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 چکيده
پرداخته و در پیی ییافتن این مقاله، به بررسی نقش شورای اسالمی شهر شیراز در توسعه سیاسی 

به این پرسش است؛ یافته های پژوهش حاکی از آن است که :اوالً افیاایش آایاهی عمیومی، بیه  پاسخ
دلیل شناخت کامل نسبت به نهاد شورایی، شرکت در انتخابات شورایی و مقبولیت نهاد شیورایی بیرای 

ها، ترویج فرهنی  احقاق حقوق توده –افاایش اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی  حل مشکالت باعث
اویی و ترویج فرهن  استقالل باعث توسعه سیاسی در شهر شیراز شده است. دوماً کاهش اقتدار پاسخ

مسائل سیاسی و سلیقه ای بر سایر جنبه تخصصی و غیر  شهردار به دلیل محدود بودن اختیارات و غلبه
هیای شته است. نتایج این پژوهش بیرای دسیتگاهتخصصی شدن امور تاثیر منفی در توسعه سیاسی اذا

 سیاسی، فرهنگی و رسانه ها قابل استفاده است.

 .توسعه سیاسی شورای شهر، شهرداری، شیراز، واژگان کليدي:

 
  

                                                           
 shobeirzare@gmail.com :نویسنده مسئول* 
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 . مقدمه1
پیردازان مختلید در میورد توسیعه نظری کیه بیین نظرییهامروزه با وجود اختالف

دار در میورد ماالعیات توسیعه مکاتی  ریشیهسیاسی وجود دارد، نهیادارایی یکیی از 

باشد که بر این اساس قانون اساسیی جمهیوری اسیالمی اییران صیی ا یول سیاسی می

متعدد، نهادهای اونااونی جهت مشارکت مردم در تصمیمات کشوری و محلی تعرید 

 کرده است.

 مردمیی بیه دوره مشیروصه بیر -با بررسی تاریخ سیاسی اییران، نهادهیای محلیی 

اردد که به دنبال آن اولین حکومت دموکراتیک با اولین تقسیمات کشیوری در سیال می

در  تصوی  شد. که در آن به نهادهای محلی بیا نقیش میردم اشیاره شیده اسیت. 1286

های بعدی با توجه به ماهیت سیاسی و دولت محیوری، نهادهیای محلیی دچیار و دوره

می، براساس قانون اساسی قیانون تشیکیل هایی شد. اما بعد از انقالب اسالفراز و نشی 

ای از مشیکالت ایین نهیاد شورای اسالمی به تصوی  مجلس رسیید و بیه علیت پیاره

بیا ایین وجیود بیر اسیاس  شروع کند. 1377شورایی نتوانست کار خودرا رسماً تا سال 

های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،  دم قانون اساسی، برای پیشبرد سریع برنامها ل یک

داشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، اولین، دومین و سیومین دوره شیورای به

 1386اردیبهشیت میاه 1382، اردیبهشت ماه 1378اسالمی شهر شیراز به ترتی  در بهار 

 صور رسمی آغاز نمودند.ه فعالیت خود را ب

 این مقاله به معرفی اجمالی تحقیق و چیستی مسئله و تیدوین فریییات همیراه بیا

اییری و  نتیجه پردازد. و باالخره در ادامه آزمون فرییات واهداف و روش انجام آن می

 کارها تدوین شده است.راه

 

 مباحث نظري .2
توسعه سیاسی که غالباً در افتمان رایج امروز ایران مترادف بیا افیاایش مشیارکت 

مردمی فهمیده می شود، مفهومی پیچیده و چنید وجهیی اسیت و بیین نظرییه پیردازان 
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مختلد در مورد تعرید و شاخصه های توسعه سیاسی اختالف نظر وجیود دارد یکیی 

ادارائی میی باشید کیه براسیاس آن از مکات  ریشه دار در ماالعات توسعه، نظرییه نهی

-زمانی یک جامعه توسعه یافته محسوب می شود که درباره هرنیازی، نهادی برای پاسخ

اویی و تأمین آن نیاز ایجاد شده باشد. براساس این دییدااه قیانون اساسیی جمهیوری 

اسالمی صی ا یول متعیدد نهادهیای اونیااونی بیرای مشیارکت میردم در تصیمیمات 

کاری برای پیگیری و حیل و نظارت مردمی بر نهادهای ایران و نیا راه کشوری و محلی

ترین ایین ها تأسیس نموده است. که یکی از مهممشکالت مردم در ارتباط با این دستگاه

 تشکیل شد. 1377نهادها شورای اسالمی است که برای نخستین بار در سال 

مجموعیه ای از عنا یر  توسعه سیاسی شهری در ساح محلی را می توان به عنوان

رسمی و غیر رسمی تعرید کرد کیه اداره امیور شیهر را بیه عهیده داشیته و ییا در آن 

-هیا و برنامیهمؤثرند، این عنا ر با اختیارات و اباارهایی که در اختیار دارند در سیاست

های اجرایی نظام مدیریت شیهری نفیوک کیرده و سیعی در انجیام وخیاید خیود و ییا 

 های خود را دارند.خواسته ماابقت آنها با

ترین نهاد محلی که بر اساس ا ل  دم قیانون اساسیی حیق دخالیت در اداره مهم

امور شهر و نظارت بر حسن انجام وخاید مدیران محلی را دارد، شورای اسالمی شیهر 

-است که اعضای آن به عنوان نماینداان افکار عمومی با رأی مستقیم مردم انتخاب میی

 شوند.

مردمی و اندیشیه آن بیرای اولیین  -بررسی تاریخ سیاسی ایران، نهادهای محلی با 

بار در دوران مشروصه  ورت ارفت، که به دنبال آن حکومت دموکراتییک بیر اسیاس 

ه.ش 1286های ایران تاسییس شید و بیا اولیین تقسییمات کشیوری کیه در سیال سنت

ه بیود. و بعیداً در زمیان تصوی  شد در آن به نهادهای محلی با نقش مردم اشیاره شید

هیای محلیی، شیوراها و ا الحات اریی و انقالب سفید قوانین متعددی درباره انجمن

خانه انصاف به تصوی  رسید؛ ولی با توجه به ماهیت بسیط سیاسی و دولیت محیوری 

های فکری و مانع نقش واقعی مردم و کارکرد موثر آن شد. بعد از انقالب اسالمی، اروه

ه.ش براسیاس قیانون 1361بگان جامعه به صرح شورا پرداختند که در سال سیاسی و نخ
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ه.ش 1377اساسی، قانون تشکیل شوراهای اسالمی به تصوی  مجلس رسید و تیا سیال 

-12: 1386قالیبیاف، (ای مشکالت نتوانست رسماً کار خود را شیروع کنیدبه علت پاره

10). 

اجتماعی کشور تشیکیل شیورای شیهر در یکی از تحوالت مهم در عر ه سیاسی 

بود تا پیش از تشکیل این شوراها، سازوکار اداره امیور شیهرها شیکلی ه.ش 1377سال 

ساده، متمرکا و غیر دمکراتیک داشت. تشکیل شوراهای شهر سب  شد تا سیازوکارهای 

سیید غیر متمرکا و مبتنی بیر انتخیاب میردم، اداره امیور شیهرها را بیر عهیده بگیرند 

 (.51: 1380ی،دینال

در دوران حایر شورای اسالمی شهرها نشان دهنیده سیاسیت دمکراتییک کیردن  

آنان از ناحیه دولت مرکای است. شوراهای محلی از زمره سازوکارهایی هسیتند کیه در 

 ورت نهادینگی می تواند در ساح محلی به ایجاد دموکراسی، ارائه خدمات و انسجام 

توانند موج  اسیترش نهادهیای غییر عه شوراهای شهر میتوس اجتماعی یاری رسانند.

دولتی، افاایش مشارکت مردم در اداره امور خیود و پاسیخگوی نهیاد میدیریت شیهری 

 (.26: 1384ازکیا، باشند  

هیای اجتمیاعی،  دم قانون اساسی، برای پیشبرد سیریع برنامیهبر اساس ا ل یک

سیایر امیور رفیاهی بایید شیوراهای اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشیی و 

اسالمی شهر و روستا که اعضایشان از صرییق رأی میردم انتخیاب میی شیوند، تشیکیل 

در همییین راسییتا، پییس از براییااری اولییین دوره انتخابییات شییوراها در سییال  شییوند.

فعالییت خیود  ه.ش1378اولین شورای اسالمی شهر شیراز نیا از اوایل بهار  ه.ش.1377

در انتخابات دومین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا که در اسفند میاه را آغاز کرد. 

برااار شد، مردم شیراز نیا منتخبین خود را برای عضیویت در دومیین دوره  ه.ش1381

شورای اسالمی شهر شیراز براایدند. دومین شورای اسالمی شهر شییراز از اردیبهشیت 

 24سوم شوراها نیا در  هخابات دورد انتستا و فعالیت خود را آغاز نموده ه.ش1382ماه 

برااار و شهروندان نماینداان خیود را انتخیاب نمودنید. شیورای سیوم  ه.ش1385آکر 

  صییور رسییمی آغییاز نمییوده فعالیییت خییود را بییه.ش  1386نهییم اردیبهشییت مییاه از
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 (.5: 85کشاورزی،  

پییروزی انقیالب های نخست پیس از ریاان، سالتوان افت این برنامهدر واقع می

بودند که با تشکیل شوراهای اسیالمی اهیداف اجیرای سیاسیت عیدم تمرکیا، سی ردن 

کارهای عمرانی، اقتصادی و رفاهی به خود مردم، سرعت بخشیدن به جریان امور، رفیع 

هیای های دولتی، هدایت و رهبیری برنامیهتبعیض نظارت اجتماعی، تکمیل کار دستگاه

 البردن توان دولت را دنبال کردند.سازی مردم و بامحلی، آااه

ای به میردم در قالی  شیوراها ییا با ایجاد نهاد های محلی و وااذاری امور مناقه 

صیاهری، توان از حجم بورکراسی در ساح جامعیه کیم کرد های مشارکتی دیگر مینهاد

و اینک پس از اذشت ده سال از تشکیل شورای اسالمی شهر و روسیتا ایین  ( .38: 75

ش در مقابل ما قرار دارد که براساس این تجربه ده ساله، تشکیل این نهادها تیا چیه پرس

تر شدن مویوع، ایین اندازه در توسعه سیاسی کشور موثر بوده است؟ که به جهت دقیق

تیر در پیی ییافتن پاسیخی نماییم و به عبارت دقیقپژوهش را به شهر شیراز محدود می

شورای اسالمی شهر شیراز تا چه مییاان بیر توسیعه ل یبرای این پرسش هستیم که تشک

  سیاسی این شهر موثر بوده است.

 

 . اهداف تحقيق3

 رشد نهادهاي مدني بر توسعه سياسي  . سنجش اثر گذاري1. 3

 افزايش کارآمدي نهاد شوراها در کشور برايکاري مناسب . يافتن راه2. 3

 

 . سؤال تحقيق4

ایین پرسیش اختصیاا دارد کیه تشیکیل شیورای اویی بیه این پژوهش به پاسخ

 اسالمی شهر شیراز تا چه اندازه بر توسعه سیاسی شهر شیراز موثر بوده است؟
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 هاي تحقيق. فرضيه5

رسد افاایش آایاهی عمیومی، افیاایش اعتمیاد میردم بیه نهادهیای به نظر می .1. 5

فرهن  اسیتقالل  اویی و ترویجاحقاق حقوق توده ها و ترویج فرهن  پاسخ -اجتماعی

 باعث توسعه سیاسی شده است.

به نظر می رسد کاهش اقتدار شهرداری و غلبه مسائل سیاسی و سیلیقه ای بیر . 2. 5

سایر جنبه تخصصی و غیر تخصصی شدن امور در توسیعه سیاسیی اثیر منفیی اذاشیته 

 است.

 

 روش جمع آوري اطالعات. 6
نامیه میدانی به  ورت توزیع پرسیشروش تحقیق در این پژوهش بر اساس شیوه 

 و روش هدایت شده تصادفی انجام یافته است.

 نامه در این پژوهش به شرح زیر استفاده شد:دو نوع پرسش

 شیراز  نامه مربوط به مردم نه اانه مناقه شهرداریپرسش .1

نامه مربوط به کارمندان عادی و مسئولین و معاونین در منیاصق نیه اانیه پرسش .2

 شهرداری شیراز

ها و ماالعاتی در رابایه بیا ای و استفاده از کتابهمچنین از صریق ماالعه کتابخانه

 مویوع پژوهش استفاده شد.
 

 . ارزيابي سؤال تحقيق7
اویی به این پرسیش اختصیاا داشیته کیه تشیکیل شیورای این پژوهش به پاسخ

ثرایذار بیوده اسیت. بیرای اسالمی شهر شیراز تا چه اندازه بر توسعه سیاسی این شهر ا

های توسیعه سیاسیی، چیارچوبی اویی به این سؤال ابتدا بر اساس ترکیبی از مدلپاسخ

 شود که:صراحی شد که بر اساس آن جامعه ای توسعه یافته محسوب می

اویی به نهادهای مافوق در برابر مردم نییا نهادهای ایجاد شده عالوه بر پاسخ .الد

 اویی(. شاخصه پاسخمسئول و پاسخگو باشند 
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 نهاد ایجاد شده از اقتدار قانونی برخوردار باشد شاخصه اقتدار(. .ب

نهییاد ایجییاد شییده از مشییروعیت عمییومی کییافی برخییوردار باشد شاخصییه . ج

 مشروعیت(.

 نهاد ایجاد شده از مقبولیت کافی برخوردار باشد شاخصه اعتماد(. .د

 نهاد ایجاد شده دارای تخصص و دانش کافی باشد  شاخصه تخصص(. .ه

 نهاد ایجاد شده دارای انسجام و هماهنگی الزم باشد شاخصه انسجام(. .و

توده های مردم نسبت به وخاید و اردش کار در این نهاد آااهی کیافی داشیته . ز

 باشند شاخصه آااهی عمومی(.

خرد جمعی بیر آن حیاکم باشید  شاخصیه نهاد ایجاد شده سیستماتیک بوده و . ی

 مشارکت(.

-با توجه به شاخصه های فوق دو نهاد شهرداری و شورای شهر شیراز، دو پرسیش

 نامه زیر توزیع شد:

نامه اول، بین مراجعین شهرداری به  ورت تصادفی هدایت شده توزییع پرسش -

 شد. 

 ورت هدایت شده توزییع نامه دوم، بین مدیران و کارکنان شهرداری به پرسش -

 شد.

 

 ها. تجزيه و تحليل شاخص8

 گوييدر زمينه شاخصه پاسخ .1.  8

( به نظر می رسد به دلیل پاسخگو بودن نهاد شیهرداری 1با توجه به جدول شماره 

در ید مراجعیه کننیداان بیه نهیاد  85نسبت به نهاد شورایی و با توجه به اینکه پاسیخ

رسیده است ، لذا پاسخگو بودن این نهاد در حد باالیی ارزییابی شورایی به نتیجه مثبت 

 شود.می
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 گويي: شاخصه پاسخ1جدول 

Cumulative 
Percent 

Valid 
Percent 

Percent Frequency اوییشاخصه پاسخ 

85.6 85.6 85.6 77 
او بودن نهاد شهرداری پاسخ

 نسبت به نهاد شورایی

100 14.4 14.4 13 
بودن نهاد او عدم پاسخ

 شهرداری نسبت به نهاد شورایی

 مجموع 90 100 100 

 

 . در زمينه شاخصه اقتدار2. 8

اویان در این از پاسخ %6/26( به نظر می رسد که2با توجه به جدول شماره 

پاسخگو بودن شهردار در  %20تحقیق، محدود بودن اختیارات شهرداری نسبت به شورا،

نظارت  %8/13های غیرتخصصی شورا در کارهای شهرداری و دخالت %20برابر شورا،

کاهش  اند. لذابیش از حد شورا بر شهرداری را باعث کاهش اقتدار شهرداری بیان داشته

 شود.اقتدار این نهاد در ساح باالی ارزیابی می
 

 : شاخصه اقتدار2جدول 
Cumulative 

Percent 
Valid 

Percent 
Percent Frequency شاخصه اقتدار 

    بدون پاسخ 9 11.3 11.3 11.3

37.5 26.3 26.3 21 
محدود بودن اختیارات شهرداری 

 شورابه نسبت 

 نظارت بیش از حد شورا بر شهرداری 11 13.8 13.8 51.5

71.3 20 20 16 
های غیر تخصصی شورا در دخالت

 کارهای شهرداری

 او بودن شهردار در برابر شوراپاسخ 16 20 20 91.3

باال بودن جایگاه مدیریتی شورا نسبت  4 5.0 5.0 96.3

 به شهرداری
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Cumulative 
Percent 

Valid 
Percent 

Percent Frequency شاخصه اقتدار 

دخالت خالف قانون برخی از اعضای  3 3.8 3.8 100

 شورا در عملکرد شهرداری

 مجموع 90 100 100 

 

 . در زمينه شاخصه مشروعيت:3. 8

در  شهروندان % 2/86( به نظر می رسد میاان مشارکتی 3با توجه به جدول شماره 

 شود.انتخابات شورای شهر ، مشروعیت نهاد شورایی در ساح باالیی ارزیابی می
 

 : شاخصه مشروعيت3جدول 
Cumulative 

Percent 
Valid 

Percent 
Percent Frequency شاخصه مشروعیت 

86.7 86.7 86.7 78 
شهروندان در انتخابات مشارکت 

  شورای شهر

    بدون پاسخ 12 13.3 13.3 100

 مجموع 90 100 100 

 

 :در زمينه شاخصه اعتماد .4. 8

شیود توجیه بیه نظیارت و کنتیرل ( مشاهده می4صوری که در جدول شماره همان

عملکیرد شیهرداری، مردمیی بیودن نهیاد شیورایی، آشینایی نادییک شیورا بیا  شورا بر

شهروندان و مشکالت آنان و حضور مستقیم اعضای شورا در منیاصق شیهرداری باعیث 

 عتماد مردم به این نهاد شده است.ا
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 : شاخصه اعتماد4جدول 

Cumulativ
e Percent 

Valid 
Percent Percent Frequency شاخصه اعتماد 

37.8 37.8 37.8 34 
عملکرد  نظارت و کنترل شورا بر
 شهرداری

98.9 45.6 45.6 41 

آشنایی نادیک شورا با شهروندان و 
مشکالت آنان و حضور مستقیم اعضای 

 شورا در مناصق شهرداری

 بدون پاسخ 14 15.6 15.6 53.3

 مجموع 90 100 100 

 

  . در زمينه شاخصه انسجام:5. 8

اوییان در ایین از پاسیخ %25( به نظیر میی رسید کیه 5با توجه به جدول شماره  

کمک غیرقانونی برخی از اعضیای شیورای  %8/18تحقیق، نبودن انسجام در بدنه شورا، 

-دخالیت %8/13سلیقه ای عمل کردن شورا، و همچنیین  %3/16شهر به برخی از افراد، 

های خالف قانون توسط برخی از اعضای شورای شهر در شهرداری را منجر به کیاهش 

راین عدم انسیجام در ایین نهیاد در سیاح بیاالیی انسجام در این نهاد بیان داشته اند بناب

  شود.ارزیابی می
 

 : شاخصه انسجام5جدول 
Cumulative 

Percent 
Valid 

Percent 
Percent Frequency شاخصه انسجام 

 بدون پاسخ 14 17.5 17.5 17.5

33.8 16.3 16.3 13 
دخالت های خالف قانون توسط برخی 

 شهرداریاز اعضای شورای شهر در 

 نبودن انسجام در بدنه شورا 20 25 25 58.8

61.3 2.5 2.5 2 
عدم همکاری بین شورا و شهرداری 

یابی اجماع به تصوی  صرح جهت دست
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Cumulative 
Percent 

Valid 
Percent Percent Frequency شاخصه انسجام 

 های هادی و جامع شهری

80 18.8 18.8 15 
کمک غیر قانونی برخی از اعضای 
 شورای شهر به برخی از افراد

93.8 13.8 13.8 11 
قانون برخی از اعضاء دخالت خالف 

 شورا در عملکرد شهرداری

100 6.3 6.3 
5 

 

 به هیچ یک از معیارهای باال اشاره
 نکرده اند 

 مجموع 80 100 100 

 

  . در زمينه شاخصه تخصص:6. 8

اویان در این تحقیق دخالت شورا در از پاسخ %5/27(: 6با توجه به جدول شماره 

ییعد  %3/16تخصیص اعضیای شیورای شیهر، عیدم %3/26امور اجرایی شیهرداری، 

اقدامات بدون ماالعه شورا را باعث تیاثیر منفیی  % 8/8های تخصصی شورا و سیونیکم

 -شیورا نهیادی سیاسیی انید. و از آنجیایی کیهدر تخصصی شدن امور شهرداری دانسته

 رسد که تشکیل این نهیاد باعیث غلبیه تمیایالت سیاسیی بیر اجتماعی است به نظر می

 های تخصصی شهرداری شده است. بهجن

 
 : شاخصه تخصص6جدول 

Cumulative 
Percent 

Valid 
Percent 

Percent Frequency شاخصه خرد جمعی 

 Valid   بدون پاسخ 6 7.5 7.5 7.5

13.8 6.3 6.3 5  

 های تخصصی شوراسیونییعد کم 13 16.3 16.3 30

 شهر یعدم تخصص اعضای شورا 21 26.3 26.3 56.3

 اقدامات بدون ماالعه شورا 7 808 808 65
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Cumulative 
Percent 

Valid 
Percent 

Percent Frequency شاخصه خرد جمعی 

 دخالت شورا در امور اجرایی شهرداری 22 27.5 27.5 92

92.5 3.8 3.8 3 
آلوده شدن اعضاء شورا به خط راباه 
سیاسی باعث اثرات منفی در تخصصی 

 شدن شهرداری

100 3.8 3.8 3 
ایده و عقاید متفاوت در اعضای شورا 

تخصصی شدن باعث اثرات منفی در 
 شهرداری

 مجموع 80 100 100 

 

 . در زمينه شاخصه آگاهي عمومي:7. 8

بیا کشیانده شیدن  رسد صبق جدول زیر که پس از تشکیل شورای شهر،به نظر می 

مسائل شهرداری بیه مابوعیات و افکیار عمیومی، تشیکیل جلسیات شیورا بیا حضیور 

اعضیای شیورای شیهر، آایاهی شهروندان و شناخت و آشنایی شیهروندان نسیبت بیه 

 عمومی شهروندان افاایش یافته است.
 

 : شاخصه آگاهي عمومي7 جدول
Cumulative 

Percent 
Valid 

Percent 
Percent Frequency شاخصه اعتماد 

 انعکاس مسائل شهرداری به مابوعات 34 37.8 37.8 37.8

تشکیل جلسات شورا با حضور  34 37.8 37.8 75.6
  شهروندان

 بی جواب 18 4/14 4/14 98.9

 مجموع 90 100 100 

 

 . در زمينه شاخصه خرد جمعي:8. 8
رسد کیه تشیکیل شیورای شیهر بیا ایجیاد ( به نظر می8با توجه به جدول شماره 
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اانه تخصصی و مرتبط شدن این نهاد بیا دیگیر نهادهیا و دعیوت از های ششسیونیکم

برصرف کردن مشکالت مردم با حضور اعضای شورای  اح  نظران در مسائل کیربط، 

شاخصیه خیرد  کنترل عملکرد شورا به  ورت جمعییو همچنین  اانهشهردر مناصق نه

 جمعی افاایش یافته است. 

 

 : شاخصه خرد جمعي8جدول 
Cumulative 

Percent 
Valid 

Percent 
Percent Frequency شاخصه خرد جمعی 

 Valid بدون پاسخ 11 12.2 12.2 12.242.2

 جمعی کنترل عملکرد شورا به  ورت 27 30 30 73.3

برصرف کردن مشکالت مردم با حضور  28 31.1 31.1 86.7
اعضای شورای شهردر مناصق نه اانه 

 شهرداری

 جمعی اعضا در تصوی  مصوباتخرد  12 13.3 13.3 86.7

 پیگیری سریع مصوبات 7 7.8 7.8 94.4

سبک نمودن بدنه دولت و س ردن امور به  1 11 11 95.6
 دست مردم 

100 4.4 4.4 4 
 

 هااعضای شورا در کمیسیون مشارکت

 مجموع 90 100 100 

 

 ها. ارزيابي فرضيه9

 فرضيه اول

رسد افاایش آایاهی عمیومی، افیاایش اعتمیاد میردم بیه نهادهیای به نظر می .1. 9

اویی و فرهن  استقالل باعث پاسخ احقاق حقوق توده ها و ترویج فرهن  –اجتماعی 

توسعه سیاسی شده است. در نتیجه ایین فریییه بیا توجیه بیه شاخصیه خیرد جمعیی، 

عیت اویی، شاخصیه آایاهی عمیومی و شاخصیه مشیروشاخصه پاسخ شاخصه اعتماد،
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 مورد تایید است.

 . فرضيه دوم2. 9
به نظر می رسد کاهش اقتدار شهرداری و غلبه مسائل سیاسی و سلیقه ای بر سیایر 

جنبه تخصصی و غیر تخصصی شدن امور در توسعه سیاسی اثر منفی اذاشته اسیت. در 

 مورد تایید است. شاخصه اقتدار شاخصه تخصص و به نتیجه این فرییه با توجه

 

 بحث ونتيجه گيري. 10
هیای اقتیدار، به عنوان یک نهاد محلی توانسته با توجیه بیه شیاخص ،شورای شهر

مشروعیت، اعتماد، انسجام، تخصص، آااهی عمومی و مشارکت نقش مهمی در توسعه 

د کیه افیاایش یبه این حقیقیت رسی شده این مقاله که با هدف ککر ؛اسی داشته باشدیس

احقیاق حقیوق تیوده هیا و  –آااهی عمومی، افاایش اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی 

اسیت و شیده ایویی و فرهنی  اسیتقالل باعیث توسیعه سیاسیی پاسخ ترویج فرهن 

ای بیر سیایر جنبیه همچنین کاهش اقتدار شیهرداری و غلبیه مسیائل سیاسیی و سیلیقه

توسعه سیاسی اثر منفی اذاشته اسیت بیر ایین تخصصی و غیر تخصصی شدن امور در 

 شود:اساس است که تو یه عملی زیر پیشنهاد می

 پيشنهاد مي شود: براي حل مشکل کاهش اقتدار شهرداري موارد ذيل –الف
. تعامل دوسویه و بیشتر بین شورا و شهرداری از یک صرف و خواسیت اعضیای 1

حد اختییارات خیود نسیبت بیه امیور  شورا برابر قانون، بدین معنی که شورای شهر در

شهرداری اخهار نظر نماید دوری از جاء نگری و سلیقه ای عمل کردن و سیاسی کاری 

 و دخالت در امور اجرایی(.

 ترتیبی اتخاک شود که استیضاح شهردار به راحتی توسط شورا امکان پذیر نباشد. .2

البته شرایط زمیانی و  ،. الگو برداری از تجربیات موفق سایر کالن شهرهای جهان3

 و فرهنگی بایستی لحاظ شود. مکانی

 براي حل مشکل کاهش انسجام شهرداري موارد ذيل پيشنهاد مي شود: -ب
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 . ثبات در مدیریت شهری توسط شورا باعث انسجام بهتر خواهد بود.1

ایجاد ساختار مشارکتی بین شورا و شهرداری به عنوان مثال: تشکیل معاونتی در  .2

اری به نام معاونت امور شورا و ایجاد کمیته هیای تخصصیی از اعضیای شیورا و شهرد

مشاورین شورا و کارشناسان مجرب شیهرداری بیرای بررسیی مصیوبات شیورا قبیل از 

 تصوی  نهایی. 

استفاده از نماینداان مجرب و کارشناس دیگر  نوف در شیورا بیه شیکلی کیه  .3

 حق رای داشته باشد.

 تخصص امور شهرداري موارد ذيل پيشنهاد مي شود:براي حل عدم  -ج
. انتخاب اعضای شورا بر اساس لیست واحد که ارائیه دهنیداان لیسیت نامادهیا 1

 تخصص های الزم را لحاظ نموده باشند.

و اسیتفاده از تجربییات  متخصصین وزارت کشیور . آموزش اعضای شورا توسط2

 شوراهای اذشته، 

به شکلی که بتوان تعداد اعضای شورا را افیاایش داد . بازنگری در قانون شوراها 3

و انتخابات را صوری برااار نمود که همیشه در ترکی  شیورا از اعضیای قیدیم وجیود 

 داشته باشد.

های کوتاه مدت ، میان مدت و داراز مدت مصیوب، توسیط شیورا . داشتن برنامه4

کیه صوریه ب رهای الزم آنپس از بررسی های کارشناسانه و دقیق با پیش بینی ساز و کا

 منافی حق و حقوق شورای بعد نباشد.

. تشکیل مدیریت واحد شهری با اداره نهاد شورا یا نهاد شهرداری، با توجیه بیه 5 

 شاخصه های فوق امور شهرداری تخصصی خواهد شد.
 

 شود:توصيه براي محققين آتي موارد ذيل پيشنهاد مي -د
و بیاال بیردن آایاهی  انتخاب اعضای شیورای شیهر. بررسی نقش شهروندان در 1

 عمومی شهروندان برای تشکیل شورای منسجم ، مقتدر ، متخصص و ...

 و وخاید شورا اختیارات . بررسی میاان آااهی شهروندان از2
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 . بررسی میاان آااهی شهروندان در ارتباط با نهادهای مدیریت شهری 3

 ضای سبا و حفظ باغات شیراز (. بررسی نقش شهروندان در توسعه شهر ف4

 . بررسی شناخت جایگاه شورا در فرایند توسعه اجتماعی.5

 . بررسی نقش یاوران شورا در مدیریت شهری 6

 . بررسی عوامل موثر در اقتدار شهرداری7

 . بررسی عوامل موثر در شناخت و باال بردن جایگاه شهرداری 8
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