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م مردم و از یر مستقیغ یها، در نظام جمهوری اسالمی ایران انتخاب شهردار با رأقانون شهرداری 50طبق ماده 

تهران که نظارت وزارت کشور و  ژهیو به، گرچه این قانون در کالن شهرها و ردیگ یمشهر صورت  یق شورای اسالمیطر

، عمالً مشکلی نخواهد داشت، اما در شهرهای دینما یمار برجسته تر یزیاد و نقش شهرداران بس ها یشهردارمردم بر 

ن یهدف ا. مواجه است یدایز یم مردم با ناکارآمدهایرمستقیغ یست و انتخاب با رأیگریت به نحو دیوضع یانیکوچک و م

ن پژوهش یا. باشد یمدر شهر نورآباد دلفان ) انتخاب شهردار(ها یقانون شهردار 50ماده  یل اجرایو تحل یابیپژوهش ارز

، یدانیای و موه کتابخانهیها از شداده یانجام گرفته و جهت گردآور یلیتحل -یفیو به روش توص یکاربرد -یادیاز نوع بن

ق یتحق یافته هایج حاصل از ینتا. شده است یرینفر از شهروندان بهره گ 400از  یسابقه شهرداران و نظرسنج یبا بررس

 یم مردم در شهر نورآباد باعث کاهش قدرت شهرداران شده و شوراهایر مستقیغ یانگر آن است که انتخاب شهردار با رأیب

اند را عزل و نصب نموده شهردار 9سال گذشته  12 یکه ط ینحو اند؛ بهداشته یفیز در انتخاب شهردار عملکرد ضعیشهر ن

ن تنها ین بیدر ا. بوده است ماه 50ن آن یشتریماه و ب 2ن آن یماه، که کمتر 16حدود  ن طول خدمت هر کدامیانگیکه م

با . مطابقت داشته است یبا سمت شهردار شان تحصیلیدرصد رشته  56و  شان قبلیسمت  یاز شهرداران انتخاب درصد 44

 پنجان یانتخاب شهردار، مورد سنجش قرار گرفت که از م یشنهادیپ یاز شهروندان، نظر آنان در مورد نحوه ینظرسنج

شنهاد شهردار یپ ،یق دولت مرکزیانتخاب از طر م مردم،یمستق یق شورا، انتخاب با رأیانتخاب از طر( یشنهادیوه پیش

 یق برگزاریدرصد از زنان با انتخاب شهردار از طر 68درصد از مردان و  75، )ا و بلعکسد شوراهییتوسط اصناف و تأ

  . اند بودهاد موافق یار زیاد و بسیم مردم به نسبت زیمستق یانتخابات با رأ

  

  .، نورآباد دلفانیانی، قانون شهرداری، انتخاب شهردار، شهرهای م50ماده  
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را در خود  یادیت زیبوده و جمع یادیر شهرها شاهد گسترش زیدر چند دهه اخ خصوص بهو  یصنعتبعد از انقالب 

جاذب  یها قطب الت در شهرها متمرکز شده و بهیتمام امکانات و تسه یپس از انقالب صنعت یعبارت به. اند داده یجا

کشورمان در پنج دهه  یگفت که شهرها نتوا یم. افزوده شده است ها آنت یل شده و به مرور زمان بر جمعیت تبدیجمع

ک به ین نزدیت شهرنشیش از ده برابر و جمعین دوره بیدر ا ی؛ چنانچه سطوح شهراند داشته یر گسترش شتابانیاخ

 تافته اسیش یبرابر افزا 3,6به  ریدر پنج دهه اخ رت کل کشویاست که جمع ین در حالیا. هشت برابر شده است

موفق نبوده است،  یت شهریجمع ییمهار مهاجرت از روستا به شهر و تمرکز زدا یبرنامه هاچون ). 2؛ 1385، یزنوز(

به  یادیتا حد ز یمشکالت شهر های رهیافتر است و یکه رشد شهرها اجتناب ناپذ ردیگ یمن فکر قوت یروز به روز ا

و به دنبال آن  ینیگسترش شهرنش رو ایناز ). 322: 1382؛ ی، سناجردیزدی یپاپل( ددار یبستگ یت کارآمد شهریریمد

 یزندگ ینه سازیبه یسودمند برا یش توجه به راهبردها و چاره هایش از پی، بیشهر یمشکالت خاص زندگ

 بیشترین که است مهم های چالشاز  یکیامروزه  ینیشهرنش ).19؛ 1383ا، یدنیسع. (ساخته است یشهروندان را ضرور

ن نقاط افزوده یا ین کشورهایرتریون شهروند به فقیلیم 60بوده، ساالنه تا  التین و آمریکای آفریقا آسیا، در میزان

است که به  یر دولتیو غ یمحل یسازمان یشهردار یمجموعه ادار ).Stephens and Stterthwaire2008:300( شود یم

ف یدر محدوده تعر یو اجتماع ی، اقتصادیت و توسعه کالبدیریو ارائه خدمات الزم با هدف مد یمنظور اداره امور محل

منتخب است  یسازمان ن مجموعهیا. پردازد یمت ی، به فعالباشد یمقانون گذار که معموالً شهر و اطراف آن  یشده از سو

ل آن از یبرخوردار است و تشک یدر چارچوب قانون از استقالل نسب. ردیگ یمت خود را از انتخاب کنندگان یکه مشروع

 ین نامه هاییو آ ها نامهب یو تصو ین عادیا قوانی یاز قانون اساس یناش یقدرت شهردار. ردیگ یم نشئت یت ملیحاکم

 یو اصل نیتر مهمهست،  ینیتمام جهان هر جا که شهر و شهرنش). 113، 1381، ینیحس ینجات( باشد یمه یقوه مجر

ن نمونه یاز بارزتر یکیبه عنوان  که است یماً بر عهده دارد، شهرداریت شهر را مستقیریت مدیکه مسئول ین سازمانیتر

شک  یب ).73: 1381ان، یرضو( شود یمل یمردم همان محل تشک یازهایرفع ن ی، در محدوده شهر براینهاد محل یها

 شهر یارق شویم مردم و از طریرمستقیغ یکه با رأ باشد یمشهردار  ، سمتیشهردار رکن نیتر مهم رانیدر جامعه ا

 یژه در شهرهایبه و یانتخاب یوه هایر شیز دارد اما به نسبت ساین ییایوه انتخاب مزاین شیگرچه ا، گردد یمانتخاب 

 یاز شهرها ین پژوهش شهر نورآباد دلفان به عنوان نمونه ایکه در ا شده است ییها یینارساو کوچک دچار  یانیم

قرار گرفته  یو نظر سنج یابین شهر مورد ارزیدر ا یوه انتخابین شیب ایا و معایقرار گرفته و مزا یمورد بررس یانیم

  :باشد یمآن  یبرا یافتن پاسخی یپ ن پژوهش دریکه ا سؤاالتی .است

  در شهر نورآباد دلفان کارآمد بوده است؟ )شهر یق شورایاز طر( یوه انتخابین شیبا ا ا انتخاب شهرداریآ -1

  ؟باشند یمشهردار موافق  یوه انتخابیبا کدام ش یشهروندان نورآباد -2
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 ها آن منافع به توجه و دهد یم قرار ،کند یمحکم  ها آن منافع که مختلفی های شبکه در را ها گروهشهری  مدیریت

دنبال  یشهر مدیریت که یهدف نیتر مهم .)Thooenig,1970:387( افتد یم مؤثر شهری دهی به ساختار جهت در

در  یاقتصادی ساکنان شهر، اداره امور شهر و اجتماعی مختلف اقشار و یساکنان شهر زندگی تیفیارتقاء ک کنند یم

 به. باشد یمشهروندان  یو فرهنگ ی، اقتصادیاجتماع یازهاین ین تمامین تأمیو همچن یدار مناطق شهریجهت رشد پا

 ساختن مهیا و هنر ترویج با باید بخش خصوصی و سازندگانشهر،  مدیران از شهری، اعم امور اندرکاران دست نوگا نظر

  Lees,etal,1976:1915- 1914).( دبهبود بخشن را شهرها ساکنان آموزش، زندگی

 در شهری مدیریت امروزه. سازند تأمین را خود ساکنان آسایش و رفاه بتوانند که شوند یم آن مدیریت برای شهرها

 شهری توسعه یها طرح و ها برنامهانواع  موفقیت در را نقش نیتر مهم و هیافت اساسی تحول وسیعی تشکیالت با جهان

 اقتصاد، تفریح، فرهنگ، زمین، کاربری عمومی، مسکن، رفاه شهر، در مرور و عبور جمعیت، جریان نیاز رفع همچنین و

 زیست شرایط در اعتدال برقراری شهر به عنوان مدافعان شوراهای. دارد عهده بر ها آن و امثال زیربنایی تأسیسات

 های زمینه گسترش و آنان یها یازمندین مردم، رفع نیکبختی بر باید که هستند شهر مختلف اقشار برگزیده ،شهری

  ).11: 1382عه، یش( دبیندیشن شهر تعالی و رشد

) م 1907( ش. ه 1286ت در سال یاستقرار مشروط یه، در پین قانون بلدیو پس از تدو یدر شکل کنون ها یشهردار

 حستحت عنوان  ین خاصیقبل از آن شهرها بر اساس ضوابط و قوان یها سال یاگر چه ط. رندیگ یمقرار  یمورد بررس

اداره امور شهر پس  یم داشت ولیاز امور شهرها نظارت و کنترل مستق یاریو محتسب بر بس شدند یمو حسبت اداره  به

ب مجلس یبه تصو ش. ه 1286ه که در سال یقانون بلد. افتیتحقق  ها یشهردارر نظر یه زیب قانون بلدیاز تصو

. ه 1309وقت بود و سپس در سال  یها یشهردارمورد استفاده و عمل  ش. ه 1309ده بود تا سال یوقت رس یمل یشورا

 1328ز در سال ین قانون نیا. بود یبا قانون قبل یاریبس یها تفاوت ید که داراین گردیتدو ها یشهردارد یقانون جد ش

در آن به عمل  یرات و اصالحاتییتغ 1334و  1331 ای سالهز در یشد و پس از آن ن یرات اساسییدست خوش تغ ش. ه

 نهادهای و عناصر شهر، یها انجمنو  ها یشهردار به مربوط قوانین تدریجی اصالح بر عالوه ،1357 تاپس از آن  .آمد

 از باید ها آن رأس در که شدند وارد ایران شهری مدیریت چرخه وقت به یها دولت تصمیمات اساس بر جدیدی رسمی

، یاحمد( برد نام ها یاستاندار یو دفاتر فن ها یشهردار ، اتحادیهشهرسازی و مسکن و بودجه، وزارت برنامه سازمان

 تصویب به و مقرراتی قوانین ها،شهرداری مدیریت و کار زمین در نیز اسالمی انقالب از بعد دوران در). 7- 5، 1379

 ولی بود، ها یشهردار کنار در متناوب صورتی اسالمی به انقالب از قبل دوران در نیز شهری یها انجمن اگرچه. رسید

 انقالب از بعد سوم دهۀ از روستا و شهر اسالمی شوراهای نام با و قانونی ضوابط اساس بر ها انجمن این فعالیت عمالً

 به ها یشهردار و شود یم تر گسترده روز به روز جهان در ها یشهردار فیوظا ).14: 1382عه، یش( دگردی اسالمی آغاز

 یدارا فیوظا مجموعه از .رندیگ یم ه عهد بر را یشتریب فیوظا یعموم خواست از گرفته نشأت یمحل ینهادها عنوان
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 نیتأم و یساختمان کنترل و نظارت ،یحیتفر و یفرهنگ خدمات ،یشهر خدمات چون ارائه یفیوظا تنها یمحل سنخ

 اغلب یمرکز دولت یاستان و یمحل ریدوا. شوند یم عرضه رانیا یهایشهردار توسط یشهر یها رساختیز از یبخش

 ، ساختیشهر یها رساختیز نیتأم حوزه در مثال عنوان به. هستند دار عهده رأساً را یمحل سنخ یدارا فیوظا

 و رفاه خدمات ،یثبت خدمات س،یپل خدمات .هاست یشهردار فیوظا طهیح از خارج فاضالب و گاز برق، ،آب تأسیسات

 یتصد یمرکز دولت یها وزارتخانه توسط مسکن نیتأم و ، آموزشیبهداشت خدمات ،یستیبهز و ین اجتماعیتأم

 از جهت را یا آشفته تیوضع ،یشهردار کنار در شهرها سطح در کننده عمل یدولت سازمان ها ده حضور .شود یم

. کند یم لیشهروندان تحم به را یمضاعف یها نهیهز و است آورده وجود به خدمات ارائه و فیوظا انجام در یهماهنگ

 داده قرار یت نامناسبیوضع در شهروندان مطالبات به ییگو پاسخ جهت از را یشهر منتخب یشوراها تیوضع نیا

 دستگاه ریسا و فندیوظا انجام آن مسئول ها یشهردار که کنند یم یرهبر و نظارت را یفیوظا شهر یشوراها چون است؛

و  یاحمد آخوند( رندیپذ ینم یشهر امور در را شهر یشورا یزیر برنامه و نظارت یمحل سطح در متعدد یدولت یها

شهر  ینکه شوراهایا ی، بجایشهر در امور شهر ین شوراییگاه پایجا دلیل به یعبارت به). 19-20: 1387گران، ید

 یمات و برنامه هاینه تصمیهستند و در زم یشهردار یه مسائل شهر باشند، تنها شوراینه کلینده شهروندان در زمینما

  .ندارند یچ گونه دخالتیه هاست آن یو ادارات که در ارتباط با مردم و زندگ ها سازمانر یسا

 ها یشهردار ییاز جمله مطرح شدن خودکفا یاریل بسیدال ع شهرها بهیو توسعه سر یپس از انقالب اسالمدر واقع 

ش یکشور و افزا یها یشهردارسه با بودجه یدر مقا ها یشهرداربه  یدولت یها کمکتوسط دولت و وزارت کشور، کاهش 

ن یدر ا یه گذاریاز محل سرما ییدرآمد زا و کسب درآمدها یها طرح یاقدام به اجرا ها یشهردار، ها نهیهزش از حد یب

تحت عنوان درآمد زا به مرحله اجرا  ییها طرحکشور  یها یشهرداراز  یاریدر حال حاضر در بس. نمودند ها طرحگونه 

، ها یشهردار یمحل یق وزارت کشور، درآمدهایاز طر ها یگذاره ین سرمایدرآمده است که اعتبارات مربوط به ا

نظام  3امروزه در سطح جهان ).1378، ینیمز(ن شده است یر منابع تأمیو سا ها یشهرداربالعوض دولت به  های کمک

  :است ییقابل شناسا یشهردارعمده 

را به عنوان  ین نظام مردم شهر عده ایدر ا. ابداع شد یالدیم 20ل سده ی، که در اوا)شهردار -شهر یشورا(نظام -1

  .نندیگز یمرا به عنوان شهردار بر  یطیشهر فرد واجد شرا یشهر و سپس، شورا ینده خود در شوراینما

و  کنند یمشهر و شهردار را به طور جداگانه انتخاب  ین روش مردم، شورای، که در ا)شهر یشورا –شهردار (نظام -2

  .ندارد یت شهریریدر مد ینجا، شهردار لزوماً تخصصیدر ا. ز بر عهده داردیشهر را ن یاست بر شورایشهردار، ر

ن اعضا یاست و ا یشهردار یاز کارها یشورا مسئول قسمت یک از اعضای، که در آن هر )مطلق ییشورا(نظام  -3

ن نظام، معموالً، یدر ا. رندیگ یمم یاعضا تصم یت آرایو با اکثر یدرباره امور، به طور جمع یمشورت یضمن جلسه ها

از موارد، نقش شهردار  یکه در بعض شود یماداره امور جلسات شورا انتخاب  یاز اعضا شورا به عنوان عضو ارشد برا یکی

  ).245: 1388، یدیسع. (ردیگ یمز بر عهده یشهر را ن یس شورایا رئی
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  هاي عمده انتخاب شهردار  روش

 )هاي جهانی بر پایه بررسی نمونه(

  انتخاب مستقیم شهردار 

 توسط شهروندان

 انتخاب غیرمستقیم شهردار

  انتخاب شهردار 

 توسط شوراي شهر

  انتخاب شهردار 

  توسط حکومت مرکزي 

 )یا پادشاه(

  

های عمده انتخاب شهردار در کشورهای مختلف جهان  روش انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم یکی از روش

های دیگری همچون انتخاب شهردار توسط اعضای منتخب شورای شهر، انتصاب شهردار توسط  روشدر کنار آن، . است

های عمده انتخاب  توان روش ها میبررسی انجام شده در این نمونه اساس بر. رود مرکزی یا پادشاه به کار می حکومت

  :الصه نمودشهردار را با توجه به مستقیم و یا غیرمستقیم بودن آن به شرح نمودار زیر خ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  های عمده انتخاب شهردار روش -1شکل 

  

به طور کلی دو روش عمده در کشورهای مختلـف جهـان بـرای انتخـاب      دهد،  نشان میفوق که نمودار  گونه همان

. های مختلف انتخابـاتی اسـت   روش اول انتخاب مستقیم شهردار با رأی شهروندان در قالب روش. رود شهردار به کار می

شهردار توسط اعضای شورای شهر یا حکومـت مرکـزی و یـا     شدر این رو. شهردار استانتخاب غیرمستقیم  روش دوم 

روش غیرمستقیم انتخـاب شـهردار توسـط شـورای شـهر و یـا       . شود انتخاب می) ها آنو یا منصوبین (پادشاه یک کشور 

توانـد فـردی از    مـی  نامزد پست شهرداری در این روش. تر داردهای محلی، ماهیتی انتخابی اجزای مشابه آن در حکومت

های انتخاب مستقیم  در بعضی از کشورها، روش. اعضای شورای شهر باشد خارج از میان اعضای شورای شهر و یا فردی

نوع  به عنوان مثال در کشور استرالیا، . گیرد و غیرمستقیم به طور همزمان در سطوح مختلف کشور مورد استفاده قرار می
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نین ایالتی است یا در برخی از کشـورهای آسـیای میانـه، روش انتخـاب شـهردار پایتخـت       انتخاب شهردار وابسته به قوا

  .)15 و 14: 1390ان، یرانیشرکت خدمات ا( گیرد متفاوت از دیگر شهرهای کشور صورت می

  

 

تالش بسیاری . باشد یممدیریت و اداره شهری مفهوم بسیار گنگ و پیچیده ای است و اندازه گیری آن دشوار 

اندازه گیری عملکرد  یبهینه کاو یها تیفعالمدیریت و اداره شهرها به صورت کلی و جدا از  یها شاخصبرای ایجاد 

در برخی موارد پیشنهاد شده . باشد ینممتقاعد کننده و رضایت بخش  کدام هیچکه نتایج  ،سازمانی انجام پذیرفته است

 یشهردار. ها آناست که در مدیریت و اداره شهری بیشتر نحوه انجام کارها در نظر گرفته شود تا زمان یا نتیجه یا پیامد 

ی، امور اداری و اداره امور شهر نورآباد دارای یک معاونت و چهار اداره با عناوین امور عمرانی و شهرسازی، خدمات شهر

  :باشد یمبه طور خالصه عملکردهای شهرداری دلفان به شرح ذیل  .باشد یممالی و درآمد 

، رنگ ها پارکجمع آوری و حمل روزانه زباله در سطح شهر، نصب چراغ جهت روشنایی و رسیدگی به وضعیت روشنایی 

از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر در شبانه روز، جلوگیری  یشهری در سطح شهر، جلوگیر تأسیساتآمیزی 

مختلف، حضور فعال تبلیغاتی و فرهنگی شهرداری در  یها مناسبتاز سد معبر در سطح بازار اصلی، تهیه پالکاردها در 

همکاری با مرکز  ،ها ابانیخو گرفتن گزارش کار روزانه از کلیه واحدها، نظافت روزانه  برداری عکسمراسمات و اعیاد، 

، لکه ها ابانیخ، زیرسازی ها ابانیخو  ها کوچهبهداشت جهت جلوگیری از ورود امراض و شیوع آن در شهر، آسفالت 

احداث سد و میدان، صدور پایان کار، صدور پروانه  ،پیاده رو سازی ها، ابانیخجدول گذاری  ها، ابانیخگیری آسفالت 

، کاشت انواع نهال و نشاء صندلی وسی، تشکیل پرونده نوسازی، نصب سطل زباله کسب، صدور پروانه ساختمان، کارشنا

 ،جمع آوری ،آبکشی و آب گرفتگی ،الیروبی رودخانه ،و درختچه، کاشت چمن، مهار حریق توسط اداره آتش نشانی

بررسی  ،مرور در شهرجهت عبور و  ییها پروژهانجام  ،100تشکیل و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده  ،حمل و دفن زباله

 تأسیساتایجاد  ،صدور گواهی عدم خالف ،تفصیلی های طرحاجرایی شبکه و محدوده خدماتی  های طرحو تهیه 

حفظ  ،شهرداری و ابالغ برنامه های مصوب در زمینه شهرسازی و معماری های هدفتعیین، تشخیص  ،زیربنایی در شهر

اخذ کلیه عوارض کسبی و نوسازی و اخذ  ،رسیدگی به مسائل مربوط به صنایع و مشاغل مزاحم ،و نگهداری فضای سبز

  ).28: 1388، یمنصور( باشد یم ... و 100جریمه های مربوط به ماده 

  

 

بخش اول شامل جمع آوری اطالعات در زمینه . گردآوری اطالعات در این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است

 اتین منظور از مطالع، بد)تق به آن پرداخته شده اسیتحق پیشینه و ادبیات درکه ( باشد یمسابقه و مبانی نظری موضوع 
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ستفاده شد و در بخش دوم به منظور گردآوری کتابخانه ای، جستجوی اینترنتی و مصاحبه با اشخاص ذیصالح ا

  .اطالعات میدانی از پرسشنامه استفاده گردید

  

وه یها از شداده یانجام گرفته و جهت گردآور یلیتحل -یفیو به روش توص یکاربرد - یادین پژوهش از نوع بنیا

نفر از شهروندان بهره  400از ، کوکرانبر اساس روش  یسابقه شهرداران و نظرسنج ی، با بررسیدانیای و مکتابخانه

 spss افزارها از نرم برای این موضوع در بررسی میدانی از روش طرح پرسشنامه و جهت تحلیل داده .شده است یریگ

فراوانی هایی نظیر فراوانی، درصد ، متغیرهای مورد مطالعه با کمک آمارهه، با توجه به ماهیت اهداف تحقیقاستفاده شد

  .اندتوصیف شده
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 باشد یم یبه کل جامعه آمار یرینمونه گ یافته هایج یم نتایتعمرش در ینان مورد پذیسطح اطم t فوق در فرمول

دم ع(بیانگر عدم موفقیت  qو ) وجود رابطه بین متغیرها(نسبت موفقیت  p. باشد یم 96/1 برابر% 95نان یبا اطمکه 

مشخص نباشد مقدار  ها آناست که با استفاده از روش احتیاطی بازرگان و همکاران وقتی که مقدار  )ارابطه بین متغیره

  )  186: 1379: بازرگان و همکاران ( شود یمدر نظر گرفته  5/0برابر  ها آن

  : باشد یمحجم نمونه به صورت زیر  ،با توجه به مطالب فوق
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و مصاحبه با  یاسناد موجود در شهردار یق بررسیمربوط به شهرداران که از طر یداده ها یپس از جمع آور

ک از شهرداران یشده بود، در مرحله نخست به محاسبه مدت زمان خدمت هر  یگردآور یکارمندان با سابقه شهردار

شهرداران با  ی، ارتباط سمت قبلیشهرداران با پست شهردار یو سمت قبل یلیشهر نورآباد دلفان، ارتباط رشته تحص

نفر از  400ان یع آن در میو توز یفرم نظر سنج یم، در مرحله بعد پس از طراحیدر غالب نمودار پرداخت یسمت شهردار



 

٨ 

 

آن به شرح جدول  یافته هایم که یا شدیمختلف انتخاب شهردار جو یوه های، نظر آنان را در مورد شیشهروندان نورآباد

  .شد ی، گردآور)2(شماره 

ن نمودار یا. دهد یمشهرداران شهر نورآباد دلفان را نشان ک از یهر مدت زمان خدمت  2) هشمار شکل( نمودار

خدمت مدت ن طول ین و کمتریشتریب بیماه به ترت 2با  یاکبر یماه خدمت و آقا 50با  ییخزا یانگر آن است که آقایب

ماه شهردار  6ن شهرداران کمتر از یاز ا، )ها آن% 55(تن  5گر آنکه یجه دین نتیو همچن اند داشتهان شهرداران یرا در م

  .خواهد گذاشت یرات منفیشهرداران تأث کاراییع در یسر یها نصبن عزل و یشک ا ی، باند بوده
  

 
)1390سندگان، ینو: میه و ترسیته( به ماهمدت زمان خدمت شهرداران  -2شکل   

 

ان شده یب یشهرداران با پست شهردار یو سمت قبل یلیارتباط رشته تحص )4و  3شماره  یها شکل( یدر نمودارها        

مطابقت  یبا سمت شهردار شان تحصیلیاز شهرداران شهر نورآباد رشته % 44که  دهند یمن نمودارها نشان یاست، ا

  .ارتباط بوده است یب یبا سمت شهردار شان قبلیز سمت یاز آنان ن% 56نداشته و 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 یشهرداران با سمت شهردار یلیزان ارتباط رشته تحصیم -3شکل 

2 3 3 4 6

16
24

46
50

0

20

40

60

اکبري ططرپور رحمتی یاراللهی امیري سلطان پناهی غالمی باقري خزایی

مدت خدمت به ماه

56%

44%

مرتبط غیر مرتبط



 

٩ 

 

  

  

  
  یشهرداران با سمت شهردار یزان ارتباط سمت قبلیم -4شکل 

  

در  یشد، به صورت تصادف یاز شهروندان بررس ینظرسنج یها فرم ییو روا ییاینکه پاین مرحله پس از ایدر ا

 یشنهادیوه پیش 5د و نظر آنان را در مورد یع گردینفر از شهروندان زن توز 200نفر از شهروندان مرد و  200ان یم

درصد از  75انگر آن است که حدود ی، ب)2(طبق جدول شماره  ین نظر سنجیج ایم که نتایا شدیانتخاب شهردار جو

اد موافق یار زیاد و بسی، ز)انتخابات یبرگزار(م مردم یمستق یرأق یدرصد از زنان با انتخاب شهردار از طر 68ن و مردا

  .بودند
 

مختلف انتخاب شهردار یها شیوهنظر شهروندان در مورد  -2جدول   

    مختلف انتخاب شهردار در شهر نورآباد دلفان یوه هایزان موافقت شهروندان با شیم

مختلف انتخاب  یوه هایش(ر یمتغ

 )شهردار

یرد
ف

 

  ادیار زیبس ادیز متوسط کم کم یلیخ

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 یبرگزار(م مردم یمستق یانتخاب شهردار با رأ 50% 40% 25%  28% 5/12% 7% 5% 5/7% 5/7% 5/17%

 )انتخابات

1 

 2 )وراتوسط ش( یوه جاریخاب شهردار به شانت 19% 11% 5/12% 17% 5/29% 34% 5/8% 12% 5/30% 26%

 3 د شوراییتأ -شنهاد اصنافیوه پیانتخاب شهردار به ش 35% 5/27% 21% 5/16% 19% 22% 5% 16% 20% 18%

 4 د اصنافییتأ -شنهاد شورایوه پیانتخاب شهردار به ش 5/24% 19% 5/16% 9% 5/23% 31% 5/24% 16% 11% 25%

 5  یانتخاب شهردار توسط حکومت مرکز 5/29% 22,5% 5/23% 12,5% 5/20% 28% 5/19% 16% 7% 21%

  .1390، نگارندگان یدانیم یافته های: مأخذ      

  

44%

56%

مرتبط غیر مرتبط
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انتخاب شهردار  -شود یمبه آن پرداخته  اشور لین جلسه پس از تشکیدر اولکه -شهر یفه شورایوظ نیتر مهم

شده  یمدبرانه و بوم یوه ایش کارگیری به، ها یشهردارف ینوع شدن وظاشهرها و مت شرفته شدنی، با توجه به پباشد یم

ق یانتخاب شهردار به طر یابیارزکه با هدف ن پژوهش یج حاصل از اینتا. باشد یمات یشهردار از ضرور جهت انتخاب

وه انتخاب ین شیاز شهروندان در مورد بهتر ین نظر سنجیو همچن دلفان در شهر نورآباد شهردار، -شهر یشورا نظام

با  ،)شهر یم مردم و توسط شورایر مستقیغ ینتخاب با رأا( بانتخا وهین شیاز آن است که ا یحاک، باشد یم شهردار

 5 یماه برا 6هر کدام از شهرداران و طول خدمت کمتر از  یماه خدمت برا 16ن یانگیم(توجه به مستندات ارائه شده 

شهرداران را به همراه خواهد داشت، دوماً  کارایین آمدن ییو به تبع آن پا یوالً عدم ثبات سمت شهردارا )شهردار

با  نامرتبط یلیدرصد رشته تحص 44و  یدرصد سمت قبل 56حدود ( نشهردارا یسمت قبلو  یلیرشته تحص یبررس

که  یگرید جینتا .باشد یم انشهردار ن شهر در انتخابیا یعملکرد شوراهاف بودن یضع دهندهنشان ، )یسمت شهردار

وه موجود جهت یان پنج شیاز م آن است که آمد حاصلاز شهروندان  به عمل آمده ینظر سنجق ین پژوهش و از طریا از

، یق دولت مرکزیم مردم، انتخاب از طریمستق یق شورا، انتخاب با رأیانتخاب از طر(ران و جهان یانتخاب شهردار در ا

 درصد از زنان با انتخاب شهردار 68درصد از مردان و  75حدود  ،)د شوراها و بلعکسییتوسط اصناف و تأ شنهاد شهرداریپ

از  –وه انتخاب ین شیاان ذکر است که یشا. اد موافقت نمودندیار زیاد و بسیانتخابات، ز یو برگزار م مردمیمستق یبا رأ

حال حاضر  یانتخاب هویبه نسبت ش یول اشکال نخواهد بود، از یز خالین - انتخابات یم مردم و برگزاریمستق یق رأیطر

نسبت به انتخاب  تر قیدقکارشناسانه و  یبا بررس گردد یمشنهاد یپ. دینما یم، کارآمد تر ها روشر یو سا) ق شورایز طرا(

  . اقدام گردد یانیم یهادر شهر ک دورهی یبرا یشیم مردم به طور آزمایمستق یق رأیشهردار از طر
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 اداره مدل یشناس بیآس .)1387(. ..ب ای، حبخانی طاهرثم؛ یرت، میرج؛ بصی، ای، عباس؛ برک پور، ناصر؛ اسدیاحمد آخوند -1

  .63، شماره ییایجغراف یها پژوهشران، یا در شهر امور

 دانشگاه شهری، ریزی ارشد برنامه کارشناسی مرکز شهری، مدیریت ایران، در ها یشهردار وظایف .)1379( هملیح احمدی، -2

  .تهران اسالمی، آزاد

  .، انتشارات آگاه، تهرانیق در علوم رفتاریروش تحق). 1383( بازرگان، عباس و همکاران  -3

  . ، تهرانرامون، انتشارات سمتیشهر و پ یه هاینظر). 1382(ن ی، حسیسناجرد ین؛ رجبی، محمد حسیزدی یپاپل -4

  .، تهرانوند نوی، انتشارات پیت عمران شهریریمد .)1386( یمحمد تقان، یرضو -5

 یس دانشکده هایپرد ،تختینار ساخت و ساز در پاین سمیتهران، دوم یخیساخت و ساز در مرکز تار). 1385( خ، فریزنوز -6

  .دانشگاه تهران یفن

 . ، تهرانکشور یها یشهردار، سازمان یت شهریریجلد مد، یکتاب سبز شهردار ).1383(ا، احمد یدنیسع -7 

  .تهران، ی، انتشارات سازمان شهردارییو روستا یت شهریریدانشنامه مد). 1388(، عباس و همکاران یدیسع -8

 یزیسنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایران، مرکز مطالعات و برنامه ر امکان .)1390( نایرانیشرکت خدمات ا -9

  .شهر تهران

، 1382 تابستان، بهار و 1 شمارها و توسعه، یران، مجله جغرافیدر ا یت شهریریلزوم تحول مد .)1382( لیعه، اسماعیش -10

  .زاهدان ا،ین و جغرافیپژوهشکده علوم زم

  .خانوارها یآمار تحوالت اقتصاد ).1387(شهرستان دلفان  یفرماندار -11
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