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Abstract 

Islamic council is one of the basic and influential pillars of the urban management system in Iran, 

which have serious responsibilities. It can be accepted that the full realization of these expectations 

and missions requires the existence of several contexts, among which, the existence of an active 

and efficient administrative organization is considered one of the most basic requirements. This 

study has tried to design a suitable organizational structure for the establishment of this 

administrative organization for the Islamic City Council. To implement the present study, which is 

applied in terms of purpose and descriptive in terms of method and is considered as a case study, 

the qualitative approach and research strategy of "Grounded Theory" has been used; In addition, 

tools such as researcher-made forms, questionnaires, interviews and checklists were used to collect 

data. The validity and reliability of the questionnaire and interview questions have been confirmed 

by experts. The data required for conducting the present qualitative and descriptive research were 

collected from four sources (including study of legal documents; interview with informants; study 

of similar organizations and work study). The analysis of data was done with manual coding 

technique and based on these analyzes, while drawing a process map, a model of a suitable 

organizational chart was designed for the administrative organization of the Islamic Council of the 

city, which includes 68 organizational positions and most of it is in the form of a matrix structure 

and its other components are executable in functional structure. The findings of this study show 

that Islamic city council needs a kind of matrix structure in its administrative organization for 

achieving its goals and performing the missions. 
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 چکیده
های خطيری را بر عهده دارند. شوند که مسئوليتشوراهای اسالمي از ارکان اساسي و تأثيرگذار نظام مدیریت شهری در ایران محسوب مي

 سازمان وجود ميان، این در که است متعددی هایزمينه و ها مستلزم وجود بسترهاموریتتوان پذیرفت که تحقق کامل این انتظارات و مأمي
این مطالعه کوشيده است تا ساختار تشكيالتي مناسب برای بخش اداری شورای  .شودمي قلمداد الزامات تریناساسي از کارامد و فعال اداری

نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصيفي و از دسته مطالعات موردی  اسالمي شهر را طراحي کند. برای اجرای پژوهش حاضر که از
ها از که برای گردآوری دادهاستفاده شده است؛ ضمن آن« بنيانپردازی دادهنظریه»شود از رویكرد کيفي و راهبرد پژوهشي محسوب مي

برداری شده است. روایي و پایایي برداری بهرهو فيشهای کنترلي ليستساخته، پرسشنامه، مصاحبه، چكهای محققابزارهایي چون فرم
کيفي و توصيفي حاضر از  پژوهشهای موردنياز برای اجرای سؤاالت پرسشنامه و مصاحبه توسط خبرگان مورد تأیيد قرار گرفته است. داده

کارسنجي( گردآوری شده است. تحليل این  مطالعۀ و مشابه هایسازمان مطالعۀ مطلعان؛ با مصاحبه حقوقي؛ اسناد چهار منبع )شامل مطالعۀ
 نمودار از الگویي فرایندی، نقشۀ ترسيم ضمن هاتحليل این مبنای ها با تكنيك کدگذاری و به صورت دستي صورت گرفته است و برداده

 به آن از ایعمده شبخ و است سازماني پست 68 دربرگيرندۀ که گردید طراحي شهر اسالمي شورای اداری سازمان برای مناسب تشكيالتي
دهد که شورای اسالمي شهر برای های این مطالعه نشان ميباشد. یافتهمي اجرا ای قابلوظيفه شكل به آن اجزای سایر و ماتریسي صورت

 های خود به الگویي از ساختار سازماني ماتریسي در سازمان اداری شورا نياز دارد.تحقق اهداف و اجرای مأموریت

 

 .یزد شهر شهر، اسالمي شورای بنيان،داده ۀساختار سازماني، ساختار ماتریسي، نظری :یديهاي كلواژه

 

نمودار تشكيالتي سازمان اداری شورای »(. 1400) فاطمه ،نژادپاکو  سمانه، صرّامي ؛احمدعلي ،فالح؛ هدایت، کارگر شورکي :استناد

 .30-11(، 2)9ي، دولت هایسازمان تیریمد. «بنيانپردازی دادهاسالمي شهر با رویكرد نظریه
-------------------------- 
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 دولتی یهامدیریت سازمانفصلنامه علمی 

 (11-30) 1400(، بهار 34 یاپی، )پ2،  شماره 9دوره 
   (     19/05/1399) تاریخ دریافت:
 (06/08/1399) :تاریخ پذیرش



   بنیانداده پردازيازمان اداري شوراي اسالمی شهر با رويكرد نظريهنمودار تشكیالتی س: و همكاران كارگر شوركی         21

 مقدمه

شوراهاي اسالمی شهر،  ويژهبه« شورا»تشكیل نهاد اسالمی 
 الزامی است كه قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران بر
-ضرورت آن تأكیدي ويژه معطوف داشته است. هدف از پیش

بینی و الزام ايجاد چنین نهادي در اكوسیستم سیاسی و 
ايرانی، ارتقاي كیفیت زندگی شهروندان از  ۀاجتماعی جامع

 طريق افزايش نظارت و مشاركت مردمی در فرايند 
ري است؛ چراكه شه مديريت نظام ريزيبرنامه و گیريتصمیم
ترين نهادهاي اعمال نظارت مردم بر عملكرد از اصلی شوراها

، سهیساالري و صفويشوند )بخش عمومی قلمداد می
 میان هوشمند ايواسطه عنوانبهرود كه ( و انتظار می2102
 فضاي توسعۀ در را خود نقش عمومی، هايسازمان و مردم

و همكاران،  پیشگاهی فرد) كنند ايفا خوبیبه شهري مديريت
، مفهوم مديريت شهري از نگاه سازمان و ديگربیانبه(؛ 2102

يابد تشكیالت در نهادهايی مانند شوراي شهر تجلی می
 نيتریاز اصل یكي( و 2109و همكاران،  باخرزي قزالحصار)

حكومت  يساختارها جاديها به سمت احركت دولت ليدال
 كردن حكومت و مردم است كيمانند شوراها نزد یمحل
 (.2109، ا)داد

امور شهر و رسیدگی به  ۀدانیم كه اداراز سوي ديگر می
هاي كلیدي ها و انتظارات شهروندان كه از مأموريتدرخواست

شود، مستلزم وجود بسترها شوراي اسالمی شهر محسوب می
( 2102ساالري و صفوي سهی، هاي متعددي است )و زمینه

از  كارآمد كه در اين میان، وجود سازمان اداري فعال و
شود. طبیعی است كه طراحی و ترين الزامات قلمداد میاساسی

فرايندي تخصصی، از  عنوانبهاستقرار چنین تشكیالتی، 
حساسیت بااليی برخوردار است. اصواًل انتخاب ساختار 

ها بوده سازمان رانمدي هاياز چالش یكياثربخش، همواره 
و  ربهچراكه تج (؛0621، كريستوبال، فرناندز و دياز)سن است

اند، هیچ سازمانی بدون برخورداري از تحقیقات ثابت كرده
ساختار سازمانی مناسب، نخواهد توانست موفقیتی پايدار و 

اهدافش كسب كند. بر اين اساس  پژوهشدر  نانیاطمقابل
بینی است كه كارآمدي و تناسب ساختار سازمانی قابل پیش

ساز بر ثیري سرنوشتأت طراحی شده براي شوراهاي اسالمی
 . عملكرد اين نهاد اصلی نظام مديريت شهري خواهد داشت

                                                                   
. Salari & Safavi-Soha 

. Pishgahi-Fard 

. Bakhazari-Ghezelhesar 

. Dauda 

. SanCristobal, Fernandez & Diaz 

در مقررات ناظر بر ادارۀ شوراهاي اسالمی شهر، ساختاري با 
بینی شده است كه مسئولیت انجام پیش« دبیرخانه»عنوان 

گیري را بر عهده دارد. امور اداري و پشتیبانی از فرايند تصمیم
در بیشتر شهرها، تنها به انجام امور دريافت اين واحد سازمانی 

پردازد و نتوانسته است به وظايف و ارسال مكاتبات می
 اعضاي شورا براي  موردنیازهاي حساسی چون گردآوري داده

هاي تخصصی براي ارتقاي كیفیت مشاوره ۀگیري، ارائتصمیم
مصوبات، پايش تأثیرات بلندمدت مصوبات شورا بر كیفیت 

ريت شهري توجه كند. چنین نگاهی كه گويا به نظام مدي
دلیل برداشت سطحی از واژۀ دبیرخانه ايجاد شده، مانع از آن 

هاي سازمانی متناسب بوده است كه فرايندهاي كاري و پست
هاي تخصصی در سازمان اداري شوراي با اين مأموريت

اسالمی شهر شكل بگیرد. در نبود چنین تشكیالتی، شوراها از 
شان محروم هاي كافی براي انجام كامل وظايفختزيرسا
اند نقش مطلوب خود را در نظام مديريت و نتوانسته مانده

كوشد تا با برخوردي شهري ايفا كنند. مطالعۀ حاضر می
علمی، نگاه رايج در اين زمینه را اصالح كند و از طريق 

ها و وظايف طراحی ساختار سازمانی متناسب با مأموريت
-سازي براي فعالورد انتظار از دبیرخانۀ شورا زمینهخطیر م

نقش شوراها در نظام مديريت شهري را تسهیل كند.  دنكر
، پژوهش حاضر به دنبال پاسخی دقیق به اين گريدعبارتبه

ساختار تشكیالتی مناسب براي »پرسش اجرا شده است كه 
سازمان اداري )دبیرخانۀ( شوراي اسالمی شهر بايد از چه 

هايی برخوردار باشد تا بتواند شورا را در تحقق يط و ويژگیشرا
هاي نهايی رود يافتهانتظار می«. كامل وظايفش ياري كند؟

اين مطالعه، اجزاي اساسی ساختار تشكیالتی سازمان اداري 
شوراي اسالمی شهر را معرفی كرده و چگونگی ارتباط میان 

 اين اجزا را نیز به روشنی تبیین نمايد.
 

 انی نظریمب

 پژوهش ۀپيشين
توان ساختار سازمانی را طرح يا در تعريفی اولیه و ساده می

هاي مختلف سازمان را به هم پیوند فرمی دانست كه قسمت
(. نگاهی 2110، كردنائیج، احمدپورداريانی و شمسدهد )می

شود كه ساختار را الگويی دهی باعث میتر به سازمانعملیاتی
 مراتبسلسله در كه است دهندۀ سطوحیشانن قلمداد كنیم كه

 را سرپرستان يا كنترل مديران حیطۀ نیز و دارد وجود اداري
كند. از منظر طرفداران رويكرد ارتباطات و رسانه می مشخص

                                                                   
. Kordnaiej, Ahmadpour-Dariani & Shams 
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اي است كه الگوي ارتباطی به سازمان، ساختار سازمانی، رسانه
طیبی كند )ها و اجزاي سازمان را اعالم میمیان بخش

گرايی كه رهیافت عمل (؛ در حالی2102، مرد و میرزايیشیر
داند كه از طريق آن به سازمان، ساختار را شیوه يا راهی می

شوند می هماهنگ و دهیسازمان تقسیم، سازمانی هايفعالیت
(. در اين رويكرد، هدف از طراحی ساختار 2119، بافنده زنده)

و برقراري اهداف ها سازمانی ايجاد هماهنگی میان فعالیت
يابی به ازمانی براي دستاهداف س يریگیپعملیاتی مشترک و 

 (.2108و همكاران،  رفیعیشود )ها اعالم میآن
دهند كه هاي تحقیقاتی معتبر از اين واقعیت خبر میيافته

ساختار سازمانی بر ابعاد مختلف سازمان تأثیرگذار است. به 
ساختار بر عملكرد  استناد همین مطالعات است كه تأثیر

سازمان، مورد پذيرش همگانی قرار گرفته است )ويال، 
ساختار  شود(؛ تا حدي كه ادعا می2109، الفیريب و ملور

يابی به اهداف است )احمدي، سازمانی ابزاري براي دست
( و ساختار نامناسب مانعی اساسی 2108، مهرپور و نیكوروش

ابونچی، هادوي و صدر تحقق اهداف سازمان خواهد بود )
دهندۀ ، ساختار سازمانی توضیحديگربیانبه(. 2119، مظفري

 طور كلی(. به2109، عملكرد سازمان است )سندها و كالیك
 نیروي از طراحی و استقرار ساختار سازمانی هماهنگی هدف
 اثربخشی و افزايش كارايی جهت در موجود منابع و انسانی
(، ولی در 2119و مظفري، صابونچی، هادوي است ) سازمان

هاي سازمانی را نیز تحت ها و پديدهلفهؤاين میان، ساير م
هاي دهد. براي نمونه پژوهشثیر خويش قرار مینفوذ و تأ

 تحقق در سازمانی اند كه ساختاراخیر به اين نتیجه رسیده
مؤثر است و براي  بسیار سازمان هاياستراتژي و اهداف

بافنده ) استیتی برجسته برخوردار كسب مزيت رقابتی از اهم
هاي سازمانی معتقدند شود استراتژيست(. گفته می2119زنده، 

وابسته به تناسبش با ساختار  شدتبهموفقیت هر راهبرد، 
اكه ساختار سازمانی چر(؛ 2110، )جبنون سازمانی است

هاي نوپديد مانند فناوري مسائلسازمان با  چگونگی مواجهۀ
وكار را شكل هاي كسبگیريانونی و جهتق نوين، الزامات

                                                                   
. Tayebi-Shirmard & Mirzae 

. Bafandeh-Zendeh 

. Rafiei 

. Willa, Al-Kfairyb & Mellor 

. Ahmady, Mehrpour & Nikooravesh 

. Sabounchi, Hadavi & Mozaffari 

. Sandhu & Kulik 

. Jabnoun 

ثیرات (. مجموعۀ اين تأ2121، )سادرستورم و وبر دهدمی
نظران، اهمیت و بوده است كه باعث شده تا بسیاري از صاحب

عناصر سازمانی را تا آنجا رشد  ۀجايگاه ساختار در میان شبك
ترين سنگ بناي سازمان معرفی بدهند كه اين عامل را اصلی

( و نقش آن 2110كردنائیج، احمدپورداريانی و شمس، ند )كن
كه  طوريرا در كسب اهداف سازمانی مهم جلوه دهند؛ به

 هايشرط از مناسب يكی سازمانی ساختار امروزه انتخاب
محیطی دانسته  تحوالت با آمیزموفقیت انطباق جهت ضروري

فهوم ( و براي بسیاري از افراد، م2119بافنده زنده، شود )می
سازمان را  ۀشان از پديداصلی برداشت ۀساختار سازمانی، هست

 (.2121)سادرستورم و وبر،  دهدشكل می
 آن از حهاكی شههري مديريت عمل و انديشه تكامل تاريخ

 سهاختارهايی بها شههرها شهدن،صنعتی دوران از پیش كه است
 افهزوده و جمعیهت افهزايش با امّا شدند،می اداره خودكار و زنده
 ايهن در تحوالتی شهر، كاركردهاي به جديد هايیفعالیت دنش

 محیطهی،زيسهت نوپديهد مسهائل حل به نیاز و شد ايجاد زمینه
 كهه شهد باعهث عرصهه ايهن در سیاسهی و اقتصادي اجتماعی،
 مطالعهات و متعهدد دانشهگاهی ههايرشهته بر شهرها مديريت
ز ايهن اي ا(. نمونهه2108، پهوريابد )اللهه تمركز فراوان علمی

شههري سهرا   يهیتمركززداتهوان در رويكهرد تحوالت را مهی
هايی كهه زمهام امهور را در دسهت گرفت؛ در طول تاريخ، دولت

هاي مردمهی، دچهار به دلیل ناتوانی در تحقق خواسته ،اندداشته
و براي جبران ايهن وضهعیت بهه سهمت  بحران مشروعیت شده

دمههی روي تمركززدايههی و اعطههاي اختیههارات بههه نهادهههاي مر
(. بهدين ترتیههب، 2102پیشهگاهی فهرد و همكهاران، انهد )آورده

ههاي جديهدي جريهان ازجملهه« گرايی و تمركززدايهیمحلی»
شود كه در ادارۀ جوامع و شهرها پديد آمهده اسهت محسوب می

 نظهام و مهردم میهان پیونهد (؛ چراكه برقهراري2104، رجبی)
 حهوزه اين روي پیش مسائل ترينمهم از يكی شهري مديريت

(. 2102، سههیصهفويشهود )سهاالري و دنیا محسوب مهی در
 كهه اسهت آن از حهاكی كشهورها برخهی در شده تجربه شواهد
 از كهه نحهوي بهه شههري مهديريت سیسهتم در شهديد تمركز

 بهروز باعهث كنهد، جلوگیري هاگیريتصمیم در مردم مشاركت
 (.2109شههد )دادا،  خواهههد سیاسههی و اجتمههاعی هههاينههاآرامی
-مهی نشهان كشورهاي پیشرفته نیز توسعۀ از حاصل تجربیات

فراينهد ادارۀ شههر يها جامعهه،  در مردم مشاركت عدم دهد كه

                                                                   
. Soderstrom & Weber 

. Lalehpour 

. Rajabi 
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تهوان آن را هاي فراوانهی در پهی خواههد داشهت و نمهیآسیب
 را بهه جوامع رو،ازاين .اي پايدار و مطمئن به حساب آوردپديده

مجموعۀ  است. داده سوق عمومی مشاركت امر به توجه سوي
نظهران علمهی و ها باعث شده است كه اغلب صهاحباين آموزه
 حهل منصبان اجرايی به اين نتیجه دست يابند كه بهرايصاحب
 گیهريتصهمیم بهه بايهد شههري مديريت نظام در رايج مسائل

(. البتهه يهادآوري 2108، پرداخهت )الي اجتمهاعی و مشاركتی
 و شههري مهديريت نهوين سهاختارهاي گیريكه شكل شودمی

 هايیجريان ازجمله شهرها ۀادار در مشاركتی مديريت نهادهاي
 يا كشور به و است افتاده اتفاق شمولجهان صورتی به كه است
 شهودمهی گفتهه (.2106، )پهاولیو نیست محدود خاصی ۀمنطق
 خهود سهنتی و اولیه مراحل از شهروندي مشاركت پديدۀ امروزه
 چندگانهه، مسهائل حل براي «جادويی حلراه» به و كرده عبور

 اجتمهاعی، ههايعرصه در شهري ۀپیوستهمبه و متنوع پیچیده،
 (.2106، )مدرو و الباالدجو است شده تبديل مديريتی سیاسی و

شههر بهه  كه جلهب مشهاركت شههروندان در ادارۀ طبیعی است
و همكهاران،  )رضهويان ههايی جهامع و مهنظم نیهاز داردبرنامه
-سهازمانتوسعۀ  و ايجاد مرسوم آن هايهرا از كه يكی( 2108

اسهت )فتحهی و  ی مانند شهرداري و شوراهاي شههرمحل هاي
 (.2102، ثابتی

بدين ترتیب در نظام معاصر مديريت شهري، عناصر متنوع 
-ترين آنو روابط متعددي شكل گرفته است كه يكی از اساسی

و  شود )ساالريها شوراست كه نهادي كامالً مردمی قلمداد می
 شههر شهوراي دنیها مناطق تمام در (. تقريبا2102ً، سهیصفوي
 از جهويیمشاركت براي كالسیك و سنتی سازوكارهاي از يكی

شود )مدرو و الباالدجو، می محسوب شهر مديريت در شهروندان
رود كه واگذاري مديريت شههري بهه ، انتظار میدرواقع(. 2106

شهرها به شكلی پويا  نهادهاي مردمی و شوراها باعث شود ادارۀ
(. البتهه بهه 2102فرد و همكاران، پیشگاهیو زنده انجام گیرد )

گونهه نهادههاي مردمهی در رسد، تاريخچۀ حضهور ايهننظر می
حتهی  كهه يطوربههساختارهاي حكومتی بسیار طوالنی است؛ 

ههاي مهديريت اجتمهاعی نیهز ترين شهیوهشود قديمیگفته می
قرخلو، شريفی و اند )را با خود داشته هايی از نظام شورايینشانه

شهود كهه امهروزه (. بر اين اساس، مشاهده می2102، سرداري

                                                                   
. Lai 

. Pavliv 

. Medero & Albaladejo 

. Razavian 

. Fathi & Sabeti 

. Gharkhgloo, Sharifi & Sardari 

نظام ادارۀ شهرها بر مبناي دو ركن اصهلی يعنهی شههرداري و 
، صهالحی امیهري و محمهدگذاري شده است )شوراي شهر پايه

( و اين عناصر، چنهان در نظهام مهديريت شههري جهاي 2101
نظران و متفكران معتقدنهد در جههان یشتر صاحباند كه بگرفته

 مشاركت بدون شهرها مديريت و گذاريامروز و آينده، سیاست

مديريت از قبیل شهوراهاي  هاي نوينروش كارگیريبه و مردم
(. 2112، آذربايجهانی و دريهايینخواهد بود ) پذيرامكان محلی
 انهیحكمر» چون نوينی سیاسی و اقتصادي مفاهیم حتی امروزه
 )بیسواز اندكرده پیدا ورود شهري مديريت گسترۀ به نیز «خوب

 شههري نظهام مهديريت ( و بر اين اساس، از2109و همكاران، 
-مسئولیت پاسخگويی، شفافیت، چون موضوعاتی رودمی انتظار

 محیطهی،زيسهت پايهداري اثربخشی، مشاركت، عدالت، پذيري،
و  دههد )پوريهه رقهرا توجهه مهورد را ايمنی اقتصادي، كارايی

(. در چنهین شهرايطی تعريهف جديهدي كهه از 2108همكاران، 
تعبیري  ۀشود، دربرگیرندمفهوم قديمی مديريت شهري ارائه می

هاي مبتنهی ريزي و اجراي طرحگذاري، برنامهاست كه به هدف
رسانی به شهروندان زير نظهر بر رفع مشكالت شهري و خدمات

-ساالري و صهفوياشاره دارد ) هايی مانند شوراي شهرسازمان

 (.2102سهی، 
 0426در ايران نیز چنین نهادي در شكل نوين خود از سال 

تهر نیهز اي طهوالنیشمسی احیا شده، هرچند كه داراي پیشینه
سابقۀ تشكیل چنین نهادي بهه حهدود يهك  ،درواقعبوده است. 

گیهري مجلهس شهوراي ملهی در قرن پیش از آن و زمان شكل
-انجمهن»گردد كه ساختاري با عنوان یت باز میدوران مشروط

گذاري كرده است. البته در آن زمهان چنهین را پايه« هاي بلديه
ساختاري با فضاي فرهنگی جامعهه هماهنهگ نبهود و در سهال 

نظام اداري و  ها منحل شدند. بدين ترتیب، دراين انجمن 0291
 شههر اسهالمی شهوراي اجرايی معاصر جمهوري اسالمی ايران،

 ريهزيبرنامهه نظهام در گیرنهدهتصهمیم اركهان از يكی عنوانبه
ساير  و استانداري شهرداري، كنار در كه شودمی شناخته شهري
، كند )حسینی، پوراحمهد و پژوههانمی نقش ايفاي هادستگاه
2108.) 

 

 تجربی پيشينۀ

ههاي اطالعهاتی حهاوي در پايگهاه پهژوهشجستجوهاي گروه 

                                                                   
. Salehi-Amiri & Mohammad 

. Azarbayejani & Daryaei 

. Biswas 

. Pouriyeh 

. Hosseini, Pourahmad & Pajoohan 
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يهافتن سهابقۀ مطالعهاتی  منظوربههر هاي پژوهشی معتبگزارش
طراحی ساختار سازمانی شوراي شهر با رويكهرد  ۀمشابه درزمین

 ،بنهابراين .مثبهت همهراه نبهود ۀبنیان با نتیجپردازي دادهنظريه
اي بهراي توان ادعا كرد كه استفاده از راهبرد تئهوري زمینههمی

تهرين وجهه تمهايز طراحی تشكیالت اداري شوراي شههر مههم
ترين جنبهه از حاضر در مقايسه با سوابق پیشین و اصلی ۀالعمط

در تكمیل سوابق تحقیقاتی مرتبط محسهوب  پژوهشمشاركت 
حاضهر  ۀهاي تقريباً مشابه بها مطالعهشود. مجموعۀ پژوهشمی

 د:كربندي توان در چهار گروه به شرح زير دستهرا می
تی الف( برخی مطالعات قبلی با هدف طراحی ساختار تشكیال

هها و ابزارههايی متفهاوت بها هاي مختلهف، از روشسازمان
انهد؛ بهراي مثهال، بافنهده زنهده حاضر كمك گرفته پژوهش

ی تالش كرده تها ي( با فرض قرار دادن رويكرد اقتضا2119)
در پژوهش خود مدلی بر مبناي رياضیات فازي براي تعیین 

-لههمرح پنجساختار سازمانی مناسب ارائه كند. در اين مدل 

ورودي قلمهداد شهده و  عنوانبههههاي سهازمان اي، ويژگی
خروجی طراحی  عنوانبههاي مختلف ساختار سازمانی شكل
دههد در ههر شهرايط خها  نشان می كه يطوربهشود؛ می

)مثالً با دارا بودن نوع خاصی از تكنولوژي يا اندازۀ سازمان( 
 گانهۀ سهاختار )بروكراسهیههاي پهنجسهم هركدام از بخش

اي، بروكراسی ماشینی، ادهوكراسی( به چه میزان بايد حرفه
-فر، طبیبی و آصفهمین گروه از تحقیقات، محبیباشد. در 

اي تطبیقی به بررسی سهاختار ( با انجام مطالعه2109) زاده
مديريت بالياي طبیعی در كشورهاي آمريكا، ژاپن، استرالیا، 

ده از منابع علمی و هند، تركیه و اندونزي پرداخته و با استفا
اي، الگويی از ساختار سازمانی مديريت باليا بهراي كتابخانه

اند كه پس از تعهديل و تأيیهد توسهط ايران را پیشنهاد كرده
نظهران و خبرگهان، نههايی شهده اسهت. سی نفر از صهاحب

( در 2118) ظهیههريو  ، تههورانیبراتههی مارنههانیهمچنههین 
سهازمانی مناسهب خود كه با هدف طراحی سهاختار  پژوهش

هاي علوم پزشكی كشهور براي مراكز كارآفرينی در دانشگاه
انجام شده است، ده مركز مشابه در كشورهاي هلند، مالزي 

هاي و آمريكا را به همراه دوازده مركز كارآفرينی در دانشگاه
وزارت علوم ايران از طريق ابزارهاي پرسشنامه، مصهاحبه و 

الگهويی از  درنهايتداده و  بررسی مدارک مورد تحلیل قرار
انهد. نمودار سازمانی براي چنین مراكهزي را پیشهنهاد كهرده

 اعرابهی فهروش و نمونۀ ديگر از اين مطالعات، پژوهش حج

                                                                   
. Mohebbifar, Tabibi & Asefzadeh 

. Barati-Marnani, Tourani & Zahiri 

پیشههنهاد سههاختار  منظوربههه( اسههت. ايههن محققههان 2110)
ريهزي سهازمان پهژوهش و برنامهه»سازمانی مناسب بهراي 

انهد كهه طهی آن بها ردهاي را اجرا كمطالعه« آموزشی ايران
ابزارهايی نظیر پرسشنامه و مصاحبه متغیرهاي ساختاري از 
قبیل پیچیدگی، رسمیت و تمركز را در دو وضعیت موجود و 

انهد. در ايهن شده مورد تحلیل قرار داده مطلوب سازمان ياد
كه پیشنهادهايی بهراي اصهالح وضهعیت آن باوجودگزارش 

ولهی الگهوي نمهودار  شده مطرحموجود ساختار اين سازمان 
 صالحیو  فر، بهاريالهیسازمانی مطلوب ارائه نشده است. 

( نیز در تالش براي طراحی ساختار سازمانی مناسهب 2118)
آمهاري  ۀبراي نظام مستندسهازي تجهارب مهديريتی، جامعه

پژوهش خود را خبرگان و متخصصان كشور در ايهن زمینهه 
ههايی را سشهنامه دادهقرار داده و با ابزارهاي مصهاحبه و پر

اركان، مراحل و فرايند مستندسازي تجارب سهازمانی  دربارۀ
نیز اهداف چنین ساختاري را بهه  درنهايتده و كرگردآوري 

بینههی شههده در فراينههد همههراه فهرسههتی از مراحههل پههیش
اند، اما در گزارش مستندسازي تجربیات مديريتی احصا كرده

انهد. ده را ارائهه نهدادهخود الگوي نمودار سازمانی طراحی ش
( براي طراحی ساختار 2110همچنین كردنائیج و همكاران )
ههاي كهارآفرينی در كشهور از سازمانی مراكهز و آموزشهگاه

انهد و تكنیك تحلیل محتوا و مطالعات تطبیقی استفاده كرده
ضمن بررسی مراكهز مشهابه در سهاير كشهورها، الگهويی از 

مراكزي در كشور ايران  ساختار سازمانی مناسب براي چنین
اند كه پس از مصاحبه با خبرگان مورد تعديل را پیشنهاد داده

 و تأيید قرار گرفته است.

ب( دومین گروه از مطالعات پیشین، رهیافت پژوهشی مورد 
بنیاد( را در پردازي دادهاستفاده در اين مطالعه )راهبرد نظريه

زمان و اهداف پژوهشی ديگري در علم سها پژوهشراستاي 
اند. بهراي مديريت جز طراحی ساختار سازمانی به كار گرفته

( 2109) دامغانیانو  ، رستگارآتشیتوان به تحقیق نمونه می
هاي رهبهري كه بتوانند مدل و مؤلفهكه براي آن كرداشاره 

بیان ايران شناسايی كنند از هاي دانشرا در شركت دانشوران
و با انجام پهانزده  كمك گرفتهبنیاد سازي دادهراهبرد نظريه

اي در ايهن بهاره ها نظريههمصاحبه و كدگذاري محتواي آن
-( ههم بها بههره2109و همكاران ) اند. مصطفائیارائه داده

انهد تها الگهوي بنیاد تالش كهردهگیري از روش تحلیل داده

                                                                   
. Elahi, Baharifar & Salehi 

. Atashi, Rastgar & Damghanian 

. Mostafaei 
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هاي آزاد اسهالمی غهرب دانشگاه كارآفرين را براي دانشگاه
-هها ضهمن انجهام مصهاحبۀ نیمههد. آنايران استخراج كنن

هاي ساختاريافته با دوازده نفر از متخصصان و كدگذاري داده
مقولۀ مرتبط با دانشهگاه  20ها تعداد حاصل از اين مصاحبه

بنهدي كارآفرين را شناسايی و در شش طبقهۀ اصهلی دسهته
اند از ( توانسته2102) بلو  ، درستكاراند. همچنین باچكرده

بنیان براي بررسی عوامل تأثیرگهذار بهر كیفیهت هنظريه داد
ها از بیست نفر از مناظر صوتی شهر تهران كمك بگیرند. آن

شهروندان ساكن منطقۀ مورد مطالعه خواستند تها بهه مهدت 
 ۀيك هفته در تمامی فضاهاي عمهومی و خصوصهی، تجربه

هها در خود از صداها را يادداشت كنند و با تحلیل ايهن داده
مورد بررسی  ۀپديد ۀچهار نوع قضاوت دربار Nvivo رافزانرم

و  بهر ايهن تحقیقهات، ويسهچهاند. عهالوهرا شناسايی كرده
اسهتفاده  اي به تحلیل نحوۀ( نیز در مطالعه2102همكاران )

بنیهان در تحقیقهات نهاظر بهر پهردازي دادهاز رويكرد نظريه
 34اتی پرداختهه و بها بررسهی ههاي اطالعهموضوع سیستم

شده به ايهن نتیجهه دسهت  انجام شده با رويكرد ياد لعۀمطا
اند كه برخی از اين تحقیقات منجهر بهه تولیهد نظريهه يافته

توصیفی دقیق از  ها به توسعۀ مدل يا ارائۀشده، اما بیشتر آن
اند. اين پژوهشگران هر سه نوع مطالعه را ها انجامیدهپديده
و مهؤثر  ندارزشهمههاي اطالعهاتی دانش سیستم شبردیپدر 

عملیهاتی  رويۀ 9ها به دانسته و با تحلیل تمامی اين گزارش
شهناختی سهبدي روش عنوانبههتواند اند كه میدست يافته
ديگهر از  مند قرار گیهرد. نمونهۀحققان عالقهم ۀمورد استفاد

و  انجام شده توسط طهماسبی پژوهشاين دسته مطالعات، 
گیهري از ا بههره( است. اين پژوهشگران به2100همكاران )

بنیان و ضمن انجهام مصهاحبه بها پردازي دادهراهبرد نظريه
 هها و نهادههاي بهازار سهرمايۀشانزده نفر از مديران سازمان

مديريت  اي براي درک بهتر پديدۀاند تا نظريهايران كوشیده
 استعدادها ارائه كنند.

توان در همین دسهته ( را نیز می2100) يوري پژوهش
اي داد؛ چراكه ضمن انجام مصاحبه با پانزده نفر مطالعات ج

بنیان استفاده كرده پردازي دادهاز طراحان، از رهیافت نظريه
تأثیر طراحی بهر آمهوزش  اي دربارۀاست تا به تنظیم نظريه

( ههم از 2103) بپردازد. قبهل از آنهان، كروگهر و همكهاران

                                                                   
. Bach, Dorostkar & Bell 

. Wiesche 

. Tahmasbi 

. Uri 

. Krueger, Parast & Adams 

ازي سهشده كمك گرفته بودند تا فراينهد پیهاده رهیافت ياد
ههاي تولیهدي شش سیگما را در شهركت آمیز پروژۀموفقیت

( نیز با اجراي تحقیقی 2101) طراحی كنند. بیندر و ادورادز
 40آلمهان و از طريهق انجهام  كشهور در صنايع خودروسازي

محور سازي دادهاند تا از راهبرد نظريهعمیق كوشیده مصاحبۀ
استفاده كنند  سازمانیبراي تبیین مدل حكمرانی روابط درون

مديريت  حقیق كیفی را به ساير محققان حوزۀو اين روش ت
تولید و عملیات پیشنهاد نمايند. در همین گروه از تحقیقات، 

( نیز با هدف آشناسازي محققان فعهال 2119) ملو و فلینت
تأمین و مديريت لجستیك با ايهن راهبهرد  ۀزنجیر ۀدر حوز

نهد كهه در آن ضهمن اتحقیق كیفی، پژوهشی را شهكل داده
-بنیان، نمونهپردازي دادهمعرفی ابعاد و اركان راهبرد نظريه

 يهاد رد اين روش در مطالعات تخصصهی حهوزۀهايی از كارب
اند. آخرين تحقیق مورد اشهاره در ايهن شده را تشريح كرده

گرفتهه توسهط رودون و  دسته مطالعهات، پهژوهش صهورت
ل استفاده از رويكرد ( است كه در آن به دنبا2112) پاستور
بنیاد در استقرار سیستم اطالعاتی بهین سهازمانی داده ۀنظري

تمركز بهر نقهش مهديران در طهول ها با اند. آنتالش كرده
هههاي اسههتقرار ايههن سههامانه در تعههدادي از شههركت پههروژۀ

هها مشكالت فراروي اين شركت اي دربارۀاسپانیايی، نظريه
 اند.ارائه داده

كهه نهه بهه آن بهاوجودهاي قبلی نیهز وهشج( گروهی از پژ
اند و نهه از روش تئهوري دنبال طراحی ساختار سازمانی بوده

 كهه در حهوزۀانهد، ولهی بهه دلیهل آنهاي استفاده كردزمینه
فرايندهاي مورد عمل در مديريت محلی و شهوراهاي شههر 

حاضهر دارنهد. بهراي  هايی بها مطالعهۀاند، مشابهتا شدهاجر
اي كه با رويكرد حقوقی انجام شهده اسهت، لعهنمونه در مطا

( به تحلیل و تبیین كاركردههاي 2106) اصالنی و سهرابلو
تقنینی، نظارتی و اجرايی شوراها )در مفهوم عام( و شهوراي 

يكی از مصاديق اين نههاد اجتمهاعی  عنوانبهاسالمی شهر 
اي كه ( نیز طی مطالعه2102اند. قرخلو و همكاران )پرداخته

هدف تحلیل تأثیرات احتمالی عملكرد شوراهاي اسهالمی  با
شهر بر زندگی شهروندان انجهام شهده اسهت، كاركردههاي 
اقتصههادي، اجتمههاعی و فرهنگههی نهههاد شههورا را در قالههب 

اند. مصاديقی از اين كاركردها مورد معرفی و تبیین قرار داده
( 2101انجام شده توسط صهالحی امیهري و محمهد ) مطالعۀ

                                                                   
. Binder & Edwards 
. Mello & Flint 
. Rodon & Pastor 

. Aslani &  sohrablu 
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لی از همین تحقیقات است؛ چراكه با ههدف شهناخت نیز مثا
هاي موجود در روابط میان شوراهاي اسالمی شههر و آسیب

هاي هاي كشور انجام شده و طی آن برخی ويژگیشهرداري
ريهزي، ساختاري و فرايندي شهوراهاي شههر )ماننهد برنامهه

گذاري، تأمین منابع مالی، نظهارت، تعارضهات سهاختاري( هدف
در ايهن  يبندطبقهقابلديگر مطالعات  ازجمله. است احصا شده

( است كهه بها 2119) هران و بهلولیط گروه، تحقیق معمارزاده
شههوراهاي  اثههربخش از عملكههرد بهینههۀهههدف ارائههه الگههويی 

ههاي اسالمی شهر، ضمن استفاده از رويكرد تئهوري مجموعهه
-فازي و بررسی موردي شوراي اسهالمی شههر تبريهز، فعالیهت

ايج در شوراها را شناسايی و در چهار گروه اصهلی شهامل هاي ر
سهازمانی و ، بهرونیسهازمان انیهمسهازمانی، ههاي درونفعالیت

را علهوي  گونهنيااند. پژوهش ديگر از بندي كردهفردي تقسیم
انههد. ايههن ( اجههرا كههرده2119) نژادايرانههیو  ، دادجويههانمتههین

اسهالمی شههر موردي عملكرد شهوراي  ۀبه مطالع نیز محققان
اند تا كاركرد اين نهاد مديريت شهري در اجهراي تبريز پرداخته

هاي شهرداري را مورد تحلیل و ارزيابی قهرار دهنهد و در پروژه
ههاي اين راه مصاديقی از فرايندهاي نظارتی شهورا بهر فعالیهت

انهد. آذربايجهانی و دريهايی مختلف شههرداري را معرفهی كهرده
ي كه با هدف سنجش تأثیرات احتمهالی ا( نیز در مطالعه2112)

بههر اثربخشههی  تشههكیل و فعالیههت شههوراي اسههالمی شهههر
هها و تهرين مأموريهتاند، برخی از مههمها انجام دادهشهرداري

وظايف شوراها شامل انتخاب شهردار، تصويب مقررات شههري 
ههاي رايهج و نظارت بر شهرداري را به همراه تعدادي از فعالیت

یل انتشهار بهیالن عملكهرد، برگهزاري جلسهات در شوراها از قب
مردمههی، جههذب منههابع درآمههدي، برقههراري عههوارض شهههري 

 اند.دهكرشناسايی و تحلیل 

د( آخرين دسته از سوابق مطالعاتی مهرتبط بها ايهن پهژوهش را 
-پهردازي دادهدهند كه هم از راهبرد نظريهتحقیقاتی شكل می

سهاختار  ۀرا در حوز اند و هم هدفی پژوهشیبنیاد استفاده كرده
اي انهد. نمونههدهكرسازمانی )جز طراحی نمودار سازمانی( دنبال 

توسهط شهوور و  صورت گرفتههاز اين دسته مطالعات، پژوهش 
اسهتفاده  داده مبنها( است كهه از راهبهرد تئهوري 2106) هیتز
اند تها تهأثیرات ديجیتهالی شهدن را بهر سهاختار سهازمانی كرده

-میان ساختارهاي سلسهله راه به مقايسۀررسی كنند و در اين ب

مراتبی سنتی و ساختارهاي نهوين هوالكراسهی پرداختهه و بهه 

                                                                   
. Memarzadeh-Tehran & Bohlouli 

. Alavi-Matın, Dadjouyan & Nejhad-Irani 

. Schwer & Hitz 

هها از اند كه در هركدام از مراحل رشد سازماناين نتیجه رسیده
. كههردتههوان بهتههر اسههتفاده كههدام نههوع سههاختار سههازمانی مههی

 ( نیز در بررسهی مهوردي پهروژۀ2103) و همكاران كامارودين
اختاري دو دانشكده از دانشگاهی در استرالیا از رويكهرد ادغام س
انهد گرايی( استفاده كردهبنیاد )رهیافت ساختپردازي دادهنظريه

هههاي حاصههل از مصههاحبه بهها بیسههت نفههر از تهها براسههاس داده
شهده،  دانشهگاه يهاد یعلمئهتیه كاركنان، مهديران و اعضهاي

-ی مهورد نظريهههاي تحول سازمانارتباطات را در برنامه مسئلۀ

 مطالعهات را ههدا گونههنياپردازي قرار دهند. مثهال ديگهر از 
علهوم  رسهالۀ دكتهري در رشهتۀ عنوانبهه( در پژوهشی 2100)

هههاي گیههري تههیمكههامپیوتر انجههام داده و بههر موضههوع شههكل
افزارههاي كهامپیوتري هاي طراحی نهرمده در پروژهخودسازمان

بنیهان كمهك پهردازي دادهتمركز كرده و در ايهن راه از نظريهه
تها چگهونگی تشهكیل ايهن سهاختارهاي سهازمانی  است گرفته

ههاي نوين را مورد تحلیل قرار دهد. وي پس از گهردآوري داده
نفهر از فعهاالن ايهن حهوزه در كشهورهاي  06خهود از  موردنیاز

هها ارائهه كهرده ايهن تهیم ۀاي دربارنیوزيلند و هندوستان نظريه
-اقدامات، عوامل مؤثر و اهداف شهكل ها،است كه در آن نقش

اند. همچنهین سهاركر گیري اين ساختارهاي سازمانی بیان شده
اي زمینهه اند تها از راهبهرد نظريهۀ( كوشیده2110) و همكاران

ههاي مبتنهی بهر فهاوا هاي نوينی از سهازمانبراي تبیین شكل
 ۀها وجهود چنهین نظريههاي مجازي استفاده كنند. آنمانند تیم

هههاي ايههن شههكل اي را بههراي ارزيههابی و ادارۀاسههته از دادهبرخ
انههد. ايههن جديههد از سههاختار سههازمانی ضههروري قلمههداد كههرده

ههاي مجهازي محققان، پژوهش خود را با مشاركت اعضاي تیم
متشكل از دانشجويان دو دانشگاه كانادايی و آمريكهايی انجهام 

بهه  ههاي گهردآوري شهدهپهس از تحلیهل داده درنهايتداده و 
-اند كهه در آن مراحهل مختلهف شهكلروايت داستانی پرداخته

اي خها  بهه هاي مجهازي در طهول اجهراي پهروژهگیري تیم
 تصوير كشیده شده است.

حاضهر  ز مطالعهۀتوان وجوه تمايبراساس اطالعات فوق می
مورد اشهاره قهرار  0با سوابق پژوهشی مرتبط را به شرح جدول 

در رفهع خهپ پژوهشهی  ژوهشپهسهم اين  ۀدهندداد كه نشان
 موجود است.

                                                                   
. Kamarudin 

. Hoda 

. Sarker, Lau & Sahay 
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 حاضر ۀوجوه تمايز مطالع نام محقق )سال انتشار گزارش(ها: نمونه عنوان گروه مطالعات
 متمركز بر قلمرو

موضوعی طراحی ساختار 
 سازمانی

و  براتی مارنانی؛ (2109همكاران )فر و محبی؛ (2119بافنده زنده )
 همكارانو  الهی؛ (2110) اعرابی فروش و (؛ حج2118همكاران )

 (.2110كردنائیج و همكاران )(؛ 2118)

اي/ اجرا در قلمرو زمینه ۀاستفاده از راهبرد نظري
 مكانی شوراي شهر

-روش متمركز بر قلمرو

 ۀشناختی راهبرد نظري
 ايزمینه

باچ و ؛ (2109مصطفائی و همكاران )؛ (2109و همكاران ) آتشی
طهماسبی و همكاران ؛ (2102چه و همكاران )س(؛ وي2102همكاران )

بیندر و ادورادز ؛ (2103(؛ كروگر و همكاران )2100يوري )؛ (2100)
 .(2112رودون و پاستور )؛ (2119ملو و فلینت )؛ (2101)

ی ساختار سازمانی/ اجرا موضوع تمركز بر قلمرو
 مكانی شوراي شهر ودر قلمر

-مكان اجرا در قلمرو

 شناختی شوراي شهر

(؛ صالحی امیري 2102(؛ قرخلو و همكاران )2106اصالنی و سهرابلو )
؛ علوي متین و (2119) هران و بهلولیط معمارزاده(؛ 2101و محمد )

 (.2112(؛ آذربايجانی و دريايی )2119همكاران )

/ موضوعی ساختار سازمانی تمركز بر قلمرو
 ايزمینه ۀاستفاده از راهبرد نظري

اي استفاده از نظريۀ زمینه
ساختار  در مطالعۀ

 سازمانی

؛ (2100هدا )؛ (2103(؛ كامارودين و همكاران )2106شوور و هیتز )
 .(2110ساركر و همكاران )

ی نمودار سازمانی/ اجرا تمركز بر موضوع طراح
 مكانی شوراي شهر در قلمرو

 

 شپژوه یشناسروش

حاضر كه از نظر هدف، كاربردي و از  پژوهشبراي اجراي 
 لحاظ روش، توصیفی و از دستۀ مطالعات موردي محسوب 

شود از رويكرد كیفی استفاده شده است. در اين رويكرد نیز می
كمك گرفته شده « بنیانپردازي دادهنظريه»عمدتاً از راهبرد 
است؛ « يكدگذار» هاي متنوعی از تكنیككه شامل گونه

 يهافرمها از ابزارهايی چون كه براي گردآوري دادهضمن آن
هاي كنترلی و لیستامه، مصاحبه، چكساخته، پرسشنمحقق
شده است. بررسی و تأيید روايی و  يبرداربهرهبرداري فیش

پايايی سؤاالت پرسشنامه و مصاحبه توسط سه نفر از اعضاي 
هاي مديريت رشته هاي استان يزد دردانشگاه علمیهیئت

شهري )يك نفر( و مديريت دولتی )دو نفر( صورت گرفته است 
كه داراي تحصیالت علمی در مقطع دكتري، سابقۀ تدريس در 

 يهاهاي دانشگاهی مرتبط و نیز پیشینۀ انجام پژوهشرشته
خبره در اين زمینه  عنوانبهاند و مشابه با مطالعۀ حاضر بوده

 . مطابق با اصول رهیافت مورد مشورت قرار گرفتند
ها هاي دريافتی از متون و مصاحبهبنیان، دادهپردازي دادهنظريه

از طريق ثبت و يادداشت منظم، مستندسازي شده و مورد 
گیرند كه اين مراحل در مطالعۀ تحلیل كمّی و كیفی قرار می

ها و با هدف افزايش حاضر، به دلیل كم بودن نسبی حجم داده
ها به صورت ها و تفاوتكنترل انسانی مشابهت دقت حاصل از

افزار انجام شده است. انتخاب دستی و بدون استفاده از نرم
اعضاي جامعۀ آماري پژوهش شامل مطلعان، اسناد حقوقی و 

هاي مشابه براساس هماهنگی با هدف پژوهش حاضر سازمان
صورت گرفته است؛ بدين ترتیب كه ضمن مشورت با خبرگان 

اند كه بیشترين تناسب را با مواردي انتخاب شدهتخصصی، 
موضوع طراحی تشكیالت سازمان اداري شوراي اسالمی شهر 

گیري از جامعۀ آماري شود كه نمونهداشته باشند. يادآوري می
 تا زمانی كه اشباع نظري حاصل شود، ادامه  در اين رويكرد

اسناد يا  ، مطالعۀگريدعبارتبه(؛ 2110، فرديابد )دانايیمی
-انجام مصاحبه با مطلعان تا زمانی تداوم خواهد داشت كه داده

 گامسههايی در هاي جديدي حاصل آيند. تحلیل چنین داده
 متوالی و بدين ترتیب انجام شده است:

الههف( كدگههذاري بههاز: يههافتن مضههامین مفهههومی از میههان  -
 اي از انتزاع؛ها در سطح اولیهداده

ههها و كشههف یههب میههان مقولهههب( كدگههذاري محههوري: ترك -
 هاي اصلی؛مقوله

هههاي ج( كدگههذاري انتخههابی: تبیههین روابههط میههان مقولههه -
 اصلی.

در تشريح مدل مفهومی پژوهش حاضر بايد به اين نكته اشاره 
كرد كه براي طراحی ساختار سازمانی دو رويكرد متفاوت و 

از باال به »مكمل وجود دارد؛ نخستین رهیافت كه با عنوان 
تالش دارد تا عناصر ساختار تشكیالتی  ،شودنامیده می« نپايی

را بر اساس اسناد فرادستی سازمان و راهبردهاي كالن طراحی 
بر اين « از پايین به باال»كند. در مقابل، طرفداران رويكرد 

اعتقادند كه براي طراحی عناصر تشكیالتی بايد از وظايف و 
ا( در سازمان شروع كرد و االجرهاي در حال اجرا )يا الزمفعالیت

از تركیب اين عناصر اولیه به ساختار سازمانی نهايی دست 
نظران نیز رويكردي میانه حاصل از يافت. البته برخی صاحب

 پژوهشدانند كه در تر میتلفیق اين دو رهیافت را مناسب

                                                                   
. Danaee-Fard 
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( استفاده 0حاضر نیز از همین رويكرد تركیبی )مطابق با شكل 
هاي كالن شوراي اين مدل، ابتدا مأموريت شده است. بر اساس

ها به اهداف بلندمدت، اسالمی شهر احصا شده و با تفكیك آن
شرح وظايف و فرايندها، نموداري از ارتباط میان فرايندهاي 

شود و در ادامه، با تدوين كلیات اصلی اين سازمان طراحی می

 هاي سازمانی استخراج خواهد شد وشرح مشاغل، عنوان پست
ها عنوان واحدهاي فرعی سازمانی تعیین در ادامه با تلفیق پست

شود و با تركیب واحدهاي فرعی نیز واحدهاي اصلی و می
 گرددمی الگوي كالن ساختار سازمانی طراحی. درنهايت

 رويكرد تلفیقی در طراحی ساختار سازمانی .2 شكل

 
م به شرح زير تنظی پژوهشمراحل اجراي  2مطابق با شكل 

 اند:شده
 و تنظیم پرسش كلیدي پژوهش؛ پژوهشالف( تعیین قلمرو 

ب( طراحی نظام فرايندي سازمان بر مبناي اسناد راهبردي، 

 مصاحبه با مطلعان و مطالعۀ كارسنجی؛
هاي ج( ترسیم نمودار سازمانی )تعیین تعداد و تنوع پست

 سازمانی( براساس نظام فرايندي؛

 يق تشكیل نشست خبرگان.د( اعتبارسنجی نمودار از طر

 
 پژوهش انجام مراحل چارچوب .1 شكل

 

 پژوهشهای یافته

 فرايندي طراحي

 ترين عامل در تعیین تعداد و تنوع طبیعی است كه اصلی
هاي هاي سازمانی هر مجموعه، شرح وظايف و مأموريتپست

طراحی ساختار  ۀ، مقدمديگربیانبهمورد انتظار از آن خواهد بود. 
فرايندهاي كاري است كه در قالب  ۀمانی، شناسايی مجموعساز
شود. ادبیات علمی ناظر به تصوير كشیده می« فرايندي ۀنقش»

نیز بر اين واقعیت تأكید دارد كه نظام  پژوهشبر موضوع 
ها و نهادها بلكه شامل سازمان تنهانهمديريت شهري، 

ار و باخرزي قزالحصفرايندهاي كاري نیز هست ) ۀدربرگیرند
هاي اصلی استخراج (. در اين مطالعه، پايه2109همكاران، 

هاي سازمان ۀعناوين فرايندها را تحلیل اسناد حقوقی، مطالع
كارسنجی تشكیل  ۀو انجام مطالع مطلعانمشابه، مصاحبه با 

 :شودهاي هر بخش به شرح زير گزارش میدهد كه يافتهمی
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 تريناصلی بتوان درومی حقوقی: انتظار اسناد ۀالف( مطالع
 اسالمی شوراي براي شده بینیپیش هايمأموريت و وظايف
 مديريت نهاد اين بر ناظر حقوقی اسناد محتواي از را شهر

 با مشورت ضمن و مطالعه اين در. كرد استخراج شهري
 و قوانین ترينمهم از تعدادي موضوع، تخصصی خبرگان
 و تحلیل مورد رشه اسالمی شوراهاي فعالیت بر ناظر مقررات

 در مطالعه مورد حقوقی اسناد فهرست. اندگرفته قرار كدگذاري
 نیز 4 جدول. است آمده 2 جدول در پژوهش از بخش اين

 اسناد اين ۀمطالع از احصا شده اي از فرايندهاي فرعینمونه

كه در قالب فرايندهاي اصلی دهد نشان میرا  حقوقی
ايندهاي اصلی )نه فهرست كامل فر .اندشده يبنددسته

از:  اندعبارتفرايندهاي فرعی( شناسايی شده در اين مرحله 
 ريزيگیري؛ برنامهتصمیم نظام مديريت و ايدبیرخانه امور
شهري؛ امور حقوقی و رسیدگی به شكايات؛ اجراي نظام  ۀتوسع

ريزي اقتصادي؛ انتصاب؛ نظارت و بازخورد؛ نهادسازي؛ برنامه
مالی و  سازي؛ اموررسانی و شفافعاطال پژوهش و تحلیل؛

 ريزي؛ ساير.بودجه

 

 فهرست مشخصات اسناد حقوقی مورد مطالعه .1جدول 

 سال تصويب مرجع تصويب عنوان سند حقوقي
 0406 اساسی شوراي خبرگان قانون ايران اسالمی جمهوري اساسی قانون

 0420 مجلس شوراي اسالمی شهرداران نتخابا كشور و اسالمی شوراهاي انتخابات و وظايف تشكیالت، قانون

 0469 رانيوزئتیه كشور اسالمی  تشكیالتی كاركنان دبیرخانه شوراهاي ۀنامآيین

 0463 وزيرانهیئت داخلی شوراي اسالمی شهر ۀنامآيین

 0463 وزيرانهیئت اسالمی شوراهاي اعضاي به مزايا و جلسه حق پرداخت نحوۀ نامۀآيین

 0492 وزيرانهیئت اسالمی كشور شوراهاي بودجۀ هزينۀ نحوۀ نامۀآيین

هاي كمیسیون ۀدستورالعمل شرح وظايف، تركیب، تعداد و چگونگی ادار
 هاشوراهاي اسالمی شهر، شهرستان، استان و عالی استان

 0460 هاشوراي عالی استان

 ان،شهرست شهر، بخش، اسالمی شوراهاي ريیسۀ هیئت وظیفۀ شرح دستورالعمل
 هااستان عالی و استان

 0460 هاشوراي عالی استان

 

 حقوقی اسناد ۀمطالع از شده احصا فرايندهاي اصلی و فرعی ۀنمون .1جدول 

 ها(فرايندهاي فرعي )و فراواني آن فرايند اصلي
ب
صا
 انت
ام
نظ
ي 

جرا
ا

 

(/ انتخاب شهردار/ بررسی استعفاي 2) سهیرئئتیه(/ انتخاب 2شوراي شهر در شوراي شهرستان ) ۀتعیین و معرفی نمايند
 شهردار/ بركناري شهردار/ بررسی مستمر صالحیت شهردار/ بررسی پیشنهاد سلب عضويت اعضاي متخلف يا غايب/ انتخاب

سرپرست شهرداري/  مقام وي/ تعیینحساب شهرداري و قائمرسمی براي نظارت بر شهرداري/ بررسی صالحیت ذي حسابرس
(/ انتخاب 2(/ بررسی درخواست استعفاي اعضاي شورا )4ل و اعضاي دبیرخانه و ساير كاركنان شورا )وامضاي احكام مسئ

 ها/ صدور احكام انتصاب اعضاي شورا.رسمی/ تعیین اعضاي كمیسیون حسابرس نمايندگان شورا در ساير مجامع/ انتخاب

 و 
ش

وه
پژ

یل
حل
ت

 

هاي ارجاعی به شورا/ امكان ها و برنامه، طرحهاشنهادیپ، مسائلناسی محلی/ بررسی دقیق و كارش تحقیقات و آمارگیري انجام
 از گزارش ۀتهی اطالعات/ و آمار ۀالزحمه/ تهیاي با پرداخت حقها از خدمات كارشناسی و مشاورهها و كمیتهكمیسیون ۀاستفاد

ها/ واصل شده به كمیسیون پیشنهادهايها/ رسیدگی به هاي و لوايح توسط كمیسیونگزارش بررسی طرح ۀشورا/ ارائ عملكرد
 صالح براي اعالم نظر.ها يا لوايح به كارشناسان يا مشاوران ذيشهرداري/ ارسال طرح پیشنهادي هاينامهآيین بررسی

  
مشابه: براي تحلیل عملكرد و وضعیت  هايسازمان ۀب( مطالع
 ، فرمی طراحی شد كه طی آن،پژوهشهاي مشابه قلمرو سازمان
هاي مشابه يا رقیب هاي قابل اقتباس از سازمانترين ويژگیمهم

هاي مورد مطالعه در اند. فهرست سازمانشناسايی و تحلیل شده
عبارت است از: مجلس شوراي اسالمی؛  پژوهشاين بخش از 

 ۀگذاري ائممجمع تشخیص مصلحت نظام؛ شوراي سیاست
رهاي مختلف شوراي اسالمی شه و هاجمعه؛ شوراي عالی استان

)شامل تهران، اصفهان، مشهد، تبريز، شیراز، قم، كاشان و 

احصا عناوين فرايندهاي اصلی و فرعی  ۀنمون 3همدان(. جدول 
كه كند؛ ضمن آنها را گزارش میاين سازمان ۀاز مطالع شده

 اندعبارتفهرست فرايندهاي اصلی شناسايی شده در اين مرحله 
؛ پیگیري و ساختارها؛ هماهنگیاز: مديريت؛ دبیري جلسات و 

كارشناسی؛ طرح و برنامه؛ ارتباطات و  تحلیل و حراست؛ پژوهش
رسانی؛ امور اداري و مالی؛ خدمات پشتیبانی؛ فناوري اطالع

اطالعات؛ نظارت و ارزيابی عملكرد؛ امور حقوقی و مصوبات؛ 
 مشاوره؛ ساير.
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 هاي مشابهسازمان ۀمطالع از شده احصا فرايندهاي اصلی و فرعی ۀنمون .1جدول 

 ها(فرايندهاي فرعي )و فراواني آن فرايند اصلي

هماهنگی و 
 پیگیري

(/ ريیس دفتر/ 4(/ مسئول دفتر )2(/ دفتر رياست )2) سهیرئئتیه/ دفتر ريیس/ دفتر سهیرئئتیهرياست و دفتر  ۀحوز
 يهايریگیپكارشناس اجرايی/ اجرائیات/ امور  مصوبات/ دفتر رياست و روابط عمومی/ و سهیرئئتیه متصدي دفتر/ دفتر

 (/ مسئول هماهنگی و اجرايی.2/ امور هماهنگی )پیگیري(/ متصدي 2مصوبات ) پیگیريويژه/ امور 

 خدمات پشتیبانی
ل و (/ امور خدمات/ حمل و نق2(/ تشريفات )2(/ هماهنگی و پشتیبانی/ امور رفاهی/ امور پشتیبانی و اداري )2امور پشتیبانی )

 ارتباطات/ راننده/ مسئول خدمات موتوري/ امور عمومی.

 
مطلعان: افراد مورد مصاحبه از میان مطلعان از  با ج( مصاحبه

هاي سازمان اداري شوراي اسالمی شهر يزد انتخاب فعالیت
اند: اعضاي هايی به شرح زير بودهاند كه شامل گروهشده

هاي كمیسیون شوراي اسالمی شهر يزد )دو نفر(؛ رؤساي
شوراي  ۀشوراي اسالمی شهر يزد )سه نفر(؛ كاركنان دبیرخان

 يزد اسالمی شهر يزد )يك نفر(؛ كارشناسان نظارتی استانداري
هاي شوراي )دو نفر(. میانگین سابقۀ آشنايی اين افراد با فعالیت
شود كه پس اسالمی شهر حدود شش سال است. يادآوري می

شوندگان اقدام به ضبط صوتی از كسب اجازه از مصاحبه

ها نیز براساس محتواي مصاحبه صورت گرفته و تحلیل داده
 0ها انجام شده است. در جدول مرور دقیق فايل صوتی مصاحبه

از مصاحبه  احصا شدهعناوين فرايندهاي اصلی و فرعی  ۀنمون
با مطلعان آمده است. بر اين اساس، فهرست فرايندهاي اصلی 

از: روابط عمومی؛  اندعبارتاين مرحله شناسايی شده در 
و هماهنگی؛ امور دبیري و  پیگیرينظارت؛ پژوهش و مشاوره؛ 

اي؛ امور اداري، امور مالی، امور خدماتی و پشتیبانی؛ دبیرخانه
 .امور حقوقی؛ ساير

 

 مصاحبه با مطلعان از شده احصا فرايندهاي اصلی و فرعی ۀنمون .1جدول 

 ها(اي فرعي )و فراواني آنفراينده فرايند اصلي

 روابط عمومی
-نظرات مردمی/ جمع مرتبط/ دريافت هايدستگاه و مردم به اي مصوباتلحظه اعالم و عمومی/ لزوم ايجاد شفافیت نیاز به واحد روابط

 شورا به مردم و شوراي شهرستان و استان. ۀرسانی عمومی بودجه و هزينهاي مردمی/ اطالعپیشنهادها و درخواست بندي

 نظارت

گیري مديريت شهري و هاي وابسته/ ايفاي نقش نمايندگی شورا در ساختارهاي تصمیمفعالیت شهرداري و سازمان ۀنظارت بر نحو
ريت شهري/ نیاز به ناظر هاي وابسته به شهرداري/ لزوم وجود چند ناظر براي هر عضو/ شناسايی كمبودهاي نظام مديسازمان ۀريمدئتیه

عنوان ها/ نیاز به سیستم و واحد نظارتی/ نیاز به ايجاد واحد بازرسی براي شورا مشابه ديوان محاسبات بهها و كمیتهدر برخی كمیسیون
شورا هاي عملكردي لزوم تحلیل اثرات مصوبات شورا توسط واحدي مانند رصدخانه/ لزوم طراحی و پايش شاخص واحد نظارتی مجلس/

 شورا. ۀها/ تدوين گزارش عملكرد ساالنهاي عضو نظام مديريت شهري/ ارزيابی عملكرد كمیسیوندستگاه ۀساالن ۀ(/ دريافت برنام2)

 
مسیر طراحی مدل فرايندي  ۀكارسنجی: در ادام ۀد( مطالع

سازمان، ضمن طراحی فرم كارسنجی، از تمامی كاركنان 
واسته شد تا فهرستی از دبیرخانه و همچنین اعضاي شورا خ

دهند اعالم كنند. طی هايی را كه در طول سال انجام میفعالیت
ها ضروري است هايی كه اجراي آناين فرم، فهرستی از فعالیت

 مخاطبانشوند نیز از ولی در وضعیت فعلی به هر دلیل اجرا نمی
نفر از كاركنان دبیرخانه )با  9تعداد  درمجموعخواسته شده است. 

همكاري با شورا( و يك نفر از  ۀسال سابق 0/9انگین بیش از می

فعالیت در شورا( فرم  ۀاعضاي شورا )داراي سه سال سابق
حاوي  8كارسنجی را تكمیل و به محققان ارائه كردند. جدول 

از  احصا شدهاي از عناوين فرايندهاي اصلی و فرعی نمونه
هاي اصلی كه عناوين فرايندكارسنجی است؛ ضمن آن ۀمطالع

از: امور  اندعبارتشناسايی شده در اين بخش از مطالعه 
هاي كارشناسی؛ دفترداري؛ دبیري مكاتبات؛ بررسی ۀدبیرخان

گیري؛ روابط عمومی؛ نظارت بر شهرداري؛ ساختارهاي تصمیم
 امور مالی.

 

 مطالعۀ كارسنجی از شده احصا فرايندهاي اصلی و فرعی ۀنمون .1جدول 

 ها(فرايندهاي فرعي )و فراواني آن فرايند اصلي

 مكاتبات ۀدبیرخان
ها نويسی نامههاي دريافتی/ ماشینهاي دريافتی و ارسالی/ ارجاع نامههاي مختلف/ ثبت نامهدريافت و ارسال نامه از كانال
 هاي پستی براي ارسال.ها / بايگانی اسناد/ آماده كردن نامهجلسات و گزارشو صورت
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 ها(فرايندهاي فرعي )و فراواني آن فرايند اصلي

ارهاي دبیري ساخت
 گیريتصمیم

اي شوراي مركز انجام امور دبیرخانه كمیسیون/ انجام امور دبیري كمیسیون/ انجام امور دبیري كمیته/ ۀريزي ساالنبرنامه
جلسات/ ثبت ها/ تنظیم دستور كار جلسات/ هماهنگی برگزاري جلسات/ دعوت از مدعوين جلسات/ تنظیم صورتپژوهش
ها/ تنظیم مكاتبات كمیسیون و آن پیگیريرسال مصوبات كمیسیون به صحن شورا و جلسات در دفتر مخصو / اصورت

گزارش مصوبات/ ثبت مصوبات شورا در سامانه/ ابال   ۀها/ تهیه و ارائبازديد از پروژه ۀها/ هماهنگی برنامآن پیگیري
 جلسات شورا.صورت

 
له هاي حاصل از اين چهار مرحفرايندي: براساس داده ۀهه( نقش

 مشابه، هايسازمان ۀمطالع حقوقی، )شامل تحلیل اسناد
 ۀتوان نقشكارسنجی( می مطالعه انجام و مطلعان با مصاحبه

فرايندي سازمان اداري شوراي اسالمی شهر يزد را به شرح 
نمايد كه تنظیم اين نقشه با د. يادآوري میكرمجسم  2جدول 

فنون  هازجمل، كه «كدگذاري محوري»استفاده از تكنیك 
شود، در سه بنیاد قلمداد میپردازي دادهمتداول در رويكرد نظريه

ها ها، فرايندها و فعالیتمراتبی، شامل مأموريتسطح سلسله

 028انجام شده است. مطابق با مندرجات اين جدول، تعداد 
فرايند يا فعالیت در قالب شش مأموريت اصلی شناسايی شده 

-ت نخست اين فهرست را میكه سه مأمورياست. توضیح آن

« ارتقاي كیفیت مديريت»با عنوان  یتيابرمأمورتوان زير چتر 
در نظر گرفت كه موضوعات كلیدي و مهمی چون مديريت 

مین پايدار منابع أت»منابع انسانی نیز در ذيل اجزاي آن يعنی 
 اند.جاي گرفته« حفاظت از منابع سازمانی»و « فردافزاري

 

 يندي سازمان اداري شوراي اسالمی شهرفرا ۀنقش .1جدول 

 فعاليت فرايند مأموريت

ارتقاي كیفیت 
-مديريت )سازمان

-دهی و برنامه

 ريزي(

ريزي برنامه
راهبردي و 
عملیاتی براي 

 شورا

 شورا/  ۀهاي ادارها و سیاستمشیها، خطپیشنهاد برنامه
 ريزي شورا.شورا/ مديريت نظام بودجه ۀسالیان ۀتدوين برنام

امور اجرايی  ۀادار
 تشكیالت شورا

دفتر سازمانی و تشكیالتی دبیرخانه/ تأسیس اركان تشكیالتی شورا شامل  ۀناماجراي آيین
 دهی واحدهاي كاري./ سازمانهاكمیسیونو  دبیرخانه، سهیرئئتیه

ارتقاي كیفیت 
مديريت )مديريت 
 منابع سازمانی(

تأمین پايدار منابع 
 افزاريسخت

 و اموال از حفاظت/ اموال داريجمع/ مالی اسناد ثبت/ داريحساب/ شورا مالی رامو انجام
 شورا/ تداركات و خريد. مالی هايصورت تنظیم/ كارپردازي/ امالک

تأمین پايدار منابع 
 افزارينرم

كامپیوتري  ۀ/ استقرار شبكنترنتياهاي ارتباط الكترونیكی مبتنی بر تلفن و تأمین زيرساخت
هاي مكانیزه/ پشتیبانی فنی از برگزاري روزآوري سامانه/ نگهداري و بهیسازمانبروندرون و 

 جلسات.

تأمین پايدار منابع 
 افزاريفرد

خدمات  ۀيابی پرسنل/ جبران خدمات كارمندان/ ارائجذب نیرو/ توانمندسازي كاركنان/ ارزش
 .(.پشتیبانی و رفاهی )پذيرايی، حمل و نقل، سالمت، تشريفات و..

حفاظت از منابع 
 سازمانی

ايجاد سازوكارهاي حفاظت و حراست از اشخا ، فضاها، اسناد، اطالعات، اشتهار و ساير 
هاي مادي و معنوي شورا/ گزينش و بررسی صالحیت متقاضیان همكاري با شورا/ دارايی

فات به گیري از بروز تخلف و ارجاع تخلنظارت بر رفتارهاي كاركنان دبیرخانه براي پیش
محرمانه/ دفاع از حقوق و منافع شورا در مراجع  ۀكننده/ انجام امور دبیرخانهیئت رسیدگی

 ذيصالح.

ارتقاي كیفیت 
مديريت )نظارت و 

 هدايت(

 خودارزيابی
ها و اي از عملكرد اعضا، كمیسیونهاي عملكردي شورا/ ارزيابی دورهطراحی و پايش شاخص

 هايهزينه رسیهاي شورا/ حسابداخلی و برنامه ۀنامشورا/ نظارت بر حسن اجراي آيین

 شورا.

 خود بازخورد
 ( ۀاحصا و اعالم انحرافات احتمالی شورا از وظايف قانونی/ تدوين )و ارائ

 ها و شورااي از عملكرد اعضا، كمیسیونهاي دورهگزارش

ارتقاي اثربخشی 
 سازينظام تصمیم

آوري و داده
 دهیگزارش

گیري از قبیل نظام تصمیم موردنیازهاي محلی براي كسب داده تحقیقات و یريآمارگ انجام
-ها و پروژهآزمايی براي كنترل برنامههاي بازرسی، بازبینی و راستیافكارسنجی/ اعزام گروه

 ۀهاي اجرايی در حوزهاي نظام مديريت شهري/ دريافت گزارش از شهرداري و دستگاه
هاي اجراي مصوبات شورا و عملكرد دستگاه ۀهاي اولیه از نحوگزارش ۀمأموريت شورا/ ارائ
فعالیت  ۀنظارت مالی و عملكردي بر نحو شورا/ مصوبات اجراي حسن بر مسئول/ نظارت



 11        0311، بهار 2، شماره 9دوره  ،یدولت يهاسازمان تيريمد یفصلنامه علم    

 

 فعاليت فرايند مأموريت
ها و فرايندهاي مديريت شهري/ هاي وابسته/ نظارت میدانی بر پروژهشهرداري و سازمان

اركان يا  ۀاي اجرايی/ تحقیق و تفحص دربارهاعزام ناظر يا بازرس/ دريافت برنامه از دستگاه
فرايندهاي نظام مديريت شهري/ تحلیل ابعاد مختلف اثرات بلندمدت مصوبات شورا بر 

 جامعه.

-مشاوره و مدل

ها در سازي داده
 قالب تصمیمات

 ۀهاي ناظر بر توسعهاي پیشنهادي براي تنظیم طرحبرنامه ۀشهر و ارائ ۀنیازسنجی توسع
ريزي براي توسعه و شهر/ برنامه ۀتوسع ۀها و پیشنهادهاي اصالحی درزمینطرح ۀشهر/ تهی
فكري كارشناسی در ها/ هملوايح و طرح ۀامور شهر/ اعالم نظر تخصصی دربار ۀادار

تحقیقاتی براي  ۀبراي راهكاريابی/ ايجاد پشتوان مسائلتصمیمات/ پردازش و تحلیل 
 ۀها و اعضاي شورا/ ايجاد و اداری به كمیسیونهاي تخصصمشاوره ۀتصمیمات شورا/ ارائ

 گیري.هاي اطالعاتی تخصصی/ حضور در جلسات تصمیمكتابخانه و پايگاه

اعتباربخشی 
حقوقی به 
 تصمیمات

اسناد و مدارک حقوقی براي تنظیم مصوبات/  ۀمصوبات/ تهی حقوقی براي ۀپشتوان ايجاد
 موافقت ها و لوايح/ كنترلوقی طرحنويس مصوبات/ بررسی حقويراستاري حقوقی پیش

علیه مصوبات شورا در  شده مطرحموازين حقوقی/ پاسخگويی به شكايات  با شورا تصمیمات
دار/ تنقیح مصوبات و جلوگیري از تصويب مقررات موازي يا مغاير/ طرح محاكم صالحیت

/ بايگانی برداري مصوباتپیشنهاد براي رفع تكرار يا مغايرت مصوبات/ احصا و فهرست
 بندي مصوبات.مصوبات و اسناد/ كدگذاري و طبقه

ارتقاي كارايی نظام 
 گیريتصمیم

انجام امور دبیري 
-شورا و كمیسیون

 ها

نامه/ ثبت مذاكرات/ تنظیم فهرست حاضران/ ثبت و ابال  و دعوت دستور جلساتتنظیم 
نگی حضور جلسات/ ثبت مكاتبات تخصصی/ نگهداري و بازيابی سوابق/ هماهصورت

اجراي مصوبات/ اعالم موارد  پیگیريها/ گیريمدعوان/ تعیین رسمیت جلسات و اعتبار رأي
صالح/ تخلف مقامات اجرايی از رعايت تصمیمات شورا براي رسیدگی در مراجع ذي

 گزارش مصوبات/ استقرار نظام شوراياري. ۀهماهنگی بازديدها/ تهیه و ارائ

هماهنگی و 
ر امور دفت پیگیري

 اعضاي شورا

و  مالقاتها/ هماهنگی با نهادها و ادارات/ تنظیم ارجاع و پیگیري دستورات و درخواست
ها و سازي نامههاي مردمی/ پاسخگويی به مراجعان/ خالصهدرخواست پیگیريجلسات/ 

 ها.گزارش

استقرار نظام تعامل 
 با محیط

انجام امور 
 مكاتبات ۀدبیرخان

ها و ها/ بايگانی نامهها/ ارجاع نامهفیزيكی و الكترونیكی/ ثبت نامه دريافت و ارسال مكاتبات
 سازي مرسوالت پستی.نويس مكاتبات/ آمادهنويسی و تنظیم پیشاسناد/ ماشین

 رسانی و اطالع
 سازيشفاف

انطباق و شوراهاي فرادست/  ۀ/ ارسال مصوبات به كمیتانتشارقابلانتشار عمومی مصوبات 
اي رفتار شورا/ مديريت گو/ مديريت بازتاب رسانهمصوبات/ ايفاي نقش سخن ۀنمديريت ساما

رسانی شورا در فضاي مجازي/ تبلیغات و انتشارات/ اعالم مواضع و اطالعات رسمی اطالع
شورا به مردم و شوراهاي فرادست/ مديريت نظام مسئولیت  ۀشورا/ اعالم بودجه و هزين

 ات و رويدادها/ تولید، تنظیم و انتشار اخبار.اجتماعی/ امور سمعی و بصري جلس

 بازخوردگیري
هاي مردمی/ پاسخگويی به پیشنهادها و درخواست بندينظرات مردمی/ جمع دريافت

هاي تخصصی و افكار شكايات با همكاري واحدهاي تخصصی مرتبط/ سنجش واكنش گروه
 وندي.عمومی به رفتارهاي سازمانی شورا/ برقراري نظام نظارت شهر

گسترش ارتباطات 
 مرزيبرون

اي، ملی و فراملی/ برقراري ارتباط با تنظیم ارتباطات و برگزاري رويدادهاي استانی، منطقه
هاي شورا و شهر جهانی يزد/ همكاري با المللی مرتبط با مأموريتنهادهاي ملی و بین

 مسئوالن شهري و استانی و ملی.

 

 ترسيم نمودار سازماني

فرايندي شوراي  به استناد نقشۀاي: گوي وظیفهالف( ال
بندي موضوعی اسالمی شهر يزد و همچنین براساس دسته
مطالعه )تحلیل  ۀفرايندهاي شناسايی شده در مراحل چهارگان

و  مطلعانهاي مشابه، مصاحبه با سازمان ۀاسناد حقوقی، مطالع
براي  موردنیازهاي سازمانی شغل ۀتوان مجموعكارسنجی( می

هاي سازمان اداري شوراي اسالمی تحقق اهداف و مأموريت
-د. در اين جدول، سطحكربینی پیش 6شهر را در قالب جدول 

 ۀدودستبندي مشاغل پیشنهادي بر مبناي ماهیت شغل در 
 مديريتی )شامل مديريت ارشد، میانی و پايه( و 

 صورت گرفته است. یتيريمدریغ
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 غيرمديريتي مديريت پايه مديريت مياني مديريت ارشد

 مديرعامل

 مدير ارتباطات و منابع

 ريیس مركز 
 رسانی و پاسخگويیاطالع

 كارشناس روابط عمومی

 متصدي روابط عمومی

 كارشناس پاسخگويی به شكايات

 مرزيكارشناس ارتباطات برون

 ۀريیس ادار
 ر اداري و مالیامو

 كارشناس مديريت منابع انسانی

 كارشناس امور مالی

 كارشناس امور پشتیبانی و رفاه

 تكنسین فناوري اطالعات

 نفر( 4مكاتبات ) ۀمتصدي امور دبیرخان كارشناس مسئول امور مراسالت

 سازيمعاون تصمیم

 ريیس مركز
 پويش محیطی

 هاي آماريكارشناس طرح

 كارشناس ارزيابی عملكرد

 كارشناس بازرسی

 پژوهیكارشناس آينده

 مركزريیس 
 هاپژوهش

 ريزي شهريكارشناس برنامه

 كارشناس عمران و شهرسازي

 كارشناس فرهنگی و اجتماعی

 كارشناس اقتصاد شهري

 هاي شهريكارشناس امور پژوهش

 نفر( 4) اس امور حقوقیكارشن امور حقوقی ۀريیس ادار

 مدير امور اجرايی

 دبیران ۀريیس خزان

 نفر( 2شورا ) ۀكارشناس دبیرخان

 سهیرئئتیه ۀكارشناس دبیرخان

 نفر( 6كمیسیون ) ۀكارشناس دبیرخان

 نفر( 02دستیار عضو شورا ) دستیاران ۀريیس خزان

 (نفر 8كارشناس امور شوراياري ) ريیس ستاد شوراياري

 محرمانه ۀكارشناس حراست و دبیرخان  

 پیگیريكارشناس هماهنگی و   

 مديريت ۀدستیار توسع  

 
هاي سازمانی مندرج در شود كه انتخاب عنوان پستيادآوري می

اين جدول براساس عنوان فرايندهاي اصلی و فرعی شناسايی 
شده در جريان كدگذاري، توسط گروه پژوهش صورت گرفته و 

ه تأيید خبرگانی است كه در مرحلۀ اعتبارسنجی نمودار سازمانی ب
فهرست پیشنهادي مشاغل  ،اند. بنابراينمورد مشورت قرار گرفته

توان به صورت غیرمستقیم )با واسطه( ناشی از سازمانی را می
از  هركدامبنیان دانست؛ مثالً به ازاي پردازي دادهراهبرد نظريه

-مدل و مشاوره»، «دهیري و گزارشآوداده»فرايندهاي اصلی 

اعتباربخشی حقوقی به »و « تصمیمات قالب در هاداده سازي
، واحدهاي فرعی ساختاري پیشنهاد شده است كه به «تصمیمات
امور  ۀادار»و « هامركز پژوهش»، «مركز پويش محیطی»ترتیب، 
كه در نقشۀ فرايندي  آنجااند؛ همچنین از نام گرفته« حقوقی
 ارتقاي»ين فرايندهاي اصلی ذيل مأموريتی با عنوان شورا، ا
 اند، سه واحد ساختاري يادقرار داشته« گیريتصمیم نظام كارايی

-معاونت تصمیم»شده نیز ذيل واحد تشكیالتی اصلی با عنوان 

هاي يكی از معاونت عنوانبهاند كه خود جانمايی شده« سازي
ازمان اداري شورا گانۀ زير نظر مستقیم باالترين مقام سسه

شده آن است كه نخست،  فعالیت خواهد كرد. رسالت معاونت ياد
گیري اعضاي شورا را از منابع براي تصمیم موردنیازهاي داده

هاي ها را در قالب طرحمختلف گردآوري كند؛ سپس اين داده
ها را پس ، اين مدلدرنهايتسازي نموده و پیشنهادي شورا مدل
نويس مصوبات شورا تنظیم وقی در قالب پیشاز اعتباربخشی حق

مديريت امور »ورودي به  عنوانبهكند. خروجی اين فرايندها 
گیري )صحن شود تا در سازوكارهاي تصمیمتزريق می« اجرايی

 .ها( مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع شودشورا و كمیسیون
الگوي متعارف از نمودار تشكیالتی سازمان اداري شوراي 

هاي سازمانی مرتبط با تمامی پست ۀمی شهر كه در برگیرنداسال
 .نشان داده شده است 4مشاغل در جدول فوق باشد، در شكل 
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 نمودار تشكیالتی سازمان اداري شوراي اسالمی شهرالگوي  .1شكل   

 
براي « خزانه»ب( الگوي ماتريسی: به كار بردن اصطالح 

بینی شده در نی پیشاشاره به دو مورد از واحدهاي سازما
 دستیاران( به دلیل  ۀدبیران و خزان ۀساختار )شامل خزان

اي است كه اين واژه در ادبیات برداري از بار معنايی ويژهبهره
كه انواع كند. توضیح آنطراحی سازمان با خود منتقل می

اي، چندبخشی، ساختارهاي سازمانی شامل ساده، وظیفه
)احمدي، مهرپور و ، بروكراتیك ايماتريسی، تركیبی، شبكه

هاي مختلف طراحی توان در نسلرا می (2108نیكوروش، 
مورد تحلیل قرار داد. در چنین فضايی، نسل دوم الگوهاي 
-طراحی سازمان، چارچوبی از نمودار سازمانی را به نمايش می

گذارند كه با الگوهاي نسل اولی تفاوت زيادي دارد. در نسل 
مراتب عمودي ، ارتباطات هرمی و سلسلهاول طراحی سازمان

-آن را در تقريباً تمامی دستگاه ۀبر ساختار حاكم است كه نمون

توان هاي خصوصی كشورمان میهاي دولتی و حتی سازمان
 ۀمشاهده كرد و نمودار تشكیالتی پیشنهاد شده در مطالع

( نیز با همین رويكرد تنظیم شده است. نسل 4حاضر )شكل 
پرداخت « ساختار ماتريسی»ازمان، به معرفی دوم طراحی س

وحدت »ترين ويژگی آن نقض اصل سنتی كه مهم
(؛ 2109و همكاران،  است )باباشاهی« فرماندهی

زمان به در سازمان ماتريسی، هر كارمند بايد هم ،گريدعبارتبه
اي كه او به دو مافوق پاسخگو باشد: نخست، مدير پروژه

گرفته شده است )مثالً تأسیس  صورت موقت در آن به كار
اي كه او به دلیل تخصصش دانشگاه( و دوم، ريیس خزانه

)مثالً حقوق( در آن قرار دارد و مطابق با استانداردهاي ابالغی 
كند. ساختار ماتريسی ها همكاري میاز همان خزانه در پروژه

اي و ساختارهاي صف و توان تلفیقی از ساختار پروژهرا می
هاي اي و تیمنست كه از تركیب طراحی وظیفهستادي دا

                                                                  
. Babashahi 

هاي آيد. در اين الگو معموالً حوزهاي افقی حاصل میپروژه
ها نیز در شوند و پروژهاي در محور افقی قرار داده میوظیفه

ها بتوانند براي تحقق گیرند تا پروژهمحور عمودي قرار می
تفاده هاي تخصصی اساهداف خود از منابع موجود در خزانه

سازي روش پیاده(. 2106كريستوبال، فرناندز و دياز، )سنكنند 
هر  موردنیازساختار ماتريسی آن است كه كاركنان تخصصی 

هاي تخصصی به مديران پروژه، با تشخیص رؤساي خزانه
ها انجام وظیفه شوند و طبق دستورات آنپروژه معرفی می

را از ريیس كه استانداردهاي كاري خود كنند؛ ضمن آنمی
كنند )الهیاري فرد و خزانه دريافت و با وي هماهنگی می

توان به (. از مزاياي ساختار ماتريسی می2102، عباسی
پذيري در تخصیص منابع، افزايش سرعت جريان انعطاف

جويی اطالعات، توانايی تمركز بر اهداف چندگانه و صرفه
(. بخشی از 2109اقتصادي اشاره كرد )باباشاهی و همكاران، 

ساختار پیشنهادي در اين مطالعه نیز از ماهیت ماتريسی 
براي اشاره به « خزانه» ۀبرخوردار است و به همین دلیل از واژ

در « مديريت امور اجرايی»، ديگربیانبهآن استفاده شده است. 
اين تشكیالت با ساختار ماتريسی فعالیت خواهد كرد و ساير 

اي( ديريت( با ساختار رايج )وظیفهواحدهاي اصلی )معاونت و م
هاي اند. بدين ترتیب، ريیس هركدام از خزانهدهی شدهسازمان

دبیران يا دستیاران، با تشخیص خود كارشناسان موجود در 
ها يا اعضاي شورا ونیهاي مختلف )كمیسخزانه را بین پروژه

يا مناطق شهرداري يا ...( توزيع خواهد كرد و بر عملكرد 
 ،درواقعها نظارت و هماهنگی خواهد داشت. آنتخصصی 

هركدام از اين كاركنان )دبیران يا دستیاران( گرچه تحت 
فرمان مدير پروژه )مثالً ريیس كمیسیون يا عضو شورا( 

 ۀهاي كاري خود را با ريیس خزانهستند، اما بايد روش

                                                                  
. Allahyari-Fard & Abbasi 
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زمان به دو تخصصی هماهنگ كنند و به اين ترتیب، هم
 ۀواهند بود. البته چنین الگويی تنها دربارمافوق پاسخگو خ

هاي سازي است و ساير بخشمديريت امور اجرايی قابل پیاده
-اي مستقر میساختار سازمانی طبق الگوي متعارف وظیفه

( تصويري از اجراي ساختار ماتريسی در شوراي 3شوند. شكل )
 دهد.اسالمی شهر را نشان می

جداول ذيل هركدام از  كه اعداد نوشته شده درتوضیح آن
تعداد نفراتی است كه از خزانه به پروژه  ۀدهندها، نشانخزانه

شوند. براي مثال )كمیسیون يا دفتر عضو شورا( اعزام می
ها به دلیل تراكم جلسات و ممكن است يكی از كمیسیون

اي به دو نفر دبیر نیاز داشته هاي دبیرخانهحجم زياد فعالیت
يك دبیر  باوجودتوانند دو كمیسیون ديگر ب كه شد؛ در حالیبا

مشترک به فعالیت بپردازند. روش متعارف در سازمان ماتريسی 
آن است كه تعداد افراد اعزامی به هر پروژه براساس تعامل 

 هرسالها در ابتداي ها و رؤساي خزانهمیان مديران پروژه
ي هامديران پروژه بايد برنامه كه يطوربهشود؛ تعیین می

خود را كه به تأيید ريیس ارشد سازمان رسیده است به  ۀساالن
ها و خزانه تحويل دهند و ريیس خزانه با توجه به حجم برنامه

همچنین تعداد نیروي در اختیار، سهم هر پروژه از نیروهاي 
 كند.تخصصی موجود در خزانه را تعیین می

انی نمايد كه با هدف اعتبارسنجی نمودار سازميادآوري می
پیشنهادي تحقیق، نشستی با حضور چهار نفر از خبرگان 
 ۀمرتبط با موضوع تشكیل شد. اين افراد كه شامل نمايند

فرمانداري و يك نفر  ۀشهرداري، نمايند ۀشوراي شهر، نمايند
 ۀمديريت دولتی بودند طی يك جلس ۀرشت علمیهیئتعضو 
رايند و از ف پژوهشو پس از استماع گزارش گروه  ياقهینوددق

يید أاقدام به تعديل جزئی و ت نظرتبادلنتايج مطالعه، با بحث و 
نمودار سازمانی كردند. شرط انتخاب خبرگان در اين مرحله، 

تخصصی  ۀدارا بودن سابقۀ اجرايی و مسئولیت اداري در حوز
امور شوراهاي شهري به مدت حداقل سه سال يا برخورداري از 

دانشگاهی مرتبط و سابقۀ  ۀمدرک تحصیلی دكتري در رشت
 طراحی ساختار سازمانی بوده است. ۀدرزمین پژوهشتدريس و 
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 گيرینتيجهبحث و 
هدف اصلی از اين مطالعه، طراحی نمودار تشكیالتی مناسب 

زد بود كه براي براي سازمان اداري شوراي اسالمی شهر ي
آن از مدل مفهومی خاصی تبعیت شد كه به استناد آن  پیگیري

هاي مورد انتظار از اين سازمان را شناسايی بايد ابتدا مأموريت
آن را در قالب فرايندهاي كاري  ۀدهندنمود و اجزاي تشكیل

هاي تشخیص داد. با اين هدف، اطالعات مربوط به مأموريت
می شهر و سازمان اداري آن از محول شده به شوراي اسال

اسناد حقوقی؛ ب(  ۀچهار مسیر گوناگون شامل الف( مطالع
 ۀهاي مشابه و د( مطالعسازمان ۀمصاحبه با مطلعان؛ ج( مطالع

هاي مختلف با تكنیك كارسنجی گردآوري شد. اين داده
هاي اولیه از وظايف كدگذاري مورد تحلیل قرار گرفتند و نشانه

مان اداري( شوراي شهر استخراج گرديد. در ادامه )ساز ۀدبیرخان
و با تلفیق كدهاي مشابه يا همگن، فهرستی از فرايندهاي 
اصلی اين مجموعه )مفاهیم( احصا شد و سپس با تركیب اين 

هاي مفاهیم، شش مقولۀ كلیدي شناسايی گرديد كه مأموريت
اصلی مورد انتظار از سازمان اداري شوراي اسالمی شهر را 

دهی و از: سازمان اندعبارتها دهند. اين مأموريتكیل میتش
ريزي؛ مديريت منابع سازمانی؛ نظارت و هدايت )كه اين برنامه

ارتقاي كیفیت »توان ذيل اَبَرمأموريت سه مقوله را می
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سازي؛ در نظر گرفت(؛ ارتقاي اثربخشی نظام تصمیم« مديريت
نظام تعامل با محیط. گیري؛ استقرار ارتقاي كارايی نظام تصمیم

ها ضمن ترسیم نقشۀ فرايندي، در ادامه و بر مبناي اين داده
الگويی از نمودار تشكیالتی مناسب براي سازمان اداري شوراي 

پست سازمانی  86 ۀد كه دربرگیرندشاسالمی شهر يزد طراحی 
اي از آن به صورت ماتريسی و ساير اجزاي است و بخش عمده
اجرا خواهند شد. بدين ترتیب و به استناد  ايآن به شكل وظیفه

بندي توان به اين جمعها مینتايج ارائه شده در بخش يافته
مل ادست يافت كه تمامی اهداف اصلی و فرعی پژوهش )ش

مورد  قلمروها و واحدهاي سازمانی تعیین تعداد و عنوان شغل
 اند.مطالعه( محقق شده

ها و يی مأموريتشناسا ۀهاي پژوهش حاضر درزمینيافته
صورت گرفته توسط  ۀوظايف مورد انتظار از نهاد شورا با مطالع

رسد كه راستا به نظر می( از اين جهت هم2102فتحی و ثابتی )
شهروندي  ۀسازي و تقويت روحیفرهنگ ۀگزارش، جنب هر دو

در قالب مشاركت مردم در شوراهاي محله و نهاد شوراياري را 
 ۀبر اين، نتايج مطالعاند. عالوهقرار داده مورد شناسايی و تبیین

حاضر، در بخش طراحی فرايندي شوراي اسالمی شهر با نتايج 
راستايی ( نیز هم2112آذربايجانی و دريايی ) ۀحاصل از مطالع

دهد؛ چراكه وجوه مشترک بسیاري میان زيادي نشان می
ها مشاهده فهرست فرايندهاي كاري شوراها در اين گزارش

حاضر به دنبال احصاي تمامی  ۀكه مطالع آنجاود؛ البته از شمی
ها و فرايندهاي كاري شوراها تالش كرده است، فعالیت

تر در مقايسه با تحقیقات قبلی ارائه داده است. از فهرستی كامل
( بر اهمیت 2109كه نتايج مطالعۀ انجام شده توسط دادا ) آنجا

وراهاي محلی تأكید نظام مديريت منابع انسانی در ساختار ش
ۀ كرده و اجراي صحیح كاركردهايی از قبیل آموزش و توسع

 ۀثیرگذار بر موفقیت نهاد شورا درزمینمنابع انسانی را عاملی تأ
رود كه ارتقاي نظام مديريت شهري دانسته است، امید می

حاضر بتواند اين جنبه از  ۀسازي ساختار پیشنهادي مطالعپیاده
ي شوراهاي اسالمی شهر در كشورمان را كاركرد سازمان ادار

تقويت كند؛ زيرا در وضعیت كنونی، ساختار شورا در اكثر 
فاقد پست سازمانی مرتبط با نظام مديريت  ،شهرهاي ايران

منابع انسانی است، ولی در تشكیالت پیشنهادي حاضر، پست 
در واحدي با عنوان  «كارشناس مديريت منابع انسانی»سازمانی 

 .بینی شده استپیش« ور اداري و مالیام ۀادار»
كه پژوهش انجام شده توسط صالحی از سوي ديگر، با آن

( به صورت شفاف و صريح بر ناكارآمدي 2101امیري و محمد )
يكی از  عنوانبهشوراهاي اسالمی شهر  ۀساختار دبیرخان

هايش ها و موانع فراروي اين نهاد در عمل به مسئولیتچالش

فقدان »هاي فرايندي از قبیل اما برخی كاستیاشاره ندارد، 
 مسائلدرگیري در »و « گذاريفقدان هدف»، «ريزيبرنامه
رود با اصالحات را فهرست كرده است كه انتظار می« روزمره

هاي پست ويژهبهشده در اين مطالعه،  ساختاري پیشنهاد
 ۀدستیار توسع»و « كارشناس ارزيابی عملكرد»سازمانی 
كه آن باوجودها را برطرف نمود. همچنین بتوان آن، «مديريت

بندي فرايندهاي كاري شوراي اسالمی شهر در مدل دسته
( 2119صورت گرفته توسط معمارزاده طهران و بهلولی ) ۀمطالع

با الگوي به كار رفته در پژوهش حاضر متفاوت است، اما چنین 
ده در اين شود كه استقرار نمودار سازمانی پیشنهاد شبرآورد می

 ۀهاي شناسايی شده در مطالعمقاله بتواند هر سه گروه فعالیت
-سازمانی و میانسازمانی، برونيادشده )شامل فرايندهاي درون

ها را باعث شود؛ سازمانی( را پوشش داده و ارتقاي عملكرد آن
ثیرگذاري ساختار پیشنهادي بر أسد بیشترين ترالبته به نظر می

ازمانی نهاد شورا اعمال شود چرا كه تمركز سهاي درونفعالیت
حاضر بر طراحی تشكیالت متناسب براي سازمان اداري  ۀمطالع

 ( شوراي اسالمی شهر بوده است.ۀ)دبیرخان
 

 پيشنهادها
توان به مسئوالن نظام هاي اين مطالعه میبراساس يافته

مديريت شهري در سطوح ملی، استانی و شهري پیشنهادهايی 
 ارائه كرد: به شرح زير

شود فرايند قانونی توصیه می« شوراي اسالمی شهر يزد»به  -
سازي ساختار سازمانی براي اخذ مجوزهاي الزم براي پیاده

پیشنهاد شده در اين پژوهش را طی كرده و مقدمات ضروري 
 ؛براي عملیاتی كردن اين نمودار تشكیالتی را فراهم آورد

ساختاري همانند  بینی است كه انجام اصالحاتقابل پیش -
پزشكی با درد و مقاومت همراه خواهد بود؛  ۀجراحی در حرف

پذيري شغلی از كاركنانی كه خود را در معرض آسیب ويژهبه
با اين جريان جديد  یراحتبهبینند، اين تحوالت سازمانی می

-توصیه می« شهرداري يزد»به  ،رونيازاهمراه نخواهند شد. 

فكري و ات توجیهی و همي جلسشود از طريق برگزار
ها و سؤاالت همكاران، گويی شفاف به ابهامات، نگرانیپاسخ

كاركنان دبیرخانه شورا در  ۀنسبت به جلب مشاركت و انگیز
هاي گیري از مقاومتهمراهی با اين تغییر ساختاري و پیش

 كند؛احتمالی اقدام 

شود نمودار نیز پیشنهاد می« هاشوراي عالی استان»به  -
چارچوب كلی قابل  عنوانبهانی حاصل از اين مطالعه را سازم

شهرها و كالن ويژهبهاقتباس براي ساير شهرهاي كشور )
 مراكز 
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 نمايد؛رسانی ها( اطالعاستان

شهرها و مراكز جز كالنشهرهاي كشور ) يگردآنجا كه از  -
ها( نیز به الگوي تشكیالتی متناسب با شرايط خود نیاز استان

 پیشنهاد « هااستانداري ۀوزارت كشور و مجموع»دارند به 
هاي الزم بندي شهرهاي كشور، نسخهشود براساس درجهمی

ورد ويرايش قرار دهند تا پس از از اين الگوي تشكیالتی را م
برداري به شوراهاي براي بهره ربطيذيید در مراجع تأ

 .گرددو توصیه اسالمی شهرهاي كشور ارسال 

حاضر )به شرح  ۀهاي مطالعمحدوديت همچنین با توجه به
 براي محققان آتی اعالم  از اين دستزير(، پیشنهادهايی 

 شود:می

ت عدم بررسی تشكیال پژوهش،هاي اين محدوديت ازجمله -
)شهرداري يزد(  پژوهش اداري شهرداري متناظر با قلمرو

شود در مطالعات بعدي، توصیه می ،بنابراين .بوده است
ار سازمانی شوراي اسالمی شهر با تناسب میان ساخت

تشكیالت اداري شهرداري نیز مورد بررسی و توجه قرار 
 ؛گیرد

گیري از نظرات محدوديت ديگر اين مطالعه، عدم بهره -
هاي نفع فعالیتگروه ذي نيتریاصل عنوانبهشهروندان 

-به محققان آتی توصیه می ،بنابراين .شوراي شهر بوده است

ها و تجارب اعضاي كیفی برداشت شود دريافت و تحلیل
را در طراحی ساختار تشكیالتی سازمان  شهرمحلی  ۀجامع

 .اداري شوراي اسالمی شهر در اولويت قرار دهند
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