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  چكيده
 كنـد.  مـي بنـدي   بندي و مقوله شناسايي، دستهرا دخيل در سازمان  ةعوامل عمداي است كه  راه و شيوه دهي سازمان
بهتر ساختن عوامل دخيل در سازمان و به منظور  دهي سازمان. كند ميايجاد بين عوامل مختلف روابط منطقي  ،سپس
ايـن اهـداف برگرفتـه از     .دگيـر  مـي انجـام  آنها، براي دستيابي به اهداف سـازمان    ينن روابط كاركردي بكردبرتر 
ي هـا  ويژگـي منطقي بـين سـاختار سـازماني و     اي رابطه، مأموريت و راهبردهاي سازمان است. بنابراين انداز چشم

  راهبردي سازمان برقرار است.
مطالعاتي پرداخته شده است. طراحي ساختار  نمونةان عنو در شهرداري ساوه به دهي سازمان ةبه مقول ،در اين مقاله

خدمات مطلوب و تأمين منافع و حقـوق   عرضة ،ي سازماني و در نتيجهها فعاليتسازماني متناسب موجب اثربخشي 
منطقي ميان ساختار سازمانيِ شهرداري ساوه بـا اهـداف، راهبردهـا،     ةشهروندي است. در ساختار پيشنهادي رابط

تحقيق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است  شهر و شهرداري برقرار است. انداز چشممأموريت و 
در  شـده  تحليلي و از نوع موردي است. رويكرد استفاده -و به لحاظ ماهيت مواد و اطالعات گردآوري شده، توصيفي

  گراست.فرايندطراحي ساختار سازماني، رويكرد 
 37پسـت كـه معـادل     31شـده،   پست سازماني تعريف 83اري ساوه از مجموع در شهردبر اساس نتايج تحقيق، 

گرفته و در چارچوب سند  هاي صورت . با توجه به تحليلخالي بوده و به افراد تخصيص داده نشده است ،درصد است
پيشـنهادي بـراي    سـاختار سـازمانيِ  شده بـراي شـهر و شـهرداري،     اندازهاي تدوين راهبردي شهر ساوه و چشم

ـ    ةبدن دارد.هرداري ساوه حالتي تركيبي ش ود اصلي ساختار سازماني شهرداري ساوه به دليل ماهيـت خـدماتي و وج
در سطح مديريت ارشد، يعني . كه مطابق با ساختار فعلي شهرداري است وظايف عديده، هرمي پيشنهاد شده است

 ،با توجه به شرايط خاص شهر ساوه گيرد. يازماني شكل ماتريسي به خود مها و مديريت، ساختار س در كنار معاونت
شـده بـراي    هاي تدوينانداز چشمرسيدن شهر و شهرداري به  ةواحدهايي براي اين ساختار پيشنهاد شده كه الزم

واحد فناوري اطالعات، واحـد   ،دفتر مديريت بحران ،دفتر مديريت پروژه اند از واحدهاي پيشنهادي عبارت آنهاست.
 مطالعات و پژوهش. مديريت كيفيت، واحد
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  مقدمه
(اسـتونر،   شـود  ميو هماهنگ  دهي سازماني سازماني تقسيم، ها فعاليتاي است كه  مقصود از ساختار سازماني راه و شيوه

يي مانند تخصيص كـار، همـاهنگي و نظـارت بـراي دسـتيابي بـه اهـداف        ها فعاليتشامل  سازماني ). ساختار666: 1375
ـ سازمان و محيط آن به كاركنان سـازمان ارا  است كهي انداز چشم ،همچنين. )Pugh, 1990سازماني است ( دهـد   ه مـي ئ

)Jacobides, 2007: 455-477 هـاي محيطـي    به چالشميزان توان آن در پاسخگويي  كنندة تعيين). ساختار هر سازمان
هاي انجـام كـار،    شيوه ،. در اين بينكند مياست و فراگردهاي عملي، ساختن راهبردها و تحقق اهداف سازمان را تقويت 

هاي موجود در آن پيونـد داده   و كاركنان سازمان با پست شود ميدهي و مجاري ارتباطات مشخص  گيري، گزارش گزارش
  ).48: 1386ه نقل از مظفر، ؛ ب296: 1378د (رضائيان، نشو مي

 هـا  شهرداري. اين مشكالت بر عملكرد شود ميي كشور، مشكالت مشتركي مشاهده ها شهرداريدر ساختار سازماني 
ميـراث   ها شهرداريساختار سازماني كنوني  .اولين مشكل در اين زمينه، روزآمد نبودن اين ساختار استسزايي دارد. ب تأثير 
هـا و شـرايط احـراز و     . مشكل دوم، عدم شـرح دقيـق وظـايف، پسـت    اردند چنداني علمي ةو پاياي است كه مبنا  گذشته
يا عدم تناسب ميان جايگاه شغلي و تخصصي افراد از ديگر مشكالت عمـده در   ،بندي آنهاست. نبود افراد متخصص طبقه

در سـطح   ها شهرداريا شهرها و هاي تخصصي زيادي در ارتباط ب ست. اين در حالي است كه هم اكنون رشتهها شهرداري
  تحصيالت تكميلي وجود دارد.

  ي محيطي هر شهر در طراحي ساختار سازماني است. ايران از جملـه ها ويژگيديگر، در نظر نگرفتن  چشمگيرموضوع 
كشورهايي است كه به لحاظ محيطي، جغرافيايي و حتي فرهنگي داراي تنوع بسيار زيادي اسـت. همـين تنـوع گسـترده     

وظايف و ساختار سـازماني مـورد     كنندة تعيينر به تفاوت در نيازهاي تشكيالتي شهرداري و وظايف آنهاست. اما آنچه منج
مركـزي حاصـل    ياهـ  ها و تصميم بوده است، از سطوح باال ديكته شده و از سياست ها شهردارينياز براي اجراي وظايف 

اند كه براي هر دو ساختار سازماني واحدي  هاي مختلف جغرافيايي شهر تفت و ماسوله داراي محيط مثال، رايشده است. ب
ابعـاد   ةنمونه، ويژگي گردشگري شهر ماسـوله بـر همـ    رايكه نيازهاي آنها با هم متفاوت است. ب تهيه شده است، درحالي

آبـادي،   (علـي  دنداراي  كه در شهر تفت اين موضوع اهميت ويژه ثيرگذار است، درحاليأسياستگذاري و اجرايي شهرداري ت
اسـت.   يضـرور  هـا  شهرداريتخصص و ناكارآمد  بدون و برده، اصالح ساختار قديمي با توجه به مشكالت نام). 8: 1382

  ست.ها شهردارياصالح و بازنگري ساختار تشكيالتي روشي براي  ئةهدف اصلي نگارش اين مقاله نيز ارا
  

  چارچوب نظري تحقيق
  طراحي ساختار سازماني

سازماني  يچنين است كه الگوي رويكردهاي حاكم جوهرةوجود دارد. مطالعه و طراحي سازمان متفاوتي براي ي ها رويكرد
اي از قواعـد بـراي طراحـي     مجموعـه بر اساس آن مبنا  ،شود. سپس مي انتخاب ،با توجه به ماهيت سازمان ،عنوان مبنا به

  شود. ه ميئارا در سازمان ها، روابط افقي و عمودي شغل ساختار،
كارهـايي كـه سـازمان    ي است. بـدين صـورت كـه    فراينديكي از رويكردهاي مرسوم براي طراحي سازمان، رويكرد 
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آيد. وظايف و  ها درمي اي از شغل صورت مجموعه شود. اين كارها به كمك طراحي مشاغل به معلوم مي ،بايستي انجام دهد
بـه   و شـود  ظايف و اختيارات در مشاغل مختلف ارزيابي ميهمخواني و ،شود. در اين ميان اختيارات هر شغل مشخص مي

د. هر دسـته از مشـاغل در يـك    نشو بندي مي شود. پس از تعيين مشاغل، دسته اصطالح وظايف و اختيارات هماهنگ مي
گيرد. الگـوي سـازماني    بندي براي واحدهاي سازماني در سطوح مختلف صورت مي گيرد. اين دسته واحد سازماني قرار مي

بندي مشاغل و نيـز واحـدهاي سـازماني در سـطوح      كنترل در سطوح مختلف سازمان، بر دسته ةحيط ةشده و انداز نتخابا
هـا بـه ارتباطـات،     شود. در اين بخش طراحي مي پس از اين، روابط افقي و عمودي سازمانگذارد.  مي بسيارمختلف تأثير 

-Hernaus, 2008: 5( شود سازماني در سطوح مختلف پرداخته ميكار بين واحدهاي   اختيارات، نظارت و كنترل و تقسيم

. در شـود  مـي ي سازماني، مدل ساختار سازماني مبنا انتخاب ها ويژگيي يادشده، با توجه به فرايندبراي اعمال رويكرد  ).7
  .شود ميي ساختار سازماني بررسي ها مدلانواع  ،ادامه

  هرمي  سازمانالف) 
هـا،   . اين ساختار از قرن نوزدهم در كارخانه)weber, 1948: 214( ساالري است نظام ديوان مشخصة بارزسازمان هرمي 

كشـورهاي ديگـر نيـز از آن در واحـدهاي      ،رواج يافت. سپس آمريكا مختلف كشورهاي صنعتي هاي هها و مؤسس سازمان
گيرد. پـس   در نوك هرم جاي ميفرد  مدير  قدرتمندترين و نافذترين، در اين ساختار ند.گرفتصنعتي و خدماتي خود بهره 

هر چه جايگاه سازماني به قاعـدة هـرم   . گيرد ساختار سازمان شكل هرمي به خود مي ،رو . از اينقراردارنداز مدير، معاونان 
اي از  نمونـه  1شـكل   .شود مي  بر ماهيت اجرايي آن افزوده ليشود، و گيري كاسته مي نزديك شود، از ميزان اختيار تصميم

 .دهد هرمي را نشان ميسازماني تار ساخ

  
  اي از ساختار سازماني هرمي يا كاركردي نمونه .1شكل 

  مأخذ: نگارنگان

پـس از   در اين ساختارد. گير مي انجام 1هاي كاركردي بخشي سازمان در ها فعاليتشود،  ديده مي 1شكل  چنانچه در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. functional department 
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 ،عمليـاتي و در نهايـت   ارشـد، ميـاني و   ن قرار دارد و به دنبـال آن، مـديران  اهاي معاون يگاهعالي سازمان، جا جايگاه مدير
هاي كاركردي يـا   هرمي از نوع سازمان  از منظر كاركرد، سازمان ،رو . ازاينقرار دارند اعم از كارشناسان و كاركنان مجريان

سـازماني   االجراي سازمان در سـاختار  ا يا وظايف الزماساس كاره . به عبارت ديگر، جايگاه سازماني برست1كاركـــردگرا
ويژه اتـالف   ، بهكارايينا ،از آن جمله ،هاي هرمي آشكار شد هاي سازمان برخي كاستي 1970يابد. پيش از دهة  آرايش مي

مـور در  لحاظ منطقي براي كاستن كندي جريان ا به هاي بسيار بزرگ بود. سازمان منابع و كندي جريان تصميم و اجرا در
محصـوالت   ةهاي بزرگ توليدكنند گيري كاسته شود. اين نكته در سازمان بايست از تمركز تصميم هاي هرمي، مي سازمان

  .)Miles, 1992: 53( رواج يافت 2گرا ها ساختار محصول جويي شد. در اين سازمان عديده مطرح و چاره
گـرا بـا    ساختار كـاركرد  ،قرار دارند. در يك سر طيفيك طيف  درگرا  توان گفت ساختارهاي كاركردگرا و محصول مي

بـا  گـرا   در سر ديگر طيف، ساختار محصول .دارد قراركاري ولي با بيشترين هزينة كندي جريان كار  دوباره ةكمترين هزين
ترتيـب بـراي    بـه  B و A نقـاط  ،2 . در شـكل )2شـكل  اسـت (  توجـه  شـايان   كاري دوباره ةهزين سرعت بسيار بيشتر و با

جاداشت كه پژوهشـگران سـازمان در    ،است. بر مبناي منطق هزينه  گرا نشان داده شده اختارهاي كاركردگرا و محصولس
 بكاهد. ساختار مناسب براي سـازمان  زمان همطور  فوق به  باشند كه از هر دو هزينة C پي ساختار سازماني جايگزين مانند

C ساختار ماتريسي است )Lagard & Bindslev, 2006, 21(.  

 

  گرا سازمان كاركردگرا با سازمان محصول ةمقايس .2ل شك
 42-34: 1387مأخذ: رمضاني، 

  3سازمان ماتريسيب) 
كنـدي پيشـرفت كـار در     ةهزينـ  آن كاستن  گراست. هدف اصلي سازمان ماتريسي تلفيق دو ساختار كاركردگرا و محصول

 . در يك سازمان ماتريسيِاست زمان همطور  گرا به هاي محصول كار در سازمان  توازي ةهزين نيزهاي كاركردگرا و  سازمان
 ،رو ، دستيابي به وضعيت آرماني اغلب نشـدني اسـت. از ايـن   ولي در واقعيت ،شود آل اين دو هزينه بهينه مي ايدهآرماني و 
ساختار ماتريسي در  .)Galbraith, 1971: 29-40( دنزديكي جوي هزينه دواين شود ساختار سازماني به بهينگي  سعي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. function-oriented 
2. product-oriented 
3. Matrix Organization 
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سـازمان   سـازمان ماتريسـي   ،رو ايـن  ازهاي بزرگ در ارتش آمريكا پديـدار شـد.    براي مديريت و اجراي پروژه 1950 ةده
ر كـا  بـه  )ناسـا (هاي بزرگ سازمان ملي هوانـوردي آمريكـا    در پروژه 1960 ةشود. پس از آن در ده اي نيز ناميده مي  پروژه

 ةنفـر مشـغول بـه كـار بودنـد. بـراي ادار       300000بود كه در آن افزون بـر   11پرتاب آپولو  ةگرفته شد. آغاز كار در پروژ
 ،گـرا  اعـم از كـاركردگرا و محصـول    ،هرمـي  دهـي  سـازمان هاي مختلـف،   شاغل در پروژه بسيار بزرگاي اين جمع هكار
نشـان داده   3شـكل  ساختار سـازمان ماتريسـي در    كار گرفته شد. بهسازمان ماتريسي  ؛ بنابراينمندي الزم را نداشت توان
هاي  هاي كاركردي همان بخش اي. بخش بخش كاركردي و بخش پروژه :دو بخش وجود دارد ،است. در اين ساختار  شده

، يازهر پروژه، بر حسب ضرورت و ن اي در واقع يك پروژه است. معمول و مرسوم در سازمان هرمي است. هر بخش پروژه
عبـارت ديگـر، هـر بخـش كـاركردي بـه        گيـرد. بـه   هاي كاركردي مختلف سازمان بهره مـي  از بخش هاي معين در زمان
گـرا را   مزيت ساختار محصـول  ،3شكل  رساند. درخور توجه است كه ساختار ماتريسي ها خـدمت مي اي از پـروژه مجموعه
هـر بخـش در سـاختار     ،بـر ايـن   دور است. عالوه معايب آن به لحاظ حذف كاركردهاي همانند و موازي از ولي به ،داراست

مراتـب   ولـي از سلسـله   ،شـود  برخـوردار  سازماني ساختار بودن ماتريسي به اندازة كافي كوچك است تا از مزاياي مركزي
  .)42-34: 1387(رمضاني،  دور باشد ساالرانة آن به ديوان

  
  مان ماتريسيساختار ساز .3شكل 

  مأخذ: نگارندگان
  

  1اي هاي شبكه سازمانج) 
. ايـن دو  مراتـب  سلسـله  نبودو  نداشتن تمركز :عمده دارد است كه دو ويژگي يسازمانساختار اي نوعي  هاي شبكه سازمان

در  هـا  د. ايـن سـازمان  نباشـ هاي هرمـي و ماتريسـي    تفاوت از سازمانبسيار م اي هاي شبكه سازمانشود  ويژگي سبب مي
آن برقـراري   اي داراي ساختار غيررسمي است كه در سازمان شبكه. ندا بيش رواج داشتهو هاي پژوهش كم گذشته در زمينه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Network Organization 
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 ماننـد  طريق تسهيالت الكترونيك اندركنشي و رودررو ازطور  بهمراتب،  بدون رعايت سلسله ارتباط بدون رعايت مركزيت، 
يي افزا گيري از هم توانايي بازتاب سريع در قبال رخدادهاي محيط، بهره .)Butler, 1986: 39-43( پست الكترونيك است

 از سـوختن  هـاي حاصـل  هاي سرباري، كاسـتن خطر  يا گران، كاستن هزينه جمعي، امكان دسترسي به منــابع كميــاب
هـا و   ز گـره اي ا اي شـامل مجموعـه   اي يا مجازي اسـت. سـاختار شـبكه    هاي سازمان شبكه اي از مزيت ها، گوشه فرصت
اسـت. الزم بـه    اتارتباطـ امكان انواع  ةدهند گره يك واحد متصل به شبكه و هر كمان نشان هاي بين آنهاست. هر كمان

  .دست باشد پايين ةخود يك شبك ةگره نيز به نوب  يادآوري است كه ممكن است هر
 ةمـورد اسـتفاد   ،سـربار  ةستن هزينگيري از خدمات تخصصي، افزايش سرعت بازتاب و كا اي براي بهره سازمان شبكه

انـد.   آورده براي انواع كارهاي جـاري خـود روي   اي سازمان شبكهها به  هاي اخير، بسياري از شركت در سال است. گسترده
 آن اسـت  بسيار رايج ةنمون ،پژوهش، تحقيق و توسعه، آموزش و توزيع ةهاي مجازي در زمين سازمان شپيداي ،طور ويژه به

(Gummesson, 2002: 266).  
  

  يسازمانمقايسة سه ساختار 
ها در چند دهة گذشته مقايسه  هاي مرسوم اين نوع سازمان نمونه بهتر استگانه  كارگيري ساختارهاي سازماني سه براي به

هاي هرمـي و   هاي مجازي، حضور فيزيكي كاركنان سازمان اخير بر اثر رواج شبكه ةشود. الزم است توجه شود كه در ده
بـاش   صـورت آمـاده   ، اين نوع كاركنان در خـارج از محـل كـار بـه    حال سرعت در حال كاهش است. بااين سي نيز بهماتري

اي در شركت خود بهره گرفتـه   هاي اخير از اين نوع سازمان شبكه ند. براي نمونه، شركت شل در سالكن رساني مي خدمت
  .شود مينشان داده  1هاي سه نوع ساختار سازماني در جدول  اجمال ويژگي است. به

  

 سه نوع ساختار سازمانية مقايس .1 جدول

  فرايند مناسب ساختار  اتالف منابع  حضور در سازمان  ويژگي كاركنان  ساختار

  هرمي
عادي وكارشناس 

  يافتني دست
  كارهاي يدي  زياد  حضور در يك واحد سازماني

  كارشناس نسبتاً گران  ماتريسي
شده در  موظف به حضور هماهنگ

  احد سازمانييك و
  اجرايي - اي مطالعاتي كارهاي پروژه  متوسط

  كارشناس كمياب  اي شبكه
غيرموظف به حضور ولي موظف به 

  ارائة خدمات در موعد
  بدون

اي از نوع غيرموظف و  كارهاي پروژه
 پژوهشي و مشاوره -غيرحضوري مانند مطالعاتي

  42-34: 1387مأخذ: رمضاني، 
  

اغلـب در  اشاره شده است. براي همين، به آن  2ند كه در جدول  ي دارط قوت و ضعفهاي فوق نقا هر يك از سازمان
يا تقدم وجودي تركيب  ،صورت موازي و بدون تقدم زماني هاي بزرگ، سه نوع ساختار سازماني به سازمانساختار سازمانيِ 

اي  تريسي و براي پژوهش ساختار شـبكه ها ساختار ما سسه، ساختار هرمي، در پروژهؤشود. براي نمونه، در امور اداري م مي
  نياز ساختار ديگر نيست. يك از اين ساختارها پيش شود. هيچ كار گرفته مي به
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  گانه هاي سه نقاط قوت و ضعف سازمان .2جدول 

  نقاط ضعف نقاط قوت  نوع سازمان

  سازمان
  هرمي

  ساختار كاركردگرا .1
  هاي متمركز و كوچك مناسب براي سيستم .2
3. االجرا الزم كارها يا وظايف 

 گيري مركزيت در تصميم .4

  نيروي كار ارزان .5

  عدم كارايي .1
  ساالرانه شدت ديوان به .2
  اتالف منابع .3
هاي بسيار  سازمان كندي جريان تصميم و اجرا در .4

 بزرگ

  نياز هميشگي به حضور فيزيكي .5

سازمان 
  ماتريسي

  اگر دو ساختار كاركردگرا و محصول ي ازتلفيق .1
  هاي بزرگ مناسب براي سيستم .2
هاي مختلف سازمان بر حسب ضرورت  دسترسي مستقيم به بخش .3

  و نياز
برخورداري از مزاياي مركزي بودن سازمان هرمي و دوري از  .4

 ساالرانه ساختار ديوان

  ها كاري حذف موازي .5

گيــري در صــورت  تصــميمدر ناهمــاهنگي و تعــارض  .1
  ناهماهنگي بين مديران

 داشتن ساختار رسمي و در نتيجه امكان كندي روند .2
  ها انجام كارها در شرايط ناهماهنگي ميان بخش

 نياز زياد به حضور فيزيكي .3

  گيري تعدد مراكز تصميم .4

سازمان 
  اي شبكه

  مراتب سلسله نبودن و نبود تمركزم .1
  استفادة وسيع از فناوري اطالعات و ارتباطات .2
  سرعت در تصميم، اجرا، نظارت و كنترل .3
 طتوانايي بازتاب سريع در قبال رخدادهاي محي .4
 نيروزايي جمعي گيري از هم بهره .5

 يا گران امكان دسترسي به منــابع كميــاب .6

 هاي سرباري كاستن هزينه .7

  ها فرصت دست دادناز كاستن خطرات نــاشي از  .8

  نياز به كارشناسان متخصص و داراي مهارت كافي .1
 نياز به نيروي كار گران و كمياب .2

اي ه ويژه سازمان نامناسب براي هر نوع سازماني، به .3
  غيرتخصصي

  مأخذ: نگارندگان
  

  سازمان مختلط يا تركيبي
مناسب استفاده كند. مختلف و ساختارهاي سازماني تركيب حسب نيازهاي ميداني از  سازمان مختلط سازماني است كه بر

بـراي كارهـاي    ،صـورت   بحث محافل مديريتي جهان است. در ايـن  ضوعمو و بزرگ هاي همؤسس ةاين نوع سازمان آيند
و  يتوليد كارهاييا  ،اي پروژه كارهايشود. براي  كرارپذير و كمتر نيازمند به تخصص ويژه، از سازمان هرمي استفاده ميت

شود. براي اسـتفاده   مي رفتهگ  كاري گسترده و نيروهاي تخصصي ويژه، از سازمان ماتريسي بهره نيازمند به تنوع  خدماتيِ
، سـاختار  آن وابسـته بـه سـازمان و امثـال     هاي غيـر  هاي گروه ري از خالقيتگي از نيروهاي تخصصي بسيار خاص و بهره

  اي مناسبت دارد. شبكه
آميختـه اسـت. در ايـن     هـم  سه نوع ساختار سازماني در امتداد سطح بـه  ،يعني ند؛مند هاي تركيبي سطح برخي سازمان

 1هـاي  باشـد و نيـز در برخـي گـره    ه داشتدر سطح كالن يك يا چند ساختار ماتريسي  اي صورت، ممكن است كه مؤسسه
صورت متوالي و با تقدم زماني يـا   يا برعكس. در واقع، چند نوع ساختار سازماني به دارد،اي  ساختار ماتريسي ساختار شبكه

  ).42-34: 1387شوند (رمضاني،  تقدم وجودي تركيب مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nodes 
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  هاي ايران ساختار سازماني شهرداري
شـود.   مـي  انجامهاي كاركردي  بخش ر ساختاري هرمي دارند و وظايف محوله دري كل كشوها شهرداريسازمان  امروزه،

 ها شهرداريسازمان  يابد. سازماني آرايش مي سازمان در ساختار اجبارياساس وظايف  به عبارت ديگر، جايگاه سازماني بر
بندي كرده است كه اين  وه طبقه، آنها را به چند گرها شهرداريهاي كشور در راستاي اصالح ساختار تشكيالتي  و دهياري

  ند از:ا ها عبارت گروه
 هزار نفر 110شهرداري شهرهاي كمتر از  .1

 هزار نفر 250تا  110شهرداري شهرهاي  .2

 تا يك ميليون نفر 250شهرداري شهرهاي  .3

 شهرداري شهرهاي بيش از يك ميليون نفر .4

بـه تفكيـك    4شـنهاد شـده اسـت. در شـكل     هاي مختلفي پي هزار نفر ساختار سازماني 110ي زير ها شهرداريبراي 
  يك نشان داده شده است. جمعيتي، ساختار سازماني هر

 

  
   هزار نفر 110ي زير ها شهرداريساختارهاي سازماني  .4شكل 

  مأخذ: نگارندگان  
  

نشـان داده   5ون نفـر در شـكل   هزار نفر و زيـر يـك ميليـ    110هاي باالي  ساختار سازماني پيشنهادي براي سازمان
  شود. ير نظر شهردار است، بيشتر ميطور مستقيم ز ها كه به كه تعداد معاونت شود مي. در اين حالت مشاهده شود مي
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  ميليون نفر1هزار نفر تا  110ي بينها شهرداريساختارهاي سازماني  .5شكل 

  مأخذ: نگارندگان  
نشـان   6شهرها كه جمعيتي باالي يك ميليون نفر دارد، در شكل  اختار سازماني شهرهاي بزرگ و كالنس ،در نهايت

طور مستقيم زير نظر شهردار فعاليت  يك به بيني شده است كه هر . در اين حالت بيشترين تعداد معاونت پيششود ميداده 
كـه در غيـر ايـن     چـرا  ،هاي بزرگ خواهـد شـد   سيستم . اين ساختار، از تمركز قدرت كاسته و باعث كارايي بيشتركند مي

  .شود ميگيري و اجرا بسيار طوالني و زمان زيادي صرف توافق ميان مديران باالدست  هاي تصميم پروسه ،صورت

  
  ي باالي يك ميليون نفرها شهرداريساختارهاي سازماني  .6شكل 

  مأخذ: نگارندگان  
  

متأثر از اصولي است كه وابسته به تغييرات محيطي است.  ها شهرداريمطرح شده براي ساختار سازماني  پيشنهادهاي
  صورت زير بوده است: به گيرند ميبراي تشكيالت جديد شهرداري در نظر گرفته  ها شهردارياين اصول كه سازمان 

 در نظر گرفتن پست كارشناسي. 1

، آمـار، فضـاي سـبز،    سيسـتم اطالعـات جغرافيـايي   انند فنـاوري اطالعـات،   م ،سوي نيازهاي جديد تغيير جهت به. 2
 ها و مانند آن شهرسازي، تحليل سيستم

هاي غيرتخصصي مانند خدماتي و كارگري حذف شـده تـا شـهرداري در ايـن      ها، يعني پست كردن پست تخصصي. 3
 هاي بخش خصوصي استفاده كند ها از توانايي بخش

: 1386ل اقليمي، فرهنگي و مانند آن (جهاد دانشگاهي، ئتي با جمعيت، ميزان درآمد، مساهاي تشكيال تناسب پست. 4
110- 118(.  
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  روش تحقيق
 -شده توصيفي تحقيق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است و به لحاظ ماهيت مواد و اطالعات گردآوري

نظـر بـراي طراحـي     تحـت اي مختلفي وجود دارد. رويكرد تحليلي و از نوع موردي است. براي طراحي سازمان، رويكرده
آنجاكه شـهرداري نيـز در    آيد. از كار مي اي به هاي خدماتي و پروژه گراست كه براي سازمانفرايندساختار سازماني رويكرد 

شده اسـت.   گرا استفادهفرايندذات خود سازماني خدماتي است، براي بررسي و پيشنهاد ساختار سازماني مناسب، از رويكرد 
اگر وظايفي اضافه يا كم  ،. در واقعشود ميهاي كاري تعيين  فرايندمعنا كه جايگاه سازماني از خرد تا كالن بر اساس  بدين

  ).Hernaus, 2008: 5(شود  ميشود، جايگاه سازماني آن نيز اضافه يا كم 
  

  
  رداري ساوهتدوين ساختار سازماني شه فرايند .7شكل 

  
هـاي مختلـف بـه وضـعيت      آوري شد كه از جنبه براي تعيين ساختار سازماني مناسب شهرداري ساوه، اطالعاتي جمع

پيشـنهادي را نشـان    تدوين سـاختار سـازماني   فرايند 7پردازد. شكل  ها و نقاط قوت آن مي شهرداري، وظايف آن، كاستي
اوه، ابتدا نمودار سازماني شهرداري ساوه تا سه سطح بررسـي و تحليـل   براي تحليل ساختار سازماني شهرداري سدهد.  مي
هاي سازماني تا سه سطح بررسي و با وظـايف محولـه بـه آن     ها و پست گرا، جايگاهفرايند. بدين منظور با رويكرد شود مي

 شـود.  مـي   داده  هـاي سـازماني، افـراد تخصـيص     هاي بـين پسـت   ها و مغايرت گسيختگي ،. از اين طريقشود ميمقايسه 
شـكل و ماهيـت    ،گردد. سـپس  سطوح مديريتي معلوم مي ،گردد. در ادامه وظايف محوله به آن بخش معلوم مي ،همچنين

چارت سازماني شهرداري  ،. در نهايتشود مينياز پيشنهاد  و واحدهاي موردگردد  ميطور كلي مشخص  ساختار سازماني به
  .شود ميساوه رسم 

طراحي ساختار سازماني براي شهرداري ساوه در چارچوب تدوين برنامة راهبردي بوده است. در الزم به ذكر است كه 
انديشي در سطح مديران، كارشناسـان و نخبگـان شـهر و شـهرداري سـاوه       فرايند تدوين برنامة راهبردي، سه كارگاه هم

نامـه   پرسـش  30ا) و پرسشنامه (به تعداد ه نفر در كارگاه 35تا  30هاي گروهي (با حضور  برگزار شده است. در قالب بحث
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ترين مشكالت و مسائل سازمان شهرداري شناسايي و با استفاده از مدل تحليـل عوامـل داخلـي و خـارجي      باز)، ابتدا مهم
بندي مسائل و مشكالت، سـاختار سـازماني پيشـنهاد شـده      بندي شده است. سپس، با توجه به نتايج كارگاه و اولويت وزن

هاي شهرداري و شهر  هاي دوم و سوم ساختار پيشنهادي مورد بازنگري شد و با توجه به نيازها و پتانسيل رگاهاست. در كا
هاي سازماني پيشنهاد شده است. در اين مقاله، براي جلوگيري از باال رفتن حجم مقاله، نتايج مـدل سـوآت و    ساوه، پست

  شود. مدل تحليل عوامل و داخلي آورده نمي
  

  ة تحت مطالعهمعرفي منطق
 22 و درجه 50 و شمالي عرض ةدقيق 2 و درجه 35 جغرافيايي مختصات در و مركزي استان شمالي قسمت در ساوه شهر
 وسيلة  به ترتيب به غربي جنوب و شمال از كه است شده واقع همدان و سلفچگان -تهران راهي سه در و شرقي طول ةدقيق

. در )17 :1388 بنـا،  و شـهر  نقـش  پويـا  مشـاور  نامهندس(گردد  مي محدود) هندس( ايندوس و مرق پسند، شاه ارتفاعات
 درصـد  48 و مـرد  درصـد  52نفر جمعيت داشت كه از اين تعداد حدود  180548، شهر ساوه حدود 1385سرشماري سال 

 شـاهده م صـنعتي  شـهر  ايـن  در قـوميتي  مختلـف  هاي گروه و نيست برخوردار دستي يك اجتماعي تركيب از ند. ساوها زن
 زمـان  گذشـت  بـا  و زده هم به را شهر قومي و اجتماعي تركيب اخير، هاي سال در شهر ساوه شديد مهاجرپذيري .شود مي

رسيده اسـت   1390 سال در نفر 207643 به 1385در سال  نفر 180548 از شهر جمعيت. است كرده پيدا بيشتري سرعت
عنـوان يكـي از     (بـه  كـاوه  صـنعتي  ). شـهر 1390و  1385 سـال  مسـكن،  و نفوس عمومي سرشماري ايران، آمار (مركز
 باعـث  و گذاشـته  جـاي  بر ساوه شهر بر اجتماعي جهات از را گوناگوني آثارهاي صنعتي در خاورميانه)  ترين شهرك بزرگ

  شوند. صنعت بخش جذب زيادي تعداد و يابد افزايش شهر اين به ها مهاجرت سيل تا است دهش
  

  هاي تحقيق يافته
  ساختار سازماني شهرداري ساوه تحليل

شهردار قـرار دارد   ةساختار سازماني شهرداري ساوه از سه سطح اصلي مديريت تشكيل شده است. در باالترين سطح، حوز
. سـطح  كنـد  ميشوراي اسالمي شهر نيز زير نظر آن فعاليت  ةو دبيرخان برعهده داردشهردار شهر ساوه  راكه مديريت آن 

مراني و شهرسازي، معاونت خدمات شهري و مديريت اداري و مالي است. در سطح سـوم، مـديريت   دوم شامل معاونت ع
هاي معاونت عمرانـي   امور شهرسازي و معماري و مديريت امور فني و عمراني قرار دارد. اين دو بخش مديريت، زيربخش

ه منظور تحليل ساختار سـازماني بـه   دهد. ب نمودار كالن سازماني شهرداري ساوه را نشان مي 8و شهرسازي است. شكل 
  ها كدي اختصاص داده شده است. يك از بخش هر
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  ساختار سازماني شهرداري ساوه .8شكل 

  مأخذ: نگارندگان  
قدرت در باالي هرم متمركز شـده   ،يعني ؛صورت هرمي است ، ساختار سازماني ساوه بهشود ميطور كه مشاهده  همان

هـزار نفـر    220. ساوه بـا داشـتن حـدود    شود مياز باال به پايين از سطح قدرت كاسته شده و به وسعت سازمان افزوده  و
معاونـت فنـي و خـدمات     .2 مـالي و اداري و . 1 داشته باشـد:  بايد دو معاونت ها شهرداريجمعيت، طبق پيشنهاد سازمان 

ي باالي يك ميليون نفر را داراسـت؛ بـا   ها شهرداريتاري مشابه حالي است كه ساختار سازماني ساوه ساخ شهري. اين در
  اين تفاوت كه واحد اداري مالي به جاي معاونت، مديريت است.

  
  هاي سازماني شهرداري ساوه مطابقت وظايف و پست

ود هاي سازماني، وظايف و كاركرد آنها براي خ مشخص نبودن پست ها شهرداريروي   ترين مشكالت پيش يكي از بزرگ
كـه در صـورت مشـخص نبـودن      و شهروندان است. اين مشكل ارتباط مستقيمي با ساختار سازماني شهرداري دارد. چـرا 

اساس شرايط حاكم بر سازمان شكل نگرفته بلكه ديكته شده است. ايـن در حـالي    هاي كاري و وظايف، ساختار برفرايند
جايگـاه  راين كاركردگراست. بدين معني كه هـر معاونـت يـا    بناب و صورت هرمي به ها شهردارياست كه ساختار سازماني 

در اين حالت، ساختار سازماني با رويكـرد   يابد. االجرا در ساختارسازماني آرايش مي اساس كارها يا وظايف الزم سازماني بر
جرايـي آن بايـد   هاي افراينـد براي بررسي و تحليل ساختار شهرداري ساوه، وظـايف و   ،د. بنابراينگير ميگرا شكل فرايند

طور كلي نوع ديگري از ساختار سـازماني   يا به شود، ميحذف يا اضافه   مشخص گردد. بر اين اساس، يك جايگاه سازماني
  .شود ميپيشنهاد 

هـاي   هـا و مـديريت   ها، معاونـت  يك از حوزه ها، در اين بخش وظايف هرفرايندناشي از مشخص نبودن  با وجود خأل
و  هـا  شـهرداري ريـزي و توسـعه در سـازمان     اسـاس گـزارش معاونـت برنامـه     . اين وظايف برشهرداري ساوه بررسي شد

توان به بررسي مطابقـت آنهـا بـا     يك، مي است. با ذكر اين وظايف و تخصيص كد به هر 87هاي كشور در سال  دهياري
ينجا با توجه به محـدوديت  در اهاي سازماني پي برد. اين روش براي سه سطح مديريتي شهرداري ساوه اعمال شد.  پست

ـ سـطح ارا  دوهاي سازماني مربوط به معاونت عمراني و شهرسازي تـا   بررسي مشاغل و پستفقط نمونه، صفحه، براي  ه ئ
 .شود مي
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  معاونت عمراني و شهرسازي
د شـهردار اسـت كـه خـو     ةهاي زير نظر حوز يكي از معاونت 100 ةكميسيون ماد ةمعاونت عمراني و شهرسازي و دبيرخان

وظايف اين معاونـت   ،شامل دو زيربخش مديريت امور شهرسازي و معماري و مديريت امور فني و عمراني است. در ادامه
  .شود مي ارائه

 هاي عمراني نظارت كلي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرح .1

 ازمدتمدت و در مدت، ميان هاي مصوب عمراني اعم از كوتاه نظارت بر حسن اجراي برنامه .2

 هاي ارجاعي پرونده بارةها جهت رفع ابهامات و اداي توضيحات در شركت در جلسات كميسيون .3

 اساس درخواست اعضاي كميسيون يا متقاضي نظر در صورت لزوم و بر تحتبازديد از محل مستحدثات  .4

 رسميحفظ ارتباط حقوقي و قضايي با مديريت حقوقي شهرداري و دادگستري و دفاتر اسناد  .5

 صد به مناطق و افراد ذيربط ةهاي ماد كميسيون ةصادر يآرا ةابالغ نتيج .6

 

  100 ةكميسيون ماد ةهاي سازماني پيشنهادي براي معاونت عمراني و شهرسازي و دبيرخان پست .9شكل 

 شده از شهرداري ساوه مأخذ: نگارندگان؛ با توجه به اطالعات دريافت  

  
هـاي   ها شش پست را براي معاونت عمراني و شهرسـازي پيشـنهاد داده اسـت. پسـت     و دهياري ها شهرداريسازمان 

شده و تطابق وظايف  ارائهبا توجه به ساختار سازماني  نشان داده شده است. 9ها در شكل  يك از آن سازماني و وظايف هر
  ه شرح زير است:هاي سازماني، نتايجي حاصل شده است. اين نتايج ب و پست
ترتيب براي معاون و متصدي امور دفتري و بايگاني در نظر گرفته شده است. اين در حـالي اسـت    به 6و  1 ةوظيف. 1

 نشده است. منسوبها خالي است و هيچ فردي بدان  كه در شهرداري ساوه اين پست

 به كارند.صورت رسمي مشغول  از شش پست پيشنهادي تنها دو نفر به ،در اين معاونت. 2
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  الف) مديريت امور شهرسازي و معماري
ها  و دهياري ها شهرداريهاي معاونت عمراني و شهرسازي است. سازمان  مديريت شهرسازي و معماري يكي از بخش

  يازده پست را براي مديريت امور شهرسازي و معماري پيشنهاد داده است. اهم وظايف اين مديريت به شرح زير است:
 هاي شهرسازي و معماري طرح ةهاي كلي به منظور تهي مشي برنامه عيين خطبررسي و ت .1

 وسازهاي شهري هماهنگي امور مربوط به ساخت بارةها در نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعمل .2

 سازهاي شهري با هماهنگي مناطق شهرداري و ن ناظر ساختارسيدگي به امور مربوط به مهندس .3

 تفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهراس ةنظارت بر نحو .4

  شهرسازي و معماري ةانجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمين .5

 

  هاي سازماني پيشنهادي براي مديريت امور شهرسازي و معماري پست .10شكل

 از شهرداري ساوهشده  مأخذ: نگارندگان؛ با توجه به اطالعات دريافت    

شده و  ارائهبا توجه به ساختار سازماني  نشان داده شده است. 10يك از آنها در شكل  هاي سازماني و وظايف هر پست
  . اين نتايج به شرح زير است:شود ميهاي سازماني، نتايجي حاصل  تطابق وظايف و پست

 دارد.فردي با پست مدير در مديريت امور شهرسازي و معماري وجود ن. 1

  كارشناسان شهرسازي، چنين كارشناساني در واقعيت وجود ندارند. اب 5و  2وظايف ارتباط با وجود . 2
 

  ب) مديريت امور فني و عمراني
و  هـا  شـهرداري . سـازمان  كنـد  مـي مديريت امور فني و عمراني نيز زير نظر معاونـت عمرانـي و شهرسـازي فعاليـت     

وظايف ايـن مـديريت شـامل مـوارد زيـر       فني و عمراني پيشنهاد داده است. مورها هشت پست را براي مديريت ا دهياري
  است:
 ها و مشخصات فني نظارت و كنترل بر عمليات پيمانكاران با توجه به نقشه. 1

 هاي مربوط هاي مربوط به امور فني و ساختماني و زيرسازي و برآورد هزينه طرح ةنظارت بر تهي. 2

 هاي ساختماني هاي مربوط به پروژه حطر ارائةريزي و  برنامه. 3
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 هاي متعلق به شهرداري نظارت بر نگهداري و نوسازي مستحدثات و همچنين انجام تعميرات ساختمان. 4

  بيني تأمين مواد و مصالح مورد نياز كارگاه توليدات بتوني و پيگيري الزم جهت حمل پيش. 5
شـده و   ارائهشان داده شده است. با توجه به ساختار سازماني ن 11هاي سازماني و وظايف هريك از آنها در شكل  پست

  :شود حاصل ميوظايف پيشنهادي، نتايج زير 
 فردي با پست مدير در مديريت امور فني و عمراني وجود ندارد.. 1

 كارشناسان عمران، چنين كارشناساني در شهرداري ساوه وجود ندارند. اب 3و  2وظايف  ارتباطبا وجود . 2

  مشخصي تعريف نشده است. ةي مسئول دفتر وظيفبرا. 3

 

  هاي سازماني پيشنهادي براي مديريت امور فني و عمراني پست .11شكل 

  شده از شهرداري ساوه مأخذ: نگارندگان؛ با توجه به اطالعات دريافت    
 

  تحليل سطح تحصيلي پرسنل شهرداري و انطباق آن با پست سازماني
در اين گزارش، وضعيت تحصيلي و مرتبط بودن آن با پست سازماني براي پرسنل شهرداري ساوه در سطح مدير عـالي و  

 برده، در كـل  هاي نام هاي شهرداري در رده بخش همةن بررسي شده است. در مديران ارشد و سطح كارشناسان و مسئوال
در مجمـوع نيـز    .نشـان داده شـده اسـت    3كيك در جدول تف پست سازماني تعريف شده است كه اطالعات مربوط به 87
خـالي و بـه افـراد     ،درصد 37پست معادل  31شده،  پست سازماني تعريف 83توان گفت در شهرداري ساوه از مجموع  مي

  . كردبررسي  توان مياز چند بعد را هاي سازماني در شهرداري  خالي بودن پستتخصيص داده نشده است. 
ها نيـروي   دچار ايراد است. شهرداري در بعضي پست ها شهرداريسيستم اشتغال موجود در  كه ستااين دليل اول به 
باعث  ،اجباري  هاي بدون ضابطه و گاهي اشتغال ،ها با كمبود نيرو مواجه است. براي نمونه ولي در بعضي پست ،مازاد دارد

هـاي   هر براي استخدام بـه شـهرداري از كانـال   تمركز نيروهاي غيرماهر در شهرداري شده است. سفارش نيروهاي غيرما
در بخـش فنـاوري و    هر چند ؛بيشتر از نياز خود آبدارچي و منشي داشته باشد براي مثال، شهرداري شود ميمختلف باعث 

  الكترونيك با كمبود نيرو مواجه است. 
و بنابراين يا نيازي به آن پسـت   هاي سازماني موازي هم بوده بسياري از پست .گردد به ساختار موجود برمي ومد دليل
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در بسياري مـوارد بـراي يـك     ،تواند كار چند پست سازماني را انجام دهد. براي نمونه يك نفر مي ،نيست، يا اگر هم باشد
سمت سازماني يكسان دو نفر در نظر گرفته شده است؛ مثالً دو نفـر بـراي كارشـناس عمـران، دو نفـر بـراي كارشـناس        

ايـن در   .نفر پست مصـوب شـده اسـت    6براي اين سه سمت  ،راي كارشناس شهرسازي. بدين ترتيبمعماري و دو نفر ب
  د. ننفر را انجام ده 6ند كار اين نتوا مي يراحت به نفر 3حالي است كه در شهرهاي متوسط و كوچك 

مران بـراي  كارشناس ع ،هاي مختلف سازمان شهرداري است. براي نمونه ها در بخش سوم تداخل وظايف پست دليل
ولي مثالً كارشناس مديريت بحـران   ؛هاي مختلف سازمان مصوب شده است كه شايد نيازي نباشد هاي و مديريت معاونت

كارشناسي درصد  7/3از نظر سطح تحصيالت،  ،همچنين هاي متعدد شهرداري وجود ندارد. يا مديري براي مديريت پروژه
هـاي سـازماني بـا     ند. ميزان تطابق پسـت ا درصد ديپلم 67/16ديپلم و درصد فوق  52/18، كارشناسيدرصد  4/57، ارشد

در موارد متعددي ميان پست سازماني و وظايف پيشـنهادي گسـيختگي    ،درصد است. همچنين 36/66تخصص افراد نيز 
  هاي بيكار يا وظايف رهاشده نمود پيدا كرده است. صورت وجود پست مشاهده شده است. اين گسيختگي به

 

 كاري ةها، وضعيت تحصيلي و تطابق با حوز وضعيت پرسنل شهرداري ساوه به لحاظ تخصيص پست .3 جدول

  بخش
هاي  تخصيص پست

  سازماني به افراد
  توضيحات  كاري ةتطابق با حوز  وضعيت تحصيلي

  نفر 18%  از  61  شهردار ةحوز
  % 9%؛ فوق ديپلم:  72ليسانس: 

  % 9ديپلم: 
    % تطابق 63

معاونت خدمات 
  يشهر

  % تطابق 71  % 100ليسانس:   نفر 15%  از  46
پست معاونت خدمات شهري 

  خالي است.

معاونت عمران و 
  شهرسازي

  نفر 25% از  48
  % 50%؛ ليسانس:  8فوق ليسانس: 

  % 41فوق ديپلم: 
  % تطابق 83

پست معاونت عمراني و 
شهرسازي و مديران ارشد خالي 

  است.
مديريت اداري و 

  مالي
  فرن 21% از  80

  % 52%؛ ليسانس:  5فوق ليسانس: 
  % 35ديپلم: 

    % انطباق 64

دبيرخانة شوراي 
  اسالمي شهر

      % 50%؛ فوق ديپلم:  50ليسانس:   نفر 4%  از  50

 شده از شهرداري ساوه مأخذ: نگارندگان؛ با توجه به اطالعات دريافت

 

  سطوح مديريتي شهرداري ساوه
ني مناسب، بررسي سطوح مديريتي شهرداري ساوه است. مديريت در شهرداري ساوه هاي تعيين ساختار سازما يكي از گام

طـور كـه در    همـان  ذكر شده است. 4. اين سطوح همراه با پست سازماني مربوط در جدول شود ميدر چهار سطح تعريف 
سـازماني و اهـداف    زانـدا  چشـم عهده دارد و براي رسيدن به  ، شهردار مديريت عالي سازمان را برشود ميجدول مشاهده 

پـردازد. مـديران ارشـد فعلـي در سـازمان       گيري در سطح كالن مي ريزي و تصميم بيني، برنامه مدت سازمان، به پيش بلند
شهرداري ساوه شامل معاون عمراني و شهرسازي و معاون خدمات شهري، مدير اداري و مالي، مـدير امـور شهرسـازي و    

  بخشي است. وظايف مديران ارشد بين ةست. حيطمعماري و مدير امور فني و عمراني ا
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  سطوح مديريت در شهرداري ساوه .4جدول 

حيطة 
  مديريت

سطح 
  رابطه با ديگر سطوح  وظايف كلي  پست سازماني  مديريت

گيري ريزي و تصميمبيني، برنامهپيش  شهردار  عالي  كالن سازماني
  رابطة كنترلي  راهبردي، كالن و درازمدت

ها و  اونمع  ارشد  بين بخشي
  مديران

دهي، هماهنگي و نظارت در سطح  سازمان
  كالن و درازمدت

دهي با مدير عالي، رابطة كنترلي رابطة گزارش
با مديران ارشد و مياني، رابطة نياي مشترك و 

  متفاوت با ديگر معاونان و مديران

هماهنگي ميان مديران اجرايي و هماهنگي   كارشناسان  مياني  بخشي
  مدت جزئي، عملياتي و كوتاهو اجراي امور 

دهي با مديران ارشد، رابطة  رابطة گزارش
كنترلي با مديران اجرايي، رابطة نياي مشترك و 

  متفاوت با ديگر كارشناسان

پيمانكاران و  اجرايي  طرح و پروژه
  دهي با سطوح مديريتي رابطة گزارش  هاي مصوب ها و پروژه ها، برنامه اجراي طرح  مشاوران

  ارندگانمأخذ: نگ
 

  ساختار سازماني پيشنهادي شهرداري ساوه
هـا پيشـنهاد سـاختار     ايـن بررسـي   ةنتيجـ  ،هايي كه براي رسيدن به ساختار سازماني پيشنهادي طي شدفرايندبا توجه به 
طور كه در  الزم به يادآوري است كه هماناست.  12صورت تركيبي و با واحدهاي نشان داده شده در شكل  اي به سازماني

 ةهاي سازماني پيشنهادي براي شهرداري ساوه در چارچوب تدوين برنامـ  ساختار سازماني و پستروش تحقيق اشاره شد، 
شـهر و   انـداز  چشـم راهبردي شهرداري ساوه و با استفاده از نتايج مدل سوآت، مـدل تحليـل عوامـل داخلـي و خـارجي،      

هـا و شـرايط شـهر سـاوه بـوده اسـت. در اينجـا بـراي          يلشهرداري ساوه و بررسي ساختار سازماني موجود شهر و پتانسـ 
اما با توجـه   شود؛ ميجلوگيري از باال رفتن حجم مقاله، به مدل سوآت و نتايج مدل تحليل عوامل داخلي و خارجي اشاره ن

راهبردي نهايي شهر و شهرداري ساوه در سند  انداز چشمشهر و شهرداري در تدوين ساختار سازماني،  انداز چشمبه اهميت 
  .صورت زير بوده است ، جلد دوم) به1391(ن.ك به: راهبرد دانش پويا، 

بـراي  خدماتي متمايز  ةارائمحور با  سال آينده سازماني مشاركت 20شهرداري ساوه در . انداز شهرداري ساوه چشم
رها در سـطح ملـي و   بـا ارتباطـات متقابـل و سـازنده بـا شـه       يشـهرداري الكترونيكـ   .خواهد بود شهرونداننشاط بيشتر 

هـاي   و جشـنواره  هـا  فعاليـت شهري و حـامي   ةداراي نقش محوري در مديريت يكپارچ محور و نوآور، المللي، پژوهش بين
  .خواهد بود فرهنگي، ورزشي و هنري

شـهري   ،تكيـه بـر صـنايع پـاك و تكميلـي     سال آينده با  20كشور در صنعتي برترين شهر . انداز شهر ساوه چشم
هـاي ورزشـي و    جشـنواره ممتاز  شهر و وري اطالعاتاپيشرو در فن ،پايدارشهري  ،قطب علمي منطقه ،يخيتار -فرهنگي

 .خواهد بود المللي فرهنگي در سطح ملي و بين

كه  شود مياصلي ساختار سازماني شهرداري ساوه به دليل ماهيت خدماتي و وجود وظايف عديده، هرمي پيشنهاد  ةبدن
ها در باالترين سطوح يعني عالي و ارشد، حركـت دادن سـازمان    اين بخش ةهرداري است. وظيفمطابق با ساختار فعلي ش

تدويني است. در سطوح مياني و اجرايـي سـازمان، وظـايف     انداز چشمهاي كلي براي رسيدن به  راهبردبه سمت اهداف و 
خـدمات بـه    ارائـة همچنـين   ،ي و پرسـنلي روزمره و عادي شهرداري مانند امور مالي و اداري، امور مربوط به منابع انسـان 

  گيرد. آوري زباله و مانند آن انجام مي شهروندان مانند زيباسازي، جمع
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  چارت سازماني پيشنهادي شهرداري ساوه .12شكل 

 مأخذ: نگارندگان  

  هاي مورد نياز ف و تخصصتفكيك شرح وظاي واحدهاي پيشنهادي براي سازمان شهرداري ساوه به .5جدول 

 ضرورت، تعاريف و مفاهيم شرح وظايف هاي مورد نياز تخصص
واحد 

 پيشنهادي

  يك مدير دفتر مديريت پروژه؛ 

  مدير سبد پروژه؛ 

  :دو نفر مربي مديريت پروژه
داراي مدرك مديريت پروژة 

) و آشنايي PMPاي ( حرفه
كامل با مفاهيم استاندارد 

PMBOK 

در هر يـك از سـطوح    دفتر مديريت پروژه
وظايفي را بر عهـده دارد. بـر اسـاس نيـاز     
شهرداري ساوه و سطح بلوغ آن، مدل دفتر 
مـــديريت پـــروژه بـــر اســـاس مفهـــوم، 

صـورت زيـر    مراتب و پشـتيباني بـه   سلسله
 كند: عمل مي

      به لحـاظ مفهـومي، مـدل دفتـر
شـود.   مديريت پروژة سازماني پيشنهاد مـي 

يك سـو بـر   بدين معني كه در اين مدل از 
هـاي داخلـي بـراي نظـارت و      ارائة مشاوره

شـود و از   ها تأكيد مي سرپرستي كلية پروژه
ــابي    ــام ارزي ــر انج ــر، ب ــوي ديگ ــا و  س ه

هـا   هاي بيشتر بر روند اجرايي پروژه نظارت
 گردد. توسط دفتر مديريت پروژه تأكيد مي

  دفتــر مــديريت پــروژه ســازماني
هـا و   تنهـا ابزارهـا، تكنيـك    كامالً كارا، نـه 

ــراهم   ــروژه را ف ــيم پ ــاز ت ــورد ني اصــول م
آورد، بلكه در زمينة مديريت سبد پروژه  مي

نيــز نقــش مهمــي ايفــا كــرده و ابزارهــا و 
بنـدي،   هاي مورد نياز براي اولويـت  تكنيك

ارزيــابي، ايجــاد تــوازن و همسوســازي    
 آورد. ها را نيز فراهم مي راهبردي پروژه

موقعيت شود اين دفتر به دليل  پيشنهاد مي
طور مستقيم زير نظر حوزة  استراتژيك خود، به

شهردار باشد. اين دفتر مسئول نظارت و كنترل 
ها و همچنين رفع نيازهاي آنها توسط  پروژه
هاي مختلف شهرداري است. طبق  بخش

دفتر مديريت پروژه، يك واحد و بدنه «تعريف 
تواند مسئول مديريت  سازماني است كه مي
هاي زيرمجموعة  پروژهمتمركز و هماهنگ 

هاي يك دفتر  قلمرو خود باشد. مسئوليت
اي شامل تداركات  تواند دامنه مديريت پروژه مي

پشتيباني وظايف مدير پروژه تا مسئوليت واقعي 
» مديريت مستقيم يك پروژه را در برگيرد

)PMBOK, 2011: 11 پنج سطح براي دفتر .(
مديريت پروژه تعريف شده است كه 

ة توانايي پيشرفت و ارتقاي دهند نشان
است كه براي تأمين   هاي اجرايي توانايي

نيازهاي محيط پروژه و اهداف تجاري مربوط 
يابي است.  به سازمان مرتبط با آن قابل دست

اين پنج سطح عبارتند از: سطح اول: كنترل 
پروژه؛ سطح دوم: كنترل فرايندها؛ سطح سوم: 

هارم: امور توسعه و پشتيباني فرايندها؛ سطح چ
فراز و  ها (آتش تجاري و سطح پنجم: استراتژي

 )24: 1390همكاران، 

واحد دفتر   .1
مديريت 

 پروژه
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  هاي مورد نياز تفكيك شرح وظايف و تخصص واحدهاي پيشنهادي براي سازمان شهرداري ساوه به .5جدول ادامه 

 ضرورت، تعاريف و مفاهيم شرح وظايف هاي مورد نياز تخصص
واحد 
 اديپيشنه

  دفتر كه ارتباطات مؤثري مسئول
با بدنة شهرداري و همچنين 

ها داشته باشد و  ديگر ارگان
هاي الزم را انجام  هماهنگي

 ؛دهد

  سه نفر متخصص در امور مربوط
 به مديريت بحران

 با ستاد   اين واحد مسئول هماهنگي
مديريت بحران استان، انجام مكاتبات، 

يري و ريزي و اقدام براي پيشگ برنامه
آمادگي براي بحران و مواردي از اين 

اي  گونه اين نهاد بايد به. دست است
مديريت شود كه در صورت بروز بحران، 
شهردار رئيس اين واحد شده و همة 

هاي شهرداري،  ها و مديريت معاونت
نشاني و ايمني، با رهبري آن  سازمان آتش

 اقدامات مقابله و بازسازي را انجام دهند.

كه شهر ساوه معين سه منطقة شهر  يازآنجاي
تهران است، يعني در زمان بروز بحران در شهر 

ديدگان آن  تهران، مسئول رسيدگي به آسيب
مناطق است، اهميت پرداختن به اين موضوع 

شود. با اين حال در ساختار سازماني  بيشتر مي
كنوني شهرداري ساوه، نهاد مشخصي مسئول 

پيشنهاد رسيدگي به اين موضوع نيست. 
شود واحدي با عنوان مديريت بحران زير  مي

 نظر حوزة شهردار ايجاد شود.

واحد   .2
مديريت 
 بحران

  مدير: متخصص در حوزة فناوري
 اطالعات و همچنين مديريت؛

  دو نفر مسئولPMIS  كه
تخصص در حوزة فناوري 
اطالعات و همچنين مديريت 
پروژه دارند و در ارتباط مستقيم 

 اند؛  پروژه با دفتر مديريت

  چهار نفر كارشناس متخصص در
حوزة فناوري اطالعات به منظور 

هاي مورد نياز  ايجاد سيستم
هاي  سازماني و همچنين سيستم
كنندة  ارتباط با مشتريان و ارائه

 خدمات آنالين

  باال بردن آمادگي الكترونيكي سازمان براي
كارگيري و سود بردن از  پذيرش، به

 ي و ارتباطي؛هاي اطالعات فناوري
 هاي اتوماسيون اداري و  اجراي طرح

افزارهاي مرتبط با  شهرسازي و ايجاد نرم
 امور شهرداري؛

 هاي اقماري با شهرداري  لينك كلية شركت
 و ارائة اطالعات آنالين از اين طريق؛

 دهي آنالين به شهروندان؛ سرويس 
  گردآوري اطالعات و آمار دقيق از وضعيت

براي توفيق در  موجود شهر و شهرداري
هاي خدماتي و عمراني  اجراي برنامه

 شهرداري؛
 هاي موجود، براي  و داده اطالعات پردازش

تأمين نياز اطالعاتي مسئوالن، مديران و 
 ريزان شهرداري؛ برنامه

  تهيه، طراحي، اجرا، نصب و نگهداري
هاي  افزارها و تكنولوژي افزارها، سخت نرم

ان و رساني به مدير نوين براي خدمت
 شهروندان؛

  همكاري با واحد دفتر مديريت پروژه به
منظور ايجاد سيستم مديريت اطالعات 

 )؛PMIS(1پروژه

دليل اهميت فناوري اطالعات در دنياي امروز  به
ــهرداري     ــمت ش ــه س ــت ب ــين حرك و همچن
الكترونيك كه يكي از محورهاي استراتژيك در 

انداز تدويني شهرداري ساوه است، ايجـاد   چشم
واحد مجزا به نام فنـاوري اطالعـات زيـر     يك

نظر شهردار ضروري است. اين در حـالي اسـت   
كه در ساختار سازماني شـهرداري سـاوه، تنهـا    
يك كارشناس آمار و اطالعـات و امـور رايانـه    

ريـزي   برنامه«كند و وظيفه اين فرد  فعاليت مي
به منظور ايجاد بانك اطالعاتي آمـاري جـامع،   

ــه ــ ب ــد ش ــازمانروز و كارآم ــاي  هرداري و س ه
 تعريف شده است» وابسته

واحد   .3
فناوري 
 اطالعات

 

 يك مدير كيفيت؛ 

  دو كارشناس متخصص در امور
استانداردها و آشنا با خدمات 

 هاي عمراني. شهري و پروژه

  رسيدگي به عملكرد كارشناساني كه در
ها مسئول نظارت و رسيدگي به  معاونت
 اند؛ كيفيت

  مورد نياز و ابالغ آن تدوين استانداردهاي
 به كارشناسان و نهادهاي مربوطه؛

هايي  ها و روش مديريت كيفيت يعني اعمال راه
شده، حد  كه كاالي توليدشده يا خدمات عرضه

مطلوب و مناسبي را دارا باشند. حد مطلوب آن 
نامند.  چيزي است كه آن را استاندارد مي

هاي عمراني و خدمات  استاندارد كردن پروژه
ري، هم براي شهرداري و هم براي شه

جويي در  هاي بسيار دارد. صرفه شهروندان فايده
وقت و هزينه، استفادة بهينه از نيروي انساني، 
جلوگيري از اتالف وقت و ايمني در ابعاد آن، از 

توان به آن اشاره كرد  مواردي است كه مي
 .)14: 1386(جهاد دانشگاهي، 

واحد   .4
مديريت 

 كيفيت 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Project Management Information Systems 
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  هاي مورد نياز تفكيك شرح وظايف و تخصص واحدهاي پيشنهادي براي سازمان شهرداري ساوه به .5جدول ادامه 

 ضرورت، تعاريف و مفاهيم شرح وظايف هاي مورد نياز تخصص
واحد 

 پيشنهادي

  يك مدير كه بايد ارتباطات قوي
و مؤثري با ديگر مديران و 

ها داشته باشد و توانايي  معاونت
ميان سطوح ايجاد هماهنگي 

عالي و ارشد مديريتي را داشته 
باشد. اين فرد همچنين بايد ديد 
جامعي به شهرداري و همچنين 

 هاي شهري داشته باشد. طرح

  دو نفر متخصص در حوزة
مديريت استراتژيك و 

 ريزي؛ برنامه

  دو نفر متخصص در حوزة
هاي اقتصادي  مطالعات و بررسي

 سنجي؛ و امكان

 يك نفر متخصص در امور 
 ها؛ فرايندها و تحليل سيستم

  يك نفر متخصص در حوزة
ريزي اجتماعي، فرهنگي و  برنامه

 شهري.

 كارهاي علمي، پژوهشي و  يافتن راه
سازي براي رفع مشكالت شهر و  تصميم

 شهرداري؛

 سازي بهبود مستمر و تعالي و  زمينه
 سرآمدي شهرداري؛

 تهيه و تنظيم بودجة ساليانة كارآمد؛ 

 اي كاري شهرداري؛تدوين فراينده 

 مدت و  هاي بلندمدت، ميان تدوين برنامه
سازي اصل  ساليانه به منظور نهادينه

 ريزي و توسعه؛ برنامه

  هماهنگي ميان واحدهاي مختلف
ريزي،  شهرداري در راستاي برنامه

سازي، نظارت و راهبري  پيگيري، فعال
 هاي پژوهشي؛ طرح

 هاي آموزشي مورد نياز  برگزاري دوره
 واحدها.براي 

 

هاي كوچك در  شهرداري ساوه جزو شهرداري
كشور است؛ ولي به دليل وجود درآمدهاي باال 

و ميل شديد مديران شهرداري به توسعه و 
پيشرفت و پويايي سازمان، نيازمند واحدي است 

ريزي در جهت  صورت جامع به برنامه كه به
هايي در  توسعة پايدار شهرداري بينديشد و طرح

 ه پيشنهاد دهد.اين زمين

واحد   .5
مطالعات و 

 پژوهش

 

 مأخذ: نگارندگان

  
در  ،سـاختارهاي هرمـي اسـت. در واقـع     تمشـكال  گيري و اجرا ويژه اتالف منابع و كندي جريان تصميم كارايي، بهنا

عث و اين با شود ميها بر حسب اهميت و شمول به سطوح باالتر سازماني سپرده  گيري هاي بزرگ هرمي، تصميم سازمان
. شهرداري ساوه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و از جمله نقاط ضعفي كه مديران شـهرداري  شود مي كارهاكندي جريان 

ي شهرداري به دو قسمت تقسيم شود، يك ها فعاليتاگر  ها در شهرداري است. طوالني انجام پروژه فرايند، اند دهكرعنوان 
. شـود  ميسازماني نام دارد و با ساختار هرمي مديريت  ي درونها فعاليتكه داخلي سازمان است  كارهايقسمت مربوط به 

محـور بـدل    هاست. در اين حالت، شهرداري به يـك سـازمان پـروژه    قسمت دوم مربوط به كارهاي اجرايي در قالب پروژه
ت كه در سطح مديريت پيشنهاد آن اس ،دهد. بنابراين كه در اين قسمت كندي جريان امور خود را بيشتر نشان مي شود مي

ترتيب كه واحـدي بـه نـام     ها و مديريت، ساختار سازماني شكل ماتريسي به خود بگيرد. بدين ارشد، يعني در كنار معاونت
هاي بزرگ و اجرايي سازمان باشد كه  دفتر مديريت پروژه تشكيل شود كه مسئول كنترل، نظارت و هماهنگي ميان پروژه

خـود،   راهبـردي اين دفتر به دليل موقعيت  شود مي. پيشنهاد دهد  يا شهرداري انجام مي شود ميسپاري  طور كامل برون به
همچنين رفع نيازهاي آنهـا توسـط    ،ها اين دفتر مسئول نظارت و كنترل پروژه شهردار باشد. ةطور مستقيم زير نظر حوز به

سازماني يا بخشي شهرداري را از جهـت   ارتباط ميان قسمت درون ، اين دفترهاي مختلف شهرداري است. در واقع بخش
شوند،  هايي كه در اين سطح از سازمان مديريت مي . پروژهكند مياي برقرار  اي از خدمات به قسمت پروژه مجموعه عرضة
  اجرايي كامل دارد. ةند كه جنبا هايي پروژه
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هاي مطالعـاتي و   ظر گرفته شد. طرحهاي اجرايي شهرداري ساوه در ن تا اينجا، ساختار سازماني پيشنهادي براي پروژه
صورت غيرحضوري انجـام گيـرد. در ايـن حالـت،      تواند به دليل ماهيت آن مي هاست كه به پژوهشي نوع ديگري از پروژه

مراتب از  و بدون رعايت سلسله رندمعنا كه مشاوران ساختاري غيررسمي دا بدين ؛دگير مياي به خود  سازمان ساختار شبكه
صورت گره و ارتبـاط آنهـا بـا كمـان      ها اغلب به كنند. اين سازمان مييا ارتباطات تلفني همكاري  يرونيكطريق پست الكت

اي بـراي   هـاي شـبكه   سـازمان از . كنـد  مـي دهـي را مشـخص    . اين ارتباطات نياز اطالعاتي يا گزارششود مينشان داده 
ي غيرحضـوري و كاسـتن   هـا  فعاليتعت بازتاب اي براي افزايش سر گيري از خدمات تخصصي، تحقيقاتي و مشاوره بهره
در دفتر مديريت پروژه بخشي بـه نظـارت بـر     شود ميپيشنهاد  ،منظور  . بدينشود مي استفاده گستردهطور  بهسربار  ةهزين
واحدهاي پيشنهادي براي سازمان شهرداري ساوه به تفكيـك وظـايف و    5جدول  هايي از اين دست اختصاص يابد. پروژه

  دهد. مورد نياز را نشان ميهاي  تخصص
  
  گيري بندي و نتيجه جمع

ي با شرايط جغرافيايي شـهر و  ها شهرداريي كشور، عدم تطابق ساختار سازماني ها شهردارييكي از مشكالت اساسي در 
اني رده يكسان بوده و تفاوت چند هاي موجود در شهر است. چرا كه اين ساختار براي اغلب شهرهاي هم ها و پتانسيل توان

گرا، وضعيت ساختار سـازماني موجـود شـهرداري سـاوه     فرايند. در اين مقاله با استفاده از رويكرد شود ميبين آنها مشاهد ن
آن و نيـز در چـارچوب قـوانين موجـود بـراي        و پتانسـيل   تحليل و ساختار سازماني جديد، با توجه به شرايط شهر و توان

هاي موجود در ساختار سـازماني كنـوني شـهرداري سـاوه و      الت و كاستيمشك ،طراحي شده است. همچنين ها شهرداري
 83در شـهرداري سـاوه، از مجمـوع     هاي سازماني و وظايف محوله نشان داده شد. ها و عدم تطابق ميان پست گسيختگي

يسـتم  . سو به افراد تخصيص داده نشده استاست خالي  ،درصد است 37پست كه معادل  31پست سازماني تعريف شده، 
صـورت يكسـان و تـداخل     هاي مختلـف بـه   ها، ساختار سازماني مصوب نارسا براي شهرداري معيوب اشتغال در شهرداري

هـا از داليـل عمـدة خـالي      هاي مصوب به دليل مبهم و نامشخص بودن بسياري از وظايف محوله به پست وظايف پست
  هاي مصوب است. ماندن بسياري از پست

شـده   انـدازهاي تـدوين   گرفته و در چارچوب سند راهبردي شهر ساوه و چشم هاي صورت تحليلدر نهايت، با توجه به 
ـ  دارد.حـالتي تركيبـي   پيشنهاد شد كـه  براي شهرداري ساوه  اي ساختار سازمانيبراي شهر و شهرداري در اين سند،   ةبدن

كـه   ه، هرمـي پيشـنهاد شـده اسـت    ود وظايف عديداصلي ساختار سازماني شهرداري ساوه، به دليل ماهيت خدماتي و وج
ازماني شـكل  ها و مديريت، ساختار س در سطح مديريت ارشد، يعني در كنار معاونت. مطابق با ساختار فعلي شهرداري است

واحدهايي براي اين ساختار پيشنهاد شده كه رسيدن شـهر   ،با توجه به شرايط خاص شهر ساوه گيرد. ماتريسي به خود مي
تـرين ايـن    با ايجاد دفتر مـديريت پـروژه بـه عنـوان مهـم      ست.الزم ا شده براي آنها هاي تدوينندازا چشمو شهرداري به 

  گيرد. واحدهاي پيشنهادي به شرح ذيل است: اي به خود مي واحدها، ساختار سازمان شهرداري ساوه حالت شبكه
ي مربوط به خـدمات شـهري   . قسمتشود ميي شهرداري به دو قسمت عمده تقسيم ها . فعاليتدفتر مديريت پروژه

هايي است كه در شهرداري تعريـف و اجـرا    ديگر مربوط به پروژه د. بخشِگير ميطور مداوم و هميشگي انجام  است كه به
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محـور شـهرداري، الـزام اسـتفاده از مـديريت پـروژه را        شده در اين بخش، يعني بخش پـروژه  . مشكالت مشاهدهشود مي
ها،  با هدف ايجاد هماهنگي ميان پروژه شود ميمنظور پيشنهاد  ن بيشتر كرده است. بدينصورت استاندارد در كل سازما به

شـده   ها با بيشترين كيفيت، در زمان تعيين نهايت دستيابي به موفقيت در اتمام پروژه نظارت و كنترل، استانداردسازي و در
  و با كمترين هزينه دفتر مديريت پروژه ايجاد شود.

. شهر ساوه معين سه منطقة شهر تهران است؛ يعني در زمـان بـروز بحـران در شـهر تهـران،      دفتر مديريت بحران
حال، در ساختار سازماني كنوني شهرداري سـاوه نهـاد مشخصـي     ديدگان آن مناطق است. بااين مسئول رسيدگي به آسيب

ر نظـر حـوزة شـهردار ايجـاد     شود واحدي با عنوان مديريت بحران زي مسئول رسيدگي به اين موضوع نيست. پيشنهاد مي
ريـزي و اقـدام بـراي پيشـگيري و      با ستاد مديريت بحران استان، انجام مكاتبات، برنامه  شود. اين واحد مسئول هماهنگي

توان مانند شهر تهران سـازمان مسـتقلي    تدريج مي آمادگي براي بحران و مواردي از اين دست است. با رشد اين واحد، به
اي ساوه در نظر گرفت كه ستاد مديريت بحران شهر ساوه نام دارد و همة مراحل مديريت بحـران  تحت نظر شهرداري بر

يافتـه   صورت سازمان هاي الزم را به كند، همچنين هماهنگي ريزي مي يعني پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي را برنامه
  دهد. هاي مربوطه انجام مي با ديگر سازمان

دليل اهميت فناوري اطالعات در دنياي امروز و همچنين حركت بـه سـمت شـهرداري     هب. واحد فناوري اطالعات
تدويني شهرداري ساوه است، ايجاد يـك واحـد مجـزا بـه نـام       انداز چشمالكترونيك كه يكي از محورهاي استراتژيك در 

اري سـاوه، تنهـا يـك    فناوري اطالعات زير نظر شهردار ضروري است. اين در حالي است كه در ساختار سـازماني شـهرد  
ريزي به منظـور ايجـاد بانـك اطالعـاتي      برنامه«اين فرد  ةو وظيف كند ميكارشناس آمار و اطالعات و امور رايانه فعاليت 

اي كه بـراي ايـن واحـد در     تعريف شده است. هدف عمده» هاي وابسته روز و كارآمد شهرداري و سازمان آماري جامع، به
ت شهرداري الكترونيك و همچنين اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات بـراي بهبـود عملكـرد       نظر گرفته شده، حركت به سم

  سازمان و پشتيباني از مديران است.
شـده   هايي كه كاالي توليدشده يا خـدمات عرضـه   ها و روش . مديريت كيفيت يعني اعمال راهواحد مديريت كيفيت

هـاي   نامند. استاندارد كـردن پـروژه   كه آن را استاندارد مي حد مطلوب و مناسبي را دارا باشند. حد مطلوب آن چيزي است
جويي در وقـت و هزينـه،    هاي بسيار دارد. صرفه عمراني و خدمات شهري هم براي شهرداري و هم براي شهروندان فايده

بـه آن اشـاره   تـوان   استفادة بهينه از نيروي انساني، جلوگيري از اتالف وقت و ايمني در ابعاد آن، از فوايدي است كه مـي 
هـاي ديگـر انجـام     هاي عمراني و خدماتي زيادي هم از سوي شهرداري و هـم از سـوي سـازمان    كرد. در كشور، فعاليت

تر از دورة تضمين حسن انجام كـار اسـت. دليـل چنـين رويـدادي را       ها بسيار كوتاه گيرد، اما متأسفانه عمر اين ساخته مي
اي كه بر عهده دارند، احساس مسئوليت كـافي ندارنـد و    فراد در مقابل وظيفهوجو كرد كه ا توان در اين موضوع جست مي

اش علمي و دلسوزانه نيست، زيرا  هيچ نظام منسجمي نيز ناظر بر كيفيت كارها نيست و اگر هم هست، نظارت و مديريت
هـاي شـهر نهفتـه اسـت.      حل اين مشكل در مديريت كيفيت پروژه خود اين مديريت نيز با فقدان كيفيت مواجه است. راه

هاينـد،   امروزه در معاونت خدمات شهري و عمران و شهرسازي، كارشناساني مسئول رسيدگي و نظارت بر كيفيـت پـروژه  
هاي موجود و مشكالت فراواني كه در اين زمينه مشاهده شده است و همچنين اهميت بسيار زياد اين  دليل كاستي  ولي به
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جزا با نام مديريت كيفيت زير نظـر حـوزة شـهردار فعاليـت كنـد. ايـن واحـد مسـئول         شود واحدي م موضوع، پيشنهاد مي
اند و همچنين اسـتانداردهاي   ها مسئول نظارت و رسيدگي به كيفيت رسيدگي به عملكرد كارشناساني است كه در معاونت

  كنند. مورد نياز را تدوين كرده و به آنها ابالغ مي
هاي كوچك در كشـور   ، جزو شهرداري وه با توجه به ساختارهاي پيشنهادي. شهرداري ساواحد مطالعات و پژوهش

است؛ ولي به دليل وجود درآمدهاي باال و ميل مديران شهرداري به توسعه و پيشرفت و پويايي، سازمان نيازمنـد واحـدي   
ين زمينه پيشنهاد دهـد.  هايي در ا ريزي در جهت توسعة پايدار شهرداري بينديشد و طرح صورت جامع به برنامه است كه به

  واحد مطالعات و پژوهش در همين راستا پيشنهاد شده است.
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