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چکيده

مقاله ی حاضر در مورد ارزيابي عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسالمی شهر می باشد .مدیریت شهری در جهان
رو به توسعه دارای ضعفها و قدرتهایی است که یکی از مهمترین نهادها که م دم ی هعسوت هب دناوت ی ی یرهش تیر

کمک   

    

ک ند

تشکیل شوراهای شهری می باشد ،که در ایران هم با عنوان شورای اسالمی شهر مطرح شده است ،اما به دلیل عدم برنامه ریزی دقیق
با مشکالتی مواجه شده اند ،هدف نهایی تحقیق ارزيابي عملکرد مدیریتی شورای اسالمی کالنشهر تبریز از نظر عملكرد اث يشخب ر   
شوراها از بعد برنامه ريزي ،اجرا ،نظارت در مديريت كالنشهر تبريز و ايجاد بستر مناسب براي عملكرد ش  هنيمز رد اهارو ه يگنهام    
هاي الزم با نهادهاي مسئول شهري براي تحقق مديريت يكپارچه كالنشهر تبريز می باشد .بنابراین س  رد هک یلاو ر یم حرطم هطبا

   

شود اين است كه يآ ا شورای اسالمی کالنشهر تبریز از نظر مدیریتی پس از استقرار شورای اسالمی عملک سانم در ببببب ی داش ؟تسا هت

  

روش تحقيق حاضر توص يفي و كاربردي مي باشد .به طوریکه این بررسی از نظر هدف یک مطالعه توسعه ای اس ظن زا و ت ر نامز     
یک بررسی مقطعی تلقی می شود .جامعه ي آماري پژوهش شامل تمامي كارمندان شهرداري مناطق  ۱۰گانه شهر تبر دعت و زي ادددددی
از ساکنین شهر تبریز مي باشد كه از طريق جدول مورگان بدست آمده است و همچنین از طیف لیکرت اس فت اده گردی ییده اس رد .ت

تحلیل آماری یافته ها از نرم افزار  SPSSاس فت اده گردید .نتایج هاي بدست آمده از تحقيق نشان داد که عملک م در دد دددیریتی ش رو اای
اسالمی کالنشهر تبریز در سطح مناسبی بوده است.

واژگان کليدي :مدیریت ،مدیریت شهری ،یکپارچگی مدیریت شهری ،شورا ،شورای اسالمی شهر تبریز

( -1نویسنده مسئول) mahsa_faramarzi@yahoo.com
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مقدمه

شهرها در حال تبدیل شدن به "موتورهای رشد" هستند ،سرمایه گذاران و کارهای تخص صصص ی را ج  بذ مم مممی کننددد.

( )Bačlija, 2010به موازات آن شهرنشینی بی رویه ازدیاد تراکم جمعیتی و گسترش ناموزمون و نابسامان شهررری را
به ارمغان آورده است .)Zhou and Wu, 2015( .مدیریت مهمترین عامل در حیات ،رشد و بایندگی یا مرگ
یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل میکند  .شهر به عنوان یک سیست ممم
و نظام اجماعی پیچیده و متنوع نیازمند به مدیریت سازمان یافته ای برای تعییین و ستتیابی ب و فادها ه

نهامه گگگ گگگگی

فعالیتهای مرتبط می باشد( .کیانی و همکاران.)1931 ،
در این راستا مدیریت شهری به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق ش اب یلحم حطس رد یره

    در نظر و نتشاد 

تعبیت از اهداف و سیاستهای ملی ،اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت کنترل و هدایت همه جانب رهش رادیاپ و ه    
می باشد (کیا و همکاران .)5931 ،مدیریت شهری ،دولت محلی را برای عملکرد مطل هب تهج رد بو ب رش دو اااا ااااایط
اقتصادی و اجتماعی در شهر قادر می سازد (.)BaČlija, 2011
در دوران معاصر ،تشکيل حکومتهای محلی نشانگر سياست دموکراتيک کردن اداره شهرها از ناح کرم تلود هي ززز ززززی
است و تثبيت آنها حاکی از تغ يي ر الگوی مدیریت محلی از مدددیریت متمرک لود ز تت تتتی ب وت ه زززی ییع ق م و ترد دد دددیریت
گسترده مردمی دارد .در واقع هدف از تشکيل حکومت محلی ،شرکت دادن مردم در اداره ام پ زا رو اا ااایينترین س حط
جامعه تا باالترین سطح آن است تا شهروندان به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی میکنند ،عالقه مند ش نو ددد.
و نسبت به آن احساس مسئوليت کنند .عالوهبر این ،از این طریق زمينه بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی براای
همه افراد و گروهها فراهم میشود و مسائل و مشکالت اجتماعی به روشنی مطرح و برای آنها راه حلهاای مناس و ب
سازنده پيدا می شود( .اشتریان و کریمی فرد)5931 ،
بنابراین شوراها از جمله سازمانها يي هستند كه براي تحقق مشاركت مردم در فرآيند ت ميمص ريگ ييييي  ،برنام زير ه ييييي ،
نظارت و اجراي سياست گذاري ها در سطوح محلي و منطقه اي فعاليت مي كنند و از ا و روضح هنيمز قيرط ني   
مشاركت مردم در امور مربوط به خودشان فراهم مي نمايند به همين دليل ،شوراها به عنوان سازمان محل اطالق مي
شود كه كي

نوع حضور نهادينه شده مردم و منشأ شكل گيري خدمات شوراها مي باشد بنابر اين هرگاه قر دشاب را   

انسان و اجتماعات انساني (نمونه شهرها)محور برنامه ريزي قرا گيرندو عمأل درگير فرآيند برنام هب دنوش يزير ه    
عبارت ديگر برنامه ريزي بايد اساس مشاركت مردم صورت گيرد و بدون حضور مردم ،برنامه ريزان در دس ياهاگت
اجراي قادر نخواهند بود و به اهداف توسعه (شهر)دست يابند( .مظفری و موالئی هشجین )3931 ،توجه به ش يارو
اسالمي شهري موجب ترو جي فرهنگ مشاركت و حساس تر شدن شوراها نسبت به جايگاه فرد در مديريت ش يره
شده و در نتيجه حركت جامعه به سمت مشاركتي شدن سوق خواهد يافت.
مبانی نظری تحقیق
شهرها همیشه در حال فرایند غنی سازی و کانون گسترش هستند )Abbott, 2013(.مدیریت مدرن شهری به عن ناو
فرایند اجرای ،هماهنگی و ارزیابی استراتژی های یکپارچه با کمک مقامات شهرستان ،ب ا هب هجوت ا هدا شخب ف
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خصوصی و سود شهروندان در چارچوب سیاسی که در سطوح باالتری از دول للت وج راد دو د د ،تعری ییف م وش ی دد ددد.
( .)Malek ahmudi, Saremi, 2015مدیریت شهری به عنوان یک تالش برای هماهنگی و یکپارچه سازززی اق تاماد
دولتی و خصوصی برای غلبه بر مشکالتی که ساکنان شهری روبرو می شوند ،و ایجاد رق با تتی تررر ،عادالن و رت ه

اب    

ثبات تر میان شهرستانها می باشد )Momeni, et.al, 2011(.به این ترتیب امروزه برای مدیریت پیچیده شهری به طور
موثر ،مدیران شهری باید با آن آشنا شوند که چگونه شهرها به حیات خود ادامه می دهند .با ظهور تکنولوژی در علم
و مدیریت ،مدیریت شهری به دنبال درک سیستم های شهری متشکل از عوامل انعطاف پذیر متعدد با قوانین رفتاری
ت ،بط هک یرو    سیست ممم هاای
مرتبط در ارتباط است )Hopkins, 2013(.به عبارت دیگر مدیریت شهری پیچیده است ت
شهری به عنوان دور از تعادل ،به طور مداوم در حال تحول هستند .در نهایت ،متفاوت از برنامه ریزی زمینههه ای که
بر طرح ها تأکید دارد ،مدیریت شهری بر تصمیم ها و برنامه ها و کارایی آنه أت ا ککی یید دارد )Hopkins, 2014( .نظ ما
مديريت شهري مانند هر نظام ديگري ورودي و خروجيها يي دارد که در شکل ( )1نمایش داده شده است.

شکل( )1ورودی و خروجی نظام مدیریت شهری :منبع(سعیدنیا) 1383 ،

مدیریت موثر می تواند ایده ها و رویکردهای پایداری جدید ،مدیریت دانش و ارتباطات را به منظور ارتقاء مدیریت،
تصمیم گیری و بررسی ،ادغام کند .به عنوان یک رهبر شهری ،باید سعی کنیم که تیم مدیریت ما موثر باشد .شاخص
های عملکرد یک ابزار کلیدی برای اندازه گیری مدیریت موثر هستند .یک مثال از یک راه حل تکنولوژیکی ب مان ه   
 Cockpit Cityرا در نظر بگیرید .این یک سیستم مدیریت اطالعات و تصمیم گیری یکپارچه است که می توان هب د   
مقامات شهرستان در رشد و تغییرات مدیریت در یک شهر بر اساس شاخص های عملکرد کلیدی مربوط به من قطا
ی مدددیریت
مانند ترافیک ،محیط زیست و اقتصاد کمک کند .)Siemens Corporation, 2010( .لیدا پ عب جن دد ددد را برای ی
شهری مشخص می کند :تمرکززدایی شهر؛ مشارکت کاربران؛ مدیریت مستقل؛ توسعه پایدار؛ و رقابت شهرLida, ( .

 .)2013براین اساس امروزه مدیریت مقصد ،مفهومی جدیدتر از مدیریت شهری است .اولین مطالعات در این زمینه
دهه  990 1انجام شد .مدیریت مقصد مانند مدیریت شهری سنتی با زمینه های مختلف در ارتباط استMorrison, ( ،
 )2013; Wang and Pizam, 2011مانند مدیریت گردشگری ،بازاریابی مقصد ،مدیریت دولتی وBramwell and (...
 .)Lane, 2011: Pike and Page, 2014پیرس و اسکیزونی  3ویژگی برای مدیریت مقصد بی  :دنک یم نا ((( (((( Pearce

)and Scha¨ nzel, 2015
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 -1شامل مجموعه ای از فعالیت ها ،جاذبه ها ،ویژگی ها ،تجارب ،محصوالت یا خدمات؛
ق ،من قطا
 -2دارای یک بعد جغرافیایی قابل توجه است؛ به عبارت دیگر ،مقصد ها با مکان هاا ،من طا ق ق

ی ییا فض ها اای

خاص در محدوده ای از مقیاس از محلی تا کالن منطقه ای مرتبط می شوند؛ بحث بر سر این است که آی ییا مرزهاای
مقصد ثابت یا سیال ،اداری یا عملکردی هستند یا نه؟
 -3معموال از دیدگاه تقاضا یا عرضه تعریف می شود که در آن دو گروه اول از ویژگی ها به لحاظ نیازها ،ادراکات و
تجربیات گردشگران یا با توجه به ارائه دهندگان بخش چندگانه خصوصی و سازمان های دولتی مربوط  هک ه طط طططی ییف
وسیعی از خدمات و محصوالت را پیشنهاد می کنند)Pearce, 2015( .
در كشورهاي مدرن ،نخبگان و شهروندان به ط ش هرادا هرابرد نامزمه رو ه هرهش اما ..دنريگ يم ميمصت ر اا ا اااااا اااااااااای
کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه شهرهای آسیب پذیر در جهان هستند ،بنابراین عواقب ناشی از شهرنش ششینی
و شهرسازی در این شهرها نیز نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار بدتر است ،در نتیجه مشکالت ناشی از سیستم
های مدیریت شهری در کشورهای جنوب نیز بیشتر و جدی تر است .اصالحات مدیریتی درشهر کشورهای جن بو
نیاز به یک رویکرد جدید ب م ه دد دددیریت شهررری در ش  اهره ددارد )khazaee, Razavian,2012, 659-666( .مدددیریت
شهری در کشورهای در حال توسعه باید  2هدف ساده ،اما در عین حال بسیار مهم به دست آورد :برنامه ریزی برای
تا مم مین و نگه اد رر ری زیرس خا تت ت و خ هش تامد ر ررری و بر اا ای اطمینا نن ن از وض عع عیت ما لل لی و س امزا نن نی دول ه ت

اااا ای

محلی )Abedi Jafari, et al, 2012, 67-75(.درباره مديريت شهر ي در ايران نيز مي توان گف دا هک ت ا زا اهرهش هر   
دوران باستان وجود داشته است ،ولي نقطه عطف مديريت شهرهاي ايران را بايد دوران مشر  تيطو د دانس اب هک .ت    
تصویب قانون بلدیه در سال  6821به انجام رسید .این قانون در عمل با شکست مواجه ش لهپ هرود رد و د وو وووی نی ییز
تمرکز گرایی شدیدی بوجود آمد.در این دوره نیز عمال اداره شهرها برعه وتم هد لللی ییان دولت تتی ب يزوريپ زا سپ .دو    
انقالب اسالمي در سال  ١٣٥٧بر اساس قانون اساسي کشور قانون جديدی بر اداره شورا يي کشور در س وشک حط ر   
ي ،استاني ،شهر ي و روستا يي بوجود آمد .در سطح شهرها شورا ي اسالمي شهررر ،ج دش رهش نمجنا نيزگيا و   
وظایفي که بر عهده اين انجمن بود ،بر عهده شورا ي اسالمي شهر گذاشته شد  .اولين انتخابات ش يمالسا ي اهارو   
شهر درسال  ١٣٧٧برگزارگرديد و اولين نمايندگان شوراها از اين زمان آغاز به کار کردند و برای اولین بار از ق ترد
دولت در مدیریت شهری کاسته شده و به نهادهای محلی و مردم ممی واگ رگ راذ ددید(.سعععیدنیا .) 1383 ،نظ هش ما ررررری
ایران برخاسته از ساختار سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه کهن ایران و متاثر از عوام  ل ببیرون ننی در ط ات لو ررررریخ،
فراز و نشیب های زیادی داشته است .به همین دلیل تحلیل این نظام شهری ب  لماوع نتفرگ رظن رد نود م فلتخ      
خارجی و داخلی میسر نیست .تا وقوع انقالب مشروطه در ایران ،اداره شهرها در دس اسک ت نن نننی ب روط هب هک دو     
مستقیم از سوی شاه وی عهده دار مدیریت شهرها بوده اند و تحت عناوین کالنتر و داروغه و غیره مدیریت ش و ره
برعهده داشتند .شهر نشینی نیز کند بود و مسائل آن نیز محدود بود .با وقوع انق طورشم بال هه ههه ،حک مو تتی جدی یید در
عرصه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه آغاز شد که بر زندگی شهری نیز اثر گذاشت ،قوانین شهری در دهه های
بعدی موید اهمیت مدیریت شهری است .هر چند فرآیند مدیریت شهری با شکلی دیگر تحت تاثیر ق  ترد سسسیاس سسی
ی در
ت ع رگزکرمت مد اایی ی
حاکم برجامعه بود(.لطیفی .) 1385 ،با پیروزی انقالب اسالمی با توجه به نقش موثر سیاست ت
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اداره امور عمومی کشور و ضرورت سپردن امور محلی به مردم تشکیل شوراهای مردمی م ارق هجوت درو ر گ  ر .تف     
همچنین در قانون اساسی در چندین اصل به تشکیل شوراها ،ح اعف ورملق دود لل لللی ییت و اختی ییارات آنه نوگچ و ا گگ گگگی
ارتباطشان با دستگاه های دولتی اختصاص یافت .در ایران پ هد ود زا س ه رد هفقو  هام دنفسا

لاس

      377 1براای

نخستین بار مردم در انتخابات شورای شهر شرکت کردند .با انجام انتخابات شوراها گ رزب ما گگ گگگی در اداره بخش ششی از
امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش ،بینش و آرای مردم برداشته شد .مدیریت شهری در ای ییران از دو
سازمان و نهاد شورای شهر و شهرداری تشکیل شده است.
شورای شهر نهادی مردمی است ،اصل یکصدم قانون اساسی نیز موئد همین مطلب است :برای پیشبرد سررریع برنامه
های اجتماعی ،اقتصادی و اجتماعی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاررری و
مشارکت مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره روستا ،بخش ،شهر و شهرس  ناتسا و نات ن روش تراظ اااا ااااایی ب مان ه   
شورای روستا ،بخش ،شهر و شهرستان و استان صورت میگیرد که اعضای آن را همان مردم محل انتخاب می کنند.
شهر مطلوب کیفیت زندگی ،بهداشت و آموزش و کارایی باالیی دارد .این در واقع همان آرمان شهررری ک همه ه    ی
جوامع بدنبال آن هستند.
مهمترین اهرمهای شورای شهر برای اعمال حاکمیت مردم در اداره امور شهر در سه بخش عمده و اساسی است که
عبارتند از:
 -1انتخاب شهردار :باتوجه به مسکوت ماندن قانون شوراها نزدیک به  02ساللل ،وزارت کش رو

مس وئ لللیت انتخ با

شهردار را عهده دار بود .اما از سال  1375انتخاب شهردار بر عهده شورا گذاشته شد.
 -2تصویب برنامه و طرح جامع شهر :در ایران باتوجه به استناد م هدا

 99ق هش نونا ر اد رر ررریها ،حررریم نقش و عماج ه

مقررات آن پس از تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور به اجرا گذاشته می شود.
 -3تصویب بودجه سالیانه و نظارت بر عملکرد شهرداری :طبق ماده  67مقررات مالی شهرداریها ،شهرداری موظف
تا آخر دیماه ،بودجه سالیانه خود را به شورا پیشنهاد و شورا نیز بای یید قب ره هام دنفسا زا ل لاس

رب ار نآ ر سسسسس س سسسسسسسی و

تصویب نماید( .یوسفی .) 40 - 38 : 1385 ،با نگاهی به وضعیت شهرنشینی و نحوه ی مدیریت شهرها در ایران براای
ایجاد یکپارچگی مدیریت شهری بایستی تعریف درستی از شهر ارئه شود.
در نهایت مفهوم مدیریت شهری مجموعه ای از دانش و مهارت های الزم برای مدیریت عملکرد ش هره اای م و نرد
ت هاای
مناطق شهری است که امکان اجرای موثر برنامه های شهری و هماهنگ سازی سرماایه گ اذ ررری و زیرس خا ت ت
عملیاتی و خدمات اساسی را فراهم می کند.)IE University, 2017( .
پیشینه ی تحقیق
صفری و همکارانش در مقاله ای با عنوان طراحی و سازماندهی مولفه های اندازه گیری مدیریت شهری با تاکی رب د   
حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن بیان می کنند که برای مدیریت شهری و حکمرانی خوب مولفه های طراحی ش هد
را در ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری ها و مدیریت ش وم یره ر ناراکمه و یرفص( .دنهدب رارق هجوت د ششششششششششششششش ،
 .)4931در پژوهشی با موضوع مطالعه مروری مقاالت مدیریت یکپارچه شهری ،رمضانی فرخددد ،اض هک دنکیم راه    
ف) مق م رد زکرمت تالو ددد ددددیریت
ی ش :دنو الف ف
الیه ها و کنشگران در حوزه مدیریت شهری به سه معقوله تقس می م یی یی
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سازمانی ،اصالح قوانین ،قدرت اقتصادی درون س امزا ننی ،رویکردد مدددیریتی کللل گر د رهش هب ا ر رازبا هزوح هههه ه هههههها
ب(مقوالت :تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخ صص ی ،پیشبینی مداخالت سایر بخشها ،شناخت ابزاراها و تجارب
موجود ،استراتژی منسجم ،از منظر الیه ها .ج) مقوالت تقویت شوراهای شهری ،مشارکت هماهنگ کنشگران عرصه
مدیریت ،فعالیت علمی و آموزشی در حوزه کنشگران قرار می گیرند( .رمضانی فرخد)3931 ،
باکلیجا در مقاله ای تحت عنوان مدیریت شهری در چهارچوب اروپا به این نتیجه رسیده است ک تلود لالقتسا ه    
های محلی برای مدیریت شهری کمرنگ اس ب رب اما .ت ر خخخ خ خخخخخی از جنب ه ه اا ااای عملکرددی ش ات ره ثث ثثثیر مثبت تتی دارد.
()BaČlija,2011
پور احمد و همکارانش در پژوهشی دیگر ب دع ناونع ا ممم مممم م تيريد

یکپارچههه شهررری در اير يد زا ليلحت :نا د هاگ    

مشكالت تعاملی و حقوقی بين دولت و شهرداری ،به این نتیجه دست یافته ان ک د هه ههه ش یرادره

خودمختاررری کم و

ضعیفی نسبت به دولت و سازمانهای وابسته آن دارد؛ که خود بخشی از موانع مدددیریت یکپارچههه در کش تسا رو ... ..
( .)Pourahmad, et al, 2015شیخی و همکارانش در پژوهشی با عنوان تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدددیریت
شهری با نقش میانجی مشارکت شهروندان (مطالعه موردی :شهرداری کرمان) ،به ای ک دنا هدیسر هجیتن ن ههههه هههههه ،ب ببین
سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان رابطه معناداری بوده ،همچنین بین مش هش تکرا ر  نادنو وو ووو مدددیریت شهررری
رابطه وجود داشته و بین سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری رابطه معناداری وجود دارد( .شیخی و همکاران.)4931 ،
نقد و بررسي عملکرد شوراهای اسالمي شهر در ایران پژوهش دیگری است که توسط اشتریان و کریمی فر ماجنا د   
یافته است که نتایج این تحقيق نشان می دهد که تمرکزگرایی ،رانتی ب دو ننن سيست ممم و م مهب

ج ندوب اا ااایگاهه حقوققی

موجب عملکرد نامطلوب شوراها در ایران شده است( .اشتریان و کریمی فرد)5931 ،
مواد و روش ها
تحقیق حاضر به صورت پیمایشی اجرا خواهد شد به طوریکه این بررسی از نظر هدف یک مطالعه توسعه ای است
و از نظر زمان یک بررسی مقطعی تلقی می شود .جامعه آماری تحقیق شامل کاركنان من قطا

دوازده گانههه ش ادره ررری

شهر تبریز و تعدادی از ساکنان شهر تبریز بصورت تصادفی می باش ن مجح .د مم مممونههه ش لما

 101نفررر ( ،ک ماش ه لل لل
ل

کاركنان مناطق  12گانه ی شهرداری شهر تبریز بعالوه تعدادی از جمعیت شهر تبریز ) می باشد که از طری ییق ج لود
مورگان بدست آمده است .روش نمونه گیری به صورت تصادفی و ساده می باشد .نوع تحقیق توسعه ای -کاربردی
و روش اصلی  -توصیفی -تحلیلی می باشد .در این تحقیق بر اس ام سا هههی ییت آن اطالع  ود هب مزال تا شش ش ششششیوه زی ییر
گردآوری می گردد:
 – 1روش کتابخانه ای و اسنادی در جهت تبیین تئوریک موضوع و گردآوری اطالعات از مراکز و موسسات رسمی
 – 2مطالعات میدانی که شامل بازدید از منطقه مورد مطالعه جهت شناسایی ویژگیهای منطقه مورد مطالعه ،پرسشنامه
و ابزار گردآوری اطالعات این تحقیق(مشاهده ،فیش ،جدول و بانک اطالعاتی و شبکه های کامپیوتری و غیره) م ممی
باشد .برای پایایی سواالت و آزمون پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردی ییده اس فلآ بيرض شور زا .ت ااا اااای
کرونباخ برای تع يي ن پايايی يک پرسشنامه يا آزمون با تاکيد بر همبستگی درونی استفاده گردید .در اين روش اجزا يا
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قسمت های پرسشنامه برای سنجش ضريب پايايی آزمون به کار برده شد .برای تجزیه و تحلیل آماری از نر رازفا م   
 SPSSاستفاده شده است.
معرفی محدوده
استان آذربایجانشرقی با جمعیت  3909652نفر از استانهای ترک نشین ایران است که تبریز مرک اتسا ز نن ننن آذربایجاننن
شرقی در ناحیه شمالغربی آن واقع شده است است .مرکز استان شهر تبریز با جمعیت یک میلیون و  773ه و راز

33

نفر  42درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده است
شه تبریز در  46درجه و  25دقیقه طول شرقی و  38درجه و دو دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینووویچ واقع
شده است  .ارتفاع آن از سطح دریا  400 1متر می باشد .با وسعتی حدود
 800 11کیلومتر در قلمرو میانی خطه آذربایجان و در قسمت شرقی شمال دریاچه ارومیه و  619کیلو متری غرب
تهران قرار دارد  .در  051کیلو متری جنوب جلفا ،مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است .جمعیت تبریز
بیش از یك و نیم میلیون نفر می باشد  .تبریز از سمت جنوب به رشته کوه منفرد همیشه پر برف سهند و از شمال
شرقی به کوه سرخ فام (عون علی عینالی) محدود می شود  .رودخانه آج ججی چاای (تلخ ور ه دد) از قس  لامش تم وو ووو
شمال غرب تبریز می گذرد و بعد از طی مسافتی قابل توجه در دشت تبریز به دریاچه ارومیه می ریزد و مهرانرود از
میانه تبریز می گذرد که اکثرا در فصول مختلف سال بی آب است  .تبریز زمانی دارای باغات و مزارع فر نا ح گگگی ییز و
پر آوازه ای بود به همراه قنات ها و چشمه های متعدد که امروز تمامی آن هم و تاغاب ه

ازم ر زا ع ممم ممممی ییان رفته ی ییا

درحکم از میان رفتن است و گستره شهر پیرامون خود را به مناطق مسکونی ،تجاررری ،اداری ،و ص عن تتی و خ امد تتی
مبد ل ساخته است( .آسیابانی پور)3931 ،

شکل ( )2نقشه تقسیمات کشوری ایران
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شکل ( )3نقشه تقسیمات استان آذربایجان شرقی

شکل ( )4نقشه محدوده مناطق دهگانه شهرداری تبریز

نتایج تحقیق
آیا عملكرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای شهر در زمينه ي(برنامه ريزي ،اجرا يي  ،نظ رثا )و ترا   
بخش بوده است؟
با توجه به جدول شماره ( )1مشاهده مي شود ميانگين عملكردي مديريتی شهري تبريز در قبل از استقرار شوراها در
زمينه برنامه ريزي با ميانگين  15/ 45و انحراف معيار  8/ 25و انحراف استاندارد ميانگين  / 38بدست آمدهه ،ب ظاحل ه   
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اجرا يي هم ميانگين برابر با  12 / 58با انحراف معيار  9/ 88و انحراف استاندارد ميانگين  / 45بوده ،همچن ظاحل هب ني    
نظارتي ميانگين  13 / 47و انحراف معيار  9/ 15و انحراف استاندارد ميانگين  /14بدست آمده است .با توجه به ج لود
شماره ( )2مشاهده مي شود ميانگين عملكردي مديريت شهري تبريز پس از استقرار شوراها در زمينه برنامه ريزي با
ميانگين  79.5و انحراف معيار  4/ 36و انحراف استاندارد ميانگين  / 25بدست آمده ،به لحاظ اجرا يي هم ميانگين برابر
با  73.5با انحراف معيار  6/ 12و انحراف استاندارد م نيگناي

 /93ب دو ه ه ،همچن ن ظاحل هب ني ظ نيگنايم يترا      

 75.3و

انحراف معيار  5/ 38و انحراف استاندارد ميانگين  / 30بدست آمده است .در نتيجه مالحظ هک ددرگ يم ه دركلمع      
مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای شهر در مديريت شهري در زمينه برنامه ريزي و اجرا و نظارت ،اثر بخش
بوده است ،اين اثر بخشي زياد چشمگير مي باشد.
م تغ ير
برنامه ريزي
اجرا
نظارت

ميانگين

انحراف معيار

انحراف استاندارد ميانگين

45 . 15

8.25

. 38

58 . 12

9.88

. 45

47 .31

9.15

.14

جدول شماره ( )1توزیع پراکندگی عملكرد مديريتی شهر تبریز قبل از استقرار شوراي شهر

نمودار ( )1عملكرد مديريتی شهر تبریز قبل از استقرار شوراي شهر
م تغ ير

ميانگين

انحراف معيار

انحراف استاندارد ميانگين

برنامه ريزي

79.5

4 .36

. 25

اجرا

73.5

6 .12

.93

نظارت

75.3

5 .38

. 30

جدول شماره ( )2توزیع پراکندگی عملكردي مديريتی شورای شهر تبریز پس از استقرار شوراي شهر
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نمودار ( )2عملكرد مديريتی شورای شهر تبریز پس از استقرار شوراي شهر

آیا عملكرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای شهر در زمينه ي هم يارب طبريذ ياهداهن اب يگنها      
كي پارچه سازي مديريت شهري اثر بخش بوده است؟
با توجه به جدول شماره ( )3مشاهده مي شود ميانگين كي پارچه س يربت يرهش تيريدم يزا زززز ززززز در قب ارقتسا زا ل ر   
ت ،همچن نيگنايم ني   
شوراي شهر برابر با  83 . 13و انحراف معيار  9/ 093و انحراف استاندارد ميانگين  / 32بوده است ت
كي پارچه سازي مديريت شهري تبريز پس از استقرار شوراي ش اب رباربره     1 76.و انحر ايعم فا ر   

 5.28و انحر فا

استاندارد ميانگين  / 27مي باشد ،در نتيجه مالحظه مي گردد كه پس از استقرار شوراي شهر تبريز عملكر ریدم د یتی   
شهر تبریز پس از استقرار شورای شهر در زمينه ي هماهنگي نهادهاي ذيربط براي ايجاد كي پارچگي مديريت ش يره
تبريز ،اثر بخش بوده است ،اين اثر بخشي در حد زیادی بوده است.
م تغ ير

ميانگين

انحراف معيار

انحراف استاندارد ميانگين

قبل از تش يك ل شورا

83 . 13

3 .09 9

. 32

بعد از تش يك ل شورا

1 76.

5.28

. 27

جدول شماره ( )3توزیع پراکندگی عملكرد مدیریتی شهر تبریز قبل و پس از استقرار شوراي شهر برای كي پارچه سازي مديريت شهري

نمودار ( )3عملكرد مدیریتی شهر تبریز قبل و پس از استقرار شوراي شهر برای كي پارچه سازي مديريت شهري
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نتیجه گیری و دستاوردهای پژوهشی
هشنالک رها   

با توجه به گسترش و رشد شهرنشینی ،زندگی در شهرها نیز پیچیده شده و اداره امور شهرها بخ صوص

در ایران دچار مشکل گردیده است ،برای فایق آمدن بر این مشکالت باید یکپارچگی مدیریت شهررری بوج  دو آآی یید،
برای رسیدن به مدیریت شهری یکپارچه باید سازمانهای شهری امور شهری را بطور هماهنگ ب مها

ده اا ااایت کنن و د

نظارت کند .مدیریت شهری در ایران از زمانهای دور وجود داشته است مدیریت شهری به معنای مدرن در ای ییران با
ی ب ود رد .دش هجاوم تسکش ا ر لهپ ه ووووو ووووووی نی ییز
تصویب قانون بلدیه در سال  6821آغ رگزکرمت تلع هب و زا ااا اااایی ی
تمرکزگرایی شدیدی بوجود آمد و عمال در مدیریت شهری مشارکت عمومی وجود نداشت .بعد از انقالب اسالممی
نیز وقفه ای دو دهه ای حاصل شد ،اما در سال  377 1اولین انتخابات شورای شهر انجام شد ب  ا اای یین انتخاب ماگ تا   
بزرگی در مشارکت مردم در اداره شهرها برداشته شد برای نیل به هدف مدیریت شهری واحد و یکپارچه در کش رو
باید مدیریت های فرادستی از دخالت خود در مدیریت شهرها کاسته ،به نهاد شورا و نهادهای مردمی قدرت بیشتری
در اداره امور شهر محول نماید .همچنین شوراها و نهادهای محلی در شهرهای ایران نی ییز بای یید ب لئاسم هب هجوت ا     
مرتبط با شهر خود به برنامه ریزی برای توسعه ،ایجادد ش و ملاس ره

هن رد .دنزادرپب بولطم اااا ااااای ییت رس صا تلا لل لللی

مدیریت شهری ارتقا کیفیت زندگی و رفاه و آسایش بیشتر شهروندان است و این مهم بدست نخواهد آم اب رگم د    
یکپارچگی مدیریت شهری از طریق سازمانهای مسئول و ذیربط( .ش هارو اا ،نهادهاای محل للی و مشاارکت مردم ممی و
شهرداریها) .عملكرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای شهر در زمينه ي(برنامه ر زي ييي  ،اجراي ييي  ،نظ )و ترا
بسیاراثر بخش بوده است.
با توجه به جدول شماره ( )1مشاهده مي شود ميانگين عملكردي مديريت شهري تبريز در قبل از استقرار شوراها در
زمينه برنامه ريزي با ميانگين  15 / 45و انحراف معيار  8/ 25و انحراف استاندارد ميانگين  / 38بدست آمده ه ،ب ظاحل ه   
اجرا يي هم ميانگين برابر با  12 / 58با انحراف معيار  9/ 88و انحراف استاندارد ميانگين  / 45بوده ،همچن ظاحل هب ني    
نظارتي ميانگين  13 / 45و انحراف معيار  9/ 15و انحراف استاندارد ميانگين  /14بدست آمده است .با توجه به ج لود
شماره ( )2مشاهده مي شود ميانگين عملكردي مديريت شهري تبريز پس از استقرار شوراها در زمينه برنامه ريزي با
ميانگين  1 79.و انحراف معيار  4/ 36و انحراف استاندارد ميانگين  / 25بدست آمده ،به لحاظ اجرا يي هم ميانگين برابر
با  73.5با انحراف معيار  6/ 12و انحراف استاندارد ميانگين  /93بوده ،همچنين ب نيگنايم يتراظن ظاحل ه     

 75 / 03و

انحراف معيار  5/ 38و انحراف استاندارد ميانگين  / 30بدست آمده است .در نتيجه مش هک ددرگ يم هدها دركلمع      
مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای شهر در مديريت شهري در زمينه برنامه ريزي و اجرا و نظارت ،اثر بخش
بوده است ،اين اثر بخشي زياد چشمگير مي باشد .بررسي عملكرد اثربخش شوراهاي اسالمي كالنشهرهاي ایران اين
واقعيت را نمايان نموده كه یکسری مشكالت در راه تحقق کامل عملكرد اثر بخش شوراها وجود دارد .از جمله ا ني
مشكالت مي توان به ابهام در قانون شوراهاي اسالمي شهر ،روحيه ي فردگرا يي و عدم مشاركت مردم و مس الوؤ ننن،
نداشتن تجربه و مهارت و تخصص الزم اعضاي شوراي اسالمي شهر براي تصم مي گيري در امور محلي اشاره كر .د
عملكرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای شهر در زمينه ي هماهنگي ب  طبريذ ياهداهن ا ب هچراپكي يار      
سازي مديريت شهري اثر بخش بوده است .با توجه به جدول شماره ( )3مشاهده مي شود ميانگين كي پارچههه س يزا
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مديريت شهري تبريز در قبل از استقرار شوراي شهر برابر باا  83 . 13و انحر ايعم فا ر   

 9/ 093و انحر درادناتسا فا   

ميانگين  / 32بوده است ،همچنين ميانگين كي پارچه سازي مديريت شهري تبريز پس از استقرار شوراي شهر برابر اب    
 76 /1و انحراف معيار  5/82و انحراف استاندارد ميانگين  / 27مي باشددد ،در نتيج زا سپ هك ددرگ يم هظحالم ه    

  

استقرار شوراي شهر تبريز عملكرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای شهر در زمين ياهداهن يگنهامه ي ه    
ذيربط براي ايجاد كي پارچگي مديريت شهري تبريز ،اثر بخش بوده است ،اين اثر بخشي زیاد بوده است .بط يلك رو   
از تحقيق حاضر اين نتيجه حاصل گرديد ،در مجموع جايگاه شوراها در مدیریت شهری ش یربت ره زز ززز مناس هدوب ب   
است .به دليل وجود برخی مشکالت که در باال اشاره شده است ،شوراها نمي توانند بر روند تهيه طرحه هعسوت يا   
شهري نظارت و کنترل کافی داشته باشند و بنابراين اين طرحها بدون مشارکت نهادهاي محلي و ش و هيهت نادنوره
تدوين شده و در عمل با شکست مواجه مي گردند .بنابراین شوراهاي هر شهر بخصوص شهر تبریز م اب تسياب ي    
توجه به شرایط محلی خودشان اقدام به برنامه ریزی نمایند که منافع عمومی و رفاهی شهروندان را در نظر گرفت و ه
تامین نماید که در دهه ی اخیر این اتفاق رخ داده است.
در نهایت برای تواناسازی مدیریت شهری بر اساس تشکیل شوراهای شهری در شهر تبریز راهکارهای زیر پیش داهن
می گردد:
 -1ایجاد بستر مشارکت مردم شهر تبریز در طرح های شهری از نظر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
 -2بسترسازی مشارکت مردم با سازمانهای ذی ربط در مدیریت شهری تبریز
 -3شورای شهر باید به عنوان هماهنگ کننده ارتباط بین بخش دولتی و بخش عمومی باشد
 -4برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی در رابطه مدیریت شهری ،وظایف شورای شهر و مشارکت نهادها باهم
برای دستاندرکاران مدیریت شهری و مردم شهر
 -5آموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص در اداره امور شهری و برنامه ریزی و نظارت و اجرا
 -6تخصص گرایی در زمینه مدیریت شهری و پایداری مدیریت شهری
 -7برنامه ریزی دقیق برای اجرا و نظارت بر طرح های شهری
 -8هماهنگی و انسجام برای توسعه یکپارچه مدیریت شهری باید بین شوراها ،س و طبر یذ یاهنامزا
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