه کار خود قرار داده استگرایی را سرل سازمان اخالق    49

  .روز هست سازمان به دنبال بهبود مستمر و به    50

  

ضعف،  رده شاخص نقطه 14نقطه قوت، 9، به محورهاي چون، )2(در جدول شماره  

هاي  با توجه به ابعاد و شاخص. شاخص تهدید اشاره شده است 10شاخص فرصت و  6

هاي سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر  یادشده نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت

  .خواهد بود

  

  ها، نقاط ضعف و قوت سازمان ها، فرصت چالش -2جدول 

ها گویه  عواملردیف

1

ت
قو

ط 
قا

ن
  

کارکنانبالقوههاي ظرفیترشدامکان

پرداخت حقوق مناسب در موعد مقرر2

امنیت شغلی براي کارکنان3

رجوع فعلیهایی براي ارباب وجود مشوق  4

رجوع وجود یک سیستم رسمی براي شناسایی ارباب5

امکان دسترسی آسان و سریع به خدمات براي جامعه6

پذیري باال در مقابل اتفاقات انعطاف7

داري و پاك دستی در جامعه رواج امانت8

  رجوع اهمیت دادن به ارباب9

1

ف
ضع

ط 
قا

ن
  

کار عدم رعایت اصول بهداشتی در محیط

ناعادالنهوغیرمنطقیکاريساعت  2

عدم ابراز نظر در برابر مافوق  3
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ها گویه  عواملردیف

شده در کار هاي آموخته کارگیري مهارت عدم به  4

وجود تبعیض در محیط کاري بین کارکنان5

رجوع عدم وجود یک ارتباط تعامل دوسویه با ارباب6

  رجوع بینی نیازهاي ارباب عدم پیش7

  کارکنانکاريزندگیوشخصیزندگیازن بینعدم تو8

  عدم هماهنگی با سایر مقامات دولتی9

عدم وجود پایگاه اقتصادي مطمئن با افزایش منابع مالی10

  عدم گسترش چتر حمایتی سازمان براي اقشار مختلف جامعه11

  محیطیعدم توجه بازسازي و نوسازي فرآیندهاي سازمان با توجه به تغییرات 12

  گرایی در سرلوحه کارهاي سازمان عدم توجه به اخالق13

  روز عدم توجه به بهبود مستمر و به14

1

ت
ص

فر
 

ها
  

تحصیل به کارکنانادامهاجازه

حمایت از کارکنان2

رجوع برقراري ارتباط بلندمدت با ارباب3

شده الکترونیکی شدن خدمات ارائه4

اي توسعه پوشش بیمه5

توجه ویژه به کرامات انسانی  6

1

ت
دا

دی
ته

  

در سازمانقانونیانسانی و نه سلطهسلطهوجود

یکدیگربهنسبتکارکنانعدم اعتماد2

سازمانیمقاصدواهدافازصحیح کارکنانعدم درك3

  .گیرد موقع انجام می رجوع به خدمات موردتوجه ارباب4

  اجتماعیهاي ئولیتمسدخالت کارکنان در سایر5

  رجوع حمایت از فعالیت ارباب عدم6

تنوع اقلیمی در شغل7

اي عدم ترغیب جامعه به استفاده از خدمات بیمه8

ها اي و فعالیت زیاد آن وجود سایر رقباي بیمه9

رجوع عدم پاسخگویی در مواقع ضروري به ارباب10
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  )swot(تحلیل محیطی تحقیق 

مؤلفه اساسی تحلیل  4از تحقیق بر اساس نقطه نظرات خبرگان در خصوص  در این بخش

ها به بیان و ارائه وضعیت موجود  محیطی یعنی نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات و فرصت

  .شده است سازمان تأمین اجتماعی و همچنین راهبردهاي پیشنهادي پرداخته

  

  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی-

و ضعف سازمان تأمین اجتماعی و ضریب اهمیت و نمره در این بخش نقاط قوت 

براي تعیین میزان ضریب . شده است بیان 3هرکدام از این نقاط در قالب جدول شماره 

شده و میزان اهمیت  ها ضریب اهمیت آن بر میانگین کل تقسیم اهمیت هرکدام از مؤلفه

  .هرکدام به دست خواهد آمد
  

  اخلیماتریس ارزیابی عوامل د - 3جدول 

نمره نهایی 1<4نمره 
ضریب 

اهمیت
عوامل داخلی

:نقاط قوت

28/0 4 07/0 ارتباط بلندمدت با مشتریان.1

24/0 4 06/0 توجه ویژه به همه مشتریان.2

21/0 3 07/0 طراحی سیستمی براي تعامل با مشتریان.3

15/0 3 05/0 ارتباط تعامل دوسویه با مشتریان.4

21/0 3 07/0 براي شناسایی مشتریان وجود سیستم رسمی.5

24/0 4 اهمیت مشکل همه مشتریان براي سازمان.6  06/0

12/0 3 04/0 بینی نیاز مشتریان پیش.7

:نقاط ضعف

10/0 2 05/0 عدم ابراز نظر در برابر مافوق.1

04/0 1 04/0 شده در کار هاي آموخته کارگیري مهارت عدم به.2

04/0 1 04/0 راي اقشار مختلف جامعهعدم گسترش چتر حمایتی سازمان ب.3
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08/0 2 04/0
عدم توجه بازسازي و نوسازي فرآیندهاي سازمان با توجه به .4

تغییرات محیطی

10/0 2 05/0 گرایی در سرلوحه کارهاي سازمان عدم توجه به اخالق.5

10/0 2 05/0 روز عدم توجه به بهبود مستمر و به.6

10/0 2 05/0 کارکنانکاريزندگیوشخصیزندگیعدم توازن بین.7

04/0 1 04/0 عدم هماهنگی با سایر مقامات دولتی.8

08/0 2 04/0 ناعادالنهوغیرمنطقیکاريساعت.9

04/0 1 04/0 وجود تبعیض در محیط کاري بین کارکنان.10

04/0 1 04/0 عدم وجود پایگاه اقتصادي مطمئن با افزایش منابع مالی.11

31/2  - 100% جمع

  

و تهدیدات سازمان تأمین اجتماعی و ضریب اهمیت و نمره ها  در این بخش فرصت

  .شده استهرکدام از این نقاط در قالب جدول بیان

  

  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -4جدول 

نمره نهایی 1<4نمره ضریب اهمیت عوامل خارجی

:ها فرصت

24/0 3 08/0 برقراري ارتباط بلندمدت با مشتریان.1

27/0 3 09/0 شده ی شدن خدمات ارائهالکترونیک.2

18/0 3 06/0 اي توسعه پوشش بیمه.3

15/0 3 05/0 تحصیل به کارکنانادامهاجازه.4

24/0 3 08/0 توجه ویژه به کرامات انسانی.5

:تهدیدات

08/0 1 08/0 در سازمانقانونیانسانی و نه سلطهسلطهوجود.1

08/0 1 08/0 یکدیگربهنسبتکارکنانعدم اعتماد.2
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  SWOTشناسایی راهبردهاي تحقیق بر اساس تحلیل 

  )SO(فرصت  –راهبردهاي قوت ) الف

تأمین اجتماعی با در این حالت سازمان . این دسته از راهبردها، بهترین حالت را دارند

شود، بتواند از  هاي زیادي که سبب می چند فرصت محیطی مناسب روبروست و قوت

فرصت را نشان  –راهبردهاي قوت ) 5(جدول . ها به بهترین شکل استفاده نماید فرصت

  .دهد می

  

)S-O(فرصت  –راهبردهاي قوت  -5جدول 

  استناد.4  فرصت –راهبردهاي قوت 

هاي اطالعاتی  ، سازنده و مداوم با مشتریان با استفاده از نظامتعامل گسترده، دوسویه.5

  نوین

  1،4،3،2: قوت.6

  3،2،1: فرصت.7

بینی نیاز مشتریان بر اساس حفظ کرامات انسانی با استفاده از  شناسایی و پیش.8

  هاي رسمی و غیررسمی نظام

  6،5،7: قوت.9

  5، 3:فرصت.10

  وري کارکنان ارتقاي سطح بهره.11
  4،7:قوت.12

  4،2:فرصت.13

  

  

  

09/0 1 09/0 اجتماعیهاي مسئولیتدخالت کارکنان در سایر.3

07/0 1 07/0 اي عدم ترغیب جامعه به استفاده از خدمات بیمه.4

07/0 1 07/0 سازمانیمقاصدواهدافازصحیح کارکنانعدم درك.5

08/0 1 08/0 موقع خدمات موردتوجه مشتریان انجام به.6

08/0 1 08/0 به مشتریانعدم پاسخگویی در مواقع ضروري .7

05/0 1 05/0 تنوع اقلیمی در شغل.8

04/0 1 04/0 ها اي و فعالیت زیاد آن وجود سایر رقباي بیمه.9

72/1  - 100% جمع
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  )ST(تهدید  –راهبردهاي قوت ) ب

هاي کلیدي هست ولی با محیط  در این حالت سازمان تأمین اجتماعی داراي قوت

ها براي از بین بردن و یا کاهش اثرات  در چنین وضعیتی از قوت. نامطلوب روبروست

تهدید سازمان تأمین  - راهبردهاي قوت) 6(جدول . شود تهدیدهاي موجود استفاده می

  .دهد عی را نشان میاجتما
  

)ST(تهدید  -راهبردهاي قوت  -6جدول 

  استناد  تهدید –راهبردهاي قوت .14

  اي استفاده از فناوري اطالعات در جهت توسعه پوشش بیمه.15
  1،3،4،5: قوت.16

  6،7،8،9،1: تهدید.17

  هاي رقابتی سازمان نسبت به رقبا شناسایی مزیت.18
  1،2،3،5،6،7: قوت.19

  4،6،7،8،9: تهدید.20

  به کارکنان سازمان توجه ویژه.21
  3،4: قوت.22

  1،2،3،5:تهدید.23

  

  )WO(فرصت  –راهبردهاي ضعف ) پ

هاي موجود در  گیري از فرصت کند با بهره در این حالت سازمان تأمین اجتماعی تالش می

 -راهبردهاي ضعف ) 7(جدول . محیط بیرونی، نقاط ضعف درونی خود را برطرف نماید

  .دهد ان میعی را نشتمافرصت سازمان تأمین اج
  

  )WO(ضعف  -راهبردهاي فرصت -7جدول 

  استناد  فرصت –راهبردهاي ضعف 

  اي با توجه ویژه به کارکنان توسعه خدمات بیمه.24
  3،7،9،10،11:ضعف

  2،3: فرصت

  افزایش وابستگی شغلی کارکنان سازمان.25
  2،3،7،8،9،10،11،1:ضعف

  4،5: فرصت

  مهندسی مجدد فرآیندهاي خدمات سازمان.26
  4،5،6:ضعف

  4،5: فرصت
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  )WT(تهدید  –راهبردهاي ضعف ) ت

هایی  این حالت بدترین وضعیت است که در آن سازمان تأمین اجتماعی داراي ضعف

در این . آمیز قرار دارد بوده و با تهدیدهاي محیطی نیز روبروست و در موضعی مخاطره

داده و یا  کند نقاط ضعف درونی خود را کاهش حالت سازمان تأمین اجتماعی تالش می

راهبردهاي ) 8(جدول . برطرف نماید و از تهدیدهاي ناشی از محیط بیرونی پرهیز نماید

  .دهد تهدید سازمان تأمین اجتماعی را نشان می -ضعف

  

  )WT(ضعف  –راهبردهاي تهدید -8جدول 

  استناد  ضعف –راهبردهاي تهدید

  افزایش میزان تعهد کارکنان جهت اجراي مأموریت سازمان.27
  2،3،5،6،7،9،10:ضعف

  2،3،5:تهدید

  سازي فرآیندهاي سازمانی در کل کشور یکپارچه.28
  3،6،8،11:ضعف

  1،2،7،8،9:تهدید

  توجه به نوآوري، خالقیت در سازمان.29
  1،2،4،6: ضعف

  2،3،9: تهدید

  

شده ماتریس  هاي پیش رو و بیان بر اساس نقاط ضعف و قوت، تهدیدات و فرصت

نقاط قوت و همچنین ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام  ها نقاط ضعف و تهدیدات فرصت

ها،  ها، ضعف شده است که در ماتریس اول در سطر و ستون اول فرصت استراتژیک آماده

شده است که بر اساس این موارد  هاي پیش روي سازمان نوشته تهدیدات و فرصت

اي پیش روي ه در ماتریس دوم انواع استراتژي. راهبردهاي دودویی نگارش شده است

سازمان نگارش شده است که بر اساس وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی، استراتژي 

پذیري با سایر رقبا در نظر گرفته شود که از طریق شناخت دقیق نقاط  تنوع جهت رقابت

  .پذیر و نقاط ضعف سازمان صورت خواهد گرفت آسیب
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  گیري نتیجه

هاي تحقیق، به سؤاالت چهارگانه پژوهش،  یافته گیري از در این بخش از پژوهش، با بهره

  .شود اختصار پاسخ داده می به

پژوهانه  انداز آیندة سازمان تأمین اجتماعی بر اساس رویکرد آینده چشم: سؤال اصلی

  چگونه خواهد بود؟

هاي مؤثر بر آینده و بر اساس  انداز این سازمان بر اساس ابعاد، عوامل و شاخص چشم

هاي  راهبردهاي مستخرِج از بررسی نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصتدر نظر گرفتن 

انداز سازمان در  براي تدوین این چشم. شده توسط خبرگان این سازمان استخراج شد بررسی

عواملی که در بعد . سازمانی موردبررسی قرارگرفته است سازمانی و برون دو بعد درون

داخت مناسب به کارکنان، شرایط کاري امن، سازمانی موردنظر قرار گرفت شامل پر درون

ایجاد فرصت براي رشد کارکنان، حقوق افراد و مسئولیت اجتماعی و عواملی که در بعد 

سازمانی موردبررسی قرار گرفت شامل مشتري مداري و مباحث ساختاري سازمان  برون

  .هست

  

  اند؟ ها و نقاط قوت پیش روي سازمان تأمین اجتماعی کدم فرصت: سؤال اول

هاي زیر را  با توجه نتایج مستخرِج از تحقیق حاضر سازمان تأمین اجتماعی فرصت

الکترونیکی شدن . 2رجوع  ارباببرقراري ارتباط بلندمدت با . 1.پیش رو خواهد داشت

توجه . 5اجازه ادامه تحصیل به کارکنان. 4اي توسعه پوشش بیمه. 3شده کلیه خدمات ارائه

با توجه نتایج مستخرِج از تحقیق حاضر نقاط قوت سازمان تأمین . سانیویژه به کرامات ان

. 2. رجوع دارد سازمان سیستمی براي تعامل با ارباب. اجتماعی به شرح زیر خواهد بود

سازمان یک . 3. رجوع داشته باشد کند یک ارتباط تعامل دوسویه با ارباب سازمان سعی می

رجوع براي سازمان  مشکل همه ارباب. دارد رجوع سیستم رسمی براي شناسایی ارباب

  .برد رجوع لذت می بینی نیاز ارباب سازمان از پیش. 5. اهمیت دارد
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  اند؟ تهدیدات و نقاط ضعف پیش روي سازمان تأمین اجتماعی کدم: سؤال دوم

با توجه نتایج مستخرِج از تحقیق حاضر سازمان تأمین اجتماعی تهدیدات زیر را پیش 

  .شترو خواهد دا

عدم اعتماد کارکنان نسبت به . 2وجود سلطه انسانی و نه سلطه قانونی در سازمان. 1

عدم ترغیب جامعه به . 4هاي اجتماعی دخالت کارکنان در سایر مسئولیت. 3یکدیگر

. 6عدم درك صحیح کارکنان از اهداف و مقاصد سازمانی. 5اي استفاده از خدمات بیمه

و عدم پاسخگویی در مواقع ضروري به رجوع  اربابعدم ارائه خدمات موردتوجه

  .ها اي و فعالیت زیاد آن وجود سایر رقباي بیمه. 8تنوع اقلیمی در شغل. 7رجوع  ارباب

با توجه نتایج مستخرِج از تحقیق حاضر نقاط ضعف سازمان تأمین اجتماعی به شرح 

  .زیر خواهد بود

شده در کار  هاي آموخته کارگیري مهارتعدم به. 2عدم ابراز نظر در برابر مافوق . 1

عدم وجود یک ارتباط و تعامل دوسویه با . 4وجود تبعیض در محیط کاري بین کارکنان . 3

عدم توازن بین زندگی شخصی و . 6رجوع  بینی نیازهاي ارباب عدم پیش. 5رجوع  ارباب

د پایگاه عدم وجو. 8عدم هماهنگی با سایر مقامات دولتی . 7زندگی کاري کارکنان 

عدم گسترش چتر حمایتی سازمان براي اقشار . 9اقتصادي مطمئن با افزایش منابع مالی 

عدم توجه بازسازي و نوسازي فرآیندهاي سازمان با توجه به تغییرات . 10مختلف جامعه 

عدم توجه به بهبود . 12گرایی در سرلوحه کارهاي سازمان  عدم توجه به اخالق. 11محیطی 

.وزر مستمر و به

  اند؟ انداز سازمان تأمین اجتماعی کدم شده در تدوین چشم عوامل مطرح: سؤال سوم

با توجه نتایج مستخرجِ از تحقیق حاضر ابعاد سازمان تأمین اجتماعی شامل دو بعد 

  .سازمانی خواهد بود سازمانی و برون درون

  :سازمانی ابعاد درون -الف
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حقوق . 4د فرصت براي رشد ایجا. 3شرایط کاري امن . 2پرداخت مناسب .1

مسئولیت اجتماعی. 5افراد 

  :سازمانی ابعاد برون - ب

  مشتري مداري. 2ساختاري .1

  

انداز سازمان تأمین اجتماعی  شده در تدوین چشم هاي مطرح شاخص: سؤال چهارم

  اند؟ کدم

هاي عوامل سازمان تأمین اجتماعی در  با توجه نتایج مستخرجِ از تحقیق حاضر شاخص

  .سازمانی به شرح زیر خواهد بود سازمانی و برون درون دو بعد

  هاي عامل ساختاري شاخص -الف

فراهم نمودن امکان دسترسی آسان و سریع به . 2توجه به تنوع اقلیمی جامعه . 1

افزایش . 4ایجاد پایگاه اقتصادي مطمئن با افزایش منابع مالی . 3. خدمات براي جامعه

. 6. چتر حمایتی خود براي اقشار مختلف جامعه گسترش. 5اي  توسعه پوشش بیمه

ایجاد قدرت پاسخگویی باال در مقابل . 7اي  ترغیب جامعه به استفاده از خدمات بیمه

اي به کرامات  توجه ویژه. 9داري و پاك دستی در بین جامعه  گسترش امانت. 8اتفاقات 

. 12روز  بود مستمر و بهبه. 11. گرایی در سرلوحه کار خود قرار دادن اخالق. 10انسانی 

هاي دولتی هماهنگی با سایر سازمان

  هاي عامل مشتري مداري شاخص - ب

رجوع  رجوع فعلی جهت جذب ارباب هایی براي ارباب فراهم کردن مشوق. 1

ایجاد ارتباط تعامل دوسویه با . 3. رجوع ایجاد سیستمی براي تعامل با ارباب. 2بالقوه 

ایجاد یک سیستم رسمی براي . 5رجوع  بلندمدت با ارباب ایجاد ارتباط. 4رجوع  ارباب

اهمیت دادن به مشکل همه . 7رجوع  توجه ویژه به همه ارباب. 6رجوع  شناسایی ارباب

رجوع موقع خدمات موردتوجه ارباب انجام به. 8رجوع  ارباب

هاي عامل پرداخت مناسب شاخص - پ
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. 2یک زندگی اجتماعیِ معمول  تناسب بین حقوق دریافتی کارکنان با معیارهاي. 1

پرداخت مطابق قوانین کار. 3پرداخت حقوق متناسب با کار 

  هاي عامل شرایط کاري امن شاخص - ت

طراحی محیط کاري . 2طراحی محیط کاري سازمان با توجه به اصول بهداشتی . 1

ایجاد . 4منطقی و عادالنه بودن ساعت کاري کارکنان . 3سازمان با توجه به اصول ایمنی 

ابراز نظر در سازمان بدون ترس از مافوق. 5احساس امنیت شغلی در سازمان 

  هاي عامل ایجاد فرصت براي رشد شاخص - ث

امکان . 2. 2هاي بالقوه در شغل براي کارکنان  فراهم نمودن امکان رشد ظرفیت. 1

تحصیل  اجازه ادامه. 3شده جدید در شغل براي کارکنان  هاي آموخته کارگیري مهارت به

فراهم نمودن طیف وسیعی از . 5. 5موردحمایت قرار گرفتن توسط همکاران . 4به کارکنان 

ها جهت انجام شغل مهارت

  حقوق افراد هاي عامل شاخص -ج

احساس مسئولیت نسبت به حفظ . 2. جاي سلطه انسانی ایجاد سلطه قانونی به. 1

افزایش میزان اعتماد کارکنان . 4احترام مدیران به قوانین و مقررات . 3زیست  محیط

. 6جلوگیري از اعمال تبعیض در محیط کاري . 5نسبت به یکدیگر در محیط کاري 

رفتار منصفانه با کارکنان در محیط کاري

  هاي عامل مسئولیت اجتماعی شاخص -چ

توازن بین زندگی شخصی . 2درك صحیحی از اهداف و مقاصد سازمانی . 1

فراهم کردن . 4هاي اجتماعی  یفاي نقش در سایر مسئولیتا. 3کارکنان و زندگی کاري 

  امکان دسترسی به اطالعات مرتبط و موردنیاز. 5زمینه خودگردانی و خودکنترلی 

ها را احاطه کرده است، مدیران  آوري که سازمان در سال هاي اخیر با تغییرات شگفت

هاي سازمان در درازمدت، بهتر اند که با تعیین و تبیین اهداف و مأموریت به فراست دریافته

عنوان یک  نگري به ریزي و آینده رو برنامه ازاین. هاي خود را به ثمر رسانند توانند برنامه می

بر مبناي تئوري تغییر، یک عامل تغییر وجود . ها مطرح گردیده است ضرورت در سازمان
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عنوان مشاور و  و به دارد و عامل تغییر ممکن است از درون سازمان یا بیرون سازمان باشد

هایی است که با  سازمان تأمین اجتماعی ازجمله سازمان .علل تغییر به سازمان وارد شود

سازي  ساز درصدد همگام ریزي آینده تغییرات و تحوالت پرشتاب امروز ناچار است با برنامه

  . با محیط خارجی سازمان، قدم بردارد

سی رابطه بین تصویرسازمانی و برردر ) 1396(مازندرانی این تحقیق با پژوهش سعید 

همسو هست به نظر این محقق،  رضایت مشتریان در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان

هاي اجتماعی ایران، براي  ترین سازمان عنوان یکی از بزرگ سازمان تأمین اجتماعی، به

را با  سازي، پاسخگویی و کارآمدي تحقق توسعه اجتماعی، باید بیش از گذشته راه شفاف

انداز بلندمدت بپیماید تا بتواند تقاضاهاي رو به گسترش  ریزي و طراحی چشم بر برنامه تکیه

بر . هاي متقابل جامعه و مناسبات اجتماعی باشد اجتماعی ناشی از توسعه اجتماعی در کنش

پذیر، و مصاحبه با خبرگان،  اساس این پژوهش و تدوین و شناسایی سناریوهاي امکان

هاي کلیدي در تحلیل  ترین محرك و مشتریان سازمان تأمین اجتماعی، مهمکارکنان 

سال در دودسته عوامل کلیدي،  5انداز سازمان تأمین اجتماعی در افق زمانی بیش از  چشم

  .سازمانی به شرح زیر هست سازمانی و عدم قطعیت درون عدم قطعیت برون

شگفت در حوزة فناوري با هاي  آور عصر حاضر، ناشی از دگرگونی تحوالت حیرت 

ترین نقش را در ایجاد فضایی  تحول در فناوري عمده. سرعتی دوچندان در حال تغییر هست

دهنده  ترین سازمان ارائه عنوان بزرگ سازمان تأمین اجتماعی به. جدید ایفا نموده است

محیط درونی شده، مدام در حال تعامل با  میلیون نفر بیمه 40هاي اجتماعی در کشور، با  بیمه

ها و  سازمان تأمین اجتماعی با گستردگی عملیاتی، تنوع کارکردها، فعالیت. و بیرونی است

قلمروها، حجم فعالیتی بسیار زیاد، در قلمرو اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور 

روزي خود  این سازمان طی هرروز و هر ساعت از فعالیت شبانه. کند نقش بس مهمی ایفا می

شدگان، بازنشستگان، بیماران، مراکز درمانی طرف  م در تعامل و ارتباط گسترده با بیمهدائ

درون و (نظر به شرایط محیطی . هست... قرارداد و واحدهاي اقتصادي و کارفرمایی و 

صورت  حاکم بر ساختار و کارکردهاي سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان به) برون
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زا، به اصالح امور، بازسازي و  زا و برون صورت درون ن و بهجانبه، مستمر و خودگردا همه

اي خود  هاي اداري، مالی، آماري و بودجه ها، نظام نوسازي در فرایندها، عملیات، برنامه

  . پردازد می

برداري از  بدین منظور همواره در حال تعامل با محیط درونی و بیرونی خود جهت بهره

وزه علمی خویش است و تالشی منظم در جهت اتخاذ دانش فنی و اجتماعی مربوط به ح

ها و  صورت روزمره به بهبود سیستم نماید و به ها و مبادرت به اقداماتی بنیادي می تصمیم

سازي فرآیندها و اصالح، توسعه و تعالی سازمانی، ارتقاء مستمر کیفیت  ها، بهینه روش

. پردازد ام به ذینفعان میکالم پاسخگویی سازمانی و تکریم و احتر خدمات و در یک

سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی پایدار، پویا، چابک سرآمد در پاسخ گوئی با فرایندهاي 

بر اساس نتایج تحقیق مشخص .هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تأمین اجتماعی هست

عد انداز خود را در دو ب درستی چشم سازمانی به که این سازمان در بعد برون شود می

سازمانی توجهی  که به بعد درون ساختاري و مشتري مداري تدوین نموده است درصورتی

  .نشده است

  

  پیشنهادها

هاي تحقیق حاضر به شرح  انداز این سازمان با توجه به ابعاد، عوامل و شاخص چشم

  :زیر خواهد بود

، در تعامل مدار، مطمئن، بروز دار، اخالق سازمانی است نوآور، پیشرو، پاسخگو، امانت

رجوع جهت ارائه خدمات کیفی سریع و آسان با رعایت کرامات انسانی  دوسویه با ارباب

رجوع با ایجاد کیفیت باالي زندگی کاري براي کارکنان که براي رسیدن به این  ارباب

تعامل گسترده، دوسویه، . 1: انداز، بهتر است راهبردهاي زیر را مدنظر قرار دهد چشم

بینی  شناسایی و پیش. 2هاي اطالعاتی نوین  رجوع با استفاده از نظام م با اربابسازنده و مداو

. 3هاي رسمی و غیررسمی  رجوع بر اساس حفظ کرامات انسانی با استفاده از نظام نیاز ارباب

استفاده از فناوري اطالعات در جهت توسعه پوشش . 4وري کارکنان  ارتقاي سطح بهره
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توجه ویژه به کارکنان سازمان . 6هاي رقابتی سازمان نسبت به رقبا  شناسایی مزیت. 5اي  بیمه

افزایش چسبندگی شغلی کارکنان . 8اي با توجه ویژه به کارکنان  توسعه خدمات بیمه. 7

افزایش میزان تعهد کارکنان . 10مهندسی مجدد فرآیندهاي خدمات سازمان . 9سازمان 

. 12ي فرآیندهاي سازمانی در کل کشور ساز یکپارچه. 11جهت اجراي مأموریت سازمان 

استفاده از خدمات الکترونیک و غیرحضوري . 13توجه به نوآوري و خالقیت در سازمان 

پیشنهادهاي زیر باعث افزایش قابلیت سازمان در انجام بهتر . شدن خدمات سازمان

زیر ارائه تکمیل کار در این راستا پیشنهادهاي. بنابراین براي. انداز خود خواهد شد چشم

  .شده است

هاي اطالعاتی در سازمان تأمین  سازي سامانه شناسایی عوامل کلیدي موفقیت و پیاده. 1

رجوع، که براي تحقق  اجتماعی از طریق تعامل گسترده، دوسویه، سازنده و مداوم با ارباب

.رجوع و کارکنان، استفاده نمود هاي نظرسنجی ارباب توان از برگه این پیشنهاد می

ارزیابی آمادگی سازمان تأمین اجتماعی جهت ارائه خدمات الکترونیکی و . 2

اکنون عملیاتی  این پیشنهاد تا حد زیادي هم. غیرحضوري با استفاده از فناوري اطالعات

.شده است

ارتقاء الگوي کیفیت زندگی کاري کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با ارتقاي . 3

هاي مادي و  ز طریق شناسایی کارکنان پرتالش و مشوقوري کارکنان، که ا سطح بهره

.توان این پیشنهاد را عملی نمود معنوي می

ارائه الگوي مشتري مداري براي سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از خدمات . 4

  .الکترونیک و غیرحضوري شدن خدمات سازمان



  

  

  

  

|  29

منابع

: رجوع ا مشتري بر وفاداري ارباب، تحقیقی پیرامون تأثیر ارتباط ب)1385. (آیت، مهدي-

مدیریت صنعتی،،نامه کارشناسی ارشد پایانمطالعه مورد مجتمع صنایع قائم رضا،

.آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

، بررسی )1395. (امیري، مجتبی؛ محمودي، وحید؛ راغفر، حسین و پروندي، یحیی-

وسعه نظام سه الیه تأمین اجتماعی مسیریابی ت: هاي تأمین اجتماعی نظري تطبیقی نظام

  .28-9: 4، شماره 2دوره  ،گذاري عمومی فصلنامه علمی پژوهشی سیاستایران، 

، تحلیل حقوقی تأمین )1396. (خالق پرست؛ حسین؛ راسخ، محمد و نعیمی، عمران-

فصلنامه علمی اجتماعی ایران در پرتو اصول و الگوهاي نظام تأمین اجتماعی مطلوب، 

  .37-9: 64، سال هفدهم، شماره رفاه اجتماعی ـ پژوهشی

با (هاي اجتماعی در کار شایسته  ، حمایت)1397. (رحمانی، علی و هاشمی، سید محمد-

هاي فراروي آن در نظام تأمین اجتماعی  هاي بیمه اجتماعی و چالش تأکید بر حمایت

.54-49: 69، سال هجدهم، شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، )ایران

، مثابه ابزار تحول سازمانی و اجتماعی پرسش از آینده به، )1388. (، سهیل...عنایت ا-

  .پژوهی علوم و فناوري دفاعی مترجم مسعود منزوي، مرکز آینده

، نقش نظام تأمین اجتماعی )1392. (امینی رشتی، نارسیس و قربانی ولیک چالی، عاطفه-

.110-88: 23، شماره 7، دوره اقتصاد مالی فصلنامهبر توسعه انسانی در ایران، 

مطالعه موردي (، تحلیل عوامل مؤثر برجذب مشتري )1388. (تحویلداري، مهرگان-

  .44-48: 90، مجله بانک و اقتصاد، )بانک توسعه صادرات ایران

نگاري منابع انسانی در  ، آینده)1393. (طاهري دمنه، محسن و نادري خورشیدي، علیرضا-

می جمهوري اسالمی ایران با استفاده از روش تلفیقی سناریو پردازي و نیروي انتظا

  .68-55: 36، شماره 5، دوره فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا. تحلیل اثرات متقاطع



  

  1400زمستان، 30، شماره هشتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |30  

. کاردگر، ابراهیم؛ سلیمانی، فرهام؛ فارغ، فهیمه؛ حسینی، حسین و جلیلوند، زهرا-

هاي بیمه با  هاي شرکت ندي استراتژيب ، ارائه مدل فازي تدوین و اولویت)1396(

، شماره ویژه کنفرانس فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابدارياستفاده از روش فازي، 

  .المللی مدیریت اقتصاد و علوم انسانی بین

بررسی رابطه بین تصویرسازمانی و رضایت مشتریان در ، )1396. (مازندرانی، سعید-

  .140- 125: علمی53شماره ،مدیریت فردا، سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان

مانز،  :انتشارات :، تهرانچگونه یک مدیر کامل شویم، )1394. (نادري درشوري، وحید-

  .2جلد 

- Anuwichanont J. (2010). Examining The Relationship Between Commitment 

And Airline Loyalty And The Moderating Effect Of Uncertainty Avoidance, 

Journal Of Business & Economics Research. Vol. 8, No.9,127-137.

- Kessler, R. C., Price, R. H. & C. B. Worthman m(1985). "Social Factor in 

Psychology: Stress, Social Support and Coping Processes", Annual Review 

Psychology, No 36: 120-141.

- Novo J. (2004). Drilling down: turning customer data into profits with a 

spreadsheet. 3 editions, Saint Petersburg: Book locker. Com, Inc.

- Paya, Ali. (2017). Critical Rationalism as a Theoretical framework for Futures 

studies and Foressight, Futures https://doi. Org/ 10.1016/j.futures. 2017.12.005.

- Rohrbeck rene. (2015). Battistella cinzia, Huizingh eelko.Corporate foresight: An 

emerging field with a rich tradition. Technological Forecasting and Social 

Change, Volume 101, December 2015, Pages 1–9.

- Voros, J. (2008). "Integral Futures: An approach to futures inquiry." Futures 

40(2): 190201.

  


