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سندبرنامهراهبردی

مقدمه

سـازمان تأمیناجتماعـی بـا بیـش از  8دهـه دیرینگـی
از مهمتریـن ،تأثیرگذارتریـن و ماندگارتریـن (پایاتریـن)
نهادهای اجتماعی کشـور به شـمار میرود .این سـازمان
بـا حضـور مسـتمر و گسـترده در مناسـبات اجتماعـی و
اقتصـادی ،تأثیرپذیـری و تأثیرگـذاری بسـیاری در ایـن
حوزههـا دارد و گرچـه فـراز و فرودهـای اجتماعـی و
اقتصـادی بر سـازوکار و عملکـرد آن تأثیراتی داشـته ،اما
ایـن نهـاد همـواره بـه عنـوان یـک ضربهگیـر اجتماعی
توانسـته بـه تعدیـل آسـیبها یـاری رسـاند .مبنـای
ایجابـی سـازمان تأمیناجتماعـی بهعنـوان یـک نهـاد
بیمهگـر ،بـه وجـه اجتماعی حقـوق شـهروندی معطوف
اسـت ،وجهـی کـه بـه عبارتـی میتوانـد تضمینکننده
تحقـق دیگـر وجوه حقوقی شـهروندی نیز به شـمار آید.
تحـوالت سـالهای گذشـته ،بخصـوص رویکردهـای
ناصـواب بـه حوزههـای کارکـردی و عملکـردی
تأمیناجتماعـی در کنـار منشهـا و روشهـای
مدیریتـی کالن ،باعـث شـد تـا شـرایط محیطـی بـه
سـمتی حرکـت کند که این سـازمان بـرای ادامه مسـیر
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مناسـب و اجـرای وظایـف و تعهـدات خـود بـه مخاطبانـش (اعـم از بیمهشـدگان ،کارفرمایان و شـهروندان واجد شـرایط بیمه شـدن)
بـا مشـکالتی روبـهرو شـود .دشـواریهایی همچـون فشـارهای ناشـی از دگرگونیهـای اقتصـادی ،تغییـرات گسـترده جمعیتـی،
تلقیهـای ضـد توسـعهای از سـازمان و ...در فضـای بیرونـی و مسـائلی همچـون نزدیکـی مخاطرهآمیـز منابـع و مصـارف ،انفعـال
در تعامـل بـا مخاطبـان و ذینفعـان ،ضعـف در انگیـزش نیـروی انسـانی و کاسـتی در بنیانهـای مشـترک نظـری در این زمینـه ها در
فضـای داخلـی ،مشـکالتی هسـتند کـه الـزام تدویـن برنامـهای بهمنظور رسـیدن بـه موقعیت اثرگـذار و فعـال را دو چندان کـرده اند.
بـر ایـن اسـاس ،مدیریـت سـازمان تأمیناجتماعـی بـر آن شـد تا در یـک فرآیند دوسـویه و رفـت و برگشـتی و با مشـارکت حداکثری
وارد چنیـن عرصـهای شـود تـا سـطح خدمـات سـازمان بـه بیمهشـدگان را ارتقـای کمـی و کیفـی بخشـد .بـا ایـن هـدف ،مقرر شـد
چارچـوب برنامـه راهبـردی بـا توجـه بـه تجـارب پیشـینی در سـازمان ،بنیادهای نظـری مربوطه و شـرایط متغیـر کنونی تهیه شـود.
در تمامـی مراحـل تدویـن برنامـه ،توجـه بـه چنـد نکته مورد تأکید مسـتمر اسـت ،نخسـت اسـتفاده از مشـارکت حداکثـری همکاران
سـازمانی ،کـه بهرغـم زمانبـر کـردن فرآینـد تدوین برنامـه ،اثـرات مثبتی در شـکلگیری فضـای برنامـهای ،مقبولیت جمعـی برنامه
و همچنیـن بـروز حداقلـی خطـا در آن و تقویـت پیونـد تدویـن تا اجـرا خواهد داشـت .دوم ترویج اندیشـه و تفکـر برنامـهای در تمامی
سـطوح سـازمانی و سـوم بـه اجـرا درآمـدن برنامههـا و اتصـال آن بـه امـر بودجـه .این مـوارد ،تدویـن برنامـه را از یک امـر انتزاعی و
کتابخانـهای بـه امـری واقعـی تبدیـل میسـازد .در میـان این سـه ویژگـی نیز نوعـی همگرایـی و رابطـه همفراخوانی وجـود دارد که
توجـه بـه ایـن رابطـه متقابـل نیز خـود از جهـت ارتقـای کارایی و اثربخشـی اقدامـات مورد توجه اسـت.
آنچـه در پـی میآیـد ،حاصـل تالشـی جمعـی و گسـترده در سـازمان تأمیـن اجتماعـی اسـت کـه هم بـر اندیشـه جمعی تکیـه دارد و
هـم بـر شـالودههای نظـری بیمههـای اجتماعـی بنا شـده اسـت .در اینجـا از تمامـی همراهـان و همراهیهـا در تمامی سـطوح تقدیر
میشـود و آرزومندیـم بتوانیـم بـا تکیـه بـر اراده ،خـرد و دانـش جمعـی ،برنامـه را بهگونـهای پیـش ببریم کـه در آینده ای نـه چندان
دور شـاهد تحولـی اساسـی در ارتقـای کیفیـت سـازمانی در خدمـت بـه مخاطبان خود باشـیم.
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بیانیه مأموریت سازمان تأمیناجتماعی
سـازمــان تأمـیناجتــماعی ،یک نهــاد عــمومی غـیردولـتی بیـننســلی ،با هـویت
اجتماعـی -اقتصادی در گسـتره عمومی ،جامعتریـن و محوریترین ارائهدهنـده حمایتهای
قانونـی تأمیناجتماعـی مبتنی بـر اصول بیمههای اجتماعی اسـت .ایـن نهاد ،دارای اسـتقالل
اداری و مالـی اسـت و براصـل سـهجانبهگرایی -کارگـر ،کارفرمـا و دولت  -اتـکاء دارد.
ایـن سـازمان با اجـرا ،تعمیم و گسـترش انـواع بیمههای اجتماعـی و درمانـی در چارچوب
الزامـات قانونـی و مبتنی بر محاسـبات بیمهای ،نقشـی اساسـی در پشـتیبانی از نیروی کار
در فراینـد توسـعه پایـدار کشـور ،بر اسـاس الگـوی اسلامی -ایرانی پیشـرفت و تعمیق
احسـاس امنیت اجتماعـی -اقتصادی به عهـده دارد.
سـازمان ،با تکیه بر سـرمایههای انسـانی بهعنوان مهمتریـن مزیت راهبردی و با اسـتفاده
از آخریـن دسـتاوردهای علمـی و فناوریهـای نویـن از طریـق حضـور پویـا و اثربخش در
فضـای کسـب و کار ،خـود را متعهـد به شـفافیت و پاسـخگویی و انجام بهنـگام تعهدات
قانونـی بـه ذینفعـان و صیانت از منابـع و ارتقـای ارزش ذخایر خـود میداند.
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چشمانداز سازمان

ســازمان تأمیناجتماعــی در افــق برنامــه (ســال ،)1404
ســازمانی اســت پایــدار ،پویــا ،چابــک و ســرآمد در
پاســخگویی ،بــا فرایندهــای هوشــمند ارائــه خدمــات کیفــی
و بهنــگام تأمیناجتماعــی بــه ذینفعــان.
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ارزشهای سازمان
 -1برنامهمحوری :برنامه مدون و تفكر برنامهاي ،محور تصميمسازي و تصميمگيري سازماني است.
 -2امانتـداری و پاکدسـتی :امانتداري در سـه حوزه سـوابق بيمـهاي ،رازداري در درمان و حفـظ و ارتقای
ارزش ذخایـر ،همـراه بـا پاکدسـتی در مدیریت حوزههـای مختلف ،پایه گسـترش اعتماد و سـرمایه اجتماعی در
رابطه دوسـویه بـا جامعه مخاطب اسـت.
 -3کرامـت انسـانی :كرامـت انسـاني بهعنـوان پايهايترين دسـتاورد سـازمان ،در رفتار حرفـهاي مدیران و
کارکنـان و کیفیـت ارائـه خدمات تجلـی مییابد.
 -4قانونمـداری و عدالتمحـوری :پاسداشـت عدالت برپایه اصول شـكلگيري سـازمان و رعايت قوانين
و اصـول و قواعـد بیمـهای ،از مهمتريـن ارزشهاي سـازمان در تدبير امور و ارائه خدمات اسـت.
 -5تخصصگرایـی :بـا توجـه بـه پيچيدگـي تخصصـي و دانـش بنيادي سرشـتی سـازمان ،جـذب بهترين
نيـروي انسـاني و آمـوزش و بالندگـی آنها ،سـرآمد کارها در مدیریت سـرمایه انسـانی سـازمان اسـت .از این رو،
سـازمان یادگیرنـده ارمغـان ایـن ارزش خواهد بود.
 -6همبسـتگی سـازمانی :ارتقای هويت سـازماني و تعهد به سـازمان در ذینفعان دروني و بيروني ،عاملی
مهـم در تعالـی سـازمان ،حفـظ یکپارچگـی کالبـدی و عملکـردی سـازمان اسـت کـه در همگرایـی و همراهی
گسـترده تمامـی ذینفعـان پی گرفته میشـود.
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 -7تعهـد حرفـهای :ارزش و معنـای ذاتـی کار در ایـن سـازمان با توجه بـه ماهیت وجـودی و کارکردی آن
مبنـای تعهد حرفهای کارکنان سـازمان اسـت.
 -8اخـالقــگرایی :بســط و گــسترش اخــلاق ،احـــترام به انســان و معــنویت در وجــوه مخـتلف
کارکـردی -عملکـردی سـازمان از ارزشهـای بنیادیـن و برتـری بخـش سـازمان بـه شـمار مـیرود.
 -9آیندهنگـری :نـگاه بـه آینـده و تضمیـن آینده بیمهشـدگان ،مبنایـی برای ایجـاد احسـاس آرامش خاطر
و امیـد بـه آینـده آنان اسـت .آیندهنگری مبنایـی برای تصمیمسـازی و تصمیمگیـری و برنامهمحوری سـازمان
به شـمار میرود.
 -10بهبـود مسـتمر و روزآمـد :بـراي ارائه خدمـات هر چه بهتـر و محافظـت از ديگر ارزشها ،سـازمان
خـود را مكلـف بـه بهبود مسـتمر در همـه زمينهها از جملـه فرايندها ،قوانين و بخشـنامهها و نحـوه ارائه خدمات
مطابق بـا علـم روز ميداند.
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تحلیل عوامل محیطی(درونی)
نقاط قوت:
نقش سازمان در تأمین امنیت اجتماعی ،اقتصادی و ملی
گستردگی شبکه خدماترسانی سازمان در سطح کشور
پایداری منابع سازمان مبتنی بر قوانین موجود
محوریت در ارائه خدمات و حمایتهای بیم ه های اجتماعی در سطح کشور
ظرفیت همافزایی بخشهای مختلف سازمان (بیمه ،درمان و سرمایهگذاری و بانک رفاه)
توان گفتگو در سطح حاکمیتی و مدنی بهواسطه گستردگی جغرافیایی و زمینههای فعالیت
برخورداری از توان نقشآفرینی در اقتصاد ملی به واسطه ذخایر
تنوع و کثرت گروههای اجتماعی تحت پوشش و خدمات قابل ارائه
دارا بودن ظرفیتها و اختیارات بالقوه قانونی مناسب در عرصه سیاستگذاری ،تصمیمگیری و اجرا
پیشینه تاریخی و تجربه انباشته در ارائه خدمات تخصصی و وجود سرمایه انسانی متخصص ،مجرب و کارآمد
وجود ظرفیتهای تولید و خریدهای راهبردی خدمات درمانی و قدرت تأثیرگذاری در عرصه سیاستگذاریهای ملی
در حوزه سالمت
ظرفیتهای مناسب ایجاد سامانهها و ارائه خدمات الکترونیکی
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تحلیل عوامل محیطی(درونی)
نقاط ضعف:
شفافیت کم و پاسخگویی ناکافی نسبت به شرکای اجتماعی با رویکرد حکمرانی خوب
ضعف در تعامل ساختاری و اثربخش سازمان با مراجع تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور
کارآمدی ناکافی ساختار تشکیالتی و مدیریت فرایندهای سازمانی
نقصان در نظام توسعه منابع انسانی
توجه ناکافی به ایفای نقش مؤثر در توسعه فرهنگ بیمهای و آگاهسازی ذینفعان و در نتیجه عدم بسط و گسترش
فرهنگ بیمههای اجتماعی در بخشهای مختلف
کارآمدی و اثربخشی پایین در ارتباط نظامهای آمار ،برنامهریزی ،بودجه و مالی و پژوهش
کارآمدی ناکافی سیستمها و فناوری اطالعاتی سازمان
نقصان در کارآمدی نظام نظارت ،کنترل و ارزیابی جامع و هماهنگ و اثربخش
پیچیدگی زیاد و شفافیت پایین برخی آییننامهها ،بخشنامهها و دستورالعملها و برداشت غیر یکسان از آنها
کاستی در سازوکارهای وصول بهنگام منابع و درنتیجه ایجاد حجم باالی مطالبات و تأخیر در وصول آن
ضعف در نظام برنامهریزی و مدیریت سرمایهگذاریها و داراییهای سازمان و هدفگذاری متناسب با الزامات سازمانی
نقصان در ارتباط هدفمند بین تولید و خرید خدمات درمانی و مدیریت هزینه
عدم بازنگری نظام سطحبندی خدمات درمانی سازمان
ناکافی بودن پوشش هزینههای کمرشکن درمان
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تحلیل عوامل محیطی(بیرونی)
فرصتها

ظرفیت ارتقای جایگاه رفاه و تأمیناجتماعی در قوانین و اسناد باالدستی (چشمانداز ،سیاستهای کلی و قانون
برنامه کشور و )...
سهم جمعیت فعال (پنجره جمعیتی) و وجود افراد فاقد پوشش بیمهای
اهتمام دولت به بهبود شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار و افزایش سرمایهگذاریهای پربازده در راستای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود
ظرفیت غنی فرهنگ اسالمی -ایرانی در رابطه با توجه به نیروی کار و رفاه اجتماعی
ظرفیتهای اثربخش کانونها و تشکلهای صنفی -حرفهای به عنوان شرکای اجتماعی(کارگری ،کارفرمایی و
بازنشستگان)
سیاستهای کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری و وجود زیرساختها و ظرفیتهای گسترده بهداشتی و
درمانی و توجه الزم به قلمرو کیفیت در نظام سالمت
فناوریهای پیشرفته ،نوین و بهروز اطالعاتی و ارتباطی و وجود سامانههای اطالعات ملی
وجود زیرساختهای آموزشی و پژوهشی مناسب در کشور و نیروهای متخصص بهویژه در حوزههای بیمههای
اجتماعی و درمانی
امکان استفاده از مزایا و ظرفیتهای عضویت در سازمانهای بینالمللی نظیر  ILO ،ISSAو WHO
وجود ظرفیتهای بیمهای فرا مرزی
تصویر عمومی مثبت نسبت به خدمات سازمان تأمیناجتماعی
توجه به نظام چندالیه تأمیناجتماعی در برنامهها و رویکردهای نظام
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تحلیل عوامل محیطی(بیرونی)
تهدیدها

قوانین ،طرحها و لوایح مغایر با اصول و مبانی تأمیناجتماعی
مداخالت سیاسی تأثیرگذار بدون لحاظ کارکردها و حضور سازمان و در نتیجه تحمیل تعهدات تکلیفی
مغایر با محاسبات بیمهای از طرف دولت
چالش فرهنگ عمومی بیمهای و سطح آگاهی نامناسب محیط بیرونی سازمان از مبانی و کارکردهای
بیمههای اجتماعی
رکود تورمی و ناپایداری شاخصهای کالن اقتصادی در کشور
تضعیف اصل سهجانبهگرایی و نقش باالی دولت در تصمیمگیری سازمان
تغییر در ساختار جمعیتی و افزایش سالمندی
مخدوش شدن استقالل اداری سازمان
عدم انطباق تصور عمومی از نسبت داراییها و تعهدات سازمان با واقعیتهای موجود
حاکمیت رویکرد سیاسی بر اداره سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی
نقصان در مدیریت تقاضا در نظام سالمت کشور
حجم باالی بدهیهای دولت به سازمان نسبت به بودجه دولت
گسترش بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد
افزایش مخاطرات زیستمحیطی و سالمتی
خدشهدار شدن اعتبار عمومی سازمان طی سالهای اخیر
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مسائل کالن سازمان
مواجهــه ســازمان بــا بحــران هویتــی بــه جهــت شــکلگیری انتظــارات نامتناســب در کنــار
تنگناهــای ناشــی از تغییــرات جمعیتــی ،وضعیــت اقتصــادی و رونــد اشــتغال و بــه دنبــال آن خلــل
در ســازوکارهای بیمــهای و بــه مخاطــره افتــادن پایــداری مالــی و کمبــود منابــع الزم جهــت
اندوختهگــذاری
شــکلگیری و تســلط گفتمــان مغایــر بــا کارکردهــا و هویــت تأمیناجتماعــی در فضــای بیرونــی،
اعــم از فضاهــای نظــری و عملــی معطــوف به سیاســتگذاری
درهمتنیدگــی امــور و نظامــات داخلــی ســازمان (منابــع انســانی ،بودجــه ،برنامــه ،ارائــه خدمــات،
اطالعــات و  )...درنتیجــه نقصــان روزآمــدی و هماهنگــی ایــن نظامــات بــا یکدیگــر
کاستی شفافیت و پاسخگویی متناسب با ماهیت ،کارویژهها و کارکردهای سازمان
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اهداف کالن سازمان
 -1ایجاد و بسط گفتمان تأمین اجتماعی در حوزههای مدنی و حاکمیتی
 -2تعمیق و توسعه پایداری سازمان در وجه مالی و عملکردی
 -3بهینهســازی مناســبات و نظامــات داخلــی ســازمان بــا تکیــه بــر گفتمــان
شــهروندمداری ،روزآمــدی توســعه منابــع انســانی و بهرهمنــدی حداکثــری از
فنــاوری هــای نویــن
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راهبرد اصلی (ژنریک) سازمان
اصــاح ســاختارها ،توســعه قابلیتهــا و افزایــش ظرفیتهــای

ســازمانی بــا تأکیــد بــر ارتقــای جایــگاه ســازمان بــه عنــوان یــک
نهــاد فعــال اثرگــذار و افزایــش همافزایــی بیــن بخشهــای
مختلــف (بیمــهای ،درمانــی و ســرمایهگذاری)
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راهبردهای کالن سازمان
بازبینـی و اصلاح سـاختارها و فرایندهـا در جهت ارتقای کمی و کیفی سـطح خدمـات بیمهای و
درمانی بـه ذینفعان
اصلاح فرایندهـا و سـاختار نظـام اطالعاتی سـازمان بهمنظور نیل بـه نظام یکپارچه هوشـمند
در ارائـه خدمات
اسـتقرار رویکرد نوین سـازمانی در حوزه سـرمایه انسـانی جهت پاسداشـت شـأن انسـانی و
حرفـهای و ارتقای کیفیـت زندگـی کاری کارکنان
ایجـاد و بسـط گفتمـان اجتماعی – فرهنگـی معطوف به بنیانهـای نظری و کارکـردی بیمههای
اجتماعی در سـطوح حاکمیتی و مدنی
بهبـود در مدیریـت مصـارف و هزینههـا در بخشهـای مختلـف جهت نیـل به تعـادل و پایداری
مالـی و ارتقـای بهـرهوری و اثربخشـی مطابق بـا ضرورتهای قانونـی و کارکردی
ارتقاء و رشـد مناسـب منابع در راسـتای افزایش ذخایـر تخصیصیافته برای سـرمایهگذاریها
و افزایـش سـهم حاصل از آن در منابـع از طریق مدیریت بهینه
طراحـی و اسـتقرار نظـام مدیریـت دانش در سـازمان بـه عنوان مبنـای نظـام تصمیمگیری با
تأکید بـر مبانـی نظـری بیمههـا و تأمیناجتماعی
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