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مقدمه

موضوع شورا در قالب عملي و امروزي آن عمدتاً طي دو قرن گذشته در جوامع صـنعتي بـه كـار                     

 اجتمـاعي و    -گرفته شده است شوراي شهر در جوامع صنعتي مختلـف بـر حـسب شـرايط سياسـي                 

كند ولي آنچه كه بين همه مشترك اسـت پـرداختن بـه             ها وظايف مختلفي را دنبال مي     فرهنگي كشور 

هاي شهروندان امروزه به طور وسـيعي رو بـه          در حالي كه نياز   . هاي شهروندان است  ور شهري، نياز  ام

هـاي شـهروندان را در   بايست تأسيس و متعاقبـاً امـور و نيـاز      هايي مي افزايش است چنين نهاد يا نهاد     

 فكـر افتـاده     به ايـن  ) هاي اخير دهه(هاي اخير   دستور كار خود قرار دهند جمهوري ايران نيز طي سال         

هاي شـهروندان اشـراف بـاال    است كه از اين نهاد مردمي به طور دقيق و عميقي كه نسبت به خاستگاه 

در اين پژوهش كه عمدتاً بـه تجزيـه و تحليـل و بررسـي نقـش شـورا در شـهر                   . دارد، استفاده نمايد  

را مـورد   ) شـهر ايـن   (شود پژوهشگر چگونگي عملكرد دو دوره شوراي شهر         فريدونكنار پرداخته مي  

شناسـان غربـي نيـز نظريـات     پـردازان و جامعـه    از آن جا كه نظريـه     . ارزيابي و بررسي قرار داده است     

االمكان از نظريات مختلف ارائه شـده در ايـن زمينـه            اند پژوهشگر حتي  گوناگوني در اين زمينه داشته    

.بيشتر روشن و تبيين نمايدگونه اهداف و عملكرد نهاد شورا را هر چه استفاده كرده است تا بدين

باشد پژوهشگر در كـار خـود       در حالي كه نهاد شوراي شهر در جامعه مورد مطالعه، بسيار نوپا مي            

بـا ارائـه شـواهد و نظريـات         ) ايـن شـهر   (در تالش بوده است تا ضمن بررسي عملكرد شوراي شهر           
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ف مورد انتظار واقف و هر چه شناسي نهاد مورد نظر را نيز حتي االمكان نسبت به وظايمختلف جامعه

.بيشتر آشنا نمايد

هاي شوراي شـهر تـاكنون صـورت        جا كه مطالعات زيادي دراين خصوص در زمينه علمكرد        از آن 

بايست وظايف انجام شـده توسـط ايـن نهـاد مردمـي را هـر چنـد                  نگرفته است پژوهشگر ناگزير مي    

ملـه خـصوصيات پـژوهش مـورد نظـر          از ج . شناسي تحت بررسي قرار دهد    مختصر، به لحاظ جامعه   

اين در حالي است . باشدها بسيار محدود ميمحدود بودن جامعه آماري و مخاطباني است كه تعداد آن

تري را پيش روي خود دارند، بـدان  هاي تحصيلي كه جامعه آماري وسيع  نامهكه بسياري از ديگر پايان    

از طريـق تكميـل پرسـشنامه از مخاطبـان خـود      هـا و اطالعـات بيـشتري     توانند داده وسيله عموماً مي  

. استحصال نمايند

اميد است كه با ارائه اين پژوهش مختصر، ديگر پژوهشگران و دانشجويان نيز در آينده اطالعـات                 

اين نكتـه نيـز قابـل ذكـر اسـت كـه نهـاد شـورا          . بيشتري از نحوه عملكرد نهاد شورا به دست آورند        

باشد كـه در امـر توسـعه شـهر     ) گادري(گونه افرادي يل و داراي آن اي تجهيز، تكم  بايست به گونه  مي

تر عملـي نمـوده و تحقـق بخـشد در هـر      اهداف پيشرفت و توسعه را هر چه بيشتر و سريع  ) هاشهر(

 آماري اين تحقيق شهر نسبتاً كوچكي بوده و در آن مخاطبان مورد نظر     حال، با توجه به اين كه جامعه      

سابقه بسيار محدود بوده است اميد است كه تحقيق انجام شده مقبول اهـل نظـر               نيز به لحاظ تعداد و      

.افتد
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فصل اول

كليات تحقيق
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:  مسأله بيان-1-1

 زيرا عدم تمركز .دانند ميي اسالمي را مسيري مطمئن براي توسعههاصاحب نظران فعاليت  شورا    

 را بهمـراه   بـا مـردم   محلـي  و دانش مقامات و نمايندگان      ت  در  تصميم گيري و تسهيل تعادل تجربيا       

ي واسط اجتماعي در سطح خرد هستند كـه بـراي رسـيدن بـه اهـداف              ها شوراهاي محلي گروه   .دارد

 شـهري و در دوره اي معـين        معـين  مشترك براساس همكاري داوطلبانه بخشي از سـاكنان محـدوده         

انجمنهاي داوطلبانه هستند كه نقشي محـوري را   ي  از نظر دكتر چلپي شوراها در زمره      .گيرد مي شكل

:  برخـي از ويژگيهـاي آن عبارتنـد از         .كننـد  مي اقتصادي و سياسي ايفا   ،  در عرصه اجتماعي و فرهنگي    

وجود نوعي گرما در روابط غير انتفاعي بودن شيوه مجاب سازي و            ،  ارادي و داوطلبانه بودن عضويت    

ي اوليـه و اجتماعـات   هـا اين شوراها محل تالقي گروه   ،  يدر عين حال رعايت اصل سازماندهي رسم      

اتكاء .)1375،چلپي (باشد مي انهاي رسمي از سوي ديگر    از يك سو و گروههاي ثانويه و سازم       طبيعي  

 در همه ابعاد ضمن تسريع يي شهرهاگزيدگان خود در برنامه ريزي  و اعتماد مردم به نمايندگان و بر        

شاركت و مسئوليت پذيري نيز در ميان مـردم تقويـت و نهادينـه              حس م  يدر پيشرفت و توسعه شهر    

.گرددمي

ي مختلـف اجتمـاعي موجبـات توسـعه و پيـشرفت را در      هـا   حضور و مشاركت مردم در عرصه    

 دارد  علي رغم تجربـه      بين مشاركت و توسعه اجتماعي پيوند تنگاتنگي وجود       . آورد مي جامعه بوجود 

رگزاري سه مرحله از انتخابات شوراي محلي در كشور پس از پيروزي    در اين زمينه با ب     اندك كشورما 

از جملـه ايـن    .ق اين اهـداف آشـكار شـده اسـت    چشم انداز نسبتاً روشني براي تحق     اسالمي   انقالب

 انطباق خدمات و عملكرد     .آيد مي نكات مثبت در عملكرد شوراهاي محلي در سراسر كشور به چشم          

 كـه در فقـدان و       .باشـد  مي معيارهاي توسعه با شرايط اقليمي و محلي      مطابق نيازهاي واقعي محلي و      

غيبت شورا اين نقش به نمايندگان و برنامه ريزان دولتي كه در سطوح باال و مركزي كشور كـه آشـنا                     

 در تحقيـق حاضـر محقـق بـر آن اسـت كـه               .شـد  مي داشتند تهيه يي ناچيزي با نيازهاي واقعي مردم       

 را بـا  هـا در امر توسعه و انطبـاق پيـشرفت   اخير دورهفريدونكنار در دو شوراي شهر عملكرد و نقش    

.نيازهاي واقعي مردم و جامعه مورد بررسي قرار دهد
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 شهر فريدونكنار از جمله شهرهاي شمالي در استان مازندران قرار دارد كه موقعيت جغرافيايي آن               

هر بابلـسر و از سـمت جنـوب بـه        از شمال به دريا و از غرب به شهر محمودآبـاد و از شـرق بـه شـ                  

 جمعيـت شـهري آن   1385شهرهاي آمل و بابل قرار دارد بر اساس آخرين نتايج سرشماري در سـال             

باشد كه در دو مرحله برگزاري انتخابات شوراي شهر تعداد پنج نفـر بـه                مي  هزار نفر  350000حدود  

.عنوان اعضاي شهري شوراي شهر انتخاب شدند

 اخيـر پـس از      دورهي جدي و پرشتابي است كه در دو         ها حاكي از فعاليت   شواهد و ظواهر شهري   

بخشي به اين ادعي محقق برآن  حال به جهت عيني و واقعيت       ،  تشكيل شوراي شهر انجام گرفته است     

 اخيـر در امـر     دورهاست كه در يك بررسي علمي و منطقي نقش شوراي شـهر فريـدونكنار را در دو                  

 آنچـه بـه عنـوان وظـايف و نقـش      .ي شهر مورد بررسي و مطالعه قرار دهدتوسعه و پيشرفت و آبادان   

، اصول و معيار شناسايي نيازهاي واقعـي مـردم        ،  گيرد مي  در اين پژوهش مورد تأكيد قرار      شورااصلي  

 بـر    نظـارت  ي كارآمـد ومـؤثر    هانحوه و مكانيزم  ،  ق طرح جامعه  طرح جامع شهري و راهبردهاي تحق     

 بـاالخره  و... ،ي عمرانيها ميزان و نحوه مشاركت مردم در طرح...ني و غيره ي عمرا هاروژهي پ هاطرح

 گذشته از جمله مفاهيم عمده و اصلي است         دورهتعداد نهادهاي تشكيل شده مردمي در مقايسه با دو          

.گيردنجش و مقياس علمي قرار ميدر ترازوي سكه 
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: ضرورت و اهميت تحقيق -2-1

گـاهي  ،  نيز همانند ساير مفاهيم علوم انساني از تعريف واحدي برخوردار نيست          " توسعه "وم  مفه

شود كه براي تأثير بر كل نظام اجتماعي و به منظور تغيير آن              مي توسعه به اعمال و عملكردهايي گفته     

در حقيقت توسعه به عنوان ابزاري براي تحـول و پيـشرفت انـسان و بـه خـاطر او                    ،  گيرد مي صورت

.يرد تا حقوق واقعي و مكان و شرايط زيستن انسان را به گونه اي شايسته متبلـور سـازد             گ مي صورت

ي مختلف علمي بكار گرفتـه     هاتوسعه يكي از اصلي ترين و پيچيده ترين مفاهيمي است كه در حوزه            

چـرا كـه    ،  جدي ترين و پايدار ترين استعمال آن در حوزه فرهنگي و اجتماعي اسـت              منتهي   .شودمي

را فرآيندي پايدار و مستمر دانسته و به همين جهت حضور فعاالنه همه جريانهـاي درگيـر در                  توسعه  

 مشاركت مردم در روند توسـعه نـزد       .نمايد مي جامعه مخصوصاً مردم را به سوي خود جذب و جلب         

يـا  داننـد    مـي  صاحب نظران از چنان اعتمادي برخوردار است كه بعضاً توسعه را معـادل مـشاركت                

 ضرورت موضـوع تحقيـق و پـژوهش از آنجـا ناشـي              . را وسيله هدف توسعه ذكر كرده اند       مشاركت

شود كه توسعه و تحول پويا و هماهنگ كشور چه در نواحي شـهري و چـه در نـواحي روسـتايي                 مي

و تصميم سـازيها را در سـطح كـالن و           ها و تصميم گيري   هاضرورت مشاركت مردمي در كليه برنامه     

ي محلـي را بـيش از پـيش حتمـي           هـا  و برنامه ريزي   ي عمراني و توسعه اي    هاپروژه و   هاانجام طرح 

.ساخته است

ارادي صورت گيرد نه از روي اجبار و        ،  بايد در تمام سطوح به صورت داوطلبانه       مي البته مشاركت 

ي شهر و منطقه ا   ،  بخش،  ي آن در تمام سطوح روستايي     ها چنانكه مشاركت واقعي و زمينه     .اكراه باشد 

 در ايـن صـورت سـرمايه اجتمـاعي بـااليي در       .بصورت زنجيره اي در كل كشور فراهم و تداوم يابد         

 جـاي دارد پـس از       .كشور شكل خواهد گرفت كه آن وقت توسعه با همه ابعـاد محقـق شـده اسـت                 

روستا در سراسر كشور به ويژه در شهر فريدونكنار در / برگزاري سه مرحله از انتخابات شوراي شهر     

 بررسي تطبيقي نقش شوراها را در روند تحوالت و توسعه و پيشرفت همه جانبه شهر و همچنين              يك

. مورد بررسي و كنكاش قرار گيردهاميزان توفيق و داليل عدم توفيق در هر يك از مراحل و زمينه
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: اهداف تحقيق -1-3

:اهداف كلي -1-3-1

در اين تحقيق قصد بر آن است كه نقـش شـوراي شـهر           ،  همانطوريكه از موضوع تحقيق پيداست    

. اخير مـورد بررسـي و مطالعـه قـرار گيـرد            دوره در دو    يفريدنكنار در روند تحوالت و توسعه شهر      

ي آن  هاضمن مطالعه ابعاد مختلف متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق و سنجش و اندازگيري شاخص             

 شـناخت  .پـذيرد  مـي نگين پيشرفتها در هـر دوره انجـام    مقايسه ميا ،   در هر مرحله   هابه مقايسه فعاليت  

 ارائه راهكارها و پيشنهادات مناسب جهت رفـع و           و پيشرفت در اين شهر و      موانع و مشكالت توسعه   

.كاهش آن

:  اهداف فرعي -1-3-2

 تعيين تأثير نقش  و ميزان اخيردوره بررسي ابعاد اجتماعي شهر فريدونكنار و پيشرفت آن در دو           -

.ي شهر برآنشورا

 اخير  و ميزان  تعيين تأثير نقش دوره شهر فريدونكنار و پيشرفت آن در دو عمرانيبررسي ابعاد   -

.شوراي شهر برآن

اخير و ميزان تعيين تا ثيـرنقش  دوره كنار و پيشرفت آن در دو  بررسي ابعاد فرهنگي شهر فريدون    -

.شوراي شهر بر آن

 تعيـين و تـأثير       و ميـزان   اخيردوره  يدونكنار و پيشرفت آن در دو        بررسي ابعاد آموزشي شهر فر     -

.نقش شوراي شهر برآن

يـين   تع و ميزان اخيردوره   بررسي ابعاد بهداشتي و درماني شهر فريدونكنار و پيشرفت آن در دو              -

.ي شهر بر آنتأثير نقش شورا

. با همها از فعاليتي شوراي شهر و مقايسه هر يكها دوره از فعاليتدو بررسي عملكرد -

. بررسي ميزان توفيق شوراي شهر در هر دوره متناسب با اهداف و انتظارات-


