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  رضا قهرماني
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  چكيده

 و اساسي مؤثرعنوان دو بازوي نظارتي و اجرايي نظام مديريت شهري نقش  و شهرداري به شوراهاي اسالمي شهر
براي  مدترين ابزار حكومت محليآ اينكه شوراهاي اسالمي شهرها كاركنند با توجه به ميدر روند اداره شهر ايفا 

 هستند توسعه گيري محلي ري و در راستاي نهادينه شدن مشاركت مردم در ساختارهاي تصميممديريت شه
شوراهاي اسالمي شهر  با اين حال جايگاه قانوني. نقش آنها در امور مديريت شهري و شهرداري ضرورت دارد

 سياسي و - عياجتما يها هاي امور شهري باشد در بستر دگرگوني نيست كه ناظر بر تمامي فعاليت جايگاهي
اسالمي شهر به  شده در ايران طي يك دهه اخير اهميت و جايگاه شهرداري و شوراهاي فرهنگي ايجاد

 و مديريت شهري در ايران در معرض يك چالش نو ريزي برنامه نظام  در واقعاند چالش جدي كشيده شده
ين ابزار در مديريت شهري هستند ترمؤثر ،واقعيت كه شوراي اسالمي شهرها قرار گرفته است با توجه به اين

در مديريت شهر ضرورت دارد كه اين امر در شكوفايي هرچه بيشتر  بررسي رابطه حقوقي و توسعه نقش آنها
 روش تحقيق اين پژوهش تحليلي توصيفي و ميداني .داشت  و ثمربخشي خواهندمؤثرتوسعه شهري نقش 

همچنين براي تحليل . ي و ميداني استفاده گرديده استاي  از روش كتابخانهها داده آوري باشد و براي جمع مي
  .                        است  و اطالعات از روش استنباطي بهره گرفته شدهها داده
عدم  در اردبيل يكي ازداليل عدم تحقق اهداف شوراهاي شهري اين تحقيق بيانگر آن است كه ها يافته

هاي جامع و تفصيلي  طرح  به مسائل شهري از جملهتخصص و شناخت كافي اعضاي شوراها نسبت
داراي  گذار تصميمي مبني بر اين كه اعضاي شوراها بايد حال قانون هب سفانه در اين زمينه تاأكه مت.شهرهاست

  .تحصيالت دانشگاهي مرتبط با مسائل شهري باشند، وضع نكرده است
  

  . شوراي اسالمي شهر شهري، مديريت شهري،ريزي برنامهشهر،  :هاي كليدي واژه
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