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   با تاكيد بر شهر پيشوادر مديريت شهريشهر اسالمي ارزيابي جايگاه شوراي 
  1دكتر مجيدولي شريعت پناهي

   دانشگاه آزاد اسالميگروه جغرافيا واحد شهرري عضو هيات علمي
  محمدرضا رهسپار عباسي

  دانشجوي كارشناس ارشد گروه جغرافيا واحد شهرري دانشگاه آزاد اسالمي
  

 چكيده 

 نظرگرفتن سير طبيعي و تاريخي تكوين مديريت شهري در شهرهاي ايران كه مي توان آن را به تشكيل بلديه و در با
هاي  هاي قبل از پيروزي اتقالب اسالمي تعريف نمود، شايد بتوان چنين بيان كرد كه مديريت شهري و انجمن ها در سال انجمن

هاي  بايست تالش ت بهبود وضعيت كالبدي فضاي شهرها ميشهري به عبارت امروزي شوراهاي اسالمي شهرها در جه
 .ارزشمندي انجام دهند 

يك نهاد جديد به 1378و شروع فعاليت آن از ارديبهشت1377با تشكيل شوراهاي اسالمي شهر و روستا در اواخر سال
باشد و تقريبا  مي)شهرداريشوراي شهر و (داراي دو ركنكه  ،هاي مديريت شهري ايران افزوده شد مجموعه نهادها و سازمان

 سوال اصلي .باشد  آن درايران اين گونه نميساختار مديريت شهري كشورهاي توسعه يافته نيز اين چنين است، ليكن ساختار
 :اين تحقيق به شرح زير است 

  جايگاه شوراي اسالمي در مديريت شهري كجاست ؟ 
 ،3اقتصاد سياسي،2مديريت مداري شهري ،هاي ررسي نظريهبو همچنين  بررسي مفهوم شهر، مديريت و مديريت شهري با

و هم چنين شوراهاي اسالمي شهر از منظر )436،ص1373شكوهي،(بروكراسي شهري وسيكل چرخشي محالت شهري
فرضيه كه درآنها مجموعه 2در قسمت ميداني مطالعه با طرح. ه است پرداخته شد براي رسيدن به يك پاسخ منطقيمختلف

 درراستاي تحقق مديريت شهري توسط شوراي شهرو همچنين ميزان تمايل شوراي شهر به مشاركت شهروندان قوانين شوراها
  .در نظام برنامه ريزي و مديريت شهري طرح شده بود ، مورد آزمون قرار گرفت

با و ه استاي انجام گرفت گيري خوشه هكه به روش نمون.نفر ميباشد382با توجه به جدول مورگان حجم نمونه اين تحقيق
  .از روش توصيفي، استنباطي استفاده شده استSPSSهاي آماري وبا استفاده از نرم افزار گيري ازآمار و توصيف ويژگي بهره

  .انجام گرفته است» خي دو«نيز از روش آماري  يتجزيه و تحليل داده ها
  : نتايج اين مطالعات نشان داد كه 

                                                 
 m.shareeatpanahi@jausr.ir                                  09123801520                           دكتر مجيد ولي شريعت پناهي       -1

2- Urban  Managerialism 
3- Political  Economy 
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 هر چند زمينه هاي .با وجود قوانين فعلي داراي ابهامات زيادي است شهرنقش و جايگاه شوراها در ساختار مديريت 
  به عبارت ديگر باعدم انجام تغييرات در. در قانون ديده شده است، اما كافي نيست،خوبي براي مشاركت مردم در اين امر

و مديريت شهري ايران امري قوانين مذبورتحقق مديريت شهري واحد ، و افزايش مشاركت شهروندان در نظام برنامه ريزي 
 بيشتر افراد به مشاركت نگاه مثبتي دارند اما راه كارهاي ان را يا نمي دانند يا موانعي در راه است .سخت و دشوار خواهد بود

  . ابتر مانده است،كه مقوله مشاركت

   برنامه ريزي شهري ، مديريت محلي ، شوراها ، شوراي اسالمي شهر:واژگان كليدي 
  

  مقدمه
در پژوهش حاضر براساس راهبردهاي مشاركت مردم در مديريت شهرها و شكل گيري شوراهاي اسالمي شهر به 

ريزي در شهرها توسط شهروندان و از  گيري و برنامه ن سياست اجرايي آنها و در اختيار گرفتن امور تصميمواعن
ن سعي شده تا اوال نقش شورا لي ايراعسوي ديگر حضور سنتي نهادهاي مختلف در سيستم مديريت شهري ف

اسالمي شهر در ارتباط با سيستم مديريت شهري با تعريف مديريت شهري بررسي و سپس جايگاه اين شورا در 
  .ساختار نظام برنامه ريزي و مديريت شهري فعلي با تاكيد بر شهر پيشوا مورد بررسي قرار گيرد

 دسترس به تبيين موضوع پرداخته شده است از آن ميان ميتوان  ن  مسير با بهره گيري از آثار و تاليفات قابلدر اي
  .به آثار ذيل اشاره نمود

 ،ديدگاه هاي نو د ر جغرافياي شهري،تهران، سمت، جلد اول1373شكوهي، حسين، -1

 )44،ص1382مجتهدزاده،( -2

گاه علم ،تحليلي از ويژگي هاي برنامه ريزي شهري در ايران،تهران، دانش1386مشهديزاده دهاقاني،ناصر، -3
 وصنعت

عليلو، حجت،بررسي  نظرات و ديدگاه هاي شهروندان تهراني در خصوص طرح زيباسازي پياده روي  -4
 ،گزارش،اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران1387خيابان انقالب،

 67تا61،ص48،شماره 1387قاجارخسروي،محمدمهدي،راهكارهايي براي مشاركت بيشتر،شهرنگار، -5

 123،ص 1388 زاده، حميد،شوراياري ها يا اصلي ترين سرمايه هاي اجتماعي،همگامان، نصراله -6

 3،ورامين و توسعه،ص1369،چرا ورامين يكي از شهرهاي پيشرفته ايران نيست؟،- -7

ارزيابي عملكرد شوراي شهر در مديريت شهري با توجه به وظايف مندرج درمجموعه : هدف اصلي تحقيق
  . آن مي باشد قوانين و ضوابط  قانوني

  اهداف فرعي تحقيق
  و كار مناسب جهت توجه بيشتر اعضاء شوراي شهر به قوانين و مقررات درسيستم مديريت شهري  بررسي ساز-1
   بررسي راه كارهاي تحقق مشاركت  عيني شهروندان در سيستم مديريت شهري از طريق شوراي اسالمي شهر -2
 ندان در امور مربوط به شهر كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم با زمينه سازي براي مشاركت پذيري شهرو-3

  .درارتباط است . ..مقوله مشاركت،رشد فضايل اخالقي،حفظ تعادل فيزيكي شهر ، توسعه روابط اجتماعي و
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 33...ارزيابي جايگاه شوراي اسالمي شهر در مديريت شهري                                                                                   

  :فرضيات تحقيق به شرح زير است
  . باشد  ميرسد فعاليت هاي شوراي شهر منطبق با مقررات و ضوابط مديريت شهري به نظر مي -1
  .هاي شهروندان موفق نبوده است رسد مديريت شهري در جلب مشاركت به نظر مي -2

 و استفاده ازفوق فرضيه 2براي اين كه خروجي هر دو فرايند با هدف تحقيق نيز مغايرت نداشته باشد يا طرح
هاي كامپيوتري به جمع  شبكههاي اطالعاتي و  گيري از بانك مطالعات اسنادي، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بهره

  . گرديدمهاي الزم جهت آزمون فرضيات و تحقق اهداف تحقيق اقدا آوري داده
با . هاي توصيفي واستنباطي استفاده شده است از نظر روش  از روش.باشد از نظر هدف اين تحقيق كاربردي مي

عي قرار دارند و همچنين از آنجا كه بيشتر به توجه به اينكه روابط ميان متغيرها تجربي نيستند و در موقعيت هاي طبي
هاي روش توصيفي، استنباطي از آنجا  بعد توصيف و گزارش موضوع پرداخته شده است از طرفي با استناد به ويژگي

آمار و  گيري از باشد با بهره كاري نشده مي كه محقق در پي آزمايش فرضيه ها و تحليل روابط بين متغيرهاي دست
از روش توصيفي، استنباطي »دو خي«و روش تحليل آماريSPSSهاي آماري وبا استفاده از نرم افزار يتوصيف ويژگ

  .استفاده شده است
  هاي تحقيق يافته

ريزي و مديريت   برنامه،كنند اي كه اين شهرها ايفا مي با رشد عظيم شهرها در دو يا سه دهه اخير و نقش چندگانه
پيچيده شدن روابط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي در شهرها و . ر گرديده استآنها به طرز عجيبي پيچيده و دشوا

 اجتماعي اقتصادي و كالبدي در اغلب شهرها كه همراه با گسترش -نهايتا به وجود آمدن انواع مشكالت فرهنگي
ز درهم روزافزون افقي و عمودي آنها كه بيشتر ناشي از رشد طبيعي جمعيت و افزايش جمعيت مهاجر و تركيبي ا

 و در اينجا از آنها با عنوان مسائل و مشكالت شهر و شهر نشيني ياد ،باشد ت مورد اشاره ميالتنيده شدن مشك
 فضايي شهرها از طريق برنامه ريزي و مديريت شهري تاكنون به آن - موجب شده است ساماندهي كالبدي ،شود مي

هاي مديريت  ها و راه بردهاي اصلي در برنامه  از برنامه.دسطحي نرسد كه بتواند به همه آنها پاسخ مناسب ارائه ده
سازي مشاركت و حضور مستقيم مردم در فرآيند  شهري و حصول به مديريت شهري كارآمد و موثر، ايده نهادينه

هاي متفاوت، قابل مشاهده  اداره و مديريت شهرها بوده است كه در جوامع مختلف به اشكال گوناگون و روش
  .باشد  مي

شايد خيلي صريح و روشن بتوان گفت كه بهترين راه جلب مشاركت واقعي شهروندان و كمك به مجموع 
د آمدن فرايند شهري ايمن و ومديريت شهري جهت اداره بهتر امور شهر و ايجاد ذهنيت مشترك در جهت به وج

. هاست شوراياري همه جانبه باعنوان سرمايه اجتماعي و تعامل واقعي و  هدفمند، شناخت اين پتانسيل ارزشمند به
صدم آن آمده است براي پيشبرد  كته ضروري است كه برابر قانون اساسي كشورمان در فصل هفتم اصل يكنذكر اين 

قتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري اهاي اجتماعي و  سريع برنامه
را مردم همان محل انتخاب  گيرد كه اعضاي آن صورت مي...  اداره امور هر روستا ومردم با توجه به مقتضيات محلي،

صد و يكم همان فصل نيز به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه  كنند كه متعاقبا برابر اصل يك مي
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با 1358رديبهشت ماه سالضرورت تشكيل شوراها احساس و براي اولين بار در تاريخ نهم ا... هاي عمراني و  برنامه
طي حكم به شوراي انقالب اولين دوره شوراها شكل گرفتند كه در اين رابطه شوراي شهر به )ره(فرمان حضرت امام

ان نماد اين مشاركت طي سه دوره آن هم با تشكيل شوراي محالت، با حضور معتمدين و فراهم نمودن فرصتي وعن
 ابر محلهرهاي اجرايي ب مشي وبرنامه شاركت واقعي شهروندان وترسيم خطهاي متقابل براي جلب م براي طرح ديدگاه

  .)123،ص1388،نصراله زاده(.مداري توفيق قابل توجهي داشته است وشهروند محوري
  گيري بحث و نتيجه

  :با توجه به روش تحليل خي دو الزم است تعريفي از اين روش آورده شود
هاي مشاهده شده را با  اي از فراواني گر عالقمند است كه مجموعههاي آزمايشي پژوهش در بسياري از موقعيت

طور تجربي از طريق  هايي هستند كه به هاي مشاهده شده فراواني فراواني.هاي نظري مقايسه كند اي از فراواني مجموعه
ري به ظاي نه هاي نظري بر اساس چند فرضيه يا مجموعه حدس فراواني.آيند مشاهده مستقيم يا آزمايش به دست مي

هاي ميان  شود، آن است كه آيا تفاوت سوالي كه دراينجا مطرح مي. هاي موجود مستقل است آيند كه از داده وجود مي
هاي  هاي مشاهده شده و نظري معنادار هستند يا خير؟در اينجا فرضيه صفر عبارت است از اينكه بين فراواني فراواني

هاي مشاهده شده به طور معناداري از فراواني هاي  هرگاه فراواني.د نداردمشاهده شده و نظري تفاوت معناداري وجو
هاي نظري انجاميده   اين فرضيه يا نظريه كه به فراواني يا قبولنظري تفاوت داشته باشد، اين امر شواهدي را براي رد

  .سازد است، فراهم مي
هايي هستند كه پژوهشگر در  وند و همان فراوانيش هاي مورد انتظار ناميده مي هاي نظري معموالً فراواني فراواني

  .صورت صحت نظريه خود، انتظار دستيابي به آنها را دارد
هاي مشاهده شده و مورد انتظار است با افزايش اين  هاي بين فراواني دو يك شاخص توصيفي از ميزان تفاوت خي
هاي مشاهده شده و مورد  شته باشد و فراوانيهرگاه هيچ تفاوتي وجود ندا. ها، خي دو نيز بيشتر خواهد شد تفاوت

  .)267،ص1380فرگوسن،(انتظار برابر باشند خي دو نيز برابر با صفر خواهد بود
  موقعيت جغرافيايي شهر پيشوا 

  موقعيت شهر پيشوا در ورامين و استان تهران -1-نقشه 
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ارتفاع مركز شهر . رض شمالي واقع شده استدقيقه ع22درجه و45دقيقه طول شرقي و41درجه و51شهر پيشوا در

  .شود رويم كاسته مي باشد كه از اين مقدار هر چه به سمت جنوب و يا سمت شرق پيش مي متر مي950از سطح دريا
 شهرستان پاكدشت، از جنوب به بخش جوادآباد شهرستان ورامين، از غرب به بخش مركزي پيشوا از شمال به

هاي  منه تپهكيلومتري تهران و در دا45دراين شهر  .به شهرستان گرمسار محدود استرق شهرستان ورامين، و از ش
  .)14،ص1354رضايي،(طبيعي واقع شده است

  : در لغت نامه دهخدا ذيل كلمه پيشوا چنين آمده است 
و  امامزاده جعفر قصبه اي جزء دهستان بهنام سوخته بخش ورامين است ، سكنه آن فارسي زبان هستند –پيشوا 

  ).5236،ص4،ج1319دهخدا،(آب آنجا از قنات و محصوالت آن غالت و صيفي ، باغات و چغندر قند مي باشد
  . كه در جنوب خاوري ورامين قرار دارد مي باشد E 130 Nكيلومتر و راستاي34گسل پيشوا، گسلي به درازاي

يده و مرز ميان كوه و دشت را كواترنر را بر روشني رسوباته  ب،اين گسله فشاري با شيب بسمت شمال خاوري
 از خانه هاي پيشوا بر روي اين گسله ساخته شده است در حال حاضر بخشي. در پيشوا تشكيل مي دهد

www.ngdir.ir/State  
   برش زمين شناسي گسل پيشوا-2-نقشه

  
  www.ngdir.ir/Stat ): (منبع         
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  خاك 
  : گويد  دكتر پرويز كردواني در خصوص خاك دشت ورامين مي

دشت ورامين بجز نقاط جنوبي و منتهي اليه شرقي آن نسبتا در همه جا براي كشاورزي و زراعت مناسب است، 
. توان زير كشت برد هاي زراعي روستاهاي آن را مي بطوري كه اگر آب به قدر كافي موجود باشد تقريبا تمام زمينه

گسترش يافته )كيلومتر36حدود(ن كه از شرق تا غرب آنهاي زراعي حاصلخيز اين شهرستا با توجه به وسعت زمين
ورامين و (توان به عنوان يكي از مراكز مهم كشاورزي استان تهران در نظر گرفت  شهرستان ورامين را مي،است

  ).3،ص1369توسعه،
  جمعيت 

درصد  9/95از كل جمعيت.نفر بود70444شهر پيشوا داراي85طبق آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن در مهر
درصد مالك محل سكونت خود و بقيه به صورت 9/70درصد بومي و متولد همين شهر هستند و7/71ايراني االصل و

 4/8داري و ماهيگيري، درصد از كل جمعيت به كشاورزي، دامپروري ، جنگل6/25.نشين ساكن مي باشند خوش
هاي متفرقه شغلي به كار   ساير گروهدرصد در گروه ساختمان و بقيه مردم در6/7هاي عمده صنعت درصد در گروه
درصد نيز از تلفن 7/78درصد از آب لوله كشي و6/96درصد از اهالي اين شهر از امكانات برق و9/98.اشتغال دارند

 سرشماري نفوس و مسكن،(سوخت مورد استفاده اهالي شهر نيز گاز شهري است. در محل سكونت خود بهرمندند
1385(  

  خصوصيات فضايي كالبدي
  افت شهريب

خوش تغييراتي شده است كه بافت فعلي آن بيانگر  هاي ديگر در طول حيات دست شهر پيشوا همچون استقرارگاه
هاي فلسطين در شمال امامزاده و  بافت قديمي در اطراف امامزاده قرار دارد كه از چهار سمت به خيابان. باشد آن مي

 .مام مهمترين قسمتي است كه بافت قديمي شهر راتشكيل داده استخيابان امام در جنوب امامزاده، بازار و ميدان ا
هاي بخش قديمي را  هاي قديمي با مصالحي همچون خشت، تيرهاي چوبي و كاه گل نماي سنتي خانه خانه باغ

 توان بافت قديمي را مشاهده نمود مانند قلعه كرد هاي شهر نيز به صورت پراكنده مي در ديگر قسمت.دهد تشكيل مي
  .و كهنك)راء كردق(

 هاي كوي فرهنگيان ،سرپل حاجي، توان در محله بافت جديد شهر كه در سه دهه اخير شكل گرفته است را مي
خرداد، خيابان شهيد باهنر، خيابان توحيد و 15شهرك فرهنگيان ،باغ ناصر عطائي،شهرك شهيد اردستاني، خيابان

موجب رشد فيزيكي شهر شده است نيز جزء بافت جديد شهر هاي جديد كه  البته شهرك. خيابان قيام مشاهده كرد
خرداد،شهرك طاق سپهر، 15شهرك مارگارين در ظلع غربي شهرو شهرك: ها از جمله اين شهرك. گردد محسوب مي

هاي مشرف به بخش قديمي استقرار  در ضلع شمال شرقي شهركه بر روي تپه...شهرك فدك، شهرك نقش جهان و
  . نام بردتوان يافته است را مي
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  محالت شهر
 اي است از محالت متجانس و همگن كه براساس روابط، مناسبات، هاي اسالمي،شهر اسالمي مجموعه در سرزمين

هاي قومي،مذهبي و حرفه اي يا سرزميني، در مكاني مشخص مجتمع شده و هويت واصالت خود  شكل و وابستگي
  .)22،ص1386 دهاقاني،ديزادههمش(ها به همين صورت نگاه داشته اند را سال

  محالت شهراز نظر فيزيكي
با مطالعه تاريخچه شهرهاي اسالمي كه . توان از نظر كالبد فيزيكي جزء شهرهاي شبه اسالمي برشمرد پيشوا را مي

 دراين زمان شهراسالمي داراي. ديگربرتري نداردهيابيم كه هيچ گروهي بر گرو با تولد اسالم شكل گرفته است در مي
  :خصي است كه عبارتند ازمشناصرع

   مسجد جامع-1
   بازار-2
   محله-3
  گذرگاه-4
  .)44،ص1382مجتهدزاده،( دروازه و برج و بارو-5

 مسجد جامع شهر و عناصر بازار و به عنوان)ع(اما وجود امامزاده جعفر. را نداردعناصراين همه اگر چه پيشوا 
پيوستگي اين عناصر با هم براي ايجاد يك شهر شبه اسالمي شود، بيانگر  هايي كه به آن ختم مي ها و گذرگاه محله
  .است

يابي آنها  كه مكان )هاي منتهي به آن ها و گذرگاه امامزاده جعفر، بازار، محله(صيانت از عناصر چند گانه شهر پيشوا
بسزايي داشته  شهر تاثير ،فرهنگي و اجتماعيمنطقي و با توجه به نياز شهروندان بوده است در تثبيت هويت كالبدي

است، كه به عنوان يك قطب جاذب توانسته حيات شهر را استمرار بخشيده و موجبات رشد و توسعه شهر هرچند 
  .           با سرعت پايين را فراهم نمايد

  منطقه بندي شهر
تكميل و به شهرداري و شوراي شهر ابالغ 1389ها بر اساس طرح جامع شهر كه در ارديبشت  تفكيك كاربري

  .شده است
  منطقه تجاري

  :همچنين شعبات بانك ها به شرح ذيل.مهمترين مراكز تجاري شهر بازار و ميدان تره بار است
شعبه بانك سپه مشغول 1شعبه كشاورزي و1شعبه تجارت،1شعبه ملت،1شعبه صادرات،1 شعبه بانك ملي،2

  .باشند رساني بانكي به همشهريان مي خدمات
هايي است كه در كوچه و محالت ديده مي شود، و در ميدان شهيد  ه ها و فروشگاهمراكز خرده فروشي شهر مغاز

  .استقراريافته اندوشان رتعدادي از خرده ف) سر پل حاجي(چمران 
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  منطقه صنعتي
هاي  ساخت گرفته است لذا زير اينكه شهر پيشوا از نظر اقتصادي از ديرزمان برپايه اقتصاد كشاورزي شكل باتوجه به
  . ر به فراموشي سپرده شده است، و در اين شهر از صنايع كوچك و بزرگ رد پاي كمرنگي باقي استصنعتي شه

  منطقه شهري
  .مركز مهدكودك كه به صورت غيردولتي در شهر فعال هستند6تعداد: آموزشي

  .باشند مركز غير دولتي و بقيه ضميمه مدارس ابتدايي مي6مركز پيش دبستاني در شهر مي باشد،20تعداد
واحد 3اي و واحد آن هنرستان حرفه2واحد دبيرستان كه13واحد مدرسه راهنمايي و16واحد دبستان،20تعداد

مدرسه راهنمايي نمونه دولتي و دو مدرسه نمونه دبيرستان در مجموع واحدهاي 2.باشد هنرستان كاردانش مي
  .آموزشي محاسبه شده است

  .   مي باشدواحد75تعداد كل واحدهاي آموزشي به جزمهدهاي كودك
  .تا كنون مركزتربيت خواهران در رشته هاي حوزوي بوده است1375حوزه علميه فاطميه، اين حوزه از سال

  :آموزش عالي
  .  تاسيس شد1365دانشگاه آزاد اسالمي واحد پيشوا كه از سال

  .تاسيس شد1384 كه از سالمركز پيام نورواحد پيشوا
  مركز تربيت معلم زينبيه

  ورزشي 
  .هاي مختلف ورزشي است باشد كه پذيراي شهروندان در رشته سالن مي4الن هاي تربيت بدنيتعداد س

يك سالن درمجموعه هالل احمر، يك سالن زير مجموعه آموزش و پرورش و يك سالن ورزشي در دانشگاه آزاد 
  .شهر پيشوا فاقد استخرشنا و استاديوم ورزشي است. سالن مي باشد7هاي ورزشي كه مجموع سالن
  مراكز فرهنگي 

باشند  و كتابخانه مرحوم مهاجري از مراكز مهم فرهنگي شهر مي)ع(خرداد،كتابخانه استانه امامزاده جعفر15كتابخانه
  .همچنين كانون پرورش فكري كه فعاليت هاي بسيار محدودي دارد.رساني مي نمايند كه به شهروندان خدمات

نفر و سالن اجتماعات آموزش و پرورش 600ل احمر با ظرفيتسالن هاي اجتماعات شهركه مي توان به سالن هال
  .نفر و سالن اجتماعات دانشگاه آزاد كه نياز داخلي دانشگاه را تامين مي نمايد اشاره كرد350با ظرفيت

  مراكز درماني شهر
يار محدود رساني بس باشد كه از نظر امكانات و خدمات تنها مركز درماني دولتي درشهر درمانگاه شهيد صدوقي مي

داري يك پزشك عمومي و كارشناسان تغذيه و خانواده كه به امور مربوط به واكسيناسيون و تنظيم خانواده  .باشد مي
  .كمك مي نمايند

دندانپزشك، 2طور ساختمان پزشكي طب دانيال كه دربخش خصوصي با داشتن يك پزشك عمومي، همين
  .ي مشغولندمتخصص زنان و متخصص داخلي به ارائه خدمات پزشك

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 39...ارزيابي جايگاه شوراي اسالمي شهر در مديريت شهري                                                                                   

  )سرپل حاجي(داروخانه واقع در خيابان امام و ميدان شهيد چمران4تعداد
  تاسيسات و تجهيزات شهري 

  اي ورامين، اداره گاز، اداره مخابرات و دو دفتر پستي اداره آب و فاضالب، اداره برق زير مجموعه برق منطقه
د،مركز هالل احمر يك واحد، مركز جمع همچنين مراكز تجهيزات شهري از جمله مركز آتش نشاني يك واح

واحد، الزم به ذكر است كه شهر پيشوا فاقد 2آوري زباله به شيوه سنتي يك واحد، غسالخانه يك واحد، گورستان 
  . كشتارگاه مي باشد

  حمل و نقل
ر وجود  مشهد در شه–آهن شهري و ايستگاه راه آهن تهران  هاي ارتباطي همچون راه با توجه به اينكه زيرساخت

  .  باشد دارد، شهر پيشوا فاقد انبارهاي مركزي و سيلو و همچنين سردخانه مي
شهر فاقد پاركينگ عمومي است، و تنها پايانه موجود در شهر پايانه مسافري است كه در كنار ايستگاه راه آهن 

  .شود  از آن استفاده ميشهري احداث شده است اما كارآيي الزم را ندارد و به عنوان پاركينگ تجهيزات شهرداري
  »خي دو«نتايج كلي سوال هاي مربوط به فرضيه اول حاصل از تحليل به روش 

  :فرضيه اول
   ».به نظر مي رسد فعاليت هاي شوراي شهر منطبق با مقررات و ضوابط مديريت شهري مي باشد«

  نتايج كلي سوال هاي مربوط به فرضيه اول 1 شماره جدول
  
  
  
  
  
  
  

                  
  نگارنده: منبع                               

  
 فرض صفر رد %95در سطح اطمينان)48/9( با خي دو جدولو مقايسه آن) 8/32(با توجه به خي دو بدست آمده

و بيانگر اين موضوع است كه تفاوت معني داري بين پاسخ دهندگان با فراواني مورد انتظار وجود دارد و . مي شود
   ضريب تعيينC   = .توزيع فراواني ها نرمال نمي باشد 

  .اسخ راي دهندگان معني دار است پ0/57  ،با توجه به ضريب تعيين

  
فعاليت هاي شوراي شهر منطبق با مقررات و ضوابط مديريت شهري %) 32(با توجه به شدت رابطه محاسبه شده ،

  . باشد ميمنطبق ن
  »خي دو«اصل از تحليل به روش م حهاي مربوط به فرضيه دو نتايج كلي سوال

    خ كم  كم  متوسط  زياد  خ زياد
513  513  1386  513  513  Fe 

694  990  793  508  453  Fo 

181  477  593  5  60  Fo-Fe  
32761  227529  351649  25  3600    

8/63  5/443  7/253  04/0  01/7  
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  :فرضيه شماره دو
  » . درشرح وظيفه شوراي شهر در جلب مشاركت هاي شهروندان موثر نيستبه نظر مي رسد قوانين مندرج«

   نتايج كلي سوال هاي مربوط به فرضيه دوم2 شماره جدول
  )منبع نگارنده(

  
فرض صفر رد %95در سطح اطمينان) 48/9(و مقايسه آن با خي دو جدول) 768(وجه به خي دو بدست آمده با ت

و بيانگر اين موضوع است كه تفاوت معني داري بين پاسخ دهندگان با فراواني مورد انتظار وجود دارد و . مي شود 
  .توزيع فراواني ها نرمال نمي باشد 

 =   C =نضريب تعيي  
  .پاسخ راي دهندگان معني دار است  ) 81/0(با توجه به ضريب تعيين

  
راي دهندگان مشاركت شهروندان را در برنامه هاي شهري موثر مي %) 65(با توجه به شدت رابطه محاسبه شده ، 

  . دانند
  
  
  
  
  

   نتيجه گيري
هرنشيني، سازگاري نداشته و ها و فشار سنگين زندگي ش اجزاي كالبد شهرهاي امروزي با سرعت حركت انسان

هاي عمومي آن از ظرفيت و قابليت الزم جهت پاسخگويي به نيازهاي زندگي پرشتاب شهري  فضاها و كاربري
ها دارد و منظر مطلوب،  اي در سرنوشت آن كننده در اين ميان كيفيت فيزيكي شهرها، نقش تعيين. باشد برخوردار نمي

يابي مناسب،لحاظ شرايط فرهنگي و ايجاد تناسب  ريزي صحيح،مكان  برنامهزيبايي شهر و رضايت شهروندان بدون
  .)85،ص1387عليلو،( ابعادي در اجزاي شهري ايجاد نخواهد شد–عملكردي 
  فرضيه اول

در تمام سواالت خي دو محاسبه شده از خي دو جدول بزرگتر بدست آمده است كه بيانگر اين است كه تفاوت 
و فراواني هاي بدست آمده نرمال نمي باشد و در . ندان با فراواني مورد انتظار وجود داردمعناداري بين پاسخ شهرو

  .دهندگان معنادار است تمامي سواالت با توجه به ضريب تعيين بدست آمده پاسخ راي

    خ كم  كم  متوسط  زياد  خ زياد
10  10  26  10  10  Fe 

18  20  26  2  0  Fo 

8  10  0  8  10  Fo-Fe  
64  100  0  64  100    
4/6  10  0  4/6  10  
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هاي شوراي شهر منطبق با مقررات و ضوابط مديريت شهري  فعاليت%) 32(با توجه به شدت رابطه محاسبه شده،
  . مي شودتاييد% 68با قوت بنابراين فرضيه ما .  باشدمين

  فرضيه دوم
در تمام سواالت خي دو محاسبه شده از خي دو جدول بزرگتر بدست آمده است كه بيانگر اين است كه تفاوت 

در و فراواني هاي بدست آمده نرمال نمي باشد و . معناداري بين پاسخ شهروندان با فراواني مورد انتظار وجود دارد
  .تمامي سواالت با توجه به ضريب تعيين بدست آمده پاسخ راي دهندگان معنا دار است

هاي شهري موثر  راي دهندگان مشاركت شهر وندان را در برنامه%) 65(با توجه به شدت رابطه محاسبه شده،
  .شود بنابراين فرضيه مورد نظر تاييد نمي. دانند مي

و با ارايه راه .ايگاه شوراي شهر را در مديريت شهري مثبت ارزيابي كردتوان ج باتوجه به آزمون مورد نظر مي
گي نهادهاي تصميم  هاگرچه چندگان.كارهاي مناسب در بهبود جايگاه قانوني اين نهاد در مديريت شهري گام نهاد

 تنها نهادي گيري در سيستم مديريت شهري فعلي ايران حكمفرماست،اما با اين انديشه كه نهاد مشاركتي شوراي شهر
توانيم در آينده شاهد تغيير نگاه مقننين  تواند جايگاه ويژه مديريت شهري واحد را زمينه سازي نمايد مي است كه مي

  . ودر پي آن تغيير رويكرد مديريت شهري در ايران اسالمي باشيم
  پيشنهادها  

هاي مردمي، به  ها، استفاده از مشاركت نسانهاي مرتبط با زندگي ا ريزي شهري و يا در ساير زمينه امروزه در برنامه
هايي كه نتايج آنها به نحوي با زندگي مردم ارتباط دارد  طرح. شود ناپذير تلقي مي عنوان عاملي مثبت ويا حتي اجتناب

  .گذارد،خود نيز بايد به نوعي از مردم تاثير پذيرد و بر آن تاثير مي
 كاران امور شهري در پي جلب رضايت و مشاركت مردم و ساكنين در بسياري از نقاط دنيا مسئوالن و دست اندر

ها و پرهيز از ايجاد و گسترش تعارضات بين ساكنان و مجريان، همچنين استفاده  ها براي تسهيل برنامه محدوده طرح
   .)61،ص1387قاجار خسروي،(از نظرات آنها در جهت بهبود و تاثير بيشتر اهداف برنامه هاي خود هستند

  ريزي پذيري برگ برنده برنامه داقت،شفافيت و انعطاف ص-1
تا آنها نسبت به .بايست از طرف شوراي شهر به مردم به صورت شفاف و صادقانه ارائه شود هاي شهري مي برنامه

حتي .ها شوند هاي اجرايي موجب تسريع در پروژه ها و سياست مشاركت و همكاري و يا حداقل همدلي با برنامه
 .كردن آنها پرهيز كرد ريزي شهري را بايد صادقانه به مردم گفت و از پنهان هاي برنامه ك در زمينهتصميمات كوچ

و به نوعي با توجه به .از ديكته كردن قوانين به مردم كامال بايد پرهيز كرد و .مراحل طرح بايد روشن و شفاف باشد
  .يش دادهاي بومي به هر صورتي كه شده حس اعتماد رادر آنها افزا ظرفيت

  : نظرات شهروندان را محترم بشماريم-2
منافع .  مردم به داليل مختلف عالقمند به همكاري و دخالت در كارهايي هستند كه به نحوي به آنها ربط دارد

كه نبايد اينها را تهديدي براي طرحها برشمرد ... هاي مذهبي،قومي، احساس وظيفه و مادي، حس بشر دوستي،انگيزه
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ايي است كه شوراي شهرمي بايست براي ايجاد يك پشتوانه قوي و محكم براي كارها از نظرات و ه بلكه فرصت
  .همكاري آنها استفاده كند

  زمينه سازي مناسب براي آشنايي مردم با قوانين و مقررات شهري-3
ون از اجراي آن تفره مردم از اينكه با فوايد مقررات شهري آشنا نيستند با ان مقابله مي كنند و يا به انحاء گوناگ

 .فراهم نمايند هاي آموزشي براي آشنايي شهروندان با مقررات شهري را بهتر است مديران شهري فرصت .روند مي
  .از اين جمله است... برگزاري مسابقات فرهنگي،در زمينه چهره شهر، زيبايي و عناصر زيبا در شهرو

   برنامه ريزي دقيق و پيگيري -4
تواند منجر  اين امر مي.متناسب با كالبد و فضاي شهري باشد. براساس حقايق شهر طراحي شودبايست ها مي پروژه

ريزي  هاي شهري باشد كه براي اولين بار در سيستم برنامه ها و طرح هاي محيطي جديد در برنامه به ايجاد روش
سبت به ادامه كار طبق برنامه تدوين تواند از تعارضات كاسته و ن ارائه پيشرفت كار به مردم مي.افتد شهري اتفاق مي

ها، كوتاهي در  دليل اصلي ناكامي و شكست ويا عدم تامين بودجه بسياري طرح.شده ايجاد اميدواري اجتماعي نمايد
  .براي ادامه مسير بايد از جايي شروع كرد كه طرح با وقفه مواجه شده است نه از ابتدا.پيگيري آن است

  اري مصورسازي و ثبت و مستندس-5
 بيلبرد،( مشاركت در شهروندان بهتر است طرحها از حالت نوشتاري به حالت تصويري براي ايجاد انگيزه بيشتر
از طرفي ثبت دقيق نمادهاي مشاركت .در معرض ديد ويا در اختيار مردم گذاشته شود)دي اساليد و حتي درقالب سي

 .هاي جديد مشاركتي  بسيار موثر باشد جاد فرصتتواند در اي  با تبليغات وسيع حتي به صورت موردي ميههمرا
در محافل عمومي، صدور تقديرنامه از طرف  نمايند ها همكاري مي معرفي شهرونداني كه به هر ترتيبي با شهرداري

موجب ارتباط قوي شهروندان با مديريت شهري را فراهم ... مجموعه مديريت شهري براي شهروندان نمونه و
  .نمايد مي
  ت هاي مشكالت شهر طبقه بندي شود اولوي-6

 .تواند در دراز مدت موجب هرج و مرج و در هم ريختگي فضاي شهري گردد قانون گريزي پديده ايست كه مي
قانون اساسي، قانون (شود مجريان در بخش مديريت شهري طبق قوانين مندرج در كتب مربوطه پيشنهادد مي

اشراف كامل مديران شهري به مجموعه  . و معضالت شهر اقدام نمايندبندي مشكالت نسبت به طبقه...)ها و شهرداري
قوانين و همچنين ارتباط با سازمانهاي مختلفي كه به نوعي با مجموعه مديران شهري در ارتباط هستند راه كار 

  . مناسبي براي طبقه بندي مشكالت شهر مي باشد
   توجه به كيفيت نه كميت-7

هاي  هاي به عمل آمده چه در طرح جامع و يا برنامه ريزي راي طرحها طبق برنامهها دراج شوراي شهر و شهرداري
اي  بايست به كيفيت برنامه ها توجه داشته باشند نه كميت آنها كه مثال در پايان سال بيالن چند صفحه خارج از آن مي

  .ر بوده اندهاي خود داشته باشند در حالي كه در آن مدت مردم از آن اقدامات بي خب از فعاليت
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   بهره گيري حداكثري از كارشناسان -8
تواند زمينه ظرفيت  هاي بومي فرصت بسيار مغتنمي است كه مي مندي به ويژه در شهرهاي كوچك استفاده از توان

  .سازي محيطي همراه با اعتماد سازي در شهروندان را افزايش دهد
   ايجاد پايگاه اطالعات زمين مرجع-9

 شهري را به يكي از مهمترين ابزار كار  تجهيز كنيم بسيار مناسب است كه شوراي شهر با براي آنكه مديريت
هاي اطالعاتي فيزيكي،محيطي و  استفاده از تكنولوژي روز اقدام به ايجاد بانك جامع زمين مرجع نمايد كه كليه اليه

در مديريت GISهاي گسترده از قابليتمسلما بكارگيري .را در برداشته باشد... فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي، تجاري و
  . شهري راهگشاي بسياري از مسايل مي باشد

   بهره گيري از روش هاي علمي-10
هاي كوچك در  اما فرصت. ريزي علمي فاصله بسيار دارد اگر چه رويكرد مديريت شهري در ايران با مقوله برنامه

بايست به  مهم رويكرد شوراي شهر مي باشد كه مي. اين زمينه را در شهرها حتي شهرهاي كوچك نبايد از دست داد
  .برنامه ريزي علمي معتقد معتقد باشد

  منابع
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