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با رویکـرد ارزش آفرینـی در    هاي دولتیبررسی راهکارهاي استراتژیک در سازمان
  ثبات ساختار مالی

  دکتر محمد حقیقی دانشیار دانشگاه تهران
   علی محی الدین کارشناس ارشد مدیریت مالی

  
   

                                                                          چکیده
 باشد و به پیشنهاد واحد پـژوهش عـالی ایـن    جزء الویتهاي پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی می مقالۀ حاضر

  .سازمان مطرح گردیده ا ست
بـر  ) ماننـد تـورم، وقـایع سیاسـی، رکـود و غیـره      (وقایع و رویدادهاي خـارجی   هدف از مقاله بررسی تأثیر

  .باشد سازمانها می سازمانهاي دولتی و نگاهی به راهکارهاي استراتژیک سر راه این
باتوجه به اهمیت سازمانهاي دولتی در کشور عزیز ما ایران علت انتخاب موضوع بحران جهانی اخیر و تـأثیر  

  .باشد آن بر اعتبار و ثبات مالی سازمانهاي مذکور و عدم شناخت عوامل اثر گذار و اثرپذیر مربوط می
ین اجتماعی به بررسی فرصتها و تهدیدها نقاط قـوت و  با عنایت به اهمیت موضوع در ابر سازمانی مانند تأم

  .پرداخته شد 1387ضعف این سازمان در اسفند ماه 
گیري عمومی اسـتراتژیک   آوري پرسشنامه از مدیران ارشد سازمان عدم باور مدیریتی به تصمیم پس از جمع

   .گیري بررسی گردید نتیجهاطمینان تأیید گردید و در نهایت راهکارها و مشکالت مربوط در قسمت % 87با 
گیري از مطالب حاضر هر چه بیشتر از نقاط قوت سازمانی بهره گرفته و نقـاط ضـعف را بـر طـرف      باشد که با بهره

  .نمایند و با مرتفع نمودن مشکالت موجود بر سر راه سازمان مذکور به استمرار و بقاءاین سازمان کمک نمایند
  :تعریف مدیریت استراتژیک

شود که عملکرد بلندمـدت یـک مؤسسـه را تعیـین      گفته میاي از تصمیمات و اقدامات مدیریتی  هعبه مجمو
  ارزیابی و کنترل -4اجراي استراتژي  -3تنظیم استراتژي  -2بررسی محیط  -1: شامل چهار مرحله است. کند می

  :کنند ط را به چهار دسته تقسیم میبرخورد سازمانهاي بزرگ با محی
دهنـد و مسـائل بسـیار جزئـی را      که  تنها به اطالعات داخلی سازمان اهمیت مـی  1:ی اولیهریزي مال برنامه -1

  .پذیرد بررسی نموده و سالی یک بار انجام می
 ج سـال رونـد  تر است و معموالً بین سه تاپن لندمدتهاي سالیانه ب از بودجه 2:بینی ریزي براساس پیش برنامه -2

 .نماید ارزیابی می را

                                                 
1 -Basic Financial planning 
2 -Forecast Based iponniny 
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توسط مدیران ارشد و با کمک مشاوران خارجی سـالی یـک بـار صـورت      3:رایش بیرونیریزي با گ برنامه -3
ریـزي عـالوه بـر     این نوع برنامـه . کند گیرد کامالً از باال به پایین بوده و از سطوح پایین سازمان استفاده نمی می

 دهد  اطالعات داخلی به اطالعات خارجی نیز بها می

بینـی از اسـتراتژیهاي    گـردد و بـه جـاي پـیش     طراحـی مـی   سطوحلیه ا تعامل بین کب: مدیریت استراتژیک -4
 .نمایند اقتضائی استفاده می

                                                                                 .گیـرد  کارکنـان سـازمان قـرار مـی     دسـترس کلیـه  باشـد و در   اطالعات فقط در اختیار مـدیران ارشـد نمـی   
  )2008ون تامس(

ده باالي خود در دسته سوم برخـورد بـا محـیط    رسازمان تأمین اجتماعی با استفاده از مشاوران و کارشناسان 
در حقیقـت مـدنظر قـرار دادن اطالعـات از داخـل و      ) ریزي با گرایش بیرونـی  یعنی برنامه(قرار دارد  یاد شده متغیر

این سازمان ایجاد تعامل و همکـاري را مشـکل نمـوده و     افیایی درشاید گستردگی و پراکندگی جغر ،خارج سازمان
  .دسترسی سازمان به مرحلۀ چهارم یعنی مدیریت استراتژیک را به تعویق انداخته باشد

کـه بـدون    کهاي اسـتراتژی  مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی با درك این واقعیت که حتی بهترین برنامه
ریـزي متشـکل از    بایست بـا ایجـاد گروههـاي برنامـه     شده ارزشی ندارد میر تدوین ت  طوح پایینتوجه به مدیران س

ل امـ دقیق و ک بینی ي کاري به جاي تالش جهت پیشمدیران و کارکنان کلیدي در سطوح مختلف واحدها و گروهها
ختیـار  و اطالعـات اسـتراتژیک کـه قـبالً تنهـا در ا     . هاي اقتضایی تکیه کننـد  آینده بر سناریوهاي محتمل و استراتژي
هاي محلی در دسترس کلیه افراد کلیدي قرار گیرد در حقیقت مرحله چهارم  مدیران ارشد قرار داشته از طریق شبکه

  .گردد ریزي در اثر تعادل بین کلیه سطوح سازمان حاصل می ترین نوع برخورد با محیط متغیر تنها با برنامه و کامل
محدودة این بحران، آمریکـا و  . ها را بر طرف نخواهد کردبستۀ نجات مالی  از مشکالت خواهد کاست اما آن

نه تنها وسعت جغرافیایی این بحران هراس برانگیز است بلکـه عمـق اقتصـادي آن نیـز نگـران      . اروپاي غربی نیست
در پـی ایـن   . گیرنـد  ها یکی پس از دیگري در آسـتانۀ ورشکسـتگی قـرار مـی     هاي مالی و بانک مؤسسه. کننده است
هاي ورشکسته بـا تزریـق    هاي دیگر خردیداري شدند، برخی از شرکت تهاي ورشکسته از سوي شرکتبحران، شرک

هاي بزرگ چون جنرال موتورز بـه شـدت کـاهش     سهام شرکت  هاي بورس و قیمت شاخص. پول دولتی ملی شدند
هـاي مـالی بـه     مؤسسـه  نتیجۀ پایانی این بحران بر هم خوردن نرخ بهرة بین بانکی است که از اعتماد نداشتن. یافت

ها بـه مراتـب بیشـتر از نـرخ بهـرة       در نتیجه، نرخ بهره بین مؤسسه. کند یکدیگر و ناتوانی در اعطاي وام حکایت می
  .عادي است

با توجه بـه نظـر    SWOTحال به بررسی نقاط قوت و ضعف ، تهدیدها و فرصتهاي سازمان 
  :خواهیم پرداخت) مندرج در پرسشنامه(کارشناسان خبره 

 
 
  
  

                                                 
3 -Externally oriented planning 
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  )فرصتها(عوامل اصلی خارجی سازمان با رویکرد ثبات مالی 

  اقتصاد

  تأکید قانون برنامه چهارم به توسعه اقتصادي .1
 توانند تحت پوشش قرار گیرند وجود جامعه هدف  گسترده که به طور بالقوه می .2

 افزایش درآمدهاي ارزي و امکان اصالح ارقام سرانه .3

 ري از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه توسعه چهارمتمهیداتی از سوي دولت براي  جلوگی .4

 سازي قانون اساسی و روند خصوصی 44سیاستهاي اصل  .5

  باال بودن جمعیت بیمه شده .6
  اتخاذ رویکرد توسعه و فقرزدایی و پیگیري در توانمندسازي در برنامه چهارم توسعه  .1  سیاسی

 تأکید دولت بر اشتغال آفرینی .2

 درصد از حق بیمه 50با تعهد دولت در پرداخت تعمیم پوشش بیمه همگانی  .3

 تصویب قانون مدیریت خدمات کشوري .4

  تدوین و تصویب قانون ساختار و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی .5
اجتمـــاعی 

  فرهنگی
  نسبت باالي جوانان تحصیل کرده و آموزش دیده در نقاط مختلف کشور -1
 وجود سازمانهاي مختلف با تجربه در حوزه فقرزدایی -2

 دستیابی به استراتژیهاي موثر از تجربیات کشورهاي موفق -3

 حساس شدن جامعه به اصالح قوانین و مقررات به خصوص در مسائل اقتصادي -4

 اند اي قرار نگرفته وجود مشاغلی که تحت هیچ نوع پوشش بیمه -5

  امکانات واگذاري بخشی از خدمات به بخش خصوصی -6
  یتجربه اجرایی در دستگاههاي دولت -1  آوري فن

 الملل با سازمانهاي دولتی جهانی وجود ارتباطات بین -2

 گیري از آن هاي نوین ارتباطی و امکان بهره پیشرفت تکنولوژي -3

  بسط کمی و کیفی فناوري اطالعات در سطح کشور -4



 4

  
  

  )نقاط ضعف(عوامل اصلی داخلی سازمان با رویکرد ثبات مالی 

ــدیریت و  مـــــ
  سیاسی

  هاي فقرزدایی در ایران آشفتگی و پراکندگی در سیاستها و برنامه -1
 شاخص عملکرد توزیع اعتبارات انسانی مبنی بر هزینه دوره قبل و نه -2

 عدم رعایت دستورالعمل اجزایی در انتصاب و تغییر مدیران -3

 وجود ساختار سازمانی غیر مصوب -4

 فقدان تعامل موثر با نمایندگان مجلس -5

  موضع انفعالی در توجیه نهادهاي تصمیم گیرنده -6

ــازار   ــعه بـ توسـ
ــت  ( ــرش مثب نگ

  )جامعه

  عهعدم توجه کافی به رویکرد توانمندسازي و پیشگیري در جام .1
 عدم امنیت شغلی و جایگاهی و فقدان نظام پرداخت حقوق مبنی بر عملکرد .2

 مشکالت موجود در نظام پرداخت به مؤسسات  .3

 ها  ها و دستورالعمل پیچیدگی و ابهام در برخی از مقررات، بخشنامه .4

 واکنش ضعیف و دیر هنگام سازمان به تغییرات محیطی .5

 خدمتعدم رضایت ارائه دهندگان و مصرف کنندگان  .6

  ایجاد روحیه وابستگی به سازمانهاي حمایتی .7

  مسائل مالی
  محدویت منابع و بلوغ صندوق -1
 ضعف نظام نظارتی وکنترل مالی -2

ــوارد  مـــ
اصــلی در 
خصــوص 

  بقاء مالی 

  توزیع متناظر جغرافیایی دهکهاي درآمدي -1
  اي اي بیمهتکلیف دولت به حمایتهاي مالی از صندوقه -2
  ها امکان استفاده از منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه -3
  تأکید قوانین موجود بر تأمین مشارکت مالی عادالنه در تأمین مالی -4
  )44مانند اصل (توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه باتوجه به سیاستهاي اجرایی  -5
داد بررسـی اسـناد انجـام    تفویض اختیار به سازمان درخصوص تعیین ضوابط مربوط بـه عقـد قـرار    -6

  )قانون بیمه همگانی 7ماده (گذاري  سرمایه
  گیري دولت در زمینه کاهش تصدیگري جهت -7
  )قانون بیمه همگانی 10ماده (تأیید حداقل شمول توسط شوراي عالی بیمه  -8
 قانون برنامه چهـارم  91بند هـ ماده (هاي سنواتی براساس سرانه واقعی  قانون تأمین اعتبار در بودجه -9

 )توسعه

قـانون برنامـه    91بنـد الـف مـاده    (قانون الزام بیمه تجاري به رعایت مصوبات شوراي عالی بیمـه    -10
 )چهارم

  اي روستاییان استفاده از برخی منابع مالی مربوط به سود سهام عدالت جهت افزایش پوشش بیمه -11
التفاوت  ه و افزایش اختیاري آن با پرداخت مابهعنوان بیمه اجتماعی پای پرداخت سرانه سهم دولت به -12

 .گیرد توسط بیمه شده صورت می
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 ها و یا حسابدراي مدیریت عدم وجود مدیریت هزینه -3

 گذاري در سهام تدافعی با وجود تورم و رکود شدید در کشور عدم سرمایه -4

 نامناسب بودن منابع و مصاررف -5

 گذاري ور موثر و نظارت در فعالیتهاي شرکتهاي تحت پوشش شرکت سرمایهعدم حض -6

 عدم محاسبات هزینه اثربخشی در سازمان -7

 گذاري  عدم سوادآوري شرکتهاي تحت پوشش شرکت سرمایه -8

 باال بودن راههاي گریز از پرداخت حق بیمه -9

 هاي درمانی باال بودن هزینه -10

 هاي پرداختی با نرخ تورم عدم تناسب مستمري -11

  سطوح باالي پرداخت مستقیم -12

سیستم اطالعات 
  رایانه

  ثبت ناقص اطالعات -1
 رسانی ناکافی درون و برون سازمانی اطالع -2

 اي و عدم ارائه دستورالعملی کلی ساختارهاي اجراي منقطع و جزیره -3

  فقدان بانک اطالعات جامع -4
  

 )نقاط قوت(عوامل اصلی داخلی سازمان با رویکرد ثبات مالی 

  سیمدیریت سیا

  بسترسازي در جهت ایجاد روند مناسب -1
 تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی -2

 واگذاري به سازمانهاي دولتی  گرایش به برون سپاري خدمات قابل -3

هاي ناشـی از مقیـاس بـه علـت حجـم       مندي از صرفه ظرفیت مناسب جهت اعمال مدیریت بهینه ریسک و بهره -4
 باالي ذخایر

  ياستقالل در امور مالی و ادار -5

نگـــرش مثبـــت 
جامعــه جــذب  

توســعه (بــازاري 
  )بازار

  وجود نهادها و ساختارهاي دولتی متولی مشکالت و آسیبهاي اجتماعی و مراکز مداخله در بحران -1
 اجباري بودن بیمه براي عموم شاغلین در کشور -2

 یاي از کشور و اجراي روشهاي نوین در خدمات رسان گستردگی و تنوع ارائه خدمات در سطح گسترده -3

 نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی در اغلب واحدهاي اجرایی -4

  امکان واگذاري بخش اعظمی از فعالیتهاي رفاه و تأمین اجتماعی به سازمانهاي مردم نهاد -5

  امور مالی

  گذاري شده هاي ثابت و سرمایه وجود ذخائر مالی انباشته به صورت دارائی -1
 تأکید قوانین بر پوشش بیمه همگانی -2

 نوع بخشی در تأمین مالی به لحاظ گستردگی در مشاغل تحت پوششایجاد نوعی ت -3

 گذاري صندوق ایجاد پرتفوي مطلوب در سبد سرمایه -4

 تعامل مناسب با بانکها خصوصاً بانک رفاه کارگران  -5

 گذاري وجود کارشناسان با تجربه و تحصیل کرده در حوزه مالی و سرمایه -6

  صحیح و شفاف بودن حسابهاي مالی سازمان -7
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ــی فره نگـــــــ
اجتماعی و منابع 

  انسانی

  برخورداري از منابع انسانی متخصص در این حوزه .1
 وجود کارشناسان به روز و با تجربه در امور جاري .2

 استقرار نظام مدیریت مشارکتی در سازمان .3

  تمرکز زدایی در انجام امور .4

سیستم اطالعات 
  اي رایانه

  افزارهاي متنوع اندازي نرم جویی از فعالیتهاي اتوماسیون و راه بهره -1
 هاي توانبخشی  وجود اعتبارات تخصیصی براي اجراي برنامه -2

 پذیر جامعه  تشکیل بانک جامع اطالعات ایرانیان براي شناسایی اقشار آسیب -3

 (mis)وجود سیستم اطالعات مدیریت  -4

  هاي بیمارستانی و درج شماره ملی ثبت اطالعات در پرونده -5
    

  

  )تهدیدها(یکرد ثبات مالی عوامل اصلی خارجی سازمان با رو

  اقتصادي

  متکی بودن اقتصاد کشور بردرآمدهاي نفتی -1
 )عامل اصلی شکاف و نابرابري در جامعه(وجود نوسانات شدید مانند تورم در اقتصاد ملی  -2

 ها به قیمت نفت اي، وابستگی یارانه ها، قاچاق کاالهاي یارانه هدفمند نبودن یارانه -3

 توزیع ناعادالنه ثروت -4

 فعالیتهاي عمرانی به دلیل رکود جهانیکاهش  -5

 ضعف نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی در ایران -6

  عمق کم بازار سرمایه و فقدان زیر ساختهاي اقتصادي مناسب -7

  سیاسی

  گیري در حوزه اقتصادي و تداخل شدید فعالیتها تعدد مراکز تصمیم .1
 هاي کالن توسعه کشور نبود نظام هدفمند در سیاستها و برنامه .2

 افزایش روز افزون بدهیهاي دولت به سازمان .3

ریزیهاي کشور در خصوص نحوه همکـاري بـا تشـکلها و نهادهـاي      عدم ثبات و مقطعی عمل کردن در سیاستها و برنامه .4
 غیر دولتی

  .گردد تحمیل فعالیتهاي حمایتی به سازمان به دلیل ایجاد بحران که موجب اختالل در محاسبات مصادف و منابع می .5

اعی اجتم
  فرهنگی

  روحیه وابستگی در گروههاي تحت پوشش و جامعه هدف  .1
 تفسیر در روند توزیع جمعیت و ساختار سنی و حرکت آن به سالخوردگی  .2

 اي و مناطق اسکان غیر رسمی افزایش شهرکهاي حاشیه .3

 المللی در سطوح تخصصی و کارشناسی کافی نبودن ارتباطات بین .4

 مشارکت پایین سازمانهاي غیردولتی .5

  گیري ضعف مراجع تصمیم .6

  آوري فن
  عدم همخوانی آمارهاي منابع مختلف و محدودیت در دسترسی به اطالعات  -1
 فقدان سیاست راهبردي و مشخص در زمینه اطالعات  -2

 رسانی گیري از موقعیت و جایگاه صندوق بیمه به دلیل عدم کفایت اطالع ضعف شناخت مراجع تصمیم -3
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  هوجود راههاي گریز از پرداخت بیم -4

مــــــواد 
اصلی در 
خصوص 
  بقاء مالی

  روز افزونی افراد نیازمند خدمات و تعهدات سازمانی -1
 گردد تصویب قوانینی که منجر به کاهش سن بازنشستگی و مدت بیمه پردازي می -2

 نامناسب بودن وضعیت اشتغال و افزایش میزان بیکاري -3

 فشار بر بودجه دولت -4

  تبعات مختلف آن و افزایش بدهیهاي دولت به سازمانمتکی بودن اقتصاد کشور بر درآمدهاي نفتی و  -5
 گیري و پیشنهاد نتیجه

)103( 4با توجـه بـه اسـتناندارد حسـابداري شـماره       =p  هـاي   دامنـۀ کـاربرد تعهـدات صـندوق     بخـش
هـاي عملیـاتی    بازنشستگی بابت مزایاي بازنشستگی از آنجا که از عوامل ایجاد بحران کمبود نقدینگی و وجود هزینه

تواند با استفاده از سه راهکار اصلی در مـالی یعنـی تـأمین مـالی از منـاطق       باال می باشد سازمان تأمین اجتماعی می
گذاري درست با مسائل فوق به صـورت راهبـردي مقابلـه نمایـد      ها و سرمایه مناسب، مدیریت مناسب و بهینه هزینه

  :رود به قرار زیر است تراتژیک به کار میمواردي که در محدودیت اعتبار نظام مالی اس
  

  
  (FS)توان مالی 

  
  )مزیت رقابتی(        )توان صنعت بیمه(
  
                                               )ثبات محیط(           

  )P=372دیوید (                .سازمانی که در صنعتی ناپایدار، از نظر مالی با مشکل روبه رو است
  
  
  
رسـد   هاي دولتی به نظر می تفاده از موقعیت تدافعی در شرایط بحران بوجود آمده تنها را بقاء براي سازماناس

  باشد می در جدول زیر گویاي مطلب WTموقعیت تدافعی در وضعیت 
  

 :منابع

  2008مدیریت استراتژیک فردآردیوید سال  -1
  2009فرآیند مدیریت استراتژیک تامسون  -2
 1387انی و اقتصاد ایران وکیلی، بحران مالی جه -3

 1378عبده تبریزي کاحسین، تدبیر ایرانی در بحران جهانی  -4

 1387عاقلی احمد، طراح نجات و اقتصاد آزاد  -5

 )واشنگتن پست(فرد، آرویندسوبر مانیان ضرورت واکنش جهانی به بحران مالی امریکا (برگنستن  -6
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حســابداري پیشــامدهاي  4شــمارة  اســتاندارد) 1384ســازمان حسابرســی (اســتاندادرهاي حســابداري  -7
 احتمالی
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