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تاریخ وصول ،1398/11/21 :تاریخ تأیید1399/12/20 :

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی اثر گاز متان در نوسانات بارش فصلی ایران می باشد .با توجه به هدف تحقیق ،روش تحلیل آماري
مورد استفاده قرار گرفت .جهت تحلیل ها ،داده هاي مجموع بارش  34ایستگاه منتخب از سال  1984تا  2012از سازمان
هواشناسی کشور اخذ گردید .همچنین آمار و اطالعات گاز متان (بر حسب بیلیون در قسمت) به عنوان یکی از مهمترین
عوامل گرمایش جهانی ،از سایت سازمان  NOAAدریافت شد .ابتدا ارتباط این عناصر با روش ضریب پیرسون مشخص شده
و سپس میزان تغییرات بارش نسبت به بلند مدت مورد محاسبه قرار گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ،بارش
هاي بهاره در بخش هاي شمالی و شمال غربی کشور با رشدي  13میلمتري؛ و بارش ایستگاه هاي نیمه جنوبی کشور با کاهش
 46درصدي نسبت به بلند مدت روبرو بوده اند .با توجه به افزایش مقدار گازهاي گلخانه اي ،نتایج تحلیل داده ها در فصل
تابستان حاکی از کاهش  30میلیمتري بارش ایستگاه هاي جنوبی ایران نسبت به بلند مدت می باشد؛ ولی بالعکس بارش در
ایستگاه هاي غربی و شمالی ،رشدي  14میلیمتري داشتهاند .همچنین نتایج نشان داد که ،بارش پاییزه بیشترین ارتباط را با
گرمایش جهانی داشته است؛ در این فصل ،بارش ایستگاه هاي غربی حدود  24میلیمتر نسبت به بلند مدت کاهش یافته است،
اما ایستگاه هاي جنوب غربی و سپس جنوب شرقی رشدي  17میلیمتري را تجربه کرده اند .در نهایت ،نتایج حاصل از تحلیل
بارش زمستانه ایران حکایت از کاهش  18/6میلیمتري در ایستگاه هاي غرب و شمال غربی داشتند.
کلیدواژگان  :تغییر اقلیم ،گاز گلخانه اي ،گاز متان ،آنومالي بارش ،ايران.

 -1دانشیار جغرافیاي سیاسی ،دانشگاه تهران
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مقدمه
امروزه دولت های محلی یا همان سازمانهای محلی زیر نظر دولت برای حل مسائل محل خود به تمام روش های
متداول و موفق در جهان روی آورده اند و با صرف هزینه ای گزاف امید به بهتر شدن شرایط و رونق و توسعه
محل خود دارند .چالشهای احزاب و نامزدهای سیاسـی در جلـب آرای عمـومی و بررسـی چگـونگی تـأمین
انتظارات رأیدهندگان از دغدغه های بزرگ پیش روی صـاحب نظـران سیاسـی کشـورها اسـت(حاجی پور و
همکاران .)16 :1395 ،سیاست شهری کشورهای فقیر جهان سوم که به نحوی در سیستمهای شهری آنها مؤثر بوده
است و باید در مطالعة سلسله مراتب شهرها بر آن تأکید شود؛ عبارتند از1 :ـ قدرت داخلی دولتها ،مهمترین عامل
در تصمیم گیری های سیاسی و امور سیاسی آنها به شمار میرود.
2ـ قدرت دولتها م حلی بـه دلیـل وابسـتگی آنهـا بـه دولـت هـای مرکـزی ،بـا تـداوم فقـر کشـور همـراه اسـت.
سیاســت شــهری در بیشــتر کشــورهای جهــان ســوم بــه د یــل محــدودیتهای مــالی و توســعه ای  ،دارای
عملکردی محدود است).(Hall, 1992: 35
یکی از مشکالتی که در نتیجه توجه نکردن به شرایط و امکانات محل در سالهای اخیر وجود داشته این است که
برای تعیین مسئو ن محل وقت چندانی صرف نمی شود و با سرعت با  ،نسبت به سایر انتخابات در کشور،
انتخابات شوراهای اسالمی و شهرداری ها انجام می شود و این باعث ایجاد مشکالتی در روند اداره امور محل
شده است .نگاهی به انتخابات و مبارزات سیاسی در نقاط مختلف جهان نشان می دهد ،کـه افراد ،احزاب و اندیشه
هایی وجود داشته اند که با استفاده از فنونی برای معرفی خود به جامعـه ،پیروز انتخابات شده اند؛ درحالیکه
توانایی ها و شایستگی های زم بـر ای انتخـاب شـدن را دارا نبوده اند).(Osuaguw, 2008
دولت محلی مطلوب باید از دو ویژگی اثربخشی و کارآمدی برخوردار باشد .اثربخشی یعنی رسیدن به اهداف
ترسیم شده و کارامدی یعنی استفاده از حداقل امکانات و منابع برای رسیدن به اهداف مشخص شده .عملکرد
دولت محلی بایستی بر کیفیت زندگی مردم تاثیر مثبت داشته باشد و مردم به این کارآمدی صحه بگذارند .کارامدی
دولت محلی در وهله به این بستگی دارد که تا چه حد از عهده وظایفش در اداره امور داخلی قلمرو خود بر آمده
است و تا چه حد نیازهای اجتماعی را شناسایی و راه حل های جدید را به کار می گیرد (رومینا.)44 :1395 ،
در این راستا ،سؤال اساسی تحقیق عبارت است از «ایجاد اصالحات در نحوه وشرایط انتخاب اعضای شورا و
شهرداری ،چگونه و چه میزان در عملکرد مدیریت محلی تأثیر می گذارد؟»
فرضیه هایی که در جواب این سؤال مورد ارزیابی قرار می گیرد عبارت است از:
-1به نظر می رسد ،انتخاب شهردار به طور مستقیم با رای مردم محل و از خود مردم محل در مدت زمانی خدمت
شوراهای اسالمی یعنی چهار سال در اداره امور محل و رفع مشکالت خیلیی حائز اهمیت است.
-2به نظر می رسد ،داشتن مدرک با و تخصصی یا مرتبط برای انتخاب شدن رئیس شورا و معاونان و شهردار
باعث پیشبرد امور می شود.
-3به نظر غربالگری با آزمون کتبی و شفاهی در سطح استانی برای شایسته سا ری اعضای شورا و شهردار قبل از
تأیید صالحیت شدن در انتخاب افراد عالم و عاقل برای مسئولیت سپردن دارای اهمیت با یی است.
 -4به نظر می آید ،تشکل هیئت نظارت محلی بر امور متشکل از مسئولین مختلف محلی در کنار شورا و شهرداری
می تواند در توسعه محل گامی استوار بردارد.
در این تحقیق ،بیان شده است که «نحوه و شرایط انتخاب اعضای شورا و شهرداری» دارای برخی مسائل و کاستی
ها است که باعث شده در «کارکرد و عملکرد دولت محلی» خلل ایجاد شود و بعضاً برخی مسئو ن در نیمه های
راه از ادامه کار خسته و منصرف می شوند و این در اصول مملکت داری مشکالت مختلفی بوجود می آورد .چون
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پروسه عزل و نصب و انتخاب و تایید صالحیت و  ...چند ماه طول می کشد و در این مدت یکی ار حساس ترین
جایگاههای سازمان محلی یعنی شهردار بدون مسئول باقی می ماند و خسارت های زیادی به مردم محل وارد می
کند.
به طور کلی ،پیشنهاداتی که با بررسی داده ها و با توجه به نظرسنجی های ارائه خواهد شد و نتایج حاصل از
پرسشنامه ها حول چهار متغیر مستقل(متغیر رای مستقیم مردم ،متغیر آزمون شایسته سا ری(سنجش قدرت علمی
) ،متغیر نظارت هیئت محلی ،متغیر سکونت در محل) و تاثیر آنها بر متغیر وابسته(بهبود نحوه و شرایط انتخابات)
بدست خواهد آمد.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظرهدف ،کاربردی و از نظرنحوة گردآوری داده ها ،ازنوع کمـی بـا روش پیمایشی است .جمع
آوری دادهها از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان و تحلیل قوانین و مقررات این حوزه بوده و با بکارگیری روش
تحلیل مضمون ،دادهها تحلیل شدهاند .مشارکت¬کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه
حکمرانی شهری و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونهگیری نظری (هدفمند) استفاده شده
است ابزار جمع آوری داده ها ،پرسشنامة  10سؤالی محقق ساخته بوده است کـه روایی ابزار به روش سوری و
پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ با مقدار  0/87تعیین شد .برای تجزیـه و تحلیـل داده ها نیز از روشهای
آماراستنباطی از جمله آزمون تی بهره گرفته شد .همچنین ،از نرمافزارهایی مانند  Chartو  SmartArtبرای
ترسیم شکل و نمودار جهت درک بهتر مفاهیم استفاده میشود.
مبانی نظری
سیستم مدديريت دولتدی در محش(شدهر) :در متـون فارسـی وا ه هـای مختلفـی را معـادل مـدیریت برگزیـدهانــد ،امــا امــروزه وا ه  Managementبــرای مفهــوم مــدیریت بــه کــار مــی رود و  Administrationبــرای
ادارة امــور عمــومی کــه محــدودتر از  Managementاســت و یــا از  Governmentبــرای اشــاره بــه
رویکرد هـای سـنتی و سلسـله مراتبـی مـدیریت (مـدیریت دولتـی) اسـتفاده مـی شـود .پداول هدوو و کندت
ايددب بالنرددارد1مــدیریت را چنــین تعریــف مــی کننــد « :مــدیریت بــه کــار کــردن بــا افــراد و گــروه هــا بــرای
رسیدن به مقاصـد سـازمان گفتـه مـی شـود .وظـایفی کـه بـر عهـده مـدیر گذاشـته شـده اسـت عبـارت انـد از:
برنامــه ریــزی ،ســازمان دهــی ،نظــارت و انگیــزش»)  .) Parhizkar, 2003: 145از نظــر چاندددلر
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« مدیریت به طوری که بـه صـورت معمـول در انهـان عمـوم متـداول گشـته  ،عبـارت اسـت از اداره امـور یـ
ســازمان (تجهیــزات ،تســهیالت و افــراد) .مــدیریت بایســتی دارای منظــور و مقصــودی باشــد کــه ایــن منظــور و
مقصــود را همــان هــدف ســازمان گوینــد» .بــه اعتقــاد شددارما 3مــدیریت محلــی مجموعــه ای از فعالیــت هاســت
کــه در تعامــل بــا هــم ،توســعه اقتصــادی ،کالبــدی و اجتمــاعی نــواحی را شــکل داده و هــدایت مــی کنــد.
بنابراین ،اصلی ترین وظیفة مـدیریت ،مداخلـه در ایـن نـواحی بـا هـدف ارتقـای توسـعة اقتصـادی و نیـز تـأمین
خــدمات ضــروری اســت .هــدف مــدیریت شــهری ،مــدیریت اجــزای سیســتم شــهری اســت بــه نحــوی کــه
کارکرد روزانه سیسـتم را ممکـن سـاخته و بـا تشـویق همـه انـواع فعالیـت هـای اقتصـادی بسـتری فـراهم آورد
1
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تــا ســاکنان قــادر باشــند بــه نیــاز هــای اساســی خــود دسترســی داشــته باشــند .مــدیریت شــهری مســئولیتی
استراتژی

است که با نتایج و تبعـات عملیـاتی نیـز همـراه اسـت .شـرایط جدیـد ،الزامـاتی را مطـر مـی سـازد

که نظام های مـدیریت سـنتی شـهرها قـادر بـه تـأمین آ نهـا نیسـت .تحـو ت اخیـر در مـدیریت شـهری نتیجـة
لــزوم همــاهنگی بــین منــافع محلــی و فرصــت هــای حاصــل از جهــانی شــدن اســت .شــکل گیــری پــارادایم
جدیــدی بــرای رویــارویی بــا چــالش هــایی کــه در نتیجــة تــأثیرات جهــانی شــدن بــر شــهرها پدیــد آمــده انــد،
مطــر مــی شــود کــه مشــتمل بــر ســه مفهــوم؛ حکمرانــی شــهری ،مشــارکت جمعــی و تمرکــز زدایــی اســت
( .)Schuurman, 2001:189بــه طــورکلی ،دوشــاخص مهــم بــرای بررســی تــأثیرات جهــانی شــدن بــر
مدیریت شهری شامل تمرکـز زدایـی از قـدرت دولـت هـای تمرکزگـرا بـه نفـع مـدیریت هـای شـهری و گـذر
از الگوی سنتی حکومـت شـهری بـه حکمرانـی شـهری هسـتند .تمرکـز زدایـی از قـدرت و منـابع دولـت هـای
مرکزی در راستای افزایش رقابـت بـین شـهرها و شـناخت بهتـر مـدیریت هـای محلـی از توانـایی هـای محلـی
و فشارهای جوامع محلی بـرای اسـتقالل بیشـتر در بسـیاری از کشـورها تجربـه مـی شـود .ایـن اقـدامات بـرای
تقویت شهرها در فرایند رقابـت جهـانی و تـأمین نیازهـای شـهروندان بـا همکـاری و مشـارکت آنهـا انجـام مـی
شـود .تمرکـز زدایـی بــه معنـی انتقـال قـدرت ،مســئولیت و منـابع از دولـت یـا حکومــت مرکـزی بـه نهادهــای
اداری محلی یا سازمان هـای مسـتقل از دولـت اسـت .ایـن انتقـال مـی توانـد بـه توسـعة محلـی و کـاهش فقـر
کم

کند .تمرکـز زدایـی قـدرت و اختیـارات از سـا زمان هـای مرکـزی بـه سـازمان هـای منطقـه ای و محلـی،

مبنایی مهـم در بهبـود توانـایی سـازمان هـای شـهرداری بـرای رویـارویی بـا چـالش هـای جدیـد و پیچیـده ای
است کـه از شهرنشـینی و جهـانی شـدن نشـات مـی گیرنـد .بـه طـور کلـی تمرکـز زدایـی نیـاز مـدیران محلـی
بــرای دســتیابی بــه اهــرم هــای مقرراتــی و همــاهنگی بیشــتر بــرای مداخلــة راهبــردی در فراینــدهای محلــی را
تأمین می سازد .از منظر مهم دیگـری نیـز تمرکـز زدایـی بـه نیـاز شـهروندان و انجمـن هـای آنهـا بـرای داشـتن
خودکفــایی و تأثیرگــذاری بیشــتر در ســطو دولتــی نزدی ـ

بــه آنهــا پاســخ مــی گویــد (.)Edgar, 2000:9

در این راستا ،ویژگی های مدیریت شهری که باید توجه ویژه ای به آنها شود عبارت اند از:

شکش :1ويژگی های مديريت شهری
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از این رو مدیریت شهری مستلزم مداخلة بازیگران و اقدامات مختلف از سوی بخش های خصوصی و اجتماعات
محلی و نیز حکومت است .بررسی برخی از نظریات و کنش های جدید مدیریت شهری نشان می دهد که - :او ً
 ،مدیریت شهری تنها به معنای برنامه ریزی فیزیکی ،ارائة مسکن یا تهیة طر جامع نیست - .ثانیاً ،تنها در پی
یافتن راه حل های فنی نبوده ،بلکه در جستجوی رویکردی یکپارچه است که در آن نی نفعان بخش های
خصوصی و مدنی در سیاست گذاری ها سهیم می شوند .به عبارت دیگر اتخان رویکرد ی

پارچه در مدیریت و

برنامه ریزی فضایی در ابعاد مختلف انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی است .سیستم های شهری اغلب
ی

سیستم در حال تغییر به شمار میروند؛ زیرا شرایط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،همواره به نحوی شهرها و

در نتیجه مجموعة سیستمی را تحت تأثیر قرار میدهد .کارکرد ایدئولو ی حاکم بر سیاست شهری ،به تشکیل
سیستمهای مختلف شهری و سلسله مراتبی میانجامد) .(Khalilabadi, 1390: 102بنابراین ،حکمرانی خوب
به عنوان ی

عنصر مهم در گفتمان توسعه ،با فراهم آوردن شرایطی موجب تقویت پایه¬های نظام سیاسی و

با بردن مشروعیت و سالمتی نظام سیاسی می¬شود .شاخصهای حکمرانی خوب ،امروزه به مثابه ی
سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می رود .بر اساس آمار منتشر شده بان

دستگاه
جهانی در

سال  ،2019حکمرانی خوب در ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد(قلی پور و همکاران .)135 :1399 ،از اواخر
دهة( ،)1960به بعد ،تقریباً در سراسر اروپا ،ایا ت متحدة آمریکا ،کانادا و سایر کشورهای توسعه یافته مثل اپن،
الگوی طر های ساختاری – راهبردی به کارگرفته شده که ویژگی های آن در شکل( ،)2نمایان است:

شکش : 2ويژگی های الگوی طرح های ساختاری – راهبردی

شایان نکر است ،در تکامل نظریه برنامه ریزی ،سه مرحلة کامالً متفاوت را می توان مشاهده کرد- :نخستین مرحله
از شروع برنامه ریزی شهری تا اواسط دهة( ،)1960شکل گرفت .این مرحله در طر های توسعة اولیه که پس از
تصویب قانون برنامه ریزی شهری و روستایی ( ،)1947انگلستان تدوین شدند ،متبلور است .می توان آن را عصر
«طر جامع» یا دورة برنامه ریزی کلیشه ای نامید- .دومین مرحله از حدود سال( ،)1960آغاز شد و از طریق ایجاد
«گروه مشورتی برنامه ریزی» در سال(  ) 1965و تصویب قانون برنامه ریزی شهری و روستایی در سال(،)1968
جایگزین نگرش نخست شد .این مرحله را می توان مرحلة «نگرش سیستمی» به برنامه ریزی دانست- .سومین
مرحله در اواخر دهة(  )1960و اوایل دهة( ،)1970شکل گیری و تکامل را آغاز کرد و برنامه ریزی «مشارکتی –
هم ستیزی» 1نام دارد) . (Hall, 1992: 35بنابراین ،اصل مشارکت شهروندان در مدیریت دولتی اصیل شناخته
Participation-conflict planning
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شده است .برگزاری انتخابات اصیل و مردم سا ر وابسته به این است که مراحل مختلف انتخابات بر اساس قوانین
و مقررات و حقوق انتخاباتی برگزار گردد (رنلدز .) 153: 1391 ،بنابراین ،تنظیم چارچوب قانونی و اصالحات
زمه انتخاباتی (.)Walll, 2016; 2
يافته های تحقیق
آسیب شناسی نحوه انتخاب مديران دولتی در محش درايران
در ایــران بــا وجــود ســابقه طــو نی تشــکیل نهــاد شــهرداری ،تــاکنون در هــی ی ـ

از متــون قــانونی ،نــامی از

مدل مدیریت شهری برده نشده است .بـا ایـن حـال بررسـی سـیر تطـور مـدل هـای مـدیریت شـهری در ایـران
نشان می دهد تاکنون مدل شورا-مـدیر شـهر،رای ج تـرین مـدل مـدیریت شـهری بـوده اسـت .مهـم تـرین نقـاط
ضعف مدل رایج در مدیریت شهرهای ایران عبارتند از:
-1عدم تفکی

رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی-2،محدود بودن وظایف نهادهای مدیریت محلی-3،همشکل

بودن مدل اداره امور محل در تمام شهرهای کشور-4،ضعف مکانیسم های نظارت و تعادل بخشی در تنظیم روابط
شورا و شهردار-5،عدم شرایط مستحکم و شایسته سا ری در انتخابات شوراها -6،ضعف نحوه انتخاب اعضای
شورای شهر-7،ضعف نحوه انتخاب شهردار -8،عدم تطابق نهادهای اجرایی و اداری در محل در دوره زمانی
مشخص(چهار سال) از جمله رئیس کالنتری ،رئیس اموزش و پرورش ،رئیس امور بانکی ،رئیس ستاد نظارت دائم
بر فعالیت شهرداری و شوراها
بـراساس اصـل اول قـانون اساسی،حکومت ایران جمهوری اسالمی اسـت و بـراساس اصـل ششم قانون،امور
کشور باید به اتکاء آرای عمومی و از راه انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسالمی،اعضای شوراها
و نظایر این ها ،یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصـول دیـگر ایـن قانون معین می گردد،اداره شود.برطبق
اصل هفتم،شوراها یعنی مجلس شورای اسالمی،شورای استان،شهرستان،شهر،محل،بخش،روستا و نظائر آن از
ارکـان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.شوراها در تحقق تمرکززدایی و افزایش اختیارات محلی اهمیت
دارند.اگرچه سـابقه تـمرکززدایی و شـکل گیری حکومت های محلی به اولین دوره مجلس شورای ملی و
تصویب قانون ایا ت و و یات و قـانون بـلدیه بـاز می گردد،اما هی گاه،نهادهای مذکور از توان و استقالل کافی
برای ایفای نقش خود برخوردار نبوده اند .در مدل شهردار و شورای شهر مهم ترین عوامل تاثیرگذار هستند،اگرچه
نظام متمرکز امور در ایران،تاکنون در عمل امـکان اسـتقالل و خودکفایی نظام مدیریت شهری را فراهم نساخته
است .با شناسایی مهمترین نقایص و آسیب های ناشی از مدل کنونی مدیریت شهری ایران کـه بـرداشتی از مدل
شورا-مدیر شهر است می توان سعی در رفع نواقص و ایجاد پتانسیلهای بالقوه و بالفعل مدیریت محلی انجام داد.
انتخاب نوع مدل مدیریت شهری منعکس کننده نگرش حاکم بر تنظیم روابط شورا و شهرداری است.از بررسی
مدل های مدیریت شهری در کشورهای اروپائی و آمریکایی و مطالعه متون قانونی مربوط بـه مـدیریت شـهری در
ایران چنین استنباط می شود کـه نـوع مـدل مدیریت شهری در ایران مدل «شورا-مدیر شهر» است.در متون قانونی
ایران از شخصیتی به نام شهردار مرتبا نام برده می شود و وظایف و اختیارات بـه او مـنتسب مـی شود،بدون توجه
به این که سمت شهردار 1جایگاهی انتخابی اسـت.به عـبارت دیگر آن دسته از افراد که از بیرون از شورا و بدون
اخذ آرای مردم در سمت مسئولیت شهرداری قرار می گیرند عنوان مدیر شهر 2را کسب مـی کنند.درحالی که

.mayor
.City Manager

1
2

11

جغرافيا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بينالمللی انجمن جغرافيايی ايران)

اعـطای مـسئولیت مدیریت محلی به شخصی که به طور مستقیم یا غیر مـستقیم(عضویت شورا) آراء و اعتماد
شهروندان را جلب نکرده است،منطقی نیست.شهرهای با مدل «شورا-مدیر شهر» با انتخاب مستقیم شهردار و
مقتدرسازی آن،در پی پر کردن خأل فقدان رهـبری سـیاسی در این گونه ساختارهای مدیریتی هستند .بنابراین
انتظار رهبری سیاسی شهر از مدیر شهری منتصب ،اصو قابل طر نیست .وظایف شهرداری ها در جهان روزبـه
روز گـسترده تر می شود و شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی نشأت گرفته از خواست عمومی وظایف بیشتری
را بـرعهده مـی گیرند .حضور دهها سـازمان دولتـی عمل کننده در سطح شهرها در کنار شهرداری ،وضعیت آشفته
ای را از جهت هماهنگی در انجام وظایف و ارائه خدمات به وجود آورده است و هزینه های مـضاعفی را بـه
شهروندان تحمیل می کند .این وضعیت شوراهای منتخب شهری را از جهت پاسخ گویی به مطالبات شـهروندان
در وضـعیت نامناسبی قرار داده است .چون شوراهای شهر وظایفی را نـظارت و رهـبری مـی کنند که شهرداری
ها مسئول انجام آن وظایفند و سایر دسـتگاه های دولتـی متعدد در سطح محلی ،نظارت و برنامه ریزی شورای
شهر را در امور شهری نمی پذیرند).)Hosseini & Ahmadi, 2019
یکی از ویژگی هایی که در نظام مـدیریت محلی ایران مـشاهده مـی شود ،فقدان تـفاوت و تمایز میان نظام اداره
امور شهر در سـطو مـختلف جمعیتی ،سیاسی و نیز مکانیزم های مرتبط با آن است.به عنوان مثال ،هی گونه
تفاوتی در سازوکار اداره شـهر تـهران به عنوان پرجمعیت ترین و نیز پایتخت ایـران با سایر شهرها دیـده نـمی
شود .تنها برنامة صورت گرفته در ایـن بـاره ،در تعداد اعضای شورای شهر منظور شده است .این امر در ارتباط با
مدل اداره امـور شـهر در ایران نـیز مـشاهده مـی شود.به عبارت دیگر،در وضعیت کـنونی اداره تمامی شهرهای
ایران توسط مدل «شورا-مدیر شهر» انجام می پذیرد .حال آنکه تجربیات جهانی نشان می دهد تـفاوت در مـدل
مدیریت شهری در سطو مختلف شهرهای یـ

کـشور امـری مـعمول اسـت.این امر جدا از مـدل مـدیریت

شهری،گاه به نحوه انتخاب شهردار نیز تسری یافته است( .)Hosseini, 2018بنابراین ،روش انـتخاب مـستقیم
شهردار اهمیت بیشتری می یابد .به جز اشکا ت پایه ای که در مدل مدیریت شهری ایران مشاهده می شود،روابط
شورا-شهردار(مدیر شهر)نیز به خوبی در مدل ایران تنظیم نگردیده و این مـوضوع سـرمنشأ بسیاری از مشکالت
در اداره امور شـهر ،به ویـژه کاهش نظارت شورا است.نظام کنونی اداره امور شهر در ایران امکان تعمیق و توسعه
مشارکت های مردمی در شـهرها و هـمچنین امـکان انتقال خواست ها،نیازها و اولولیت های شهر به منتخبان را
فراهم نمی کند و امکان دسترسی شهروندان به منتخبان خود در شورای شهر میسر نـیست و عـموما افراد پر سر و
صدا و مشهور به عنوان نمایندگان انتخاب می شوند.به نظر می رسد برای دسـتیابی بـه اهـداف و فلسفه شکل
گیری شوراهای شهر ،تغییر در نظام انتخاب اعضای شورای شهر ضرورتی جدی است .همچنین ،ابهام در
شخصیت حقوقی شوراها ،در گذشته (ماده ) 17قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب
1361/9/1تصریح می کرد که «شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده ،حق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی
وحقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند» اما این ماده در اصالحات بعدی حذف شد .فراتر از این،
شخصیت و جایگاه حقوقی شوراها از جهاتی که در قوانین و مقررات به عنوان ابعاد حقوقی این نهادها پیش بینی
شده مبهم بوده و یا تضعیف شده است .همچنین ،اکثر تصمیمات شوراها منوط به کسب موافقت مقامات دولتی
است و در برخی موارد محلی نیز نمی توان برای شوراها قدرت تصمیم گیری قائل شد .درواقع ،تنها نهادی که در
حیطه نظارت شوراها قرار گرفته شهرداریها و پس از آن دهیاریها می باشد که البته بهتر است مکمل یکدیگر باشند
و فعالیتهای یکدیگر را ارتقا بخشند .مشکل دیگر که وجود دارد،ابهام در جایگاه علمی شوراها است .نامشخص
بودن حیطه وظایف و اختیارات شوراها علیرغم اهمیت شوراهای محلی به عنوان یکی از نهادهای حکومتی در
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قانون اساسی ،قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی که باید وظایف و حوزه صالحیتی شوراها را تبیین نمایند ،با
ابهاماتی روبرو هستند و نتوانسته اند بین امورمحلی و ملی قائل به تفکی

شوند .همچنین با وجود تغییرات مکرر

قانون شوراها ،عمال وظایف واختیارات شوراها هر بار محدودتر شده است.مشکل دیگر نظارت ضعیف بر کارکرد
شوراها و شهرداریهای محل است .براساس ماده 79قانون شوراها ،به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف
شوراها از وظایف قانونی ،هیئت هایی به نام هیئت حل اختالف و رسیدگی به شکایات تشکیل می شود .اهداف
نظارت به طور کلی عبارتنداز  .1:افزایش اعتبار و اصالت انتخابات . 2حسن اجرای قوانین و مقررات . 3جلوگیری
از بروز تخلفات و جرایم انتخاباتی . 4مدریت کارآمد انتخابات . 5استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات انتخاباتی . 6
برگزاری انتخابات رقابتی . 7پاسخگو نمودن مقامات و نهادهای انتخاباتی . 8ایجاد شفافیت در فرایند انتخابات
.9بهبود اعتماد و اطمینان عمومی از صحت فرایند انتخابات . 10کم

مؤثر به حل تعارضات و اختالفات .11تأمین

د یل و اسناد معتبر برای اعتراضات و شکایات . 12ارزیابی دقیق عملکرد مأموران انتخاباتی(خسروی و حسینی،
 .)85 :1396بنابراین ،در ایران شوراهای اسالمی با چالش هایی از قبیل مشکالت در قوانین و مقررات ،اختالف
نظرات درشرایط کاندیدها و نحوه انتخابات شوراها و شهردارها روبرو هستند .به طور خالصه موارد بنیادی مساله
آمیز شامل موارد زیر است:

شکش  :3مدل پژوهش

با توجه به چالش های مطروحه که سازمانهای محلی با آن مواجه هستند ،مهمترین چالش که مربوط به نحوه
انتخاب و شرایط انتخابات اعضای شورا و شهرداری است ،در راستای سوال اصلی گزارش و فرضیه های مطروحه
به تنظیم پرسشنامه پرداخته شد و با مدد از پاسخ خبرگان و مسئو ن این حوزه به عنوان افرادی که در محل حق
انتقاد و پیشنهاد دارند و کارمندان شهرداری در شهر تهران به نتایجی دست یافتیم .که در جداول زیر به اختصار بیان
شده و نمودارهایی برای هر سوال با استفاده از نرم افزار Excelترسیم گردیده است.
جدول  :1سواالت و فراوانی پاسخ ها

رديف
1

سوال
نظر شما در رابطه با انتخاب شهردار به طور مستقیم با رای
مردم محل

موافق

مخالف

فرقی ندارد

70

20

10
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نظر شما در رابطه با داشتن مدرک دکترا برای انتخاب شدن

2

رئیس شورا و معاونان
نظر شما در رابطه با داشتن مدرک دکترا برای انتخاب شدن

3

شهردار و معاون

40

40

20

50

30

20

نظر شما در رابطه با غربالگری با آزمون کتبی و شفاهی در

4

سطح استانی برای شایسته سا ری اعضای شورا و شهردار

65

12

23

قبل از تایید صالحیت شدن
نظر شما در رابطه با تشکل هیئت نظارت محلی بر امور

5

محل
نظر شما در رابطه با عضویت اعضای مختلف شغلی در

6

هیئت نظارت بر امور

73

10

17

84

7

9

جدول  :2سواالت و فراوانی پاسخ

بسیار زياد

متوسط

بسیار کم

رديف
1

عملکرد شوراها و شهرداریها و سطح کارایی خود در محل

30

10

60

2

میزان اختیارات و استقالل در امور محل

70

5

25

سوال

جدول :3سوال و فراوانی پاسخ

سوال

رديف
1
2

برای انتخاب شهردار ازبین ساکنان محل حداقل چند سال
سکونت دائم در محل را پیشنهاد می دهید
به نظر شما شهردار باید چند سال در اجرای امور در کنار شورا
مشغول به کار باشد

 2سال

 3سال

 4سال

26

19

55

11

15

74

بنابر آراء و پیشنهادات ،شهردار هر شهر باید از مردم خود محل باشد با عقالنیت و سالمت کامل.
اعضای شورای شهر باید با نظر مردم و سمت هرکدام با توجه به کمیت آراء مردمی مشخص شود.به نحوی که
شخصی که بیشترین رای را می آورد ،بعنوان شهردار و بعد معاون شهردار ،سپس رئیس شورا و معاونین به ترتیب
ارا انتخاب شوند.

طراحی الگوی انتخاباتی دربهبود عملکرد مديريت دولت محلی
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شکش :4شهردار با رای مستقیم محش و از بین مردم محش انتخاب شود.

با توجه به سوا ت و بیانات نمونه اماری یکی از بهترین روش های انتخاب شهردار این است که تا قبل از پایان
مدیریت شوراها و شهردار قبلی ی

آزمون سطح معلومات عمومی و حقوقی بین اعضای داوطلب محل در سطح

استان برقرار شود و اعضا شایسته در آزمون با کسب نمره حداکثر مورد انتخابات مردمی قرار بگیرند.

شکش  : 5برگزاری آزمون اعتبار سنجی برای نامزدها

باتوجه به اینکه تعداد دانشجویان و مدرک داران در ایران رو به افزایش است ،باید شرط داشتن مدرک برای افرادی
که نامزد (شهردار شدن و رییس شورا)می شوند مالک انتخاب قرار بگیرد .متاسفانه در سالهای اخیر مدرک و
سطح سواد دربین شوراها و شهرداریهای شهر و روستا در نظر گرفته نشده و حتی افرادی که دارای سواد کمی
هستند(تنها به دلیل منافع مادی) به سمت ریاست شورا انتخاب شده اند و این با اصول مملکت داری در تضاد
است باید شرط سنی و سطح سواد در قانون شوراها در راس انتخاب و نامزد شدن دردانتخابات قرار بگیرد و
مدرک و نوع آن با رشته های شهرداری و محیط زیست و حقوق و قانونگذاری در ارتباط باشد.
رای مستقیم مردم و انتخاب فرد از محل باید در راس کار باشدبهتر است شرط محلی بودن و یا ساکن محل بودن بیش از 4سال در قوانین انتخابات قرار گیرد.با توجه به شواهد در برخی شهرک ها و شهرها به علت مهاجر پذیری حق مردم محل نادیده گرفته شده و از اقوام
مهاجری که بعضا به تازگی وارد محل شده اند ،شوار و شهردار انتخاب می شوند که متاسفانه بدلیل عدم وابستگی
به محل از دلسوزی و کار شایسته خوداری می کنند و بیشتر بفکر منافع مادی خود هستند.
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جغرافيا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بينالمللی انجمن جغرافيايی ايران)

شکش  : 6سکونت دائمی در محش حداقش 4سال برای نامزد شدن

به طور کلی ،با توجه به نظرسنجی های صورت گرفته و نتایج حاصل از پرسشنامه ها نتایجی که حاصل آمده
است:
 -1انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم محل و ازبین ساکنان محل با حداقل 5سال سکونت در محل
 -2اعضای شورا و شهردار قبل تایید صالحیت نامزد شدن باید غربالگری شده و با آزمون کتبی و شفاهی در سطح
استانی شایسته سا ری شوند.
 -3شرط سواد و داشتن مدرک دکتری برای شهردار
 -4شرط سواد مدرک دکترا و ارشد برای معاون شهردار
 -5شرط سواد و مدرک دکترا و ارشد برای ریاست شورا و معاونان
 -6شرط سواد و مدرک کارشناسی و ارشد برای افراد انجمن
اما در رابطه با سوال دیگری که ازخبرگان و مسئو ن شهرداری شد در رابطه با مدت ریاست و مسئولیت پذیری
شهردار بود که با توجه به داده ها بیش از  70درصد اعضای نمونه با اینکه شهردار 4سال به امور محل رسیدگی
کند موافقند و احتما این نظر آنها با تطبیق بر مدت خدمت شوراها به محل مطابقت دارد.

شکش : 7مدت مسئولیت پذيری شهردار

سوال دیگر که در رابطه با هیئت نظارت محلی ازخبرگان پرسیده شده است با توجه به پاسخ پرسش ها بیشتر
مردم عادی مایلند که این هیئت تشکیل شود و اعضای شهرداری حدود  80درصد مخالف بودند و در کل پاسخ
های شهروندان و شهرداری برروی هم نشان دهنده تمایل به تشکیل هیئت نظارت محل و با اعضای باتجربه و
مسئولین محلی است .اما در برخی پرسشنامه ها این نظر اضافه شده بود که اعضای هیئت نظارت عضو شورا و

طراحی الگوی انتخاباتی دربهبود عملکرد مديريت دولت محلی
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شهردار نباشند و در واقع می توان انعان داشت که افرادی کامال نیاز به تشکیل این هیئت را در محل خود احساس
می کنند و حتی آنقدر به این مسئله معتقد هستند که اظهار نظر کرده اند.

شکش  :8نظر مردم در رابطه با تشکیش هیئت نظارت محلی

شایان نکر است ،کاربرد اصطال «مدیریت محلی» همگام با «دولت محلی» باعث تفویض اختیارات بیشتر از جانب
دولت مرکزی به شوراها و شهرداریها یا به عبارتی «دولت های محلی» می شود .چون از حساسیت ناخودآگاه که
در لفظ «حکومت و دولت» وجود دارد دوری می شود و در نتیجه با ضریب اطمینان بیشتری می توان برای
رسیدگی به امور محل با تکیه بر ایجاد قوانین اداری و استقالل مالی برنامه ریزی کرد .با توجه به مصاحبه ای که
انجام شد (بویژه از مسئولین شورا و شهرداری ناحیه  3منطقه  ،)12-4- 20به این نتیجه رسیدیم که اگر در ایین
نامه ها و بخشنامه ها و در کل مکاتبات اداری مربوط به دولت های محلی از لفظ سازمان محلی و مدیریت محل
استفاده شود ،دولت مرکزی با اطمینان با تری و با حساسیت کمتری استقالل مالی و اداری به این نهادها می دهد.
تجزيه و تحلیش
پیمایش اولیه بین تعداد  110خبره و مسئول صورت گرفت که انتخاب این نمونه آماری به روش تصادفی انجام
شد ،سپس پرسشنامه اولیه در میان آنان توزیع و میزان اهمیت هری

ارزیابی شد .تحلیل داده ها نیز با استفاده از

روش های آماری و mcdmصورت گرفت .برای بررسی عواملی که بر بهبود نحوه و شرایط انتخابات تأثیر گذارند
از روش های آماری متعددی استفاده شد،آزمون هایی مانند همبستگی و آزمون  Tو . ...مدل دیگر برای بررسی
هدف پژوهش تحلیل و ارزیابی تأثیر عوامل (رای مستقیم ،مدرک تخصصی ،سکونت در محل ،آزمون شایسته
سا ری) ،است .که با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت .پس از تنظیم و تهیه پرسش
نامه با  10سوال ،پایایی و سازگاری دورنی پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای هر چهار شاخص
مؤثر بر نحوه و شرایط انتخابات(متغیر وابسته) در  spssمورد آنالیز قرار گرفت .براساس جداول زیر کران های
آلفای کرونباخ برای بررسی میزان سازگاری گویه ها مشخص شد که میزان سازگاری و همسانی داخلی گویه ها
برای متغیرهای گزارش در حد مناسب و قابل قبول می باشد .به عبارت دیگر پراکندگی مفهومی میان گویه ها دیده
نمی شود.این امر نشان می دهد گویه هایی که برای هرسوال تنظیم شده از پایایی کافی برخوردارند ،اما تنها بررسی
گویه ها برای اعتبار پرسش نامه کافی نیست همبستگی میان متغیرهای پرسش نامه نیز از جمله مواردی است که
باید مورد بررسی قرار گیرد .لذا همبستگی بین متغیرها نیز محاسبه گردید.
جدول  :4خالصۀ آماری متغیر آزمون شايسته ساالری

تعداد داده

واريانس

حداکثر/حداقش

دامنه

حداکثر

حداقش

میانگین

7

0.032

1.318

.635

2.695

2.000

2.287

میانگین
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7

0.009

1.289

0.262

1.165

0.904

1.029

7

0.008

13.974

0.392

0.422

0.030

0.186

7

0.007

11.605

0.353

0.387

0.033

0.179

واريانس
کوواريانس
درونی
همبستگی
درونی

جدول :5خالصۀ آماری متغیررای مستقیم

تعداد داده

واريانس

حداکثر/حداقش

دامنه

حداکثر

حداقش

میانگین

28

0.063

1.531

0.957

2.759

1.803

2.324

میانگین

28

0.024

1.775

0.539

1.235

0.696

1.013

واريانس

28

0.005

-7.413

0.395

0.348

0.047

0.093

28

0.005

-6.279

0.371

0.320

0.051

0.091

تعداد

واريانس

کوواريانس
درونی
همبستگی
درونی

جدول :6خالصه آماری متغیر سکونت در محش

حداکثر/حداقش

دامنه

حداکثر

میانگین

حداقش

داده
19

0.63

1.411

0.783

2.686

1.903

2.362

میانگین

19

0.513

5.442

3.403

4.169

0.766

1.253

واريانس

19

0.012

-4.764

0.653

0.540

-0.113

0.146

19

0.007

-8.325

0.472

0.421

-0.051

0.124

کوواريانس
درونی
همبستگی
درونی

جدول  : 7خالصۀ آماری متغیر مدرک تخصصی

تعداد داده

واريانس

حداکثر/حداقش

دامنه

حداکثر

حداقش

میانگین

12

0.058

1.440

0.815

2.668

1.852

2.242

میانگین

12

0.032

1.766

0.578

1.333

0.755

1.070

واريانس

12

0.08

-1.991

0.502

0.334

-.168

0.081

کوواريانس درونی

12

0.006

-1.529

0.428

0.259

-0.169

0.075

همبستگی درونی

در نتیجه ،مقادیر واریانس نشان می دهد که پراکندگی داده ها به میانگین نزدی

بوده و از توزیع مناسبی برخوردار

است .در مرحله بعد با توجه به وجود شاخص های آشکار و متغیرهای پنهان از روش تحلیل عاملی استفاده شد ،به
طوریکه برای کلیه گویه ها که در غالب چهار متغیر رای مستقیم ،آزمون شایسته سا ری ،سکونت در محل ،داشتن
مدرک با و تخصصی می باشند ،تحلیل عاملی انجام شد .تحلیل عاملی بدین منظور صورت گرفت تا نشان داده
شود آیا مدل اندازه گیری مناسب است و کلیه پارامترهای مدل معنی دار هستند یا خیر؟

طراحی الگوی انتخاباتی دربهبود عملکرد مديريت دولت محلی
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به طور خالصه در جدول میزان تحلیل عاملی (جدول  )8بدست آمد .نتایج جدول نشان داد که مدل مربوطه و
پارامترهای آن در حد قابل قبولی معنی دار می باشند.
جدول  :8نتايج جدول تحلیش عاملی

متغیر های مستقش

مقدار تحلیش عاملی

نتیجه

رای مستقیم

0.626

قابل قبول

آزمون شايسته ساالری

0.760

قابل قبول

سکونت در محش شهردار

0.615

قابل قبول

داشتن مدرک باال و تخصصی يا مرتبط

0.615

قابل قبول

هری

از چهار متغیر اصلی تاثیر متفاوتی بر بهبود عملکرد انتخابات دارند ،با توجه به اینکه مهم ترین متغیر با توجه

به داده ها ،رای مستقیم به شهردار به عنوان ی

کل که دارای اجزایی که سهم متفاوتی در بهبود نحوه و شرایط

انتخابات دارند مورد تحلیل قرار گرفت .بررسی جداگانه هری

از این عوامل نیازمند تحلیل دیدگاه شهروندان

است که با توجه به جامعه آماری  110نفره ،در این مرحله پرسش نامه متفاوتی بر اساس طیف ساتی طراحی شد.
پرسش نامه مذکور براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی( )AHPبه صورت ترتیبی تنظیم و ارزش دهی شد.

شکش : 8ماتريس ترتیبی عوامش مثبت تأثیر رأی مستقیم

هدف این مطالعه بررسی تاثیر عوامل موثر بر بهبود نحوه و شرایط انتخابات(عملکرد) می باشد .با توجه به اینکه
بهبود عملکرد متغیر وابسته متاثر از عوامل متعدی چون رای مستقیم به شهردار ،داشتن مدرک تخصصی ،سکونت
در محل و آزمون شایسته سا ری پیش از انتخابات است .تاثیر هری

از این عوامل مورد بررسی قرار گرفته ،این

مساله با استفاده از آزمون  tاستفاده شد:
آماره  tاز نسبت ضریب هر پارامتر به خطای انحراف معیار آن پارامتر به دست میآید .در آزمون آماره میانگین ت
نمونهای
درصورتیکه  tمحاسبهشده بزرگتر از  1/96یا کوچ تر  -1/96باشد ،آزمون معنادار است .در حالت کلی
فرضیههای در نظر گرفتهشده جهت پاسخ به این سؤال بهصورت زیر است:
 :H1عامل  Xدارای میانگین اهمیت متوسط نیست)µx ≠ 2/5( .
 :H0عامل  Xدارای میانگین اهمیت متوسط است)µx = 2/5( .

در این آزمون با توجه به اینکه برای هرکدام از سؤا ت سه گزینه در نظر گرفتهشده است حد وسط آنها عدد 2/5
خواهد بود .بنابراین اگر میزان هرکدام از متغیرها بیشتر از این عدد باشد مقدار آن متغیر در وضعیت مناسبی خواهد
بود و درصورتیکه کمتر از آن باشد در وضعیت مناسبی قرار ندارد .زم به نکر است که خطای در نظر گرفتهشده
در این تحلیل 5درصدخواهد بود.
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رای مستقیم
نمونهای نشان می دهد که میانگین متغیر رأی مستقیم با حد متوسط اختالف دارد

نتایج حاصل از آزمون تی ت

( .)sig<0/05میانگین این عامل پایینتر از حد متوسط ( )2/28قرار دارد .با توجه به اینکه مقدار  28.2کمتر از
مقدار میانگین  2.50می باشد لذا نشان می دهد متغیر در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
جدول : 9نتايج حاصش از آزمون تی تک نمونهای برای متغیر رأی مستقیم

مقادير آماری

متغیر
رأی مستقیم

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

110

2/28

0/539
نمونهای

آزمون تی ت
T

Df

Sig.
)(2-tailed

اختالف میانگین

-6/83

100

0/000

-0/22

فاصله اطمینان 95%
حد پایین

حد با

-0/274

-0/151

متغیر آزمون شايسته ساالری(سنجش قدرت علمی )
نتایج حاصل از آزمون تی نشان می دهد که میانگین متغیر آزمون شايسته ساالری(سنجش قدرت علمی )با حد
متوسط اختالف دارد ( .)sig<0/05میانگین این عامل پایینتر از حد متوسط ( )2/32قرار دارد و نشان می دهد
متغیر در وضعیت مناسبی برای تاثیر گذاری بر عملکرد انتخابات شوراها قرار ندارد.
جدول : 10نتايج حاصش از آزمون تی تک نمونهای برای متغیر آزمون شايسته ساالری(سنجش قدرت علمی )

متغیر
آزمون شايسته
ساالری

مقادير آماری
تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

110

2/32

0/023

نمونهای

آزمون تی ت
T

Df

Sig.
)(2-tailed

اختالف میانگین

-7/51

100

0/000

-0/18

فاصله اطمینان 95%
حد پایین

حد با

-0/221

-0/129

متغیر سکونت در محش
نتایج حاصل از آزمون تی ت

نمونهای نشان می دهد که میانگین متغیر سکونت در محل با حد متوسط اختالف

دارد ( .)sig<0/05میانگین این عامل  ،3پایینتر از حد متوسط ( )2/37قرار دارد .مقدار میانگین تی ت

نمونه ای

این متغیر از دو متغیر قبلی بیشتر است .اما بازهم به مقدار میانگین  2.50نرسیده و نشان دهنده این است که
تاثیرگذاری این عامل بر بهبود عملکرد انتخابات ناکافی بوده اما در وضعیت بهتری نسبت به دو متغیرقبلی قرار
دارد.
جدول  :11نتايج حاصش از آزمون تی تک نمونهای برای متغیر سکونت در محش

مقادير آماری

متغیر
سکونت شهردار در

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

محش

110

2/37

0/025
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آزمون تی ت

20
نمونهای

T

Df

Sig.
)(2-tailed

اختالف میانگین

-5/01

100

0/000

-0/13

فاصله اطمینان 95%
حد پایین

حد با

-0/179

-0/078

متغیر داشتن مدرک تخصصی و مرتبط
نتایج حاصل از آزمون تی ت

نمونهای نشان می دهد که میانگین متغیر داشتن مدرک تخصصی با حد متوسط

اختالف دارد ( .)sig<0/05میانگین این عامل پایینتر از حد متوسط ( )2/24قرار دارد و مقدار میانگین ان از
سایرین کمتر است که نشان دهنده تاثیر گذاری کمتر این عامل بر بهبود عملکرد انتخابات مطلوب است.
جدول  :12نتايج حاصش از آزمون تی تک نمونهای برای متغیر مدرک تخصصی

مقادير آماری

متغیر
داشتن مدرک
تخصصی

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

110

2/24

0/024

آزمون تی ت

نمونهای

T

Df

Sig.
)(2-tailed

اختالف میانگین

-10/18

100

0/000

-0/26

نرمال بودن دادهها ( آزمون کولموگروف-اسمیرنف)

فاصله اطمینان 95%
حد پایین

حد با

-0/303

-0/205

1

برای تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا وضعیت توزیع دادهها با استفاده از آزمون توزیع کولموگروف -اسمیرنوف
موردبررسی قرارگرفته است و نتایج نشان می دهد که توزیع دادههای موردنظر نرمال است.
جدول  :13آزمون کولموگروف-اسمیرنف

متغیر

میانگین

سطح خطا

سطح معناداری

نتیجه آزمون

رای مستقیم

2/28

0/05

0/212

رد H1

آزمون شايسته ساالری

2/32

0/05

0/240

رد H1

سکونت شهردار در محش

3/37

0/05

0/202

رد H1

داشتن مدرک تخصصی

2/24

0/05

0/099

رد H1

با توجه به دادههای بهدستآمده و سطح معناداری ازآنجاکه مقدار سطح معناداری در چهار متغیر بیشتر از سطح
خطا ( )0/05است بنابراین فرض نرمال بودن دادهها را میپذیریم و این بدان معناست که داده های این پژوهش
معرف خوبی برای داده های جامعه هستند .پس می توان تعمیم نمونه به جامعه را با سطح قابل قبولی از اطمینان
انجام داد.
-1

H0

 :دادهها دارای توزیع نرمال هستند.

H1

 :دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
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آزمون همبستگی
با توجه به اینکه اصو متغیرهای مؤثر بر بهبود عملکرد انتخابات به تنهایی عمل نکرده و باهم در ارتباط هستند
برای بررسی ارتباط درونی این عوامل با یکدیگر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.انجام این آزمون منوط به
نرمال بودن داده هاست که نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف ،به اثبات رسید .لذا
آزمون همبستگی میان چهار متغیر بررسی شد .نتایج حاصل از این آزمون نشان می دهد که بین همه متغیرها
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  : 14نتايج آزمون همبستگی

متغیرها
رأی مستقیم ،آزمون شايسته ساالری ،سکونت در محش،
داشتن مدرک تخصصی

ضريب پیرسون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

0/432

0/000

وجود رابطه

اولويتبندی متغیرها بر اساو میانگین
برای اولویتبندی متغیرها از آزمون فریدمن استفادهشده است .آزمون فریدمن برای رتبهبندی شاخصها پژوهش بر
اساس میانگین رتبهها مورداستفاده قرار میگیرد .نتایج این آزمون نشان می دهد که رای مستقیم بیشترین رتبه و
تشکیل هیئت نظارت کمترین رتبه را داشته است .این مساله نشان می دهد که عامل رأی مستقیم بیش از سایرین
بر بهبود نحوه و شرایط انتخاب مسئو ن شورا و شهرداری و افزایش عملکرد مدیریت محل تاثیرگذار است به
عبارتی مردم شهر تهران (براساس جامعه آماری نمونه) معتقدند که رعایت این اصل بیش از هر عامل دیگری می
تواند به توسعه محل کم

کند.
جدول :15نتايج رتبهبندی متغیرها

شاخص( متغیرهای مستقش)

میانگین رتبه

اولويت

رای مستقیم به شهردار

2/42

اول

آزمون شايسته ساالری

2/55

دوم

سکونت در محش شهردار

2/79

سوم

داشتن مدرک تخصصی يا مرتبط

2/24

چهارم

(محاسبات و يافته های نگارنده)

به طورکلی ،و به بیان ساده باید گفت :نتایج حاصله از پرسشنامه ها نشان می دهد که  70درصد اعضای نمونه
آماری با موارد مطروحه در سوا ت موافق هستند و 10درصد بی تفاوت و  20درصد مخالف هستند .بنابراین،
باتوجه به موافقت با موارد پیشنهادی از سوی اعضای نمونه برای پیشبرد اهداف محلی و ملی بهتر است اصول و
موارد پیشنهادی انجام شود .اما با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته و موفق در توسعه شهری و مدیریت امور محل
باید از جزء به کل با آزمایش و تجربه گام های توسعه برداشته شوند.
نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان می دهد که :متغیر «بهبود نحوه و شرایط انتخابات شوراها و شهرداری» به عوامل یا متغیرهای
مستقل بی شماری می تواند وابسته باشد .درواقع ،افزایش و کاهش نحوه عملکرد دولت محلی زیر ساختی است،
یعنی اگر در نحوه و شرایط انتخابات دقت عمل انجام شود و مسئو ن به فکر بازنگری و حتی اصال و حذف و
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ازدیاد قوانین شوراها باشند ،نتایج و کارایی سازمان محلی که امروزه با تلفظ نادرست و مرسوم حکومت محلی یا
دولت محلی(این دوکلمه باعث ایجاد حساسیت دولت مرکزی و گاهاً خودمختاری های بیش از حد محله ها شده
است) از آن یاد می شود ،بیشتر می شود .بنابراین ،با تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیدیم که ،متغیرهای زیر
به ترتیب اولویت و اهمیت در افزایش عملکرد سازمانهای دولتی –محلی موثر هستند-1 :رای مستقیم مردم محل به
شهردار که از خود محل باشد -2 .برگزاری آزمون شایسته سا ری در استانها پیش از انتخابات-3 .سکونت فرد در
محل بیش از  4سال-4داشتن مدرک با و تخصصی یا مرتبط به امور شهرداری ،حقوقی و مدیریت،محیط زیست
و دانش جغرافیای طبیعی و انسانی و سیاست و فضا .بنابراین ،باید گفت« :دولت محلی باعث وجود مدیریت بهتر
و غایت گرایی برنامه های محلی در جهت رسیدن به توسعه در امر سیاست ،مدیریت ،اقتصاد و فرهنگ در داخل
مرزهای ملی می شود و در نتیجه رسیدگی به برنامه های بلند مدت توسط دولت مرکزی که مهمترین هدف ی
کشور است ،با کارایی بهتر انجام می شود ».توجه به ایجاد و توسعه دولتهای محلی و نیز اهمیت آنها در رشد
دموکراسی ،توسعه آگاهی اجتماعی مردم و همچنین در دوام و بقا و حفظ حاکمیت و استقالل کشور حائز اهمیت
بوده است .امروزه با توجه به تقسیمات سیاسی فضایی در کشورهای جهان ،سازمان های محلی مختلف وجود
دارند .اما استقالل آنها نسبی است و با توجه به تمرکز و یا عدم تمرکز سیستم اداری (بسیط و غیر بسیط) ،حکومت
مرکزی کم و زیاد می شود .اما مقولة «دولت محلی ،از حکومت محلی» جداست و هر حکومت محلی ممکن است
از چند دولت محلی تشکیل شده باشد ،به هر حال ،در همة کشور دولت مرکزی حرف اول را می زند و سایر
سازمان های محلی دارای مدیریت محلی در چارچوب قانون اساسی هستند.بنابراین ،بهتر است در قوانین مدیریت
امور محل و سازمان های محلی جایگزین دولت محلی شود .چون کلمات دولت و حکومت محلی از حساسیت
لفظی برخوردار است .قابل نکر است ،امروزه توجه به قدرت از سطو کالن به سطو کوچ

و زندگی روزمره

معطوف می شود و پیچیدگی های خاص خود را میابد و قدرت با دانش پیوند برقرار کرده و «مسئلةدانش» «مسئلة
حکومت» می شود.
پیشنهادهای کاربردی
-1انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم محل و ازبین ساکنان محل با حداقل 4سال سکونت در محل و مسئولیت
پذیری وی در 4سال همگام با اعضای شورای محل
-2اعضای شورا و شهردار قبل تایید صالحیت نامزد شدن باید غربالگری شده و با آزمون کتبی و شفاهی در سطح
استانی شایسته سا ری شوند.
-3شرط سواد و داشتن مدرک تخصصی یا مرتبط برای شهردار و رئیس شورا
-4تشکیل هیئت نظارت محلی متشکل از مسئولین محلی با ریاست فردی از دولت مرکزی برای نظارت بر عملکرد
و بهبود کارایی
-5استفاده از لغات سازمان محلی و مدیریت محل به جای حکومت محلی در مکاتبات اداری مربوط به شورا و
شهرداری
-6شهردار ،معاون شهردار و اعضای شورای شهر باید با نظر مردم و سمت هرکدام با توجه به کمیت آراء مردمی
مشخص شوند.
-7بهتر است شرط سنی و سطح سواد در قانون شوراها مورد بازنگری هیئت دولت قرار گیرد.
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