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چکیده
شوراها از ابزار جامعه مدنی هستند که پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،با عنایت به تاکیدات قرآن کریم و سیره
معصومان و نیز با توجه به ضرورت اجرای سیستم عدم تمرکز و وجود سازمانهای محلی ،تشکیل آنها مورد توجه واقع شد .هدف
پژوهش حاضر ،کمک به پی ریزی یک ساختار مدیریتی اثرگذار و کارآ از طریق مقایسه تطبیقی مصوبات  3دوره شوراهای اسالمی
شهر در سه حوزه عمرانی  -کالبدی ،اقتصادی  -مالی و اجتماعی  -فرهنگی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود الگوی قانونگذاری -
مدیریتی در سطح مجموعههای شهری است .روش تحقیق تحلیلی  -توصیفی بوده و تحلیل کمی و محتوایی مصوبات شورای
شهر طی سه دوره فعالیت آنها با بهرهگیری از آزمون تحلیل واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت .در عین حال نتایج تحلیل یافتهها
با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد فقدان دید راهبردی و چشم انداز مشخص برای تحوالت شهری ،در مصوبات
شورای شهر نمایان است .با این وجود ،در مقایسه نسبت مصوبات در هر یک از سه حوزه عمرانی ،اقتصادی و اجتماعی باید گفت
که تقریباَ قریب به دو سوم مصوبات مربوط به حوزه عمرانی  ،حدود یک سوم مربوط به حوزه اقتصادی و تنها حدود  8/5درصد
کل مصوبات سه دوره مربوط به حوزه اجتماعی بوده است .این مهم بیانگر آن است که حوزه اجتماعی به نسبت زیادی مورد بی
مهری شورای شهر واقع شده و در حوزه اقتصادی هم گر چه گامهایی برداشتهاند ،لیکن دغدغه اصلی شورا ،امورات عمرانی که
نمودی بیشتر نزد شهروندان دارند ،بوده است.
واژگان کلیدی :مصوبات شورای اسالمی،کارکردهای عمرانی ،کارکردهای فرهنگی ،کارکردهای اقتصادی ،کاشمر
نحوه استناد به مقاله:
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مقدمه
ضعف در مدیریت شهرداریها و ساختار تشکیالتی آن شهردارها را به روزمرگی و انجام اقدامات رو بنایی واداشتته و از گستتر
فعالیتهای زیربنایی در عرصههای اجتماعی و اقتصادی و کالبدی دور ساخته است .بنابراین باید به تحول در عرصههتای متدیریت
شهری پرداخت و این مدیریت را با دانش فنی و تحوالت روز و نقشهای پراهمیتی که امروز برعهده آنها قترار دارد و از واتایف
آنها به شمار میرود ،مجهز ساخت .ارز و اهمیت روز افزون نقش مردم در اداره جوامع و رشد نظامهای مردم ساالر موجب توجه
به ایده مشارکت مردم در امور شده است .در دهههای اخیر جنبشهای طرفدار مردم ساالری و شیوههای اداره جوامع به رو های
دموکراتیک تقریباً در تمامی مناطق جهان رو به رشد و گستر بوده و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش مقبولیت عام یافته
است ،به گونهای که فکر بر حق بودن مردم در دخالت در اموری که مربوط به زندگی آنها است ،مورد توجه همگان قترار گرفتته
است (.)Habibi, 2002
در کشور ایران نیز با رو های نوین مدیریتی و غیرمتمرکزی که پس از جنگ تحمیلی اجرایی شده و همچنین ،با شکل گیتری
شوراهای اسالمی که نخستین تجربه خود را پس از انقالب اسالمی پشت سر میگذارند ،موضوع مدیریت شهری و نقش شوراها در
امور شهری و در رأس بحثها و گفتارهای سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است ( )Besharatifar, 2004: 7که راه نجات جامعه
شهری در حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی شهروندان در اداره هر چه بهتر امور شهر بیشتر نمایان و احساس میشود .در واقتع،
فراهم ساختن زمینه ارتقای سطح کمی و کیفی منابع شهری از روابط متقابل شهروندان و مدیران شهری مقدور و امکان پذیر است
( .)telling,1999: 29جایگاه مدیریت شورایی در روند ساختار شهر و بهبود سکونتگاههای شتهر نقتش بستیار مهتم و تعیتین
کنندهای دارد ،زیرا نحوه مدیریت شهری و تصمیمگیریهای شورای شهر و مدیران شهری بر جریتان مطلتوب زنتدگی شتهری و
توسعه پایدار شهری مهمترین نقش را ایفا میکند (.)Saeidniya, 2003:12
پدیده تفکر شورا و نظام شورایی کشور در چندین سال قبل و تجربه عملی آن در سالهای اخیر بیانگر خواستت پنهتان و آشتکار
جامعه و مردم درجهان نوین امروزی برای برخورداری از نهادهای مدنی مناسب با اقتضائات این عصر تلقی میشود .مشارکت واقعی
مردم در برنامهریزی ،تصمیم سازی ،اجرا و ارزشیابی پیامدهای یک برنامه از مفاهیم مهم و با ارزشی است که تحقق تفکر و نظتام
شورایی را میسر میسازد ( .)Papzan & Alibeigi, 2006: 2با شکل گیری شوراهای اسالمی ،این مشتارکت جنبته محلتی و
منطقهای مییابد و به سایر امور زندگی اجتماعی انسان پیوند میخورد ،بنابراین حرکت به سوی تشکیل شتوراها در واقتع پاستخی
است به درخواست مردم برای مشارکت ( .)Zamani, 2001: 6یکی از واایف مهم شوراهای اسالمی شتهر بررستی و شتناخت
کمبودها ،نیازها و نارسائیهای اجتماعی ،فرهنگی و آموزشتی ،بهداشتتی ،اقتصتادی و رفتاهی حتوزه انتخابیته و تهیته طتر هتا و
پیشنهادهای اصالحی و راه حلهای کاربردی در این زمینهها ،جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط و نظتارت بتر
حسن اجرای مصوبات شورا و طر های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صتورتی کته ایتن نظتارت مختل
جریان عادی این امور نگردد ،میباشد .در راستای تحقق این مهم ضروریست تاثیر مصوبات مختلف شوراهای شهری در حوزههای
مختلف مورد ارزیابی واقع شود.
تأثیر شورا بر توسعه شهری کاشمر اگر چه با نقاط ضعفی همراه بوده (مسائلی مانند نوپا بودن شورای شهر ،عدم اشراف به قوتها
و ضعفهای شهر و عدم استفاده ازصاحبنظران وکارشناسان ،عدم همکاری سایرسازمانهای مؤثر درمدیریت شهری ،جنا بندیهای
سیاسی و غیره) ولی به مرور زمان و با تثبیت جایگاه شورا ،شاهد تأثیرگذاری بته نستبت مثبتتی در ستاختار شتهر کاشتمر در رونتد
کارکردی شورا از دور اول تا کنون بودهایم .در نهایت هدف این پژوهش،کمک به پیریزی یک ساختار مدیریتی اثرگتذار و کتارآ از
طریق مقایسه تطبیقی مصوبات  3دوره شوراهای اسالمی شهر و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود الگوی قانونگذاری  -متدیریتی در
سطح مجموعههای شهری است که سوال پژوهش از این قرار استت :آیتا میتانگین تعتداد مصتوبات  3حتوزه اقتصتادی ،فرهنگتی
وعمرانی در سه دوره شورای شهر یکسان بوده است؟
در کشورهای اروپایی و امریکا مطالعات و پژوهشهای زیادی صورت گرفته است خصوصاً افرادی چون مک اللین ،کافمن ،متک
کینلی ،اتکینسن و نیزمطالعات بانک جهانی وهابیت ( )Gani& Duncan, 2007: 369-370از جمله این پژوهشها میتوان به
مقاله گانیو دانکن باعنوان"اندازهگیری حکمروایی خوب با استفاده از دادههای سریهای زمانی" اشاره کردکه در آن شتاخ هتای
حکمروایی را برای جزایر فیجی در دوره  1985تا  2003با استفاده از سریهای زمانی مورد بررسی قترار دادهانتد و بته ایتن نتیجته
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رسیدند که عملکرد حکمروایی در فیجی به گونهای نامساعد از کودتتای  1987و  2000تتاثیر پذیرفتته استت ،و در ایتن بتین بعتد
حاکمیت قانون اثرات نامساعدتری را مورد توجه خود کرده است .در تحقیق دیگری با نام "طراحی شاخ های حکمروایی شتهری
خوب اهمیت مشارکت شهروندان و ارزیابی آن در ونکوور" که توسط کندی استوارد انتشار یافته است به ذکر چالشهتای شتاخ
سازی میپردازد و آنها را این گونه بر میشمرد :تعریف مفهوم ،انتخاب سنجه ،انتخاب نمونه و ارزیابی شاخ ها همچنین ضتمن
اشاره به شاخ های حکمروایی خوب براساس معیارهای سازمان ملل ،مشارکت در انتخابات را در ونکوور از ستال  1984تتا 2005
مورد بررسی قرار میدهد و این شاخ را شاخ خوبی برای حکمروایی خوب معرفی میکند .حبیبی ( )1381به بررسی عملکرد
نخستین شورای اسالمی شهر تهران پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که مهمتترین عنصتر بترای ورود اعضتای شتورای
اسالمی شهر تهران ،همانا گرایشها و تعلقات سیاسی بوده ،تا تجربه و کارآمدی اجرایی ،و غفلت از این مهم از طرف شورا زمینته
ساز نهایی ناکامی شورا گردیده است .سلیمانی ( )1382مدیریت شهری در ایران را با تاکید بر شورای شهر ارزیابی کرده و به ایتن
نتایج دست یافته که شورای شهر نهادی است برخاسته ازمردم و جایگاهی داردکه میتوانند برسرنوشت آینده خود نظارت کنند .وی
عدم پاسخگویی شورای شهر را به نیازهای کنونی کشور ،ناشی از نوپا بودن این نهاد در ساختار مدیریت شهری ،نبود تخص الزم
برای مدیریت شهری در زمینههای عمرانی ،روانی و برنامهریزی و ضعف ساختار شهرداریها در جنبههای مالی ،عمرانی ،نظارتی و
اجرایی میداند .در پاییز سال  1383تحقیقی درباره "ارزیابی اثربخشی شورای شهر کرمانشاه" از سوی سالکی بتا راهنمتایی دکتتر
طاهری در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی تهران به انجام رسیده است .سواالت کلی تحقیق بدین صورت
بوده است )1 :آیا شوراها در حوزه اجتماعی از نظر ذینفعان اثر بخش بودهاند؟  )2آیا شوراها در حوزه فرهنگی از نظر ذینفعتان اثتر
بخش بودهاند؟  )3آیا شوراها در حوزه مالی  -اقتصادی از نظر ذینفعان اثر بخش بودهاند؟  )4آیا شوراها در حتوزه کالبتدی  -شتهر
سازی از نظر ذینفعان اثر بخش بودهاند؟  )5آیا شوراها در حوزه سازمانی  -مدیریتی از نظر ذینفعان اثر بخش بودهاند؟ نتایج تحقیق
نشان میدهد شوراها در حوزههای مختلف از دیدگاه ذینفعان اثربخش بودهاند .علوی متین و همکتاران ( )1388در مقالتهای تحتت
عنوان ارزیابی عملکرد شوراهای اسالمی شهر تبریز و نقش آن در اجرای پروژههای شهرداری مطالعه موردی :پروژههتای عمرانتی
شهرداری تبریز به این نتایج رسیدهاند که عملکرد نظارتی شوراها به لحاظ پروژههای عمرانی راه و باند ،پروژههتای ابنیته و پتروژه
های تاسیسات شهری کمتر از حد متوسط است .همچنین پیشنهاداهایی از قبیل ارتقای نظارت و نحوه بکتارگیری آن را در توستعه
سیستم شورای شهر تبریز ارائه دادهاند .علوی متین و همکاران ( ،)1388در مقالتهای تحتت عنتوان ارزیتابی عملکتردی شتوراهای
اسالمی شهر تبریز و نقش آن در اجرای پروژههای شهرداری مطالعه موردی :پروژههای عمرانی شتهرداری تبریتز بته ایتن نتیجته
رسیده اند که عملکرد نظارتی شوراها در دوره دوم کمتر از حد متوسط بوده است .همچنین عملکرد شورای اسالمی شهر تبریز از بعد
نظارت در پروژههای راه و باند ،پروژههای ابنیه و تاسیسات در دوره دوم نسبت به دوره سوم ضعیف تر بوده است .امانپور و همکاران
( ،)1394درمقالهای تحت عنوان بررسی و تحلیل عملکرد شوراها درمدیریت شهری نمونه موردی شهر ایذه به این نتیجه رسیدهانتد
که  3/61درصد شهروندان میزان عملکرد شوراها در مدیریت شهر ایذه را خیلی کم 5/24 ،درصد کتم 8/10،درصتد متوستط46/2 ،
درصد زیاد و  36/85درصد هم خیلی زیاد توصیف کردهاند .همچنین در پژوهش بر نظارت بیشتتر شتوراها بتر تمتام ستازمانهتای
شهری تاکید شده است.
مسئله ارزیابی از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت سازمانی بوده و سازمانها همیشه در این راستا تال نمودهاند که از
ابزار سنجش معتبر در ارزیابی بهره جسته و از نتایج جهت برنامهریزی برای رفع نواق و تقویت و پیشرفت سازمانها بهره برداری
کنند .امروزه اهمیت و ضرورت ارزیابی آن چنان محرز گردیده که در هر نظام اداری بعنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر مطر و
الزمه یک مدیریت صحیح و پویا به شمار میرود ( .)Alavi Matin et al, 2009: 192نهادهای منتخب مردمی کته در مقتام
دولت محلی یاد میشوند ،بحث محوری پژوهش حاضر است .دولتهای محلی در همه نظامهای سیاسی تک ساخت ،ناحیتهایتی و
فدرال مستقر هستند .دولتهای محلی به لحاظ تکامل ساختار سرزمینی (قلمرو محلی) ،مسؤلیت و قدرت ،متدیریت ،امتور متالی و
دموکراسی محلی ،تفاوتهایی با هم دارند؛ لکن موضوع پخش قدرت سیاسی ،تمرکززدایی و دموکراسی محلی از گستره وسیعی در
سطح جهان برخوردار است؛ حتی کشورهای آفریقایی که بنظر میآید از سطح توسعه سیاسی مناسبی برخوردار نیستتند ،دموکراستی
محلی و تمرکززدایی در این کشورها در سطح نهادی ،پیشرفت قابل مالحظهایی داشتته استت و کشتوری آشتکارا مختالف اجترای
سیاستهای تمرکززدایی نیست ( .)United Cities & Local Governments, 2008: 49دولت محلی نهادهتای ویتژهای
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ه ستند که توسط قانون اساسی ملی (برزیل ،دانمارک ،هندوستان ،ایتالیا ،ژاپن ،ستوئد و ایتران) ،قتانون اساستی ایتالتی (استترالیا و
آمریکا) ،قانونگذاری عادی در سطح باالی حکومت (نیوزیلند ،بریتانیا و بیشتر کشورها) ،قتانونگتذاری عتادی در ستطح استتانی و
ایالتی (کانادا و پاکستان) ،یا به دستور رئیس قوه مجریه (چین) شکل مییابد (.)A.Shah & S.Shah, 2006: 1
دولتهای محلی در کشورهایی با ساختارهای سیاسی متفاوت از مدلها و اندازههای متنوعی برخوردار بوده و به لحتاظ ستاختاری
تفاوتهایی با هم دارند ( )Dollery & Robotti, 2009: 39-45اندازه متفاوت دولتهای محلی و تتاثیر آن در ارائته ختدمات
عمومی به یکی از چالشها در این زمینه منجر شده است ( .)M.vazquez & l.penas, 2013درهر ساختار و مدلی دولتهتای
محلی برای نقش و کارکرد خوب ،نیاز است ویژگیهایی داشته باشند که بدین شر میتوان آنها را خالصه کرد )1 :دولت محلتی
تحت سیطره حاکمیت ملی  1قرار دارد )2 ،منتخبین مردم محل هستند و مردم در تشکیل دولت محلی مشارکت مستتقیم دارنتد )3
این نهادها ذاتاً محلی 2بوده و گستره فعالیت آنها در مقیاس محلی 3است؛  )4دولت محلی نهادی سازمانی بتا شخصتیت حقتوقی4
است .بنابراین از اختیار عمل الزم برای انعقاد قراردادهای مختلف با ادرات دولتی و غیتر دولتتی و حضتور در دادگتاه و اقامته دعتوا
برخوردار است؛  )5از قدرت ،اختیارات و استقالل عمل الزم برای اداره و مدیریت سرزمین و مردم محل ،اجرای سیاستتهتا ،آمتاده
کردن بودجه و تا حدودی کنترل بر روی کارمندان خود برخوردار هستند )6 .دولت محلی باید از قدرت مالی و منابع مکفی برخوردار
باشد و در صورت وابستگی مالی به نهادهای دولتی فاقد استتقالل عمتل خواهتد بتود ( )7 .)haque , 2012: 3دولتت محلتی از
کارکردهای متنوع و چند منظوره  5برخوردار است ( .)Mcconnell, 2004: 6این ویژگیها جدا از این که موجتب کتارایی بهتتر
سازمانی دولت محلی میشود ،نهادهای محلی و مردمی را از سایر سازمانهای موجود در محل متمایز متیکنتد .مهمتترین ویژگتی
دولت محلی ،اختیارات و استقالل عمل آن در حوزه محل است.
حال با بررسی تعاریفی که برای" شورا "شده ،میتوان چنین نتیجه گرفت که معنای عمومی و کلی شورا عرضه کردن و یا نشان
دادن چیز نیکو و نفیسی است که پوشیده و پنهان باشد ،بیشتر کتاب های لغت ،اصتل معنتای شتور و مشتورت را بیترون آوردن و
استخراج عسل از کندو و یا شکاف کوه دانستهاند .در این مفهوم ،عرضه کردن و ااهر نمودن چیز نفیس و خال از درون محفظه
محدود ،به خوبی آشکار است .بدین جهت به مفهوم و کارکرد شورا و مشاوره در ابعاد سیاسی و اجتماعی آن بهتر پی میبریم ،گویی
همچنان که عسل صاف و خال از کندو با دقت و شور و هماهنگی استخراج می گردد ،یافتن راه حل در معضتالت و مشتکالت
جوامع بشری نیز جز در سایه مشورت و مساعدت فکری امکانپذیر نیست ( .)Shirkhani, 2001: 195یکی از مباحثی که امروزه
در جهان مطر می شود محلی گرایی است .محلی گرایی جدید 6به عنوان یک استراتژی با هدف تفویض قدرت و منابع به مدیران
و به دور از کنترل مرکزی ،میتواند ساختارها و جوامع محلی دموکراتیک را ایجاد نموده و در چارچوب توافق شده میتان حکومتت
مرکزی و محلی به حداقلی از استاندارهای ملی و اولویتهای سیاسی رسید ) (Corry & Stoker, 2002: 2به نظر وبر7خدمات
رفاهی ،بهداشتی و آموزشی نیازمند سازمانهای بروکراتیک است و هرچه دولت بزرگتر باشد بیشتر به سازمانهای بروکراتیک نیاز
خواهد داشت (.)Sabouri, 2002: 54
با توجه به مطالب فوق ،شورای شهر عبارت است از جایگاهی است که فعالین آن با رأی مردم انتخاب میشوند و بترای اصتال
شهر و بهبود امور شهری از قبیل امور فرهنگی ،معماری و تفریحی فعالیت میکنند .در جمهوری اسالمی ایران ،شورای انقالب در
 14تیر  1358قانون شوراهای محلی را تصویب کردند و در  20مهر ماه انتخابات شوراها در  50شهر برگزار شد ولی تداوم نداشت.
سال  1377اولین دوره انتخابات شوراها برگزار شد که طی آن از  320هزار داوطلب عضویت در انتخابات شوراها  280هزار نفر بته
عنوان نامزد انتخابات معرفی شدند.

1. Subordinated of national authority
2. localness
3. local scale
4. legal personality or corporate
5. multi – purpose
6. New Localism
7. Weber
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روش پژوهش
تحلیل تطبیقی به معنای توصیف و تبیین مشابهتها و تفاوتهای شرایط یا پیامدها در بین واحتدهای اجتمتاعی بتزر مقیتاس
است .بررسی تطبیقی به عنوان فرآیندی چند بعدی ،جامع ،نظا ممند و معطوف به بستر شناخته میشود .در انجام مطالعات تطبیقی،
انتخاب مورد مطالعه و مقیاس تحلیل و برنامهریزی برای ایجاد شرایط هم ارز از نکات کلیدی محسوب میشتود .رو تحقیتق در
این پژوهش تحلیلی  -توصیفی بوده و رو تجزیه و تحلیل اطالعات مبتنی بر آزمونهای آماری از قبیل :آزمون تحلیل واریتانس
و تحلیل کمی و محتوایی مصوبات شورای شهر طی سه دوره فعالیت آنها میباشد.

قلمرو جغرافیایی پژوهش
کاشمر یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی است که با پهنه ای حتدود  3390کیلتومتر مربتع ،در فاصتله  217کیلتومتری
جنوب غربی مشهد واقع شده است که از نظر جغرافیایی در  35درجه و  11دقیقه عرض شمالی و  58درجه و  27دقیقه طول شرقی
و بلندی  1215متر از سطح دریا قرار دارد ( .)Jafari, 1995: 12این شهرستان از ستوی شتمال بته شهرستتانهتای نیشتابور و
سبزوار ،از غرب به شهرستان خلیلآباد ،از شرق به شهرستان تربت حیدریه و از جنوب به شهرستان گناباد محدود میشود .در حتال
حاضر شهرستان کاشمر یکی از شهرستانهای بیستگانه خراسان رضوی دارای دو بخش به نامهای مرکزی و کوهستر و  2نقطته
شهری (کاشمر و ریو ) و پنج دهستان به نامهای باال والیت و پایین والیت در بخش مرکزی و بررود ،برکوه و تکتاب در بختش
کوهسر میباشد (.)Population & housing census, 2011
جدول  .1تعداد آبادیهای بخش مرکزی کاشمر به تفکیک دهستان
آبادی دارای سکنه

شهرستان و بخش

نام دهستان

جمع

شهرستان کاشمر

*************

483

63

باال والیت

57

20

73

پایین والیت

60

14

65

بخش مرکزی

آبادی خالی از سکنه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

13/04

420

86/96

37

27

46

35

Source: Razavi Khorasan statistical yearbook, 2011:73

دشت کاشمر مساحتی حدود  120کیلومتر مربع دارد .که شهر کاشمر در خطالقعر این دشتت واقتع گردیتده و از نظتر فیزیکتی در
محور شمالی ت جنوبی شکل گرفته است .به طوری که بیشترین طول شهر  7/5کیلومتر در راستای شمالی ت جنوبی و عرض آن در
راستای شرقی ت غربی حدود  3کیلومتر میباشد و مساحتی حتدود  22/5کیلتومتر مربتع را شتامل متیشتود ( Hashemi et al,
.)2005: 11

شکل . 1موقعیت شهر کاشمر در استان خراسان رضوی و در شهرستان کاشمر
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یافتهها و بحث
مقایسه مصوبات سه دوره شورای شهر
در این بخش سعی شده در چارچوب واایفی که قانون اساسی و قانون تشکیالت ،واایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشتور و
انتخاب شهرداران مصوب  1375/3/1بر عهده شوراهای اسالمی شهر گذاشته ،مصوبات شورای اسالمی شهر کاشمر در هر سه دوره
فعالیت آنها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد .در این راستا ،طرحها و لوایح شورای شهر به سه حوزه :عمرانی  -کالبدی ،اقتصتادی
 مالی و حوزه اجتماعی  -فرهنگی تقسیم گردیده و هر حوزه نیز به  5زیربخش به شر ذیل تفکیک شده است. شرح وظایف شورای شهر در حوزههای سه گانهجدول .2وظایف شورای اسالمی شهر در حوزه عمرانی  -کالبدی
بخش

1

طبقه بندی عمومی وظایف

حوزه عمرانی _ کالبدی

زیر بخش

شرح وظیفه

1 -1

بهبود وضعیت بهداشت و نظافت عمومی شهر

2 -1

بهبود و توسعه وضعیت حمل و نقل شهری و مبحث مربوط به توافقات شهرداری

3 -1

گستر

فضاهای سبز شهری و زیبایی شهر

4 -1

احیا و بهسازی بافتهای فرسوده شهر و بازسازی بناها

5 -1

نظارت بر طر ها و پروژههای عمرانی و ساختمانی

جدول .3وظایف شورای اسالمی شهر در حوزه اجتماعی  -فرهنگی
بخش

2

طبقه بندی

زیر

عمومی وظایف

بخش

حوزه اجتماعی-
فرهنگی

شرح وظیفه

1 -2

نظارت بر امور تماشاخانهها ،سینماها و دیگر اماکن عمومی

2 -2

نظارت بر کار فروشندگان و دستفروشان شهری و رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و میدانها

3 -2

اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی

4 -2

تصویب و نامگذاری معابر ،میادین ،خیابانها ،کوچه و کوی در حوزه شهر و تغییر نام برخی از آنها

5 -2

نظارت بر ایجاد گورستان ،غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهری

جدول  .4وظایف شورای اسالمی شهر در حوزه اقتصادی  -مالی
بخش

3

طبقه بندی

زیر

عمومی وظایف

بخش

حوزه اقتصادی -
مالی

شرح وظیفه

1 -3

فراهم نمودن زمینه مساعدتهای مالی

2 -3

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تصویب نر خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای
وسایط آن
وابسته به
نقلیه درون شهری
تصویب نر کرایه

4 -3

تأیید صورت جامع درآمدها و هزینههای شهرداری و تصویب بودجه و تفریغ بودجه ساالنه شهرداری

5 -3

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی ،جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری

3 -3

863

تحلیل تطبیقی بر مصوبات شورای اسالمی شهرها در  - ...ابراهیم زاده و همکاران

 ارزیابی مصوبات شورای شهر در دوره اولاز بررسی چگونگی توزیع مصوبات درطبقه بندی واایف شورای شهر کاشمر ،میتوان نتیجه گرفت که در دوره اول ،حوزه عمرانی
 کالبدی با  64/7درصد (یا تعداد  227مصوبه) از کل مصوبات را به خود اختصاص داده است .در درون این حوزه ،به ترتیب عمدهمصوبات در مرتبه اول با  73/1درصد (یا 166مصوبه) به زیر بخش  ،2-1در مرتبه بعد به زیر بخش  5-1با  12درصد (یا 27
مصوبه) و در مرتبه بعد به زیر بخش  1-1با  9/2درصد (یا  21مصوبه) و نهایتاَ به زیر بخش  3-1با  5/7درصد (یا  13مصوبه)
اختصاص یافته است .در مقابل زیر بخش  4-1به طور کامل مسکوت مانده و مصوبهای نداشته است؛ لذا میتوان گفت شورای این
دوره عمدتاً در بخش بهبود و توسعه وضعیت حمل و نقل و مبحث مربوط به توافقات شهرداری و در مرتبه بعد در بخش نظارت بر
طر ها و پروژههای عمرانی و ساختمانی تا حدودی فعال بوده است .حوزه حوزه اجتماعی  -فرهنگی نیز با  7/4درصد (یا 25
مصوبه) از کل مصوبات در مرتبه آخر از نظر اختصاص مصوبات قرار دارد .در درون این حوزه به ترتیب عمده مصوبات در مرتبه اول
با  40درصد (یا  10مصوبه) به زیر بخش  4-2و زیربخشهای  2-2 ،1-2و  3-2با  16درصد (یا  4مصوبه) به اولویتهای بعدی
اختصاص داشته ،در صورتی که زیربخش  5-2با  12درصد (یا  3مصوبه) بسیار کم مورد توجه بوده است .به عبارتی در این حوزه
عمده مصوبات به بخش تصویب و نامگذاری معابر ،میادین و خیابانها و تغییر نام برخی از آنها در حوزه شهری اختصاص داشته
است .حوزه حوزه اقتصادی  -مالی) با  25/2درصد (یا  85مصوبه) از کل مصوبات در مرتبه دوم از نظر اختصاص مصوبات قرار دارد.
در درون این حوزه به ترتیب عمده مصوبات در مرتبه اول با  30/5درصد (یا  26مصوبه) به زیر بخش  1-3در مرتبه دوم به
زیربخش  2-3با  28/2درصد (یا  24مصوبه) و در مرتبه سوم با  19درصد (یا  16مصوبه) به زیر بخش  4-3اختصاص یافته است.
این در حالی است که زیربخشهای  5-3و  3-3کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .به عبارتی در این حوزه عمده مصوبات به بخش
مساعدتهای مالی و بخش تصویب نر خدمات و عوارض شهری اختصاص داشته است.
جدول  .5ارزیابی مصوبات و نحوه توزیع آنها در طبقه بندی وظایف شورای شهر ،دوره اول
عملکرد شورا در
دوره اول

کد وظایف

کد شرح

عمومی

وظیفه

فراوانی

1

نمونه مصوبات از هر یک از وظایف

تاریخ

درصد
تهیه طر تفکیک زباله و دفن بهداشتی آن

1-1

21

9/2

1-2

166

73/1

1-3

13

5/7

احداث پارک معلم

1-4

0

0

-

1-5

موزاییک فر

کردن کلیه پیاده روهای خیاباهای اصلی شهر

1378/6/9
1381/7/2

27

12

227

67/4

2-1

4

16

واگذاری ساختمان رخشورخانه خیابان حیدری به امور کتابخانهها

2-2

4

16

جمع آوری دستفروشان و بساطیهای بولوار شاهد

1378/7/6

2-3

4

16

2-4

10

40

دعوت از منتخبین مردم مناطق مختلف شهر جهت تشکیل
محلیاصلی و فرعی شهر
شورایاریهای
نامگذاری تعدادی از خیابان

1380/6/27
1379/2/13

2-5

3

12

دیوارکشی محل غسالخانه

1380/10/4

25

7/4

3-1

26

30/5

کمک مالی به کمیته پشتیبانی ستاد دهه فجر

1378/11/11

3-2

24

28/2

تغییرات در جهت افزایش عوارض شهری

1378/8/4

3-3

4

4/7

3-4

16

19

تصویب نر کرایه وسائط نقلیه درون شهری اعم از تاکسی و
تلفنییکماه آذرماه 1378
تاکسیهزینه
تصویب فهرست درآمد و

1379/2/13

3-5

15

17/6

جمع

85

25/2

جمع کل

337

100

جمع

2

جمع

3

شروع اجرای پروژه بولوار سید مرتضی

1379/6/4

فرو

 10قطعه زمین شهرداری از طریق مزایده

1379/9/29
1379/3/8

1378/10/28
1379/7/26

864
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 ارزیابی مصوبات شورای شهر در دوره دومهمچنان که در جدول ( )6مالحظه میشود ،در دوره دوم شورا نیز همانند دوره اول بیشترین مصوبات را حوزه عمرانی  -کالبدی با
 48/9درصد (یا  174مصوبه) از کل مصوبات به خود اختصاص داده است .در درون این حوزه ،به ترتیب عمتده مصتوبات در مرتبته
اول با  69/5درصد (یا 121مصوبه) به زیر بخش  ،2-1در مرتبه بعد به زیر بخش  5-1با  13/2درصد (یتا  23مصتوبه) و در مرتبته
بعد به زیر بخش  3-1با  8درصد (یا  14مصوبه) و در مرتبه بعد به زیر بخش  1-1با  7درصد (یا  12مصوبه) اختصاص یافته است.
زیر بخش  4-1با  2/3درصد (یا  4مصوبه) در رتبه آخر قرار دارد .زیر بخش  4-1هم خوشبختانه برای اولین بار در این دوره متورد
توجه قرار گرفته است .لذا می توان گفت شورای این دوره نیز همانند شورای دوره اول عمدتاً در زمینه بهبود و توسعه وضعیت حمل
و نقل و مبحث مربوط به توافقات شهرداری و در مرتبه بعد در بخش نظارت بر طر ها و پروژههای عمرانی و ساختمانی فعال بوده
است .حوزه اجتماعی  -فرهنگی نیز با  10/1درصد (یا  36مصوبه) از کل مصوبات در مرتبه آخر از نظتر اختصتاص مصتوبات قترار
دارد .در درون این حوزه به ترتیب عمده مصوبات در مرتبه اول با  30/5درصد (یا  11مصوبه) به زیر بخش  2-2و زیربخش  1-2با
 19/4درصد (یا  7مصوبه) در مرتبته دوم قترار دارد و زیتربخشهتای  4-2 ،3-2و  16/7 ،5-2درصتد (یتا  6مصتوبه) را بته ختود
اختصاص داده اند .به عبارتی در این حوزه عمده مصوبات به بخش نظارت بر کار فروشندگان و دستفروشان شهری و رفع سد معتابر
عمومی اختصاص یافته است .حوزه اقتصادی  -مالی) با  41درصد (یا  146مصوبه) از کل مصوبات در مرتبه دوم از نظر اختصتاص
مصوبات به خود ،قرار دارد .در درون این حوزه به ترتیب عمده مصوبات در مرتبه اول با  51/3درصد (یا  75مصوبه) به زیر بختش
 3-1در مرتبه دوم به زیربخش  2-3با  22درصد (یا  32مصوبه) و در مرتبه سوم با  12/3درصد (یا  18مصوبه) به زیر بختش 5-3
اختصاص یافته است .این در حالی است که زیربخشهای  3-3و  4-3کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .به عبارتی در این حوزه عمده
مصوبات به بخش مساعدتهای مالی و بخش تصویب نر خدمات و عوارض شهری اختصاص داشتته استت .نکتته قابتل توجته در
مقایسه مصوبات دوره اول و دوم شورای شهر کاشمر در آن است که در دوره دوم حدود  19درصتد از مصتوبات مربتوط بته حتوزه
عمرانی  -کالبدی کاسته و به همین نسبت به ترتیب حدود  3درصد به مصوبات حوزه اجتماعی  -فرهنگی و  16درصتد بته حتوزه
اقتصادی  -مالی افزوده شده است.
جدول  .6ارزیابی مصوبات شورای شهر در دوره دوم و چگونگی توزیع آن در حوزههای سه گانه
کد وظایف

کد شرح

عمومی

1

وظیفه

فراوانی

درصد

1-1
1-2
1-3
1-4

12
121
14
4

7
69/5
8
2/3

بازگشایی و رسیدگی به مشکالت سرویسهای بهداشتی سطح شهر
اجرای طر عقب نشینی خیابان امام خمینی
احداث پارک بسیج
طر توسعه بافت قدیم شهر

1-5

23
174

13/2
48/9

جلوگیری ازساخت و سازهای غیرمجاز در شهر

1382/11/7

2-1
2-2
2-3
2-4

7
11
6
6

19/4
30/5
16/7
16/7

هزینه مبلغ  6میلیون تومان در راستای توسعه کتابخانه امام علی(ع)
احداث میادین میوه و تره بار برای کسبه دوره گرد در چهار منطقه و خیابان
راه اندازی کانون آینده و توسعه کاشمر
نامگذاری میادین و معابر سطح شهر

1382/10/30
1382/11/7
1383/2/29
1384/9/15

2-5

6
36

16/7
10/1

تهیه طر پژوهشی و تجهیز بهشت بقیع (گورستان شهر)

1384/8/8

3-1
3-2
3-3

75
32
4

51/3
22
2/8

هزینه  700هزار تومان برای کمک به مستمندان و نیازمندان
وضع عوارض محلی قابل وصول در محدوده قانونی شهر
افزایش کرایه تاکسیها ،تاکسی تلفنیها و مینی بوسهای واحد

1383/6/3
1382/8/28
1384/7/24

3-4

17

11/6

بررسی فهرست تراز درآمدی و هزینهای شهرداری در شش ماهه اول سال 1382

1382/10/23

3-5

18
146
356

12/3
41
100

جمع

3

جمع
جمع کل

نمونه مصوبات از هر یک از وظایف

تاریخ
1382/12/19
1383/9/24
1383/6/17
1384/6/22

جمع

2

عملکرد شورا در
دوره دوم

فرو

تعدادی از خودروهای سبک و سنگین شهرداری

1385/6/14
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 ارزیابی مصوبات شورای شهر در دوره سومهمچنان که در جدول ( )7آمده است ،در دوره سوم شورا نیز بیشترین مصوبات را حوزه عمرانی  -کالبدی با  55درصد (یا 168
مصوبه) از کل مصوبات به خود اختصاص داده است .در درون این حوزه ،به ترتیب عمده مصوبات در مرتبه اول با  62درصد (یا104
مصوبه) به زیر بخش  ،2-1در مرتبه بعد به زیر بخش  5-1با  16درصد (یا  27مصوبه) و در مرتبه بعد به زیر بخش  3-1با 12
درصد (یا  20مصوبه) و در مرتبه بعدی به زیر بخش  1-1با  8درصد (یا  14مصوبه) اختصاص یافته است .زیر بخش  4-1با 1/7
درصد (یا  3مصوبه) در رتبه آخر قرار دارد .اینک میتوان گفت شورای این دوره نیز همانند شورای دورهای قبلی عمدتاً در بخش
بهبود و توسعه وضعیت حمل و نقل و مبحث مربوط به توافقات شهرداری و در مرتبه بعد در بخش نظارت بر طرحها و پروژههای
عمرانی و ساختمانی فعال بوده است.
حوزه اجتماعی  -فرهنگی نیز با  8/1درصد (یا  25مصوبه) از کل مصوبات در مرتبه آخر از نظر اختصاص مصوبات قرار دارد .در
درون این حوزه عمده مصوبات با  32درصد (یا  8مصوبه) به زیر بخشهای 1-2و  2-2اختصاص دارد .و به زیربخشهای  4-2و
 2-5کمتر توجه شده است .این در حالی است که درمصوبات شورای شهر سوم (دوره جاری) بخش تشکیل انجمنها و نهادهای
اجتماعی عمالَ مسکوت مانده و هیچگونه مصوبهای در این دوره تا کنون نداشته است.
حوزه اقتصادی  -مالی با  37درصد (یا  113مصوبه) از کل مصوبات در مرتبه دوم از نظر اختصاص مصوبات به خود ،قرار دارد .در
درون این حوزه به ترتیب عمده مصوبات در مرتبه اول با  43/3درصد (یا  49مصوبه) به زیر بخش  1-3در مرتبه دوم به زیربخش
 3-2با  24.1درصد (یا  27مصوبه) و در مرتبه سوم با  16/8درصد (یا  19مصوبه) به زیر بخش  4-3اختصاص یافته است .این در
حالی است که زیربخشهای  3-3و  5-3همچون دورههای اول و دوم کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .به عبارتی در این حوزه
عمده مصوبات به بخش مساعدتهای مالی و بخش تصویب نر خدمات و عوارض شهری اختصاص داشته است.
جدول  .7ارزیابی مصوبات شورای شهر در دوره سوم و نسبت توزیع آن در حوزه های سه گانه
کد

کد شرح

وظایف

وظیفه

عمومی

1

دوره سوم
فراوانی

درصد

1-1

14

8/3

پاکسازی و نظافت عمومی سطح شهر بازسازی سرویسهای بهداشتی سطح شهر

1386/12/7

1-2

104

62

راه اندازی سازمان مینی بوسرانی

1387/7/24

1-3

20

12

شناسنامه کردن درختان اشجار محدوده خدماتی شهر

1386/10/10

1-4

3

1/7

1-5

27

16

تشویق متقاضیان احداث بنا در بافت فرسوده و تخفیف %50هزینه پروانه
ساختمانی
جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
تشکیل کمیته ای در شهرداری جهت

1387/7/2

168

55

جمع

2

عملکرد شورا در
نمونه مصوبات از هر یک از وظایف

تاریخ

1387/9/6

2-1

8

32

تأسیس کتابخانه در پارک شهید باقری

1387/8/1

2-2

8

32

ساماندهی بساطی ها و دستفروشان در بازار روز

1386/4/13

2-3

-

-

-

-

2-4

4

16

نامگذاری میادین و معابر سطح شهر

1387/11/2

2-5

5

20

ساماندهی بهشت بقیع

1388/7/27

25

8

جمع
3-1

49

43/3

هزینه  14میلیون ریال جهت کمک به نیازمندان و مستمندان

1386/2/19

3-2

27

24/1

افزایش هزینه های مربوط به آسفالت شکافی و آماده سازی

1387/9/6

3-3

3

2/6

تعیین نر کرایه ناوگان حمل و نقل درون شهری

1386/3/5

3-4

19

16/8

تصویب بودجه سال  1389شهرداری

1389/1/24

3-5

15

13/2

 12ردیف اموال منقول موجود در شهرداری

1388/10/8

جمع

113

37

جمع کل

306

100

3

فرو
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مقایسه توزیع مصوبات شورای شهر در طبقه بندی وظایف طی سه دوره
همچنان که در جدول ( )8مالحظه میشود در هر سه دوره شورای شهر ،حوزه عمرانی  -کالبدی بیشتر مصوبات شورای شهر را
به خود اختصاص داده است .گر چه در دوره دوم و سوم شورای شهر از تعداد مصوبات شورا در حوزه عمرانی  -کالبدی تا حدودی
کاسته شده و به حوزه اقتصادی  -مالی به نسبت بیشتری افزوده شده است؛ لیکن در هر سه دوره شورای شهر به حوزه اجتماعی -
فرهنگی کمتر توجه شده و متوسط مصوبات مربوط به این حوزه در مجموع سه دوره زیر  10درصد کل مصوبات بوده است .این
درحالی است که حوزه اقتصادی  -مالی بطور متوسط بیش از  34درصد و حوزه عمرانی  -کالبدی بیش از  57درصد از مصوبات سه
دوره شورای شهر کاشمر را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .8توزیع مصوبات سه دوره شورای شهر در طبقه بندی وظایف شورا
طبقه بندی وظایف شورا

مصوبات  4ساله شورای اول

مصوبات  4ساله شورای دوم

مصوبات  4ساله شورای سوم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

حوزه عمرانی  -کالبدی

227

67.4

174

48.9

168

55

حوزه اجتماعی  -فرهنگی

25

7.4

36

10.1

25

8

حوزه اقتصادی  -مالی

85

25.2

146

41

113

37

جمع

337

100

356

100

306

100

آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه مصوبات  3دوره شورای شهر به تفکیک حوزههای
عمرانی ،اجتماعی و اقتصادی
 آزمون آنالیز واریانس در حوزه عمرانی -کالبدیفرضیه :میانگین تعداد مصوبات حوزه عمرانی -کالبدی در سه دوره شورای شهر یکسان بوده است.
به منظور آزمون فرض پژوهشی باال فرضیههای آماری به صورت زیر نوشته میشوند:
فرض صفر :میانگین تعداد مصوبات حوزه عمرانی -کالبدی در سه دوره شورای شهر یکسان نبوده است.
فرض مخالف :میانگین تعداد مصوبات حوزه عمرانی -کالبدی در سه دوره شورای شهر یکسان بوده است.

پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بررسی مصوبات شورای شهر در سه دوره و به تفکیک حوزه عمرانی  -کالبدی در هر یک از
سه دوره ،جدول زیر خروجی نرم افزار  SPSSرا به منظور انجام آزمون فرض نشان میدهد:
جدول  .9آزمون تحلیل واریانس در حوزه عمرانی -کالبدی
سطح معنی
داری
0/927

آمارهF
0/076

میانگین
مربعات
218.400

درجه
آزادی
2

مقدار
مربعات
436.800

بین گروهها

2872.933

12

34475.200

درون گروهها

14

34912.000

کل

شرح

در تحلیل جدول فوق باید گفت از آنجا که مقدار سطح معنی داری برابر با 0/927و بیشتر از  0/05میباشد ،فرض صفر مبنی بر
یکسان نبودن میانگین تعداد مصوبات حوزه عمرانی -کالبدی در سه دوره شورای شهر پذیرفته میشود .این بدان معناست که
میانگین مصوبات شورای شهر در حوزه عمرانی -کالبدی در سه دوره کاری بصورت نسبتاَ یکسانی بوده و تغییر محسوسی در آنها
دیده نمیشود.
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 آزمون آنالیز واریانس در حوزه اجتماعی -فرهنگیفرضیه :میانگین تعداد مصوبات حوزه اجتماعی -فرهنگی در  3دوره شورای شهر یکسان بوده است.
به منظور آزمون فرض پژوهشی باال فرضیههای آماری به صورت زیر نوشته میشوند:
فرض صفر :میانگین تعداد مصوبات حوزه اجتماعی -فرهنگی در  3دوره شورای شهر یکسان نبوده است.
فرض مخالف :میانگین تعداد مصوبات حوزه حوزه اجتماعی -فرهنگی در  3دوره شورای شهر یکسان بوده است

پس از بررسی مصوبات حوزه اجتماعی  -فرهنگی به سه دوره شورای شهر کاشمر ،جدول زیر خروجی نرمافزار  SPSSرا به منظور
انجام آزمون فرض نشان می دهد:
جدول .1۰آزمون تحلیل واریانس در حوزه اجتماعی -فرهنگی
سطح معنی

آمارهF

0/389

1/021

داری

میانگین

درجه

مقدار

مربعات

آزادی

مربعات

شرح

8.067

2

16.133

بین گروهها

7.900

12

94.800

درون گروهها

14

110.933

کل

اینک در تحلیل جدول فوق میتوان گفت که از آنجا که مقدار سطح معنی داری برابر با 0/389و بیشتر از  0/05میباشد ،فرض
صفر مبنی بر یکسان نبودن میانگین تعداد مصوبات حوزه اجتماعی -فرهنگی در سه دوره شورای شهر پذیرفته میشود .این بدان
معناست که میانگین مصوبات شورای شهر در حوزه حوزه اجتماعی -فرهنگی در سه دوره کاری بصورت نسبتاَ یکسانی بوده و تغییر
محسوسی در آنها دیده نمیشود.
 آزمون آنالیز واریانس در حوزه اقتصادی -مالیبه منظور آزمون فرض پژوهشی باال فرضیههای آماری به صورت زیر نوشته می شوند:
فرض صفر :میانگین تعداد مصوبات حوزه اقتصادی -مالی در  3دوره شورای شهر یکسان نبوده است.
فرض مخالف :میانگین تعداد مصوبات حوزه حوزه اقتصادی -مالی در  3دوره شورای شهر یکسان بوده است.

اینک پس از تجزیه و تحلیل آماری مصوبات حوزه اقتصادی  -مالی به تفکیک در سه دوره شورای شهر کاشمر ،جدول زیر خروجی
نرم افزار  SPSSرا به منظور انجام آزمون فرض نشان میدهد:
جدول .11آزمون تحلیل واریانس در حوزه اقتصادی -مالی
سطح معنی

آمارهF

0/620

0/498

داری

درجه

مقدار

میانگین
مربعات

آزادی

مربعات

186.467
374.167

2
12
14

372.933
4490.000
4862.933

شرح

بین گروهها
درون گروهها
کل
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نتایج حاصل از جدول فوق؛ بیانگر آن است که از آنجا که مقدار سطح معنی داری برابر با 0/498و بیشتر از  0/05میباشد ،فرض
صفر مبنی بر یکسان نبودن میانگین تعداد مصوبات حوزه اقتصادی -مالی در سه دوره شورای شهر پذیرفته میشود .در واقع این
بدان معناست که میانگین مصوبات شورای شهر در حوزه حوزه اقتصادی -مالی در سه دوره کاری تقریباَ یکسان بوده و تغییر
محسوسی در آنها دیده نمیشود.
با این وجود ،چنانکه قبالَ نیز بیان گردید ،در مقایسه نسبت مصوبات در هر یک از سه حوزه عمرانی ،اجتماعی و اقتصادی باید
گفت که تقریباَ قریب به دو سوم مصوبات مربوط به حوزه عمرانی  -کالبدی ،حدود یک سوم مربوط به حوزه اقتصادی  -مالی و
تنها حدود  8/5درصد کل مصوبات سه دوره مربوط به حوزه اجتماعی  -فرهنگی بوده است .این مهم بیانگر آن است که حوزه
اجتماعی  -فرهنگی به نسبت زیادی مورد بی مهری شورای شهر واقع شده و در حوزه اقتصادی هم گر چه گامهایی برداشتهاند،
لیکن دغدغه اصلی شورا ،امورات عمرانی  -کالبدی که نمودی بیشتر نزد شهروندان دارند ،بوده است.

نتیجه گیری
در مجموع یافته های تحقیق بیانگر این موضوع است که شورای شهر در ایران و به تبع آن شهر کاشمر ،با مسائل زیادی مواجه
هستند که بر عملکرد آنها تأثیر دارد .بخشی از این عوامل ،عوامل فرهنگی یا سرمایه اجتماعی است .این سرمایه در دو شکل درونی
و برونی بر شوراها مؤثر است .در شکل درونی وجود سرمایه اجتماعی خود را در قالب اعتماد میان اعضای شورا نشان میدهد (امری
که در شورای شهر کاشمر در دور دوم کمتر به چشم میخورد) وجود این اعتماد موجب میشود تا جریان تصمیم گیری و اجماع با
هزینه کمتری صورت گیرد .در شوراهایی که اعتماد درون گروهی زیادی را از خود نشان میدادند (همچون شورای دور سوم وتا
حدودی دور اول در شهر کاشمر) ،دارای کمترین تنشها و بالتبع افزایش کارآیی آنها میگردد .سرمایه اجتماعی برون گروهی مؤثر
بر عملکرد شورا در دو حوزه سازمانهای دولتی و جامعه قابل تبیین است .این سرمایه ،اشاره به میزان اعتمادی دارد که میان شورا
با سازمانها و جامعه وجود دارد .میزان باالی این اعتماد موجب میشود تا اعضای شورا در تعامل با سازمانهای دولتی مؤثر بر
مدیریت شهری به جریان گفتگو خوشبین بوده و سعی کنند تا تقاضای خود را از طریق پیگیریهای محلی برطرف نمایند (البته این
مورد باز هم در دور اول به دالیلی مثل عدم تثبیت جایگاه شورا و مقاومت سازمانهای مؤثر در مدیریت شهری در شهر کاشمر
چندان صدق نمیکند ولی در دورههای بعد تا حدودی بهبود یافته ،به طوری که در دور سوم اعضای شورای اسالمی شهر کاشمر به
یک همکاری قابل قبولی رسیدهاند) .اما میزان کم اعتماد میان اعضای شورا و مدیران محلی باعث میشود تا به جای راهبرد چانه
زنی و گفت و گو ،از راهبرد پیگیری امور از طریق مدیران و مسئوالن ستادی عمل نمایند.
سرمایه اجتماعی میان اعضای شورا و جامعه از سوی دیگر موجب میشود تا احساس تعلق اعضای شورای شهر به اهداف خود
افزایش یافته و در پیگیری تقاضای محلی تال بیشتری نمایند ،همچنین این سرمایه بر نیاز اعضای شورا به همکاری با مردم
وکوشش برای جلب مشارکت آنها در برنامههای شورا مؤثر است .در مجموع تأثیر شورا بر توسعه شهری کاشمر اگر چه با نقاط
ضعفی همراه بوده (مسائلی مانند نوپا بودن شورای شهر ،عدم اشراف به قوتها و ضعفهای شهر و عدم استفاده از صاحبنظران و
کارشناسان ،عدم همکاری سایر سازمانهای مؤثر در مدیریت شهری ،جنا بندیهای سیاسی وغیره) ولی به مرور زمان و با تثبیت
جایگاه شورا ،شاهد تأثیرگذاری به نسبت مثبتی در ساختار شهر کاشمر در روند کارکردی شورا از دور اول تا کنون بودهایم .نتایج
یافتهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد فقدان دید راهبردی و چشمانداز مشخ برای تحوالت شهری ،در
مصوبات شورای شهر نمایان است .با این وجود ،در مقایسه نسبت مصوبات در هر یک از سه حوزه عمرانی ،اقتصادی و اجتماعی
باید گفت که تقریباَ قریب به دو سوم مصوبات مربوط به حوزه عمرانی ،حدود یک سوم مربوط به حوزه اقتصادی و تنها حدود 8/5
درصد کل مصوبات سه دوره مربوط به حوزه اجتماعی بوده است .این مهم بیانگر آن است که حوزه اجتماعی به نسبت زیادی مورد
بی مهری شورای شهر واقع شده و در حوزه اقتصادی هم گر چه گامهایی برداشتهاند ،لیکن دغدغه اصلی شورا ،امورات عمرانی که
نمودی بیشتر نزد شهروندان دارند ،بوده است.
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Extended abstract
Introduction
Councils are the tools of civil society that after the victory of the glorious Islamic Revolution,
with regard to the emphasis and innocents Holy Quran and also due to the necessity of
implementing decentralization and local organizations, their formation was considered and by
assigning some principles of the constitution after a few years hiatus, in 1377, the first period of
the Council elections was held across the country. Weaknesses in the management of
municipalities and municipal organizational structure that led to mundane actions superstructure
and the expansion of infrastructure in the areas of social, economic and physical withdrawn. So
should be paid to developments of the urban management and the management of technical
knowledge and developments and important role that today is their job and their duty is
equipped. One of the major tasks of the city council to investigate and identify gaps, needs
Failure of social, cultural and educational, health, economic prosperity and preparing plans and
corrective suggestions and a solution electorate applications in these fields, to plan and present
it to the authorities and supervising the implementation of the relevant resolutions adopted by
the Council in the municipal building designs and other services available on the monitoring
organizations not to interfere with the ordinary course of affairs. In order to fulfill this task, it is
necessary to effect various decisions of municipal councils in different areas to be evaluated.
Methodology
Comparative analysis is used to characterize and explain the similarities and differences
between the conditions or consequences in great social units Scale. The research method is
analytical - descriptive and quantitative analysis and substantive decisions of the City Council in
three periods of activity were evaluated using analysis of variance.
Results and discussion
In all three rounds of the City Council, Development area _ City Council to allocate more
physical data. And the average approved a total of three courses in this area has been below 10
percent of total approvals. However, the economic sphere - Financial, on average, more than 34
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percent and Development area - more than 57 percent of approvals physical Kashmar City
Council to have the three periods.
In analyzing the variance analysis in the field of physical constructional- have said since the
amount sig is equal to 0/927 and more than 0/05, the same null hypothesis that the mean number
of approvals in the field of physical constructional- three City Council will be accepted. This
means that on average the decisions of the City Council in the field of physical constructionalthree fairly equal and distinct changes in their career cannot be seen.
In the field of socio-cultural analysis of variance analysis table can be said that since the amount
sig equal to 0/ 389 and is more than 0/05, the same null hypothesis that the mean number of
approvals socio-cultural sphere in three Council cities will be accepted. This means that on
average the decisions of the City Council in the field of socio-cultural sphere in three relatively
equal and distinct changes in their career cannot be seen.
The results of the analysis of variance in economic financial, suggesting that sig since the
amount equal to 0/498 and is more than 0/05, the same null hypothesis that the mean number of
approvals economic-financial sphere in three city council will be accepted.
Conclusion
Overall, the findings suggest that the City Council of the city of Kashmar in Iran and as a result
is faced with many issues that have an impact on their performance. Some of these factors are
cultural factors and social capital. The capital of the council is effective in two forms: internal
and external. In the inner transformation of social capital in the form of trust among its members
shows Which the City Council Kashmar in the second round, however, there is less confidence
makes the decision-making process and consensus achieved at lower cost. In their councils
showed a lot of trust within the group (and to some extend as the third round of the first round
in the city of Kashmar), has the least stress and enhance their efficiency.
In comparison approvals in each of the three areas of civil, economic and social, nearly ⅔
approvals related to the field of development - physical, approximately ⅓ of the economic Financial and only about 5.8% of the total three resolutions related to the social - cultural. This
indicates that the social - cultural neglected to a large proportion of the city council and in the
economic domain, although steps have been taken, but the main concern of the Council of Civil
is Sector development - physical that are of interest to most citizens.
Keywords: Islamic council Approvals, Development function, cultural function, Economical
function, Kashmar

