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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :تحليل الگوی مدیریتی شهری مناسب در قالب شورایاریها و ویژگیهای این نوع مدل در
سطح شهرهای مختلف کشور ،به ویژه انتصابی بودن شورایار یا انتخابی بودن آنها ،مسئلهای است که هنوز به صورت
مدون مورد بررسی قرار نگرفته است .از آنجایی که تاکنون الگوی شورایاری در برخی از شهرها مانند شهر یزد هنوز به
صورت عينی شکل نگرفته است؛ میتوان اذعان نمود که دغدغهی اصلی مدیران شهری در سطوح مختلف تعيين
چارچوب تشکيل در قالبهای انتصابی یا انتخابی میباشد .این پژوهش در راستای بررسی چگونگی تشکيل شورایاری
در سطح شهر یزد و ارزیابی آن در چارچوب دو روش انتصاب یا انتخاب گام برمی دارد .لذا این پژوهش به دنبال تطبيق
الگوهای انتخابی و انتصابی شورایاری و تبيين الگوی بهينه در شهر یزد میباشد.
روش پژوهش :روش این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهيت توصيفی -تحليلی میباشد ،جمعآوری
اطالعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای -اسنادی و پيمایشی صورت گرفته است .جهت تحليل داده از آزمون آماری تی
تست در نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.
یافتهها :دو الگوی اجرایی شورای محالت در شهرهای تهران و مشهد از نظر هدف یکسان بوده و در راستای جلب
مشارکت شهروندان در ادارهی امور شهر گام برمی دارند؛ اما از آنجایی که شرایط هر شهر از نظر ساختار اجتماعی-
فرهنگی ،مدیریتی و  ...متفاوت میباشد ،لذا می بایست از طریق انتخاب معيارهایی بومی و متناسب با هر شهر ،الگوی
بهينه جهت عضویابی ،تشکيل و اجرای شورای محالت را مشخص نمود .بنابراین با توجه یکسان بودن هدف و از سوی
دیگر تفاوت در اجرای و تشکيل این نهاد محلی ،میتوان از تجارب مشابه الگوهای اجرا شده استفاده نمود و همچنين،
در جهت تطبيق هر چه بيشتر الگوی مورد نظر با شرایط و ساختار هر شهر میبایست معيارهایی بومی را جهت تعيين
الگو بهينه مشخص نمود.
نتیجه گیری :نتایج بيانگر این است که با توجه به تحليل الگویهای انتخابی و انتصابی در تعيين اعضاء شورایاری و
نظرسنجی از شهروندان و مدیران شهری در شهر یزد ،مناسب ترین الگو در شهر یزد الگوی انتخابی است .به طور کلی
در ابعاد اجتماعی با الگوی انتخاب مشارکت بيشتر شهروندان قابل پيش بينی است ،از دیدگاه شهروندان حالت انتخابی
در تشکيل شورای محله مقبوليت نهادی بيشتری دارد.
واژگان كلیدی :مدل مدیریت شهری ،روشهای انتخابی یا انتصابی ،الگوی بهينه ،شورایاری ها ،شهر یزد
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بررسی انواع نظامهای مدیریت شهری و روشهای
انتخاب شهردار و شورای شهر در شهرهای مختلف
کشورها مبين تنوع مدلهای مدیریت شهری در هر یک
از کشورهاست .نحوه انتخاب شهردار و عوامل دیگری
چون مدل مدیریت شهری ،منشور شهری ،نوع نظام کالن
(فدرال ،متمرکز و غيره) و قوانين ملی و منطقهای مرتبط
با حکومتهای محلی ،اثر تعيين کنندهای در وضعيت
حکومتهای محلی و قدرت نهادهای مدیریت شهری
دارد (نظریان و رحيمی .)126 :1392،بر اساس اصل اول
قانون اساسی ،حکومت ایران جمهوری اسالمی است و بر
اساس اصل ششم قانون ،امور کشور باید به اتکاء آرای
عمومی و از راه انتخاب رئيس جمهور ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر این ها ،یا از راه
همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معين
میگردد ،اداره شود .بر طبق اصل هفتم ،شوراها یعنی
مجلس شورای اسالمی ،شورای استان ،شهرستان ،شهر،
محل ،بخش ،روستا و نظائر آن از ارکان تصميم گيری و
اداره امور کشورند (احمد آخوندی و همکاران:1387،
 .)136-135از آنجا كه مشاركت مدنی در ایران با شكل
گيری شوراهای اسالمی نمود عينی تری پيدا كرد و به
تدریج به عنوان یك حق در جامعه مطرح گردید ،تشكل
ها ،انجمنهای محلی و شورایاری ها ،حلقة ارتباطی ميان
مدیریت محلی و شهروندان هستند كه در واقع به تمرین
مشاركت مدنی در سطح محلی می پردازند و زمينه الزم
جهت توانمند سازی و ظرفيت سازی ساكنين در حل
مسائل و چالشها در سطح محلی را در نظام مدیریت
شهری فراهم می آورند (ازکيا و جاجرومی.)1384،
اعطای اختيار تصميم گيری در امور محلی به
شهروندان ،یکی از چالشهای هميشگی انواع نظامهای
سياسی -حقوقی بوده است ،توسل به سبک اداری عدم
تمرکز که موجب تقویت روحيه ابتکار و بهبود مشارکت
عموم شهروندان در ادارهی امور کشور میشود ،همواره
با مشکالت و مسایل مختلفی مواجه بوده است ،شوراها و
انجمنهای محلی ،مهم ترین ابزارهای اعمال سبک اداری
مذکور تلقی میشوند که نحوه تشکيل ،شيوه توزیع
اختيارات و وظایف ميان آنها و مجالس قانون گذاری ملی
و چگونگی ارتباط شان با مقامات و دستگاههای اجرایی،
از جمله سؤاالت بنيادین مطرح در خصوص این
نهادهاست (عامری و همکاران .)1 :1387،به طور كلی
نظام مدیریت شهری در یك تحول كلی از نظام متمركز و
ساختار از باال به پایين به سوی نظام مشاركتی و از پایين

به باال حركت كرده است و به تبع آن نقش الیههای خرد
اجتماعی و نهادهای محلی در این سطح بيش از پيش
آشكار گردیده است (کاظمی .)1 :1389،اما امروزه ثابت
شده که این نوع برنامه ریزی کارآمدی مناسب دارد ،زیرا
این برنامه ریزی غير متمرکز ،با همکاری و مشارکت
مردم که ذی نفعان اصلی برنامه ریزی هستند انجام
میشود (شادمان فر .)2 :1389،به همين منظور ،امروزه
برای حل مشکالت شهری ،اتخاذ سياستهای برنامه
ریزی مشارکتی و مردمی ضروری مینماید (ابراهيم زاده
و همکاران .)1 :1389 ،از این رو مدیران شهری که
وظيفه و هدف اصلی آنها ساماندهی مشکالت و ایجاد
تعادل در نظم اجتماعی میباشد (مصطفی پور و
همکاران ،)9 :1391،بيش از پيش از شيوهی مشارکت
مردمی در حل مشکالت و ارتقای شاخصهای مختلف
زندگی شهری استفاده میکنند (حسين لو و آقایی،
 .)2 :1392مشارکت شهروندان در امور شهری ،باعث
افزایش درک و آگاهی آنها از مسائل میشود (رضایی و
همکاران .)2 :1393 ،از طرف دیگر بدیهی است که
مردمانی که ساليان سال در یک شهر یا منطقه زندگی
کرده اند ،بهتر از هر کسی نيازهای آن مکان را شناخته و
تشخيص میدهند (ابراهيم زاده و همکاران.)2 :1389 ،
این موضوع در ایران با شکل گيری شوراهای
اسالمی و سپس با تشکيل تشکل ها ،انجمنهای محلی
شورایاری محالت و ...اجرایی شد .در چند سال گذشته،
شورایاریها به عنوان نهاد جدید اجتماعی اتصال دهندة
بدنة مدیریت شهری با شهروندان در جهت ایجاد و
تقویت جامعة مدنی و شكل گيری اجتماعات محله ای،
نقش آفرین بوده اند (توکلی نيا و استادی سيسی:1388 ،
 .)43-29شورایاریهای محالت ،حلقه ارتباطی ميان
مدیریت شهری و شهروندان هستند که در واقع به
تمرین مشارکت مدنی در سطح محلی میپردازند (ازکيا
و ایمانی جاجرمی .)64-26 :1384،در واقع هدف از
تشکيل شورایاری ها ،تشکلها و سازمانهای اجتماع
محور و سایر نهادهای مرتبط؛ شکل گيری شبکة
گسترده ای از روابط اجتماعی و فرهنگی ،ایجاد همدلی و
اعتماد ،ایجاد حس تعلق شهروندی ،ایجاد فضای
مشارکت فعال و در نهایت تشکيل و افزایش سرمایة
اجتماعی است (یاری حصار .)45 :1390،به طور کلی
شورایاری به عنوان یک مدل مشارکتی در راستای جلب
مشارکت بيشتر شهروندان در اداره امور شهر مطرح
گردیده است .از جمله مواردی مهمی که در ارتباط با
نهاد شورایاریها مورد بحث میباشد ،چگونگی عضویابی

تحلیل الگوی بهینه چگونگی تشکیل شورایاری ها در چارچوب روش های انتصابی یا انتخابی…
این نهاد محلی در قالب روشهای انتخابی و یا انتصابی
اعضای آن میباشد .پژوهش حاضر به دنبال بررسی
ویژگیهای دو روش مذکور در تشکيل نهاد شورایاری و
تبيين الگوی بهينهی آن با توجه به شرایط شهر یزد
میباشد.
 -2بیان مسئله
انتخاب نوع مدل مدیریت شهری ،بازتابنده ی نگرش
حاكم بر تنظيم روابط شورا و شهرداری و مهمتر از همه،
بيانگر ميزان مشاركت و قدرت اجرایی است .یكی از
گفتمانهای مهم در تعيين مدل مدیریتی برتر ،تعيين
چگونگی اداره ی شهر و قرارگيری قدرت در دست
مدیران شهری و شهروندان است .مدل اداره ی شهر
رابطه ی نزدیكی با حل یا ایجاد مسائل شهری دارد.
شورایاریها طی دو دههی اخير به عنوان مدل
حکمروایی غير متمرکز در اداره امور شهرهای ایران
مطرح شده است.
مشارکت هر چه بيشتر شهروندان در حيطهی
مدیریت شهری ،منجر به بهبود کيفيت مدیریت و
مولفههای تاثير گذار بر امر مدیریت شهری میشود از
این رو ،مدیریت شهری ناگزیر در مشارکت دادن
شهروندان در امر مدیریت شهری است که از یک سو
باعث بهبود مدیریت شهری و از سوی دیگر ،به ارتقاء
کيفيت خدمات شهری میانجامد .شهر یزد ،به عنوان
یکی از قطبهای صنعتی کشور ،با رشد سریع
شهرنشينی در چند دهه اخير مواجه بوده است .وجود
مشکالت و معضالت حاکم بر ساختار مدیریت شهری
شهر یزد ،لزوم بررسی و اولویت بندی دیدگاههای نظری
مدیران شهری در خصوص رفع و کاهش آن و تالش
برای ایجاد بستر مناسب برنامه ای برای هماهنگی و
انسجام عملکردی بين سازمانها و دستگاههای دست
اندر کار توسعه شهری را آشکار کرده است (رضایی و
همکاران .)3 :1393،تفاوت در ميزان همبستگی و تعلق
شهروندان به محل زندگی و همچنين تنوع بافت
اجتماعی -فرهنگی در جوامع سنتی و نوین را میبایست
در برنامه ریزیهای مشارکتی بيش از پيش مورد توجه
قرار داد .با توجه به اینکه شورایاریها به عنوان مدل
مدیریت مشارکتی شهرها ،در جهت زمينه سازی
مشارکت شهروندان در سطوح پایين بویژه محالت مطرح
شده ،میبایست در مرحله ای استقرار و چگونگی تعيين
اعضای آن به مسائلی چون بافت اجتماعی -فرهنگی و
تعلق شهروندان و ساختار درونی محالت هر شهر توجه

داشت .چگونگی تشکيل و تعيين اعضاء شورایاریها از
موضوعاتی است که تاکنون به صورت مدون مورد بررسی
قرار نگرفته است ،به نحوی که در برخی از شهرها
ساختار تشکيالتی و اجرایی آن با مشکالت گسترده ای
مواجه شده است .در این زمينه میتوان به تجربه شهر
مشهد که در مراحل اوليه تشکيل شورایاری در زمينهی
نحوهی تعيين اعضای شورایاری و تشکيل آن با مشکل
مواجه شدند ،و از سوی دیگر ،شهر تهران که از ابتدا با
برگزاری انتخابات شورایاریها تشکيل شده ،اشاره نمود.
این امر یعنی چگونگی انتخاب اعضاء شورایاریها مزایا و
مشکالت متفاوتی را به دنبال داشته است .بنابراین
میتوان گفت در صورتی که در مراحل اوليه تشکيل و
تعيين اعضاء شورایاری؛ به چگونگی تعيين اعضاء و
ساختار درونی محالت و بافت فرهنگی -اجتماعی هر
شهر توجه کافی نشود ،این طرح با شکست روبرو خواهد
شد .و عالوه بر عدم موفقيت در جلب مشارکت
شهروندان در اداره امور شهر ،مشکالتی را به دنبال
خواهد داشت.
الگویهای مختلف در زمينهی چگونگی انتخابات یا
انتصابات در مدیریت شهری طی دورههای اخير مورد
بررسی قرار گرفته است و مدل شورایاری ،به عنوان مدل
مدیریتی غير متمرکز که در سطح برخی شهرهای ایران
اجرا شده ،در این پژوهش مورد توجه قرار میگيرد،
سپس با رویكرد تطبيقی ،به تحليل الگویهای فعلی
مدیریت شهری در چارچوب انتخابی یا انتصابی بودن
شورایاران پرداخته میشود ،پس از تطبيق و تحليل
کارکرد هر یک ،به این پرسش كه کدام یک از الگوهای
انتخابی یا انتصابی در مدیریت شهری در چارچوب
شورایاری ها ،می تواند پاسخگوی مسائل و مشکالت
مدیریت شهری یزد باشد ،پاسخ داده میشود .در نهایت
از طریق بررسی تطبيقی عملکرد و نتایج استفاده از
مدلهای كارآمد مدیریتی در شکل شورایاریها و یا
شورای اجتماعی محالت در سطح شهرهای کشور،
میتوان به الگوی بهينه و بومی جهت تشکيل و چگونگی
تعيين اعضای شورایاریها متناسب با شرایط اجتماعی-
فرهنگی و مدیریتی هر شهر دست یافت .از این رو ،با
توجه به ساختار فعلی مدیریتی محالت شهر یزد و حضور
معتمدین و اثرگذاران محلی در برخی محالت بویژه در
بافت قدیم و همچنين پيشينهی تاریخی شهر یزد به نظر
میرسد الگوی انتصاب اعضاء جهت تعيين اعضاء
شورایاریها مناسب و راهگشا باشد.
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 -3پیشینهی پژوهش
در زمينه مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و
امور محله بویژه مبحث شورایاریها در دهه اخير
پژوهشهای مختلفی صورت گرفته است که در ادامه به
چند مورد آن اشاره میشود .تفاوتی که این پژوهش با
پژوهشهای پيشين دارد عالوه بر بررسی محدوده مورد
مطالعه در ابعاد مختلف مشارکت و همچنين ارتباط
مشارکت با متغيرهای دیگر ،در زمينهی نحوهی تعيين
اعضاء شورایاری در قالب دو الگوی انتخابی یا انتصابی
بودن شورایاران است .از جمله مطالعات مرتبط با موضوع
در سطح داخلی و خارجی میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
 -1-3تحقیقات داخلی
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 حقيقتيان و همکاران ( )1394به بررسی جامعهشناختی تاثير توسعه محله محوری در اداره کالنشهر
تهران پرداخته که روش تحقيق آن به صورت کيفی با
روش گراندد تئوری است .نتایج بيانگر اینکه از بين 44
واحد مطالعاتی  30نفر به آینده این طرح اميدوار بوده و
معتقدند که سرای محله از بطن تغييرات اجتماعی شهر
تهران حاصل شده و ایرادات آن در طول اجرای طرح
برطرف خواهد شد ،اما  7نفر دیگر معتقدند که بایستی
طرح با کار کارشناسی بيشتر اجرا میشد و  7نفر دیگر
به کل طرح محله محوری انتقاداتی دارند .یکی از نکات
قابل توجه مدیران محالت و شورایاری ها ،عدم تناسب
فرهنگی مردم محالت است .عالی پور ( )1394در
پژوهشی با توجه به اینکه نظام حقوقی انتخابات در ایران
بر سه پایهی اصلهای قانون اساسی ،گزارههای قانونی و
رویههای انتخاباتی بنياد گرفته است و این سه خاستگاه
در طول هم جای میگيرند معتقد است که سنجش ثبات
و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پيوند طولی این
سه منبع است ،ولی این پيوند با سنجههای حقوقی
روشن نمیشود .از این رو قانون اساسی مشروعيت
مقامها و منصبها و نيز اعتبار کارها و امور را در گرو
انتخابات میداند .و همچنين رویارویی انتصاب در برابر
انتخاب در ساختار سياسی و اجرایی یک جامعه چالش
نگران کننده ای نيست مگر اینکه انتصاب بر انتخاب
بچربد یا انتصاب پيامد طبيعی انتخاب نباشد .در این
حال انتصابات بيگانه از انتخابات یا حتی نيرومندتر از آن،
چهره مردم ساالری را کمرنگ میکند ،حتی اگر
انتخابات گسترده یا چندگانه برگزار شود .در پژوهشی
دیگر رضایی و همکاران ( )1393به این نتيجه رسيده اند

که مشارکت پذیری شهروندان یزدی ،در سطح متوسط
بوده که تغييرات آن با استفاده از عواملی نظير جنسيت،
وضعيت شغلی ،سابقه سکونت در محله و عالقه آن تبيين
میشود و از راهبردهای آن میتوان به استفاده از
مشارکت جاری و مستمر افراد در پروژهها و طرحهای
توسعه ،برگزاری جلسات مدیران شهری با شهروندان
اشاره نمود .شماعی و همکاران ( )1392در پژوهشی به
بررسی ميزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با
تاکيد بر مدیریت محله در سطح محله جماران ،ناحيه
چهارم ،منطقه یک تهران براساس گروه گرایی ،حس
تعلق ،سرمایه اجتماعی ،تعامالت اجتماعی ،احساس
هویت پرداخته اند که نتایج بيانگر این است که ميزان
مشارکت در محله جماران در سطح پایينی بوده ،در
حالی که تمایل به مشارکت در سطح باالیی میباشد .از
دیگر پژوهشهای میتوان به مصطفی پور و همکاران
( ) 1391اشاره کرد که نتایج پژوهش آنها بيانگر اینکه
کارآفرینی اجتماعی ،تالشی هدفمند و سيستماتيک
است که امکان دستيابی به توسعهی پایدار را از طریق
بکارگيری ظرفيت نهادهای مردمی نظير شورایاریها
ممکن میسازد و نتایج آن هم در وضعيت فعلی
شهروندان به ویژه در سطح خرد و محله ،خود را نشان
میدهد.
 -2-3پیشینهی خارجی
 کاردناس و همکاران ( )2005در پژوهشی کهدرباره مدیریت توسعه مشارکتی محله محور در فيليپين
انجام داده اند به چند اصل برای تحقق آن اشاره
میکند .1.بسيج نيروهای محله و ظرفيت سازی.2 ،
برنامه ریزی مشارکتی .3 ،عملياتی کردن مشارکت.4 ،
نظارت و ارزیابی مشارکتی .5 ،آسان سازی تعامالت
درون محله .در پژوهشی دیگر سالتزستين و همكاران
( )2008با مقایسه دیدگاههای رفورميستی و مقایسه ی
استراتژیهای مدل دولت كالنشهری امریكایی و
انگليسی ،معتقدند كه مدل انگليسی دولت محلی شهری،
حزبی ،سياسی و در سيطره احزاب پيروز و حكومت
مركزی می باشد و به همين دليل شفافيت و حساب پس
دهی و اقتدار مدنی محدود می شود ،اما در الگوی
امریكایی دولت محلی ،غيرحزبی ،مدیریت تخصصی و
حرفهای و كارآمد می باشد .از این رو رهبران رفورميستی
بریتانيا و جنبشهای اجتماعی شهروندی به دنبال
استفاده از الگوی شهری ایاالت متحده در بریتانيا هستند.
بالی ( )2008در پژوهشی به بررسی مشارکت و
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مسئوليت حکومتهای محلی دموکراتيک 1در چند کشور
پرداخته است .وی بيان میدارد که دولتها در سطح
محلی میتوانند تبدیل به بيشترین پاسخگو به
خواستههای شهروندان و موثرترین در ارائه خدمات
باشند .در ادامه دو موضوع مشارکت و پاسخگویی را مورد
بررسی قرار داده که نتایج آن بيانگر این است که هر دو
موضوع تاثير معناداری بر روی ارتقاء حکومتهای محلی
دموکراتيک خواهند داشت.
 -4مبانی نظری
 -1-4ساختار سیاسی و اجرایی انتخابات و انتصاب
در ایران
انتخابات برجسته ترین ابزار نيروی شهروندان جامعه
و بهترین شيوه نمایش مردم ساالری است که با
مقرراتهای الزام آور به طور طولی و هرمی ضابطه مند
میشود .در باالی این هرم ،قانون اساسی جای دارد که
چارچوب کلی نظام انتخاباتی را نشان میدهد و سپس
نوبت به قانون عادی میرسد تا به طور جزئی به گزارهها
و شيوههای انتخابات بپردازد .در گام سوم ،مقررههای
فروقانونی به ميان میآیند تا به طور شکلی زمينههای
اجرایی شدن قانون عادی را فراهم میسازند .این ساختار
هرمی در حوزههای گوناگون به چشم میخورد و پایه
نظام حقوقی همان حوزه را میسازد .با آنکه بخشی از
مقامهای کليدی و پيشههای بنيادین پيش بينی شده در
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر پایه انتصاب
استوار است ،ولی سنگينی ترازوی در دست گرفتن
مقامها و پيشهها سرانجام به سوی انتخاب است.
رویارویی انتصاب در برابر انتخاب در ساختار سياسی و
اجرایی یک جامعه چالش نگران کننده ای نيست مگر
اینکه انتصاب بر انتخاب بچربد یا انتصاب پيامد طبيعی
انتخاب نباشد .در این حال انتصابات بيگانه از انتخابات یا
حتی نيرومندتر از آن ،چهره مردم ساالری را کمرنگ
میکند ،حتی اگر انتخابات گسترده یا چندگانه برگزار
شود (عالی پور .)64 :1394،بدین حال ،نخستين هدف
انتخابات این است که بر انتصابات چيره شود و تعيين
سمت و سوی قدرت به جای آنکه در دست کس یا
گروهی ویژه باشد در دست شهروندان و نمایندگان آنها
جای میگيرد .برتری انتخاب بر انتصاب همچنان به
دست نمیآید اگر انتخابات آزاد ،قانونی و بی طرفانه
نباشد .بودِ انتخابات به تنهایی برای مردم ساالری کارساز
نيست ،به راستی انتخابات همانند قانون به خودی خود
دارای ارزش نيست .همچنان قانون باید دادگرانه باشد،

انتخابات نيز باید آزاد و فراگير باشد .اگر انتخابات کنترل
شده و ناآزاد برگزار شود ،همچنان این انتصاب است که
بر انتخاب میچربد؛ زیرا قدرت انتصاب به هر ميزان
بيشتر باشد ،نيروی کشش آن بيشتر میگردد و انتخاب
را به سوی خود میکشاند .در این حال ،انتخاب به گونه
ای انجام میگيرد که انتصاب به آن جهت میدهد
(همان.)64 :
به طور کلی در بخش فوق ساختار سياسی و اجرایی
نظام انتخابات و انتصاب در سطوح کالن و رویکرد
مدیریت متمرکز را نمایان میکند .اما با توجه به این طی
دو دههی اخير رویکرد مدیریتی به سمت مدیریت
غيرمتمرکز و جلب مشارکت شهروندان در تصميم
گيریها از سطوح پایين با باال در جریان بوده است ،لذا
نهادهایی در این راستا شکل گرفته است .از جمله
میتوان به نهاد شورایاری به عنوان مدل مشارکتی که در
راستای عدم تمرکز مدیریتی و اداری تشکيل شده است.
که از طریق تعيين افرادی در سطوح محلی شکل گرفته
و به عنوان پل ارتباطی بين سطوح باال (مدیران و
سياستگذاران شهری) و سطوح پایين (شهروندان) نقش
آفرینی میکند .از جمله مباحثی که به ذهن میآید
نحوهی تعيين اعضاء این نهاد محلی میباشد که به نوعی
به یکی موضوعات چالشی تبدیل شده است.
 -2-4بازشناسی مفهوم شورایاری
انجمن شورایاری ،انجمن غير دولتی ،غير متمرکز،
غير سياسی ،داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی
خود گردان میباشد .شورایاریها نهادهای غير دولتی و
غير سياسی و داوطلبانه و محله ای هستند که به منظور
ایجاد بستری برای شکل گيری ارتباط و تعامل سازنده و
فراگير بين ساکنين محدودههای محلی با یکدیگر از
یکسو و با تشکلها و نهادهای مردمی از سوی دیگر به
وجود میآیند (داودی و یحيی پور .)15 :1388،به عبارت
دیگر شورایاریها یک نهاد مردمی هستند که عمأل نقش
نظارتی در محالت و مناطق را دارند و انگيزه تشکيل
آنها ،بستر سازی مشارکت مردم را در اداره امور شهر و
پل ارتباطی مردم با شوراها ،شهرداریها و سایر نهادهای
دولتی هستند .و هدف کلی از طرح چنين مسئله ای در
نظام مدیریت شهری را میتوان خأل جدی مشارکت
شهروندان و تمرکززدایی از ساختار و فرآیند مدیریت
شهری دانست (ایمانی جاجرمی.)10 :1384،
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احسان لشگری ،محمد حسین سرایی و مجتبی غفورزاده

 -3-4ضرورت وجودی شورایاری در نظام مدیریت
محله
زیرساختهای موجود اجتماعی كه محصول و
معلول اداره متمركز قدرتها بوده اند ركن شورا را
مهجور ،ناكارآمد و مدفون كرده است .به همين دليل می
توان اولين رسالت تعریف شده را برای توسعه اداره
شورایی در جامعه شناسایی این عوامل و زیرساختها و
چاره جویی برای ایجاد و تحول در آنها به تناسب
ظرفيتهای اجتماعی دانست (دانشی خوشبو:1349،
 .)20از این رو رویكرد محله گرایی و مدیریت محلهای و
واگذاری امور محله به خود مردم و نهادینه كردن فرهنگ
مشاركت در شهرها و به ویژه در شهرهای بزرگ ،بسياری
از مشكالت در اداره شهرها را از پيشرو برمیدارد .از
سوی دیگر ،حضور افراد بومی موجب استحكام محلهها
می شود ،زیرا این افراد با مشكالت محلی آشنایی كافی
دارند كه می توانند در ارتقای سطح فرهنگی و خدمات
رسانی در محالت مثمر ثمر باشند .شورایاریها
كوچكترین هسته مشاركت شهروندان در یك جامعه
دموكراتيك برای دخالت دادن مردم در مشكالت خود
هستند.
در حال حاضر نيز درون مایه اصلی اصالحات نظام
مدیریت شهری كشور محقق كردم حاكميت شهروندان
است كه با به رسميت شناختن تشكلهای مدنی مانند
شورایاریها ميسر خواهد شد .از این رو ضرورت وجودی
چنين نهادی را می توان در موارد ذیل دنبال نمود
(داودی و یحيی پور:)16 :1388،
 شورایاریها نهادهایی برای ترميم و اصالح
نابرابریهای موجود در توزیع خدمات محلی
 كاهش تصدی گری و صرفه جوییهای اقتصادی و
انسانی با سپردن امور محلی به شورایاری
 خلق فرصت مناسب و بسترسازی جهت مشاركت
شهروندان و تسهيل رفع مشكالت خرد
 عرصه ی طرح مسائل نو و بروز خالقيت شهروندان
در حل چالشها و مسائل محلی
 ارتقا آگاهی ،توانایی و مهارتهای شهروندی مردم و
ایجاد حس اعتماد و اطمينان از مدیریت شهری
 -4-4الگویهای تشکیل شورای محله در ایران
الف -الگوی انتخابی مدیریت شهری غیر متمرکز:
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شورایاریهای شهر تهران
پس از بررسی پيشينهی شورای محله در کشور
ایران در دورههای اخير و تغيير و تحوالت صورت گرفته

در چارچوب و نحوهی تعيين اعضاء آن ،در سال 1378
الگوی جدیدی از شورای محله تحت عنوان نهاد
شورایاریها در شهر تهران به عنوان نمونه مطرح شده و
سپس تشکيل و اجرا شد .در بخش زیر مراحل تحول
طرحهای مشارکتی در شهر تهران مورد بررسی قرار
میگيرد:
 در تهران ،پایتخت به  20منطقه و  341محلهی 10هزار نفری تقسيم شد .هئيت موکالن هر محله
میبایست  5نماینده از ميان افراد امين ،باتقوی و مشتاق
به کار را انتخاب کرده تا پس از آن از سوی امام جماعت
مسجد محل مورد تایيد قرار گيرد .پس از این موارد
تشکل هایی برای مشارکت در تهران شکل گرفت که در
زیر عناوین آنها را مشاهده میکنيد:
 -1تشکيل تعاونیهای محله ای در زمان جنگ
 -2انجمن محلی شهرك غرب شهر تهران در سال
1360
 -3طرح تشيكل مجامع مشورتی در مناطق شهرداری
تهران در آغاز دهه هفتاد (کوثری و همکاران:1387،
.)53
 -4طرح شهر سالم تهران در سال  1371در شهرک
فاطميه.
 -5برنامه استراتژیك تهران
 -6طرح شورایاری محالت شهر تهران در سال 1378
 -7شهردار محله منطقه  10شهرداری تهران در سال
1380
 -8طرح مدیریت محله در سال ( 1388رمضانی فرخد و
طوسی.)25-14 :1391،
ب -الگوی انتصابی مدیریت شهری غیرمترکز:
شوراهای اجتماعی محالت شهر مشهد
 شورایاری شهر مشهددر شهر مشهد نيز استفاده از شورایاریها و ایجاد
آنان در دوره دوم شورای شهر مطرح شد .از نظر زمانی،
طرح شورایاریها که دارای اساسنامه ای با عنوان سازمان
شورایاری میباشد ،در مهرماه  1383به تصویب شورای
اسالمی شهر مشهد رسيد و در نيمه دوم این ماه به شکل
گيری ستاد مرکزی آن اقدام شد .ستاد مرکزی با تعيين
مجری طرح به تشکيل انجمنهای شورایاری در تمام
محالت شهر مبادرت نمود و ابتدا در چند محله به طور
آزمایشی به مرحله انجام درآمد و سپس در انتها در 67
محله در مناطق  12گانه گسترش یافت (حسنی:1386،
 .)2البته ذکر این نکته ضروری است که در راستای شکل
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شکل شماره :1چارچوب شکل گيری شورای محله ،مأخذ :نگارنده
گيری شورایاری در شهر مشهد ،اقدامات دیگری نيز
صورت گرفت که اهم آن به قرار زیر است:
 تشکيل  13کميته در سطح مناطق شهری؛ انجام  270جلسه توجيهی؛ شناسایی 5000نفراز معتمدین محالت؛ انجام انتخابات؛ تشکيل  126شورایاری در سطح محالت؛ -5-4چارچوب شکل گیری الگوی شورای محالت
در ایران
به طور کلی در راستای شکل گيری شورای محالت
در ایران طی دهههای اخير دو الگوی شاخص ارائه شده
است .1 .الگوی انتخابی شهر تهران و الگوی انتصابی شهر
مشهد که در قالب شکل زیر ارائه شده است:
 الگوووی اول :روش انتخووابی تییووین اع وواشورای محله (الگوی شورایاریها شهر تهران)
در راستای طرح شورایاری محالت شهر تهران ،در
سال  1378اساسنامه تشکيل شورایاریها به تصویب
رسيد و در دور اول شورای شهر تهران ،نحوه شکل گيری
ارزیابی و عملکرد را بررسی نمودند و تصویب اساسنامه و
اجرایی نمودن در مقياس کوچک را مورد ارزیابی قرار
گرفت و فاز اول  10محله در سال  1379فاز دوم 22
محله در سال 1380فاز سوم  54محله در سال  81در
طی سه مرحله  87محله انجام شد ،دور دوم شورای شهر
اجرای کامل طرح و برگزاری انتخابات در کليه محالت و
اجرای آن در  374محله شهر تهران و در دور سوم

شورای شهر برگزاری سومين دوره انتخابات با نگاه و
رویکرد فرهنگی -اجتماعی انجام پذیرفت .بر طبق
اساسنامه چگونگی تشکيل شورایاریها شهر تهران
شرایط عضویت و نحوه انتخاب اعضای انجمن یا ساختار
شورایاری شامل موارد زیر میباشد:
جدول  :1شرایط داوطلبان عضویت در انجمن شورایاری
شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

تابعيت جمهوری اسالمی ایران

داشتن حداقل  22سال سن

التزام به قانون اساسی

مدرک تحصيلی حداقل
دیپلم

صالحيت اخالقی و حسن شهرت و
وجاهت اجتماعی در محله
نداشتن سوء سابقه کيفری

سکونت در محله مورد نظر
به مدت حداقل یکسال

سالمت جسمانی و روحی

ماخذ :اساسنامه تشکيل شورایاریهای شهر تهران1388 ،
طبق اساسنامه شورایاری ها ،چارچوب کلی انجمنن
شورایاری محله از نظر تعداد اعضای اصلی و علنی البندل
شامل  7نفر عضو اصلی و  3نفنر علنی البندل منیباشند.
اعضای انجمن شورایاری در اولين جلسه از بين خود یك
دبير انتخاب خواهنند كنرد كنه مسنئوليت سنخنگویی و
ارتباط با سایر انجمنن هنا و مكاتبنات انجمنن را برعهنده
خواهند داشنت .از نظنر مندت زمنانی ،اعضنای اصنلی و
علی البدل انجمن شورایاری برای مدت دو سنال انتخناب
می شنوند .در صنورت تائيند سنتاد همناهنگی و اجراینی
میتوان مدت زمان انتخابات را از  2به  4سال تغيير داد..
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شکل شماره  :2چارچوب کلی تشکيل شورایاری ،مأخذ :نگارنده
 الگوی دوم :روش انتصابی تییین اع ا شورایمحله (شورای اجتماعی محالت شهر مشهد)
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طرح تشكيل شوراهای اجتماعی محالت شهر مشهد
با این باور كه" اداره كالنشهر مشهد با جمعيتی حدود سه
ميليون نفر (مطابق آمار سال )1390و حضور همه روزه
ی زائران و گردشگران در سطح شهر ،بدون حضور
الیههای مختلف مردمی و بدون مشاركت و همكاری
شهروندان دشوار خواهد بود" .در سال  1387به مرحله
اجرا درآمد (مسعودی .)15:1391،شورای اجتماعی
محالت را گروه اجتماعی محلی می داند كه با عضویت
حداقل 9نفر از اشخاص حقيقی و حقوقی به عنوان
نمایندگان اقشار صنوف مختلف تشكيل و در راستای
افزایش و به كارگيری مشاركتهای اجتماعی در ارتقاء
حيات اجتماعی محله تشكيل و اعضای آن در چهارچوب
قوانين مدون و در زمان معين فعاليت می نمایند (همان،
 .)16مهمترین اثر وجود شورای اجتماعی محالت و
داشتن هویت محله ای ،افزایش ميزان همبستگی
اجتماعی است .اگر فرد احساس تعلق به محله خودش
داشته باشد ،كارهایی را انجام می دهد و از كارهایی دیگر
پرهيز می كند .هر چه محله قوی تر باشد ،مشاركت
عمومی بيشتر است و مشكالت خيلی راحت تر حل می
شود (پيران .)30-29 :1382،بر طبق دستور العمل
شورای اجتماعی محالت شهر مشهد نحوه انتخاب اعضای
شورای اجتماعی محله بدین صورت است كه :نماینده
ائمه جماعات ،نماینده مدیران مدرسه ،نماینده تشكل
های مردمی ،نماینده خيریهها ،نماینده مجتمعهای

مسكونی طی جلسهای كه با حضور كليه اعضای هر كدام
از اقشار مذكور به صورت جداگانه برگزار میشود؛ یك نفر
به شيوهی انتخاب علنی برای عضویت در شورای
اجتماعی محله انتخاب میگردد .تصميمگيری ،معرفی و
انتخاب عضو اقشار غالب ساكن در محله با نظر اكثریت
شورای اجتماعی محله میباشد .مسؤوليت هر کدام از
اعضا ،نحوهی انتصاب و شرایط اختصاصی جهت تعيين
اعضاء شورای اجتماعی محالت ارائه شده است (دستور
العمل شورای اجتماعی محالت شهر مشهد.)15 :1393،
 -6-4شورای محالت شهر یزد
شهر یزد با توجه به پيشينهی فرهنگی و تاریخی
خود ،در دورههای مختلف شاهد حضور و مشارکت
اکثریت مردم در عرصههای سياسی و اجتماعی بوده
است .از این رو با توجه به پيشينه تاریخی شهر و وجود
مردمانی سخت کوش ،هميشه در عرصههای مشارکتی
فعال بوده اند .این مشارکت در دورههای قبل از انقالب و
همچنين بعد از انقالب در قالب شوراها و نهادهای محلی
نمود عينی داشته است .پس از انقالب ،شهر یزد نيز
مانند سایر شهرهایی چون تهران و مشهد از طریق
تشکيل شورای محله در سطح محالت قدیم در راستای
اداره امور محلی گام برداشته است .در ادامهی فعاليت
شورای محالت طی دهههای اخير ،در سطح محالت شهر
یزد میتوان به تجربههای موفقی از این تشکلها از قبيل
طرح محلهی نمونه در دههی  ،1370طرح ستاد شهر
سالم یزد و شورای هماهنگی محالت ناحيه تاریخی شهر
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شکل شماره  : 3چارچوب کلی اعضای شورای اجتماعی محله در شهر مشهد ،ماخذ :رمضانی فرخد و طوسی1391،
یزد اشاره نمود .که در بخش زیر مراحل کلی تحول
طرحهای مشارکتی در شهر یزد بررسی شده است:
 شورای محالت بعد از انقالب ستاد شهر سالم یزد در دههی 1378 شورای هماهنگی محالت تاریخی شهر یزد معرفی افرادی تحت عنوان شورایار در دورهیسوم شورای شهر یزد
 تصویب طرح تشکيل و استقرار شورایاری محالتشهر یزد در سال 1393
با تشکيل شوراهای اسالمی شهر و روستا ،بر اساس
اصول  105 ،103 ،101 ،100 ،7 ،6و  106قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،گسترش فکر و عمل شورایی به
ضرورتی تاریخی و اجتناب ناپذیر تبدیل شد .به استناد
ماده هفتاد و یک قانون تشکيالت،
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب  1375/3/1و با عنایت به حجم عظيم و
گسترده مسائل و مشکالت مختلف شهری در ابعاد کمی
و کيفی ،رفع این مشکالت و بهبود شرایط ،مستلزم
تمرکز زدایی و بهره گيری از نظرات و دیدگاههای آحاد
مردم و مشارکت واقعی ،پایدار ،دائمی و نهادینه ،تشکيل
انجمنها و سازمانها و نهادهای مدنی داوطلبانه و
مردمی است .در راستای تحقق اهداف فوق و خصوصاً
اجرای بندهای ششم و هفتم ماده  71قانون فوق الذکر،
طی مصوبهی کميسيون فرهنگی -اجتماعی در خصوص
بند  9صورت جلسه مورخ  ،1392/12/06شورای اسالمی
شهر یزد موضوع تشکيل شورایاری محالت شهر یزد را

مطرح و پس از امکان سنجی طرح در سال  1394اقدام
به تشکيل شورایاری محالت در سطح شهر یزد نموده
است (مهندسين مشاور آمایش باغ شهر یزد:1394 ،
.)15
 -5روش تحقیق
روش تحقيق در این پژوهش توصيفی -تحليلی بوده
و برای جمع آوری اطالعات مورد نياز از دو شيوه اسنادی
و پيمایشی استفاده شده است .در بخش نظری تحقيق؛
مطالعه منابع موجود ،اعم از کتب و مقاالت معتبر فارسی
و التين ،گزارشها و طرحهای موجود در این زمينه مورد
نظر قرار گرفته است .در این راستا ،در وهلهی اول
پيشينهی تشکيل شورایاری در سطح شهرهای بزرگ
کشور مانند تهران و مشهد و عملکرد هر یک از این
الگوها در جلب مشارکت شهروندان مورد بررسی قرار
خواهد گرفت .در بخش ميدانی ،مطالعه موردی مد نظر
است ،که در آن وضعيت شهر یزد از نزدیک مورد بررسی
و مشاهده قرار گرفت .همچنين برای جمع آوری آمار و
اطالعات از پرسشنامه بهره گرفته شد .برای یافتن الگوی
بهينه؛ دو دسته جامعه آماری شامل مدیران و
کارشناسان شهری و مردم محلی انتخاب خواهد شد و
نظرات این دو جامعه در چارچوب آمارهای توصيفی و
استنباطی مورد مقایسه و تحليل قرار خواهد گرفت .به
منظور تجزیه و تحليل دادهها از ابزارهایی نظير نرم افزار
سال هشتم
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نقشه شماره  :1نمایش موقع جغرافيایی شهر یزد
 Spssو  Excelاستفاده خواهد شد .که روش تجزیه و
تحليل دادهها به صورت همبستگی -مقایسه ای میباشد
که در این راستا از آزمونهای آماری نظير آزمون تی
تست 2استفاده میشود.
 -6محدودهی مورد پژوهش
شهر یزد دارای سه منطقهی شهری و یک ناحيهی
تاریخی میباشد .براساس طرح تفصيلی ،این شهر به 42
محله شهری تقسيم شده است .قلمرو مطالعاتی این
پژوهش شامل محدودة طرح تفصيلی شهر یزد میباشد.
جامعه آماری در این مطالعه ،شامل کليه شهروندان
یزدی در محدوده سنی  15سال به باال میباشند که
حدود  %75جمعيت شهر یزد را به خود اختصاص
میدهند؛ علت انتخاب کمينه این محدوده ،داشتن
حداقل سن در انتخابات میباشد .کل جمعيت شهر یزد
در سال  1390برابر با  486152نفر میباشد که جامعه
آماری ما را  364614نفر تشکيل میدهند .برای تعيين
حجم نمونه ،بر طبق فرمول کوکران در سطح احتمال
 ، 95/5تعداد  384نمونه انتخاب گردید .حجم نمونه در
سطح مدیران و کارشناسان تعداد  30نفر از سازمانهای
دست اندرکار امور شهری میباشد.
 -7بحث
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در این بخش با توجه به اینکه در این پژوهش
شرایط بومی شهر یزد مد نظر بوده است ،لذا فرضيهی
تحت عنوان "با توجه به شرایط تاریخی -فرهنگی و

اجتماعی شهر یزد ،الگوی انتصاب در مراحل اوليه تعيين
شورایاران مناسب باشد" ارائه شده است .این فرضيه با
توجه به سيستم مدیریت شهری شهر یزد و ساختار
مدیریتی در سطح محالت شهر یزد و حضور معتمدین
محله در وضعيت فعلی شهر یزد ارائه گردیده است.
بنابراین در بخش اول عملکرددو الگوی اجرایی در سطح
شهرهای تهران و مشهد براساس پژوهشهای انجام شده
مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس در راستای
سنجش چگونگی تعيين اعضای شورای محله
(شورایاریها) با توجه به ماهيت آن ،شاخص هایی در
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی -سياسی و نهادی
استخراج شده است .در راستای آزمون فرضيه،
شاخصهایی جهت پرسشگری از هر دو جامعهی آماری
تحقيق در قالب پرسشنامه طراحی شده و از جامعهی
آماری اطالعات مورد نياز جهت آزمون فرضيه استخراج
گردید.
در راستای آزمون فرضيه در وهلهی اول به بررسی
تجارب شکل گيری شورای محالت در دو شهر تهران و
مشهد با دو الگوی متفاوت (انتصاب و انتخاب) پرداخته
شده است و در ادامه با توجه به معيارهای بومی انتخاب
شده ،الگوی بهينه تشکيل با توجه به شرایط شهر یزد
مورد بررسی قرار میگيرد .در بخش زیر به بررسی
تجارب شکل گيری دو الگو در سطح شهرهای تهران و
مشهد پرداخته میشود و پژوهش هایی که در راستای
سنجش عملکرد الگوها انجام شده ،مورد بررسی قرار
گرفته است.
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جدول شماره  :2شاخصهای بومی در چارچوب روش انتصاب اعضای شورای محله
شاخصهای انتصابی اع ا شورای محله
1

ميزان موفقيت شهروندان در انتخاب اعضاء متخصص و معتمد

2

ميزان موفقيت شورای شهر در شناسایی و انتصاب اعضاء معتمد و متخصص

3

کاهش ناهنجاری در بين معتمدین محالت

4

ميزان تمایل شهروندان از نظارت شورای شهر و شهرداری بر شورای محله

5

ميزان موفقيت سایر سازمانها در معرفی نماینده متخصص و معتمد

6

ميزان تمایل شهروندان از انتصاب افراد معتمد و متخصص از سوی شورای شهر و سایر سازمان ها

7

ميزان هزینه در روش انتصاب اعضاء

8

وضعيت همکاری متخصصين محله درکنار معتمدین

9

وضعيت معتمدین فعلی در سطح محالت

10

نظارت معتمدین محالت بر شورای محله

منبع :مطالعات نگارنده مستخرج از منابعی چون توکلی و استادی سيسی ()1388؛
شادمانفر ()1389؛ شيانی و همکاران ()1391؛ قلی پور و همکاران ()1394
 -1-7سنجش الگوی اجرا شده شورایاری در سطح
شهر تهران
در پژوهشی که توسط توکلی نيا و استادی سيسی
در زمينهی تحليل پایداری محلههای كالن شهر تهران با
تأكيد بر عملكرد شورایاریها در محلههای اوین ،دركه و
ولنجك انجام پذیرفته است ،با تأكيد بر معرفهای توسعة
پایدار ،به ارزیابی سطوح پایدار در محالت مورد مطالعه
پرداخته ،سپس با مقایسه تطبيقی ،عوامل مؤثر بر
پایداری یا ناپایداری شناسایی و نقش شورایاریها در
بهبود روند پایداری ارزیابی گردیده است .شاخص هایی
که جهت بررسی عملکرد شورایاری انتخاب شده در
بخش اعتماد ،صداقت ،روحيه همکاری ،تمایل به حضور
در عرصههای مدنی ،وجدان کاری ،انضباط و تالش برای
توسعه میباشد.
در واقع پژوهش مذکور با استخراج شاخصها در
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جهت تعيين پایداری
محالت ،نقش و عملکرد شورایاری در بهبود پایداری
محالت را مورد بررسی قرار داده است .نتایج آن بيانگر
این است که از نظر ابعاد پایداری محلههای دركه و اوین
از نظر اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و محله ولنجك از
نظر كالبدی در سطح باالتر پایداری قرار داشتند.
همچنين با توجه به تفاوت عملكردی شورایاری ها ،محله
اوین با شناخت بيشتر مردم و در ارتباط تنگاتنگ با هم
محلهایها فعاليت بيشتری داشته و در جهت تحقق
اهداف سند توسعة محلهای گامهای مؤثرتری برداشته
است .در نهایت نتایج پژوهش مذکور ،نشان دهندهی
اهميت عملکرد شورایاریها و تحت تاثير قرار دادن پایدار
محله میباشد .در واقع ،تاثير عملکرد شورایاریها در
پایداری محله مورد بررسی قرار گرفته که از جمله

کارکردهای تشکيل این نهاد را میتوان در افزایش سطح
پایداری محالت دانست که در بخشهای اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی نمود عينی پيدا میکند.
در یکی دیگر از پژوهشهای انجام شده توسط
شادمان فر ،نقش شورایاریها در بهبود عوامل موثر در
مشارکت شهروندان با مدیریت منطقهی  3شهر تهران
بررسی شده و سپس مقایسه عملکرد دو دورهی برگزاری
انتخابات شورایاریها در شهر تهران (دوره دوم و دوره
سوم) در قالب موارد زیر مطرح شده است:
 جهش قابل توجه فعاليتهای شورایاریها وامکانات و ابزار آنها در دورهی سوم آن برای تعامل با
مدیریت شهری نسبت به دوره گذشته ،رشد قابل توجه
شاخصهای موثر در گرایش افراد به مشارکت با الگوی
شورایاریها و همچنين رشد قابل توجهی عوامل عينی
مثل فراهم شدن امکانات اوليه مشارکت یعنی نهادینه
شدن و امکاناتی چون دفتری جهت تشکيل جلسه و
مراجعات مردمی ،رشد قابل توجهی شناخت مردم از نهاد
شورایاری با استفاده از ابزارهای تبليغاتی در طول مدت
چهارساله و با شکل گيری دفاتر شورایاری و یا مراجعه
مردم به خاطر مهر شورایاری محله به ویژه امور مربوط
به مسکن مهر ،افزایش تعداد جلسات و تعامالت مدیریت
شهری بویژه شهرداری مناطق با شورایاریها نسبت به
دوره گذشته و در نهایت تهيه اسناد توسعه محله در
دورهی سوم شورایاریهای تهران به عنوان یکی از اصلی
ترین مطالبات شورایاری نسبت به دورههای گذشته.
در جمع بندی نتایج بدست آمده از پژوهش فوق
در عملکرد شورایاری طی دو دوره ،میتوان افزایش
گرایش مشارکت شهروندان و به نوعی گرایش به نهادینه
شدن مشارکت ،افزایش تعامالت با مدیریت شهری،
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افزایش شناخت و درک شهروندان از نهاد شورایاری (با
کمک ابزارهای تبليغاتی اعم از نشریههای مرتبط با
شورایاریها در دوره سوم نسبت به دورهی دوم( اشاره
کرد .در نهایت در بررسی پژوهش مذکور و در جهت
سنجش الگوی انتخابی شورایاریها میتوان به این مورد
اشاره نمود که در حالت الگوی انتخابی از آنجایی که با
برگزاری انتخابات مردم نيز در اداره امور محله سهيم
میشوند ،در ادامه فعاليت این نهاد مشارکت بيشتری با
آن دارند و در این حالت گرایش افراد به مشارکت بيشتر
میشود.
در پژوهشی دیگر شيانی و همکاران در جهت
ارزیابی ذینفعان از عملکرد شورایاریهای شهر تهران،
دیدگاههای ساکنان ،دبيران شورایاری و مسئوالن
شهرداری منطقه  11را براساس وظایف و اهداف
شورایاری مورد بررسی قرار داده ،که نتایج آن نشانگر این
است که ارزیابی پاسخگویان نمونه از عملکرد شورایاری
تا حد زیادی متاثر از نگرش آنان نسبت به این نهاد و نيز
عملکرد شهرداری است .از این مهمتر ،درصد کمی از
پاسخویان پيمایش کمی ،با وظایف شورایاری در
زمينههای مسائل امنيتی و بهداشت محله و شناسایی
پيگيری مشکالت محله آشنایی دارند .نکته قابل توجه در
پژوهش مذکور ،تاثير عملکرد شهرداری بر کارکرد
شورایاری هاست .از سوی دیگر عدم آشنایی شورایاران
وظایف شورایاریها که بر روی کارکرد آنها تاثيرگذار بوده
است.
 -2-7سنجش الگوی اجرا شده شورای اجتماعی
محالت شهر مشهد
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در پژوهشی قلی پور و همکاران به ارائه الگویی برای
بهبود عملكرد شورای اجتماعی محالت شهر مشهد
پرداخته اند که در آن با توجه به تازگی اجرای این طرح
در كالنشهر مشهد و قدمت كم بحث مشاركتهای محلی
در مدیریت شهری معاصر ایران ،ضرورت ارزیابی سازوكار
این اجتماعات در بخشهای شرح وظایف و حيطه
اختيارات آن ،تعداد و نحوه انتخاب اعضا ،ویژگیها و
شاخصههای اعضا ،كميت و كيفيت برگزاری جلسات و...
از دیدگاه مردم و مسئوالن ضروری به نظر رسيده است.
پژوهش مذکور در پی ارائه الگویی جهت ارزیابی و اصالح
ساختار این اجتماعات در سطح مشهد ،برگرفته از
دیدگاهها و نظرات مردم مشهد و كارشناسان مربوطه
است .که در آن مبتنی بر مبانی نظری و تجارب بررسی
شده تعداد  43شاخص به عنوان آیتمهای اصلی ساختار

شوراهای اجتماعی محالت استخراج شده و شاخصهای
یادشده مبتنی بر شرایط شهر مشهد بومی سازی شدند و
به  31مورد كاهش یافتند .شاخصها در ابعاد اقتصادی،
ساختار تشکيالتی -مدیریتی ،اجتماعی و عملکردی
طراحی گردیده است و در قالب پرسشنامه بسته از 156

نفر از شهروندان و كارشناسان در مناطق  13گانه شهر
مشهد مورد پرسش قرار گرفته است .به منظور دستيابی
به الگویی بهينه برای تدوین ساختار شورای اجتماعی
محالت از روش تحليل عاملی بهره گرفته و پس از حذف
شاخصهای نامربوط به موضوع مورد بحث ،ميزان
همبستگی ميان شاخصها بررسی شده است .به این
ترتيب شاخص "بهبود سطح رفاه" و "سطح تحصيالت
آکادميک" را در این مرحله حذف کردند .در نهایت بر
اساس شاخصهای قرار گرفته در زیرمجموعه هر عامل،
عوامل به ترتيب «حيطه وظایف ،ضمانت اجرای مصوبات،
نحوه تشكيل جلسات ،الزامات اعضای ثابت ،نحوه تعامل با
شهرداری ،كميت و كيفيت اعضا ،تعامل مردم با شورا،
اطالع رسانی» نامگذاری شده اند .در نهایت الگوی
پيشنهادی برای بازنگری ساختار شوراهای اجتماعی
محالت مشهد ارائه کرده اند .که نتایج حاصل از پژوهش
نشان می دهد معيار "حيطه وظایف" با بار عاملی13,961

و"ضمانت اجرای مصوبات" با بارعاملی 10,783از جمله
بحث برانگيزترین چالشها در تعریف شوراهای اجتماعی
محالت به شمار می رود .نکتهی قابل توجه در پژوهش
مذکور ،معيار حيطه وظایف است که تعدادی از گویههای
آن در چارچوب الگوی انتصابی تعيين کننده اعضاء
شورای محله میباشد و از جمله مهم ترین موارد در
راستای عدم تمرکز مدیریت شهری و برون سپاری
وظایف به این نهاد میباشد.
به طور کلی از بررسی پژوهشهای پيشين میتوان
به این نتيجه رسيد که در الگوی انتصابی تعداد زیادی از
معيارهایی که جهت انتصاب و بررسی این الگو مورد
سنجش قرار داده شده است قابل تطبيق در سایر
پژوهشها است و میتواند در راستای سنجش الگوی
انتصاب شورایاری مورد استفاده قرار گيرد و تایيدی بر
فرض مطرح شده و معيارهای مد نظر در پژوهش حاضر
میباشد .از سویی در پژوهشهای پيشين با توجه به
اجرایی شدن این الگوی در شهر مشهد ،سعی بر بررسی
تمامی جنبههای این الگو با توجه به ساختار تشکيالتی و
اجرایی آن شده است .لذا میبایست ابعادی را که در
جهت سنجش چگونگی انتصاب و مزایای آن است مورد
توجه قرار گيرد .اما پژوهش حاضر در راستای تحليل

تحلیل الگوی بهینه چگونگی تشکیل شورایاری ها در چارچوب روش های انتصابی یا انتخابی…
چگونگی تشکيل و عضویابی شورایاری و اجرایی شدن آن
در چارچوب دو الگوی انتخاب یا انتصاب گام برداشته
است .در این راستا بخشی از معيارهای سنجش عملکرد
الگویهای اجرا شده در دو شهر تهران و مشهد را جهت
اجرایی در محدودهی مورد نظر پژوهش حاضر بررسی
نموده و معيارهای منطبق با فرض پژوهش انتخاب
گردیده است .از سویی با توجه به شرایط هر شهر
میتوان معيارهای بومی جهت سنجش الگوی منطبق با
آن شهر انتخاب نمود .در واقع یافتههای پژوهشهای
پيشين بر معيارهای تعيين الگوی شورایاری که در این
پژوهش مد نظر است صحه میگذارد .بنابراین قابل
انطباق با شرایط محدودهی مورد پژوهش میباشد .و از
آنجایی که فرضيهی مطرح شده در این پژوهش با توجه
به شرایط موجود شهر یزد مطرح شده ،عالوه بر استفاده
از تجارب پژوهشهای پيشين میبایست معيارهای
منطبق بر شرایط شهر یزد به عنوان محدودهی مورد
مطالعه استخراج گردد تا بتوان آن را مورد سنجش قرار
داد.
در نهایت میتوان اذعان نمود پس از بررسی
یافتههای پژوهش پيشين ،شهرهای تهران و مشهد
الگویهای اجرا شده از نظر هدف یکسان بوده و به نوعی
هر دو الگو در راستای جلب مشارکت شهروندان در
ادارهی امور شهر گام برمی دارند؛ اما از آنجایی که شرایط
هر شهر از نظر ساختار اجتماعی -فرهنگی ،مدیریتی و ...
متفاوت میباشد ،لذا میبایست از طریق انتخاب
معيارهایی بومی و متناسب با هر شهر ،الگوی بهينه
اجرای شورای محالت را مشخص نمود .بنابراین با توجه
به اینکه هدف اجرای آن یکسان میباشد میتوان از
تجارب مشابه الگوهای اجرا شده استفاده نمود و از سوی
دیگر ،در جهت تطبيق هر چه بيشتر الگوی مورد نظر با

شرایط و ساختار هر شهر میبایست معيارهایی بومی را
جهت تعيين الگو بهينه مشخص نمود.
 -8تجزیه و تحلیل
پس از بررسی تجارب و کارکرد دو الگو ،معيارهایی
بومی جهت تعيين الگوی بهينه در شهر یزد استخراج
شده است .در ادامه پرسشنامه ،جهت تبيين الگوی بهينه
تشکيل شورای محله در شهر یزد از دیدگاه دو جامعهی
آماری (شهروندان و کارشناسان) طراحی شد .بنابراین
برای تعيين نوع الگوی اعضا شورای محله با توجه به
شرایط یزد در ابتدا میبایست نرمال بودن دادهها
سنجيده میشد که این کار با آزمون کلمروگروف-
اسميرونف صورت گرفت به دليل سطح معناداری به
دست آمده که بزرگتر از  0/05بود فرض نرمال بودن
دادهها تایيد شد .از این رو به دليل بررسی تعيين اعضا
به عنوان عامل مورد بررسی در دو گروه مستقل یعنی
انتخابی و انتصابی ،بهترین گزینه برای بررسی فرض
استفاده از آزمون تی گروههای مستقل میباشد .که فرض
در قالب زیر ارائه میشود:
به منظور آزمون و تحليل فرضيه از آزمون
 Independent Samples T- testیا آزمون تی
گروههای مستقل استفاده شده است .در این آزمون دو
گروه مستقل در راستای یک عامل سنجيده میشود .در
اینجا انتصابی بودن اعضا یا انتخابی بودن آن به عنوان دو
گروه مستقل به شمار میروند .در این پژوهش سعی بر
این است تا با توجه به شرایط شهر یزد به انتخاب الگوی
بهينه تعيين اعضا در مرحلهی اول استقرار شورایاری
پرداخته شود .نتایج حاصل از تحليل دادههای جمعآوری
شده در قالب جدول زیر ارائه و در ادامه مورد تحليل قرار
گرفته است:

جدول شماره  :3نتایج حاصل از آزمون تی تک متغيره
Independent Samples Test

روش تعيين اعضا

با فرض برابری واریانس
با فرض نابرابری
واریانس

برابری ميانگين ها

برابری واریانس ها
آماره

سطح
معناداری

تی
بدست
آمده

درجه
آزادی

سطح
معناداری

ميانگين
اختالفات

آماره

47.48
8

.000

4.247

383

.000

.32259

.07595

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower
.47170
.17348

4.245

383

.000

.32259

.07599

.47181

.17337
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نتایج این فرض بدین صورت است که الگوی
انتخابی در مرحلهی اول مقبوليت بيشتری دارد .در
توضيح جدول فوق باید اذعان داشت که ميانگين
مقبوليت روش انتخابی از دیدگاه شهروندان و کارشناسان
شهری برابر با  2.73و در روش انتصابی  1.78بوده است.
جدول شماره  3نشان دهندهی این است که تفاوت ميان
دو روش تعيين اعضا هم با فرض برابری واریانس و هم
برابری ميانگينها با سطح معناداری  0/000مورد تایيد
میباشد که با توجه به این ،ميانگين مقبوليت در روش
انتخابی تفاوت معناداری با روش انتصابی دارد .در نهایت
فرض فوق مبنی بر اینکه "با توجه به شرایط تاریخی-
فرهنگی و اجتماعی شهر یزد ،الگوی انتصاب در مراحل
اوليه تعيين شورایاران مناسب باشد" رد شده و درست
نقطهی مقابل آن یعنی روش انتخابی تایيد میشود.
از تحليل دادههای فوق میتوان نتيجه گرفت که
شهروندان یزدی با توجه به پيشينهی تاریخی و فرهنگی
شهر و مشارکت گستردهی در فعاليتهای اجتماعی و
سياسی اعم از انقالب اسالمی ،جنگ تحميلی و حضور
پرشور در تمامی انتخابات ،گرایش بيشتری به سمت
انتخابی بودن اعضای شورای محله و مشارکت مستقيم
خودشان در سطح محالت دارند .و از سویی در حالت
انتصابی از نظر شهروندان مشارکت آنها در صحنه کاهش
مییابد .و روش انتصاب ،باعث کاهش همبستگی بين
مردم محله میشود .در نهایت از دیدگاه شهروندان،
افرادی که توسط سازمانها معرفی و انتصاب میشوند،
مسئوليت پذیری کمتری نسبت به آنها دارند و
پاسخگویی به آنها در راستای مسائل محله کمتر و در
سطح ضعيفی میباشد .اما در بعد اقتصادی ،از آن جایی
که برگزاری انتخاب در سطح محله هزینههای مختلف از
جمله مکان رای گيری ،تعداد صندوق ،نظارت و بازرسی
انتخابات و غيره را به دنبال دارد ،لذا شهروندان در بعد
اقتصادی از نظر هزینه برگزاری با پایين بودن هزینهها در
روش انتصابی موافقت دارند .از آنجایی که بعد مدیریتی-
سياسی یکی از ابعاد مهم در نحوهی تعيين انتخاب
شورای محالت میباشد ،لذا توجه اکثریت مدیران در
سطوح مختلف ملی و استانی را به خود جلب کرده است.
بنابر نتایج مستخرج از دادههای جمعآوری شده در بعد
مدیریتی -سياسی ،شهروندان در حالت انتصابی مشارکت
کمتری را با شورای شهر و سایر سازمانها در برنامه
ریزی محله دارند .و از سویی معتقدند توانایی افراد
منتخب خودشان در انتقال نظرات و پيگيری آنها در
سطح باالتری نسبت به افراد انتصاب شده قرار دارد.

همچنين در بعد نهادی میتوان اذعان نمود زمانی که
شورای محله با رای مستقيم مردم و به صورت انتخاباتی
تشکيل شود ،مقبوليت نهادی آن نسبت به حالت انتصابی
شورای محله بيشتر است.
 -9نتیجه گیری
شورایاران به عنوان هسته مشارکت مردمی و بخشی
از ارتباط مردم با شورای اسالمی شهر به شمار میروند ،از
این رو اهميت انتخاب شورایاران در نتيجه مشارکت
مردمی در تعيين این حلقه ارتباطی و تصميم سازی
بسيار زیاد است ،مشارکت اجتماعی در انتخابات میتواند
به دقت انتخاب شورایاران کمک نماید ،لذا عواملی که
مؤثر در این مشارکت میباشند بسيار حائز اهميت است.
هدف اصلی و رسالت اصلی در نظام جدید مدیریت
شهری همانا افزایش مشاركت مردمی در اداره امور و
افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بين شهرداری و ساكنين
محالت است .عالوه بر این با هدف ایجاد یك ركن
اجرایی متناسب با ركن مشورتی و نظارتی شورایاری و
تالش در جهت احياء و برجسته سازی هویت و جایگاه
محلهای تشکيل شده است .به طور کلی این نهاد
مشورتی در چارچوب دو الگوی انتخاب و انتصاب در
سطح برخی شهرهای ایران مطرح شده است .در واقع دو
الگوی متفاوت با ساختار تشکيالتی -اجرایی میباشد و
ویژگیها و کارکردهای متفاوت را به دنبال دارند .پژوهش
حاضر در پی بررسی و تحليل دو روش مذکور و تعيين
الگوی بهينهی آن در جهت تشکيل شورایاریها بوده
است .از سوی دیگر برای این مقوله شرایط محدودهی
مورد مطالعه ای پژوهش در نظر گرفته شده ،که شهر یزد
به عنوان نمونه انتخاب گردیده است .با بررسی موضوع
چگونگی تعيين اعضاء شورای محالت (شورایاری ها) در
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی -سياسی و نهادی در
چارچوب دو روش انتخابی یا انتصابی میتوان نتيجه
گرفت که با توجه به ویژگیهای شهر یزد و دیدگاه
شهروندان ،کارشناسان و مدیران شهری آن ،روش
انتخابی در تعيين اعضاء شورای محله مقبوليت بيشتری
دارد .همچنين میتوان اذعان نمود که با توجه به ماهيت
مشارکت گسترده مردم شهر یزد در انتخابات گذشته و
تمامی تحوالت و برنامههای سياسی و اجتماعی شکل
گرفته طی دهههای اخير ،به سمت انتخابی بودن
شورایهای محله به عنوان نمود عينی مشارکت ،گرایش
بيشتری دارند .همچنين در ابعاد مختلف اعم از بعد
اجتماعی با مشارکت بيشتر آنها همراه بوده است و در

تحلیل الگوی بهینه چگونگی تشکیل شورایاری ها در چارچوب روش های انتصابی یا انتخابی…
بعد نهادی حالت انتخابی بودن اعضاء شورای محلی مورد
قبول عامه مردم میباشد .از سویی مدیران شهری نيز در
بعد اجتماعی مشارکت شهروندان را بيشتر میدانند و
معتقدند که شهروندان در حالت انتخابی مشارکت
بيشتری با مدیران شهری در اداره امور شهر دارند.
شهروندان نيز گرایش بيشتری به مشارکت در حالتی که
سرنوشت اداره امور محلی خود را با برگزاری انتخابات
رقم بزنند ،دارند .در نهایت میتوان الگوی بهينه و
متناسب با شهر یزد در چگونگی تعيين اعضای شورای
محله را در حالت انتخاب جست و جو نمود.
منابع و مآخذ
 آخوندی ،احمد ،برک پور ،ناصر ،اسدی ،ایرج ،بصيرت،ميثم و حبيب اهلل طاهرخانی ( :)1387آسيب شناسی
مدل ادارهی امور شهر در ایران ،پژوهشهای
جغرافيایی ،شماره  ،63بهار ،ص .156-135
 ازکيا ،مصطفی و حسين ایمانی جاجرمی (:)1384بررسی جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای
اسالمی شهر؛ فصلنامه علوم اجتماعی ،ش -33 ،26
.64
 ابراهيم زاده ،عيسی ،زارع ،محمد ،ربانی ،طه و جعفرکریمی ( :)1389بررسی نقش شورایاریها و
سازمانهای محلی در جلب مشارکت مردم ،نمونهی
موردی :کالنشهر زاهدان؛ اولين همایش مدیریت محله
ای حقوق و تکاليف.
 ایمانی جاجرمی ،حسين ( :)1384ویژگیهایتاریخی -فرهنگی و تحوالت معاصر مدیریت محله
شهری در ایران؛ مطالعه موردی :شهرداری محله در
تربت حيدریه ،نامه انسان شناسی.29-17 ،
 پيران ،پرویز ( :)1379طرح انجمنهای شورایاریمحلههای شهر تهران ،فصلنامهی معماری و فرهنگ؛
سال دوم ،شماره پنجم ،تابستان.
 توكلی نيا ،سعيده و استادی سيسی ،منصور (:)1388تحليل پایداری محلههای كالنشهر تهران با تاكيد بر
عملكرد شورایاری ها ،نمونه موردی :محلههای اوین،
دركه و ولنجك؛ مجله پژوهشهای جغرافيای انسانی
(پژوهشهای جغرافيایی) ،زمستان.
 حقيقتيان ،منصور ،اسماعيلی ،رضا و سميه کریمیزاده اردکانی ( :)1394تبيين جامعه شناختی تأثير
توسعه محله محوری در اداره کالنشهر تهران؛
موردمطالعه :محلههای ازگل ،جنتآباد ،حکيميه،
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سال ششم ،شماره  ،20بهار.
حسنی ،غالمرضا ( :)1386بررسی ساختار و عملکرد
شورایاریها و راهکارهای بهبود آن در توسعه شهر
مشهد ،طرح پژوهشی شورای اسالمی شهر مشهد.
حسينلو ،معصومه ،آقایی ،عادله ( :)1392نقش
شورایاران در جلب مشارکت شهروندی نمونه موردی:
منطقه  4شهر تهران ،پنجمين کنفرانس برنامه ریزی و
مدیریت شهری ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
داودی ،سعيد و یحيی پور ،مهدی ( :)1388مطالعهی
مقدماتی برای بازنگری در قانون شوراها :اهميت نقش
و جایگاه شورایاریها در مدیریت شهری ،تهران ،دفتر
مطالعات سياسی وزارت کشور.
دبيرخانه شوراهای اجتماعی محالت مشهد مقدس
( :)1391آشنایی با شوراهای اجتماعی محالت مشهد؛
انتشارات بوی شهر بهشت ،مشهد ،بهار.
دانشی خوشبو ،یوسف ( :)1349سازمانهای محلی
تهران ،تهران :دانشكده علوم اداری و مدیریت.
دستورالعمل شورای اجتماعی محالت شهر مشهد
( :)1393دبيرخانه شوراهای ا جتماعی محالت مشهد،
چاپ اول ،تيرماه.
رمضانی فرخد ،احمد ،گزالن طوسی ،جمال (:)1391
مدیریت محله ای در ایران :برگزیده ای از تجارب
مشارکت محلی در ایران ،مشهد ،سازمان فرهنگی-
ورزشی شهرداری؛ دبيرخانهی شورای اجتماعی
محالت شهر مشهد ،انتشارات بوی شهر بهشت ،ص
.88-10
رضایی ،محمد رضا ،غفورزاده ،مجتبی ،جعفری نسب،
حسين ،حسينی ،سيد مصطفی و مسعود احمدی
( :)1393ارزیابی مشاركت شهروندی و نقش آن در
توسعه مدیریت شهری ،مطالعهی موردی :شهر یزد؛
اولين کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای
شهر ،ساری.
سالنامههای آماری استان یزد ،سال .1390
شيانی .مليحه؛ پویا عالء الدینی و طيبه فرحناکی
( :)1391ارزیابی ذینفعان از عملکرد شورایاریهای
شهر تهران :دیدگاههای ساکنان دبيران شورایاری و
مسئوالن شهرداری منطقه  ،11همایش هم اندیشی
شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز ،تهران،
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
شماعی ،علی ،آقایی ،پرویز و سامان حيدری (:)1392
بررسی و تحليل ميزان مشارکت شهروندان در
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مدیریت شهری با تاکيد بر مدیریت محله (مطالعهی
موردی :محله جماران ،ناحيه چهار ،منطقه یک
تهران) ،فصلنامه مطالعات مدیریت شهری ،سال پنجم،
شماره شانزدهم ،زمستان.
شورای شهر یزد ،مصوبان کميسيون فرهنگی-
اجتماعی .1393-94
شادمان فر .رضا ( :)1389بررسی شورایاریها در
بهبود عوامل موثر در مشارکت شهروندان با مدیریت
شهری ،مقایسه دوره دوم و سوم؛ مورد کاوی:
شورایاریهای منطقه  3شهر تهران ،اولين همایش
شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکاليف ،تهران،
اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران،
عامری ،فائزه ،منفرد ،ليلی و مسيح بهنيا (:)1387
بررسی تطبيقی وظایف و اختيارات شورایهای محلی
انگلستان و استراليا ،دفتر مطالعات حقوقی گروه
حقوق عمومی و بين الملل) ،شماره مسلسل .9452
عالی پور ،حسن ( :)1394نظام حقوقی انتخابات و حق
انتخاب در جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه مطالعات
راهبردی ،سال هجدهم ،شماره سوم ،پائيز ،ش .69
قلی پور .مستوره ،خيرالدین ،صدف ،حبيبی ،بهناز و
پوریا عالیی ( :)1394ارائه الگویی برای بهبود عملکرد
شورای اجتماعی محالت شهر مشهد ،همایش ملی
معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی ،رشت ،دانشگاه
پيام نور استان گيالن.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،قانون شوراهای
اسالمی شهر و روستا ،قانون شهرداری ها
کوثری ،مسعود ،نجاتی ،حسينی ،سيد محمود ،ایمانی
جاجرمی ،حسين و علی گلی ( :)1387تهران توسعه
فرهنگی ،انتشارات مرکز مطالعات شهر تهران.
کاظمی ،داود ( :)1389بررسی نقش و عملكرد
شورایاری محالت در مدیریت شهری محله محور و
ارائه راهكارهای كلی ارتقا كاركردی بر اساس ساختار
نوین مدیریت محله؛ اولين همایش شهروندی و
مدیریت محلهای حقوق و تكاليف.
مهندسين مشاور آمایش باغ شهر یزد (:)1394
گزارش طرح پژوهشی تشکيل و استقرار شورایاریها
در شهر یزد ،شهرداری شهر یزد.
مصطفی پور ،کامبيز ،شریفی ميالنی ،آناهيتا و فرزانه
شریفی ( :)1391شورایاریها و کارآفرینی اجتماعی،
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ،گزارش
شماره  ،182بهمن.
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مسعودی ،حميد ( :)1391وضعيت موجود شورای
اجتماعی محالت شهر مشهد از نظر اعضای آن ،طرح
پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد.
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (:)1391
تبيين الگوهای موفق مشارکتهای اجتماعی و توسعه
محالت در شهر انگلستان ،معاونت مطالعات و برنامه
ریزی مدیریت ،امور اجتماعی و اقتصادی ،گزارش
شماره  ،164صص .14-12
نظریان ،اصغر و رحيمی ،محمد ( :)1392ضرورت
بازبينی مدل مدیریت شهر تهران و انتخاب مدل برتر،
مجله مدیریت شهری ،شماره  ،31تابستان و بهار،
ص.138 -125
یاری حصار ،ارسط ( :)1390شورایاری؛ رویکردی نو
به مدیریت محلی ،انتشارات آستان قدس رضوی.
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