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گـــزارش

شماره 2393

گزارشی از مأموریتها و برنامههای مدیریت آمار ،تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری

رصدخانۀ  شهرهوشمندایجادمیشود

مدیر آمار ،تحلیل و ارزیابی متناسب با نیازهای مدیریت شهری بهصورت ویژه در
عملکرد شــهــرداری مشهد دستورکار قرار دارد.».
درایــنرابــطــه ،بــا اشـــاره به بهگفتۀ عـــبـــدا...زاده ،طــراحــی و استقرار نظام
مـــأمـــوریـــتهـــای حـــوزۀ مدیریت عملکرد سازمانی در ابعاد راهــبــردی،
متبوعش ،گفت« :استقرار و تاکتیکی و عملیاتی ،با بهرهگیری از سیستمها و
سامانههای جامع و یکپارچه
راهــبــری نظام جامع آمــاری
از دیگرمأموریتهای مدیریت
شهرداری با تکیه بر سایر عناصر با شناخت تنگناهای نظام تولید و انتشار آمار ،تحلیل و ارزیابی عملکرد
شــهــرداری مشهد محسوب
نظام برنامهریزی ،بهمنظور
آمار در شهرداری مشهد 3 ،مضمون
میشود.
بهبود عرضۀ بهینه ،بهنگام،
استراتژیک و 12مسئلۀ کلیدی این حوزه
گسترده و با قابلیت دسترسی
مدیر آمــار ،تحلیل و ارزیابی
شناسایی و برای حل آنها در نقشۀ
همیشگی آمــار و اطــاعــات،
عملکرد شــهــرداری مشهد از
استراتژی هدفگذاری شده است.
یکی از مأموریتهای مهم این تحلیل وضع موجود و پیشبینی وضعیت طراحی ،تدوین و استقرار نظام
یکپارچۀ کنترل پروژه مبتنیبر
مدیریت است.».
آینده در حوزههای مختلف مستلزم
کرد:
ابراز
عبدا...زاده
حسین
برنامه ،بودجه و فرایندها خبر
وجود دادههای آماری دقیق است.
داد و گفت« :عــاو هبــر پایش
«بــهروزرســانــی و نگهداری
و ارزیابی عملکرد درراستای
بانکهای اطالعاتی و پردازش
آمار و اطالعات موردنیاز شهرداری از طریق بهکارگیری اصالح سیاستها ،برنامهها و فرایندها ،گزارشهای
کالن عملکرد ادواری نیز تدوین میشود.».
سیستمهای اطالعاتی بهینه انجام میگیرد.».
وی با اشاره به طراحی و بهکارگیری نظام صحهگذاری وی افزود« :در برنامۀ میانمدت  93-97شهرداری
بر آمار و اطالعات ،با هدف ارتقای کیفیت آمارهای مشهد بر یکپارچهسازی آمار و اطالعات در سطح
ثبتی تصریح کرد« :استقرار و راهبری نظام تحلیل مدیریت شهری و سایر نهادها بهعنوان یک موضوع
اطالعات و داده کاوی ،برای دستیابی به تحلیلهای راهبردی تأکید شده است.».

طراحی38سندآماری
داشبوردمدیریتی

بخش آمارهای ثبتی از دیگرزیرمجموعههای
مدیریت آمار ،تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری
مشهد است .پروژۀ ثبتیسازی اقالم و متغیرهای
آمـــاری ،یکی از اقــدامــات ایــن بخش بهشمار
میرود .مستندات آماری اقالم و متغیرهای قابل
ثبتیسازی ،پس از تدوین و بهمنظور برقراری
ارتباطات سیستمی موردانتظار و پیاد هسازی
فنی در سامانۀ ،BIبه سازمان فاوا ابالغ میشود
و مطابق زمــا نبــنــدی تعیینشده ،بهترتیب
تحویل اولیه و تحویل نهایی شده و در مواردی
در فرایند توسعه یا یکپارچهسازی و اصالح
قرار میگیرد.
بخش آمــارهــای ثبتی مدیریت آمــار ،تحلیل و
ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد ،داشبوردهای
مدیریتی سازمانی و شهری نیز تهیه کرده است.
سامانۀ داشبوردهای مدیریتی شهرداری مشهد
با هدف انتشار آمار و اطالعات بهروز ،صحیح و
دردسترس مبتنیبر انباره دادۀ آماری اقالم و
متغیرهای ثبتی سازمانی و شهری ،طراحی و
توسعه داده شده است.
تاکنون تعداد  38سند آماری داشبورد مدیریتی
ب ـههــمــراه ضمائم گــرافــیــک آمـــاری مربوطه
تهیه شــده اســت که ازاینتعداد  10داشبورد
مدیریتی پس از پیاد هسازی در سامانۀ ،BI
تحویل اولیه شــده و تعداد  6داشــبــورد از 10
داشبورد تحویلشده نیز درحــال بهرهبرداری
است.
سامانۀ موبایلی آمــار همراه شهرداری مشهد
هــم بــا هــدف انتشار آمــار و اطــاعــات بــهروز،
صحیح و دردســتــرس ،ب ـهصــورت غیربرخط

ویــژۀ مدیران ارشــد مبتنیبر مستندات آماری
دورهای شامل آمارنامه ،سالنامه ،فصلنامهها
و گــزار شهــای تحلیلی و نظرسنجی طراحی
شده است.
را هانـــدازی سامانۀ نقشۀ همراه شهر مشهد از
دیگراقدامات بخش آمــارهــای ثبتی مدیریت
آمـــار ،تحلیل و ارزیــابــی عملکرد شــهــرداری
مشهد در ســالهــای اخــیــر بـــوده اســـت .این
ســامــانــه ضــمــن جــل ـبرضــایــت شــهــرونــدان
از وضعیت تـــردد در شــهــر ،عــدم سردرگمی
مــردم و بهویژه زائــران محترم در مشهد و عدم
اتال فوقت در مسیرهای عبورومرور را بهدنبال
داشته است.».
گــروه ارزیــابــی عملکرد مدیریت آمــار ،تحلیل
و ارزیــابــی عملکرد شــهــرداری مشهد هم
مأموریتهای ویژهای را دنبال میکند .طراحی،
تدوین و استقرار نظام یکپارچۀ ارزیابی و پایش
عملکرد شهرداری ،مبتنیبر برنامه ،بودجه،
فرایندها ،تشکیالت ،فــنــاوری اطــاعــات و
ارتباطات ،آموزشوپژوهش ،ارائۀ بازخورد پایش و
ارزیابی ،درراستای اصالح سیاستها ،برنامهها،
فرایندها و اعتبارات و تدوین گزارشهای کالن
عملکرد ادواری ازجملهوظایف ابال غشده
بــه واحــد ارزیــابــی عملکرد شــهــرداری مشهد
بهشمار میرود.
بر اساس نقشۀ راه ارتقای بهرهوری شهرداری
مشهد در ردیــف  42طــر حهــای اولــویــتدار،
پــروژ های تحتعنوان «طراحی و بهبود نظام
مدیریت عملکرد» ابالغ شد و تدوین و استقرار این
نظام با هدف ارتقای بهرهوری مدیریت شهری در
تبصرههای بودجۀ سال 95نیز موردتأکید قرار
گرفت.
این نظامنامه با تأکید بر مشارکت سایر واحدها
در  7ماده ،با تأکید بر افزایش بهرهوری و استفاده
از نتایج در بهبود عملکرد شامل 14بعد عمومی
و اختصاصی10 ،مدیریت مشارکتکننده در
فرایندها و 9بند برای بهرهبرداری از نتایج ارزیابی
تهیه شده است.

امیرعلی قاسمی مقدم  -تحلیل و ا رز یــابــی
عملکرد ،یکی از چهار مدیریت زیرمجموعۀ
مــعــاونــت بــرنــام ـهریــزی و توسعۀ شــهــرداری
مشهد اســت .مأموریت اصلی ایــن مدیریت
در حــوزۀ آمــار ،تأمین و ارائــۀ آمارهای روزآمــد،
قابل اعتماد و متناسب با نیازهای اطالعاتی
شــهــرونــدان ،پــژوهــشــگــران ،بــرنــام ـهریــزان و
تصمیمگیرندگان در حوزۀ مأموریت شهرداری
مشهد و در بخش ارزیابی هم عملکرد مدیریت
شهری است.».برنامهریزی بهمنظور ایجاد بانک
اطالعات آماری بهروز ،جامع و کارآمد ،طراحی
عــبــدا...زاده ادامــه داد« :بــا شناخت مشکالت و
تنگناهای نظام تولید و انتشار آمــار در شهرداری
مشهد 3 ،مضمون استراتژیک و 12مسئلۀ کلیدی این
حوزه شناسایی و برای حل آنها در نقشۀ استراتژی
نظام آمار هدفگذاری شده است.».
وی درخصوص سالنامههای آماری شهرداری مشهد
که در سنوات اخیر تهیه شده است هم عنوان کرد:
«تحلیل وضع موجود و پیشبینی وضعیت آینده در
حوزههای مختلف مستلزم وجود دادههــای آماری

و ایجاد و پیاد هسازی ساختار بانک اطالعاتی
براساس استانداردهای مرتبط ،طراحی نظام
گردش آمار و اطالعات ،پشتیبانی اطالعاتی و
آماری از حوزههای مختلف شهرداری از طریق
ارائۀ گزارشهای تحلیلی ،ایجاد نظام طبقهبندی
تحلیل و کنترل اطالعات و بررسی تطبیقی با
برنامههای شهرداری ،ازجملهوظایف این مدیریت
محسوب میشود .سه گروه آمار و سرشماری،
گروه تحلیل و پردازش اطالعات و ارزیابی عملکرد
بهعنوان زیرشاخههای این مدیریت ،مجموعۀ این
وظایف را به انجام میرسانند.
دقیق ،جامع و بهروز است.».
مدیر آمار ،تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد
خاطرنشان کرد« :آمــار و اطالعات ،یکی از عوامل
مؤثر و ضروری برای برنامهریزی ،ارزیابی عملکرد و
تصمیمگیری در سطوح مختلف مدیریت شهری بوده
و سیاستگذاران ،برنامهریزان و کارشناسان برای
تدوین راهبردها ،سیاستگذاری و تعیین خطمشی
نیازمند دادههای آماری هستند.».
وی گفت« :مدیریت آمار و تحلیل اطالعات با احساس

شناسایی340مسئله
در60گزارشتحلیلی
گـــــــروه تــحــلــیــل و
پـــــردازش اطــاعــات
هم دیگرزیرمجموعۀ
مدیریت آمــار ،تحلیل
و ارزیـــابـــی عملکرد
شــــهــــرداری مشهد
مــحــســوب مــیشــود.
ایــــن گـــــروه وظــیــفــۀ
تهیۀ گــزارشــات تحلیل اطــاعــات و سنجش
شاخصهای کیفی برنامۀ عملیاتی را درقالب
انجام طر حهای نظرسنجی و ارزیــابــی کیفی
تجهیزات و زیرساختهای شهری برعهده دارد.
طی چهار سال گذشته حدود  60عنوان گزارش
تحلیلی تهیه شده است.
طی این گزارشات  340مسئله شناسایی شده
و برای شناسایی راهحل به کارگروه حل مسئله
ارجاع شده است .گزارشات تهیهشده طی نامهای
برای حوزۀ تخصصی مربوطه و مدیریت پژوهش
برای طرح در کارگروه حلمسئله ارســال شده
است.
پس از تصویب برنامۀ عملیاتی توسط شورای
اسالمی شهر ،سنجش این شاخصها به مدیریت
آمار ،تحلیل و ارزیابی عملکرد محول شد؛ لذا
درراستای سنجش شاخصهای یادشده در گام
نخست اقداماتی همچون تهیۀ نرمافزار موبایلی
برای انجام عملیاتی میدانی پرسشگری و انجام
طرح مطالعاتی تدوین شناسنامۀ شاخصها
شامل طراحی پرسشنامه ،تهیۀ طــرح فنی
نمونهگیری ،تدوین روش مقیاسسازی دادهها
و محاسبۀ شاخص و اجرای طرح پایلوت و تست
پرسشنامه انجام گرفت.
گروه تحلیل و پردازش اطالعات
گروه تحلیل و پردازش اطالعات ،نرمافزار موبایلی
نظرسنجی را نیز طراحی کــرده اســت .سامانۀ
نظرسنجی شهرداری مشهد ،یک سامانۀ موبایلی
است که دارای قابلیت طراحی انواع فرمها برای
انجام طر حهای نظرسنجی و کیفیسنجی بوده

و مزیت آن ثبت مکان و
زمان برداشت اطالعات
اســت .کــاربــری آســان و
عدم نیاز به اینترنت در
زمان برداشت اطالعات،
سبب تسهیل کار با این
سامانه شده است.
با توجه به راهبرد استفادۀ
حداکثری از ظرفیت ،تخصص و تجربۀ بخش
خصوصی ،ضرورت داشت که تأمینکنندگان این
حوزه شناسایی شوند؛ لذا افراد حقیقی و حقوقی
فعال در این حوزه شناسایی شده و درقالب بانک
تأمینکنندگان این حوزۀ کاری ساماندهی شده
است.
نیاز سنجی برای مدیران
در رابطه با طر حهای تحلیل اطالعات ،نیازسنجی
طر حهای تحلیل اطالعات براساس مسائل و
اولویتهای کاری حوزهها ،انجام تحلیلهای
همبستگی ،سری زمانی و مدلسازی اطالعات
از طریق تکنیکهای دادهکاوی و تهیۀ گزارشات
مدیریتی که بــراســاس نیاز مــدیــران میتواند
بهصورت مستمر ماهانه ،فصلی و ساالنه تهیه
شــود ،در دســتــورکــار گــروه تحلیل و پــردازش
اطالعات مدیریت آمار ،تحلیل و ارزیابی عملکرد
شهرداری مشهد قرار دارد.
درخــصــوص طــر حهــای ارزیــابــی تجهیزات و
زیرساختهای شهری و طر حهای نظرسنجی
نیز تهیۀ گزارش روکش و خالصۀ مدیریتی برای
هر یک از طر حها ،بازبینی و تکمیل طرح فنی
نمونهگیری بهمنظور ارتقای سطح همگنی
نمونهها براساس ویژگیهای جمعیتشناسی
جامعۀ هــر یــک از طــر حهــا ،تکمیل و تدقیق
آدرس مکانی آمارهای پایه شاخصها و استقرار
چکلیستهای ارزیــابــی در سامانههای
نظارتی مثل سامانۀ مبنا در حــوزۀ خدمات
شهری ،جزو برنامههای گروه تحلیل و پردازش
اطالعات است.

نیاز به جمعآوری آمار و اطالعات مجموعۀ شهرداری طر حهای این مدیریت برشمرد و گفت« :حرکت
بهصورت مکانیزه و حذف روشهای سنتی برداشت بهسمت تحقق مفهوم شهر هوشمند مشهد یکی از
آن و کمک به برنامهریزی از ســال 1386نسبت به اهداف مهم اجرای این پروژه بهشمار میرود.».
استقرار سامانۀ برداشت اطالعات (سبا) اقــدام وی گفت« :قابلیت رصــد و پایش مقادیر کمی،
کرده است.».
متغیرهای پــارامــتــریــک و شــاخ ـصهــای وضــع
عــــبــــدا...زاده ادامــــه داد:
موجود شهر مشهد ،یکی از
دستاوردهای برپایی رصدخانۀ
«بهمنظور ارائۀ آمار و اطالعات
شهری است.».
آمار و اطالعات ،یکی از عوامل مؤثر و
مربوط به عملکرد مجموعههای
شهرداری مشهد و بهرهگیری ضروری برای برنامهریزی ،ارزیابی عملکرد بهگفتۀ عــــبــــدا...زاده ،در
و تصمیمگیری در سطوح مختلف
قــالــب رصـــدخـــانـــۀ شــهــری
از آن درجهت برنامهریزیهای
مدیریت شهری بوده و سیاستگذاران،
امــکــان بــهــرهمــنــدی از آمــار
آتـــی و اســتــفــادۀ هــمــکــاران
برنامهریزان و کارشناسان برای تدوین
در تــصــمــیــمگــیــر یهــای
بخشهای مختلف از آمارهای
راهبردها ،سیاستگذاری و تعیین
مــدیــریــتــی و تــأثــیــرگــذاری
عملکردی ،مجلدی باعنوان
بیشتر د ر بعد ا سترا تژ یک
خطمشی نیازمند دادههای آماری
سالنامۀ آمـــاری شــهــرداری
مشهد ســـال 1395بر اساس
هستند.
فراهم میشود.
مستندات سامانۀ "سبا" تهیه
وی خـــاطـــرنـــشـــان کــــرد:
شده است.».
«پیشنمایش پروژ هها پیش از
بهگفتۀ وی ،در این مجلد برای ارائۀ بهتر اطالعات و اجرا و امکان جانمایی و مکانیابی صحیح المانها،
مقایسۀ افزایش یا کاهش آن ،آمارهای سال 1395با پیادهسازی تحلیلهای فضایی در رابطه با مسئلهها
سال 1394مقایسه و درصد تغییرات آن محاسبه شده و چالشهای مدیریت شهری و انطباق الیههای
است.
اطالعاتی و آماری و تولید ارزشهــای دانش مبنا و
مدیر آمار ،تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد ،تضارب دادهها ،از دیگرقابلیتهای رصدخانۀ شهر
پــروژۀ رصدخانۀ شهری شهر هوشمند را ازجمله
هوشمند است.».
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گــروه آمــار و اطالعات مکانی بهعنوان یکی از
زیرمجموعههای مدیریت آمار ،تحلیل و ارزیابی
عملکرد شهرداری مشهد دارای مأموریتهای
ویــژهای است که یکی از آنهــا راهبری فرایند
آمار شهری و سازمانی و تالش درجهت ارتقاء و
صحتسنجی آمارهای تولیدی است .تدوین
تعاریف و مفاهیم استاندارد برای تمامی اقالم
آمــاری با همکاری دستگا ههای درون و بیرون
شــهــرداری مشهد و تهیۀ آمــارهــای موردنیاز،
بهنگام و با کیفیت مطلوب در دورههــای زمانی
مناسب ،جزو وظایف گروه آمار و اطالعات مکانی
بهشمار میرود .برنامهریزی درخصوص توسعه و
پشتیبانی سامانۀ برداشت اطالعات ،بهرهگیری
از ظرفیتهای موجود در سامانههای نرمافزاری
موجود درراستای جمعآوری آمــار و اطالعات
موردنیاز ،تــاش درجهت گسترش آمارهای
ثبتی و ارتقای کیفیت آمارهای تولیدی و اصالح
و گسترش موضوعی اقالم و شاخصهای آماری
متناسب با نیازهای شهروندان و مدیران سازمانی
و شهری ،از دیگرمأموریتهای ایــن گــروه از
مجموعه آمار ،تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری
مشهد است .ازآنجاکه اولین و اساسیترین نیاز
در برنامهریزی و پایه هرگونه تحقیق و پژوهش
بهرهگیری از آمار و اطالعات صحیح ،جامع و
بهنگام است ،مدیریت آمــار ،تحلیل و ارزیابی
عملکرد شــهــرداری مشهد از ســـال 1389با
برداشت آمار و اطالعات این مجموعه از طریق
سامانۀ برداشت اطالعات (سبا) به شیوۀ غیرثبتی
و دیگرسامانهها ،اقدام به تهیه و چاپ سالنامۀ
آماری شهرداری مشهد درقالب کتاب و سیدی
با قابلیت جستجو کرده است .درراستای اجرای
مصوبۀ شورای اسالمی شهر مشهد ،از سال1386
گزارش فصلی از روند امور اداری شامل پروانههای
ساختمانی،پایانکارهایساختمانی،آرایجریمۀ
کمیسیو نهای مــادۀ ،100کسری پارکینگ،
شکایات و مراجعات شهرسازی ،تهیه و به این شورا
ارائه میشود که تاکنون این گزارشها به  41مورد
رسیده است.تأمین نیازهای اطالعاتی محققان

و برنامهریزان در عرصۀ مدیریت شهری ،توصیف
آماری اطالعات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
و آموزشی شهر مقدس مشهد و اطال عرسانی
به شــهــرونــدان ،متخصصان و دانشگاهیان،
گردشگران و زائـــران ،ازجملهاهداف تدوین
آمــارنــامــۀ شــهــری بـهشــمــار مــــیرود .تهیه و
بهروزرسانی اطالعات و الیههای مکانی مرتبط
با شهرداری مشهد ازجملهپروژههای مربوطه به
گروه آمار و اطالعات مکانی مدیریت آمار ،تحلیل
و ارزیابی عملکرد است که با هدف تأمین و بهبود
وضعیت کیفی و کمی محتوایی سامانه SDI
شهرداری اجرایی شده است و هماکنون بیش
از 40درصد پیشرفت فیزیکی دارد .شهرداریها
از ســال 1389نسبت به تهیۀ بولتن آمــاری هر
یک از کال نشهرهای کشور اقدام میکنند که
در این بولتن وضعیت شهرداریها در  185قلم
کلیدی مقایسه و ارائه میشود .سامانۀ برداشت
اطالعات (سبا) که توسط مدیریت آمار ،تحلیل و
ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد اجرایی شده،
رسالت یکپارچهسازی برداشت آمار و اطالعات
از محل تولید و با رویکرد سامانۀ پشتیبان تصمیم
( )DSSرا دنبال میکند .ایــن سامانه ضمن
جمعآوری اطالعات از سطوح پایین سازمان و
مناطق و مدیریتها بهصورت مکانیزه ،امکان
تولید گــزارشــات متنوع مدیریتی و دراختیار
قـــراردادن آنهــا بــرای مدیران ارشــد ،مدیران
میانی و کارشناسان را فراهم میکند .تعداد 448
کاربر تکمیلکننده و  110کاربر تأییدکننده در
مجموعۀ شهرداری وظیفۀ ثبت و تأیید اطالعات
را در این سامانه برعهده دارند.

