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با راهبردها  چرا که اگر متناسب ؛سازماني يکي از عوامل تاثيرگذار در عملکرد سازمانها محسوب مي شود ساختار

طراحي و اجرا شود  ني سازمانها از طرف ديگرو نيازها از يک طرف و ويژگيهاي انساني، فرهنگي، مديريتي، و ف

خود به  ،عدم طراحي و اجراي مناسبدر صورت  ،عکسکند و برم ميهاي فعاليت کارا و اثربخش را فراهزمينه

 عنوان بهرا  تمرکز و رسميت پيچيدگي، بعد سه. صاحبنظران شوديک مانع بزرگ در تحقق اهداف منجر مي

به معني تعدد و تنوع و  ،معموال پيچيدگي بيشتر اند.معرفي کردهي سازمان تعيين کننده ساختار اصلي ابعاد

پذيرتري به ساختار داشته باشيم. از طرف کند تا رويکرد انعطافايجاب مي ،تخصصي بودن فعاليتهاي يک سازمان

نيازمند ساختار بلند هستيم.  ،و آزادي افراد در نحوه انجام کار کمتر باشد ترچه ضوابط اداري مشخصهر ،ديگر

تيار و مشارکت را کاهش خواهد داد و ساختارهاي گيري، تفويض اخيمبه همين ترتيب تمرکز بيشتر در تصم

 سيستم   و بوده بيشتر اطالعات تبادل هايمکانيسم هرچهمکانيکي را الزام آور خواهد نمود. نکته قابل توجه اينکه 

 . بود خواهد بيشتر نيز تمرکز عدمامکان  باشد، داشته وجود اقدامات نتايج ارزيابي براي مناسبي بازخور

توان در تعدد سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري جستجو يکي از چالشهاي موجود نظام اداري دولت را مي

هاي مديريتي و اداري، کاهش گيري، افزايش هزينهکرد. حاصل اين رويکرد تاکنون به کاهش سرعت تصميم

ي، و نهايتا کاهش رضايت ارباب مشارکت کارکنان، کاهش چابکي سازمان، کاهش خالقيت و نوآوري سازمان

ضرورت ايجاد يک ساختار متمرکز  ،گيري نظام اداري دولتاگرچه شايد در ابتداي شکلرجوع منجر شده است. 

و بلند وجود داشته است، اما همگام با تغييرات شگرف در شرايط انساني، فني، و مديريتي سازمانها الزم است 

تجديد نظر اساسي نسبت به رويکرد طراحي ساختارهاي سازماني صورت گيرد. افزايش قابليتهاي نيروي انساني، 

بلوغ سازماني، و توسعه سيستمهاي اطالعاتي و افزايش رايط متغير محيطي، پذيري و چابکي در شلزوم انعطاف

امکان بکارگيري ساختارهاي منعطف، ارگانيک، و مسطح )تخت( را  ،امکان نظارت برخط بر تصميمات زيردستان

  فراهم کرده است.

بدين و  آيد وجودب کارکنان و مديران ميان فاصله حداقل کهست ا تالش بر اين هاي تختساختار طراحيدر 

 اجراي براي کمتري زمانيابد، ، مشارکت افراد افزايش ميگرددمي تسهيل سازمان اهداف به دستيابي ترتيب

 ارتباطات ،يابدمي کاهش سازمان اداره هايهزينه، يابدمي افزايش افراد پاسخگويي، شودتلف مي تصميمات



 تيميکار  روحيه بهبود و مطلوب کاري محيط ايجاد موجب خود اين و يابدمي بهبود کارمندان ميان سازماني

ممکن در سازمانهايي که آمادگي وجود نداشته باشد ساختارهاي تخت بايد توجه داشت در عين حال  .شودمي

 گيري، سردرگمي، و جنگ قدرت بين مديران شود.تشتت تصميم است باعث

توان ساختار هر سازمان الزم است و نمياگر چه بسته به نوع وظايف و ويژگيهاي سازمانها طراحي خاصي براي 

اند به عنوان توموارد گفته شده، ساختارهاي تخت ميبا توجه به نسخه يکساني براي همه سازمانها پيچيد، اما 

هاي اجرايي براي استفاده از آن يرد و دستگاهدر اصالح سازمان اداري دولت مورد توجه قرار گ يک راهبرد جديد

هاي دولتي ايجاد ساختارهاي بلند را بر سازمانمورد تشويق قرار گيرند. در حال حاضر بعضي ضوابط عمال 

تالش  "ج"ات کشوري در عين حال که در بند قانون مديريت خدم 29کند. بعنوان مثال در ماده تحميل مي

برخي ضوابط ديگر  ،بگيردساختارهاي بلند را ايجاد  يجلو عداد سطوح مديريتيتشده است با محدود کردن 

ذيل مافوق )حيطه مديران تعداد  "د"در بند عمال راه را بر توسعه ساختارهاي تخت بسته است. بعنوان مثال 

 که با اصول ساختارهاي تخت تناقض دارد. حدود کرده است را منظارت( 

مورد توجه قرار گرفته است. از  خوشبختانه موضوع ساختار نيز اداري نظام اصالح جامع برنامهاز طرف ديگر در 

 در اداري نظام تتشکيال ساختن منطقي و سازي متناسب سازي، چابکبه  اداري نظام کلي سياستهايجمله در 

 اثربخشي، افزايش رويکرد با سازماني و اداري تمرکز عدم و پذيريانعطاف، و اندازچشم اهداف تحقق جهت

اشاره شده است. اما در اينجا نيز بعضي ضوابط ممکن است به ضد هدف خود  کشوري خدمات کيفيت و سرعت

باعث کاهش تعداد به ظاهر ممکن است  ،پستهاي مديريتي تبديل شوند. مثال در حاليکه محدود کردن نسبت

هاي پايين تر سازمانها قابل مقايسه با هاما نبايد غافل شد که تعداد سطوح مديريتي در الي ،سطوح مديريتي شود

سطوح مياني يا پايه بسا يک ساختار تخت ممکن است ايجاب کند تعداد مديريتهاي و چه هاي باالتر نيستاليه

سازمانها براي داشتن پستهاي مديريتي بيشتر تالش ست که ا افتد اينکه در عمل مي اتفاق ديگري افزايش يابد.

 کاهش آنرا بگيرند.  يتهاي سازماني خود را افزايش داده و يا حداقل جلوکنند تعداد کل پسمي

ستا اهاي تفويض اختيار از طريق کاهش رسميت در سازمانها است. در اين راقدام ضروري ديگر ايجاد زمينه

 ، مديريت فرايندهاي اجرايي را بهگيريهاي استراتژيکو جهت عملکرد يهاي کليدتوان ضمن کنترل شاخصمي

به معني حذف بسياري از ضوابط اجرايي زدايي مستلزم مقرراتامر اين تحقق  .تر واگذار کردسطوح پايين
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