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 چکیده

بررسی نقش حضور شورای شهر بر مدیریت شهری  هدف از انجام این تحقیق

از دسته تحقیقات پیمایشی است.  و کاربردی لحاظ هدف این تحقیق ازبود.  نورآبادشهر

شامل کلیه جامعه آماری تحقیق، همبستگی است.  -روش انجام تحقیق نیز روش توصیفی

 نفر 083از جدول مورگان که با استفاده  (N=35000بود) نورآبادشهروندان ساکن در شهر 

ابزار اصلی ای بود. . روش نمونه گیری به صورت خوشهبه عنوان حجم نمونه برآورد شد

ساخته بود که روایی آن توسط پانلی از مه محققآوری اطالعات یک پرسشناجمع

متخصصان احراز گردید. پایایی ابزار تحقیق نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای 
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به منظور (. 888/3)و پس از اصالحات الزم احراز شد های مختلف پرسشنامهبخش

نتایج شد.  شناسایی نقش شوراها در مدیریت شهری از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده

درصد از واریانس مربوط به نقش  22/88سه عامل حدود بدست آمده نشان داد که 

نماید. این عوامل شامل نقش نظارت بر مدیریت شوراها در مدیریت شهری را تبیین می

درصد( و نقش تصویب امور  88/01درصد(، انتخاب شهردار) 88/03شهری)

 درصد( است. 38/12شهرداری)

 

 شهرداریمدیریت شهری، شوراهای اسالمی شهر،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

سااالر موجاب های مردمی جوامع و رشد نظامارزش و اهمیت روزافزون نقش مردم در اداره

-هاای طرفادار ماردمهای اخیار جنابشی مشارکت مردم در امور شده است. در دههتوجه به ایده

دموکراتیک تقریباً در تمامی منااطق جهاان رو باه  هایی جوامع به روشهای ادارهساالری و شیوه

ای گونهرشد و گسترش بوده و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش مقبولیت عام یافته است، به

هاا اسات، ماورد توجاه که فکر بر حق بودن مردم در دخالت در اموری که مربوط باه زنادگی آن

لحاظ وجود ساختار سیاسای متمرکاز و بعضااً (. در ایران به1088علیزاده،همگان قرار گرفته است)

داده نشده است؛ بنابراین مشارکت  نقش مردمهای غیرمردمی و دیکتاتور، بهای چندانی به حکومت

 (. 1083نژاد،مردم در امور محلی نیز وجود نداشته است)هریسی

طبق قانون اساسی و قانون شاوراهای اساالمی، نقاش اصالی در مادیریت شاهری بار عهاده 

-مای کنناده شاهرداراند و تعییناهای اسالمی شهر)که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شدهشور

های شهرداری باید با همااهنگی و نظاارت گیریها و تصمیم( گذاشته شده است. همه برنامهباشند

 های اجتمااعی، اقتصاادی،منظور پیشبرد برنامه، شورای شهر بهن شوراها انجام پذیرد. طبق قانونای

عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر اماور شاهر 

  (.1080شود)سعیدنیا، تشکیل می



 

 هایپیشبرد برنامهترین نهادی که شورای شهر برآن تأثیر گذاشته و از طریق آن سعی در اصلی

هاا در چاارچوب مصاوبه رداریها هستند. قوانین و مقررات شاهشهرداری ،دارند مدیریت شهری

-هاا اباالم مایگیرد و این قوانین از سوی شورا به شهرداریشورای شهر چهره قانونی به خود می

کننااد، بایااد بااه اجاارا هااا آن ااه را کااه اعضااای شااورای شااهر تصااویب ماایگااردد و شااهرداری

انتخاب شهردار، دارد که شورا از طریق سه فعالیت ( بیان می1081(. منصور)1083گذارند)ضرابیان،

 گذارد.تأثیر می مدیریت شهریتصویب برخی از امور شهرداری و نظارت بر امور شهرداری، بر 

برخوردار باوده  ایهای حکومتی از جایگاه و اختیارات ویژهشوراهای شهر در هریک از شیوه

ت مرکازی شده توسط حکومتعیین توانند عملکردی خارج از محدودهو بنابر دالیل ساختاری، نمی

شورای اسالمی شهر، در جریان صحیح و درست قارار دادن اماور  داشته باشد. وظیفه اصلی و مهم

 هانامهساکنین شهر از خدمات شهرداری برخوردارند و بسیاری از قوانین و آئین شهری است. همه

یاری گتصمیم اند. شورای اسالمی شهر در واقع مرجعحدود اختیارات شهرداری را مشخص نموده

شرح  .(1022است)مدنی، و وضع مقررات شهری است و شهردار مامور اجرای صحیح آن مقررات

اماور  ؛ریزی و نظارتسیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه به صورت  وظایف شوراهای اسالمی شهر

 .است امور فنی و قراردادی و خدماتی و تشکیالتی سازمانی و

 هب تبساا نهرداریهش یویگخاسپ بوجر مهش ورایش معتقد است که( 1031)ادتاسریفعج

 و کاظمیاان .شاودمایا هیردارهشا فوظاای هنیهب امجر و انهش دارایپ هعوس، تدانرونهش ایازهین

عااتی و اطال هایزیرسااخت قوانین و مقررات موجود شهری،که براین باورند ( 1031)میرعابدینی

 تاثیرگاذاری شاوراها بار مالی مدیریت شهری از جمله عوامل موثر بار عادم ارتباطی و توانمندی

قاش و جایگااه شاوراها در ن معتقدند کاه( 1033پناهی و رهسپار عباسی). مدیریت شهری هستند

و  ساااختار ماادیریت شااهر بااا وجااود قااوانین فعلاای دارای ابهامااات زیااادی اساات. کاظمیااان

واگذاری بیشاتر اماور محلای باه  تخصصی، شوراهای و ها تقویت نقش کارگروه( 1033همکاران)

را از راهکارهای ارتقاء نقش حضور نهادهای موجود  برای های قانونی نهادهای محلی، ایجاد زمینه

 شوراها دانسته اند. 

از  ، بین اثربخشی شهرداری قبل و بعدکه نشان داد( 1088پژوهش آذربایجانی و دریایی)نتایج 

-تشکیل شورا تفاوت معناداری وجود ندارد؛ این درحالی است که شهرداران انتخابی شورا ضعیف

 ار بهش یالماس ایوراهش هب هولحم فوظای هوعمجم هک است معتقد( 1088)ادیآبحالاند. صتر بوده

( براین باورناد 1088معمارزاده و بهلولی). دارد ریتمک تقطابد مواح ریهش تریدیم ققحت دفه



 

اناد کاه دارای چهاار عنوان یک سیستم بازسازمانی در نظر گرفته شدههشوراهای اسالمی شهر بکه 

های فردی های درون سازمانی، میان سازمانی، برون سازمانی و فعالیتنوع فعالیت به شرح فعالیت

هاا اسات کاه رضاایت ذینفعاان را ناسب بهینه بین این فعالیاتهستند و مدل ارایه شده در واقع ت

 یاک ابازار عنوانبه محلی هایحکومت پیشرفت و ترقی بر (1330گوسمان) رفرما. کندحداکثر می

 هاایتصویب بودجاه در را شوراها استقالل و خودمختاری آنها. ددار زیادی تأکید اقتصادی توسعه

 موفقیات بار تأثیرگاذار عامال ترینمهم را خود محلی وانینق وضع و مالیاتی پیشنهادهای و محلی

 . انددانسته محلّی شوراهای

پناااهی و ، ماادیریت شااهری یکپااارچگی سیاسااتگذاری در( 1031)میرعاباادینی و کاظمیااان

شاهری،  مادیریت ضاوابط و مقاررات باا منطباق شاهر شاورای های( فعالیت1033رهسپارعباسی)

ساازوکارهای قاانونی  ایجااد دهای ارتقاء ظرفیت نهاادی شااملراهبر( 1033و همکاران) کاظمیان

پورطااهری و ایفاای نقاش نهادهاا،  بارای روابط باین نهادهاا، بهباود محایط و ترتیباات قاانونی

نقاش  (1088)، رضاوانی و احمادینظارت اعضای شوراها بار اجارای مقاررات( 1083همکاران)

گیری، رساولی و همکااران ها در تصمیم( نقش شورا1082)ایمانیشوراها در تشویق به مشارکت، 

عملکارد شاوراهای  واز وظایف شوراها و میازان پاذیرش شاوراها  اعضای شورا آگاهی( 1082)

علاوی متاین و  ،رهشا یالماسا ایوراهشا هب هولحم فوظای ( مجموعه1088)ادیآبحالص، اسالمی

 و خودمختااری (1330گوسامان) رفرماا، هاوژهمیزان عملکرد نظارتی شورا در پر( 1088همکاران)

نظاارت و ارائاه خادمات در نقطاه  (2338النا))محلی،  هایتصویب بودجه در شوراها استقالل

( تواناایی بااالبردن اعتمااد و همکااری بار پایاه فراینادهای یاادگیری 2330لیون) و گیریتصمیم

-نقشتوانایی اجرای قوانین را از و  پذیر ایجاد شده توسط اعضاءانعطاف و بلندمدت، قوانین ساده

 .انددر مدیریت شهری دانسته شوراها های

 

 هامواد و روش

بررسی نقش حضور شورای شهر بار مادیریت تحقیق حاضر در شناسایی  درپی تحقیق حاضر

اسات.  یاز دسته تحقیقات پیمایشا و کاربردی لحاظ هدف این تحقیق ازاست. نورآبادشهری شهر 

همبساتگی اسات. فرایناد اجارای پاژوهش در دو فااز  -ق نیاز روش توصایفیروش انجام تحقیا

کلیاه شاهروندان سااکن در شاهر شامل جامعه آماری تحقیق، ای و میدانی به انجام رسید. کتابخانه

 هازار نفار اسات، 23نوآبادحدودجمعیت شهر  1033سرشماری سال بود که براساس آمار  نورآباد



 

. روش نموناه گیاری باه صاورت نفر برآورد گردید 083 مورگانجدول حجم نمونه با استفاده از 

 نورآباادبدین منظور محالت شاهر  انجام شد. نورآبادخوشه ای و باتوجه به مناطق شهری در شهر 

محله براساس موقعیات جررافیاایی آنها)شامالی، جناوبی، شارقی، غربای و  12شناسایی گردید و 

ساال  18صاورت اتفااقی و از افاراد بااالی ها بهونهمرکزی( انتخاب گردید. در سطح محله نیز نم

سااخته باود کاه روایای آن آوری اطالعات یک پرسشنامه محققابزار اصلی جمع صورت پذیرفت.

باا  وپرسشانامه  03آزماون توسط پانلی از متخصصان احراز گردید. پایایی ابزار تحقیق نیز با پیش

لف پرسشنامه و پس از اصاالحات الزم احاراز های مختمحاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش

 ( بود. 888/3شد. میزان آلفای کرونباخ برابر )

 

 های تحقیقیافته

  های فردی شهروندان:ویژگی -

سال است کاه  28/02دهد که میانگین سنی آنها های فردی شهروندان نشان میبررسی ویژگی

سال قارار  03تا  23انی در طبقه سنی سال است. بیشترین فراو 22و بیشترین سن  18کمترین سن 

درصاد زن بودناد. بررسای  2/03درصاد پاساخگویان مارد و  0/88درصد(. در این میان  80دارد)

درصد متاهل بودناد. بررسای  0/88درصد آنها مجرد و  80وضعیت تاهل پاسخگویان نشان داد که 

درصاد دارای  2/08لم، درصد آنها دارای دیاپ 2/22دهد که سطح تحصیالت پاسخگویان نشان می

طاور دیپلم بودند. مدت زمان اسکان پاسخگویان در شهر نیز بهدرصد فوق 12مدرک کارشناسی و 

 سال قرار دارد. 03تا  23سال بود که بیشترین فراوانی در طبقه  82/28متوسط 

 نقش شوراها در مدیریت شهری: -

از تحلیل عااملی نورآبادری شهر نقش شوراها در مدیریت شهبندی شناسایی و دسته منظوربه 

. در راستای انجام استفاده شدهای دار در هر کدام از عاملبا رویکرد تعیین متریرهای معنی اکتشافی

ها بارای تحلیال تعیین و تشخیص مناسب بودن دادهدر ابتدا سعی در تحلیل عاملی در این تحقیق 

 83/3کمتر از  KMOکه مقدار درصورتی شد. 2بارتلتآزمون و  KMO8ضریب با استفاده از عاملی 

باشاد  23/3تاا  83/3ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهناد باود و اگار مقادار آن باینباشد داده

                                                 
1 Kaiser-Meyer-Olkin 

2 Bartellet Test 



 

باشد متریرها  23/3اگر بزرگتر از  ها برای تحلیل عامل مناسب وهای موجود در بین دادههمبستگی

یکی از ماوارد مهام در  مشخص گردد. عواملتعداد . در گام دوم بایستی بسیار مناسب خواهند بود

هاای قابال اساتخراج اسات. اگرچاه مبناای کمای دقیقای بارای تحلیل عاملی تعیین تعاداد عامل

های استخراجی ارائه نشده است، اما ضوابطی وجاود دارد کاه از گیری در مورد تعداد عاملتصمیم

 شااملشود که این معیارها می ستفادههای استخراجی اگیری برای تعیین تعداد عاملآنها در تصمیم

کاه در ایان  اسات، معیار مقدار ویژه، معیار پیشین، معیار درصد واریانس و معیار تسات بریادگی

-در تحلیل نقش شوراها در مدیریت شهری در ابتدا به شود.تحقیق از معیار مقدار ویژه استفاده می

و آزمون بارتلت محاسابه شاد و  KMOها برای تحلیل، ضریب منظور تشخیص مناسب بودن داده

 .باشدها برای این تحلیل مناسب مینتایج نشان داد که داده

(KMO=0.892; Bartletts test= 3196.73, df= 820, sig= 0.00) 

هاای بندی آنها با استفاده از رهیافت تحلیال مولفاهها دستور دستهباتوجه به مناسب بودن داده

 ( آمده است. 2( و)1صورت جداول)هاصلی داده شد و نتایج آن ب

درصد واریانس  و عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس -1جدول

 تجمعی

 هاعامل ردیف
مقدار 

 ویژه

درصد 

 واریانس
 درصد تجمعی

1 
مدیریت نظارت بر 

 شهری
11/7 86/33 86/33 

 32/71 81/31 83/5 انتخاب شهردار 2

 27/61 35/12 33/2 ریتصویب امور شهردا 3

نقاش درصد از واریانس مربوط به  22/88 عامل حدود سهدهد که نتایج بدست آمده نشان می

درصد از  88/03حدود  18/2عامل اول با مقدار ویژه  نماید.تبیین می شوراها در مدیریت شهری را

 و بااعنوان نقاش نظاارتی بار واریانس مربوط به نقش شوراها در مدیریت شهری را تبیین نماوده

نظارت بر عملکرد شهرداری، نظاارت بار مدیریت شهری نامگذاری شده است. این عامل تاکید بر 



 

ها عملکرد اجرایی و پروژه های شهرداری، نظارت بر روند استخدام افراد، نظارت بر تصویب طرح

های وابسته، ها و بخشنهای توسعه شهری، نظارت بر کارکنان شهرداری، نظارت بر سازماو پروژه

نظارت بر روند ارایه خدمات شهری، نظارت بر حفظ کاربری اراضی شهری، نظارت بر روند حال 

 انجام قوانین مصوب در شورا است. ناختالف شهروندان و نظارت بر حس

درصاد از  88/01عامل دوم که با عنوان نقش انتخاب شهردار نامگاذاری شاده اسات حادود 

ه نقششوراها را تبیین نموده و به عنوان دومین نقش با اهمیت شاهوراها شاناخته واریانس مربوط ب

انتخاب افراد شایسته را باه دور از گرایشاات سیاسای، بررسای ساوابق میشود. این عامل تاکید بر 

های مسئول در سطح شهرستان در اجرای افراد زمینه را برای انتخاب شهردار، جلب رضایت ارگان

هاای جدیاد توجه به تخصص افراد در انتخاب شهردار و گرایش به سامت ایاده انتخاب شهردار،

 است.  

درصد از واریانس مربوط به عوامل را تبیین نموده  38/12حدود  00/2عام سوم با مقدار ویژه 

و با عنوان نقش تصویب امور شهرداری نامگذاری شده است. این عامل تاکید بر تدوین قوانین در 

تصویب لوایح برقراری یا لرو عوارض شهر و هم نین ترییر و کاربری اراضی شهر، زمینه مدیریت 

، تاثیرگاذاری در مادیریت و  توساعه نوع و میزان آن با در نظار گارفتن سیاسات عماومی دولات

تصویب مقررات الزم جهت اراضی غیرمحضور شهری از نظر بهداشت و های شهری و زیرساخت

 است. شهر آسایش عمومی و عمران و زیبائی

ها و مولفه قرار گرفته در هرعامل پس از چرخش واریماکس به همراه عامل -2جدول

 ضریب عاملی

نام 

 عامل
 متغیرهای وارده شده در تحلیل عاملی

ضریب 

 عاملی

ت بر 
نظار

ت شهری
مدیری

 

 602/0 نظارت بر عملکرد مالی شهرداری

 833/0 نظارت بر عملکرد اجرایی و پروژه های شهرداری

 678/0 نظارت بر روند استخدام افراد در شهرداری

 652/0 های توسعه شهریژهنظارت بر تصویب طرحها و پرو



 

 768/0 نظارت بر سایر کارکنان شهرداری در انجام درست وظایف

 883/0 بخشهای وابسته مثل بهشت زهرا، ... نظارت بر سازمانها و

 511/0 جمع آوری زباله، ارایه مجوز و پروانه نظارت بر روند ارایه خدمات شهری مانند

 616/0 نعت از تخلفانظارت بر حفظ کاربری اراضی شهری و مم

 625/0 نظارت بر روند حل اختالف شهروندان با شهرداری

 783/0 انجام قوانین مصوب در شورا نظارت بر حسن

ب شهرداری
انتخا

 

 503/0 کنند.ت سیاسی انتخاب میشورای شهر افراد شایسته را به دور از گرایشا

شورای شهر با بررسی سوابق اجرای افراد زمینه را برای انتخاب شهردار باتجربه فراهم 

 کنند.می
811/0 

برای شورای شهر مهم این است که مقامات اجرایی مانند فرمانداری از انتخاب شهردار 

 راضی باشند.
658/0 

 587/0 یزان تخصص فرد توجه دارند.شورای شهر در انتخاب شهردار به م

های جدید تمایل و گرایش شورای شهر برای مدیریت شهری به افراد با فکر و ایده 

 دارند.
761/0 

ب امور شهرداری
صوی

ت
 

 600/0 تدوین قوانین در زمینه مدیریت و کاربری اراضی شهر

یزان آن با در نظر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و م

 گرفتن سیاست عمومی دولت 
726/0 

 685/0 های شهریتاثیرگذاری در مدیریت و  توسعه زیرساخت

تصویب مقررات الزم جهت اراضی غیرمحضور شهری از نظر بهداشت و آسایش 

 عمومی و عمران و زیبائی شهر
511/0 

 



 

 ها در مورد نقش شوراها:های فردی شهروندان و دیدگاه آنبررسی رابطه بین ویژگی -

پس از شناسایی نقش شوراها در مدیریت شهری با استفاده از تحلیل عاملی ضارایب عااملی  

محاسبه شد و رابطه آن با متریرهای میانجی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسای رابطاه باین 

میازان آشانایی های فردی شهروندان و دیدگاه آنها در ماورد نقاش شاوراها نشاان داد کاه ویژگی

شهروندان با شوراهای اسالمی شهر و دیدگاه آنها در مورد نقش شوراها در انتخاب شهردار رابطاه 

شود دارد. یعنی هرچه میزان آگاهی شهروندان بیشتر می 31/3داری در سطح اطمینان مثبت و معنی

ی شهروندان و دیادگاه دانند. هم نین بین میزان آشناینقش شوراها را در انتخاب شهردار بیشتر می

آنها در مورد نقش شوراها در زمینه تصویب برخی اماور شاهرداری و هم ناین نظاارت بار اماور 

 ( آمده است.0دارد. نتایج در جدول) 31/3داری در سطح اطمینان شهرداری رابطه مثبت و معنی

 بین و نقش شوراها از دیدگاه شهروندانمتغیرهای پیشبررسی رابطه بین  -3جدول 

 ردیف
متریر پیش 

 بین
 r همبستگی مقیاس متریر مالک مقیاس

 سن 1
-فاصله

 ای

ب شهردار
انتخا

 

شبه فاصله
ی
ا

 

پیااار

 سون
388/3 

 ترتیبی تحصیالت 2
اسااپی

 رمن
381/3 

0 
ماادت زمااان 

 سکونت

-فاصله

 ای

پیااار

 سون
382/3 

8 
میزان آشنایی 

 با شورا

شااابه  

-فاصله

 ای

پیااار

 سون
**022/3 

 سن 1
-فاصله

 ای

ص
ت

ب 
وی

امور
  

ی
شهردار

 
فاصلهشااااابه 

ی
ا

پیااار 

 سون
333/3 



 

 ترتیبی تحصیالت 2
اسااپی

 رمن
333/3 

0 
ماادت زمااان 

 سکونت

-فاصله

 ای

پیااار

 سون
382/3 

8 
میزان آشنایی 

 با شورا

شااابه  

-فاصله

 ای

پیااار

 سون
**133/3 

 سن 1
-فاصله

 ای
ی
ت بر امور شهردار

نظار
 

شبه فاصله
ی
ا

 

پیااار

 سون
328/3 

 ترتیبی تحصیالت 2
اسااپی

 رمن
388/3 

0 
ماادت زمااان 

 سکونت

-فاصله

 ای

پیااار

 سون
388/3 

8 
میزان آشنایی 

 با شورا

شااابه  

-فاصله

 ای

پیااار

 سون
**288/3 

 38/3و  31/3به ترتیب معنی داری در سطح  *و  **

 

 

 



 

 

 گیری وپیشنهادهانتیجه

انتخااب  شاورا در زمیناه نقاشبررسی نتایج بدست آمده نشان داد که از دیادگاه شاهروندان 

نتایج تحقیق پورطااهری  .شهردار، تصویب برخی امور شهرداری و نظارت بر امور شهرداری است

اماور ناکاراماد اعضای شوراهای اسالمی در نظارت بر اجرای دهد که ( نشان می1083و همکاران)

 نتایج . های تحقیق در تضاد استاست، که با یافته

عملکارد شاوراها را در نظاارت بار حسان ارد کاه ( تاکید د1082تحقیق رسولی و همکاران)

اجرای مصوبات شورا، مشارکت مردم در انجام خدمات اجتمااعی، اقتصاادی، عمرانای، فرهنگای، 

ها، نهادهاای اجتمااعی، امادادی، فرهنگای، ارشاادی، آموزشی و سایر امور رفاهی، تشکیل انجمن

ارت بار حفااری و مسایرهای وضاع مقاررات و نظا های تولید، توزیع و مصارف،تاسیس تعاونی

ها و میادین و فضااهای سابز و تاسیساات عماومی تاسیسات شهری، ایجاد و توسعه معابر، خیابان

-بار ضعیف ارزیابی نماودهشهر و وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میادین عمومی میوه و تره

بر عملکارد شاهرداری  اند. هم نین شهروندان وجود نهاد شورا را برای مدیریت شهری و نظارت

 های این تحقیق همراستاست. ، که با یافتهدانستندضروری می

عملکارد  زمیناه در را خاود عملکارد توانادمی شهردار انتخاب در هایبررسی و دقت بر شورا

. چرا که شهردار به تعبیری رئیس قوه مجریه شهر است، بخشد بهبودمناسب و اثربخشی شهرداری 

های شهرساازی، ها و برنامهکنند و از طریق طرحعضای شورای شهر تصویب مییعنی آن ه را که ا

 توساطهاا تصویب برخی از امور شهرداریشود باید به اجرا گذارد. بینی، پیشنهاد و تبیین میپیش

است.  کلمه یا عدم تمرکز محلی خاص معنای به اداری تمرکز های عدمجلوه از شورای شهر، یکی

-پیشارفت اجتماعی؛ تحوالت اقتصادی؛ توسعه به باتوجه اداری و سبک شیوه ینا به توسل امروزه

 ناپاذیراجتنااب انسانی و... امری توقعات و نیازها حصر و حدبی افزایش تکنولوژیک؛ سریع های

 هاسات. شاورایشاهرداری بر اماور شهر نظارت اسالمی شوراهای مهم وظایف از یکینماید. می

 اقتصاادی، اجتمااعی، هاایبرناماه پیشابرد اساسی جهت قانون یکصدم اصل طبق بایستی اسالمی

 و هااموقعیات باه نهاد آشناترین نماید. آنها نظارت رفاهی سایر امور و فرهنگی بهداشتی، عمرانی،

 و محلی گوناگون هاینارسائی و نیازها و کمبودها شناخت و بررسی با هستند که محلی مقتضیات

 جملاه امکاناات، از بهیناه و ماوثر مطلاوب، استفاده در مهمی نقش تواندمی الزم هایحلراه ارائه

 نمایند.  ایفا هافرصت و منابع نیروها، ها،پتانسیل ها،ظرفیت



 

 مادیریت قانونگاذار تسامع گیر و با اندکیار، تصمیمذسیاستگ عنصر عنوانشهر نیز به شورای

 ار وذسیاستگ و بتواند وظایف برخوردار بوده ریفراگی و جامعیت ، باید از خصلتمحلی در سطح

و  کمیت حال ایفا نماید. اما در عین ربطذی هایامور شهر و سازمان تمام به خود را نسبت نظارتی

 یافتگیتوسعه، سطحتمرکزگرایی و میزان عامل ساختار حکومت تأثیر سه تحت خصلت این کیفیت

 .یابدمی متفاوت ، اشکالمختلف جوامع و برحسب شده تعدیل مدنی جامعه لو تکام گیریو شکل

 گردد:باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای زیر ارایه می

 و سؤال انتخاب، زمینه در شورا که قانونی به حقّ باتوجه و شهردار انتخاب خصوص در  -

 اعتماد برای را زمینه خود، قانونی وظایف به عمل با شود شورامی پیشنهاد دارد، شهردار استیضاح

 کند؛ شهرداری فراهم و شورا به مردم بیشتر

هاا توجاه شورای شهر در انتخاب شهردار به قدرت فرد در تعامل با سایر نهادهاا و ارگاان -

اعتمادی شهروندان و عدم اثربخشی و اساتقالل آنهاا تعبیار دارند، که این مساله ممکن است به بی

چندین کاندید و اعالم شرایط هرکدام افکار  گردد شورا با درنظر گرفتنود. از این رو پیشنهاد میش

 .عمومی را از انتخاب خود آگاه نمایند
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