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چکیده
عوامل  شناخت  و  ردیابي  نیازمند  پیوسته  به طور  شهر  یک  صحیح  مدیریت  که  نیست  تردیدي 
پژوهش  تنگناهاست.  برطرف کردن  و  کنترل  و  آن ها  بهینه  اجراي  مسیر  از  فعالیت ها  تنزل دهنده 
حاضر با هدف شناسایي  و رتبه بندی عوامل راهبردی محیطی و سازمانی در پیاده سازی خدمات 
این سازمان  پروانه ساختمان در  فرایند صدور  انجام شده است.  ناب در شهرداری همدان  شهری 
و  عواملي  است که »چه  این صورت طرح شده  به  پژوهش  این  اصلي  و سؤال  گرفته  قرار  مدنظر 
در  پروانه ساختمان  فرایند صدور  به طور خاص  و  ناب شدن  خدمات شهری  اولویتي سبب  با چه 
شهرداری همدان خواهد بود؟ »بنابراین تحقیق پیش رو به لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلي و به 
لحاظ هدف، کاربردي است. در پژوهش حاضر به شناسایی و طبقه بندی 28 عامل راهبردی مؤثر 
در پیاده سازی اصول عملیات ناب پرداخته شد. بدین منظور با کمک گرفتن از 13 خبره شهرداری 
که دارای تجربه در خدمات شهری بوده اند از تکنیک دلفی استفاده شد. سپس با استفاده از تکنیک 
تصمیم گیری چندمعیاره  تاپسیس فازی به عنوان یکی از فنون پرکاربرد و توانمند و همفکری 16 
خبره به رتبه بندی عوامل پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی عملکرد کارکنان از بین 
عوامل درون سازمانی و بی اعتمادی مردم نسبت به شهرداری در بین عوامل برون سازمان مهم ترین 
عوامل در برقراری اصول ناب در فرایند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری همدان هستند. براساس 
نتایج پیشنهاد شد که ارزیابی عملکرد صحیح کارکنان، اجرای دفاتر پیشخوان، توزیع بروشور هدایت 

ارباب رجوعان و ... به منظور برقراری اصول عملیات ناب صورت گیرد. 

1. مقدمه
امروزه موقعیت شرکت ها و سازمان ها بیش از گذشته به توسعه 
و تقویت زیربناهای اصولی و ارکان سازمانی وابسته است. در این 
میان فرایندهای کاری به عنوان مبدل های ورودی به خروجی 
سازمان باید به تمام معنی ارزش آفرین باشند تا بتوانند اعتماد 
و اطمینان را در میان مخاطبین و مشتریان خود فراهم سازند. 
چرا که طی سال های آینده یکی از مهم ترین چالش های پیش 
 روی سازمان ها کاهش هر چه بیشتر منابع اتالف است. پس 
ناب سازی سازمان و فرایندهای سازمانی امری اجتناب ناپذیر 
خواهد بود )غضنفری و فتح اله، 1382(. طبق تعریف انجمن 
کنترل تولید و موجودی آمریکا، رویکرد ناب عبارت است از 
رویکردی سیستماتیک برای تعیین و حذف اتالف ها در فرایند. 
رویکرد  به  مربوط  کتاب های  نویسنده  اولین  و  مشهورترین 
می کند:  تعریف  گونه  بدین  را  اتالف   )manden, 1981( ناب 
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نکند.”  ایجاد  برای محصول  افزوده ای  ارزش  “هر چیزی که 
)سیدحسینی و عبدی، 1388(. گفته می شود که مفهوم ناب 
با سه محرک اصلی انسان، فرایندها و فناوری سر و کار دارد. 
یعنی تفکر ناب و مشارکت کارکنان، فرایندهای با جریان بدون 
وقفه در زنجیر تولید و حذف اتالف منابع و سرانجام، فناوری 
که ابزاری در خدمت مردم و فرایندهاست. پیامد و جهت این 
محرک ها رضایت مشتری، به عنوان یک اصل اساسی، خواهد 

بود )صفار،1387(.
 مدیریت صحیح یک شهر نیازمند پایش همیشگي و موشکافانه 
فعالیت هاي اجرایي است تا اینکه زمینه اصالح روش ها و تقویت 
توانمندي ها فراهم شود . وجود نارسایي در ارائه خدمات شهري، 
به دلیل ماهیت روزمره و همیشگي آن، هر چند جزئي و اندک 
بگیرد  از شهرداري  زیادي  انرژي  و  باشد مي تواند هزینه  هم 
بدین ترتیب اصالح فرایندهای اجرایي هرچند اندک مي تواند 
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صرفة اقتصادي زیادي به ارمغان بیاورد، باوجود اهمیت خدمات 
شهري و اهمیت بهبود روش هاي اجرایي آن در این بین خأل 
مطالعاتي چشم گیري به چشم مي آید. بیشتر تحقیقات انجام 
شده تنها به ارزیابي رضایت شهروندان از نحوة ارائه خدمات 
شهري محدود شده است؛ اما توجه دقیق به علت این نارضایتی 
و اصالح روش ها خصوصاً در زمینه کاهش اتالف و ناب سازی 
سازمان صورت نگرفته است. موضوع ناب سازی سازمان بیشتر 
کانون توجه صنایع تولیدی بوده و کمتر در خدمات به آن توجه 
شده است. تحقیقات ناب سازی انجام شده در زمینه خدماتی 
محدود به بیمارستان ها و شرکت های خصوصی خدماتی بوده 
است. از این رو تحقیق حاضر اولین تحقیق داخلی است که 
در زمینه ناب سازی در قلمرو خدمات شهری انجام می شود. از 
آنجایی که ناب یک راهبرد مدیریتی است و قبل از برقراری هر 
راهبردی باید به عوامل زمینه ای آن، چه عوامل درون سازمانی 
پیاده سازی  برای  شود؛  توجه  سازمانی  برون  عوامل  چه  و 
راهبردی عملیات ناب در شهرداری اقدام به شناسایی عوامل 
مهم در پیاده سازی راهبرد ناب نیاز بود. در این تحقیق عوامل 
راهبردی، شناسایی و رتبه بندی می شود تا در نهایت با ارائه 

راه کارهایی بتوان اتالف سازمانی را کاهش داد.
هدف اصلی پژوهش در ابتدا شناسایی و استخراج آن دسته از 
عوامل راهبردی محیطی و سازمانی که در پیاده سازی فلسفه 
عوامل  رتبه بندی  سپس  و  موثرند  شهری  خدمات  در  ناب 

به دست آمده است.

2 پیشینه پژوهش 
با  مقاله ای  در   )Poddighe et al,2011( همکاران،  و  فودیگه 
عنوان تولید ناب و فروش یک مرحله ای برای خدمات شهری 
در شهرداری سان جولیانو در ایتالیا به این نتیجه رسیدند که 
مدیریت  منزله  به  عمومی،  بخش  در  ناب  تفکر  به کارگیری 

نوآوری خواهد بود.
“نقش  نام  با  تحقیقی  در   )Omran Aly,2014( علی  عمران 
تولید ناب در بهبود عملکرد خدمات عمومی در مصر: چالش ها 
و فرصت ها”)2014( با روشن کردن تکنیک های ناب و استفاده 
به  سنتی  بی اثر  عمومی  خدمات  عملکرد  تبدیل  برای  آن ها 
خدمات جدید مؤثر، پرداخته است با این هدف که در کشور 
مصر با وجود همه ی مشکالتی که پس از انقالب آن رخ داده 

است باعث بهبود عملکرد خدمات عمومی شود.

عنوان  با  مقاله ای  در   )Miao et al,2011( همکاران  و  میاو 
اداره  در  تسهیل  و  اصالح  چگونگی  دولتی:  ناب  “مدیریت 
در  ناب  اصول  شکاف  بر  ناب”  اصول  با  چین  در  شهرداری 
دادن  نشان  مقاله  این  هدف  می کند.  تمرکز  تأمین  زنجیره 
برای شهروندان  ارائه خدمات عمومی کارآمد  بر  عوامل مؤثر 
برای  انعطاف پذیر  افزایش  و  شهرداری  در  اصالحات  ایجاد  و 

برآوردن تقاضای عمومی است.
جانسن و استیوز )Janssen and Estevez,2013( در تحقیق 
خود با نام “دولت ناب و پلت فرم مبتنی بر حکومت داری با 
انجام بیشتر یا کمتر” با توجه به فلسفه ناب به این موضوع 
می پردازد که با استفاده از قابلیت های موجود در جامعه می توان 
به ارزش های عمومی دست یافت. فرض اساسی این است که 
مشکالت اجتماعی تنها با همکاری جامعه قابل حل است. ادغام 
کاربران، اطالعات، خدمات و دیگر رسانه های اجتماعی برای 

تعامل شهروندان و پیاده سازی راهبردی ناب ضروری است.
جامع  مدل  ارائه  هدف  با  که  مقاله ای  در   )1388( قرائی پور 
خودروسازی  شرکت های  بودن  ناب  ارزیابی  برای  معتبری 
کشور انجام شده است  مدل مفهومی در سه بعد توانمندسازها 
)2مؤلفه(، فرایند های اصلی و پشتیبانی  کسب وکار )11مؤلفه( 
و نتایج کسب وکار )3مؤلفه( طراحی نموده است. این تحقیق 
در سه شرکت اصلی خودروسازی سواری کشور )ایران خودرو، 

سایپا و پارس خودرو( انجام گرفته است. 
وضعیت  بررسی  به  پژوهشی  در   )1391( فقیه  و  خانی  امیر 
شرکت ایران خودرو بر اساس مدل جکسون و جونز از نظر میزان 
انجام فرایند تجدید حیات و  ناب بودن می پردازد و ضرورت 
اجرای چرخه بهبود راهبردی را یادآور شده تا عالوه بر افزایش 
کیفیت محصول که در راستای رقابت پذیری است، نسبت به 
اصالح الگوی مصرف، به ویژه مصرف انرژی در کشور اقدام و در 

جهت راهبردهای کشور گام برداشت. 
غضنفری و فتح اله )1382( نیز در پژوهشی با عنوان ناب سازی 
از  منطقی  توالی  و  چارچوب  سازمانی،  فرایندهای  و  سازمان 
اقدامات ارائه کردند که می تواند در راستای شناسایی، حذف و 
اصالح منابع اتالف در سازمان و فرایندهای سازمانی مفید واقع 
شود. در این تحقیق که در یک محیط خدماتی )دانشکده( و 
است،  اجرا شده  دانشجویان  واحد  انتخاب  و  نام  ثبت  فرایند 
ده گام همراه با توصیه های کاربردی جهت ناب سازی فرایند 

مذکور ارائه شده است.
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 سید حسینی همچنین در پژوهشی با همکاری عبدی )1388( 
با نام “ارائه و تدوین مدل ناب در صنایع خدماتی با رویکرد 
ارزیابی خدمات در کالس جهانی” به موضوع نحوه به کارگیری 
با  تحقیق  این  در  است.  پرداخته  خدمات  در  ناب  رویکرد 
مورد مطالعه قرار دادن تعمیرگاه پس از فروش به عنوان یک 
ارائه کننده خدمت خالص، اتالف های ریشه ای تعریف شده و 
معادل آن در خدمات ذکر شده است. در نهایت به مدلی جهت 

شناسایی و حذف اتالف با دید سیستمی دست یافته است.
راهبردی  عوامل  جامع  تشریح  و  ارزیابی  شناسایی،  مقاله 
جامع عوامل راهبردی محیطی و سازمانی در توسعه خدمات 
نژاد  مهران  نوشته  تهران  مناطق  الکترونیک  شهرداری های 
به منظور  که  است  پژوهشی  پور)1388(،گزارش  جوادی 
شناسایی و ارزیابی عوامل راهبردی توسعه خدمات الکترونیک 

در سطح شهرداری مناطق تهران انجام پذیرفته است. 
با توجه به تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی عنوان شده، 
تحقیق حاضر اولین پژوهش داخلی است که به عوامل راهبردی 
برقراری اصول عملیات ناب در خدمات شهری پرداخته است و 

با کمک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره رتبه بندی می کند.
سؤاالت پژوهش

مهم ترین سؤاالتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته 
است عبارتند از:

پیاده سازی اصول  بر عدم  1- عوامل راهبردی محیطی مؤثر 
عملیات ناب در خدمات شهری همدان کدام اند؟

2- عوامل راهبردی سازمانی مؤثر بر عدم پیاده سازی اصول 
عملیات ناب در خدمات شهری همدان کدام اند؟

3- آیا رتبه و اهمیت عوامل راهبردی مؤثر بر پیاده سازی اصول 
ناب در خدمات شهری همدان با هم تفاوت معنی داری دارند؟

ناب  پیاده سازی  راه  در  محیطی  عوامل  درباره  نخست  سؤال 
می پردازد. سؤال دوم به عوامل سازمانی در این راه توجه دارد. 

سؤال سوم نیز معطوف به اولویت عامل یاد شده است.

3 روش تحقیق 
در  که  می شود  انجام  اکتشافی  به صورت  پژوهش  یک  زمانی 
مورد پدیده ای که پژوهشگر با آن روبه رو است، اطالعات زیادی 
وجود ندارد یا اطالعاتی در مورد اینکه چگونه مسائل مشابه یا 
موضوعات پژوهشی در گذشته حل شده اند در اختیار ندارد. 
در حقیقت مطالعات اکتشافی برای درک بهتر ماهیت مسأله 

انجام می شوند. 
این پژوهش با استفاده از راهبرد پیمایش به استخراج عوامل 
راهبردی در پیاده سازی اصول عملیات ناب در خدمات شهری 
پرداخته است. بنابراین از نظر روش پیمایشی و از نظر ماهیت 

اکتشافی است و نیز از لحاظ هدف توسعه ای- کاربردی است.
پژوهش  و  کتابخانه ای  تحقیقات  از طریق  پژوهش حاضر  در 
شد.  استخراج  سازمانی  و  محیطی  راهبردی  عوامل  میدانی 
تمامی این عوامل از منابع موجود به دست آمده بود که برای 
نیاز  پروانه  صدور  فرایند  و  شهری  خدمات  به  تعمیم دادن 
از  استفاده  با  منظور  بدین  داشت.  بومی سازی  و  بازنگری  به 
تکنیک دلفی3 و با هم اندیشی خبرگان عوامل مهم از غیر مهم 

شناسایی شدند.
با مشورت ناظر  انجام تکنیک دلفی  انتخاب خبرگان و  برای 
معیارهای  بر  از خبرگانی که  نفر  دو  پژوهش،  این  شهرداری 
فرایند  در  کاری  تجربه  داشتند،  اشراف  پروانه  صدور  فرایند 
مذکور و تخصص الزم انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش 
گلوله برفی هر کدام از خبره ها دو کارشناس دیگر را معرفی 
نمودند تا در نهایت تعداد 13 خبره که مورد تأیید ناظر پژوهش 

بودند، شناسایی گردید.
پرسش نامه  شامل 15 عامل سازمانی و 12 عامل محیطی بود 
که با طیف نه گانه لیکرت از خیلی کم اهمیت تا خیلی با اهمیت 
و  میانگین گیری  مرحله جمع آوری،  از 3  پس  سنجیده شد. 

پخش مجدد بین خبرگان عوامل مهم تشخیص داده شد.
تاپسیس یکی از روش های تصمیم گیری چندشاخصه است که 
m گزینه را با توجه به n معیار رتبه بندی می کند. مبنای این 
انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب  روش، 
ایدئال مطلوب و بیشترین فاصله را از جواب ایدئال نامطلوب 
دارد. از طرفی دیگر از آنجا که داده های صحیح از آن ها مشکل 
هستند، به نظر می رسد برای کار با داده های غیرقطعی و یا 
قرار  استفاده  مورد  ویژه ای  روش های  باید  داده ها،  از  بازه ای 
گیرد )لی و دیوز، 1999(. از این رو می توان از منطق فازی در 
تکنیک های تصمیم مختلف استفاده نمود و از مزایای آن بهره 
برد. یکی از این تکنیک ها، تکنیک تاپسیس است که با کاربرد 
منطق فازی در آن به تکنیک تاپسیس فازی تبدیل می شود 
دارد. مبرهن است  تاپسیس  از  این روش روشی متفاوت  که 
که منطق اصلی استفاده از تکنیک های تصمیم گیری به صورت 
فازی، تأثیرگذاری عدم قطعیت موجود در تفکرات آدمی، در 
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تصمیم گیری هاست )عالم تبریز و همکاران، 1388(.

4 مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری 
ناب1

تفکر ناب فرهنگی است که براساس آن ارزش در یک سازمان 
کرد،  پیاده سازی  بتوان  را  ارزش ها  این  اگر  می شود.  تعریف 
نوع  این  آنکه  علت  شد.  خواهند  حذف  خودبه خود  اتالف ها 
با استفاده  نامیده می شود، آن است که می توان  تفکر “ناب” 
تجهیزات،  انسانی،  نیروی  کمترین  یعنی  منابع،  کمترین  از 
زمان و فضا به باالترین نتایج رسید. الزمه ناب شدن عملیات، 
حاکم شدن تفکر ناب در سازمان است )ووماک، 1379(. تولید 
ناب یک راهبرد مدیریتی و رویکردی جهت شناسایی و حذف 
موداها )منابع اتالف( برای کمینه سازی هزینه ها و حرکت به 
تفکر  از  رویکرد  این  است.  سازمانی  تعالی  و  بهره وری  سوی 
بهبود مستمر و کایزن متولد و در کارخانه جات و صنایع ژاپن 
در قالب تولید ناب )سال 1950 کارخانه تویوتا( توسعه یافت 

)فتح اهلل و همکاران، 1383(. 
دنیس )Denis( نیز هدف تولید ناب را برآورده کردن خواسته های 
مشتریان با باالترین کیفیت، کمترین هزینه و کوتاه ترین زمان 

ممکن از طریق حذف دائمی اتالف معرفی کرده است. 
ووماک و جونز )Jones &Womack( تفکر ناب را در پنج اصل 

خالصه کرده اند:
1- تعیین دقیق ارزش محصول مشخص،

2- شناسایی جریان ارزش برای هر محصول،
3- ایجاد جریان در فعالیت ها،

4- امکان دادن به مشتری برای مطالبه،
5- کمال. 

ابعاد تولید ناب
کایزن2 یک ترکیب ژاپنی است که از دو کلمه KAI به معنی 
تغییر و ZEN به معنی خوب )برای بهترشدن( تشکیل شده 
است. اساساً روش کایزن بهبودهای کوچک ولی مستمر و با 
مشارکت کلیه افراد سازمان است. کایزن در واقع متضاد یک 
سرمایه گذاری  به  معموالً  کایزن  است.  آنی  و  بزرگ  نوآوری 

چندانی نیاز ندارد.
5S برای اولین بار توسط ژاپنی ها مطرح شد. آن ها در مطالعات 

و بازدیدهای خود در آمریکا با پدیده خانه داری صنعتی آشنا 
شدند. با مطالعه  در فرهنگ خود به پنج اصل رسیدند که با 

1. Lean
2. Kaizen
3. Just in time
4. Kanban

5. Jidoka
6. Andon
7. yo-i-don

کمک آن ها تحقق این امر امکان پذیر شده و از آنجا که این 5 
اصل با حرف S شروع می شود به آن 5S گفته شد. سازمان دهی، 
نظم و ترتیب، پاکیزگی سازی، استاندارد سازی، انضباط )تاکاشی 

اوساد، 1373(.
سیستم تولید بهنگام3، به معنی تولید به هنگام قسمت عمده 
و  نیاز  هنگام  به  درست  نهایی،  محصول  در  مصرفی  قطعات 

.)manden, 1981( انتقال سریع آن ها به خط مونتاژ است
اتونوماسیون 

اصطالحی است که در شرکت تویوتا شکل گرفته است. این 
اصطالح بر توقف دستی یا خودکار عملیات تولیدی، درست 

به هنگام تولید قطعه ای معیوب یا غیر استاندارد اشاره دارد.
کانبان4

یک سیستم اطالعاتی است که نه تنها برای کنترل موجودی 
اقالم در جریان تولید به کار می رود، بلکه برای کنترل جریان 
تولید و جریان موجودی قطعاتی که به صورت ساخته شده از 
بیرون کارخانه خریداری می شود، نیز می تواند مورد استفاده 
قرار گیرد. کانبان ورقه یا برچسبی حاوی دستورالعمل هاست 
که مکرراً مورد استفاده قرار می گیرد. برخالف دستورات کاری 

مرسوم، کانبان همیشه ضمیمه قطعات و یا مواد است.
جیدوکا5 

طریق  از  که  است  تولید  مشکالت  هشداردهنده ی  سیستم 
مجموعه چراغ هایی که در ارتفاع زیادی در باالی خط تولید 
یا مونتاژ نصب شده اند، هنگام بروز مشکل، به همه اعالم خطر 
می کند. این مجموعه چراغ ها، اصطالحاً آندون6 نامیده شده اند. 
هنگامی که در عملیات تولیدی مشکلی پیش می آید بسته به 
نوع مشکل، چراغ های زرد یا قرمز روشن می شوند. چراغ قرمز 

به معنای مشکل جدی در خط تولید یا خط مونتاژ است.
یو ئی دون7 

واژه ای ژاپنی است و به هماهنگ قطعات یا مونتاژهای فرعی در 
مراحل بعدی عملیات اشاره دارد.

به طور کلی سیستم جیدوکا-آندن برای شناسایی و برطرف کردن 
مشکالت ناشی از عملیات غیر هماهنگ به کار می رود.

دوباره  آغاز  و  سازمان  بازطراحی  معنای  به  مجدد  مهندسی 
تحول ریشه یی کسب و کار، فرصتی دیگر برای بازسازی ساختار 
است  کار  انجام  روش های  و  فرایندها  دوباره سازی  و  سازمان 

)هومر و چمپی،1996(.
مودا واژه ای ژاپنی و به معنی اتالف است. در حالت جامع، به آن 



ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال هشتم- شماره 3 - پیاپی 29 - پاییز 1397

ک محیطی و سازمانی در برقراری اصول عملیات ناب در خدمات شهری
شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژی
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دسته از فعالیت هایی گفته می شود که جاذب و مصرف کننده 
منابع و ذخایر هستند، ولی با این حال هیچ ارزشی نمی آفرینند. 
موداها انواع بسیاری دارند که هر سازمان با توجه به فعالیت ها 
و شناخت منابع خود باید آن ها را شناسایی کرده و سعی در از 
بین بردن و حذف آن ها داشته باشد )ووماک و جونز، 1380(.

سازمان خدماتی ناب
حاکم کردن اصول تفکر ناب در سازمان باعث می شود تمامی 
و  اتالف  بدون  دارد،  امکان  که  جایی  تا  سازمان  فعالیت های 
می توان  را  سازمان ها  گونه  این  شود.  انجام  منابع  رفت  هدر 
ناب  سازمان  در  آورد.  حساب  به  ناب  سازمان  یک  به عنوان 
طی تمامی گام های موردنیاز یک محصول یا خدمت، از ایده 
اولیه تا تولید، از سفارش تا تحویل محصول نهایی به مشتری، 
تمامی  و  می گیرد  قرار  مدنظر  مشتری  دید  از  ارزش  مفهوم 
فعالیت هایی غیرارزش افزا اتالف محسوب شده و با استفاده از 
روش سیستماتیک و به سرعت حذف می شود )میلوسکاس و 

نیگتین، 1999(.
سیستم مدیریت ناب برخالف کاربرد اولیه آن، تنها به حوزه 
تولید و کارگاه محدود نمی شود، بلکه تفکر حذف ضایعات و 
اتالف ها و توجه به مشتری در سازمان  های خدماتی، تجاری و 
اداری هم کاربرد جدی دارد. پیشگیری از اتالف وقت، اتالف 
منابع، اتالف حمل و نقل، اتالف پردازش، اتالف حرکتی، اتالف 
در اطالعات و خالقیت، همگی موردنیاز سازمان ها و دستگاه های 
کشور بوده و در راستای اهداف کالن کشور است )امیرخانی 
و فقیه، 1391(. پیاده سازي اصول این تکنیک که دربرگیرنده 
راهبردهایي براي بهبود عملکرد نیروی انسانی است نیازمند 
نیروی  با  انجام خدمات  در  تکنولوژي هاي جدید  به کارگیري 
انسانی ناب است. با گام برداشتن در این مسیر مي توان شاهد 
تغییر فرهنگ سازمان، افزایش انعطاف پذیري، افزایش بهره وري، 
قابلیت سوددهي و رضایت مندي مشتریان داخلی )کارکنان( و 
خارجی بود. به عقیده صاحب نظران ناب سازی خدمات می تواند 
سازمان ها را درجهت بهبود خدمات و رضایت مشتری هدایت 
نماید که در نهایت سازمان ها در این امور می توانند خود را به 

سود و وفاداری مشتری برسانند )ووماک،2003(.
ناب در خدمات شهری

کاهش  برای  راه کارهایی  به دنبال  جهان  سراسر  در  دولت ها 
حالی  در  این  هستند.  نوآوری  تحریک  با  هم زمان  هزینه 
با چالش های عمده ای  است که به دنبال هر دو هدف، دولت 

روبه روست که وابسته به محیط پیرامون، تعامل دست اندرکاران 
و حل مسائل اجتماعی با استفاده از روش ها، ابزارها، مدل ها و 
شیوه های جدید حاکمیتی است. در نتیجه تغییرات اساسی در 
چگونگی حکومت انجام می شود. چنین تغییراتی تحت چتر 
بزرگ حکومت ناب صورت می پذیرد. دولت ناب موج جدیدی 
دولت  مانند  سنتی  روش های  به  پاسخ  به عنوان  که  است 

الکترونیک، ظاهر شده است.
دولت ناب با اصول عقالنی که در آن برخی از بخش های سنتی 
دولت ممکن است رها شود و کانال های جدیدی برای تعامالت 
به دنبال آن ایجاد شود، در ارتباط است. به عنوان مثال به وضوح 
خدمات  ارائه  قدیمی  فیزیکی  کانال های  که  است  مشخص 
نمی توانند  که  کسانی  برای  تنها  و  می شوند  حذف  عمومی 
الکترونیک استفاده کنند، وجود دارند  از کانال های آنالین و 

)جانسون و جوها، 2006(.
اصول اساسی ناب در خدمات شهری

برت تویین تکنیک های ناب را به عنوان یک راهنمای فلسفی 
برای سازمان دولتی می داند و کتاب خود را حول اصول اساسی 

ناب سازمان داده است:
- قرار دادن مشتری در مرکز فرایند،

- افزایش ارزش برای مشتری،
- جستجوی منابع اتالف و حذف آن ها،

- هدف قرار دادن کارکنان به عنوان مالک فرایند.
به منظور ایجاد قابلیت اجرای تولید ناب در سازمان های خدماتی 
عمومی، باید با توجه به جنبه های مختلف سازمانی، تئوری ناب 

را در نظر گرفت:
نقشه  مانند  استاندارد  سازمانی  ابزارهای  عملیاتی،  سطح  در 
جریان ارزش برای ایجاد ارزش است. استفاده از این ابزارهای 
منطقی، ساده به نظر می آید. با استفاده از آن ها اتالف و زمان 
انتظار کاهش و بهره وری افزایش می یابد  )مک کوار، 2008(.

ناب پتانسیل ایجاد مشاغل ساده تر و تکراری را دارد یا می تواند 
و  برنامه ریزی  و  تفکر  به  نیاز  کارهایی که  به  تبدیل  را  آن ها 
مسئولیت کمتری دارند کند. تئوری سیستم های اجتماعی به 
برای  فن آوری  و  انسانی(  )رفتار  اجتماعی  عناصر  بین  تعامل 
ناب،  تئوری  راستای  در  سازمانی  فرهنگ  از  حمایت  ایجاد 

می پردازد )جاستون و همکاران ، 2009(.
از  دور  فنی  و  اجتماعی  جنبه های  که  فرایندهایی  به  ناب 
را  سؤال  این  منتقدان  از  بسیاری  می کند.  تأکید  دارند،  هم 
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با صراحت  که  فنی  که چگونه یک سیستم  می کنند  مطرح 
برای  را ترویج می کند، می تواند  کارهای تکراری و استاندارد 
کارکنان جذاب باشد و ایجاد انگیزه کند. یک نظر رایج این 
است که سازمان ناب به دنبال استفاده از شیوه هایی است که 
باعث افزایش انگیزه کارکنان می شوند )به عنوان مثال آموزش 
با  تا  عملکرد(  با  متناسب  پرداخت  داخلی،  ارتقای  گسترده، 
ایجاد حس لذت بخش احترام به کارکنان، سبب تولید محصول 
با کیفیت و افزایش بهره وری شود )ووماک و همکاران، 1996(.

از این رو ما به ماهیت هر دو جنبه عملیاتی فنی – اجتماعی 
تولید ناب اطمینان داریم. بعضی از حامیان ناب حتی پیشنهاد 
ایجاد تعادل بین جنبه های عملیاتی و فنی-  با  می کنند که 
جنبه  به طوری که  داد؛  بهبود  را  محصول  می توان  اجتماعی 
به تحقق آن  قادر  تنهایی  به  اجتماعی آن  یا فنی-  عملیاتی 
است  ناب  بهتر سازمان  این هم افزایی سبب عملکرد  نیست؛ 

)امیلیانی، 2007(.
)جنبه های  کوتاه تر  مسیر  پذیرش  جهت  در  ناب  زمانی که 
با حفظ جو سازمانی مثبت )جنبه فنی-  عملیاتی( هم زمان 
اجتماعی( و دستیابی به نتایج بهتر با تبادل زمان تولید کوتاه تر 
در ازای رضایت کارکنان است، قابلیت تجمعی برای تولید ناب 

رخ می دهد )پیتر و همکاران، 2004(.
عوامل راهبردی

فرصت ها و تهدیدات خارجی، رویدادها و روندهای موجود در 
محیط خارجی سازمان است که می توانند در آینده به میزان 
زیادی به سازمان منفعت یا زیان برسانند. فرصت ها و تهدیدها، 
خارج از کنترل یک سازمان بوده و از این رو به عوامل خارجی 
یا برون سازمانی تعبیر می شوند. از سویی دیگر نقاط قوت و 
ضعف داخلی در زمره فعالیت های درون سازمانی و قابل کنترل 
قرار گرفته و ممکن است سازمان ها را به شکلی ضعیف و یا 
به نحوی مطلوب و ایدئال انجام داده و مدیریت نماید )دیوید، 

.)1386
چگونه مدیریت کردن نظام شهری، همواره یکی از جستارهایی 
است که اندیشه کارشناسان و مدیران شهری را به خود مشغول 
کرده است. با گذشت زمان، شهرها نیز باید شیوه ی مدیریت 
به  نمی توانند  وگرنه  کنند  سازگار  زمانی  شرایط  با  را  خود 
بالندگی بایسته و شایسته ای دست یابند. استقرار بیش از نیمی 
از جمعیت کشورهای در حال توسعه در شهرها تا 20 سال 
دیگر به گفته مشاور بانک جهانی، انتقال مرکز ثقل تصمیمات 

سیاسی- اقتصادی از سطح ملی به سطح منطقه ای و پررنگ 
شدن نقش کالنشهرها، مطرح شدن رقابت و همکاری به عنوان 
دو مبحث مهم در مدیریت شهری نشان می دهد که شهرها با 
شرایطی متغیر و محیط هایی چالشی رو به رو هستند. شهرها در 
این شرایط باید به الگویی از مدیریت که بتواند آن ها را در این 
شرایط متغیر و چالشی، به اهداف و چشم انداز شهری برساند، 

روی آورند.
در جهانی پرآشوب و متغیر، مدیریت کردن شهرها به الگوهای 
بتواند شهر را در این گردآب، به  تا  نیاز دارد  نوین مدیریتی 
که  چشم اندازی  به  شهرها  رسیدن  برساند.  خود  چشم انداز 
برای خود در نظر می گیرند، نیاز به شیوه نوینی از مدیریت 
شهری دارد که می توان از آن با نام “مدیریت راهبردی شهری” 
کردن  برآورده  در  شهری  سنتی  مدیریت  ناتوانایی  کرد.  یاد 
نیازمندی های شهرها  رقابتی شدن شهرها در دهکده جهانی، 
این  در  کالنشهر  هر  )چشم انداز(  جایگاه  شدن  روشن  لزوم 
دهکده و نیز اهمیت یافتن پرسش هایی چون شهر “کجاست”، 
می خواهد  “چگونه  و  برود”  باید  کجا  “به  می رود”،  کجا  “به 
به آنجا برود”، همه این ها وجود یک برنامه راهبردی برای هر 
شهر را ضروری می سازد. پاسخ به این گونه پرسش ها، نیازمند 
سنجش وضعیت شهر )سازمان( است. از آنجایی که سنجش 
درونی،  تحلیل  تحلیل محیطی،  سازمان شامل  وضعیت یک 
تحلیل رقابتی و تحلیل بازار می شود )گوترز،1999( لذا شهرها 
نیز بسان یک سازمان، نیازمند این گونه تحلیل ها هستند؛ اگر 
راهبرد را روش دستیابی به اهداف و آرمان ها در یک محیط 
چالشی و ابزاری برای تطبیق سازمان با شرایط محیطی بدانیم 

)اقتدار، 1387(.
تغییر در شرایط محیط  در خط مشی ها، نگرش ها، دیدگاه ها، 
ساختارها، نظام ها و ... عواملی هستند که بر آرمان ها و اهداف 
برنامه  تغییر  باعث  نهایت  در  و  گذاشته  تأثیر  برنامه ریزی 
می شوند. برنامه ریزی در شکل عقالیی، ظرفیت و توانایی مقابله 
با چنین تغییراتی را نداشته و منجر به شکست می شود. این 
شرایط موجب رشد این تفکر شد که در برنامه ریزی باید بتوان 
مطابق با تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و 
رفتار جدیدی را در پیش گرفت )حقیقی و همکاران، 1388(.

5 تحلیل یافته ها
عوامل راهبردی شناسایی شده از طریق مطالعات کتابخانه ای و 

پژوهش میدانی در جدول )5-1( آورده شده است:
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جدول 1: عوامل محیطی شناسایی شده

 جدول 2: عوامل سازمانی شناسایی شده
 

 عامل منبع
 1 بی اعتمادي مردم نسبت به شهرداري )2014(عمران علی

 2 تعارض بین شوراي شهر و شهرداري )2013(جانسون و استیوز -)2014(عمران علی

 3 آگاهی مردم نسبت به وظایف و خدمات شهردارينا )2013(جانسون و استیوز

 4 ها و قوانین حمایتی فقدان سیاست شناخت از شهرداري بر اساس مصاحبه 

 5 ظایف شهرداري شهروندانهاي خارج از حیطه و خواسته شناخت از شهرداري بر اساس مصاحبه

 6 فقدان زیرساختهاي فناوري اطالعات )2013(جانسون و استیوز  -) 2011(کاوانگ و  کرینگز  

 7 هاي تحمیلی سایر نهادهاي دولتی مصوبات یا توصیه شناخت شهرداري

 8 عدم حمایت مدیران شهري از تغییر )2009(مونگوان 

 9 ربط هماهنگی بین سازمانهاي ذينا شناخت از شهرداري بر اساس مصاحبه

 10 عدم اختصاص بودجه دولتی به شهرداري شناخت از شهرداري بر اساس مصاحبه

 11 محدودیت در جذب و توسعه منابع انسانی )2014(عمران علی

عدم آمادگی برخی از شهروندان جهت تعامل در فرآیند )2011(کاوانگ و  کرینگز   12 

 

 عامل منبع
 1 ساختار بروکراسی دولتی موجود در شهرداري )2014علی( عمران

 2 پیچیده بودن فرآیند )2011توئین( -)2011کاوانگ و  کرینگز (
 3 سیستم نادرست استخدام )2011کاوانگ و  کرینگز (

 -) 2009مونگوان ( -)2011کاوانگ و  کرینگز (
 )2014عمران علی( –) 2011توئین(

 4 ابهام در قوانین

 5 فقدان شرح شغل و شرایط احراز شغل )2009مونگوان ( -)2011کاوانگ و  کرینگز (
 6 فقدان نیروي کار ماهر و متخصص )2014عمران علی(
 7 ایستادگی کارکنان در مقابل تغییر )2014عمران علی(

 8 فقدان سیستم ارزیابی عملکرد مناسب )2011توئین(
 9 بستر مناسب جهت تعامل با شهروندانعدم وجود  )2011کاوانگ و  کرینگز (

 10 هاي مناسب فقدان آموزش )2014عمران علی(
 11 ها نارضایتی کارکنان و کاهش کارایی آن )2014عمران علی(

 12 فقدان برنامه ریزي راهبردي )2014عمران علی( -) 2011توئین( -)2009مونگوان (
 13 ها تیارات و مسئولیتابهام و محدودیت در اخ )2011کاوانگ و  کرینگز (

 14 بندي مناسب براي فرآیندهاي موجود در شهرداري عدم وجود بودجه )2014عمران علی(
 15 پراکندگی واحدها )2009مونگوان ( -)2011کاوانگ و  کرینگز (
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با توجه به نظرات خبرگان و تکنیک دومرحله ای دلفی دو عامل 
از عوامل سازمانی و یک عامل از عوامل محیطی که میانگین 

در سومین مرحله از توزیع پرسش نامه که بین خبرگان پخش 
امتیاز  معیار  برحسب 3  را  عوامل  آن ها خواسته شد  از  شد، 
دهند. در این مرحله عالوه بر 13 خبره شرکت کننده در مرحله 
به  داشتند  فرایند  بر  کلی  اشراف  که  کارشناس  سه  دلفی، 
این مرحله  اضافه شدند. نحوه پاسخ گویی در  پاسخ دهندگان 
با توجه به سه معیار شدت اثر، قابلیت رفع و میزان شیوع به 

طریق زیر بود:
شدت اثر؛ به معنی میزان تأثیری که عامل در ایجاد یا افزایش 

جدول3: نتایج روش دلفی

اهمیت آن ها زیر 4/5 بود، از مرحله رتبه بندی عوامل حذف 
شدند.

عوامل
میانگین امتیازات 

مرحله اول
میانگین امتیازات 

مرحله دوم
میانگین دو 

مرحله
7/76/7 5/7 فقدان سیستم ارزیابی عملکرد مناسب

1/76/73/7 سیستم نادرست استخدام
777 آگاهی مردم نسبت به وظایف و خدمات شهردارينا

79/67 بودن فرآیند پیچیده
78/69/6 ها نارضایتی کارکنان و کاهش کارایی آن

8/679/6 به شهرداري اعتمادي مردم نسبت بی
8/69/69/6 فقدان شرح شغل و شرایط احراز شغل

5/68/67/6 هاي تحمیلی سایر نهادهاي دولتی یا توصیهمصوبات 
2/67/65/6 ها ابهام و محدودیت در اختیارات و مسئولیت

3/63/63/6 فقدان زیرساختهاي فناوري اطالعات
2/64/63/6 ابهام در قوانین

2/64/63/6 ریزي راهبردي فقدان برنامه
2/63/63/6 ها و قوانین حمایتی فقدان سیاست

2/62/62/6 ساختار بروکراسی دولتی موجود در شهرداري
8/58/58/5 فقدان نیروي کار ماهر و متخصص

8/56/57/5 هاي مناسب به کارکنان فقدان آموزش
8/54/56/5 تعارض بین شوراي شهر و شهرداري

8/54/56/5 عدم آمادگی برخی از شهروندان جهت تعامل در فرآیند
5/55/55/5 گی واحدهاپراکند

9/51/55/5 عدم اختصاص بودجه دولتی به شهرداري
3/55/54/5 وظایف شهرداري شهروندان ي هاي خارج از حیطه خواسته

5/52/53/5 ربط هاي ذي ناهماهنگی بین سازمان
2/53/53/5 عدم وجود بستر مناسب جهت تعامل با شهروندان

52/51/5 ع انسانیمحدودیت در جذب و توسعه مناب
8/44/46/4 عدم حمایت مدیران شهري از تغییر
8/44/46/4 ایستادگی کارکنان در مقابل تغییر

9/42/46/4 مناسب براي فرآیندهاي موجود در شهرداري بندي عدم وجود بودجه
 

اتالف خواهد داشت.
1)بی اثر( .... 2 )تأثیرکم( .... 3 )مؤثر( .... 4 )تأثیر زیاد( ....  5 

)خیلی مؤثر(
در  عامل  برطرف کردن  امکان  میزان  معنی  به  قابلیت رفع؛ 
سازمان. عوامل سازمانی قابل رفع و عوامل محیطی قابل کنترل 

هستند تا اثر مخرب آن ها حذف یا کاهش پیدا کند.
1)غیرقابل رفع( .... 2 )قابلیت رفع محدود( .... 3 )قابل رفع( .... 

4 )قابلیت رفع باال(....5 )قابل حذف کامل(
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میزان شیوع؛ به میزان رایج بودن آن عامل در سازمان اشاره 
دارد. بررسی این موضوع که آیا عامل در سازمان زیاد به چشم 

می خورد یا خیر؟
ندارد(. 2)خیلی کم وجود دارد(. 3)محسوس است(.  1)وجود  

4)خیلی محسوس است(. 5 )خیلی شایع است(.
فازي جهت   TOPSIS تکنیک  یافته هاي مراحل  به  ادامه  در 

اولویت بندي گزینه هاي مورد مطالعه مي پردازیم.
گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم گیري ارزیابي گزینه ها.

گام دوم: بي مقیاس نمودن ماتریس تصمیم گیري: در این گام 
ماتریس تصمیم گیري فازي ارزیابي گزینه ها را به یک ماتریس 
( تبدیل می نماییم. براي به دست آوردن  R~ بي مقیاس فازي )
ماتریس، یکي از روابط زیر را به کار برید:                                                     

اگر معیار مثبت باشد:

( بیشینه مقدار c در معیار j در بین تمام  *
jc در این رابطه )

گزینه هاست. 
اگر معیار منفی باشد:

تمام  بین  در   j معیار  در   a مقدار  کمینه  °
ja رابطه این  در 

گزینه هاست. 

 ) V~( گام سوم: ایجاد ماتریس بي مقیاس وزین فازي

nmijvV ×= ]~[~

m,…=i 1,2,
n,…=j 1,2,

jijij wrv ~~~ ⊗=

دوم  گام  از  آمده  به دست  بی مقیاس  ماتریس  ijr~رابطه این  در 
هم وزن فازی معیار j اُم است. jw~ است و

),( +AFPIS گام چهارم: مشخص نمودن ایدئال مثبت فازي
، براي معیارها. ),( −AFPIS و ایدئال منفي فازي

),...,,( **
2

*
1 nvvvA =+

),...,,( 21
−−−− = nvvvA

گام پنجم: محاسبه مجموع فواصل هر یک از گزینه ها از ایدئال 
مثبت فازي و ایدئال منفي فازي:

درصورتي که A و B دو عدد فازي به شرح زیر باشند، آنگاه 
فاصله بین این دو عدد فازي این گونه به دست مي آید:

ijnim
i

°
j a=a

),,(~
***
j

ij

j

ij

j

ij
ij c

c
c
b

c
a

r =

ijij cc max* =

nmijrR ×= ]~[~
mi ,...,2,1= nj ,...,2,1=

 
),,(~

321 aaaA =

),,(~
321 bbbB =

])()()[(
3
1)~,~( 2

12
2

12
2

12 ccbbaaBAD −+−+−=

با توجه به توضیحات فوق در مورد نحوه محاسبه فاصله بین 
دوعدد فازي، فاصله ی هر یک از مؤلفه ها را از ایدئال مثبت و 

ایدئال منفي به دست مي آوریم:

)~~( *

1

*
ij

n

j
iji vvdd −=∑

=

mi ,...,2,1=

)~~(
1

−

=

− −=∑ ij

n

j
iji vvdd

mi ,...,2,1=

گام ششم: محاسبه نزدیکي نسبي گزینه i اُم از راه حل ایدئال.  
این نزدیکي نسبي به صورت زیر تعریف مي شود:

−

−

+
=

ii

i
i dd

dCC *

mi ,...,2,1=

گام هفتم: رتبه بندي گزینه ها: براساس ترتیب نزولي مي توان 
گزینه هاي موجود از مسأله را رتبه بندي نمود. هر گزینه ای که  

CC بزرگ تری داشته باشد بهتر است. 

نتایج حاصل از رتبه بندي گزینه ها با تکنیک TOPSIS فازي 
نشان می دهد که گزینه فقدان سیستم ارزیابی عملکرد مناسب 

اولویت برتري نسبت به سایر گزینه ها دارد.
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جدول 4: نتایج روش تاپسیس )رتبه های عوامل سازمانی(

جدول 5: نتایج روش تاپسیس )رتبه های عوامل محیطی(  

 رتبه کلی بین عوامل یعوامل سازمان رتبه بین عوامل سازمانی

 1 عملکرد مناسب یابیارز ستمیفقدان س 1

 3 مناسب به کارکنان يها فقدان آموزش 2

 4 نادرست استخدام ستمیس 3

 10 ندیبودن فرآ دهیچیپ 4

 7 اطالعات يفناور يرساختهایفقدان ز 5

 12 و متخصصکار ماهر  يرویفقدان ن 6

 14 آنها ییکارکنان و کاهش کارا یتینارضا 7

 9 يراهبرد يزیر فقدان برنامه 8

 16 احراز شغل طیفقدان شرح شغل و شرا 9

 2 تهایو مسئول اراتیدر اخت تیابهام و محدود 10

 6 نیابهام در قوان 11

 21 يموجود در شهردار یدولت یساختار بروکراس 12

 5 اسب جهت تعامل با شهروندانعدم وجود بستر من 13

 19 واحدها یپراکندگ 14

 

 عوامل نیب یرتبه کل عوامل محیطی محیطیعوامل  نیرتبه ب

 11 يو خدمات شهردار فیمردم نسبت به وظا یآگاه نا 1

 8 يمردم نسبت به شهردار ياعتماد یب 2

 18 یجذب و توسعه منابع انسان ط بهمسائل مربو 3

 24 دیگر يها سازمان در ارتباط با یناهماهنگ 4

 20 هاندیفرآ براياز شهروندان  یبرخ یعدم آمادگ 5

 22 یدولت ينهادها ریسااز سوي  ها هیتوص ایمصوبات  6

 17 شهروندان انتظارات بیش از حد 7

 15 يشهر و شهردار يشورا نیب هاناهماهنگی 8

 13 يبه شهردار یبودجه دولت تخصیصعدم  9

 23 یتیحما نیو قوان ها استیفقدان س 10

 

نتیجه گیري و پیشنهاد 
با توجه به داده های جمع آوری شده در پایان پژوهش به هدف 
اصلی رسیده و پرسش پژوهش پاسخ داده شد. با توجه به نتایج 
به دست آمده و رتبه عوامل می توان با برنامه ریزی زمان، هزینه 
و انرژی سازمان را معطوف به عوامل مهم تر نمود. بدین منظور 
ارزیابی عملکرد کارکنان به طور صحیح و شایسته می تواند در 

جهت کاهش اتالف سازمانی کمک شایانی نماید.
عوامل راهبردی محیطی و عوامل سازمانی در راه استقرار اصول 
موردی در خصوص  به طور  در خدمات شهری،  ناب  عملیات 
شهرداری همدان شناسایی شده و رتبه بندی شد. »بی اعتمادی 
و  شهر  شورای  بین  »تعارض  شهرداری«،  به  نسبت  مردم 

خدمات  و  وظایف  به  نسبت  مردم  »ناآگاهی  و  شهرداری«، 
عوامل محیطی شناسایی شده هستند.  از جمله  شهرداری« 
بروکراسی دولتی موجود در  نیز »ساختار  از عوامل سازمانی 
نادرست  »سیستم  و  فرایند«  »پیچیده بودن  شهرداری«، 
استخدام« را می توان ذکر کرد. براساس نظر خبرگان و تکنیک 
دومرحله ای دلفی، »فقدان سیستم ارزیابی عملکرد مناسب« 
باالترین میانگین را در دو مرحله به خود اختصاص داد. پس 
از آن »سیستم نادرست استخدام«، »ناآگاهی مردم نسبت به 
وظایف شهرداری« و »پیچیده بودن فرایند« بیشترین میانگین 
را دارند. براساس نتایج اجرای روش تاپسیس برای رتبه بندی 
مناسب«،  عملکرد  ارزیابی  سیستم  »فقدان  سازمانی،  عوامل 



ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال هشتم- شماره 3 - پیاپی 29 - پاییز 1397

ک محیطی و سازمانی در برقراری اصول عملیات ناب در خدمات شهری
شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژی

16

»نبود  و  مسئولیت ها«  و  اختیارات  در  محدودیت  و  »ابهام 
آموزش های مناسب به کارکنان« به ترتیب باالترین رتبه ها را 
به خود اختصاص دادند. این تکنیک برای عوامل محیطی، به 
»بی اعتمادی مردم نسبت به شهرداری«، و »نا آگاهی مردم 
را  رتبه ها  بیشترین  شهرداری«  خدمات  و  وظایف  به  نسبت 

تشخیص داد.
یک روش پیشنهادی برای ساده سازی فرایند استفاده از دفاتر 
دفاتر  است.   )oss( مرحله ای  یک  فروش  به عنوان  پیشخوان 
پیشخوان به ارباب رجوعان کمک می نماید تا جایی که فرایند 
به آن ها اجازه مشارکت می دهد نقش خود را ایفا کنند و دیگر 
مراحلی که روند اداری داخل سازمانی است و ارباب رجوع به 
بین واحدها نمی توانند مشارکتی  بیهوده در  جز رفت و آمد 
در فرایند داشته باشند، نقش ارباب رجوع را حذف می نماید. 
در این روش ارباب رجوع با مراجعه به دفاتر پیشخوان و ارائه 
با  تنها  و  را شروع می کند  فرایند  باجه مذکور  به  درخواست 
مراجعه به این دفاتر مراحل فرایند طی می شود. در این روش 
نبود یک فرد در سازمان، کار ارباب رجوع را فقط برای گرفتن 

یک امضا یا یک تأییدیه به تأخیر نخواهد انداخت.
همچنین از دیگر راه کارهای رفع این عامل چاپ و ارائه بروشور 
هدایت ارباب رجوع در کل فرایند است. این بروشورها در زمان 
تا مسیر و  این فرایند در اختیار وی قرار خواهد گرفت  آغاز 

فرایند را شناخته و به درستی هدایت شود.
مردم  عموم  برای  شهرداری  وظایف  و  خدمات  شفاف سازی 
به  ارباب رجوعان  برخورد  و  نگرش  بر  زیادی  تأثیر  می تواند 
سازمان داشته و بسیاری از اتالف های زمانی و سردرگمی های 
ارباب رجوعان را برطرف نماید. شفاف سازی از طریق رسانه های 
عمومی و رسانه های اجتماعی می تواند تأثیر بسزایی در تغییر 
دیدگاه مردم نسبت به شهرداری داشته باشد. ایجاد یک رابطه 
دو سویه با شهروندان نیز می تواند ابهامات و دیدگاه های منفی 

موجود در میان عموم را از بین ببرد.
مقایسه ای در سازمان های  آینده مطالعات  پژوهش های  برای 
مشابه در سطح کشور و نیز مطالعات تطبیقی با سازمان های 
همچنین  می شود.  پیشنهاد  دیگر،  فرهنگ های  در  شهری 
برای  قابلیت سازی  یا  اجرا  تسهیل  برای  مدل هایی  توسعه 
اجرای رویکرد ناب در سازمان های خدماتی به طور اعم و در 
سازمان های شهری به طور اخص، جای تحقیق دارد. عالوه بر 
مستعد  نیز  دیگری  عملیاتی  مدیریت  رویکردهای  ناب، 

مطالعه های مشابه است؛ عملیات بهنگام، چابک و انعطاف پذیر 
از جمله این رویکرهاست که مطالعات مشابه در خصوص آن ها 

پیشنهاد می شود.
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