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 30/33/3030: پذیرش 03/30/3030 دریافت:

خر رد و ايرن امرر برر  یرات       صدمه مري  آنهااثربخشي ، وعامالت بین شهرداری و ش رای شهر دچار آسیب ش د اگرچکيده: 

ها برآيند، ضررورت دارد    شهری پايدار وأثیر منفي خ اهد گذاشت؛ بنابراين انجام مطالعاوي ب مي که درصدد کاوش اين آسیب

هرا و شر راهای اسرالمي     هرای وعرامالت شرهرداری    بندی آسریب  اين پژوه ، شناسايي و اول يتبر اين اساس هدف از انجام 

های آمیخته اکتشافي، نخست از طرير    شناسي از روش رو در چارچ ب مدد ايجاد گ نه  شهرهای استان لرستان است  از اين

 15آسریب کرالن و    6کره    به باز انجام شدنفر از اعضای ش راها و شهرداران شهرهای لرستان مصا 15گیری ن عي، با  نم نه

 نفرر از  66بین های ياد شده وهیه و  ای بر مبنای مقايسه زوجي،  اوی آسیب ، شناسايي گرديد  سپس پرسشنامهبیآس خرده

هرای کرالن، بره     نشان دادند از بین آسریب  AHPشهرداران و اعضای ش راهای شهرهای استان لرستان و زيع شد  نتايج فن 

به ورویب قران ن نارسرای    ،ها بیآس خردهن اقص قان ني و از بین  برخي ها و نهادينگي ش راها و شهرداری ورویب دو آسیب عدم

هرا   یهای وعامالت شهردار ورين آسیب شان، به عن ان مهم آم زش ناکافي اعضای ش را در قباد وظايف ها و  ش راها و شهرداری

 و ش راهای شهر استان لرستان شناسايي شدند 

 شناسي، وعامالت شهرداری و ش رای شهر، شهرهای استان لرستانشهرداری، ش رای اسالمي شهر، آسیب واژگان کليدی:

  JEL: L32, L31, N55, R50بندی  طبقه
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 5-56 ،((25 پیاپي)5)6 شهری، مديريت و اقتصاد پژوهشي -علمي فصلنامه

 www.iueam.ir 
 ISC ،EconLit ،Econbiz، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiran ،Ensani ،RICeST ،Civilicaنمايه در 

پژوهشی  -فصلنامه علمی 2161-2870شاپا:   
 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه   -3

ي،  کر مت ی مختلرف  وا ردها سط ح و  نیبوعامل 

 چیهر ي کشر رها اسرت    داخلر مسرالل   نيورر  مهمي از کي

ي، خ دمختار باشد و اص الً کلبه  و اند ينمي مللسازمان 

ی امرر ي،  کر مت سرط ح   ريسرا ي بره  مللی سازمان اوکا

 نيورر  مهرم و  نيورر  ياصرل ي از کناگزير است  از اين رو، ي

ی بررا ي مللر ی هرا  سرازمان يي که ازهاین  یپملزومات و 

ي اروبراط دارند، وعامرل و   ازیني خ د قان ن تيمأم رولق  

در سرط ح مختلرف    نره ينهادو  دارير پاي، منطقر ، قان نمند

 تیر  اکمسط ح عباروند از: وعامل با مجم عه  نيااست  

ي، وعامرل برا مرردم و وعامرل     سرازمان  ي، سطح دروناسیس

 ( 5135ی )ر متي، شهردارش را با 

با آغاز کرار و فعالیرت شر راهای اسرالمي شرهر در      

سطح مديريت کالن کش ر، بسیاری از مفروضات، روابط و 

کم در معرر  ورديرد قررار     برهم خ رد يا دستمعادالت 

گرفت  يکي از اين روابط، رابطه میان شهرداری و ش رای 

گرراه شرر را در  (  5180)غررراب، اسررالمي شررهرها برر د  

ش د که شهرداری  ها چنان وارد جزلیات مي گیری وصمیم

گررردد   در اجرررای آن وصررمیمات بررا مشررکل م اجرره مرري

از در اجررای برخري    هرا  همچنین زير بار نرفتن شهرداری

مصرر بات شرر راها، باعررد وررن  در روابررط ايررن دو نهرراد 

کرارايي هرر دو نهراد را در پري      ش د و در نهايرت عردم   مي

(  وعامل سازنده 5135خ اهد داشت ) نیفي و همکاران، 

و بهینه بین اين دو نهراد، ضرروروي نراگزير بررای ولقر       

شرمار  های سازمان مللي در هر منطقه به  اهداف و برنامه

رود؛ زيرا بیشترين وظايف قان ني شر را در اروبراب برا     مي

(  اگررر وعررامالت بررین 5135شررهرداری اسررت )ر مترري، 

ملکررد و  ، عشهرداری و ش رای شهر دچرار آسریب شر د   

صدمه خ اهد ديد و اين امر،  یات شرهری   اهآناثربخشي 

پايدار را متأثر خ اهد کرد؛ زيرا عملکررد شر رای شرهر و    

و بر کیفیت زنردگي شرهروندان مر ثر اسرت      ها یشهردار

قرردامي سررازنده و  ، اي عملکرررد ايررن نهادهررا  اثربخشرر

است )فقیهري و   آنهابرای بالندگي و پ يايي  انهيگرا اصالح

 (   5181ساالرزهي، 

های مختلف دارای شررايط   که استان با و جه به اين

خاص خ د هستند، ضرروری اسرت مطالعراوي بر مي بره      

هرا و   کم بر وعامالت میان شهرداریهای  ا بررسي آسیب

ها اختصراص يابنرد     ش راهای اسالمي شهرهای آن استان

يررابي  هرردف اصررلي ايررن پررژوه  در چررارچ ب عارضرره 

هرای  راکم برر     بندی آسیب سازماني، شناسايي و اول يت

ها و ش راهای اسالمي شهر بر ده کره بره     روابط شهرداری

جام شده است  عن ان نم نه مطالعاوي در استان لرستان ان

در اين راستا، پژوه   اضر در پري يرافتن پاسره بره دو     

 پرس  اصلي زير است:

های وعامالت ش راهای اسرالمي شرهرها و    بیآس -

 ی شهرهای استان لرستان کدامند؟ها یشهردار

 اول يت آنها به چه ورویب است؟ -

 

 تحقيق پيشينه -2

 های خارجی الف( پژوهش

ای  ( در مطالعرره2056) 5پاسررک يیني و شرریرين  

هرای مللرري و   نشران دادنرد کره چگ نره عملکررد دولرت      

ای  منطقره  -ها و وغییرات سیاسي ملي شهری، از سیاست

 پذيرد    وأثیر مي

( در پژوهشي نشان دادنرد  2052) 2انزوف و باکاری

که بین و انمندسازی اعضای ش رای شهر و عملکرد آنهرا  

مچنرین میرانگین   رابطه مثبت و معناداری وجر د دارد  ه 

از  ،نمررره و انمندسررازی کارکنرران شرر رای شررهر نررايروبي

برآورد گرديد  به عبارت ديگر، از  16/1 داکثر پنج نمره، 

کارکنان و انمنرد و برا وجربره در شر رای شرهر نرايروبي       

 ش د  استفاده مي

ای  ( در مطالعرره2006) 1مرردما -دواد و گريتسررن

برای ارزيابي عملکرد شر رای يکري از شرهرهای هلنرد از     

 شاخص وللیل مديريت عملکرد استفاده کردند   

 

 
                                                           
1- Pasquini and Shearing 

2- Nzuve and Bakari 

3- De Waal and Gerritsen-Medema  
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 0 رررررررررررررررررررررررا مدی  صف را، نژاد هادوی    / مصطفي ها شهرداری و شهر اسالمي ش راهای وعامالت شناسي آسیب

 

 های داخلی ب( پژوهش

( در پژوهشري بره بررسري عملکررد     5185 بیبي )

پرداخرت    نش راهای اسرالمي شرهر وهررا     دورهنخستین 

متغیرر بررای ورود اعضرای     نيورر  مهرم  نتايج نشان دادند

ها و وعلقرات سیاسري    راي گش رای اسالمي شهر وهران، 

 ب ده است 

ر د (5188سررعیدی رضرر اني و سررعیدی رضرر اني )

 مقردس  بررسي نظام آم زشي اعضای ش رای شهر مشهد

نتیجره گرفتنرد کره     آن بر اروقای عملکرد ش راها ریوأثو 

 فاصرله  در پايره  های آم زش اجرا، نظر زمان بهتر است از

 رسرمي شر را،   به کرار  شروع و ش را انتخاب اعضای بین

 ش را، کار به شروع نخست در سه ماه عم مي های آم زش

ورا هشرتم    پرنجم  مراه  فاصرله  هرای وخصصري در   آم زش

هرای مرداوم، از ابتردا ورا انتهرای       فعالیت ش را و آمر زش 

 هرای پايره   فعالیت ش را اراله ش ند  به اين ورویب آم زش

 در هرا  آمر زش  و سراير  خردمت  بدو های آم زش زمره در

 گیرد   مي قرار خدمت ضمن های آم زش دسته

شناسري   بره آسریب  ای  ( در مطالعره 5188) نظرپ ر

منررابع درآمرردی   نیوررأمدولررت و شرر راهای شررهر در   

پرداخته است  بر اساس نتايج ايرن پرژوه ،    ها یشهردار

بنیرادی و  ق  بسریار  ، ن دجه و اعتبارات، بمنابع درآمدی

در م فقیت مديريت شهری و انجام بهینه  ای کننده وعیین

ی که همر اره  ا لهئمسدارند   ها یشهرداروظايف  و درست

اين است کره سرازمان    ،ب ده یاصلي مديران شهر  دغدغه

به ص رت دقیر  وعريرف    ها یشهردارروابط مالي دولت و 

ايرن   درنشده و اختیارات و صال یت شر راهای اسرالمي   

 رو است  ی اساسي روبهها تيملدودچارچ ب نیز با 

( در پژوهشري، بره   5183صاللي امیری و ملمرد ) 

های روابط ش رای اسالمي شرهر و   وعیین و وللیل آسیب

هرا و ارالره    شهرداری شهر وهران، بررسي علل اين آسریب 

راهبردهای مديريتي برای کاه  آنها در راستای اروقرای  

هررا و ولقرر  ايررده  و شررهرداریسررطح کارآمرردی شرر راها 

گرری   مديريت يکپارچه شرهری و کراه   جرم وصردی    

دولت پرداختند  آنها در مطالعه خ د به سه دسته آسریب  

مرب ب به روابط بین شر رای اسرالمي شرهر و شرهرداری     

 اند    وهران اشاره کرده

 

  مبانی نظری -0

ورررين ملزومررات و   ورررين و مهررم  يکرري از اصررلي 

هررای مللرري برررای ولقرر   سررازماننیازهررايي کرره  پرری 

مأم ريت قان ني خ د نیاز دارند، وج د وعامرل و اروبراطي   

قان نمند، منطقري، پايردار و نهادينره در سرط ح مختلرف      

است  با و جه به وعامالت شهرداری و ش رای شرهر، ايرن   

 (:5135سط ح عباروند از )ر متي، 

ونظیم مناسربات، وقسریم    سازمانی: سطح درون -

کار و چگ نگي وعامل اعضای شر راها در درون مجم عره   

ی قران ني و منطقري و نیرز    سرازوکارها ش راها بر اسراس  

اروباطات و وعامل وا دهای مختلرف درون شرهرداری برا    

هرا از   که ش راها و شرهرداری  يکديگر است  با و جه به اين

رت انرد، ضررو   وا دهای مختلف و متعددی وشکیل شرده 

برقراری روابط و وعامالت سازنده و بهینه برین وا ردهای   

مختلف، از ل ازم و ضروريات اثربخشي و ولق  اهداف اين 

ش د  بهترين ن ع وعامل  وا دهای سازمان مللي ولقي مي

بررین اعضررای شرر را از طريرر  انتخرراب هیررأت رلیسرره و  

هرای قرر ی و دارای صرال یت وخصصري و بررا     کمیسری ن 

  و وجربه ومرام اعضرا در داخرل شر را     گیری از دان بهره

و گیررد  شر رايي کره در درون خر د انسرجام       شکل مري 

ی نداشته باشرد، قرادر بره وعامرل برا شرهرداری و       کارآمد

های دولتي و اجرايي نیست و در جلرب مشرارکت    دستگاه

 مردم ناو ان خ اهد ب د 

در ورای وظرايف و اختیرارات    تعامل باا مارد :   -

هرا و سرازمان مللري و فلسرفه      اریقان ني ش راها، شرهرد 

و ان گفت که اص الً مأم ريرت   وج دی وشکیل ش راها مي

اصلي ش راها، بسترسازی بررای مشرارکت شرهروندان در    

هرای مردمري    گیرری از ظرفیرت   ام ر مختلف شهر و بهره

  شرده  يسرازمانده است  بدون اروباب و وعامل مسرتمر و  

واقعري مرردم    ش را با شهروندان، نره شر راها از نیازهرای   

رساني درستي بره مرردم    اطالعي خ اهند داشت، نه اطالع
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از وصمیمات و مص بات ش راها ص رت خ اهد گرفت و نه 

مشارکت و همکاری واقعي و معنرادار مرردم برا مرديريت     

ش راها برر اسراس قران ن و    ؛ لذا شهری ملق  خ اهد شد

هررای  مقررررات و بررر اسرراس مجم عرره راهکارهررا و شرری ه

بررای برقرراری اروبراب و وعامرل مر ثر برا        مشخص بايرد 

هرای مختلرف، ومهیرداوي انديشریده      شهروندان در  ر زه 

ورررين دسررتاوردهای ايررن وعامررل،  باشررند  يکرري از اصررلي

، شناسايي و گیری گیری از مشارکت مردم در وصمیم بهره

 ها و نیز ولق  نظارت مردمي است  اراله اول يت

بردون   تعامل باا ممموعاه حاکميات سياسای:     -

وعاملي قان نمند، وعريف شرده و پايردار از سر ی شر را و     

ی، اجرايري و  گرذار  قان نهای مختلف  شهرداری با دستگاه

قضايي، سازمان مللي قادر به انجام وظايف خ د نخ اهرد  

گ يي به مطالبرات مرردم در    ش را به منظ ر پاسه؛ لذا ب د

ی گرذار  قران ن خصر ص از طرير     های مختلرف، بره     زه

و وهیرره و وصرر يب مصرر بات و نیررز نظررارت بررر   مللرري 

جانبه با نهادهای  راکمیتي   عملکردها نیازمند وعامل همه

اسرت  برررای برقرراری چنررین وعراملي الزم اسررت منررافع    

شهروندان، ق انین و مقررات، ولق  وظايف قان ني ش راها 

هرا،  فرر رو یره همکراری و همردلي برین        و شهرداری

گشايي از مشکالت شهر، مبنرا   های مختلف و گره دستگاه

 قرار گیرد 

ونظرریم  ،منظرر رتعاماال شااورا بااا شااهرداری:  -

مناسبات و نر ع و کیفیرت وعامرل شر رای شرهر برا قر ه        

کره   اجرايي خ د يعني شهرداری است  برا و جره بره ايرن    

وظیفه از وظرايف شر رای شرهر، مسرتقیم يرا       26 دود 

غیرمستقیم مروبط برا شرهرداری اسرت، شر را در  ر زه      

گرذاری، اجررا و نظرارت،     ريزی، سیاسرت  مسئ لیت برنامه

نیازمنررد وعامررل قان نمنررد، نهادينرره و دربردارنررده منررافع 

شهروندان با شهرداری اسرت  شر رای اسرالمي شرهر در     

هررا و   گیررری  دار وصررمیم  هررا عهررده  قبرراد شررهرداری 

ی مللي و دارای اختیارات وسیعي است ها یگذار استیس

 کند    نظارت ،و بايد بر عملکرد

همچنررین بررین دو نهرراد شرر رای اسررالمي شررهر و  

به طه وعريف شده است که در ادامه سه ن ع راب ،شهرداری

 آنها اشاره شده است:

ی مللي مانند اقسرام  ها سازمان :تعامالت حقوقی -

ازمان ، سر معیرت ، جدارای ملردوده مشرخص   ها  ک مت

مداوم و قدرت و اختیارات الزم برای انجام وظايف مللري  

ی مللري دارای شخصریت   هرا  سازمانهستند  بسیاری از 

، قرارداد منعقد کننرد  و انند يم ق قي مستقلي هستند و 

لیه اشخاص  قیقي يا  قر قي اقامره دعر ی کننرد يرا      ع

ی مللري از  هرا  قدرتطرف دع ی قرار گیرند  اختیارات و 

و  هرا  انجمرن يي کره  هرا  نامره  و آيرین  ها نامه بطري  وص ي

به وسیله مجريران مللري    کنند يمش رای مللي وص يب 

 ( 5135)ر متي،  گردد يماعماد 

 قرران ن 16مرراده براسرراس  تعااامالت مااالی:  -

ازمان ، سررمررروبط بررا ايررن قرران ن  و مقرررراتشررهرداری 

و  جررم  و درآمرردنسرربت ب دجرره  هررا یشررهرداراداری 

و  دانرسر  يمر کار شرهرداری را بره اطرالع شر رای شرهر      

پرررس از وصررر يب وزارت کشررر ر، بررره اجررررا گذاشرررته 

مررالي  نیوررأم(  5135) نیفرري و همکرراران،  شرر د يمرر

ت  اجرای وظرايف شرهرداری برر پايره منرابع مللري اسر       

وأکیرد قران ن وجمیرع عر ار  و قران ن       بنرا برر  ر ايران د

مرجرع   ،اسرالمي شرهر   رای ، شر افرزوده  مالیات برر ارزش 

لري عر ار  مللري برا     ، ووص يب عر ار  مللري اسرت   

وأکیررد وزارت کشرر ر قابررل وصرر د اسررت )نصراصررفهاني، 

(  ايررن وعررامالت شررامل: وصرر يب ب دجرره مررتمم،  5130

هرررا و  اصرررالح و وفريررره ب دجررره شرررهرداری، شررررکت

هررای  هررای وابسررته برره شررهرداری، وصرر يب وام  سررازمان

دمات ارالرره پیشررنهادی شررهرداری، وصرر يب نررر  خرر   

شرده و سررط شررهرداری، وأيیررد صرر رت جررامع درآمررد و  

هزينه شهرداری و نیرز نظرارت برر  سرن اداره و  فرر      

سررررمايه و دارايررري نقرررد، جرررنس و امررر اد منقررر د و 

  ( 5186باشد )معیني،  غیرمنق د شهرداری مي

اين وعرامالت شرامل:    تعامالت سازمانی و اداری: -

وصرر يب لرر ايح پیشررنهادی از سرر ی شررهرداری، الررزام   
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هايي که از س ی اعضرای شر را    شهرداری به اجرای طرح

رسرد،   و در نهايت به وص يب ش را مري گردد  پیشنهاد مي

هررای مختلررف  نظررارت بررر عملکرررد شررهرداری در  رر زه

عمراني، خدماوي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و رفراهي،  

  نامره  اسراس ، وصر يب  آنهرا عامالت و نظارت برر  وص يب م

هرای وابسرته بره شرهرداری، وصر يب       م سسات و شرکت

ی يا لغ  ع ار  شهرداری، نظارت برر  سرن   رل ايح برقرا

جريان دعاوی مربر ب بره شرهرداری و انتخراب شرهردار      

   ( 5186)معیني، باشد  مي

روشن اسرت کره بردون وعامرل مبتنري برر قران ن        

جانبه، با  فر  دربردارنده منافع عم مي شهروندان و همه

استقالد عمل ش را و مسئ النه در قباد شهرداری، انجرام  

از وظايف ياد شده ممکن نخ اهد ب د )ر متي،  کدام یچه

5135  ) 

 

 تحقيق روش -0

کره   5شناسري  در اين پژوه ، از مدد ايجراد گ نره  

باشرد اسرتفاده    مري  2های آمیخته اکتشرافي  يکي از روش

ای کیفري و  رهر  هرا، نخسرت داده   شده است  در اين روش

شررر ند  ي گرررردآوری مررريرهرررای کمررر پرررس از آن داده

(Creswell & Plano Clark, 2007.)  مرردد ايجرراد

کره هردف از اجررای     رود کرار مري   شناسي زماني بره  گ نه

نخستین مر له از پرژوه ، شناسرايي متغیرهرای مهرم،     

بنردی يرا خلر      شناسي يا نظامي بررای دسرته   ايجاد گ نه

ای بديع و ن ظه ر و نیز هدف از اجرای مر له دوم،  نظريه

هررا باشررد  روش  وررر ايررن يافترره آزمر ن يررا بررسرري دقیرر  

ي، نر عي  رهرای کیفر   ردآوری دادهرری بررای گر  رگی نم نه

است  در اين روش، اعضای نم نه با پديده مر رد مطالعره   

انررد  ا هسرتند و چرره بسرا خر د آن را وجربرره کررده    رآشنر 

(Creswell, 2002)   نفر از اعضرای   62به اين منظ ر با

نفرر از شرهرداران شرهرهای     3ش راهای اسالمي شرهر و  

آبراد، بروجررد، ن رآبراد، دورود، ازنرا،      استان لرستان )خرم

                                                           
1- Taxonomy Development Model 

2- Exploratory Mixed Methods 

دختر( ورا مر لره اشرباع     الشتر، ک هدشت و پلالیگ درز، 

های عمی  انجام شد  پرووکرل مصرا به،    نظری، مصا به

شامل يک پرس  اساسي بر د: برر اسراس وجربره شرما،      

هايي که در روابرط برین شر رای شرهر و      آسیب نيور مهم

شهرداری شهر شما وج د دارند، کدامنرد؟ ضرمن انجرام    

و وأمرل بیشرتر    گر برای دقت های کاوش مصا به، پرس 

ورر از سر ی    ور و دقی  های عمی  در پديده و دريافت داده

هرای وکمیلري    شرد  در واقرع پرسر     گر طرح مي پژوه 

های مروبط با  برای جهت دادن به مبا د و نیل به مق له

پديده م رد بررسي مطرح شرد  در فراينرد کدگرذاری برا     

هرای مختلفري    ، مضرم ن Maxqdaافرزار   استفاده از نررم 

هرای   مق له نهايي به عن ان آسریب  15ا صا شدند که به 

 اکم بر روابط شر راهای   -ذيل ش  آسیب کالن -خرد 

هرای اسرتان لرسرتان کراه       اسالمي شرهر و شرهرداری  

يافت  برای  ص د اطمینان از روايي کیفي پژوه ، ابتدا 

کنندگان در وللیل و وفسریر   زمان از مشارکت به ط ر هم

شد و سپس از شی ه وطبیر  و سرط    ها کمک گرفته داده

هرا را   کننردگان، مق لره   اعضا استفاده شد؛ يعني مشارکت

کردنرد   بازبیني و نظر خ د را در اروباب با آنهرا ابرراز مري   

(Creswell & Miller, 2000)  

براسراس راهبررد پرژوه      ،در مر له دوم پژوه 

هايي مبتنري برر مقايسرات زوجري      نامه پیمايشي، پرس 

های  اکم بر روابط میان ش راهای  ورين آسیب شامل مهم

های اسرتان لرسرتان شناسرايي     اسالمي شهر و شهرداری

و در اختیار همه اعضای شد شده در مر له نخست، وهیه 

ش راهای اسالمي شرهر و شرهرداران اسرتان لرسرتان بره      

هرای مبتنري برر     نفرر قررار گرفرت  پرسشرنامه     66 دوعدا

های متعارف که اغلب  مقايسات زوجي برخالف پرسشنامه

يابنرد، شرامل مفهر م     براساس طیف لیکررت سرامان مري   

هرای گرردآوری شرده از     باشرند  داده  روايي و پايايي نمري 

سررنجه مقايسررات زوجرري، بررا اسررتفاده از فررن وللیررل    

وللیرل شردند  ايرن     Excelافرزار   مراوبري در نررم   سلسله

های مطررح شرده بررای     ورين وصمیم روش، يکي از جامع

های چندگانه اسرت؛ زيررا امکران     گیری با شاخص وصمیم
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مراوبري، در نظرر    بندی مسئله بره صر رت سلسرله    ص رت

گرفتن معیارهای مختلف کمي و کیفري در آن و وللیرل   

کنرد؛    ساسیت روی معیارها و زيرمعیارها را فرراهم مري  

که بر مبنای مقايسه زوجي بنا شده اسرت و در   ضمن اين

کنرد )سراعتي،    وسهیل مري قضاوت و ملاسبات را  ،نتیجه

مراوبي به شررح زيرر اسرت     فرايند وللیل سلسله(  5178

 (:5176)آذر و معمارياني، 

مراوبررري: از هرررر   ايجررراد سررراختار سلسرررله   -5

شرر د اهمیررت نسرربي هررر  گیرنررده خ اسررته مرري وصررمیم

جفررت عامررل وصررمیم زوجرري را در يررک سررطح بررا يررک 

ای بیرران کنررد  امتیررازات مقايسرره    مقیرراس نرره درجرره 

هرای زوجري    هرای مقايسره   آوری و مراوريس  زوجي جمرع 

وشررکیل  ،گیرنررده فرررد وصررمیم  kبرررای هررر کرردام از  

 ش د  مي

سررازگاری: اول يررت ع امررل را   ووللیررل وجزيرره -2

ها و بردارهرای مشرخص    و ان به وسیله ملاسبه ارزش مي

 مقايسه کرد 

A .W= λmax.w 

w  بررردار ويررژه يررا وزنرري مربرر ب برره مرراوريس ،A 

است  سرپس   Aورين مقدار ويژه ماوريس  ، بزرگ λmaxو

شرراخص سررازگاری مرراوريس برررای اطمینرران از انسررجام 

شر د  نرر     مقايسره زوجري بررسري مري    A ها در  قضاوت

به ص رت زيرر   (CI)و شاخص سازگاری  (CR)سازگاری 

 ش ند: وعريف مي

1-

n-max

n
CI


  

RI

CI
CI   

n شررده در مرراوريس و، وعررداد اقررالم مقايسرره RI، 

شررراخص وصرررادفي بررر دن اسرررت؛ يعنررري شررراخص   

سازگاری مت سرط مربر ب بره مراوريس مقايسره زوجري       

با اندازه مشابه کره بره طر ر وصرادفي وهیره شرده باشرد         

گیرنرده  چه نرر  سرازگاری نامناسرب بر د، وصرمیم      چنان

هررای اولیرره را در مرراوريس مقايسرره، اصررالح  بايررد ارزش

 کند 

 

 RIشاخص تصادفی بودن  -3جدول 

N 1 6 1 6 7 8 3 50 55 52 51 56 51 

RI 18/0 3/0 52/5 26/5 12/5 65/5 61/5 63/5 15/5 68/5 16/5 17/5 13/5 

 (3001منبع: )ساعتی، 

 

 های تحقيقیافته -5

در مر لرره کیفرري پررژوه  پررس از مصررا به بررا   

کنندگان پژوه ، فراينرد کدگرذاری منجرر بره      مشارکت

آسریب کرالن شرد کره در      6آسیب و  خرده 15شناسايي 

 اند    وشريح شده 2جدود 
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 ها شهرداری و شهر اسالمی شوراهای های تعامالت های صورت گرفته در خصوص آسيب کدگذاری نهایی مصاحبه -2جدول 

 ها آسيبخرده های کالنآسيب

نهادينگي ش راها و عدم
 هاشهرداری

 هاآگاهي پايین مردم از جايگاه و وظايف ش را و شهرداری
 ای از جايگاه ش را و شهرداریوبلیغات ملدود رسانه

 آگاهي اندک برخي از اعضای ش را و شهرداران از جايگاه و وظايف ش را
بسریاری از مرديران شرهری از    » هرا: های اجرايي از جايگاه و وظايف شر را و شرهرداری  آگاهي اندک برخي مديران سازمان

داننرد، بره قران ن وشرکیالت     گیری ناآگاه هستند و وظايف ش را را نمري جايگاه ش رای شهر به عن ان يکي از ارکان وصمیم
 « ش د که نت انند قان ني با ش را همکاری داشته باشندش را واقف نیستند و اين باعد مي

 « ش دهای ضمن خدمت الزامي است، ولي به آنها بها داده نميآم زش»آم زش ناکافي اعضای ش را در قباد وظايفشان: 
 نگاه عم مي به ش را به چشم ش رای شهرداری نه ش رای شهر

 ن اقص قان ني

ی فرمانردار به کمیتره انطبراک کره در     اهآنش را استقالد ندارد و بسیاری از مص بات »ها:  قان ن نارسای ش راها و شهرداری
ش د که قران ن در اينجرا بايرد     مردود اعالم مي اهآنگیرند، خیلي از مص بات  ش د و چ ن ش را را جدی نمياست ارساد مي
 « اصالح ش د    

 ضمانت اجرای ناکافي مص بات ش را
 فقدان راهکارهای قان ني کافي ش را برای ونبیه شهردار به جز استیضاح

 ن اقص نظاروي
 های مختلف خدمت سنج  متناسب عملکرد ش را در دوره عدم

 های دولتي بر مص بات ش رانظارت ناکافي دستگاه

 -ضعف ساختاری
 افزاریسخت

کند، اما از طررف ديگرر برا نظرام      گیری معرفي مي     از يک س  ش را را يکي از نهادهای وصمیم»نظام اداری متمرکز ش را: 
 «  ش د    فقط وصمیمات دولت اجرا ميمتمرکز، 

رسراند  شر رای شرهر و شرهرداری آسریب مري       در شهرهای ک چک يکي از معضالوي که به رابطه»کمب د منابع مالي ش را و شهرداری: 
 ها با کمبر د مرالي م اجره هسرتند و ايرن مسرئله باعرد بردهکار بر دن و نرسریدن شر راها بره             مالي است که شهرداریمنابع  کمب د
 « ش دهايشان مي برنامه

شان را بره سرختي    تي  ق کا[  شهرها، در بسیاری از شهرهای ک چک ]اعضای ش ر    به جز کالن»وابستگي مالي ش را: 
 « گیرند مي

 -ضعف ساختاری
 افزارینرم

 رقابت م قت ش را و شهرداری به جای وعامل

 شفافیت پايین متقابل بین اعضای ش را و شهرداری

 اول يت يافتن م قت روابط در ش را و شهرداری به جای ض ابط  

 استفاده کم از مشاوران متخصص

 انسجام پايین میان اعضای ش را 

 های بلندمدت نیستند  کمب د برنامه راهبردی در ش را و شهرداری؛ زيرا اعضا به دنباد برنامه

 ناهماهنگي میان برخي مديران ارشد شهرداری  

 مديريت يکپارچه شهری فقدان

های فردی رفتار کاستي
 سازماني

 کافي برخي اعضای ش را و شهردارانناو وجربه  کم وخصص 
 نداشتن خ دباوری

 فقدان انگیزه دروني برخي اعضای ش را  
 ضعف برخي اعضای ش را و شهرداران در ن آوری و خالقیت به علت نب د سیستم وش يقي مناسب برای اعضای ش را

 

هرای   هرای صر رت گرفتره و يافتره     با و جه به مصرا به 

بره وفصریل شررح     ،ها در ذيرل  هر يک از آسیب، 2جدود 

 :اند شدهداده 

 اين آسیب ها: نهادینگی شوراها و شهرداریعد  -

هرا و  ردود   ش د وا جايگاه، وظرايف، مسرئ لیت  باعد مي

مديريت شهری نرزد مرردم و گراه    اختیارات اين دو   زه 

اعضای هر دو نهاد، مغف د و ناشناخته باقي بمانرد  وقتري   

ای دربراره شر را و   مردم به دلیل وبلیغات ملردود رسرانه  

شهرداری، آگاهي اندکي از جايگاه و وظايف ايرن دو نهراد   

و در نتیجرره اروباطررات آنهررا دارنررد؛ چرره بسررا مطالبرراوي  

راها داشته باشرند و ايرن   نامتناسب با  دود اختیارات ش 

گرری آن  ش د وا گاه شر را، درصردد مطالبره    ميامر باعد 

چیزی از شهرداری برآيد که در  یطه اختیاراو  نیست 

شرناخت کرافي برخري مرديران ارشرد       يرا برالعکس، عردم   

ها از وظايف و اختیارات خ د يرا شر رای شرهر،    شهرداری

ضرای  ها میان برخي اعسبب خلط وظايف، بروز س ءوفاهم

شر د  آگراهي پرايین    مسئ لیت مري دو نهاد و گاه رها شدن 

هرای  سرازمان و مرديران   برخي از اعضای شر را، شرهرداران  
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اجرايي از جايگاه و وظايف ش را و شهرداری و نیز وجر د  

هرای منسرجم ضرمن خردمت     ها در آمر زش  برخي ضعف

 کند   برای اعضای ش را، اين آسیب را وشديد مي

اگرچره قران ن برر نقر  مهرم و       نواقص قانونی: -

گیرری دربراره   اثرگذار ش راها وصرريح دارد، گراه وصرمیم   

ی را گیرنده مرديريت شرهر  مص بات اين نهاد مهم وصمیم

نخسرتین   52اساس مراده  به دولت م ک د کرده است  بر

مجلس ش رای اسرالمي،   5/3/5165قان ن ش راها مص ب 

 برر شر راهای  ش راها در  دود وظايف و اختیارات خر د در برا 

برابر دولت( و در وبصره ذيرل  ماف ک مسئ د هستند )نه در 

کره مراف ک شر راهای     آن ماده به صرا ت اعالم شده اسرت 

 51  در مراده  مجلس ش رای اسرالمي اسرت   ،هاعالي استان

هرر  وشرکیل   اين قان ن هم آمده است که در ص رت عردم 

و اند وظرايف قران ني آن   از ش راها، ش رای ماف ک مي کي

را انجام دهد اما در عمل، برای مثاد نخسرت، بسریاری از   

هرا ارجراع   یفرماندارمص بات ش راها به کمیته انطباک در 

ش ند اين در  الي است که فرمانداران در  ردود   داده مي

ملزم بره رعايرت وصرمیمات آنهرا هسرتند       اختیارات ش راها 

، 13  اصررل شرر راها طبرر وشررخیص مغررايرت وصررمیمات 

و اند در صال یت نمايندگان دولت ای است که نميمق له

ش رای اسرالمي  قرار گیرد؛ اين در  الي است که مص بات 

فرمانرداری،   ای ذيلشهر بايد برای وطبی  با قان ن به کمیته

دولرت  ارجاع ش د  ش رايي که برای وصرمیمات خر د بره    

   صیانت کند و اند از استقالد خ د وابسته است، قطعاً نمي

کننردگان   به وعبیر يکي از مشارکتدر مثالي ديگر، 

 فره یوظ 58اولرین قران ن شر راها،     53پژوه ، در مراده  

 25مراده   6برای ش راها در نظر گرفته شده است  وبصره 

قان ن، پیرام ن سلب عض يت اعضای ش راها است  سرلب  

عض يت هريرک از اعضرای شر راها برر اسراس وخلرف از       

چهارم مجمر ع اعضرا و برا     وظايف قان ني، به پیشنهاد سه

کره در قر انین    رأی دادگاه صالله خ اهد ب د  در صر روي 

و  5182، 5178، 5171، 5161د مص ب مجلرس در سرا  

، وخلفات اعضای ش راها و سط نماينردگان دولرت   5186

های  ل اختالف پیشرنهاد  در شهرها و روستاها به هیئت

مقامرات دولتري هسرتند کره بره      ش د و در عمل اين، مي

دهند  اعالم وخلفات ش راها بره  جای ش راها، پیشنهاد مي

هرای  رل   های  ل اختالف واگذار شرده و هیئرت  هیئت

انرد  در  اختالف نیز نق  يک دادگاه بدوی را پیردا کررده  

که رسیدگي به مق لره اسرتعفا، سرلب عضر يت و      ص روي

همانند مجلس ش رای اسرالمي بايرد و سرط     ها نياامثاد 

به عالوه، ايرن دوگرانگي کره     اعضای ش راها ص رت گیرد 

االجراسرت ولري بررای    مص بات ش را برای شهرداری الزم

هرايي را   آور نیست، آسریب  های اجرايي الزام زمانساير سا

  برای رابطه برین شر را و شرهرداری ايجراد کررده اسرت      

هرای دولتري بره مسرئ الن     گ  ب دن مديران سازمانپاسه

ها و مرکز کش ر م جب شده وا  باالور خ د در مراکز استان

های اعضای ش راها را مهم ولقي نکنند  در  درخ است آنها

شر د ورا برخري     مجم ع، مساللي از اين قبیرل باعرد مري   

هرا بری  از آنکره برا شر راها همراهري کننرد،         شهرداری

 نگاهشان به نمايندگان دولت در شهرها باشد   

 براساس اين آسیب، عملکررد شر را   نواقص نظارتی: -

های مختلف خدمت به طر ر متناسرب مر رد ارزيرابي      در دوره

گیرد و نهادهای نظراروي برر مصر بات شر را نظرارت       قرار نمي

ها يا وعارضرات غیرکرارکردی    چنداني ندارند  بعضي و اف 

 بین اين دو نهاد ملص د همین ن اقص نظاروي است  

متمرکرز بر دن    افزاری: سخت -ضعف ساختاری -

ش د آنها استقالد خر د را از   باعد مينظام اداری ش راها 

ش د و ماهیرت   دست بدهند  در اين  الت ش را مسه مي

دهد؛ به اين معنا که از يک س   اصلي خ د را از دست مي

 گیرری شرهری معرفري    ش را به عن ان يکي از نهادهای وصمیم

ش د اما از س ی ديگر با وج د نظام متمرکز، اين فقط  مي

شر د  در ايرن  الرت،     اجرا مري وصمیمات دولت است که 

ها بی  از ش راهای شهر به نهادهای مرديريتي   شهرداری

کننرد  آسریب وقتري     و وصمیمات آنها گرراي  پیردا مري   

ش د که بدانیم ش راهای شهر از للاظ مرالي   ور مي نمايان

که، هم ش راها و ها وابسته هستند  ضمن اين به شهرداری

    دبرن ی مالي رنج ميها معم الً از کمب دها هم شهرداری
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بره دلیرل کمبر د     افزاری:نر  -ضعف ساختاری -

ها، فقدان مرديريت  برنامه راهبردی در ش راها و شهرداری

اسررتفاده انرردک از مشرراوران    يکپارچرره شررهری و نیررز  

ها، مرالک عمرل مشرترکي    متخصص، ش راها و شهرداری

روی سازمان را برر پايره   اف  پی  ،ندارند  برنامه راهبردی

کنرد و  های م ج د و نیز آرمان سازمان ورسیم ميواقعیت

مجريان با والش برای  رکرت در چرارچ ب آن، از رفترار    

مانند؛ اما نب د مص ن مي اثربخ ریغای ناکارآمد و سلیقه

را  هرا  یشهردارای، ش راهای اسالمي شهر و چنین برنامه

کنررد کرره در گرفتررار وصررمیمات مقطعرري و م ضررعي مرري

ونها ثمری ندارد بلکه بره اورالف منرابع نیرز      بلندمدت نه

ش د  اغلب وصمیماوي که در ش را بايرد گرفتره    منجر مي

اروباب با شهرداری هم نیست، کرامالً وخصصري    ش د و بي

 است اما متأثر از ضعف قدرت وخصص بعضي اعضرای شر را،  

گیرری شر را از    ضرورت بهره ش د و يي ميها دچار کاستي

ش د  وضعیت ساختار اداری مي مشاوران وخصصي نمايان

کش ر و ق انین مرب ب به ش راها م جب شرده اسرت کره    

، ش راها را نهادهايي در نظرر آورنرد کره فاقرد     اهآناعضای 

 دود اختیارات و قدرت مشخص هستند  با وج د اينکره  

رکني از ارکان اداره کشر ر معرفري    ،در قان ن اساسي آنها

اند، در  اد  اضر در سطح شهرها، قردرت و منرابع    شده

های مختلف دولتي است که هر يرک از  در اختیار سازمان

دارنرد  ايرن   دريافرت مري   متفاووي کار دست ر ها وزاروخانه

سرربب پراکنرردگي مررديريت در سررطح شررهرها و  مسررئله

ها شده شهرداری دار شدن وعامالت میان ش راها وخدشه

است  به عالوه، از آنجا که میان اعضای ش راها، انسجام و 

ها، هماهنگي کافي وجر د نردارد،   میان مديران شهرداری

ا تماد بروز اين رفتارهای گسسته و در نتیجه اروباطرات  

 يابد   شکننده میان دو نهاد افزاي  مي

آرا است  چنردگانگي انديشره     ش را، ملیط وضارب

ی دانر ، مفیرد   گرذار  به اشتراکانديشي و له همدر مر 

گسریختگي  است اما آن زماني که بره وشرتت آرا و از هرم   

نظر عمالً  انجامد؛ به نل ی که گاه اجماع يا اوفاکافکار مي

ای ش د و گاه به رفتارها و وصرمیمات سرلیقه  ناممکن مي

شر د و  معط ف به خ است فردی برخي اعضا منجرر مري  

ش را از  اکمیت روح خرد جمعي فاصرله  فضای  اکم بر 

هايي پديد خ اهد آمد که در روابط شر را  گیرد، آسیبمي

که، گاه روابط برر   و شهرداری نیز م ثر است  مضاف بر اين

شرر د و چررارچ ب وعررامالت شرر را و  ضرر ابط چیررره مرري

گردد و ايرن خر د   شهرداری بر پايه اين روابط است ار مي

 میان دو نهاد خ اهد ب د آسیب ديگری بر بدنه روابط 

های فردی رفتار سازمانی در شاوراها و  کاستی -

اعضای شر را يرا شرهرداران گراه از     برخي از  ها:شهرداری

خبرگي الزم در وظیفه خ د برخ ردار نیسرتند و ايرن در   

روابط بین دو نهاد اثر منفي دارد؛ زيرا وقتي نظر يکري از  

 طررح مدو طرف يا برخي به صر رت غیرکارشناسري و ناپختره    

ش د، طرف مقابل يا اعضای آگراه در برابرر آن م ضرع    مي

اين آغاز يک وعار  خ اهد بر د  از سر ی ديگرر،    گیرند و مي

 خ دباوری ش را باعد به  اشیه رانرده شردن آن از سر ی    عدم

 شر د  اگرچره بعضري   های اجرايي و نیز شهرداری مري دستگاه

انرد از ايرن   ش راهای اسالمي شهر در استان لرسرتان و انسرته  

 هایدوران گذار )ناديده گرفته شدن ش را و سط ديگر سازمان

ش را( با سربلندی عب ر کننرد   ن پا ب دناجرايي، به سبب 

و اننرد در  و به ودريج به اين خ دبراوری برسرند کره مري    

 آفريني کنند مديريت ام ر کالن شهری نق 

لرره دوم، پرسشررنامه مبتنرري بررر مقايسررات  در مر 

نفر از اعضای شر راهای اسرالمي شرهر و     66زوجي میان 

شرررهرداران اسرررتان لرسرررتان و زيرررع شرررد  ويژگررري   

 آورده شده است  1کنندگان در جدود مشارکت

 کنندگان در پژوهش ویژگی مشارکت -0جدول 

 حضور سابقه تحصيالت نوع عضویت

 سه دوره دو دوره یک دوره دکترا ارشد کارشناسی کارشناسی دیپلم فوق دیپلم در شهرداری در شورا

 %1/81  %7/56  %23/50  %57/56  %23/60  %23/50  %36/2  %12/71  %53/55  %23/51 
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ها،  آسیب يک از خرده ، وزن مستقل هر6در جدود 

ينررد آآسرریب کررالن مررروبط، آورده شررده اسررت  برذيررل 

رپرذيری آنهرا از   یها ذيرل وأث  آسیب مقايسات زوجي خرده

های کالن رقم خر رده کره در سرت ن آخرر      ضريب آسیب

للاظ شده و از  اصل ضرب وزن آسیب کالن مرب طه در 

ها، وزن نهايي  اصل شده است   آسیب وزن مستقل خرده

از: قان ن نارسای شر راها   ها عباروند آسیب خرده نيور مهم

 از کرافي برخري  ناو وجربره   اندک ها، وخصص و شهرداری

اعضای ش را و شهرداران، آم زش ناکافي اعضای شر را در  

هرای  قباد وظايفشان، آگاهي اندک برخي مديران سازمان

هرا، ضرمانت   اجرايي از جايگاه و وظايف ش را و شهرداری

نظررام اداری مصرر بات شرر را، برخرري از اجرايرري ناکررافي 

ای از جايگاه شر را و  متمرکز ش را، وبلیغات ملدود رسانه

هررای سررنج  عملکرررد شرر را در دورهشررهرداری، عرردم

راهکارهای قان ني کافي ش را برای  فقدانمختلف خدمت، 

ونبیه شهردار به جز استیضاح، نگاه عم مي بره شر را بره    

چشم ش رای شهرداری نه شر رای شرهر، آگراهي انردک     

هرا، آگراهي   جايگاه و وظرايف شر را و شرهرداری    مردم از

اندک برخي اعضای ش را و شهرداران از جايگاه و وظرايف  

ش را و اول يت يافتن م قت روابط در ش را و شهرداری به 

هرا در چهرار دسرته کلري      آسریب  جای ض ابط  اين خرده

هرا  اند: ناهمخ اني قان ني میان مسئ لیت بندی شدهدسته

اسالمي شهر، کمبر د برخري اعضرای     و اختیارات ش رای

اطالعري  خبره و کارآمد در ش را و مديريت شهرداری، کم

ربرط از وظرايف و جايگراه شر رای     مردم و مسرئ الن ذی 

اسالمي شهر و شهرداری،  اکمیت م قت روابرط مبتنري   

بررر رجلرران منررافع فررردی در شرر رای اسررالمي شررهر و  

 نهاد  شهرداری در سايه ضعف نظارت بر عملکرد اين دو

 ها و شوراهای شهرهای لرستان های مؤثر بر روابط شهرداری آسيب وزن خرده -0جدول 

 وزن نهایی وزن آسيب کالن وزن مستقل ها آسيب خرده های کالنآسيب

نهادينگي  عدم
ش راها و 
 ها  شهرداری

 516/0 ها شهرداریآگاهي اندک مردم از جايگاه و وظايف ش را و 

263/0 

016/0 
 013/0 561/0 ای از جايگاه ش را و شهرداری وبلیغات ملدود رسانه

 016/0 527/0 آگاهي اندک برخي اعضای ش را و شهرداران از جايگاه و وظايف ش را
 061/0 560/0 ها های اجرايي از جايگاه و وظايف ش را و شهرداری آگاهي اندک برخي مديران سازمان

 067/0 571/0 آم زش ناکافي اعضای ش را در قباد وظايفشان
 017/0 518/0 نگاه عم مي به ش را به چشم ش رای شهرداری نه ش رای شهر

 ن اقص قان ني 
 135/0 ها قان ن نارسای ش راها و شهرداری

266/0 
036/0 

 065/0 567/0 مص بات ش را برخي از ضمانت اجرای ناکافي
 017/0 515/0 جز استیضاح شهردار بهاخطار به راهکارهای قان ني کافي ش را برای  فقدان

 ن اقص نظاروي 
 132/0 های مختلف خدمت سنج  متناسب عملکرد ش را در دوره عدم

037/0 
018/0 

 057/0 576/0 های دولتي بر مص بات ش را نظارت ناکافي دستگاه

 -ضعف ساختاری
 افزاری سخت

 615/0 اداری متمرکز ش رانظام 

031/0 

060/0 

 026/0 218/0 کمب د منابع مالي ش را و شهرداری

 021/0 263/0 وابستگي مالي ش را

 -ضعف ساختاری
 افزاری نرم

 055/0 062/0 رقابت م قت ش را و شهرداری به جای وعامل
020/0 552/0 شفافیت ضعیف متقابل بین اعضای ش را و شهرداری 

 012/0 578/0 ط در ش را و شهرداریاول يت يافتن م قت رواب
051/0 086/0 استفاده کم از مشاوران متخصص 
028/0 516/0 انسجام ضعیف میان اعضای ش را 

 025/0 557/0 نب د برنامه راهبردی مدون در ش را و شهرداری
 056/0 083/0 ناهماهنگي میان برخي مديران ارشد شهرداری

 051/0 086/0 شهری غیرمنسجممديريت  

های فردی کاستي
 رفتار سازماني 

656/0 و وجربه ناکافي برخي اعضای ش را و شهرداران اندک وخصص 

556/0 

068/0 
 021/0 533/0 خ دباوری ضعیف اعضای ش را

 058/0 516/0 انگیزه دروني پايین برخي اعضای ش را
 022/0 530/0 شهرداران در ن آوری و خالقیتضعف برخي اعضای ش را و 
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هرای کرالن،    براساس نتیجه مقايسات زوجي آسیب

نهرادينگي   از آنهرا بره ايرن شررح بر د: عردم       يک هروزن 

، 266/0، نرر اقص قرران ني 263/0هررا  شرر راها و شررهرداری

افرزاری   ، ضرعف سراختاری سرخت   037/0ن اقص نظاروي 

های  و کاستي 031/0افزاری  ، ضعف ساختاری نرم031/0

  برر  556/0ها  فردی رفتار سازماني در ش راها و شهرداری

اين اساس، درجه اهمیت هرر يرک از ع امرل بره ورویرب      

هرا،   نهرادينگي شر راها و شرهرداری    عردم  :عبارت ب دند از

هررای فرردی رفترار سررازماني در    نر اقص قران ني، کاسرتي   

ها، ن اقص نظاروي و ضرعف سراختاری    شهرداریش راها و 

 افزاری  افزاری و سخت نرم

 

 گيری و پيشنهادنتيمه -6

اين پژوه  درصدد پاسه به ايرن پرسر  اساسري    

اهمیتري برر   هايي و با چه میرزان ب د که اص الً چه آسیب

ها و ش راهای اسرالمي شرهرهای اسرتان    روابط شهرداری

وررين  دادنرد مهرم  لرستان  راکم هسرتند  نترايج نشران     

ها عباروند از: ناهمخ اني قان ني میران برخري    آسیب خرده

ها و اختیارات ش رای اسالمي شرهر، کمبر د   از مسئ لیت

اعضای خبرره و کارآمرد در شر را و مرديريت شرهرداری،      

ربرط از وظرايف و   اطالعي مردم و برخي مسرئ الن ذی کم

 جايگاه ش رای اسالمي شهر و شهرداری،  اکمیت م قت

 روابط مبتني بر رجلان منافع فردی در ش رای اسرالمي شرهر  

 و شهرداری در سايه ضعف نظارت بر عملکرد اين دو نهاد 

در خصرر ص نرراهمخ اني قرران ني میرران برخرري از   

ها و اختیارات ش رای اسالمي شهر بايرد گفرت    مسئ لیت

ش رای اسالمي شهر يکي از نهادهای مهم و اثرگذار و بره  

گیرنرده در عرصره مرديريت     ن وصرمیم يک معنرا از ارکرا  

شهری است  اما با و جه به چنین جايگاهي، از اختیرارات  

الزم از للاظ قان ني برخ ردار نیست، لذا ايرن امرر باعرد    

ها وصمیمات ش را را ناديرده   ش د گاه برخي شهرداری مي

بگیرند  همچنین در  اد  اضر ونها سازماني که شر راها  

 ه اداره و نظررارت بررر قرردرت دخالررت ملرردودی در نلرر 

ها هستند؛ اما شهرداری ونها عملکرد آن دارند، شهرداری

های متعردد اجرايري اسرت کره در سرطح       يکي از سازمان

ها در  شهر فعالیت دارند  نیروی انساني و درآمد شهرداری

، بسریار انردک اسرت  بسرنده     هرا  انسازمبرخي مقايسه با 

م جرب   ب دن   زه قدرت و نظارت شر را بره شرهرداری   

ش د اعضای ش را خ د را اعضای سازماني ولقي کننرد  مي

که ملدوديت شديدی بر عملکرد آن ولمیل شده اسرت   

ناشي از ايرن واقعیرت اسرت کره در قران ن       اهآناين ولقي 

اساسي، ش راها، نهادهرايي مهرم و مر ثر در نظرر گرفتره      

کره قردرت چنرداني بررای اداره امر ر و      اند، در  اليشده

داف عالي خ د ندارند  ابهام در متر ن قران ني،   عمل به اه

ش د و مرأم ران  باعد ايجاد وفاسیر مختلفي از ق انین مي

کنررد و مرردم را برا سرردرگمي م اجره مري      هرا نآاجرايري  

(  وقتي مص بات شر را از  5187)صاللي امیری و ملمد، 

هرای  ضمانت اجرای کافي برخ ردار نباشند، ساير سازمان

و اننرد در صر رت مغرايرت برا     ر مري اجرايي و دولتي شه

هرا و  نامره هرا، بخر   نامهمص بات ش را، با وبعیت از آيین

های سازمان دولتي مراف ک يرا وزارت متبر ع    دست رالعمل

خ د، مص به ش را را اجرا نکننرد و عمرالً اسرتقالد شر را     

در م اردی که مشخصاً و مسرتقیماً  ؛ لذا ش دمخدوش مي

ای از مسالل شهرداری اسرت  م ض ع مص بات ش را مسأله

و شرايط ياد شده نیرز  راکم باشرد، شرهرداری برین دو      

دست رالعمل متفاوت و گاه متنراق  در عرصره مرديريت    

ماند و از يک منظر، ايرن فرصرت را دارد   مي، مردد شهری

که مص به ش را را به استناد وناق  برا مقرررات سرازمان    

 نظر ناديده بگیرد    دولتي م رد

ش را برای برخ رد با شهردار از للاظ قان ني اختیار 

های صرفاً به استیضاح منلصر شده است که اين با آم زه

مديريت رفتار سازماني در وش ي  و ونبیه سازگار نیسرت   

بسیاری از اروباطات ش را با شهرداری از مجرای شرهردار  

مخدوش شدن اين رابطه، سبب آسیب  رو ؛ از اينگذردمي

دو نهاد خ اهرد شرد  گراه شر را در رونرد       ديدن وعامالت

دانرد بررای   بیند که شايسته ميعملکرد شهردار خللي مي

بهب د ام ر پس از اخطار يا وذکر به شهردار، وی را و بیه 

ی شهر به منظ ر ونبیره  ش راکند؛ اما راهکار خاصي برای 
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شهردار به جز استیضاح وج د ندارد و اين برای اروباب دو 

 زا خ اهد ب د  شهری، آسیب  زه مديريت 

( در پژوه  خ د بیران داشرته کره    5188نظرپ ر )

، به ص رت دقی  وعريرف  ها یشهردارروابط مالي دولت و 

ايرن   درنشده و اختیارات و صال یت شر راهای اسرالمي   

رو اسرت؛ از  ی اساسري روبره  ها تيملدودچارچ ب نیز با 

ش راها و کنندگان پژوه ، قان ن اين رو به زعم مشارکت

ها، ضمانت اجرايي ناکافي مص بات شر را، نظرام   شهرداری

شر را   يکاف يقان ن ی د راهکارهانباداری متمرکز ش را و 

های  ورين آسیب ، مهمضاحیشهردار به جز است ی ونبیهبرا

ها و ش راهای اسرالمي شرهرهای اسرتان     روابط شهرداری

( 5183اند  صاللي امیری و ملمرد )  لرستان قلمداد شده

در پژوه  خ د که در قلمرو مکراني شرهر وهرران انجرام     

داده ب دنررد، برره طرر ر نسرربتاً مشررابهي برره دو آسرریب     

هررا از بدنرره دولررت و  اسررتقالد شرر راها و شررهرداری عرردم

ها، مشکالت قان ني و مرزبندی قان ني ش راها و شهرداری

 اشاره کرده ب دند 

و کارآمرد در شر را و    خبرهکمب د اعضای در م رد 

 یاعضرا برخري   و ان عن ان کرد که مديريت شهرداری مي

ي برخر ردار  کراف  هوخصرص و وجربر  از ش را و شرهرداران  

نیستند و بعضاً آگراهي کرافي از جايگراه و وظرايف شر را      

ندارند و نیز آم زش ضمن خردمت منسرجمي نیرز بررای     

بره  و ان انتظرار داشرت    ش د، بنابراين مي ش را برگزار نمي

  گرردد هرايي م اجره   ودريج مرديريت شرهری برا کاسرتي    

( در پررژوه  خرر د در بررسرري عملکرررد 5185 بیبرري )

نیرز بره ايرن     نه ش راهای اسالمي شهر وهرادورنخستین 

هرايي در هرر سره    ضعف اشاره کرده ب د  چنرین کاسرتي  

  زه وعامالت ش رای اسالمي شهر و شهرداری اثر منفي 

 هرا  نامهوعامالت  ق قي، در وص يبدارد؛ اثر منفي آن در 

ی ا یانراً غیراثرربخ  يرا ناکارآمرد برروز      هرا  نامره و آيرین 

کند  وص يب يا رد نامناسرب عر ار  مللري، ب دجره     مي

هرا و   متمم، اصرالح و وفريره ب دجره شرهرداری، شررکت     

هرای پیشرنهادی    های وابسرته بره شرهرداری، وام    سازمان

شرهرداری،  شهرداری و نر  خردمات ارالره شرده و سرط     

وأيید نادقی  ص رت جامع درآمد و هزينه شهرداری و نیز 

نظارت نامتناسب بر  سن اداره و  فر سرمايه و دارايري  

نقد، جرنس و امر اد منقر د و غیرمنقر د شرهرداری، از      

جمله پیامدهای سر ء ملتمرل ايرن آسریب در وعرامالت      

مالي دو نهاد مديريت شهری است  ضمن اينکه از للراظ  

سررازماني و اداری بررین دو نهرراد، چرره بسررا برره  وعررامالت 

وصرر يب يررا رد نامتناسررب لرر ايح پیشررنهادی از سرر ی   

شررهرداری، الررزام غیرکررارکردی شررهرداری برره اجرررای   

هايي که از س ی اعضای ش را پیشرنهاد و نهايتراً بره    طرح

رسرد، نظرارت نامتناسرب برر عملکررد      وص يب ش را مري 

ماوي، هررای مختلررف عمرانرري، خررد شررهرداری در  رر زه

اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و رفاهي، وصر يب معرامالت   

ه نامر  اسراس نهرا، وصر يب يرا رد نامناسرب     آو نظارت برر  

های وابسته به شهرداری، وصر يب يرا   م سسات و شرکت

رد ل ايح برقراری يا لغ  ع ار  شهرداری و نیز نظارت نه 

چنرردان کارآمررد بررر  سررن جريرران دعرراوی مربرر ب برره  

 ب شهردار منجر ش د شهرداری و انتخا

اطالعرري مررردم و برخرري مسررئ الن  از طرفرري کررم

ربررط از وظررايف و جايگرراه شرر رای اسررالمي شررهر و  ذی

ش د انتظارات مردم و برخي مسئ الن شهرداری سبب مي

بینانه باشد  برخي بره  اجرايي از ش را و شهرداری غیرواقع

ط ر افراطي، فارغ از وفکیرک وظرايف نهادهرای مختلرف     

رکار مديريت و خدمات شهری، ش را و شهرداری انددست

و در نتیجره در   داننرد  را مت لي اجرايي همه ام ر شهر مي

مطالبات خر د از ايرن دو نهراد بیشرینه وقاضرا را دارنرد؛       

بعضي نیز شأن ش را را ورا  رد شر رای شرهرداری و نره      

آورند و  تي گراه بررای آن نقر     ش رای شهر پايین مي

گر ن ايرن    افزايي  الت افرابد  همش ن وشريفاوي قالل مي

شر د گراه برخري    آسیب و دو آسیب پیشرین، باعرد مري   

اعضای کمتر و انمند شر را يرا مرديران ارشرد مشرابه در      

در  اهر آنهايي بگذارند که  ضر ر  پای در عرصه ،شهرداری

ها مشتبه قلمداد ش د  اينجاسرت کره ضررورت    آن عرصه

ای بره دلیرل نقر   رالز اهمیرت آن در      وبلیغات رسرانه 

بخشي عم مي در وشريح جايگاه و وظايف شر رای   آگاهي
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شرر د و از  اسررالمي شررهر و شررهرداری، بسرریار  ررس مرري

ای در اين زمینره بره عنر ان يرک      وبلیغات ملدود رسانه

 ش د    آسیب ياد مي

کننردگان پرژوه ،    در اين راستا به زعم مشرارکت 

 گاهياز جا يياجرا یها مانساز رانيمدبرخي اندک  يآگاه

از  ای ملدود رسانه غاتیوبل، ها یش را و شهردار فيو وظا

به ش را بره چشرم    ينگاه عم می، ش را و شهردار گاهيجا

اندک مردم  يآگاهو نیز  شهر ینه ش را یشهردار یش را

ورررين ، مهررمهررا یشرر را و شررهردار فيو وظررا گرراهياز جا

ی اسررالمي هررا و شرر راهاهررای روابررط شررهرداریآسرریب

 اند    ان شدهشهرهای استان لرستان بی

 اکمیت م قت روابرط مبتنري برر رجلران منرافع      

فردی در ش رای اسالمي شهر و شهرداری در سايه ضعف 

 د سرازوکار متناسرب   نبر نظارت بر عملکرد اين دو نهاد و 

 مختلررف خرردمت هررایسررنج  عملکرررد شرر را در دوره

 ضر ابط  جرای روابرط بره    افتني تياول و اند بسترساز مي

هرا بره ايرن نکتره وصرريح      ش د  اگرچه در برخي مصا به

 بر ام ر شر را  ای فهيو طا ای رهیروابط عش شده ب د که گاه

آسریب از للراظ    ش د، از آنجا که ايرن خررده   مست لي مي

ور ان آن را  ها قررار گرفرت، نمري   اهمیت در کمترين رده

برر منرافع    ای در وقردم منرافع فرردی    کننرده عامل وعیین

عم مي و رجلان روابط بر ض ابط دانست و بايرد در پري   

 داليل ديگری غیر از آن ب د  

از پررژوه ،  دسررت آمررده بررهبررا و جرره برره نتررايج  

 گردند:   پیشنهادهای اجرايي زير اراله مي

بر پايه آسریب نراهمخ اني قران ني میران برخري       -

ها و اختیارات ش رای اسرالمي شرهر، پیشرنهاد     مسئ لیت

ها با و جره بره قر انین     ش د قان ن ش راها و شهرداری مي

ربرط، مر رد    باالدستي ديگرر و سرط مراجرع  قر قي ذی    

هرا و   برازبیني و اصرالح قررار گیررد ورا  ردود مسرئ لیت       

شهر به ط ر شفاف و فرارغ از  اختیارات ش راهای اسالمي 

هر گ نه وفسریر بره رأی برر همگران و بره ويرژه اعضرای        

ش راها، شهرداران و ديگر مسئ الن اجرايي فعاد در   زه 

 ام ر شهری روشن ش د  

متأثر از آسریب کمبر د برخري اعضرای خبرره و       -

شر د   کارآمد در ش را و مرديريت شرهرداری، و صریه مري    

برره صرر رت  خرردمت ضررمنهررای آمرر زش برردو و  دوره

های عم مي و وخصصي، به عن ان يک الزام بررای  پ دمان

اعضای ش را و شهرداران، با هدف وق يت بنیره وخصصري   

 اجررا،  نظرر زمران   بهتر است از در واقعآنها، برگزار ش د  

 و شر را  انتخراب اعضرای   بین فاصله در پايه هایآم زش

 ماهدر سه  عم مي های آم زش رسمي ش را، کار به شروع

 هرای وخصصري در   آمر زش  شر را،  کرار  به شروع نخست

هرای   وا هشرتم فعالیرت شر را و آمر زش     پنجم ماه فاصله

مداوم، از ابتدا وا انتهای فعالیت ش را اراله ش ند  بره ايرن   

و  خدمت بدو های ش آم ز زمره در های پايه ورویب آم زش

 قررار  خدمت ضمن های آم زش دسته در ها آم زش ساير

کننردگان   در همرین راسرتا يکري از مشرارکت     گیررد   مي

پژوه  چنین و صیه کررد: اگرر وزارت کشر ر از همران     

شرر ند،  روزهررای اود برررای کسرراني کرره عضرر  شرر را مرري

های مقتضري بگرذارد و از آنجرا کره اعضرا دارای       آم زش

 بینند  ور آم زش مي ولصیالت عالیه هستند، خیلي را ت

ئ الن اطالعري مرردم و برخري مسر     به دلیرل کرم   -

ربررط از وظررايف و جايگرراه شرر رای اسررالمي شررهر و   ذی

های ملي و  ها، اعم از رسانه شهرداری، شايسته است رسانه

نسبت بره وبیرین جايگراه و     ازپی  بی مللي، به مراوب 

ها مبرادرت ورزنرد  همچنرین     وظايف ش راها و شهرداری

ها و اسرتان، بره    مناسب است در ش رای اداری شهرستان

هرا و وظرايف شر را و     ه وشرريح مسرئ لیت  ط ر دقیر  بر  

شهرداری پرداخته ش د وا مسئ الن اجرايري مرروبط، بره    

دور از هر گ نه افراب و وفريط و ونها در چارچ ب قران ن،  

وظیفه خ د را در نل ه وعامرل برا ايرن دو نهراد مرديريت      

 .شهری بدانند

برای پرهیز از  اکمیت م قت روابرط مبتنري برر     -

در ش رای اسالمي شهر و شرهرداری   رجلان منافع فردی

در سايه ضعف نظارت بر عملکرد ايرن دو نهراد، ضرروری    

ای يرا  است سازوکاری قان ني برای ارزيرابي عملکررد دوره  

 مقطعي اين دو نهاد، طرا ي و عملیاوي ش د 
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ارشرد صرف را    نامه کارشناسي اين مقاله دستاورد پايان *

نرژاد در دانشرگاه    ا مدی به راهنمايي دکتر مصرطفي هرادوی  

 است  رفسنجان عصر )عج( ولي

 

 منابع -0

(  وکنیکي نر ين بررای   5176آذر، عادد؛ معمارياني، عزيزاهلل  )

و  27، دانر  مرديريت  گروهي  فصرلنامه   گیری وصمیم

28 ،12-22  

دوره  نیعملکررد نخسرت   يبررسر (  5185) بخر   هلل، ايبی ب

، ارشرد ينامه کارشناسانيپا  شهر وهران ياسالم یش را

  دانشگاه وهران ي،اسی ق ک و عل م س رشته

 روابرط  يبررسر (  5135) ضا؛ امیری، زهرا؛ بیرامي، زهررا  ، ريفی ن

 نیچهارم  یشهر و شهردار ياسالم یش را نیب ي ق ق

 ، وهران ایجغراف ييدانشج  یسراسر يعلم  يهما

 يمللر  یها اداره ام ر سازمان(  5135ر متي، ملمد سین  )

   مهربان نشر وهران:  رانيدر ا

  ورجمره  سازی برای مرديران  وصمیم(  5178ساعتي، و ماس  )

 اصغر و فی ، وهران: سازمان مديريت دولتي  علي

(  در 5188) لم د؛ سعیدی رض اني، هادی ، ميرض انسعیدی 

نم نره   :شهر یش را یاعضا ينظام آم زش یج وجست

  76-65 ،(2)5، يدولت تيريمدمشهد   یم رد

  بررسري و  (5183)امیری، سید رضا؛ ملمد، سرپیده    صاللي

هررای روابررط شرر رای اسررالمي شررهر و   وعیررین آسرریب

شررهرداری مطالعرره مرر ردی شرر رای اسررالمي شررهر و  

، صرلنامه مطالعرات مرديريت شرهری    ف  شهرداری وهران

2(2 ،)65-25  

برر قردرت    يروابرط مبتنر   لیر (  ولل5180) اصرالدين نغراب، 

 تيريفصرلنامه مرد  شرهر    یو ش راها ها یشهردار انیم

  16-61 ،(1)2 ،یشهر

 کیر (  وکن5181) اهلل بیرب   ،يسراالرزه  اب اللسرن؛  ،يهر یفق

 يابیارزشر  یبررا  دير و جدی کراربرد  ييالگ  :ارزش برور

 فصرلنامه   يمللر  یهرا  شهر و سرازمان  یعملکرد ش را

  20-21(، 2)7ت، يريفرهن  مد

و  یبررا سررازمان ادار  ييآشررنا(  5186) لمرردوقي ، مينرریمع

مرکرز آمر زش و   سند آم زشري    ها یشهردار التیوشک

  ها استاني عال یپژوه  ش را

عر ار    بيوصر   يساختار قران ن (  5130) ، رضا ياصفهان نصر

 ياسرالم  یعملکرد مصر بات شر را   يو بررس یشهردار

بره   یشرهردار  يمرال  نیورأم  يشهر در کراه  وابسرتگ  

 هیررمال  يهمررا نیچهررارم  ياختمانسرر یدرآمرردها

  ، مشکالت و راهکارهایشهردار

 ینق  دولت و ش راها يشناسبیآس(  5188) ، شاپ ر نظرپ ر

اولررین   هررا یشررهردار یمنررابع درآمررد نیشررهر در وررأم
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