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چکیده
امروزه مدیریت شهری متحول شده است و شهرها برای رفاه و آسایش بیشتر شهروندان مدیریت می شوند .لذا ،محلی گرایی در
استان تهران به عنوان یک استراتژی با هدف تفویض قدرت و منابع به مدیران محلی و به دور از کنترل مرکزی ،می تواند ساختارها
و جوامع محلهی دموکراتیک را ایجاد نموده تا در چهارچوب توافق شده میان حکومت مرکزی و محلی به حداقلی از
استانداردهای ملی و اولویتهای سیاسی رسید .شوراهای شهر به عنوان یک عنصر از مدیریت شهری در اداره شهرها در سطح
محلی نقش مهمی بر عهده گرفته است .پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی ساختار نظام تصمیمگیری شواریی در فرآیند
مدیریت شهری شهر تهران با روش توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی -پیمایشی تدوین شده است ،جامعه آماری
مورد مطالعه شامل کارشناسان و متخصصان صاحب نظر در حوزه مورد مطالعه بوده است .جهت بررسی اثرگذارترین آسیبهای
موجود ساختار نظام تصمیمگیر ی شورایی در فرآیند مدیریت شهری از تکنیک دیمتل بهره گرفته شده است .آسیبهایی چون؛
عدم وجود ظرفیت های قانونی و اجرایی برای تحقق بخشی مدیریت یکپارچه و عدم تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها از
عمده آسیبهای تهدید کننده ساختار نظام تصمیمگیری در فرآیند مدیریت شهری شهر تهران می باشند .برای ارزیابی فرضیات
تحقیق از آزمون کای اسکوئر و کرامر استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد؛ بین ضعف و ابهام در قانون اساسی و قوانین عادی،
بین کم توجهی به مصوبات و جایگاه قانونی شوراهای اسالمی شهر ،بین دوگانگی مدیریت شهری با مدیریت شهرداری و آسیب-
های ساختار نظام تصمیمگیری شورای اسالمی شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی :آسیب شناسی ،نظام تصمیمگیری ،مدیریت یکپارچه شهری ،تهران.

( -9نویسنده مسئول) sarvar83@gmail.com
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مقدمه
برنامهریزان و متخصصین باید تمامی ابعاد موجود در یک شهر را مد نظر قرار بدهند تا بتواند یک شهر پایدار و
بادوام برای تمامی ساکنان آن فراهم سازند( .)Jacqueline.2016:33زیرا زندگی ساکنان در این شهرها متاثر از تمای
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی می باشد( .)Fiona Ferbrache.et al. 2017:2لذا ،اندازه ،کارکرد
سهای جدید از رشد
لگیری مقیا 
و نقش شهرها ( )Shona, et al. 2017: 27به همراه رشد سریعی شهرنشینی و شک 
شهای نوینی روبه رو کرده
و توسعه شهری طی دهههای اخیر ،شهرها و جوامع شهری را با پیچیدگی ها و چال 
است(قلی پور و همکاران .)4931 ،این چالشها و مشکالت شهری پیچیده ،فراتر از آن هستند که امکان حل آنها با
مداخله دولت وجود داشته باشد .لذا این عامل منجر به تغییر پارادایمي از نگاه حکومتی به نگرش حکمروایی را
یهای دیدگاه حکمروایی شهری ،مشارکت تمامی کنشگران توسعه شهر در تصمصم
موجب شد .از مهمترین ویژگ 
یتوان برشمرد(توکلی نیا و نور محمدی .) 77 :13 27 ،این مشارکت
سازی ،تصمیمگیری ،اجرا ،اداره و نظارت را م 
همگانی در توسعه شهر مستلزم تمرکز زدایی است .مفهوم تمرکز زدایی از دیدگاه راندیلنی به انتقال یا تفویض
اختيارات در زمينههای برنامه ریزی ،تصميمگيری و یا مدیریت از طرف مقامات دولت مرکزی به مقامات محلی
تعریف شده است .کالینز و گرین تمرکززدایی را به صورت انتقال اختيار تصميم گيری ،انجام وظایف و مسئوليتهای
مدیریتی و استفاده از منابع در بخش دولتی به واحدهای محيطی نظير حکومتهای محلی ،واحدهای اجرایی محلی،
ارگانهای تخصصی و سازمانهای محلی م 
یدانند ) .(Miller,2002:3محتوا و مبنای اصلی مفهوم عدم تمرکز این
است که به یک جامعه انسانی که در داخل جامعه بزرگتر قرار دارد ،مسئوليت داده شود تا امور مخصوص به خود را
ل گی ر ی
مستقيمًاًا اداره کند(.اشتریان و کریم فرد .) 102 : 5931 ،بنابراین تمرکززدایی از حکومت متمرکز ،موجب شک 
لگیری شوراهای
مدیریت مشارکتی خواهد شد .این تغییر در سطح جهان از دهه  1980آغاز شد و در ایران با شک 
اسالمی در سال  1377عمال مطرح گردید (.توکلی نیا و نور محمدی .)27 : 1377 ،مدیریت مشارکتی در مفهوم
اسالمی به عنوان شورا و مشورت مورد استفاده قرار می گيرد .شورا از ریشهدارترین اصول عرفی و مقررات سنتی و
از بارزترین شیوههای عقالنی در زندگی جمعی است( مبلغ .)9: 1381 ،مفهوم شورا به عنوان یک نهاد اجرایی
منتخب مردم از پيامدهای جامعه صنعتی نوین است .از این دیدگاه نهاد شورا خود بر دو مفهوم مشارکت و
تمرکززدایی تکيه دارد(ایرانی .) :15 6 137 ،و هدف اصلی آن پیش برد سریعی برنامههای توسعه شهری از طریق
همکاری و مشارکت مردم است .لذا در عمل ساختار مدیریت در کالنشهرها ایران و باالخص تهران ،همان ویژگیها و
تهای ساختاری شبه مدرنیستی نظام کالن مدیریت شهری کشور یعنی غیرمشارکتی ،متمرکز ،بخشی ،از باال
محدودی 
فپذیری الگوی ساختار
به پایین ،عدم انطباق سلسله مراتب ساختار مدیریتی با سازمان فضایی شهر ،عدم انعطا 
تهای گروهی درون سازمانی و در نهایت ،پایداری ساختار در برابر تحول است.
سازمانی در زمینه مشارکت در فعالی 
یهای یک مدیریت
به عبارت دیگر ،ساختار مدیریت شهری تهران به رغم شکلگیری شوراهای اسالمی شهر ،ویژگ 
محلی -مشارکتی مدرن و دموکراتیک را ندارد .به طوری که در این نظام ،ارتباط ارگانیک میان شورا ،شهردای و
شهرندان دیده نمی شود(فنی و صارمی .) 91 : 1387 ،با این وجود بعد از گذشت چهار دوره(حدود  16سال) از فعاليت
شوراهای اسالمی می گذرد لذا ارزیابی جامعی از عملکرد این نهاد مهم در مدیریت کالنشهر تهران صورت نگرفته

مگیری111 ...
بشناسی ساختار نظام تصمی 
آسی 

است .نبود ارزیابی و ساختار نحوه تصمیمگیری شوراهای اسالمی در فرایند مدیریت شهری موجب عدم شناخت
یتواند باعث افزایش شناخت گردیده و به تقویت
دقيق نقاط قوت و ضعف آنها خواهد شد ،لذا اقدام در این راستا م 
عملکرد مطلوب این نهاد در راستای قوانين و توسعه متوازن کالنشهر تهران کمک نماید .با مرور مطالعات صورت
گرفته درباره حکومت محلی و شوراها در ایران می توان گفت که پژوهشهای فراوانی در این زمينه صورت گرفته
که اکثریت قریب به اتفاق آنها به شناسایی دالیل و عواملی که موجب عدم موفقيت تجربه شوراها شدهاند،
تهای محلی و تأثير آنها
پرداختهاند .در ارزیابی مطالعات تحقيقات خارجی ،اصو ًالًال بيشتر مطالعات در مورد حکوم 
بر متغيرهایی مانند کارایی ،اثربخشی ،شفافيت و پاسخگویی بوده است (اشتریان و کریم فرد .) 99 : 5931 ،لذا به
منظور شناخت بهتر این مفهوم به نمونههایی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه و دست آوردهای آن ها در ذیل
اشاره شده است.
جدول :1پیشینه تحقیق
نتایج

محققین

در مقالهای با عنوان" ﺮﺑ ر ﯽﺳ

ﺮﻣﺪﯾﻮﻧ دو ﯽﺧ

ﺎﮔ م ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

رو ﺎﺣ نی( ) 1379

ﺪﻋ ا ﺖﻟ
ﯽﺴﯾﺮﻫ

ﮋﻧ اد( ) 1379

ﯽﻘﻓﻮﻣ
دریایی

( ) 1386
تقوایی

ﻮﺧ د ،ﺖﺧﺎﻨﺷ

ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ  ،ﺪﻋ ا ﺖﻟ

ﻣﺎﮐ ـﻞ و ﺟـ ﯽﻌﻣﺎ از و ﮔﮋﯾ ـﯽ ﻫـﺎي اﺳـ ﯽﻣﻼ ﯾـﮏ ﺷـ ﺮﻬ ﺑـﻪدﺳـﺖ آورﻧـﺪ .وی معتقد است که ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ
ا ﺎﺼﺘﻗ دي ،ا ﺖﯿﻨﻣ

ﻞﺑﺎﻗ

و آ ﺶﯾﺎﺳ

ﺼﺣ ـﻮل است.

در مقالهای با عنوان" ﺑﺮﺠﺗ ـﻪ ﺷـﻮرا ﺎﻫ در ﻘﺣ ـﻮق اﯾـﺮان از ا ﻘﻧ ـﻼب ﺸﻣ ـﺮو ﺖﯿﻃ
ﺐﯾﻮﺼﺗ

آذربایجانیو

ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

ﻮﺷ راي ﺮﻬﺷ ﺮﻬﺗ ان" ﻪﺑ ﺮﺑ ر ﯽﺳ

ﻮﺷ راي ﺮﻬﺷ ﺮﻬﺗ ان ﺮﭘ دا ﻪﺘﺧ  ،و به این ﻪﺠﯿﺘﻧ رسیده است که ﻮﺷ را ﺎﻫ ي اﺳـ ﯽﻣﻼ

آ ﺎﻬﻧ و ﺎﺑ در ﺮﻈﻧ

ﻦﺘﻓﺮﮔ

ﺮﺷ ا ﻂﯾ

ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ

ﻌﻣﺎﺟ ـﻪ آن روز در زﻣـﺎن ﺐﯾﻮﺼﺗ

ﺗـﺎ ا ﻘﻧ ـﻼب اﺳـ ﯽﻣﻼ " به ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ اي ﻮﻗ ا ﻦﯿﻧ
ﻮﻧﺎﻗ ن پرداخته ،و ﻪﺑ ا ﻦﯾ

ﻪﺠﯿﺘﻧ رسیده ﻪﮐ

ﻮﺑﺮﻣ ط ﻪﺑ

ا ﯽﻣﻼﺳ

ﺪﯾﺎﺑ در او ﻦﯿﻟ
ﺎﻫﺮﻬﺷ  ،در ﻪﯾﺎﺳ

ﻮﺷ را ﺎﻫ و ﺮﯿﺳ ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ

ﺪﻋ م ﺰﮐﺮﻤﺗ اداري در ا ﺮﯾ ان از ﻪﺑﺮﺠﺗ

ﻮﺧﺮﺑ ردار ﺒﻧ ﻮده ا ﺖﺳ .

در مقالهای با عنوان" بررسی تاثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثر بخشی شهرداری ها در شهر آباده" به مقایسه اثرات تشکیل شوراها بر شهرداری ها پرداختهاند و
به این نتیجه رسیدهاند که بین اثر بخشی شهرداری ها قبل و بعد از تشکیل شورا تفاوتی وجود ندارد به جز آن که شهردار انتخابی شوراها ضعیف تر بودهاند.

و

همکاران( ) 1389

در تحقیقی با عنوان :تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسالمی شهر در نظام مدیریت شهری کشور ،به بیان این موضوع پرداختهاند؛
شوراهای شهری کشور ،جهت انجام وظایف خود با مشکالت درونی و بیرونی روبرو هستند .مشکالت درونی شوراها به سطح دانش ،تخصص و اطالعات
شهری اعضا ،ضعف ساختاری ،قانونی ،تئوریکی و مشکالت سازمانی شوراها مربوط می شود .بخشی از مشکالت بیرونی شوراها نیز ناشی از عدم به رسمیت
شناخته شدن شوراها توسط نهادهای دیگر است .دوگانگی مدیریت شهری با مدیریت شهرداری ها و عدم تحقق و عملیاتی شدن نظریه مدیریت یکپارچه شهری
از جمله مواردی است که در عمل تضعیف جایگاه شوراها را به دنبال دارد.

پیشگاهی

و

واعظی()3931

در مقالهای با عنوان؛ چالش های شورای شهر در مدیریت شهری تهران باین نتیجه رسیدهاند؛ مشکالت جهت تحقق مدیریت شهری کارآمد در تهران در وجه
کارکردی به نسبت حوزه ساختاری بیشتر است .از موارد آسیب شناسی شده می توان به عدم اطالع شهروندان از عملکرد شورای شهر تهران ،نبود بسترهای الزم
جهت مشارکت شهروندان تهرانی ،وابستگی مالی شورای شهر به شهرداری ،سیاسی شدن شورای شهر ،میزان سواد اعضای شورای اسالمی شهر و عدم آموزش
های الزم به آنها و ...اشاره کرد.

الهویردیزاده

و

همکاران ()4931

در مقالهای با عنوان؛ آسیب شناسی رابطه بین شورای شهر با نظام سیاسی در ایران ،باین نتیجه رسیدهاند؛ شورای شهر در  5مؤلفه )1 :جایگاه قانونی شورای شهر
در قانون اساسی و قوانین برنامههای توسعۀ کشور؛  )2انتخابات اعضاء شورا ،لغو عضویت و انحالل شوراهای شهر؛  )3شخصیت حقوقی شورای شهر؛ )4
بودجه و منابع مالی شورای شهر -شهرداری؛  )5اختیارات و استقالل عمل شوراهای شهر در ارتباط با ادارات و سازمانهای دولتی .دچار ضعف و آسیب است.
رویکرد مبهم قانون اساسی به شوراهای اسالمی بطور عام و شورای شهر به طور خاص موجب شده است به فراخور زمان و شرایط موجود تفسیرهای مختلفی
دربارۀ جایگاه شورای شهر ارائه گردد .رویکرد مبهم قانون اساسی همراه با تفسیر به رأی نهادهای باالدستی و آراء نهادهای حقوقی و قضایی بر اصول
تمرکززدای شورای شهر تأثیری منفی گذاشته است.

ق ر خل و

و

همکاران()5931

در مقالهای با عنوان؛ بررسی اثرگذاری عملکردهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شوراهای اسالمی شهرها در ایران (مطالعه موردی :شورای اسالمی شهر
سردشت) ،به این نتیجه رسیدهاند؛ عملکرد اقتصادی شورای شهر سردشت ضعیف بوده است .البته عملکرد اجتماعی در وضعیت مناسب تری نسبت به عملکرد
اقتثصادی قرار دارد و فراتر از حد متوسط و قابل قبول پژوهش قرار گرفته است.

ساالری
صفوی()6931

Peteri,2008
Martinez.2011

و

در تحقیقی با عنوان؛ نقش نهاد شورای اسالمی شهر در اعتالی حقوق شهروندی باین نتیجه رسیدهاند؛ از میان ابعاد عملکرد شورای اسالمی شهر تهران ،به ترتیب
متغیرهای انتخاب شهردار ،نظارت بر مدیریت شهری و تصویب امور شهرداری ،پیش بینی کننده میزان تحقق حقوق شهروندی هستند.
در پژوهشی به بررسی مواردی همچون تامين مالی حکومتهای محلی ،پاسخگویی به مردم ،دارا بودن استقالل در زمینه قانون گذاری ،تعیین مالیات در
تهای غیر متمرکز پرداخته است.
ح کو م 
در پژوهشی نظام اداری غيرمتمرکز و داشتن اختيار و صالحيت در سه حوزه قانونگذاری ،خرید کاال و خدمات و مدیریت منابع انسانی و نيز دارا بودن
تها را مورد بررسی قرار داده است
سازوکارهایی برای پاسخگو نگاه داشتن حکومت در استفاده صحيح از این اختيارات و صالحي 

هانسن( ) 2015

تهای محلی بر رضایت شهروئدان بیان کرد که یکی از وظایف اصلی دولت محلی ،تأمین رضایت شهروندی و توجه به کیفیت
در پژوهشی با عنوان تاثیر دول 
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زندگی شهروندان است که با وضع قوانین مناسب ،مانع از تعرض دیگران به حقوق و آزادی های شخصی می شود.
) 2015 (Kocaoglu

در مقالهای با عنوان :رابطه دموکراسی و شوراهای شهر ،مطالعه تطبیقی شهرهای :کیرشیر و یوزگات به بیان این نکته پرداختهاند :دموکراسی مشارکتی باالترین
شکل از مشارکتی است که به شیوههای دموکراتیک امروز ارائه می شود ،شوراهای شهر کاربردی ترین ابزار برای این منظور است مشارکت نهادهای غیر دولتی
نظیر شوراهای شهرها تقریبا در هر فعالیت برای تامین مشارکت عمومی از جنبههای ارزشمند برای دموکراسی مشارکتی به شمار می رود

&Elelman
) 2018 (Feldman

در تحقیقی با عنوان ،آینده مشارکت شهروندان در شورای مشارکتی شهرها و نقش آن ها در استراتژی های پایدار شهری به بیان این نکته پرداختهاند؛
برای تأمین و اجرای سیاستهای پایداری شهری از شبکههای اجتماعی ،کانال های رسانهای سنتی و پشتیبانی فنی بهره گرفته شده است.

مبانی نظری
ا ﺮﻣ وزه ﺮﻬﺷ در ﺎﯿﺣ ت ﯽﻧﺪﻣ از ﻪﺳ ر ﻦﮐ ا ﯽﺳﺎﺳ تشکیل شدهاند،

ﺷﻬﺮوﻧﺪ

ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ

ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮي

شکل  :1ارکان حیات مدنی شهر

ﺷـ ﺮﻬ و ﺪﻧ و ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﺮﻬﺷ ي ﯽﺘﯿﻫﺎﻣ

ﻪﺑ ﺳـﺎز ﯽﻫﺪﻧﺎﻣ و ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﯽﻠﻋﺎﻓ دار ﺪﻧ و ﺪﺒﻟﺎﮐ شهری ماهیتی انفعالی؛ بر این اساس ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﺮﻬﺷ ي ﻒﻠﮑﻣ

ﺪﺒﻟﺎﮐ ي ﺮﻬﺷ اﺳت(فرید .)1: 8 37 1 ،از این رو ،مدیریت شهری را فرایندی از به شرح

موارد زیر است:

شکل  :2فرآیند مدیریت شهری
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که برای نیل به اهداف عملیاتی خاص در سطح جوامع شهری تنظیم شده است .)McGill, 1998:464(.شالوده این
نوع مدیریت ،برعهده گرفتن نقشی فعال در توسعه ،مدیریت و هماهنگ سازی منابع برای دستیابی به اهداف توسعه
شهری است( سعیدی .) 13 3- 131 8 38 1 ،به اعتقاد مک گیل مدیریت شهری باید در برگیرنده سه بعد باشد؛

شکل :3ابعاد مدیریت شهری از نظر مک گیل منبعMcgill, 2001, 347-354 :

بحث نهادهای مدیریتی با دو نکته با اهمیت ،ایجاد ترتیبات بین نهادی و سازمانی و پذیرش دستور کار تمرکززدایی
تهای محلی هدایت شود(کاظمیان و میر
همراه است .به این معنا که فرایند مدیریت شهری باید از سوی حکوم 
عابدینی .) 29 : 0931 ،تشکيل حکومتهای محلی خود نشانگر سياست دموکراتيک کردن اداره شهرها از ناحيه دولت
مرکزی است و تثبيت آنها حاکی از تغ يي ر الگوی مدیریت محلی از مدیریت متمرکز دولتی به توزیع قدرت و
مدیریت گسترده مردمی دارد .در واقع هدف از تشکيل حکومت محلی ،شرکت دادن مردم در اداره امور از پایين
ترین سطح جامعه تا باالترین سطح آن است( طباطبایی موتمنی .) 98 : 13 18 ،از مصادیق تشکیل حکومت محلی در
ایران می توان به قانون تشکیل شوراهای محلی این کشور اشاره کرد .در همین راستا و با طرح مفهوم شورای محلی
تعریفی از مدیریت شهری با این مضمون قابل طرح است که ،مدیریت شهری را به معنای هدف گذاری ،برنامه
ریزی و اجرای طرح های مبتنی بر رفع مشکالت شهری و خدمات رسانی به شهروندان زیر نظر ارگان مسئول مانند
شورای شهر و شهرداری می داند( .)Cheema & Ward, 1993: 1کلمه شورا در فرهنگ عمید به معنای مشورت،
کنکاش و شور کردن است(عمید .) 808 : 1383 ،و منظور از آن ،مجموعهای از نمایندگان منتخب مردم که با
برخورداری از اختیارات اجرایی رسمی به اداره بخشی از امور حوزه انتخابی خود می پردازند (ایرانی.) 15 : 1376 ،
ﺎﻈﻧ م ﻮﺷ را ﯽﯾ
ﺎﺸﻣ ر ﺖﮐ

در ا ﺮﯾ ان از ﯽﺘﻣﺪﻗ

د ﻨﯾﺮﯾ ـﻪ ﺧﺮﺑ ـﻮردار اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ ﺷـﺮوع ا ﺸﯾﺪﻧ ـﻪ ا ﺎﺠﯾ د ﺎﻬﻧ د ﺎﻫ ي ر ﯽﻤﺳ

ﺮﺑ اي

ﺮﻣ دم در ا ﻮﻣ ر ا ﺮﺟ ا ﯽﯾ محل سکونت آنها ،ﭽﻤﻫ ﻮن ﺳـ ﺮﯾﺎ ﺎﻬﻧ دﻫـﺎي ﯾﺪﺟ ـﺪ ﺳﺎﯿﺳ ـﯽ و ﯽﺘﻣﻮﮑﺣ به جریان

یگردد (مقیمی .) 54 : 1383 ،این ارگان یک نهاد مردمی و غیردولتی
های که به انقالب مشروطه منتهی شده است بر م 
بوده که نمایندگان و اعضای آن با آرای مستقیم مردم انتخاب میشوند؛ و درچهارچوب قوانین مصوب جمهوری
اسالمی ،دارای وظایف و اختیاراتی است که مهمترین آن ،طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسالمی ،داشتن نقش
اصلی در مدیریت شهری است(شاکری و فدایی .) 3931 ،بنابراین شورا از طریق سه فعالیت بر مدیریت شهری تأثیر
یگذارد:
م
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شکل :4ابعاد تاثیر گذاری شورا بر مدیریت شهری منبع :منصور42 : 1381 ،

در ﻮﻧﺎﻗ ن ﺮﻬﺷ داري ﻮﺼﻣ ب ﺎﺳ ل  1334ﺎﯿﺴﺑ ري از ﺎﻣﺪﺧ ت در ﻪﻄﯿﺣ ا ﺎﯿﺘﺧ ر ﺷـ ﺮﻬ داري ﺑـﻮده اﺳـﺖ؛ و ﻨﺑ ـ ﺮﺑﺎ ا ﻦﯾ ،
ا ﻤﺠﻧ ـﻦ ﺮﻬﺷ  ،ﺎﻈﻧ رت ﺮﺑ

ﺮﮑﻠﻤﻋ د ﺎﯿﺴﺑ ري از ﻮﺣ زه ﺎﻫ ي ﺎﻣﺪﺧ ت ﺷـ ﺮﻬ ي از ﻠﻤﺟ ـﻪ آب ،ﺑـﺮق و ﺪﻬﺑ اﺷـﺖ را ﺑـﺮ

ﻬﻋ ـﺪه داﺷـ ﻪﺘ اﺳـﺖ (زیاری و همکاران .) 129 : 3931 ،که نهاد فوق از این طریق می توانست درسیستم مدیریت
شهری ،مشارکت و نظارت مستقیم داشته باشد .نظارتی که گسترده و از نوع نظارت دموکراتیک بشمار میآمد(نیکژاد
الریجانی )2: 1381 ،ا ﺎﻣ با ا ﺎﮑﻔﻧ ك ا ﻦﯾ ا ﻮﻣ ر از ﺮﻬﺷ داري و وا ﺬﮔ اري آن ﻪﺑ
ﺎﮐ سته و در ﻪﺠﯿﺘﻧ  ،ﺪﻣ ا ﻪﻠﺧ ﺷـﻮرا را در ﺴﺑ ـ ﺎﯿ ري از اﻣـﻮر ﺷـ ﺮﻬ ﻒﯿﻌﻀﺗ
ﻗـﻮا ﻦﯿﻧ

ﺮﯾﺎﺳ د ﺎﮕﺘﺳ ه ﺎﻫ از ا ﺎﺠﺴﻧ م ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﻮﻤﻧ ده ا ﺖﺳ

از این رو ،ا ﻦﻤﺠﻧ

ﺮﻬﺷ ي

ﺮﻬﺷ در ﺐﻟﺎﻗ

ﻌﺑ ـﺪي ﺑـﻪ ﺷـﻮراي ﺷـ ﺮﻬ ﻨﺗ ـﺰل ﺎﮕﯾﺎﺟ ه داد(زیاری و همکاران .) 129 : 3931 ،شورایی که وظایفش اکثرا به

نهاد شهرداری محدود شده و قدرت و اختیار الزم جهت تصمیمگیری و تصمیمسازی بر تمامی عناصر و
سازمانهای موثر در مدیریت شهری را ندارد .همچنین با توجه ﻪﺑ ا ﺎﮑﻣ ن ﻮﻐﻟ

ﺎﺑﻮﺼﻣ ت ﻮﺷ را ،ا ﺎﮑﻣ ن ا ﻼﺤﻧ ل ﻮﺷ را،

ﻘﻧ ـﺶ ا ﺳﺎﺳ ـﯽ وزارت ﺸﮐ ـﻮر در ﻗـ ﯽﻧﻮﻧﺎ ﺷـﺪن ﺎﺑﻮﺼﻣ ت و ﺰﻨﺗ ل ﺎﮕﯾﺎﺟ ه ﻮﺷ را در ﺎﻫﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ي ﺎﺸﻣ ر ﯽﺘﮐ  ،ﮕﻨﻫﺮﻓ ـﯽ،
ﺪﻬﺑ اﺷـ ﯽﺘ و آ ﻮﻣ زﺷـﯽ در ﺣـﺪ ﯾـﮏ ﺻﺎﻧ ـﺢ ﻧـ ﺎﮐﺎ رآﻣد ،ﻮﺗﯽﻣ ان ﺖﻔﮔ
ﯽﻓﺎﮐ

ﻪﮐ ﻪﺑ ا ﺎﻨﺜﺘﺳ ي ا ﻮﻣ ر ﻮﺑﺮﻣ ط ﻪﺑ

ﯿﻣ ـﺎن ا ﯿﺘﺧ ـﺎرات و ﻣسئو ﺖﯿﻟ ﻫـﺎي ﺷـﻮرا ﺎﻫ و ﻮﺟ د ﺪﻧ ارد .مجموعه این عوامل موجب تضعیف جایگاه شوراها

در تصمیمات و نقش آنها در مدیریت شهری شده است .از این رو ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﻞﺋﺎﺴﻣ
ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﺮﻬﺷ داري ،ﺐﺳﺎﻨﺗ

ﻊﻣﺎﺟ

ﻻﺎﺑ  ،ﺎﺑ ز ﺮﮕﻧ ي ﺶﻘﻧ

ﻮﺷ را در

ینماید(زیاری و همکاران .) 130 : 3931 ،در همین راستا ضروریت دارد که
ﺮﻬﺷ ي ﺮﺿ وري ﻪﺑ ﺮﻈﻧ م 

شوراهای محلی را نباید به عنوان نهادهای نظارتی صرف به معنای اخص کلمه قلمداد کرد؛ بلکه باید نهادهایی
تهای نظارتی نيز برخوردار باشند و از سوی دیگر ابزارهای اعمال
تصميم گيرنده باشند و در همين حيطه از صالحي 
موارد صالحيت این نهادها باید به نحو صحيح و دقيق مشخص شود؛ تا بتوان عملکرد قابل قبولی را از شوراها
انتظار داشت(اشتریان و کریم فرد .) 107 : 5931 ،طبق قانون ،شورای شهر به منظور پیشبرد برنامههای اجتماعی،
اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل
یشود(سعیدنیا .) 24 : 1383 ،از این رو ،این نهاد مردمی به عنوان عنصر سیاست گذار ،تصمیمگیر و با اندکی تسامح
م
قانونگذار مدیریت شهری در سطح محلی باید از خصلت جامعیت و فراگیری برخوردار باشد .تا بتواند وظایف
سیاستی و نظارتی خود را نسبت به تمام امور شهر و سازمانهای ذی ربط ایفا نماید(بیژنی .)8 1:137 1 ،لذا زمانی
شاهد تحقق مدیریت واحد شهری خواهیم بود که جایگاه شورا به عنوان مدیر و مرجع اصلی هماهنگ کننده امور
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شهر به رسمیت شناخته شود(ذکایی .) 65 : 1382 ،چرا که وظیفه اصلی و مهم شورای شهر ،به جریان انداختن درست
یباشد(مدنی.)05: 1377 ،
و صحیح امور شهری م 
روش تحقیق
روش به کار گرفته در این تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی و پیمایشی است .جهت گردآوری
دادهها ،از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است ،جامعه آماری شامل  30نفر از خبرگان موضوع مورد مطالعه
بوده است .ویژگی عمومی پاسخگویان به شرح جدول زیر آمده است.
جدول :2مشخصات پاسخگویان
تخصص

فراوانی

اساتید دانشگاه در حوزه مطالعات شهری

5

کارمندان شهرداری

10

اعضای شورای شهر

5

خبرگان محلی

5

کارشناسان سازمان نظام مهندسی

5
30

جمع

درصد

16.66
33.33
16.66
16.66
16.66
100

منبع :یافتههای پژوهش

برای تحلیل و محاسبه میزان معیارهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر از تکنیک دیمتل که از انواع روش های تصمیمگیری بر
یباشد استفاده شده است .با بهرهگیری از نظرات خبرگان و کارشناسان امر روابط تاثیرگذاری
پایه مقایسهی زوجی م 
یآید .محدوده جغرافیایی مورد مطالعه در این تحقیق
و تاثیرپذیری متقابل عناصر به صورت امتیاز عددی بدست م 
کالنشهر تهران انتخاب شده است .ابزار جمعآوری دادهها ،در آسیب شناسی ساختار نظام تصمیمگیری شورایی در
فرآیند مدیریت شهری کالنشهر تهران مجموعًاًا در قالب  26شاخص استفاده شده است .مهم ترین شاخصهای مورد
یباشند.
مطالعه به شرح جدول شماره  3م 
جدول :3شاخص های مورد مطالعه
مولفهها

متغیرها

حقوقی /قانونی

عدم انسجام در برخی از اصول قانون اساسی و قوانین مربوط بـه شـوراها با قوانین تقسیمات کشوری
محدودیت وظایف و اختیارات قانونی شوراهای شهر
عدم تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها
نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات شـوراها
عدم واگذاری اختیارات قانونی شوراها از سوی دولت به این نهاد
عدم تبیین جایگاه واقعی شوراها در کشور
نبود ابزار قانوني در شوراها جهت اعمال بعد نظارت برعملكرد دستگاههاي اجرائي حسب وظايف محوله
فقدان قدرت تصمیمگیری و سیاستگذاری های اجرایی در اموری که خارج از حیطۀ شهرداری هاست
عدم همكاري دستگاههاي اجرائي با شوراها و بي توجهي به خواستههاي شوراها و وجود نواقص قانوني
عدم اجرایی بودن برخی قوانین شوراها و نبود مدیریت واحد شهری
عدم شفافیت در حدود حوزه و نحوۀ عملکرد شوراها به لحاظ قانونی و حقوقی(نقص و ابهام در قوانین و آیین نامهها)
تهای قانونی و اجرایی برای تحقق بخشی مدیریت یکپارچه بین شوراها
عدم وجود ظرفی 

اقتصادی -اجتماعی

کمبود نیروی متخصص و مسلط به مسایل شهر در بین اعضای شورای شهر
عدم استقالل مالی شوراها و وابستگی مالی شوراهای شهر به شهرداری ها
پایین بودن سرمایه انـسانی در بین اعـضای شوراها
پا يي ن بودن سطح فرهنگ مشاركت و فعاليت شورائي در تصميم گيريها ،پيگيري و انجام امور محوله در بين برخي منتخبان شوراها و...
پایین بودن سطح تخصص و دانایی اعضای شوراهای اسالمی شهر از قوانین و مقررات
کم بودن تعداد اعضای شوراها به ویژه در کالنشهرهایی مانند تهران

ساختاری /نهادی

ضعف در ساختار و تش يك الت اداري شوراها
نقش کم رنگ شوراهای شهر در تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری

 611فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره اول ،زمستان 8931
عدم ارتباط قانونی نظامند شورها با اکثر نهادهای مدیریت شهری در سطح محلی
عدم آگاهی کامل مسؤوالن و مـدیران نـظام به جایگاه و نقش مهم شوراهای شهر
ضعف ارتباط کافی و اصولی میان شوراها با تشکل های غیردولتی(به ویژه  NGOها)
بروز اختالف نظرهای جدی میان شوراها و شهرداری ها با سایر نـهادها و سـازمانهای شهری
عدم ارتباط موثر شـوراهای شـهر با نـظامهای سـیاسی و حـکومتی کشور
بیاعتنایی به جایگاه قانونی شورا از سوی ارگان های ذیربط و برخی شهروندان
مقاومت در برابر ورود شوراها به عرصه مدیریت امور محلی از سوی برخی از نهادها و سازمانها
تهای کافی برای فعالیت شوراها
فراهم نـبودن بـستر مناسب و زیرساخ 
عدم هماهنگی های الزم بین تصمیمات شـوراها و عملکرد شهرداریها
بی توجهی و عدم بهره گیری از تجارب موفق شوراهای قبلی
نبود سازوکارهای الزم و هماهنگ کننده در امور شوراها
دخالت نابجا و نگاه صرفا سیاسی بدون توجه به تخصص گرایی و شایسته ساالری در عزل و نصب مدیران شهری
پایین بودن اراده سیاسی شوراها بر تقویت جایگاه مدیریت شهری در نظام قدرت

منبع :یافتههای پژوهش

یافتههای تحقیق
یباشد ،سیستم مورد بررسی را مشخص میکند .در همین
لدهنده که در این پژوهش  5معیار مشخص م 
عناصر تشکی 
راستا ،شدت روابط نهایی از عناصر طبق نظر خبرگان .این شدت بهصورت امتیازدهی بهصورت زیر خواهد بود.
جدول :4طیف لیکرت
بدون
تأثیر
0

تأثیر بسیار کم

تأثیر کم

تأثیر زیاد

تأثیر بسیار زیاد

1

2

3

4

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول شماره  3از هر خبره خواسته میشود تا سطحی را که نشان دهنده تاثیرات  iبر  jمعیار است،
مشخص کند .این مقایسات دو به دو بین هر دو معیار با  aijبیان شده و معیار رتبهبندی عدد صحیح از ،3 ،2 ،1 ،0
4میباشد که بر اساس آن ،صفر نشان دهنده عدم تاثیر 1 ،تاثیر کم 2 ،تاثیر متوسط 3 ،تاثیر باال 4 ،تاثیر بسیار باال
است .بنابراین نتایج نهایی تکنیک دیمتل در جدول شماره  5ارایه شده است:
جدول  :5ماتریس روابط کل و نتایج نهایی
مولفهها

متغیرها

حقوقی /قانونی

عدم انسجام در برخی از اصول قانون اساسی و قوانین مربوط بـه شـوراها با قوانین تقسیمات کشوری
محدودیت وظایف و اختیارات قانونی شوراهای شهر
عدم تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها
نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات شـوراها

d

r

16.1899

18.0506

17.8320

18.7141

18.6417

18.1254

0.5164
0.9109
0.8579

34.0089

2.7697

33.8536

17.6234

18.5343

16.5755

17.4334

عدم تبیین جایگاه واقعی شوراها در کشور

18.3117

15.5420

نبود ابزار قانوني در شوراها جهت اعمال بعد نظارت برعملكرد دستگاههاي اجرائي حسب وظايف محوله

عدم واگذاری اختیارات قانونی شوراها از سوی دولت به این نهاد

d-r
1.8607
0.8822

d+r
34.2406
36.5461
36.7671
36.1577

26
5
2
14
28
29
6

18.4370

18.0907

16.9678

18.3988

16.5321

17.6417

17.7375

18.7291

17.5126

18.2222

0.3464
1.4310
1.1097
0.9916
0.7096

35.7347

تهای قانونی و اجرایی برای تحقق بخشی مدیریت یکپارچه بین شوراها
عدم وجود ظرفی 

18.4659

18.3587

0.1072

36.8246

1

اقتصادی-

کمبود نیروی متخصص و مسلط به مسایل شهر در بین اعضای شورای شهر

اجتماعی

18.5820

16.0623

2.5197

34.6443

24

عدم استقالل مالی شوراها و وابستگی مالی شوراهای شهر به شهرداری ها

18.6293

فقدان قدرت تصمیمگیری و سیاستگذاری های اجرایی در اموری که خارج از حیطۀ شهرداری هاست
عدم همكاري دستگاههاي اجرائي با شوراها و بي توجهي به خواستههاي شوراها و وجود نواقص قانوني
عدم اجرایی بودن برخی قوانین شوراها و نبود مدیریت واحد شهری
عدم شفافیت در حدود حوزه و نحوۀ عملکرد شوراها به لحاظ قانونی و حقوقی(نقص و ابهام در قوانین و آیین نامهها)

پایین بودن سرمایه انـسانی در بین اعـضای شوراها

17.5703

17.5898
17.6981

1.0396
0.1278

36.5277

رتبه

35.3666
34.1738
36.4666

36.2191
35.2684

20
27
8
18

12
21

مگیری711 ...
بشناسی ساختار نظام تصمی 
آسی 
پا يي ن بودن سطح فرهنگ مشاركت و فعاليت شورائي در تصميم گيريها ،پيگيري و انجام امور محوله در بين برخي

منتخبان شوراها و...

18.4807

پایین بودن سطح تخصص و دانایی اعضای شوراهای اسالمی شهر از قوانین و مقررات

36.2946

2.2837

35.0103

16.9336
14.1634

17.5532

18.0915

18.2030

نقش کم رنگ شوراهای شهر در تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری

18.6470

16.3633

عدم ارتباط قانونی نظامند شورها با اکثر نهادهای مدیریت شهری در سطح محلی

کم بودن تعداد اعضای شوراها به ویژه در کالنشهرهایی مانند تهران
ساختاری /نهادی

18.2626

0.2181
1.5566
3.3898
0.1115

18.4903

ضعف در ساختار و تش يك الت اداري شوراها

عدم آگاهی کامل مسؤوالن و مـدیران نـظام به جایگاه و نقش مهم شوراهای شهر
ضعف ارتباط کافی و اصولی میان شوراها با تشکل های غیردولتی(به ویژه  NGOها)
بروز اختالف نظرهای جدی میان شوراها و شهرداری ها با سایر نـهادها و سـازمانهای شهری
عدم ارتباط موثر شـوراهای شـهر با نـظامهای سـیاسی و حـکومتی کشور
یاعتنایی به جایگاه قانونی شورا از سوی ارگان های ذیربط و برخی شهروندان
ب

36.7432
35.4239
31.7167

36.6987

23
4

18.0318

18.0961

17.0372

16.6934

17.4037

18.4730

0.3438
1.0693

18.5897

17.6275

0.9623
1.0781
0.6855
0.8970
0.7039

36.4177
32.8630

32
30
25

36.1279
33.7306
35.8767
36.2172

17.8092
17.0583

17.9553

17.8569

18.5608

بی توجهی و عدم بهره گیری از تجارب موفق شوراهای قبلی

18.0166

14.8464

3.1703

نبود سازوکارهای الزم و هماهنگ کننده در امور شوراها

17.6044

16.1815

1.4230

33.7859

دخالت نابجا و نگاه صرفا سیاسی بدون توجه به تخصص گرایی و شایسته ساالری در عزل و نصب مدیران شهری

18.4706

15.9401

18.0879

18.4376

2.5305
0.3497

34.4107

پایین بودن اراده سیاسی شوراها بر تقویت جایگاه مدیریت شهری در نظام قدرت

11

18.6276

18.4947

عدم هماهنگی های الزم بین تصمیمات شـوراها و عملکرد شهرداریها

33

18.0711

17.5341

تهای کافی برای فعالیت شوراها
فراهم نـبودن بـستر مناسب و زیرساخ 

19

0.5565
0.0644

18.6121

مقاومت در برابر ورود شوراها به عرصه مدیریت امور محلی از سوی برخی از نهادها و سازمانها

3

36.1462
36.3039
35.0136

36.5255

16
31
17
13
15
10
22
9

7

منبع :یافتههای پژوهش

عوامل در سلسلهمراتب نهایی توسط ستونهای معیارهای تأثیرگذار ( )D-Rو معیارهای شدت تأثیرگذار ()D+R
مشخص گردید .بر این اساس ،معیارهای با شدت تاثیر گذار می توان به عدم وجود ظرفیتهای قانونی و اجرایی
برای تحقق بخشی مدیریت یکپارچه بین شوراها ،عدم تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها و پا يي ن بودن سطح
فرهنگ مشاركت و فعاليت شوراها در تصميم گيريها ،پيگيري و انجام امور محوله در بين برخي منتخبان شوراها و...

اشاره کرد که به ترتیب با کسب امتیازهای  36.74 ، 36.76 ، 36.82دارای بیشترین شدت اثرگذاری می باشند .این
شاخص ها جز اثرگذارترین و اسیب پذیرترین تصمیمات شورهای کالنشهر تهران در فرایند مدیریت شهری شناخته
شدهاند و کمترین معیار در بین معیارهای مذکور می توان به ضعف ارتباط کافی و اصولی میان شوراها با تشکل های
غیردولتی(به ویژه  NGOها) ،بی توجهی و عدم بهره گیری از تجارب موفق شوراهای قبلی و کم بودن تعداد اعضای
شوراها به ویژه در کالنشهرهایی مانند تهران اشاره کرد که شدت تاثیرگذاری آنها نیز به ترتیب شامل (،)33.73
( )32.86و ( )31.71می باشد.
ارزیابی فرضیات تحقیق
بهای ساختار نظام تصمیمگیری شورای اسالمی شهر
 بین ضعف و ابهام در قانون اساسي و قوانين عادي و آسی تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
Asymp. Sig. (2)sided
.000
.145
.000

جدول :6نتایج آماری کای اسکوئر

df

Value

70
70
1

)129.620 (a
82.524
17.112

منبع :یافتههای پژوهش

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
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Approx. Sig.
.000
.000

جدول :7نتایج آماری کرامر

Value
1.066
.403

Phi
Cramer's V

Nominal by Nominal

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج بدست آمده در جدول فراوانی تلفیقی به دست آمد در جدول کای اسکوئر نتایج آماره کی دو و نتایج ضریب
همبستگی مشخص شد .مقدار ضریب همبستگی کرامر  0.40به دست آمد و مقدار معیار تصمیم ( )Approx Sigکمتر
از 5 .0 0می باشد لذا فرضیه یک تحقیق تایید می شود ،یعنی بین ضعف و ابهام در قانون اساسي و قوانين عادي و
بهای ساختار نظام تصمیمگیری شورای اسالمی شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
آسی 
بهای ساختار نظام تصمیمگیری
بین کم توجهی به مصوبات و جایگاه قانونی شوراهای اسالمی شهر و آسی شورای اسالمی شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
Asymp. Sig. (2)sided
.000
.000
.000

جدول :8نتایج آماری کای اسکوئر
Df

Value

120
120
1

)346.361(a
229.230
87.194

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association

a 144 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is.02.
منبع :یافتههای پژوهش

Approx. Sig.
.000
.000

جدول :9نتایج آماری کرامر

Value
1.759
.622
112

Phi
Cramer's V

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

منبع :یافتههای پژوهش

مقدار ضریب همبستگی کرامر  0.62به دست آمد و مقدار معیار تصمیم ( )Approx Sigکمتر از 5 .0 0می باشد برابر
با  0.0000می باشد ،لذا فرضیه یک تحقیق تایید می شود ،یعنی بین کم توجهی به مصوبات و جایگاه قانونی
بهای ساختار نظام تصمیمگیری شورای اسالمی شهر تهران رابطه معنی داری وجود
شوراهای اسال یمیم شهر و آسی 
دارد.
بهای ساختار نظام تصمیمگیری شورای اسالمی شهر
 بین دوگانگی مدیریت شهری با مدیریت شهرداری و آسی تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
Asymp. Sig. (2)sided
.064
.165
.001

جدول :01نتایج آماری کای اسکوئر
df

Value

35
35
1

)48.484(a
43.034
10.225

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association

a 40 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is.03.
منبع :یافتههای پژوهش

Approx. Sig.
.064
.064

جدول :11نتایج آماری کرامر

Value
.652
.292

Phi
Cramer's V

منبع :یافتههای پژوهش

Nominal by Nominal

مگیری911 ...
بشناسی ساختار نظام تصمی 
آسی 

یباشد لذا
مقدار ضریب همبستگی کرامر 5 .6 0به دست آمد و مقدار معیار تصمیم ( )Approx Sigکمتر از 5 .0 0م 
فرضیه یک تحقیق تایید میشود ،یعنی بین دوگانگی مدیریت شهری با مدیریت شهرداری و آسیبهای ساختار نظام
یداری وجود دارد.
تصمیمگیری شورای اسالمی شهر تهران رابطه معن 
نتیجهگیری
مفهوم شورا به عنوان یک نهاد اجرایی منتخب مردم از پيامدهای جامعه صنعتی نوین است .از این دیدگاه نهاد شورا
خود بر دو مفهوم مشارکت و تمرکززدایی تکيه دارد و هدف اصلی آن پیشبرد سریع برنامههای توسعه شهری از
طریق همکاری و مشارکت مردم است .با وجود این ،شوراهای اسالمی شهرها به عنوان یکی از ارکان سیستم
بهایی مواجه بوده است .وجود
مدیریت شهری در طول دوران تصدی خود در فضاهای شهری با چالش ها و آسی 
این چالش ها بر عملکرد آنها اثرگذار بوده است .تحقیق حاضر با نگاهی تحلیل گرایانه به شناسایی آسیبها و
شهای پیش روی ساختار نظام تصمیمگیری شواریی در فرآیند مدیریت شهری شهر تهران را مورد مطالعه قرار
چال 
داده است.
مطالعه نتایج تحقیقات دیگر محققان نشان داد؛ عمده تحقیقات صورت گرفته در حوزه شورای شهری عمدتًاًا به
تشریح وظایف شورای اسالمی شهرها و عملکرد آن ها پرداختهاند از جمله تحقیقات صورت گرفته که نگاهی این
یتوان به تحقیق ﺮﻣﺪﯾﻮﻧ دو ﯽﺧ رو ﺎﺣ نی(  ،) 1377هریسی نژاد(  ) 1377و
گونه به شورای اسالمی شهرها داشتهاند م 
آذربایجانیو دریایی(  ) 1386اشاره کرد .در تحقیق ،تقوایی و همکاران(  ) 1389پیشگاهی و واعظی( )3931که قرابت
بیشتری با موضوع مورد مطالعه دارد به بیان چالش های پیش روی شورای اسالمی شهرها پرداختهاند ،در تحقیقات
بین المللی مورد مطالعه نیز بیشتر تاکید بر نقش مشارکتی شوراهای شهرها در راستای توسعه پایدار شهری
پرداختهاند.
یافتههای تحقیق در راستای تکمیل تحقیقات صورت گرفته به این نتایج دست پیدا کرده است :از مهم ترین
بهای تهدید کننده ساختار نظام تصمیمگیری شواریی در فرآیند مدیریت شهری ،عدم وجود ظرفیتهای قانونی
آسی 
و اجرایی برای تحقق بخشی مدیریت یکپارچه بین شوراها ،عدم تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها و پا يي ن
بودن سطح فرهنگ مشاركت و فعاليت شوراها در تصميمگيريها ،پيگيري و انجام امور محوله در بين برخي منتخبان
شوراها و ...البته مواردی چون؛عدم استقالل مالی شوراها و وابستگی مالی شوراهای شهر به شهرداری ها ،کمبود
نیروی متخصص و مسلط به مسایل شهر در بین اعضای شورای شهر ،فقدان قدرت تصمیمگیری و سیاستگذاری
بهای تهدید کننده ساختار شورای شهر
یهاست از دیگر آسی 
های اجرایی در اموری که خارج از حیطۀ شهردار 
یباشد .نتایج حاصل از آزمون کای اسکوئر و کرامر نشان داد؛ بین ضعف و ابهام در قانون اساسي و قوانين
تهران م 
عادي ،بین کم توجهی به مصوبات و جایگاه قانونی شوراهای اسالمی شهر ،بین دوگانگی مدیریت شهری با مدیریت
شهرداری و آسیبهای ساختار نظام تصمیمگیری شورای اسالمی شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
بنابراین برای برون رفت از این وضعیت پیشنهادهای در زیر ارایه شده است:
باال بردن قدرت تصمیمگیری سیستم های شورای اسالمی شهر-افزایش تعامل بین شهرداری و شورای اسالمی شهر
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